
باسمه تعالی

خیابان کارگر شمالی، باالتر از آلاحمد، خیابان فرشیمقدم(شانزدهم)، پالک ١١٩  کدپستی: ١٤٣٩٨٣٧٩٥٣ صندوقپستی:١٤٣٩٥/١٥٩٩

info@irimc.org      https://irimc.org      تلفن: ٨٤١٣٠     نمابر: ٨٨٣٣١٠٨٣

شماره:

تاریخ:

۱۰۰/۳۰/۱۵۱۰۸/د

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

جناب آقای حجت االسالم و المسلمین دکترسید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام

همانگونه که مستحضرید بخش خصوصی نظام ارایه خدمات بهداشت و درمان، در کنار بخش دولتی سالهاست که از 

ستونهای ثبات جامعه ایران بوده و تا کنون به همت جامعه پزشکی در تندبادهای ویرانگر سیاسی و اجتماعی خللی به آن 

وارد نشدهاست.

اما شوربختانه این روزها به دلیل برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و رفتارهای متعاقب آن در معرض آسیب جدی قرار 

گرفته، خطر آسیب و فروریختن آن به شدت احساس می گردد. جامعه پزشکی از خودگذشتگی خود را در مقاطع حساس 

کشور از جمله در زمان جنگ، بحرانهای اجتماعی، حوادث طبیعی و همه گیری کرونا به اثبات رسانده و سالهاست بابت 

تعرفه های غیر کارشناسی و غیر واقعی خدمات پزشکی از جیب خود سوبسید پرداخت مینماید. بدیهی است ثابت نگه 

داشتن عامدانه تعرفه خدمات پزشکی در سالهای متمادی علیرغم وجود تورم افسارگسیخته باعث ایجاد موجی از تعطیلی 

مطبها و مراکز تشخیصی درمانی همچنین کاهش انگیزه ارایه دهندگان این خدمات بهویژه در بخش خصوصی خواهد 

گردید. جامعه پزشکی نگران فشار مضاعف بر قشر آسیب پذیر است ولی اعالم میکند پرداخت سوبسید تعرفه برای 

حمایت از این عزیزان وظیفه حاکمیت بوده و چنانچه قرار است همچنان تعرفه خدمات به صورت دستوری اعالم گردد 

الزم است دولت محترم مابهالتفاوت قیمت واقعی خدمات و قیمت دستوری آنها را منصفانه بر عهده گرفته، بهموقع پرداخت 

نماید و در طول سال نیز تعرفه را با توجه به تورم مکررا اصالح نماید.

متاسفانه در طول سالهای پیشین شاهد این بودهایم که اعالم تعرفههای دستوری غیرمنطقی و غیرمنصفانه، اعالم تعرفه با 

تاخیر چند ماهه و عدم اصالح تعرفهها در طول سال عالوه بر ایجاد اختالل در روند خدمت رسانی بخش درمان، موجب 

بروز دلسردی و ناامیدی در درمانگران، موج مهاجرت و بعضا بروز هرج و مرج در روند خدمترسانی شده و از این پس 

نیز تشدید خواهد شد.
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امضا کنندگان زیر رؤسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور ضمن حمایت از مواضع اصولی ریاست 

محترم کل سازمان هشدار میدهند این ستون و نقطه اتکا جامعهی شایسته ایرانی تاب فشار بیش از این را نداشته، و چه در 

بخش خصوصی و چه در بخش دولتی نیازمند تدبیر عاجل و کامل قبل از فروپاشی است.

امید که نصحیت ناصحان و کارشناسان شنیده شود و از این ورطه هولناک برون آییم.

اسفند ۱۴۰۱

امضاءکنندگان:

١. دکتر فرنود گودرزی الیگودرز 

۲. دکتر یاسر صالحینجفآبادی نجفآباد 

۳. دکتر اردوان یاراحمدی ایذه و باغملک 

٤. دکتر مسعود شادنژاد مشهد 

۵. دکتر حبیبالله نیکزاد جیرفت 

٦. دکتر احمد کرموندی خرم آباد 

۷. دکتر حکمت الله حسینی ممسنی 

۸. دکتر محمد خلیلی آبادان 

۹.  دکتر محمدمهدی باقی-شهرضا

١۰. دکتر رویا ایزدی صومعه سرا 
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١١. دکتر محمد عبیداوی دشت آزادگان و هویزه 

١۲. دکتر منوچهر سلیمانی فارسان 

١۳. دکتر علیرضا مدرکیان همدان

١٤. دکتر ندا کامکار طبس 

١۵. دکتر محمدمهدی باقریان لمراسکی دورود

١٦. دکتر روح اله تقوی قم

١۷. دکتر یوسف کاظمی شیروان

١۸. دکتر علی محمد مظلومیان فردیس 

١۹. دکتر عبادالله فالحی ایالم 

۲۰. دکتر حامد یکتا خواف و رشتخوار

۲١. دکتر حسن دارچینی آران و بیدگل 

۲۲. دکتر امین زکی زاده-اهواز 

۲۳. دکتر علی عالمی گناباد و بجستان

۲٤. دکتر علی احمدی کبودرآهنگ 

۲۵. دکتر محمدرضا هاشم زاده خوی 

۲٦. دکتر مائده حاجی آقایی شیراز 

۲۷. دکتر مهران قسمتیزاده الهیجان و سیاهکل 
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۲۸. دکتر فرشید درویشی بندر گناوه و دیلم 

۲۹. دکتر الهه محمدی کازرون 

۳۰. دکتر محمد نرگسی رشت 

۳١. دکتر فرزاد امیدی یزد

۳۲. دکتر علی ساالریان نور 

۳۳. دکتر علیرضا محمودی فریدونکنار 

۳٤. دکتر محمود لیلوی شوشتر

۳۵. دکتر گنجی بابل

۳٦. دکتر فرجود شکوهی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر 

۳۷. دکتر سعید ساعی تهران

۳۸. دکتر اتابک مرشد آمل 

۳۹. دکتر حمید خرم نژاد پردیس

٤۰. دکتر سیاهی شادباد تبریز 

٤١. دکتر سعید شاقاسمی شیراز 

٤۲. دکتر شیرین شجاعی شهرقدس 

٤۳.دکتر یوسف نصوری بویین زهرا

٤٤. دکتر سید هادی حسینی پور میبد 
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٤۵. دکتر محمدعلی عباسی برازجان

٤٦. دکتر مسعود علی عسگری لردگان

٤۷. دکتر فهیمه قاسمی کرمان 

٤۸. دکتر داور نیک زاده گرمی

٤۹. دکتر رضا فروهر ارومیه 

۵۰. دکتر ابوذر صباغی خمین

۵١. دکتر عباس موسوی دامغان 

۵۲. دکتر سعید طالبی حسینی میناب

۵۳. دکتر مرتضی جوانپرست-لنگرود 

۵٤. دکتر سلیمان عالقی گنبد کاوس 

۵۵. دکتر احمد سارانی زاهدان 

۵٦. دکتر صمیمی خلخال

۵۷. دکتر وحید سمنانی

۵۸. دکترحسین صالحی مقدم شاهرود

۵۹. اسماعیل رضاییان خمین 

٦۰. دکتر حکمت الله حسینی ممسنی

٦١. دکتر مسعود مطهری کهنوج
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٦۲. دکتر علیرضا رمضانی ایالم

٦۳. دکتر محمد جواد عبیداوی دشت آزادگان و هویزه

٦٤. دکتر رضا رنجبری ماکو 

٦۵. دکتر عالءالدین شیخی خرم اباد

٦٦. دکتر وحیدرضا گازرانی طبس

٦۷. دکتر عبدالرسول صداقت کرج

٦۸. دکتر جعفر طبرسا گرگان

٦۹. دکترمحمدقاسم تابعی نظام اسفراین

۷۰. دکتر دانیال بیژن زاده نظام شادگان 

۷١. دکتر فرزاد صمیمی خلخال

۷۲. دکتر غفاری بابلسر

۷۳. دکتر محمدرضا خوشرو نیشابور

۷٤. دکتر غالمرضا خواجه پور از مسجدسلیمان

۷۵. دکتر قنبرزاده دورود

۷٦. دکتر تاجیک کردکوی

۷۷.  دکترمرتضی مقدم شهابی مراغه وملکان

۷۸. دکتر نعمت اله احمدی رزن
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۷۹. دکتر حسین کرمپور بندرعباس

۸۰. دکتر مهین اشرفیان از بناب

۸١. دکتر بابک قطبی سنندج

۸۲. دکتر غالمحسین بهاری کازرون

۸۳. دکترعباس پرداختی کرمان

۸٤. دکتر ناصر عبایی ارومیه

۸۵. دکتر علی زاهدی اقلید

۸٦. دکتر علی اعظم مرادی سوادکوه 

۸۷. دکتر ناصر سلطانى اسالمشهر

۸۸. دکترمهدی حیدری تنکابن

۸۹. دکتر علی سیرجانی ابیک

۹۰. دکتر شهریاری کالله

۹١. دکترهادی شریف زاده سقز وبانه

۹۲. دکتر علیرضا صداقت مشهد

۹۳. امین سعیدی جیرفت و عنبرآباد 

۹٤. دکتر بفکین شهریار

۹۵. احسان سلطانی نژاد بافت،رابر و ارزوئیه
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۹٦. دکتر مهدی مبارکی تایباد و باخرز

۹۷. دکتر شهریار جعفری شاهین شهر و میمه

۹۸. دکتر حسین محمدی جوانرود و ثالث

۹۹. دکتر محمود فاضل سبزوار

١۰۰. دکتر علیرضا وکیلیان رفسنجان 

١۰١. دکتر کمال بیگی میبد 

١۰۲. شهرام سیف الدینی پور زرند

١۰۳. دکتر احمد کیامرثی دشتستان

١۰٤. دکتر جهانتیغ زابل

١۰۵.سید ابراهیم خلیل بایرامی سراب

١۰٦.دکتر صادق محبوبی رودسر و املش

١۰۷. دکتر فریبرز حیاتی گیالنغرب قصرشیرین

١۰۸.دکتر محمدرضا تقوی بندرگز

١۰۹.دکتر فاضلی قائمشهر

١١۰.دکتر عبدلی نطنز

١١١. دکتر بهروز کمالی ابهر

١١۲. دکتر محمدرضا جباری مشهد
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١١۳.دکتر خواجوی اهواز

١١٤.دکتر محمد زروندی نیشابور

١١۵.دکتر کیوان خوشخو ساوه

١١٦.دکتر محمود کریمی شیراز

١١۷.دکتر سید علی اکبر سیدمهدی ورامین

١١۸. دکتر انور میهمی قروه

١١۹.دکتر فرشته سعدآبادی آران وبیدگل

١۲۰. دکتر غالمرضا بهرامی مبارکه

١۲١.دکتر فریبا رایگان کاشان

١۲۲. دکتر مظفر بازوند کوهدشت

١۲۳.دکتر کاوه ثمری کرمانی کرمان

١۲٤. دکتر عباس آذرهمایون مالیر

١۲۵. دکتر سجاده موحدنیا زرند

١۲٦. دکتر نسیم پوردامغان کرمان

١۲۷. دکتر کاظم سلطانزاده کبودراهنگ

١۲۸. دکتر محمدرضا دیدبان شیراز

١۲۹. دکتر مهدی نهانی سراب
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١۳۰.دکتر حسین ایقایی فالورجان

١۳١. دکترحسن خیرخواه پردیس

١۳۲.دکتر مهدی جعفری بندرانزلی

١۳۳. دکتر مژگان صحت کاشان

١۳٤.دکتر هاشم اسدی دماوند فیروزکوه

١۳۵.دکتر محمد حسن بقایی اصفهان

١۳٦.دکتر عباس رجبی کاشانی کالله

١۳۷.دکتر حبیب اله رنجبر بهشهر و گلوگاه

١۳۸.دکتر کاظم قبادی اردبیل

١۳۹. دکتر جواد مالیی مالرد

١٤۰. دکتر الله واحدی ساری

١٤١. دکتر دانایی اسکو

١٤۲.دکتر محمد ابراهیم ساروی ساری

١٤۳. دکتر مهدی حاجی باقری خمینی شهر

١٤٤.دکتر امیر بهاری آمل

١٤۵. دکتر علی جواهر فروش زاده اهواز

١٤٦. دکتر علی هدایتی شوش دانیال
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۱۰۰/۳۰/۱۵۱۰۸/د

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

١٤۷.دکتر علی مقیمی خواف

١٤۸. دکتر عباس آقازاده چالوس

١٤۹.دکتر انصاری مود بجنورد

١۵۰.دکتر علیرضا صادقپور- تبریز

١۵١.دکتر رنجبری ماکو

١۵۲.دکتر فرهنگ سلطانی،گناباد وبجستان

١۵۳. دکتر کریمی نژاد بویین زهرا و آوج

١۵٤.دکتر محسن رجایی بم

١۵۵.دکتر ماکان رضایی نقده

١۵٦.دکتر احمد موالیی پارس آباد مغان

١۵۷.فیزیوتراپیست مهدی سرافراز بندرعباس 

١۵۸.دکتر نازیال شهبازی شیراز

١۵۹. دکتر ایمان زعیم بروجرد

١٦۰.دکتر محمد قلی حاجی ایری بندرترکمن

١٦١. دکتر علیرضا اسپید اندیمشک

١٦۲.دکتر مهدی نادری فر سقز
١٦۳.دکتر بهاالدین احراری تایباد و باخزر

١٦٤. دکتر الله تدین شیراز
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۱۰۰/۳۰/۱۵۱۰۸/د

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

١٦۵.دکتر بهزاد فرخ زاد تهران
١٦٦.دکتر عبید رحمانی مریوان
١٦۷.دکتر مهرداد ساروی بابل

١٦۸.دکتر حسن ماکیانی ماهشهر
١٦۹.دکتر علیرضا لطفی کیان دلیجان محالت

١۷۰.دکتر انوش برزیگر رشت
١۷١.دکتر رضا قنبرپور رشت


