
گویا هیچ کس طرح پوش�ش اجب�اری بیمه 
س�امت را جدی نگرفت�ه اس�ت؛ از 8 تا 10 
میلیون ف�رد فاقد بیمه ای که ت�ا همین چند 
روز پی�ش بنا بر اع�ام مدیرعامل س�ازمان 
بیم�ه س�امت، تنه�ا 480 نفرش�ان در این 
ط�رح ثبت نام ک�رده بودن�د ت�ا وزارت رفاه 
که با ب�ه پایان رس�یدن مهلت مق�رر، هنوز 
نتای�ج آزمون وس�ع اس�امی اعام ش�ده از 
س�وی بیمه س�امت را اعام نکرده تا طرح 
بیمه اجباری س�امت را روی ه�وا نگه دارد!  

۱۳ آبان ماه بود که طرح پوش��ش اجباری بیمه 
س��امت با حضور معاون اول رئیس جمهور و با 
هدف پوش��ش بیمه ای 8 تا ۱۰ میلیون ایرانی 
فاقد بیمه درمانی کلید خورد و قرار ش��د برای 
تعیین س��هم افراد متقاض��ی در پرداخت حق 
بیمه، آزمون ارزیابی وس��ع آنها از سوی وزارت 
رفاه انجام و نتیجه ظ��رف مدت یک ماه به بیمه 
سامت اعام ش��ود تا صف افرادی که باید حق 
بیمه س��امت خود را بپردازند از صف کس��انی 
که در دهک های یک تا س��ه قرار دارند و طبق 
مصوبه هیئت وزیران باید دولت حق بیمه شان 
را بپ��ردازد، جدا ش��ود. ح��اال ضرب االجل یک 

ماهه وزارت رفاه برای اعام نتایج ارزیابی وسع 
متقاضیان بیمه رایگان سامت به پایان رسیده، 
اما آنطور که سازمان بیمه سامت اعام کرده، 
گویا با وجود سپری شدن این مدت هنوز وزارت 
رفاه نتایج این آزمون را به بیمه س��امت اعام 
نکرده است. این در حالی است که با اعام نشدن 
نتایج آزمون وس��ع، اجرای طرح اجباری بیمه 

سامت در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. 
 پرهیز از درگیری با دهک های باال 

عملکرد دولت نش��ان می دهد ب��ه دالیلی قصد 
درگیر شدن با دهک های باالی جامعه را ندارد. 
چند سالی می شود که بناست یارانه ثروتمندان 
حذف شود، اما تاکنون عزمی برای این کار وجود 
نداشته است. دو روز پیش هم  محمدباقر نوبخت 
درباره حذف یارانه های طرح هدفمندی گفت: 
»چند س��الی اس��ت که حذف دهک های باال و 
تعداد ۲۴ میلیون نفر مطرح می شود، ولی باید 
به شرایط هم توجه داشت. یارانه همین چندصد 
هزار نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه 
شد و گله مند ش��دند. حذف و روالی که موجب 
ایجاد استرس بین مردم می ش��ود، نمی ارزد.« 
از س��وی دیگر طرح کمک هزینه های معیشتی 
با اصاح قیمت بنزین هم آزمونی برای سنجش 

دقت سازوکارهای تش��خیص دهک های باالی 
درآمدی بود که با بررسی بازماندگان این طرح 
می توان دریافت دولت در تشخیص دهک های 
درآمدی ه��م چن��دان قابلیتی ن��دارد، چراکه 
بخش��ی از خانوارهایی که ای��ن کمک هزینه را 
نگرفتند مس��تمری بگیران بهزیستی و کمیته 
امداد هستند. با وجود این دولت بنا دارد حداقل 
طرح حذف یارانه ه��ا را برای بعض��ی بخش ها 
اجرایی کند که یکی از این بخش ها هم بیمه های 

سامت است. 
 اعام نکردن نتایج آزمون وسع 

بنا بود بیمه همگانی س��امت اجرایی ش��ود تا 
تمام افراد فاقد پوشش بیمه ای را زیر چتر بیمه 
دربیاورد، اما با تغییر سیاست های دولت و تغییر 
ش��رایط اقتصادی کش��ور طرح بیمه همگانی 
س��امت هم دس��تخوش تغییر و بنا ش��د تا با 
برگزاری آزمون وس��ع افراد خودشان حق بیمه 
خودش��ان را پرداخت کنند، مگر کسانی که در 

سه دهک نخست جامعه قرار دارند. 
بر همین اساس هم هیئت وزیران در جلسه ۲۷ 
مرداد ۱۳۹8 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
بهداش��ت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید 
سازمان برنامه و بودجه کش��ور و به استناد بند 

)الف ماده ۷۰(  قانون برنامه پنج  س��اله شش��م 
توس��عه، آیین نامه اجرایی بیمه پای��ه اجباری 

سامت و ارزیابی وسع را تصویب کرد.
طبق این م��اده قانونی، دولت مکلف اس��ت به 
منظور تحقق سیاست های کلی سامت، تأمین 
منابع مالی پایدار برای بخش س��امت، توسعه 
کمی و کیفی بیمه های سامت و مدیریت منابع 
س��امت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت 

بهداشت، اقدامات الزم را انجام دهد.
بر اساس آیین نامه مصوب دولت، صددرصد حق 
بیمه خانواری که بر اساس بررسی وزارت رفاه، 
درآمدی کمت��ری از ۴۰ درصد حداقل حقوق و 
دستمزد مشموالن قانون را کار دارند یا بر اساس 
وضعیت مال��ی در یکی از دهک ه��ای درآمدی 
یک، دو و س��ه قرار دارند، برعهده دولت است. 
همچنین ۵۰ درصد حق بیم��ه خانواری که بر 
اس��اس بررس��ی وزارت رفاه، درآمدی بین ۴۰ 
درصد تا صددرصد حداقل حقوق و دس��تمزد 
مش��موالن قانون کار دارند یا بر اساس وضعیت 
مالی در ده��ک درآمدی چهار ق��رار گرفته اند 
برعهده دولت خواهد بود. همچنین صددرصد 
حق بیمه خانواری که بر اس��اس خوداظهاری 
خانوار یا بررس��ی وزارت رفاه، درآمدی معادل 
حداقل حقوق و دستمزد مش��موالن قانون کار 
و بیش��تر دارند یا در دهک درآمدی پنج به باال 

هستند، برعهده متقاضی است.
همه بندهای این مصوبه در حالی ضمانت اجرایی 
پیدا می کند که وزارت رفاه نتایج آزمون وسع را 

اعام کند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. 
 فهرست متناقض

محمد هاش��می، مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل س��ازمان بیمه س��امت به »جوان« 
می گوید: »بیمه سامت برای اجرای آیین نامه 
دولت آمادگی کامل دارد و تع��دادی از افرادی 
که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند در سایت 
سازمان بیمه س��امت و دفاتر پیشخوان دولت 
ثبت نام کرده اند و این اسامی جهت استعام به 

وزارت رفاه ارسال شده است.«
 بنا به تأکید وی فهرست های اعام شده از طرف 
وزارت رفاه متناقض است و از طرفی دهک های 
درآمدی اول تا چهارم به سازمان بیمه سامت 
اعام نشده است. در حالی که باید این دهک ها 
به شکل شفاف اعام شود، زیرا این گروه باید از 

یارانه دولت جهت بیمه رایگان بهره مند شوند.
داوود محم��دی، رئیس کمیس��یون اصل نود 
مجلس هم از پیگی��ری این کمیس��یون برای 
اجرای آیین نامه ارزیابی وس��ع ب��ا هدف تحت 
پوشش قرار دادن بیمه برای تمامی آحاد جامعه 

خبر داده است.
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طرح اجباری بیمه سالمت معطل نظر وزارت رفاه
مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سامت در گفت و گو با »جوان«: 

فهرست های بیمه  ای اعام شده از طرف وزارت رفاه متناقض است

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------

  عبداهلل گنجي توییت زد: چندي پیش پیشنهاد کردم نمایندگان 
از بزرگراه هاي کشور تحقیق و تفحص کنند. پول هایي که از مردم گرفته 
مي شود کجا هزینه مي شود؟ حاال هم پیشنهاد مي کنم از خیریه هاي 
کشور این کار را انجام دهند خصوصاً خیریه هایي که به صورت وراثتي 
اداره مي ش��وند و خیریه هاي درماني. اما ظاهراً جذابیت جاي دیگري 

است. 
-----------------------------------------------------

  محسن پورعرب توییت زد: مي دونستید زماني که پیوندي رئیس 
هال احمر بود، همزمان رئیس نظام پزشکي تهران هم بود؟ مي دونید 
حاال که پیوندي از هر دو سمت استعفا داده! دکتر ظفرقندي که رئیس 
نظام پزشکي کل کشور هست به اتفاق آرا به عنوان رئیس نظام پزشکي 

تهران هم منصوب شده؟ راستي گفتید مشکل بیکاري داریم؟
-----------------------------------------------------

  محمدص�ادق علی�زاده تویی�ت زد: طب��ق اع��ام دبی��ر 
شوراي عالي انقاب فرهنگي این شورا در عمر ۳۵ ساله خودش ۲۳۰۰ 
مصوبه داشته که ۱۱۱۷ موردش مربوط به افراد بوده از قبیل نصب افراد 
به عنوان رئیس دانشگاه و نماینده شورا و... به عبارت دقیق تر نیمي از 

عمر شورا با این درجه اهمیت اعضا به عزل و نصب افراد سپري شده!
-----------------------------------------------------

  هاني احمدي با انتش�ار ای�ن تصویر تویی�ت زد: تو لندن یه 
اس��تارتاپ زدن که نزدیک صندوق هاي رأي به ملت جا پارک رایگان 
میده! تازه تخمین هم زده که این کار مشارکت در انتخابات رو ۲۰ درصد 
افزایش میده! بعد همینا شبکه بي بي سي شون هر سال میگه مردم ما 

به خاطر ساندیس رأي میدن! شما ساندیس خودتو بنوش!
-----------------------------------------------------

  کانال خبري فرداي ایران نوشت: در دانشگاه آزاد چه خبر است؟ 
درگیري در دانشکده حقوق تهران مرکز به خاطر یک قاضي سفارشي. 
آقاي »ص« یکي از قضات قوه قضائیه که به صورت سفارشي مشغول 
تحصیل در مقطع دکتري در دانشکده حقوق تهران مرکز است نمره 
یکي از امتحانات را »۲« مي ش��ود. در ادامه آقای��ان »جلیل مالکي«، 
رئیس دانشکده تهران مرکز و »عیس��ي امیني« مدیر گروه دانشکده 
با اصرار فراوان از اس��تاد مربوطه مي خواهند که امتحان مجدد بگیرد، 
در آزمون مجدد قاضي سفارش��ي نمره »8« مي گیرد ولي با این حال 
نمره وي را »۱۴« ثبت مي کنند! چهارش��نبه گذش��ته این کار باعث 
ش��کایت و اعتراض دو تن از اس��اتید )آقاي »ر«و آقاي »ح« ( مي شود 
و به گفته شاهدان عیني نزدیک بوده اس��ت کار به درگیري فیزیکي 
بین اساتید معترض و مسئوالن دانشکده بکش��د که با وساطت سایر 
اساتید و کارمندان غائله پایان یافته اس��ت. حال باید پرسید این همه 
خوش خدمتي مسئوالن دانشکده حقوق تهران مرکز که از قضا هیئت 
مدیره کانون وکا نیز هس��تند به برخي قضات و ش��خصیت ها براي 
چیست؟ آقایان بهره این رانت را در کانون وکا مرکز مي برند؟ مسئوالن 
دانشگاه آزاد و شخص دکتر والیتي، رئیس هیئت امناي دانشگاه آزاد از 

این بده بستان ها خبر دارد؟!
-----------------------------------------------------

  محمد ش�هیدیان با انتش�ار این تصویر توییت زد:  بر اساس 
آمارهاي معتب��ر جهاني، رتبه ای��ران در ش��اخص »توانایي حرفه اي 
پزش��کان«، ۶۴ و حتي پایین تر از پزش��کان نیجریه اي است! افسانه 
»بهترین پزش��کان جهان« را کنار بگذاریم و فکري به حال این اوضاع 

نابسامان بکنیم. 
-----------------------------------------------------

  محمد ص�ادق عابدیني توییت زد: فوربس به نقل از یونیس��ف 
مي نویسد بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیش از ۲۰۰ هزار کودک همسري در 
امریکا ثبت شده. هیچ قانون فدرالي درباره کودک همسري وجود نداره 
و والدین امریکایي فکر مي کنن ازدواج در سن پایین به نفع فرزندشون 

هست مخصوصاً وقتي دختر حامله است!
-----------------------------------------------------

  یک کانال خبري باانتش�ار این ج�دول به نق�ل از روزنامه 
فرهیختگان نوش�ت: بودجه ۲۲ نهاد عمومي کمتر از فقط تنخواه 
رئیس جمهور و همچنین بودجه ۳۲ نهاد عمومي، معادل ۰/۲۱  درصد 
)کمتر از یک درصد( بودجه شرکت هاي دولتي است. شاید جالب باشد 
بدانیم عاوه بر بودج��ه ۳۰۰ میلیارد توماني نهاد ریاس��ت جمهوري، 
ش��خص رئیس جمه��ور نیز س��االنه بودج��ه اي تحت عن��وان »نهاد 
ریاس��ت جمهوري - هزینه هاي ضروري - کمک به اشخاص حقیقي 
و حقوقي خصوص��ي و دولتي« دارد که براي س��ال آین��ده مبلغ آن 
۶8 میلیارد و ۹۴ میلیون تومان تعیین شده اس��ت، ای��ن بودجه که به 
»تنخواه« رئیس جمهور مشهور شده، در چهارسال اخیر ساالنه حدود 
۷۰ میلیارد تومان بوده است، تنخواه ۶8 میلیارد توماني رئیس جمهور در 
سال آینده در حالي است که مقایسه این مقدار با بودجه تک تک ۳۲ نهاد 
عمومي نشان مي دهد، بین این نهادها، بودجه ۱۰ نهاد بیشتر از مقدار 
تنخواه رئیس جمهور و بودجه ۲۲ نهاد دیگر نیز کمتر از مقدار تنخواه 
رئیس جمهور است. همزمان با رونمایي از بودجه سال ۹۹، رسانه هاي 
دولتي با بزرگ نمایي بودجه برخي نهادهاي عمومي جنگ زرگري راه 

انداخته اند، اما واقعیت چیز دیگري است. 

عليرضا سزاوار

پولسازي دانشگاه ها در اوج تحريم
بخشي از بودجه دانشگاه ها بر اس��اس درآمد هاي جاري آنهاست. در 
شش ماه نخست امسال نسبت به س��ال گذشته درآمدهاي دانشگاه ها 
۱۵ درصد افزایش داشته اس��ت. همچنین بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
نقش دانش بنیان هاي دانش��گاهي و فروش فناوري به صنعت بیش از 

درآمدهاي پردیس هاي آموزشي است. 
دانشگاه هاي زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت از جمله دستگاه هاي 
اجرایي در الیحه بودجه هستند که بخشي از موارد اختصاص داده شده 

در بودجه ۹۹ حاصل از درآمد هاي خودشان است. 
نگاهي ب��ه درآمدهاي دانش��گاه هاي دولتي در س��ال ج��اري بیانگر 
رکورد زني دانشگاه فني و حرفه اس��ت. این دانشگاه که دانشجویانش 
از نخبگان هنرس��تان هاي کشور هستند، امس��ال بیش ۱۱۱ میلیارد 
تومان درآمد زایي داشته اس��ت.  دانش��گاه فني و حرف��ه اي با بیش از 
۱۷۶ آموزشکده و دانشکده در سطح کشور و بیش از ۱8۰هزار دانشجو 

بزرگترین دانشگاه دولتي کشور است. 
دانشگاه شریف با کسب درآمد ۱۱۰ میلیارد توماني مقام دوم بیشترین 
کسب درآمد را به خود اختصاص داده است. این درآمد از طریق پارک 
علم و فناوري این دانشگاه به دست آمده است. سال گذشته این جایگاه 

در اختیار دانشگاه تهران بود. 
امسال دانش��گاه تهران با کس��ب بیش از ۷۷ میلیارد تومان درآمد در 
جایگاه سوم بیشترین درآمدزایي در بین دانش��گاه ها قرار دارد. پارک 
علم و فناوري دانشگاه تهران هم با حدود ۱۰ میلیارد درآمد یکي از این 

جمله درآمدزایي هاي دانشگاه تهران است. 
دانشکده کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزي 
ابوریحان واقع در پاکدشت در جایگاه هاي بعدي کسب درآمد براي این 

دانشگاه قرار دارند. 
دانش��کده علوم و فنون نوین دانش��گاه تهران در بهمن ۱۳88 با هدف 
جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهش هاي کاربردي به منظور 
خلق و ارائه دانش مورد نیاز جامعه به مراک��ز صنعتي و ملي در جهت 
چشم انداز و اهداف بلند کشور تأسیس ش��د. این دانشکده کوچک به 
تنهایي بیش از ۲ میلیارد تومان درآمدزایي در دوران تحریم امس��ال 
داشته و جایگاه چهارم بیشترین کس��ب درآمد را براي دانشگاه تهران 

به ارمغان آورده است. 
دانشگاه صنعتي پلي تکنیک هم با کسب حدود ۴۹ میلیارد تومان در 
اوج تحریم ها در جایگاه چهارم پولساز ترین دانشگاه ها قرار گرفته است. 
شرکت هاي دانش بنیان این دانش��گاه و دانشکده فني گرمسار در این 

دانشگاه بیشترین کسب درآمد را داشته اند. 
پژوهشکده فناوري هاي نو دانش��گاه پلي تکنیک هم به تنهایي حدود 

8 میلیارد تومان درآمدزایي داشته است. 
دانشگاه هاي شهید بهشتي با ۴۰ میلیارد تومان درآمد، عامه طباطبایي 
با ۳8 میلیارد تومان، دانشگاه تربیت مدرس با ۳۰ میلیارد تومان و شهید 

رجایي با ۱۵ میلیارد تومان دیگر دانشگاه هاي پولساز کشور بودند. 
نکته جالب در لیست پولساز ترین دانشگاه هاي کشور وجود دانشگاه هاي 
نه چندان معروفي است که بدون داشتن هیچ پردیس دانشجویي و فقط 
با اتکا به فروش علم و فناوري کس��ب درآمد کرده اند. دانشگاه تفرش، 
دانش��گاه ش��اهد، دانش��گاه دامغان و دانش��گاه هنر از مهم ترین این 

دانشگاه ها هستند. 
با توجه به گسترش تحریم ها به نظر مي رسد که دانشگاه ها برنامه دارند 
تا با اس��تفاده از اس��تراتژي هاي مختلف درآمدزایي کنند. یکي از این 
استراتژي ها ارتباط دانشگاه با صنعت اس��ت. ایجاد فناوري هم روش 
دیگري است. به خاطر شدت تحریم ها صنعت نیازمند تجهیزاتي است 
که دانش فني آن در داخل کشور نیست. بنابراین درخواست دانش فني 
را به دانشگاه مي دهد و دانشگاه این دانش را با مطالعه و تحقیق کسب 

مي کند و در اختیار صنعت قرار مي دهد. 
در سال هاي اخیر شرکت هاي دانش بنیان دانش��گاهي هم براي آنها 
درآمدزایي کرده اند. به دلی��ل اینکه فناوري در بیرون دانش��گاه بازار 
خوبي دارد، دانشگاه ها ش��رکت دانش بنیان ایجاد کرده اند. با توجه به 
اینکه دانش��گاه دراین شرکت س��هام دارد، به صورت مستقیم از سود 
فروش محص��ول، درآمد زایي مي کند. کاهش درآم��د از پردیس هاي 
دانشگاهي حاکي از موفقیت دانشگاه ها در پولسازي علمي است. همه 
این درون زایي هاي علمي از برکات تحریم هاي ظالمانه و اتکا به منابع 

دروني است. 
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