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جناب آقای دکتر پور اصغری

معاونت محترم امور علمی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه

سالم علیکم

       احتراماً ، در پیگیری مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در خدمت معاون اول ریاست جمهوری ، که به تشکیل " کارگروه 
بررسی و اصالح تعرفه های بهداشتی ودرمانی سال ۹۹"  منجر و جنابعالی بعنوان " دبیر کار گروه" یاد شده منصوب شدید ، 

الزمست بعرض برساند به ترتیبی که در گزارش به خدمت ریاست کل سازمان نظام پزشکی (با شماره ۳۹۹/۱۰۰/۳۰/۱۲۲۷۶  
مورخ ۱۳۹۹/۵/۷) تشریح شده و به پیوست این نامه خدمتتان ارسال می شود ، متاسفانه به نظر می رسد عزم جدی در برگزاری 

جلسات کارگروه فوق الذکر وجود نداشته و نتیجه عاجلی ، حاصل نخواهد شد.

این در شرایطی است که جامعه پزشکی تمام تالش خویش را مصروف حفاظت از تندرستی و سالمتی مردم در مقابل  مجموعه 
عوامل تهدید کننده سالمت ، و بخصوص مبارزه با اپیدمی بیماری کووید- ۱۹ کرده ، و هر روز شمار تازه ای از دانشمندان 
شریف و خادمین صدیق جامعه پزشکی به صف شهیدان سالمت می پیوندند ، و این همه در شرایطی است که بار سنگین بحران 

اقتصادی و تعرفه های نامتناسب با ارزش خدمات و هزینه تمام شده ، بر دوش ایشان بشدت سنگینی می کند.

کوتاه سخن ، همانطور که در مکاتبه با ریاست کل عنوان شده و ایشان در ادامه پیگیری های خویش قطعاً با جنابعالی و سایر 
مقامات مسئول مطرح خواهند کرد ، این روش کار کردن و سرعت عملکرد " کارگروه بررسی و اصالح تعرفه های پزشکی 
سال ۹۹ " موجب نگرانی قاطبه جامعه پزشکی شده است . لذا خواهشمند است ضمن عنایت به وضعیت بحرانی یاد شده ، در 

پاسخ مکاتبات و پیگیری های ریاست کل سازمان از تدبیر مسئوالنه و اتخاذ راهکارهای جدید ، دریغ نفرمائید.
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رونوشت :

جناب آقای دکتر اسحق جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهورجهت استحضار و صدور اوامر مقتضی 

استاد گرامی جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس کل محترم سازمان جهت استحضار و اقدام مقتضی 

استاد گرامی جناب آقای دکتر معین رئیس محترم شورای عالی جهت استحضار


