
هر چند مسئوالن سازمان صنفي نظام پزشكي 
در اعتراض به طرح ال�زام نصب كارتخوان در 
مطب پزش�كان مي گويند پرداخ�ت ماليات 
ربطي ب�ه نص�ب كارتخ�وان ن�دارد و اتفاقًا 
پزش�كان از منظم ترين و خوش حساب ترين 
مؤديان ماليات�ي هس�تند، اما آم�ار و ارقام 
مستندي وجود دارد كه نش�ان مي دهد اين 
ادعا چندان ه�م منطبق با واقعيت نيس�ت. 
براساس اين آمارها 10درصد پزشكان از سال 
88 تا 93 هيچ گون�ه مالياتي نداده اند و كمتر 
از 12درص�د آنه�ا ماليات بي�ش از 5 ميليون 
تومان را پرداخته اند. به عبارت ديگر، حدود 
90 درصد پزش�كان در اين ب�ازه زماني كمتر 
از 5 ميلي�ون تومان مالي�ات داده اند و چنين 
مالياتي با درآمد آنها چندان همخواني ندارد. 

تكانه هاي ماجراي تفاهمنامه اخير سازمان نظام 
پزشكي با س��ازمان امور مالياتي و الزام پزشكان 
براي نصب دستگاه كارتخوان در مطب هايشان 
همچنان ادامه دارد و پس از ماجراي طرح مجلس 
براي افزايش ظرفيت پزش��كي دانشگاه ها، اين 
پربحث تري��ن رخدادي اس��ت كه بخ��ش قابل 
توجهي از جامعه پزش��كي را آشفته كرده است. 
مقاومت عجيب برخي از اعضاي جامعه پزشكي 
در برابر نص��ب كارتخوان و رب��ط دادن موضوع 
ب��ه تخري��ب پزش��كان و تبعيض ميان اقش��ار 
مختلف جامع��ه براي اين الزام، در حالي اس��ت 
كه برخي پزش��كان همين حاال هم در مطبشان 
كارتخوان دارند. در عين حال محمد جهانگيري، 
معاون فن��ي و نظارت س��ازمان نظام پزش��كي 
مي گويد:»پزشكاني كه در بخش دولتي خدمات 
ارائه مي دهند، بيش از هزار ميليارد تومان ماليات 
پرداخت مي كنند و پزشكان در بخش خصوصي 
هم از منظم ترين مؤديان مالياتي هس��تند.« اما 
آماري ك��ه جهانگيري درب��اره پرداخت ماليات 
پزش��كان ارائه مي كند، با آماري كه كارشناسان 
اقتصادي در اين باره مي دهند، تفاوت معناداري 
دارد. وقتي اعتراضات گسترده سازمان هاي نظام 
پزشكي سراسر كشور به تفاهمنامه نظام پزشكي 
با س��ازمان امور مالياتي را در كن��ار اين تناقض 
آماري مي گذاريم، بهتر دستمان مي آيد كه كدام 

آمار مي تواند درست تر باشد و اين همه پريشاني 
براي نصب يك دس��تگاه كارتخ��وان در مطب 

پزشكان براي چيست!
 نظارت ب�ر درآمد با دس�تگاه هاي پوز و 

صندوق هاي فروشگاهي
اگر به س��راغ گزارشات كارشناس��ان اقتصادي 
برويد، متوجه خواهيد شد انگار تنها قشري كه 
پيش از آنكه خودش��ان به حقوقشان دسترسي 
داش��ته باش��ند و ماليات آن پرداخته مي شود 
كارمن��دان و كارگران هس��تند! اما بس��ياري از 

مشاغل ديگر فرار گسترده مالياتي دارند. براساس 
آم��ار و ارقامي كه احم��د جانجان كارش��ناس 
اقتصادي مي دهد، پزشكان و گروه هاي پزشكي 
هم در گروه هايي جا مي گيرند ك��ه از پرداخت 

ماليات شانه خالي مي كنند. 
به گفته وي، 21 درصد مشاغل پردرآمدي نظير 
آزمايشگاه ها، راديولوژي ها از سال 88 تا 93 هيچ 
مالياتي پرداخت نكرده ان��د؛  28درصد كمتر از 
500 هزار تومان، 30درصد بين 500 تا 5ميليون 
توم��ان و مابقي نيز بي��ش از 5ميلي��ون تومان 

ماليات پرداخته اند. جانجان با بيان اينكه بيش از 
65 درصد آموزشگاه هاي علمي آزاد نيز تاكنون 
هيچ گونه مالياتي نداده اند، مي افزايد:»22درصد 
اين مشاغل كمتر از 500 هزار تومان، 10درصد 
كمتر از 5ميليون تومان و فقط 0/7 درصد بيش 

از 5 ميليون تومان ماليات پرداخته اند.«
وي معتقد است به هيچ عنوان نمي توان درآمد 
مشاغلي همچون آموزش��گاه ها و آزمايشگاه ها 
را دقيق به دس��ت آورد. از نگاه اين كارش��ناس 
اقتصادي اين مسئله راهكار دارد.»بايد با استفاده 
از دستگاه هاي پوز و صندوق هاي فروشگاهي بر 
جريان مالي اين مشاغل نظارت داشت كه البته 

بايد زيرساخت هاي نيز آماده شود.«
به گفته وي 10 درصد پزش��كان از س��ال 88 تا 
93 هيچ گون��ه مالياتي نداده ان��د و كمتر از 12 
درصد آنه��ا ماليات بيش از 5 ميلي��ون تومان را 
پرداخته اند. به عبارت ديگ��ر، حدود 90درصد 
پزشكان در اين بازه زماني كمتر از 5ميليون تومان 
ماليات داده اند. نكته قابل توجه در اين بين تفاوت 
معنادار ميان اين آمار و آماري اس��ت كه معاون 
فني و نظارت س��ازمان نظام پزشكي مي دهد و 
مي گويد:»پزشكان تنها در بخش دولتي بيش از 

هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده اند«!
 هم�ه اقش�ار پردرآم�دي ك�ه مالي�ات 

نمي دهند!
جانجان درباره فرار مالياتي س��اير مشاغل نيز 
حرف ه��اي جالب��ي دارد و مي گويد:»كمتر از 
3 درصد بنكداران ماليات بي��ش از 5 ميليون 
تومان مي پردازند. معامالتي نظير آهن فروشي 
وجود دارد كه از پش��ت تلفن انجام مي شود و 
به هيچ عنوان نمي توان آن را شناس��ايي كرد 
و از آنها ماليات گرفت. تنها 0/5 درصد مشاغل 
آرايشي و بهداش��تي بيش از 5 ميليون تومان 
ماليات مي دهند. دفاتر اسناد رسمي هم كمتر 
از 6 ميلي��ون تومان مالي��ات مي دهند. اين در 
حالي است كه طبق قانون بانك ها بايد گردش 
مالي باالي 5 ميليارد توم��ان را گزارش كنند 
كه اكثر بانك ه��ا اين كار را انج��ام نمي دهند. 
بنابراين س��ازمان امور مالياتي بايد به بانك ها 
متصل باشند تا به طور دقيق اين گونه حساب 

را كنترل كنند.«
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كمبود ۱۰۰هزار معلم براي سال آتي تحصيلي

كشيده شدن پاي هالل احمر به پرونده تخلفات دارويي و تجهيزات پزشكي

90درصدپزشكانكمتراز۵ميليونمالياتدادهاند!
تفاوت معنادار آمار پرداخت ماليات پزشكان در گزارش هاي نظام پزشكي با گزارش هاي اقتصاددانان

مه��م ت�ري�ن و 

عليرضا سزاوار
ب�زرگ ت�ري��ن   گزارش  2

وزارتخان�ه دولت 
كه نقش مهمي در تربيت آينده سازان كشور 
دارد، به دليل بي برنامگي دول�ت و مجلس با 
كمبود يكصد ه�زار معلم روبه روس�ت. اين 
درحالي است كه در سال تحصيلي 98- 9۷ 
جمعيت دانش آم�وزي ايران 6درصد رش�د 
داش�ت و به 14ميليون و ۷ه�زار و ۷36 نفر 
رسيد. در اين خصوص معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش با توجه به حجم باالي 
بازنشستگي معلمان از وجود دغدغه نيروي 
انس�اني در اي�ن نهاد خب�ر داد. ح�ال آنكه 
برنامه ري�زي مس�ئوالن آموزش و پ�رورش 
همواره كوتاه م�دت بوده و هر س�اله در فكر 
س�اماندهي نيرو انس�اني براي همان س�ال 
هستند، اين معضل سبب ش�ده تا نيرو هاي 
غير حرفه اي و متخصص براي تربيت نس�ل 

آينده به كار گرفته شود. 

 معضل الينحل هميشگي
از آنجايي ك��ه معلمان نيازمن��د آموزش هاي 
الزم طي دوران تحصيل در مراكز تربيت معلم 
هس��تند، بايد برنامه بلندم��دت و ميان مدت 
را مدنظر مي گرفتند و در اث��ر اين بي برنامگي 
كمبود نيرو سال به سال بيش��تر شده و امروز 
به ش��كل يك معضل الينحل درآمده اس��ت.  
روزگذش��ته معاون آموزش متوس��طه وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه  از سه هفته قبل 
براس��اس پروژه مهر ارزيابي استان ها آغاز شد، 
گفت: »س��امانه نظارتي طراح��ي كرده ايم كه 
به صورت آنالين اتفاقات مربوط به بازگش��ايي 

مدارس در آن رصد مي شوند.«

 معماي »محل معين«
عليرضا كمرئي درباره اينكه آيا مهر امسال كالسي 
بدون معلم مي ماند يا خير گفت: هدف گذاري و 
آينده نگري م��ا ايجاب مي كن��د برنامه ريزي ها 
را به گونه اي انجام دهيم تا ان ش��اءاهلل كالس��ي 
بدون معل��م نماند. ب��ه صورت كل��ي آموزش و 
پرورش نس��بت به كليت تأمين نيروي انساني 
مصمم اس��ت و فكر مي كنيم با توج��ه به ميزان 
بازنشس��تگي امس��ال، مركز نيروي انس��اني به 
گونه اي پيش بيني كرده كه از محل هاي معيني 
نيروها تأمين شوند تا مدارس بدون معلم نمانند.«  
اين مق��ام آموزش و پرورش گفت: »متأس��فانه 
اكنون فاصله  زيادي بين حجم باالي بازنشستگي 
و ميزان ورودي ها داريم كه توسط معاونت توسعه 
مديريت اعالم شده اس��ت؛ بنابراين پيش بيني 
كرديم كه نيروه��ا از محل ه��اي معيني تأمين 

شوند.« ضمن اينكه اين جابه جايي معلمان بدون 
آموزش آنها رخ مي دهد. وي در مورد اينكه اين 
محل معين كجاست توضيحي نداده، اما احتماالً 
منظور ش ط��رح خريد خدمت، ط��رح معلمان 
تمام وقت و طرح اس��تمرار بازنشس��تگان است 
كه تاكنون فقط به مش��كالت اي��ن حوزه اضافه 

كرده است. 
 استخدام ممنوع

آموزش و پرورش ايران در حالي با كمبود معلم 
مواجه اس��ت كه برخي معلمان حق التدريس يا 
دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگيان استخدام 
نمي ش��وند. بس��ياري از افرادي ك��ه در آزمون 
اس��تخدامي س��ال 97 آموزش و پرورش نمره 
بااليي گرفته اند، در مصاحبه رد شده اند.   آموزش 
و پرورش سال هاست به جاي استخدام معلمان 
جديد، سعي مي كند نيروهاي شاغل يا بازنشسته 

خود را به عنوان معلم حق التدريس استفاده كند 
تا بار مالي بيشتري بر دولت تحميل نشود. 

 تغييرات بدون برنامه
تغييرات سيستم آموزشي كه در سال هاي اخير 
رخ داده هم به كمبود معلم دامن زده اس��ت. به 
عنوان نمونه، هنرس��تان هاي اي��ران تا پيش از 
تبديل سيستم آموزش��ي به 3- 3- 6، تنها 11 
كالس داشتند و كالس دوازدهم در حالي به دوره 
آموزشي هنرستان ها افزوده شد كه هيچ برنامه اي 

براي تأمين نيروي انساني در نظر گرفته نشد. 
بايد 35واحد درسي كالس دوازدهم را در تعداد 
هنرس��تان ها ضرب كرد تا به كمبود معلمي كه 

نتيجه سيستم آموزشي جديد است، پي برد. 
 كمبود يكصد هزار  معلم براي سال آتي

مشكل ديگر اين است كه تربيت معلمان دروس 
مختلف براساس نياز صورت نگرفته است. بنابه 
گفته محمدرضا زاهدي رئيس كميسيون آموزش 
مجلس، براي س��ال آتي نياز به يكصدهزار معلم 
در همه مقاطع داريم. حال آنكه مدتي در رشته 
رياضي معلم زياد تربي��ت كرده اند؛ در حالي كه 
رشته رياضي نسبت به رشته هاي تجربي و علوم 
انساني دانشجويان كمتري دارد. حاال آموزش و 
پرورش در رشته رياضي با مازاد نيروي معلم مرد 
و زن روبه روست و در رشته هاي علوم انساني از 
جمله دروس ادبيات، تاريخ و جغرافيا با كمبود 
نيرو مواجه اس��ت.  با اين همه، به دليل موقعيت 
اجتماع��ي كه معلمي دارد، اين ش��غل هميش��ه 
پرطرفدار است و تجربه نشان داده كه معلمان در 
آستانه س��ال تحصيلي جديد به ادامه كار ترغيب 
مي ش��وند. بايد ديد كه آيا امس��ال هم آموزش و 
پرورش مي تواند با استفاده از شگرد قديمي خود 
معلمان را به كالس ها بكشاند يا بحران كمبود معلم 

گريبانگير اين نهاد مي شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 عبداهلل گنجي نوش�ت: برخورد با معاون مالي دفتر قوه قضائيه، 
معاونان احمدي نژاد، معاون قاليباف، برادر جهانگيري، برادر روحاني 
فرزندان هاش��مي، وزير س��ابق، داماد وزير و... معني اش اين است كه 

دستمال نظام همچنان پاك است.
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ايمنا با انتشار اين عكس نوشت: فشن شوی كودكان 
اين بار در اصفه��ان! پيش از اين ش��اهد برگزاري فشن ش��و با حضور 
ميني مدل هاي خردسال در خوزس��تان بوديم. اين بار نيز در اصفهان 
جشن فشن شو با حضور كودكان برگزار شد. آيا استفاده از كودكان به 
عنوان ابزار تبليغاتي در اين گونه جش��ن ها مصداق بارز كودك آزاري و 

استفاده ابزاري نيست؟
-----------------------------------------------------

 امير رضا نوشت: اگه پارك دوبل ميكني و با موتور ميري تو پياده رو 
هيچ وقت اعتراض نكن بابت اختالس يك مدير. تو دستت ميرسه بي قانوني 
رو در اين حد انجام ميدي، اون مدير هم دستش ميرسه 100ميليون يورو 

اختالس كنه. فقط بحث بزرگي و كوچيكي ظرف بي قانونيه.
-----------------------------------------------------

 سيدمحمد حس�يني با انتشار اين عكس نوش�ت: دولت در 
برخورد با مديران متخلف و تغيير آنها تا دقيقه 90 و حتي وقت اضافه، 
تعلل يا حمايت و لجاجت مي كن��د تا اينكه دس��تگاه قضايي آنان. را 
بازداشت كند و بعد دولت فردي را جايگزين نمايد! مانند آنچه در مورد 

رئيس سازمان خصوصي سازي و ايران خودرو رخ داد.
-----------------------------------------------------
  آقا عليرضا توئيت كرد: »پس از انتش��ار گزارش هايي حاكي از 
اقامت »شش فرزند« شهردار قم در خارج از كشور، شهردار قم ضمن 
تأييد اين خبر فرزندان خود را »س��فيران نظام« در خارج از ايران نام 
نهاد.«پ. ن: آقاجون! الهي نور به قبرت بباره كه مارو براي وزيرمختاري 

نظام تو »قلعه گبري« هم اليق ندونستي. 
-----------------------------------------------------
 اس�ماعيل توئيت ك�رد: خبر  اوم��ده پولدارها و س��لبريتي ها با 
آمبوالنس تو تهران جا به جا ميشن! بعد ديگه كسي به آمبوالنس راه 
نميده. يه عده كه قرار بود تو بيمارستان كشته شن تو همون آمبوالنس 
ميميرن. فكر كن ش��هر رو نابود كني، اقتصاد رو نابود كني، سيس��تم 

درمان رو نابود كني. به آمبوالنس هم رحم نكني. عجب كابوسيه. 
----------------------------------------------------- 

 پرويز حناچي نوش�ت: از لحظه اطالع از تخلف پيمانكار در سير 
قانوني ساماندهي حيوانات داراي بيماري هاي خطرناك، فارغ از زمان 
وقوع آن، دستور دادم با خاطيان برخورد قاطع صورت پذيرد و پي گيري 

الزم براي تكرار نشدن آن به جديت دنبال شود. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس نوشت: اين گوزن نيست كه داره از 
جاده رد  ميشه، اين جاده ا ست كه داره از جنگل رد ميشه. 

 حجت االسالم والمسلمين عليرضا سليمی عضو كميسيون آموزش 
مجلس با بيان اينكه اس��تفاده از كارتخوان توسط پزشكان يك قانون 
است، گفت: چرا پزشكان از شفافيت نگران هستند؛ اين افراد نخبگان 
جامعه اند و بايد به اين موضوع كمك كنند. استفاده از كارتخوان توسط 

پزشكان يك قانون است.
 يوس��ف حجت جانش��ين رئيس س��ازمان حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداری تهران با بيان اينكه درآمد ش��هرداری با اجرای طرح جديد 
ترافيك كاهش يافته است، گفت: به زودی پارك حاشيه ای هوشمند در 

مناطق مركزی تهران اجرايی می شود.
 عليرضا رمضانی مديركل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی 
كش��ور گفت: با تفاهمنامه ای كه با بنياد اميد بسته شده است به تمام 
دانش آموزان برگزيده اول تا سوم فرهنگی و هنری 10 ميليون تومان 

وام تعلق می گيرد.
 رئيس هيئت مديره انجمن متخصصان تجهيزات پزش��كی كشور 
بيان داشت : 220هزار قلم تجهيزات پزشكی توسط 5هزار شركت در 

كشور توليد می شود.
 محمدحسين قربانی  عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
پس از بررسی های كارشناسی در كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
تمام اعضای كميسيون بهداشت به جز يك نفر مخالفت خود را با اين 

طرح اعالم كردند.
 پورسيدآقايی معاون شهردار تهران از بهره برداری ماهانه يك ايستگاه 
در اين خط تا پايان سال جاری خبر داد و گفت: ايستگاه مولوی در اين 

خط نيز مهر امسال به بهره برداری خواهد رسيد.
 س��يدمصطفی آذركي��ش مديركل دفت��ر آموزش ه��ای كاردانش 
وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد : ب��رای ارائه آموزش های مهارتی 
به دانش آموزان، 50 تفاهمنامه با دس��تگاه های دولت��ی و غيردولتی 

امضا شده است.
 يك كارش��ناس فضای مجازی با بيان اينكه در پروتكل اينستاگرام 
ورود افراد زير 13 سال ممنوع اس��ت، گفت: چون پدر و مادرها از اين 
موضوع آگاهی ندارند، بسياری از نوجوانان زير 13 سال در اينستاگرام 

فعال هستند.
 پيروز حناچی درب��اره واگذاری 11 مركز بهاران ش��هرداری تهران 
به سازمان بهزيستی و اعتراض اس��تاندار تهران نسبت به عدم تحقق 
اين موضوع گفت: سياست های ما در مورد مراكز بهاران هيچ تغييری 
نكرده است و واگذاری اموال شهرداری به غير بايد مسير شورای شهر 

تهران را طی كند.
 رئيس اداره نظارت بر اماكن عمومی استان كرمان تجهيز مجتمع های 
تجاری و فروشگاه های بزرگ به اتاق مانيتورينگ و اتصال آن به سامانه 
مانيتورينگ ناجا را سبب كاهش جرائم و سرعت عمل در پيگيری های 

انتظامی دانست.
 ثبت سفارش اينترنتی كتب درسی كالس اولی ها كه از 23 تيرماه 
آغاز ش��ده بود، سه ش��نبه هفته آينده )پنجم ش��هريورماه( به پايان 

می رسد.
 وحيد قبادی دانا رئيس س��ازمان بهزيس��تی كش��ور گفت: يك 
ميليون و 450 هزار نفر تحت پوش��ش س��ازمان بهزيستی هستند 
كه از اين تعداد حدود يك ميليون نفر مستمری دريافت می كنند و 
جامعه هدف ما شامل معلوالن در گروه های مختلف معلوليت، زنان 

سرپرست خانوار و... است.

همهمقصراناتوبوسدانشگاهآزاد
محكومشدند

حادث�ه  در  كشته ش�دگان  دم  اولي�ای  مداف�ع  وكي�ل 
واژگون�ی اتوب�وس در دانش�گاه عل�وم تحقيق�ات از ص�دور 
حك�م ب�دوی ب�رای مس�ئوالن اي�ن دانش�گاه خب�ر داد.

حسام نواب صفوی از صدور حكم بدوی در اين پرونده خبر داد و گفت: 
طی حكم صادره از سوی دادگاه بدوی، رئيس دانشگاه آزاد واحد علوم 
تحقيقات و پيمانكاران متهم در اين پرونده به حبس تعزيری محكوم 
شدند. وی افزود: همچنين براساس حكم صادره، شركت پيمانكار به 
منع فعاليت در حوزه نقل و انتقال در مراكز دولتی، نظامی و دانشگاهی 
محكوم ش��د. وكيل مدافع اوليای دم تعدادی از كشته شدگان حادثه 
واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقيقات افزود: به منظور صالح حال 
دانشجويان و جهت جلوگيری از وقوع حوادث مشابه، دانشگاه آزاد از 
انعقاد قرارداد حمل و نقل به صورت مس��تقل محروم است و هرگونه 
تنظيم قرارداد در اين رابطه بايد با حضور نماينده دادستان كل و واحد 

حمل و نقل شهرداری صورت گيرد.
پنجم دی ماه سال گذشته بود كه يك دستگاه اتوبوس دانشگاه علوم 
تحقيقات دانشگاه آزاد كه در حال انتقال دانشجويان بود، دچار حادثه 

شد و در اين حادثه 10 دانشجو كشته و تعدادی زخمی شدند.

پرداختحقبيمهسالمتحداقلبگيرها
ازسويدولت

براس�اس مصوبه هيئت وزيران به  خانوارهايي ك�ه داراي حقوق 
دريافتي زير 40درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي 
كار هستند، حق بيمه به صورت كامل توسط دولت پرداخت مي شود. 
محمد ش��ريعتمداري، وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به 
جلس��ه روز گذش��ته هيئت دولت اظهار كرد: دولت مكلف اس��ت به 
منظور تحقق سياس��ت هاي كلي س��المت، تأمين منابع مالي پايدار 
براي بخش سالمت، توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سالمت و مديريت 
منابع سالمت از طريق نظام بيمه اقدامات الزم را به عمل آورد.  او در 
اين باره توضيح داد: در اين جلسه مصوبه خوبي به تصويب رسيد كه 
بر اساس آن، تمام افراد بيمه نشده و تمامي روستاييان و عشايري كه 
بيمه نيستند، تحت پوشش بيمه سالمت قرار مي گيرند.  شريعتمداري 
با بيان اينكه، مطابق قانون برنامه، پوشش بيمه سالمت براي تمامي 
آحاد جمعيت كشور اجباري است، تصريح كرد: برخورداري از يارانه 
دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و ساير ضوابط، بر 
اساس آيين نامه اي است كه به تصويب دولت مي رسد.  وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با اعالم اينكه اين حق بيمه ش��امل سرپرست خانوار 
و تمام افراد تحت تكفل آنان اس��ت، ادامه داد: بر اساس اين مصوبه 7 
درصد درآمد خانوار در اختيار بيمه قرار مي گيرد و سهم كارفرما و دولت 

نيز توسط دولت پرداخت مي شود. 
وي افزود: براساس اين مصوبه، خانوارهايي كه داراي حقوق دريافتي 
زير 40درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار هستند، 

حق بيمه به صورت كامل توسط دولت پرداخت مي شود. 
شريعتمداري با اش��اره به اينكه خانوارهايي كه بين 40 تا 100 درصد 
حداقل حقوق مصوب درآمد دارند، تا 50 درصد حق بيمه آنها توسط 
دولت پرداخت مي ش��ود، تأكيد كرد: خانوارهايي ك��ه از 100 درصد 
حداقل حقوق و باالتر درياف��ت مي كنند با پرداخ��ت حق بيمه خود 
مي توانند از بيمه س��المت ايران بهره مند شوند.  بر اساس اين مصوبه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف اس��ت حداكثر ظرف يك ماه 
پاسخ آزمون وسع را به سازمان بيمه س��المت ايران ارائه دهد و بيمه 

سالمت بر اين مبنا مكلف به بيمه كردن افراد متقاضي بيمه است. 

سه روز پيش خبر 
بازداش�ت رئيس   خبر

سازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل احمر 
رس�انه اي ش�د تا حاش�يه تازه اي بر حواشي 
متعددي كه اين روزها در ح�وزه غذا و داروي 
كش�ور در حال وق�وع اس�ت، بيفزاي�د. اين 
دس�تگيري ماجراي حواش�ي پيرام�ون اين 
سازمان و واردات داروي جعلي سالك و مرگ 
دو نفر بر اثر مصرف اين دارو را دوباره زنده كرد. 
خردادم��اه   ويديويي با عن��وان »واردات داروي 
جعلي از س��وي هالل احم��ر« در فضاي مجازي 
منتشر شد كه واكنش سازمان تداركات پزشكي 
اين جمعيت را براي توضيح و تكذيب وارد كردن 

داروي جعلي سالك در پي داشت. در اطالعيه اين 
س��ازمان آمده بود:»با توجه به احتمال اپيدمي 
بيماري ليشمانيوز )سالك( در كشور و همچنين 
عدم وجود داروي »گلوكانتيم« ساخت كارخانه 
سنوفي در آبان سال 1397 با درخواست كمك 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو جهت كنترل 
بحران مذكور، س��ازمان تداركات پزشكي براي 
تأمين فوريتي آن دارو با برندگلوكاتيم )مگلومين 
آنتي موانت( از كشور هندوستان اعالم آمادگي 
كرد.« بر اين اساس ظاهراً دو محموله از اين دارو 
وارد كشور شده و در اختيار وزارت بهداشت قرار 
مي گيرد. اين اطالعيه هرگونه گزارش ناش��ي از 
سوءمصرف اين دارو را تكذيب كرده بود و همزمان 

با تكذيبيه هالل احمر سعيد نمكي وزير بهداشت 
هم اخباري مبني بر واردات داروي جعلي سالك 
از سوي هالل احمر و جان باختن دو بيمار به دليل 
اس��تفاده از اين دارو را تكذيب كرد و گفت:»اين 
خبر براي اكنون نيست، بلكه براي سال گذشته 
است كه در همان روز داروي مذكور ريكال شد.«

اما انگار آن ماجرا تمام نشده! موضع روابط عمومي 
هالل احم��ر درباره دس��تگيري رئيس س��ازمان 
تداركات پزش��كي صدور بيانيه اي ب��ا محوريت 
دعوت به صبر و سكوت تا روشن شدن ماجراست! 
اما پرونده تش��كيل شده براي س��ازمان تداركات 
پزش��كي هالل احمر و رئيس آن فقط به موضوع 
داروي »گلوكانتيم« يا همان داروي درمان بيماري 

سالك محدود نمي شود و پرونده ديگري نيز با اعالم 
جرم وزارت اطالعات براي اين سازمان در دادسرا 
در حال رسيدگي است. مطابق نامه اي كه بازپرس 
شعبه سيزدهم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت 
به دبيركل جمعيت هالل احمر ارسال كرده، اعالم 
جرم وزارت اطالعات عليه مس��ئوالن س��ازمان 
تداركات پزش��كي هالل احمر ايران در خصوص 
انعقاد تفاهمنامه اي با ش��ركت فيالتك آلمان در 
ارتباط با راه اندازي خط تولي��د هالوفايبر و اعالم 
مواردي از تخلف درباره قرارداد آتي آن سازمان با 
شركت مزبور است. حاال بايد ديد آيا اين پرونده هم 
با پرونده قطور فسادهاي رخ داده در سازمان غذا و 

دارو در ارتباط است يا خير؟

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

تسهيالت3000ميلياردتوماني
صندوقامدادواليتبهنيازمندان

مديرعامل صندوق قرض الحس�نه ام�داد واليت گف�ت: تاكنون 
3هزار ميليارد تومان تسهيالت به نيازمندان پرداخت شده است. 
مجيد باجالن، مديرعامل صندوق قرض الحس��نه امداد واليت گفت: 
كميته امداد به عنوان نهادي كه متولي ارائه خدمات به محرومان است، 
صندوق قرض الحسنه اسالمي را در كشور ايجاد كرد و از سال 94 اين 
صندوق تأسيس شده است.  وي افزود: صندوق قرض الحسنه امداد عضو 
شتاب است و تمامي عمليات آن براساس خدمات شتاب انجام مي شود 
و 100درصد سهام اين صندوق متعلق به كميته امداد است و عملكرد 
آن در پايان هر س��ال جزو كميته امداد محس��وب مي شود و گزارش 

عملكرد نيز دفتر مقام معظم رهبري ارسال و اعالم خواهد شد. 
وي گفت: متأسفانه برخي از افراد به دليل عدم اعتمادي كه به صندوق ها 
صورت گرفته اس��ت  در صندوق سرمايه گذاري نمي كنند، ولي صندوق 
كميته امداد وابس��ته به يك نه��اد خدمات رس��ان كميته ام��داد امام 
خميني)ره( و س��رمايه آن متعلق به مردم اس��ت.  مديرعامل صندوق 
قرض الحس��نه امداد واليت اظهار داش��ت: به دليل برخي محدوديت ها 
نمي توانند عمليات بانكي انجام دهند و بايد يك بانك پشتيبان آنها باشد 
و پشتيبان صندوق امداد نيز بانك ملي است.  باجالن يادآور شد: صندوق 
امداد واليت 33 شعبه در سراسر كش��ور دارد و اين شعبات در دسترس 
كميته امداد قرار داده شده اس��ت تا خدمات الزم را به مراجعه كنندگان 
ارائه دهد.  مديرعامل صندوق قرض الحس��نه امداد اظهار داشت: از سال 
95 تاكنون صندوق امداد واليت 3هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه 
پرداخت كرده كه در نوع خود با توجه به سرمايه بدو تأسيس گره گشاي 
بعضي از مشكالت نيازمندان و محرومان بوده است.  باجالن تصريح كرد: 
از اين 3هزار ميليارد تومان بالغ بر يك ميليون نفر از نيازمندان و محرومان 
در قالب وام استفاده كردند.  وي افزود: ما در سال گذشته 130 هزار مددجو 
كميته امداد را شناسايي  و وام هايي را به آنها براي اشتغال پرداخت كرديم 

و اين افراد توانستند در كنار اشتغال، توانمند نيز شوند. 


