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گزارش

دوشنبه  6اردیبهشت 1400
 13رمضان .144۲شماره 20645

باید ریل گذاری رشت
به آستارا و بیرجند به
مشهد هم در همین
زم ــی ــن ــه و تــکــمــیــل
زنجیره مسیر حمل
و نقل پیگیری شود.

چابهاردربرزخ!

▪آخرین وضعیت
ریل چابهار – زاهدان

با گذشت بیش از 5سال از حضور هندیها در بندر چابهار نگاههای
متفاوتی در باره عملکرد آنها در توسعه این بندر وجود دارد .تیرماه
امسال قرارداد  10ساله بهره برداری قرار است منعقد شود .وزیرراه
در گفت وگویی با ما از روند کارها در این بندر مهم گفت

رعیت نواز  -چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران،
یکیازنقاطکلیدیدرحاشیهخلیجفارسودریای
عمان بوده و در کریدور شمال – جنوب جایگاه
مهمی دارد .ایــن بندر به یک نقطه ارتباطی و
حیاتی برای ارسال کاالهای هندی به افغانستان و
فراتر از آن در آسیای مرکزی تبدیلشده و به همین
دلیل کارشناسان مسائل منطقه بر این باورند که
بندر چابهار از نظر مبادالت اقتصادی برای هند
اهمیت زیادی دارد و مهمترین علت آن موقعیت
راهبردی این بندر است .هند به دنبال این است
که با استفاده از بندر چابهار تهدیدات ناشی از
همکاریهای ترانزیتی چین و پاکستان ،به عنوان
دو رقیب سنتی خود در منطقه را خنثی کند و از
بندر چابهار که به مــوازات بندر گوادر پاکستان
است هزینههای ترانزیتی خود را کاهش دهد .به
همین منظور از سال  92موضوع همکاری ایران
و هند در بندر چابهار ،جدی شده و مذاکرات برای
رسیدن به یک قرارداد  10ساله شروع شد تا این
که خرداد سال  95بعد از هشت دوره مذاکرات با
حضور نخست وزیر هند در تهران متن قــرارداد
تقریب ًا نهایی شد و فقط موضوع بر سر سازوکار
(مرجع داخلی یا بینالمللی داشتن) حل اختالف
باقی ماند و نهایی نشد ولی در همان موقع قرارداد
موقتی برای شروع کار نوشته شد که اکنون تا تیر
ماه  1400تمدید شده است تا بعد از آن درباره
انعقاد قرارداد  10ساله تصمیم گیری نهایی شود
با این حال کندی هند در سرمایه گذار یهایی
که متعهد شده بود باعث شد زمزمههایی در باره
حذف آن از ادامــه همکاری در این بندر مهم به
گوش برسد البته در این میان برخی هم معتقدند
با توجه به اهمیت حفظ هند در فضای باالنس
رقابت با چین و کسب حداکثر منفعت برای کشور
بهتر است که همکاری با آن ادامه داشته باشد.
ایــن دیدگاهها باعث شــده ق ــرارداد همکاری با
هند در بندر چابهار در برزخی قرار بگیرد که تیر
امسال فرجام آن مشخص میشود .با این حال
ما در ادامه ضمن بررسی آخرین وضعیت سرمایه
گذاری هند در گفتوگو با وزیر راه از اهمیت این
کریدور ترانزیتی و نگاه موافقان و مخالفان به ادامه
همکاری با هند نوشته ایم.
▪اهمیت استراتژیک بندر چابهار

مسیر اتصالی کریدور شمال -جنوب و دسترسی
ایــران به سواحل خلیج فــارس ،دریــای عمان و
سواحل دریای خزر موجب شده تا در سالهای
اخیر توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان
بسیار به ایران جلب شود .کریدور شمال  -جنوب

مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپاست که در
مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان
تا  40درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا  30درصد
ارزانتر است ،در واقع اگر بعضی مسیرهای ناتمام
ریلیوجادهایایرانتکمیلشود،ایرانمیتوانداز
عبور و ترانزیت کاال از خطوط ریلی و جادهای خود
درآمد سرشاری از این مسیر کسب کند .لهستان
یکی از کشورهایی است که به رغم داشتن منابع
زیرزمینی آنچنانی یا تولیدات صنعتی گسترده
تنها به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد توانسته
به عنوان هاب ترانزیتی در جهان مطرح شود و
بخش عمدهای از درآمد کشورش را از این طریق
تامین کند .البته نباید فراموش کرد که همین
قــدرت لجستیکی بــرای ایــن کشور کوچک در
منازعات سیاسی هم نقش تعیین کنندهای قرار
داده تا جایی که هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا
نمیتوانند چشم خود را به روی این هاب توزیع بار
مرکزی قاره سبز ببندند و نقش تعیین کنندهای
بــرای ورشــو در نقش آفرینی در زمینه معادالت
سیاسی بینالمللی در نظر نگیرند.
▪دلیل عالقه هند
به بندر چابهار

منطقه آزاد چابهار
تنها بندر اقیانوسی
ایــران اســت که با دو
بــنــدر مــهــم در هند
فاصله کوتاهی دارد
بــه طـــوری کــه حــدود
 ۱۰۰۰کیلومتر از
بندر کاندال و ۱۴۰۰
کیلومتر هــم بــا بندر
بمبئی فاصله دارد و
به عنوان یک منطقه
حیاتی برای صادرات
هند به افغانستان و آسیای مرکزی شناخته شده
و توسعه منطقه چابهار بخشی از محاسبات بزرگ
استراتژیک هند بــرای دست یابی به بازارهای
خاورمیانه و آسیای مرکزی اســت .دولــت هند
نخستین بار در سال  ۲۰۰۳با انعقاد قراردادی با
دولت وقت ایران ،به عنوان پیمانکار وارد ساخت
و توسعه پــروژه بندر شهید بهشتی چابهار شد.
البته حضور هندیها در این پروژه در مقاطعی از
زمان کمرنگ شده و حتی در سال  ۲۰۱۶در پی
راهاندازی کمپین فشار حداکثری دونالد ترامپ،
رئیسجمهور سابق آمریکا این همکاری به صفر
رسید .اما سفر «نارندرا مودی» نخست وزیر هند

به ایــران و برگزاری اجــاس سه جانبه ایــران –
افغانستانوهندباموضوعکمکهایبشردوستانه
به افغانستان و صادرات کاالهای اساسی هندی
همچون گندم به این کشور از طریق خاک ایران،
بار دیگر حضور هندیها در چابهار تجدید شد .با
پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و احتمال
کاهش تحریمهای ایران ،هندیها سراسیمه به
سمت بندر چابهار روانه و خواستار ادامه حضور
در این بندر استراتژیک شدند .هند به خوبی به
این نکته پی برده که چابهار ،تنها نقطه اتصال این
کشور به آسیای میانه و روسیه بوده که البته مسیر
ایرانبهنسبتدیگرمسیرهایپیشرویهندیها
یعنی شرق روسیه و چین ،کوتاهتر ،ارزانتر و البته
بسیار امنتر است .همچنین مسیر بندر گوادر
پاکستان به سمت شمال نیز به عنوان رقیب اصلی
هندیها محسوب شده که دو رقیب بزرگ هند،
یعنی چین و پاکستان در آن مشارکت دارند.
▪قرارداد مشارکت هند در بندر چابهار

مذاکرات مربوط به جلب مشارکت بینالمللی
در پروژه چابهار از سال  1382آغاز شد و ابتدا

▪بندر و ریل؛  2رکن اصلی فعال سازی کریدور
ترانزیتی شمال ـ جنوب

قرار بود شرکتهای دیگری از کره ،آلمان ،چین
و روسیه برای این منظور جلب شوند که این امر
محقق نشد .دربــاره قــرارداد موجود بین ایران و
هند نیز باید گفت که اساس ًا مشارکت هند در بندر
چابهار در زیرساختهای بندری نبوده و قرارداد
 10ساله صرف ًا بــرای اپــراتــوری بندرگاه است.
نوع قــرارداد ( BOT Transfer /Operate /
) Buildتعریف شده که در قالب آن ،طرف هندی
موظف به خــریــداری و نصب  85میلیون دالر
تجهیزات بندری است .هشت دور مذاکره مربوط
به این قرارداد تا سال  1395به طول انجامید و
در خرداد سال  95بود که متن آن تقریب ًا نهایی
بیمه تکمیلی باید پستی و بلندیهای زیادی را
پشت سر گذاشت به طوری که بعضی از خیر آن
میگذرند و بعضی که به خاطر گرانی داروهــا
مجبورند آن مسیر را طی کنند ،حتی سختی
بیماری را فراموش میکنند.
▪در به در به دنبال دارو

هفتخان بیماران خاص!

روایت یک همراه بیمار از سرگردانی بیماران خاص در باال و پایین
تایید نسخهها بین داروخانه ،بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی
محمد لطفی  -نمیدانم تا به حال سر و کارتان با
داروخانههای دولتی و بیمه تکمیلی برای تامین
دارو برای یک بیماری خاص افتاده یا نه .شاید
باورش سخت باشد اما واقعا دردسرهای اداری
این قصه ،گاهی میچربد به سختیهای تحمل
بیماری! این که هر بار با تغییر دارو و نسخه جدید
با مراجعه به داروخانه چه فرایندی باید طی شود؟
ارتباط داروخانه و بیمه چگونه است؟ نوع برخورد
متصدیان داروخانه و بیمه چگونه است؟ و....
آن چه میخوانید خالصهای از قصه تهیه دارو
برای یک بیمار خاص است که به نوعی سرطان
مغز استخوان مبتال شده است .با او در این مسیر

همراه شدم تا هفت خان را پشت سر بگذاریم.
▪تشخیص یک بیماری خاص

یک سال پس از عمل جراحی و برداشتن تودهای
که روی قفسه سینه پیرمرد رشــد کــرده بــود با
انجام آزمایش و نمونه برداری از مغز استخوان،
پزشک با اطمینان از وجود نوعی نادر از سرطان
مغز استخوان خبر میدهد که البته با توجه
به مراجعه به موقع میتوان با آن مقابله کرد.
بنابراین با تجویز دارو ،روند درمان آغاز میشود؛
راهی که همزمان با جنگیدن با سرطان برای
به دست آوردن دارو و بهره مندی از امکانات

شده و هم اینک موضوع بر سر سازوکار (مرجع
داخلی یا بینالمللی داشتن) حل اختالف در
شرف رسیدگی نهایی است تا قرارداد  10ساله
آماده امضا شود .به دلیل نهایی نشدن قرارداد،
هم اینک قرارداد موقت اولیه که تا تیرماه 1400
تمدیدشده ،ناظربرعملیاتکنونیهنددرچابهار
بــوده و پس از امضای نهایی و اجــرای قــرارداد
10ساله ،عواید آن برای ایران در چند قالب متنوع
زیر در نظر گرفته شده است:
* اجاره زمین ساالنه
* عواید عملکردی بندرگاهی بر اساس ُتناژ بار
انتقالی با فرمول متغیر که هراندازه به سالهای
انتهایی قــرارداد نزدیک میشویم سهم ایران به
عنوان مالک افزایش می یابد.
* درصــد مشخصی از عواید کل ساالنه طرف
هندی باید ساالنه به ایران پرداخت شود و در پایان
 10سال کل تجهیزات مورد استفاده در بندر به
کشورمان واگذار میشود .هم اینک دودستگاه
جرثقیل توسط طرف هندی خریداری و منتقل
شده و تا نیمه اول سال ،1400تعدادی دیگر باید
وارد بندر شود ،عالوه بر این موارد ،طرف هندی
باید تجهیزات ریلی ثابت را نیز نصب و راهاندازی
کند.

به همراه بیمار با مراجعه به چند داروخانه معتبر
متوجه میشویم که ایــن داروهـــا فقط در یک
داروخانه موجود است و تا پایان درمان باید فقط
بههمانداروخانهدولتیمراجعهشود.صندلیها
یکی در میان پر است .پس از نیم ساعت انتظار،
متصدی دفترچه را تحویل میگیرد و میگوید
منتظر بمانید .خیال میکردیم پس از  45دقیقه
معطلی در داروخانه شلوغ قرار است کیسه پر از
دارو را تحویل بدهند ،اما کاغذی از دریچه بیرون
آمد که «باید برای تشکیل پرونده به مرکز بیمه
خدمات درمانی درخیابان احمد آبــاد مراجعه
کنید ،چون بیمار خاص هستید!»
▪رفت و برگشت اول

چــار های نیست .با تاکسیهای گــذری قبل از
پایان ساعت اداری خودمان را به بیمه رساندیم.
صندلیها یکی درمیان پر اســت .خیلی شلوغ
است و بعضی ایستاده منتظرند .پس از حدود نیم
ساعت و انجام امور الزم ،با راهنمایی متصدی
برای گرفتن دارو مجدد باید به داروخانه مراجعه
کنیم .اما قبل از تحویل دارو برای اطمینان از
تشکیل پرونده در بیمه ،باید از راه پلههای 30
تایی به طبقه باال برویم .من هم درک میکنم که
برای جلوگیری از سوءاستفاده این فرایند تایید
باید طی شود اما پیرمرد میگوید :به نظر شما یک
بیمارخاصکهدرحالشیمیدرمانیاستویقینا

این نکته بسیار حائز اهمیت است و باید بدانید
که توسعه و شکوفایی ترانزیت بدون مهیا کردن
زیرساختهای آن امکان پذیر نخواهد بود.
متاسفانه عمد هترین مشکل در چابهار را ههای
مواصالتی آن به بیرون از بندرگاه هستند زیرا
ریل دوخطه قدیمی موجود آن اساسا برای رفت
وآمد تریلرهایی کهاندک محموله بارگیری را
هم میخواهند حمل کنند کافی نیست .به
همین دلیل باید برای احــداث مسیر ریلی این
قسمت سریعتر اقــدام کرد .اکنون ،با توجه به
فقدان زیرساخت ریلی و با استناد به آمار سازمان
راهداری تنها در  4.6میلیون تن کاالی داخلی
با حمل باالتر از  500کیلومتر بین سه استان
شرقی کشور جابه جا شده است که نسبت به
نیاز کشور و همین طور کشورهای منطقه بسیار
کم است از همین رو ضــروری است با توجه به
مزایای حمل ونقل ریلی مثل مصرف  1به 7
سوخت ،حمل حجیم بار و ایمنی باال ،زیرساخت
الزم برای ساخت و تکمیل محور ریلی چابهار
ـ زاهــدان تأمین شود تا با این ریل گــذاری بندر
چابهار به شبکه ریلی کشور متصل شود البته
توانایی یک فرد سالم را ندارد اگر همراهی نداشته
باشد چگونه این راه پله را پشت سر میگذارد؟ این
جا یک آسانسور هم دارد اما خیلیها نمیدانند
و خیلیها هم بلد نیستند از آن استفاده کنند .از
قضا اینترنت قطع شده و باید منتظر بمانیم تا آن
طور که متصدی میگوید «بیمه دارو را تایید کند
تا مهر بزنم!» پس از یک ساعت انتظار در طبقه باال
و تایید تشکیل پرونده به طبقه پایین میرویم و
داروها را تحویل میگیریم.
▪رفت و برگشت دوم در مرکز بیمه تکمیلی
بازنشستگان

چند روز پس از تزریق ،وقت آن است که برای
تحویل مدارک و نسخهها به بیمه تکمیلی اقدام
شود .برای این کار باید به بولوار وکیل آباد برویم.
مکانی بسیار دورتــر از داروخــانــه و مرکز بیمه
خدمات درمــانــی و مطب پزشک! پس از طی
این مسافت طوالنی با اتوبوس به مکانی شلوغ،
نامرتب ،کثیف و به هم ریخته رسیدیم .جایی با
 10صندلی برای حداقل  20ارباب رجوع که
اکثر آنها پیر و از کارافتاده بودند .جلوی در یک
نفر که ماسک کثیفی به صورت زده بود با سرعت
از نسخهها و مدارک پزشکی فتوکپی میگیرد و
کاسبی اش حسابی رونق دارد .پس از حدود 15
دقیقه معطلی ،وقتی مدارک را تحویل دادیم،
متصدی گفت« :باید دوباره به مرکز بیمه خدمات
درمانی بروید! پرونده تشکیل شده اما ناقص
است!» تازه یادمان آمد که برای یکی از داروها
فرمی از داروخانه گرفته ایم و پزشک باید مجدد
تایید کند که این دارو را نسخه کرده است! و پس
از تایید باید آن را به مرکز بیمه بدهیم تا در پرونده
ثبت شــود وگرنه بیمه تکمیلی آن را پرداخت
نخواهد کرد .این در حالی است که همان دارو

در اهـــمـــیـــت ریـــل
گـــــذاری چــابــهــار به
زاهــــدان همین بس
کــه مــدیــرکــل بــنــادر
و دریــانــوردی استان
سیستان و بلوچستان
در گفتوگویی با مهر
گفته ،تنها تبادالت
کاالیی چین و هند به
( ،)CISروسیه ،افغانستان و شرق اروپا و از  CISبه
شاخ و شرق آفریقا بیش از  ۸۰میلیارد دالر است
که با احداث این خط آهن به عنوان کوتاهترین و
کم هزینهترین مسیر از مبدأ چابهار خواهد بود که
میتواند درآمد خوبی را عاید کشور کند .با این
حال در سال  2016قــرارداد احــداث خط آهن
چابهار -زاهــدان در جریان سفر نارندرا مودی،
نخستوزیر هند ،به تهران امضا شد و ارزش آن
حدود  1.6میلیارد دالر بود که متاسفانه با توجه
به تحریمهای آمریکا محقق نشد و درنهایت ریل
گذاریدراینمحوربهطول 628کیلومتربااعتبار
 ۳۰۰میلیون یورویی صندوق توسعه ملی در آبان
گذشته توسط قرارگاه خاتماالنبیا شروع شد.
▪بندر چابهار ابزاری برای چانه زنی

بنا بر آن چه در اوایل گزارش نوشتیم ،وضعیت
هند باید برای ادامــه همکاری در بندر چابهار
تیرماه امسال مشخص شود و گفته میشود هند
در تالش است که بتواند وعد ههای داده شده
دربــاره تجهیز بندر چابهار را عملیاتی کند تا

شائبههایی که بعد از قرارداد همکاری  25ساله
ایران و چین مبنی بر اخراج هندیها و جایگزینی
طرف چینی به وجود آمده محقق نشود .برخی
معتقدند به دلیل این که هند در زمان تحریمها
در کنار ایــران برای توسعه بندر چابهار حضور
داشته و همچنین منافع زیادی که در این بخش
برای رقابت با چین دارد بهتر است همکاری با
این کشور ادامه داده شود و از قابلیت هند برای
سرمایه گذاری و جذب منابع مالی برای توسعه
کریدورهای مرتبط با چابهار به سوی افغانستان،
ازبکستان ،آسیای مرکزی و اروپا بهره گرفت و
اتصال چابهار به کریدور شمال-جنوب را دنبال
کرد اما از طرفی برخی معتقدند نباید بعد از
کارشکنیها و تاخیرهایی که هند برای سرمایه
گــذاری در چابهار داشته بازهم به آن اعتماد
کــرد و به همکاری پــرداخــت .در همین زمینه
مدیرکل توافق نامهها وتوسعه بازار سازمان بنادر
و دریانوردی هم در گفتوگو با آفتاب یزدگفته:
«کشورهای بسیاری عالقهمند به سرمایهگذاری و
در حال سرمایهگذاری در بندر چابهار هستند اما
نمیخواهند نامی از آنها برده شود ».او عملیات
تخلیه و بارگیری را در بندر چابهار که قرار بود با
سرمایه گذاری هند یها سرعت بخشیده شود
کند خواند .با این حال برخی هم معتقدند از آن
جایی که هند را میشود همزمان به چشم نماینده
تجاری آمریکا در منطقه مکران دید و با توجه
به اقبال چینیها به بندر چابهار باید سواحل
مکران را به عنوان شاهرگ حیاتی هند در منطقه
در نظر گرفته و برای گرفتن حداکثر امتیاز راجع
به واگذاری امتیاز ساخت و توسعه این منطقه به
طرف هندی تصمیم گیری کرد .این گروه حتی
معتقدند حفظ هند میتواند به ایران قدرت مانور
در قراردادهایش با چین را هم بدهد .به نظر
میرسد بندر چابهار طی ماههای آینده دوباره در
نقطه حساسی برای تصمیم گیری درباره توسعه
این بندر مهم قرار گرفته است و این سوال بازهم
به وجود میآید که آیا هندیها در چابهار ماندگار
میشوند؟

گفتوگو

چگونگیسرمایهگذاریهند
از زبان وزیر راه

هادی محمدی -اگرچه انتقادهای جدی به کندی عملکرد طرف هندی در تجهیز بندرچابهار وارد
است و دولتمردان دهلی گویا نیم نگاهی هم به تحوالت سیاسی در آمریکا برای هر گونه اقدام در این
بندر داشتند و به رغم این که وزارت خزانه داری آمریکا معافیتهایی را به درخواست هندیها برای
این بندر صادر کرده بود اما بازهم شاهد کندی عملیات هندیها در چابهار بودیم اما به طورقطع
تحریمها در این روند بی تاثیر نبوده است .به همین دلیل به سراغ محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
کشورمان رفتیم و با او درباره آخرین وضعیت بندر چابهار و وضعیت همکاری هند در این پروژه گفتوگو
کردیم .محمد اسالمی در گفت وگو با خبرنگار خراسان درباره آخرین وضعیت سرمایه گذاری هند
در بندر چابهار گفت« :از زمانی که دولت آمریکا برای چابهار معافیت تحریم وضع کرد ،مقداری طول
کشید تا هندیها بتوانند مجوزهای مربوط را بگیرند .از اواخر سال  99شروع به انجام تعهداتشان
کردهاند و برخی تجهیزات مورد نیازشان را آوردند چون کار اینها و تفاهمی که بین ایران وهند بوده
ارائه خدمات بندری هست .االن هم به تازگی بقیه تجهیزات را آوردهاند و در حال تکمیل هستند تا
بتوانند به تعهدشان به صورت کامل عمل کنند ».وزیر راه و شهرسازی درباره کندی انجام تعهد توسط
هندیها هم خاطرنشان کرد« :یک مقدار کندی در انجام عملکرد و سرمایهگذاری هندیها بود اما با
سفری که وزیر خارجه شان در اواخر سال  98به تهران داشت و قول و قرارهایی که در مذاکرات دادند
کار پیشرفت بهتری پیدا کرده است ».اسالمی در زمینه مبلغ این تفاهم نامه هم اظهار کرد« :مبلغ
تفاهم نامه همان عددی است که از ابتدا در قراردادشان بوده و  150میلیون دالر است .آنها برای
دو بسته تعهد دادهاند که برای یک فاز سرمایه گذاری کنند ».البته این نکته را هم باید اضافه کنیم که
هند در برنامه بودجه  2021-22پیشنهادی به پارلمان (تقریب ًا یک میلیارد روپیه ،حدود 14میلیون
دالر) برای پروژه توسعه چابهار در نظر گرفته که این میزان نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

قبال در نسخه نوشته شده و نوشتن آن در فرمی
مجزا توسط پزشک بنا به درخواست داروخانه
و بیمه درمان است! بنابراین ادامه کار به فردا
موکول میشود .باید عصر به مطب مراجعه کنیم،
فرم توسط پزشک تکمیل شود و صبح فردا آن را به
مرکز بیمه تحویل بدهیم .در همه این مراکز این
واژه را بارها میشنوید« :تایید» .هر مرکز معطل
تایید آن یکی است در حالی که همه این تاییدها
بایدتوسطفردپیگیریشودوهیچکدامبهصورت
سیستمی و یکپارچه انجام نمیشود! خدا نکند
که اینترنت قطع شود ،مگر متصدی آدم خوش
انصافی باشد و تلفنی هماهنگیهای الزم را به
عمل آورد وگرنه باید تا وصل شدن مجدد منتظر
باشی که آن هم معلوم نیست چقدر زمان ببرد.
▪روز بعد در همان مکان قبلی

پس از کمی انتظار قسمتی از نسخهها و مدارک
تایید میشود و قسمتی معطل مهر و امضای
پزشک برگشت میخورد! از البه الی مراجعه
کنندگان خارج میشدیم که ناگهان سروصدای
پیرمرد دیگری که انگار مدت زیادی است زخم
خورده این رفت و آمدها و «نقص مدارک» و «عدم
تاییدپزشک»و«داروخانهبایدمهربزند!»و...بوده
بلند شد .نسخهها را با عصبانیت میچپاند داخل
پالستیکی که در دست داشت و میگفت« :برای
هر کاغذی هزار بار من را فرستادید این ور آن ور.
چرابایکتلفندرستشنمیکنید؟چراباسیستم
کار را انجام نمیدهید؟ حاال هم میگویید این
یکی تحت پوشش نیست و »...همان موقع صدای
پیرزنی را در باجه بعدی شنیدم که به متصدی
میگفت«:دخترم،منمریضم.نمیتونماینهمه
راهبازبااتوبوسوتاکسیتویایناوضاعکرونابرم
داروخانه برای یک مهر تایید!»

▪روز از نو ،روزی از نو...

دو ماه بعد دوباره برای معاینه به پزشک مراجعه
کــردیــم .با توجه به رونــد درم ــان ،با تشخیص
پزشک ،داروها تغییر کرده است و این یعنی آغاز
دوباره همان رفت و برگشتها و تایید ها .خیال
میکردیم چــون یک بــار تشکیل پرونده داده
ایم ،این بار پس از  40دقیقه معطلی ،داروها
را تحویل میگیریم و میرویم پی درمــان ،اما
متصدی داروخانه گفت« :برای این داروی جدید
باید بروید مرکز بیمه در خیابان احمد آباد!» اگر
بخواهم قصه را کامل کنم باید هرآن چه را گفتهام
تکرار کنم.
▪همان رفت و برگشتها و هزار زحمت دیگر

به اضافه این که این بار نکات دیگری نیز توجهم
را جلب کرد پیرزن تنهایی که توان ندارد از پله
جلوی داروخانه بیاید باال .برخورد ناخوشایند
متصدی در مرکز بیمه بازنشستگان و البته
خانمهایمتصدیدرباجههایبیمهکهباحوصله
به سواالت متفاوت ارباب رجوع پاسخ میدادند،
رفــت و آمــد سخت با اتوبوس و تاکسی در این
روزهای کرونایی برای بیمارانی که همراه ندارند
یا از شهر دیگری آمدهاند و حتی آدرسها را بلد
نیستند و هزاران موضوع دیگر.
▪سوال اکثر بیماران

آیا نمیشود همه این تشکیل پروند هها یا تایید
کرد نها سیستمی انجام شــود؟ حاال با حذف
دفترچه بیمه ،تکلیف ما با بیمه تکمیلی که برای
هر چیزی کاغذ و مدرک مهر خورده و تایید شده
میخواهد چه میشود؟ اگر روزی اینترنت وصل
نشود ،چه ســازوکــاری هست که بیمار معطل
نشود؟ و هزاران سوال دیگر

