
تحلیل عبدالرحمان رستمیان از بودجه نظام سالمت در گفت وگو با سپید

شعیبشاهزمانی


متخصص  رستمیان  عبدالرحمان 
فوق تخصص  داخلی،  بیماری های 
علمی  هیئت  عضو  و  روماتولوژی 
است.  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وی در دوره نهم ، نماینده مردم دامغان 
و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی بود. رستمیان 
فرهنگی  اجتماعی  معاون  هم اینک 
دانشگاه علوم پزشکی تهران است. با 
وی درخصوص وضع مالیات بر کاالهای 
آسیب رسان به عنوان یکی از منابع مالی 

بودجه سالمت سخن گفتیم.

سپید: یکی از مصادیق پایدارسازی 
منابع حوزه سالمت که به خصوص 
این روزها صحبت های زیادی درباره 
آن می شود، بحث مالیات بر کاالهای 
آسیب رسان به سالمت است. باتوجه 
به اینکه در ایام بررسی الیحه بودجه 
سال 97 توسط نمایندگان مجلس هم 
هستیم، به نظر شما در کشور ما تا 
اندازه ای که الزم است، به این موضوع 

بها داده می شود؟
نه. واقعیت این است که به طور کلی 
سهم مالیات بر کاالهای آسیب رسان به 
سالمت در بودجه های سنواتی کشور 
مالیات ها هم سهم  ما کم است و در 
کل  به  آسیب رسان  کاالهای  بودجه 
بودجه مالیات ها هم کم است. یکی از 
کاالهای آسیب رسانی که در بسیاری از 
به آن توجه زیادی می شود،  کشورها 
سیگار است. ظرفیت مالیات بر سیگار 
در کشور ما 12 هزار میلیارد تومان است 
درحالی که در سال 96، تنها 1300 میلیارد 
تومان از این راه عاید کشور شد. اتفاق 
بدی هم که در بودجه سال قبل افتاد 
این بود که ما در سال 95، مالیات بر 
سیگار را 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
نوشته بودیم اما سال 96 به 1300 میلیارد 
تومان کاهش پیدا کرد. یعنی 50 درصد 
افت مالیات بر سیگار. درصورتی که 
براساس معاهده بین المللی که ما امضا 
کرده بودیم، الزم بود که ما از سال 85 
ساالنه 10 درصد به مالیات خرده فروشی 
سیگار اضافه میکردیم. متاسفانه این کار 
فقط دو سال اتفاق افتاد و بقیه سال ها این 
قانون اجرایی نشد که این یک ضعف 
بزرگ است. براساس شاخص هایی که 
ارائه  بین المللی  سازمان های  سوی  از 
می شود هم باید 70 درصد قیمت سیگار، 
tax )مالیات( باشد. به دلیل اینکه سیگار 
یکی از کاالهای آسیب رسان است و 
این ضابطه هم براساس یک سیاست 

برد-برد است. 

 win win سپید: این روزها ما عبارت
policy یا همان سیاست برد-برد را 
سیاست  این  مفهوم  می شنویم.  زیاد 
کاالهای  بر  مالیات  موضوع  در 

آسیب رسان چیست؟
این یعنی وقتی مالیات یک کاالی 
آسیب رسان به سالمت مانند سیگار زیاد 
می شود، طبیعتا قیمت آن هم افزایش 
اینکه  با  شرایط  این  در  می کند.  پیدا 
مصرف کننده باید پول بیشتری بپردازد، 
ولی به دلیل اینکه این قیمت باال، مصرف 
او را کاهش می دهد، برای او هم یک بُرد 
به دست آمده است. ضمن اینکه برای 
کشور هم یک بُرد محسوب می شود. 
توجه  آن  به  باید  که  نکته ای  ولی 
داشته باشیم این است که این پول باید 
به سمت جاهایی هدایت شود که مصرف 
آن کاالی آسیب رسان را کم کند. مثال 
کرد،  پیدا  افزایش  نوشابه  قیمت  اگر 
این پول باید به سمت مصرف لبنیات 
هدایت شود. منابع مالی به دست آمده 
از مالیات بر سیگار هم باید به چندین 
جا تزریق شود. همانطور که عرض کردم 
در دنیا اینطور است که 70 درصد قیمت 
سیگار، باید مالیات باشد و این 70 درصد 

باید به سمت کارهای پیشگیرانه و کاهش 
مصرف هدایت شود. به خصوص سه 
سازمانی که در این حوزه اهمیت زیادی 
دارند، حتما باید از این منابع استفاده 
کنند. این سازمان ها، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت ورزش و صداوسیما و 
رسانه ها هستند. البته حتی سازمان های 
مردم نهاد هم باید بتوانند استفاده کنند.
سپید: در مقابل این نظر که می گوید 
باید قیمت سیگار افزایش پیدا کند تا 
مصرف کاهش یابد، عده ای در مقام 
مخالفت، دالیلی ازجمله حمایت از 
تولید داخل، ورشکستگی کارخانجات 
ایرانی و بیکاری کارگران را مطرح 
می کنند. در این باره چه نظری دارید؟

بله می گویند اگر مالیات بر سیگار 
را افزایش دهید، کارخانجات به مشکل 
برمی خورند. درصورتی که من معتقدم 
حتی می شود قانون خوبی در این باره 
تصویب کرد مبنی بر اینکه بخشی از این 
مالیات، مستقیما برای تغییر خط تولید 
کارخانجات تولید سیگار هزینه شود. 
برای  مالیات  می گویید  اینکه  سپید: 
تولید  یعنی  برود،  تولید  خط  تغییر 
اساسا  سیگار  تولید  کارخانجات 
عوض شود و چیزی غیر از سیگار 

تولید کنند؟
این  تولید  خط  می شود  بله. 
تولید  خط  به  تبدیل  را  کارخانجات 
آسیب  سالمت  به  که  کرد  کاالهایی 
نزند. ما می توانیم پول خط تولید آن 
کارخانه را پرداخت کنیم که کارگر بیکار 

نشود و تولیدش را عوض کند.
سپید:به نظرتان این کار شدنی است؟ 

تکلیف مصرف داخل چه می شود؟
در کشور  درحال حاضر  ما  ببینید. 
که  داریم  سیگار  تولید  کارخانه    18
متاسفانه تا پایان سال 2 کارخانه دیگر 
هم به اینها اضافه می شود. می شود از 
کم  کارخانه  یک  ساالنه  تعداد،  این 
توسعه  کشورهای  که  همانطور  کنیم. 
یافته دنیا، به همین ترتیب سال هایی را 
به عنوان سال عاری از سیگار معرفی 
می کنند. قطعا این کار شدنی است. مثال 
نیوزیلند، هدف گذاری کرده و  کشور 
سال 2025 را به عنوان سال عاری از 
دخانیات معرفی کرده است. این درحالی 
است که ما هنوز هم درحال ساخت 
کارخانه هستیم. یعنی خط فکری ما با 
آن چیزی که نگاه غالب جهان است، 
فاصله زیادی دارد. افزایش مالیات بر 

دخانیات، به خصوص در بین جوانان 
که  وقتی  داشت.  خواهد  خوبی  تاثیر 
ما مالیات بر سیگار را افزایش دهیم، 
کاهش تقاضایی که ایجاد می کند، بسیار 
خوب است. ضمن اینکه بحث تکس 
یا همان مالیات، عرضه را هم کاهش 
می دهد. یعنی از آن پولی که از طریق 
مالیات به دست می آید، می توان آموزش 
داد.  کاهش  را  و عرضه  تقاضا  و  داد 
به  اینکه شخص  یعنی  تقاضا  باالخره 

سمت سیگار نیاید.
 این نکته بسیار ضعیف قانون ما به 
خصوص در سال 96 این بوده است. اگر 
در سال 97 بتوانیم اشتباه قبل را مرتکب 
نشویم، گام بسیار بزرگی برداشته ایم. 
مالیات  کلی  صورت  به  ما  که  وقتی 
بر ارزش افزوده را تصویب می کنیم، 
ممکن است خواه ناخواه تولیدکننده و 
مصرف کننده هم با درجاتی آسیب ببینند. 
ولی وقتی مالیات هایی مثل همین سیگار 
هوشمند می شود، کسی آسیب نمی بیند 
اینکه  می کنند. ضمن  سود  همه  بلکه 
برای نظام سالمت بسیار مهم است که 
االن  چون  کند  ایجاد  مصرف  کاهش 
به 10 درصد  به نظر می رسد نزدیک 
منابع مان را در این راه هزینه می کنیم 
که این رقم باالیی است. ما نزدیک به 
15 درصد مصرف دخانیات در کشور 
داریم و در این سال های اخیر هم با 
رواج قلیان به خصوص برای خانم ها، 
مصرف خیلی باال رفت. هرچند مصرف 
این  در  تحصیل کرده  افراد  در  سیگار 
سال ها کمی کاهش پیدا کرد ولی صرف 

قلیان افزایش زیادی داشت. 
و  آمارها  کشورها  از  بسیاری  در 
نمودارهایی وجود دارد که با مراجعه 
به سایت وزارت سالمت آنها یا سایت 
سازمان جهانی بهداشت می توان به آن 
دسترسی داشت. همه این آمارها نشان 
سیگار  بر  مالیات  هرگاه  که  می دهد 
مصرف،  است،  کرده  پیدا  افزایش 

کاهش داشته است. 
اما ما در کشورمان در این زمینه بسیار 
ضعیف عمل کرده ایم. علی رغم اینکه 
درباره مالیات در کشور ما حرف های 
در  من  ولی  می شود،  زده  زیادی 
بسیار  کشور  بودجه ای  شاخص های 
ضعیف دیدم. اگر به همین فرمول عمل 
کنیم، می توانیم به منابع پایداری برای 
نظام سالمت دست پیدا کنیم. البته باید 
جایگاه مصرف این منابع، حتما نشانه دار 

شود و حتما برای کاهش مصرف هزینه 
شود. چون درحال حاضر در کشور ما 
بیماری های غیرواگیر شیوع زیادی پیدا 
که  است  مردم  زندگی  و سبک  کرده 
منجر به این بیماری ها می شود و این 
مالیات ها در واقع باید سبک زندگی را 
اصالح کند و شرایط اکتیویتی را بهتر 
و  کند  بهتر  را  تغذیه ای  باالنس  کند، 
رفتارهای پرخطر مردم با اصالح کند. 
بنابراین وقتی می گوییم این بودجه باید 
برای پیگیری هزینه شود، منظورم ترویج 

سبک زندگی سالم است. 
که  باشید  مطمئن  صورت  این  در 
و  برد  خواهد  سود  آینده  در  کشور 
این  می کند.  پیدا  کاهش  هزینه هایش 
ضعف جدی است که به نظر من در 
سال های گذشته در نظام بودجه ریزی 

ما وجود داشته است.
 واقعیت این است که این ضعف هم 
از سوی کسانی ایجاد شده که از وضع 
این مالیات ها ضرر می کنند. بنابراین فشار 
وارد می کنند و دو بحث را مطرح می کنند. 
یکی همان بحث بیکاری کارگران که 
از این  با 10 درصد  به نظر من حتی 
بودجه می توان کم کم کارخانجات تولید 
سیگار را تبدیل به کارخانجاتی کرد که 
به سالمت آسیب نزند؛ و دیگر اینکه 
بحث افزایش قاچاق را مطرح می کنند 
و می گویند افزایش مالیات بر سیگار، 
قاچاق را افزایش خواهد داد. این درحالی 
است که در 76 کشور دنیا مطالعه شده و 
نتایج آن توسط سازمان جهانی بهداشت 

منتشر شده است.
 این مطالعات ثابت می کند که این 
حرف، کامال غلط است. جلوگیری از 
قاچاق، مباحث و راهکارهای خاص 
خودش را دارد و گره زدن آن به مالیات 
تاکید من  سیگار، بحث غلطی است. 
این است که این مسئله باید تبدیل به 
یک مطالبه عمومی شده و با نمایندگان 
مجلس مطرح شود تا انشاله یک تصمیم 
درست اتخاذ کنند و مبادا تحت تاثیر 
مدارکی که بعضی از سیستم های دیگر 

ارائه می کنند، قرار گیرند.
سپید:وقتی ما با مسئولین کشور اعم 
از نمایندگان مجلس صحبت می کنیم، 
معموال همین صحبت ها را حداقل به 
صورت کلی می گویند و همه آنها با 
مالیات  و حتی وضع  تقاضا  کاهش 
آسیب رسان  کاالهای  بر  عوارض  و 
ولی  هستند.  موافق  سیگار  ازجمله 

وقتی نوبت به تصویب مواد قانونی 
می رسد، چه در لوایح بودجه سنواتی 
و چه در قوانین برنامه، می بینیم چیز 
دیگری تبدیل به قانون می شود. آیا 
فشاری بر نمایندگان وارد می شود؟ 
آیا آنطور که بعضی ها می گویند، مثال 

مافیایی وجود دارد؟
اجازه بدهید یک مورد را برای شما 
مثال بزنم و شما خودتان نتیجه گیری 
کنید. سال 95 که بنده هم در مجلس 
حضور داشتم، ما از وزارت بهداشت 
لزوم  درباره  مستنداتی  که  خواستیم 
افزایش مالیات بر دخانیات جمع آوری 
کند تا ما در اختیار نمایندگان قرار دهیم. 
این مستندات، سه چهار برگه شد. همان 
زمان من دیدم که یکی از شرکت های 
دخانیات، بروشوری در هشت صفحه 
تهیه کرده و در کل مجلس بین نمایندگان 
توزیع کرد که در این بروشور همین 
منجر  مالیات  افزایش  که  بهانه هایی 
به قاچاق می شود و منجر به بیکاری 
کارگران کارخانجات می شود و ... را 

مطرح کرده بودند.
سپید: مگر یک شرکت دخانیاتی 
اجازه دارد وارد مجلس شده و چیزی 

بین نمایندگان توزیع کند؟
و  آمدند  ولی  بود.  ممنوع  نه خیر. 

پخش کردند.
سپید: این نشان می دهد که اینها واقعا 

چه قدرت زیادی دارند.
بله همینطور است. جالب این بود که ما 
می خواستیم آن سه چهار برگه مستندات 
وزارت بهداشت بین نمایندگان پخش 
شود که به یکباره متوجه شدیم، دوبرابر 
برگه های ما درحال توزیع بین نمایندگان 
است. روی میز خود ما هم گذاشتند و 
ما هم نفهمیدیم از کجا آمد. البته معلوم 

بود که از کجا آمده است. 
دارد.  مباحث وجود  این  به هرحال 
من فکر می کنم کسانی که می فهمند، 
با این مسائل آشنا هستند، نخبه هستند 
و دنیا را مطالعه می کنند، باالخره باید از 
این فرصتی که هست استفاده کنند. من 
فکر می کنم در این یکی دو ماه، مردم 
هر منطقه و به خصوص دانشگاهیان 
و کسانی که اطالعات خوبی در این 
باره دارند، باید با نمایندگانشان صحبت 
کنند. سازمان های مردم نهاد هم حتما 
باید دراین روزها فعال شوند تا انشاله 
منجر به این شود که تصمیمات خوبی 

برای کشور اتخاذ شود.

رشد 30 درصدی بودجه وزارت 
بهداشت در الیحه بودجه ۹۷ 

گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
بینی شده برای وزارت بهداشت در  »اعتبارات پیش 
الیحه بودجه 97 قابل قبول است اما با توجه به حجم 
کاری و بدهی 15 هزار میلیاردی این دستگاه اعتبارات 

باید افزایش یابد.« 
احمد حمزه در رابطه با اعتبارات در نظر گرفته شده 
در الیحه بودجه 97 برای وزارت بهداشت، گفت: »در 
بودجه سال 97،  14 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
که نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.«

و  رودبار  منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
منابع  میزان   اینکه  بیان  با  قلعه گنج در مجلس دهم، 
پیش بینی شده برای وزارت بهداشت در الیحه بودجه 
97 نسبت به سایر دستگاه ها قابل قبول است، افزود: 
»البته با توجه به حجم کاری باالی این دستگاه و بدهی 
15 هزار میلیاردی این رقم قابل توجه نبوده و الزم 
است  دولت منابع جدیدی را برای تزریق به وزارت 
بهداشت اتخاذ کند.« وی با بیان اینکه وزارت بهداشت 
باید با اتخاذ راهکارهای مناسب به دنبال صرفه جویی 
باشد،  درمان و طرح تحول سالمت  منابع حوزه  در 
تامین  به  نسبت  دولت  می رود  »انتظار  کرد:  تصریح 
منابع کافی برای حوزه درمان توجه جدی داشته باشد.«

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حذف 
یارانه ثروتمندان راهکار موثری برای رفع مشکالت 
بودجه ای طرح تحول سالمت است، گفت: »10 درصد 
هدفمندی یارانه ها باید به وزارت بهداشت پرداخت 
سالمت  حوزه  در  هزینه ها  هدررفت  از  همچنین  و 
منابع  مدیریت  حاضر  حال  در  زیرا  شود  جلوگیری 
تزریق  از  هزینه ها  مهمتر  هدررفت  از  جلوگیری  و 

اعتبارات است.«

در چهارمین سفر  بهداشت  وزير 
خود به سرپل ذهاب:

هنوز وضعيت روحي و رواني 
مردم مساعد نيست

وزیر بهداشت به منظور بازدید از مناطق زلزله زده و 
آغاز ساخت 62 خانه بهداشت، 22 مرکز جامع سالمت 
و  هنرمندان  مشارکت خیرین،  با  بیمارستان  فاز   2 و 

قهرمانان ورزشی صبح امروز وارد کرمانشاه شد. 
سیدحسن هاشمي در بدو ورود به کرمانشاه گفت: 
»هدف از این سفر همراهي تعداد زیادي از خیرین، 
ورزشکاران و هنرمندان کشور است که در راه خیر 

قدم برداشته اند.«
و  ورزشکاران  »خیرین،  داد:  ادامه  وزیربهداشت 
هنرمندان کشور کمک های خیر خواهانه خود را برای 
در  و  می کنند  اهدا  درمانی  بهداشتی  مراکز  احداث 
آنها  جزئیات  درمورد  داشت،  خواهیم  که  جلسه اي 

تعیین تکلیف مي شود.«
تلویزیونی  برنامه  باپویش مردمی در  این حرکت، 
حاال خورشید برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه آغاز شد و قرار است 
جمعی از هنرمندان و قهرمانان ملی عرصه ورزش کشور، 
کمک های مردمی را برای ساخت مراکز بهداشتی و 

درمانی هزینه کنند.
ابراز  ضمن  سفر  این  در  همچنین  بهداشت  وزیر 
گفت:  زلزله زده،  مردم  شرایط  بهبود  برای  امیدواری 
»هنوز وضعیت روحي و رواني مردم مساعد نیست.«

سیدحسن هاشمي در آیین آغاز به ساخت خانه های 
بهداشت مناطق زلزله زده در روستاي مشکنار سرپل 
ذهاب گفت: »با کمک هایي که از سوي دولت، نهادهاي 
غیر دولتي، مردم و دستگاه هاي مختلف به سمت مردم 
شرایط  که  است  امید  شد،  روانه  کرمانشاه  زلزله زده 
فیزیکي آنها حتي بهتر از قبل شود، هرچند وضعیت 

روحي و رواني مردم هنوز مساعد نیست.«
کسوت  در  افراد  »تمام  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
اقتصادي  ورزشکار، هنرمند، خیر و حتي بخش هاي 
و غیره که در این اقدام خیرخواهانه شرکت کردند، 
بي شک قدم در راه خوبي گذاشتند، چراکه با همت 
اینکه  بدون  مي  شود،  ساخته  بهداشت  خانه   62 آنها 
از دولت و دستگاه هاي دولتي کمکي دریافت شود.«

هاشمي با بیان اینکه کمک هاي مردم کامال داوطلبانه 
بوده است، تصریح کرد: »مي  توان گفت، تعداد داوطلبان 
خیر بیشتر از خانه هاي بهداشت بود و این موضوع جاي 
مسئولین  که  »همانطور  افزود:  دارد.« وی  خوشحالي 
استان گزارش داده اند، کار ساخت خانه هاي بهداشت 
از امروز آغاز مي شود و جا دارد از آقاي تجري، نماینده 
محترم شهرستان سرپل ذهاب و فرماندار محترم این 

استان تشکر کنم.«
هاشمي خاطرنشان کرد: »در این سفر افتخار داشتم 
و  ورزشکاران  خیرین،  مجموعه  فرد  یک  عنوان  به 
هنرمندان را همراهي کنم و در این راه هر کاري از 

دستمان بربیاید، انجام مي دهیم.«

اخبار

وضع مالیات بر کاالهای آسیب رسان به سالمت، یک سیاست بُرد-بُرد است
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