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معافیت هالل احمر از مالیات
 مغایر الیحه برنامه ششم است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طبق برنامه ششم 
توسعه تخفیف و معافیت مالیاتی ممنوع است، افزود: »معافیت 
جمعیت هالل احمر از مالیات، مغایر الیحه برنامه ششم توسعه 

است.«
مسعود رضایی در گفت وگو با خانه ملت، درباره درخواست 
رئیس جمعیت هالل احمر مبنی بر معاف شدن هالل احمر به عنوان 
نهاد عمومی از مالیات، گفت: »بر اساس ماده 4 برنامه ششم توسعه، 
به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصالح نظام 
درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت برقراری 
هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی تا پایان برنامه ششم 
ممنوع است.« نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، با 
تاکید بر اینکه معاف شدن جمعیت هالل احمر از مالیات، افزایش 
وابستگی بودجه به نفت را به همراه دارد، گفت: »به هیچ عنوان 
موافق معافیت جمعیت هالل احمر از مالیات نیستم و تحت هیچ 

شرایطی این کار نباید تحقق یابد.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تمامی دستگاه 
ها مشمول پرداخت مالیات هستند، یادآور شد: »هر دستگاه و 
سازمانی که دارای بودجه و درآمد است باید بابت خدماتی که 
استفاده می کند مالیات بپردازد البته طبق تشخیص قانونگذار و 
دولت در برخی موارد نهادها شامل تخفیف یا معافیت مالیاتی 

می شوند.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
نهادهای مردمی و عام المنفعه زیادی در کشور وجود دارد، گفت: 
»اگر مبنای معافیت مالیاتی جمعیت هالل احمر را بر عام المنفعه و 
مردمی بودن قرار دهیم می توان گفت تعداد زیادی نهاد عام المنفعه 
و مردمی در کشور وجود دارد که از پرداخت مالیات معاف نبوده 
و در حال حاضر به دولت مالیات می پردازند. بنابراین هیچ گونه 
ضرورتی ندارد که جمعیت هالل احمر از پرداخت مالیات معاف 

شود.«

کمیسیون بهداشت مصوبه ای
 برای الحاق تامین اجتماعی

 به بیمه سالمت ندارد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سازمان 
بیمه سالمت باید هویت مستقل حقوقی داشته باشد، بر ضرورت 

سرمایه گذاری بیشتر تامین اجتماعی در حوزه درمان تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد با بیان اینکه کمیسیون 
از  یک  هیچ  نفع  به  هیچ جهت گیری  مجلس  ودرمان  بهداشت 
وزارتخانه ها برای تجمیع بیمه ها ندارد، افزود: »اعضای کمیسیون 
بهداشت تنها مصالح عمومی را در نظر می گیرند و تعامل خوبی را با دو 
وزارتخانه بهداشت و کار در پیش گرفته اند.« نماینده مردم ایرانشهر 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »کمیسیون بهداشت در برنامه 
ششم توسعه مصوبه ای دارد مبنی بر آنکه سازمان بیمه سالمت دارای 
هویت مستقل حقوقی شود تا تمام بیمه ها به جز بیمه تامین اجتماعی 
و نیروهای مسلح تجمیع شوند.« وی یادآور شد: »کمیسیون بهداشت 
هیچ مصوبه ای مبنی بر الحاق بیمه تامین اجتماعی به بیمه سالمت 
ندارد. حتی کمیسیون از سرمایه گذاری بیشتر تامین اجتماعی در 

حوزه درمان نیز استقبال می کند.«
امینی فرد تاکید کرد: »همواره یکی از ایراداتی که به کمیسیون 
بهداشت مجلس وارد شده آن است که سیاست  گذاری و ارائه خدمت 
نباید تجمیع شود، درحالی که بر اساس بند 7 سیاست های کلی 
سالمت آمده تا تولیت به وزارت بهداشت واگذار شود. قسمت دوم 
بند 7 نیز تصریح می کند که مدیریت منابع مالی از طریق سیستم بیمه با 
محوریت وزارت بهداشت باشد که این موارد کامال مشخص است.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
همپوشانی بیمه ای را ناشی از فعالیت صندوق های بیمه ای متفاوت 
خواند و گفت: »همپوشانی بیمه ها بدان معنا است که یک نفر از چند 
بیمه استفاده می کند. اما خال اینجا است که یک نفر از هیچ بیمه ای 
برخوردار نیست؛ لذا این معضالت از جمله مواردی است که همواره 
جزو دغدغه های کمیسیون بوده و الزم است با تجمیع بیمه ها مرتفع 

شود.«

 
گزارشخبری

کمتر از دو ماه از رسانه ای شدن موضوع 
زیرمیزی 6 هزار و 500 دالری از یک بیمار عراقی 
می گذرد؛ اتفاقی که در یکی از بیمارستان های 
خصوصی تهران رخ داد و در ستون مخاطبان 
روزنامه سپید هم انعکاس پیدا کرد. ماجرا از 
این قرار بود که پزشک جراحی از همسر یک 
بیمارعراقی که در اتاق عمل برای بیهوشی آماده 
می شد، به طور غیرقانونی درخواست 7 هزار 
دالر می کند که این مسئله منجر به سکته همسر 

بیمار و تبعات بعدی می شود. 
با  این چنینی  برخوردهای  بی گمان 
که  اشخاصی  دیگر  و  سالمت  گردشگران 
پای به کشور ما می گذارند، نه در شأن مردم 
بافرهنگ ایران است و نه با اهداف و معیارهای 
جذب گردشگر در حوزه  سالمت و دیگر 
حوزه ها همخوانی دارد. از طرفی باتوجه به 
کمبود منابع در حوزه سالمت که طرح بزرگی 
همچون طرح تحول سالمت را هم به استیصال 
از  بسیاری  کشانده است، می توان همچون 
کشورهای توسعه یافته دنیا، به منابع سرشار 
امید  چشم  سالمت«  »گردشگری  از  عاید 
داشت. به شرطی که تولیت بهداشت و درمان 
این سرزمین، به گردشگری سالمت به عنوان 
یک منبع درآمد پایدار نگریسته و سعی در رفع 

نواقص آن در حیطه مسئولیت خود نمایند. 

اعطای مجوز به ۱۰۵ بیمارستان 
برای پذیرش گردشگران خارجی

دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت، 
مهمترین ویژگی گردشگری سالمت را تکریم 
بیماران و گردشگران دانست و گفت: »»تکریم 
بیمار« سرلوحه کار است. هر کسی که به کشور 

ما می آید، حکم سفیر ایران را دارد.«
اعطای  از  محمدپناهی  ایسنا  از  نقل  به 
بیماران  گواهینامه IPD »دپارتمان پذیرش 
بین المللی« به 105 بیمارستان خبر داد و گفت: 
»تاکنون 17 دفتر خدمات مسافرتی دارای بند 
ب )اجرای تور( مجوز »گردشگری سالمت« 
نیز در نوبت  گرفته اند و ۲۲ شرکت دیگر 
دریافت این مجوز هستند.« وی در جریان 

استان  درمانی  مراکز  از  خبرنگاران  بازدید 
البرز که در زمینه گردشگری سالمت فعالیت 
حوزه  سالمت  »گردشگری  گفت:  دارند، 
خوبی است که به این سادگی نمی توان وارد 
آن شد، با این حال تعدادی از بیمارستان ها و 
شرکت های گردشگری موفق شده اند مجوزها 
و گواهینامه های مربوط را دریافت کنند که 
اسامی آنها در سامانه سازمان میراث فرهنگی 
بهداشت  و گردشگری و همچنین وزارت 
در حال ثبت است، تا در دسترس عموم قرار 
گیرد.« پناهی درباره همراهی وزارت بهداشت 
برای ساماندهی گردشگری سالمت با توجه 
به فعالیت های موازی که در گذشته صورت 
گرفته اظهار کرد: »وزارت بهداشت تاکنون بسیار 
همراه بوده و همگرایی های خوبی داشته است. 
شورای راهبری گردشگری سالمت کشور نیز به 
همین منظور تشکیل شد تا این هم گرایی بین 5 
دستگاه دخیل در گردشگری سالمت، صورت 
گیرد.« دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت 
شورای  فعالیت های  از  به گوشه ای  سپس 
راهبری گردشگری سالمت اشاره کرد و افزود: 
»اقدامات انجام شده شامل ابالغ IPD و صدور 
مجوز گردشگری سالمت به شرکت ها است. هر 
یک از این اقدامات راهی برای مقابله با داللی ها 
بوده، چرا که اکنون هر شرکت خدمات مسافرتی 

دارای کد مشخصی است که در وزارت بهداشت 
ثبت شده و بر همین اساس مسؤولیت بیمار را از 
صفر تا صد باید به عهده بگیرد. از طرف دیگر 
تنها بیمارستان هایی که گواهی IPD دارند، 

می توانند با این شرکت ها کار کنند.«
 وی که وضعیت ایران را در گردشگری 
سالمت خوب توصیف می کند، درباره تاثیر 
گزارش های  اخیرا  که  پزشکی  اشتباهات 
گردشگری  بر  است،  موجود  آن  از  زیادی 
سالمت گفت: »بدنه ی اصلی نظام سالمت و 
پزشکان را اشخاص بسیار زحمت کشی تشکیل 
داده اند. شاید در میان آنها عده کمی باشند که 
درآمدهای نجومی دارند و به خاطر حجم این 
درآمدها و نگاه اقتصادی، رعایت اخالق نکنند 
و افکار مادی داشته باشند که همین هم باعث 
صراحتا  اما  است،  شده  مردم  سرخوردگی 
باید گفت که بخش عمده ای از نظام پزشکی 
به سختی کار می کند و سالم است.« پناهی در 
عین حال تاکید کرد: »محور اصلی گردشگری 
سالمت، پزشک مسؤول فنی سالمت است که 
اگر تخطی کند حتما با وی برخورد خواهد شد.« 
نائب رییس انجمن توسعه خدمات گردشگری 
سالمت در پاسخ به این پرسش که بر چه اساسی 
گفته می شود تخلفات این حوزه کمتر بوده وقتی 
بین المللی درباره خدمات  بیماران  اعتراض 

درمانی شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز باال 
است، اظهار کرد: »ما نخست باید زیرساخت ها 
و قاعده کلی گردشگری سالمت را ترسیم کنیم 
و بعد دنبال تخلفات بگردیم. قاعده کلی ما این 
است که هیچ مریضی در کلینیک های ما وارد 
نمی شود، مگر این که از قبل ثبت شده باشد، یعنی 
پذیرش در بیمارستان مشروط به آن است که 
مشخصات بیمار خارجی را ثبت کند تا به سیستم 
وزارت بهداشت وارد شود.« وی درباره تکلیف 
بیماری که توسط دالل ها برای درمان در ایران 
اقدام می کند و با مشکالتی مواجه می شود، 
نیز گفت: »ما کار را شروع کرده ایم تا نهادینه 
شود. مساله این است که قبال هیچ اطالعات و 

مشخصاتی ثبت نمی شد.«
 پناهی افزود: »ما اشتباهاتی داشتیم، ولی 
االن کمتر شده است. دو سال پیش آژانس 
تخصصی این کار را نداشتیم و پاسخگویی به 
مشکالت بیماران وجود نداشت. این اقدامات 
شروع شده و تخلفات نادر است.« وی بیان کرد: 
»مهمترین ویژگی گردشگری سالمت آن است 
که بیماران و گردشگران با تکریم وارد می شوند. 
در گردشگری سالمت عالوه بر این که قیمت 
خدمات مناسب است، کلینیک های مجهزی 
وجود دارد که با تکیه بر قدمت چند هزار ساله 
دانش پزشکی ایران خدمات می دهند، »تکریم 
بیمار« سرلوحه کار است. هر کسی که به کشور 
ما می آید، حکم سفیر ایران را دارد. ارائه خدمت 
خوب بهترین تبلیغ برای ما است.« دبیر شورای 
راهبری گردشگری سالمت در ادامه، ۲5 کشور 
آسیایی را که با ایران مشابهات و مراودات 
فرهنگی دارند، به عنوان بازار هدف گردشگری 
سالمت، ذکر کرد و افزود: »بیشترین مراجعان 
برای درمان در ایران از کشور عراق است. سالی 
یک میلیون عراقی برای زیارت به ایران می آید 
که ۲5 درصد آن ها انگیزه درمان نیز دارن د. بعد 
از آن، جمهوری آذربایجان و کشورهای حوزه 
خلیج فارس و عربی بیشترین مراجعه کنندگان 
درمانی به ایران هستند.« وی با بیان اینکه بیشترین 
استقبال خارجی ها برای کاشت مو، جراحی 
پالستیک و درمان بیماری های صعب العالج 

بوده، گفت: »ایران در سال گذشته از محل جذب 
گردشگرانی که برای درمان آمدند، نزدیک به 
1/۲ میلیارد دالر درآمد کسب کرده است.« پناهی 
در عین حال ایران را کشوری ناشناخته برای 
گردشگران سالمت دانست و گفت: »تاکنون 
اطالع رسانی درستی در این باره نشده است. این 
حوزه خاص است و کشورهای دیگر خدمات 
ایران را خیلی نمی شناسند. از طرفی بیشتر آن ها 
با خانواده برای تفریح و گردش به ایران می آیند 
که در کنار آن برای درمان هم اقدام می کنند.« 
سالمت  گردشگری  راهبری  شورای  دبیر 
درباره برنامه ریزی برای جذب گردشگرانی 
از ۲5 کشور هدف توضیح داد: »اعتقاد ما بر این 
است که نباید مباحثی را مطرح کرد که نشدنی 
است. در شرایطی که هنوز برای ۲5 کشوری 
که شباهت های فرهنگی داریم، برنامه ریزی 
نکرده ایم، چطور می خواهیم برای بازارهای 
دیگری همچون اروپا برنامه ریزی داشته باشیم. 
ما نمی خواهیم برای آمدن گردشگر و بازاریابی 
تبلیغ کنیم، چون با توجه به پیشینه پزشکی 
ایران، ناخواسته تقاضا داریم. فقط باید برای آن 
برنامه ریزی کنیم که ما هم درحال انجام این کار 
هستیم.« وی سپس درباره استفاده گردشگران 
از ویزای »سالمت« که به نسبت سایر ویزاها، 
»این  کرد:  اظهار  دارد،  مناسب تری  قیمت 
ویزا مشکالت خاص خود را دارد. بیشتر این 
گردشگران نگران هستند که با این ویزا نتوانند 
به نقاط دیگر ایران سفر کنند، مثال برخی از آنها 
که به قصد زیارت به ایران می آیند، انگیزه شان 
درمان هم است، ولی وقتی به آن ها گفته می شود 
ویزای سالمت بگیرید، نگران می شوند که فقط 
به درمان محدود شوند. متاسفانه اطالع رسانی 
درستی در این باره نشده است.« پناهی همچنین 
گردشگری  توسعه  اینکه الزمه  بر  تاکید  با 
سالمت تمرکززدایی است، گفت: »اگر قصد 
بر رونق گردشگری سالمت و درآمدزایی از آن 
است، نباید فقط تجهیزات و علم آن را به پایتخت 
و مراکز خاصی از کشور محدود کرد، باید تمام 
ظرفیت موجود را به کار گرفت تا نتیجه دلخواه 

را بگیریم.« 

دبیر شورای راهبردی گردشگری سالمت اعالم کرد

درآمد ایران در سال 94 از حوزه گردشگری سالمت، 1/2 میلیارد دالر

»تجمیع بیمه ها« مهم ترین موضوع داغ مرتبط با اقتصاد سالمت، این روزها در 
مجلس و کمیسیون تلفیق قرار است تعیین وضعیت شود. مبحثی که بالغ بر چندین 
سال است بحث های مختلف موافقان و مخالفان را در پی داشته و اکنون که قرار 
است برنامه ششم توسعه به عنوان سند راهبردی تدوین و تدبیر سیاست های 
پنج سال آینده کشور  در مجلس تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، یک بار 
دیگر صف آرایی جدی موافقان و مخالفان را به همراه داشته است. مخالفان و 
موافقان هیچ یک در اصل ضرورت و کارایی تجمیع بیمه ها در ارائه خدمات 
بهینه به شهروندان تشکیکی ندارند و اصل ماجرا و نقطه افتراق آنجایی شکل 
می گیرد که فعاالن حقوق کارگری، وزارت کار و  دیگر ارکان متعلق به آن و 
شماری از نمایندگان مجلس متفق القول هستند که در اختیار گذاری منابع سازمان 
تأمین اجتماعی در قالب یکسان سازی منابع درآمدی بیمه ها تحت دایره شمول 
مدیریتی وزارت بهداشت اجحاف نسبت به حقوق بیمه گران تأمین اجتماعی 
و کارگران و بازنشستگان تحت شمول این سازمان است. در مقابل موافقان با رد 
این نظر ضمن تأکید بر آنکه سیاست های کالن تدوینی و نیز قانون اساسی تکلیف 
تجمیع را بر عهده وزارت بهداشت، قرار داده، تأکید می کنند که با تجمیع بیمه ها 
همه مردم از خدمات یکسان بهره برده و از منابع بیمه ها منتفع می شوند و هیچ 
اجحافی به هیچ کس روا داشته نمی شود. حال در آستانه تعیین تکلیف مبحث 
تجمیع بیمه ها در کمیسیون تلفیق مجلس، نایب رئیس مجلس و از چهره های 

تأثیرگذار پارلمان که از مخالفان طرح تجمیع منطبق با رأی و نظر وزارت بهداشت 
است، با صراحت تأکید کرده است که مجلس مصوبه ای که برخالف منافع 
کارگران باشد از تصویب نخواهد گذراند، پیامی آشکار به اعضای کمیسیون 
تلفیق و نیز مسئولین وزارت بهداشت که مخالفان به هیچ روی درصدد تمکین در 
برابر رأی و نظر آنان نیستند و می خواهند سازوکاری مرضی الطرفین را از پاالیه 

مجلس بگذرانند.

مجلس حقوق کارگران را ضایع نمی کند
نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه مجلس قانونی در جهت تضعیف حقوق 
کارگران تصویب نمی کند، به خانه ملت گفت: »باید منابع بخش سالمت را در جهت 
خدمات رسانی بهتر ادغام کرد.« دکتر مسعود پزشکیان در خصوص جدایی بخش 
درمان سازمان تأمین اجتماعی باهدف تجمیع بیمه ها، گفت: »در مجلس قانونی نباید 
تصویب شود که به ضرر کارگران و تأمین اجتماعی تمام شود، درنتیجه هیچ قانونی 

نباید در جهت تضعیف حقوق کارگران در مجلس به تصویب رسد.«
وی با اشاره به اینکه قانون خالف منافع کارگران را در مجلس تصویب 
نمی کنیم، افزود:» اگر منابع موجود در بخش سالمت تجمیع شوند، می توان در 
خدمت رسانی به مردم باقدرت بیشتری عمل کرد، همچنین اگر نحوه اخذ حق 
بیمه و منابع سالمت از افراد مشابه باشد دیگر نیازی به وجود ۲ یا چندین صندوق 

نیست« پزشکیان ادامه داد:» اما اگر روش های مختلفی برای دریافت حق بیمه 
وجود داشته باشد صندوق های بیشتری در جامعه تشکیل می شود ولی باید تأکید 
کرد که همه مردم در تمامی جایگاه ها از نماینده مجلس گرفته تا کارگر باید از یک 
خدمت یکسان برخوردار شوند درنتیجه باید همه منابع در یکجا جمع شوند.« 
پزشکیان با اشاره به اینکه کسی به دنبال جدایی بخش درمان از سازمان تأمین 
اجتماعی نیست، گفت: »منابع درمان، هزینه ها و خدمات رسانی در حوزه سالمت 
باید تعریف شده باشند، باید برای همه مردم خدمات برابر و بسته خدمتی یکسان 
به وجود آورد. بنابراین برای این اقدام باید منابع حال حاضر را جمع آوری کرد 
و راهی جز این نیست؛ اما علت مخالفت ها در این زمینه این است که اگر تجمیع 
بیمه ها صورت گیرد سهم فقرا داده نمی شود و سهم فقرا در تأمین اجتماعی حیف 
می شود و این موضوع خیلی هم بی ربط نیست.« نایب رئیس مجلس با تأکید اینکه 
این خطر را باید به نوعی جبران کرد، تصریح کرد:» نباید سهم کارگر را در جبران 

هزینه ای قرار داد که دولت باید سهم خود را پرداخت کند که این کار را نمی کند.«

درنهایت...
سخنان پزشکیان فارغ از جایگاه وی به عنوان وزیر بهداشت سابق که او را 
متخصصی حاذق در این عرصه قرار می دهد ازآن جهت که وی با عنوان نایب رئیس 
مجلس و فردی برخوردار از کاریزما در مجلس است نیز بسیار حائز اهمیت بوده و تا 
حدودی رویکرد کالن مجلس در خصوص فرآیند تجمیع بیمه ها را هویدا می کند. 
رویکردی که نقطه ثقل و گرانیگاه آن عدم همراهی با نظر طیفی است که می خواهند 
تجمیع بیمه ها را تحت چارت سازمانی وزارت بهداشت پیگیری کنند. مجلسی ها 
نظرشان بر این است که تجمیع بیمه ها بالمانع و الزم است مشروط بر آنکه منابع 

سازمان تأمین اجتماعی تحت اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد. 

نایب رئیس مجلس تاکید کرد

تجمیع بیمه ها نباید حقوق کارگران را ضایع کند


