
اجتماعی 3

 رئیس مرکز پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی :

برنامه پیشگیری از اعتیاد زنان در 500 محله پرخطر 
اجرا می شود

 رئیس مرکز پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: برنامه 
پیشگیری از اعتیاد زنان و کودکان موسوم به پازک در 500 محله پرخطر از 

سه هزار محله پرخطر شناسایی شده در کشور اجرا می شود.
فرید براتی سده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برنامه پیشگیری 
از سوءمصرف مواد در زنان و کودکان در محله های پرآسیب 15 استان منتخب از 
جمله استان های لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی اجرا 

خواهد شد.
وی، اعتبار درنظرگرفته شده برای اجرای این طرح را 500 میلیون تومان عنوان 
کرد و گفت: بخشی از این اعتبار را ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخشی دیگر را سازمان 

بهزیستی تامین می کند.
براتی سده خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، کارشناسان بهزیستی به سراغ 
خانواده افراد معتاد می روند و برای کودکان و زنان دوره های آموزشی پیشگیری از 

سوءمصرف مواد برگزار می کنند.
رئیس مرکز پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: محله، منطقه 

ای است که هزار و 500 خانوار و حداکثر 15 هزار نفر جمعیت داشته باشد.
فاطمه عباسی معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور پیش از این از 
فعالیت 6 مرکز ویژه کودکان معتاد و مرکز اعتیاد مادر و کودک در کشور خبر داده 
و گفته بود: آمار اعتیاد زنان در همه جهان در حال افزایش است و این آمار در ایران 

نیز از این روند تبعیت می کند.
به گفته وی، 10 درصد از مجموع معتادان در ایران )2 میلیون و 808 هزار نفر( 

را زنان تشکیل می دهند.
براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر، اکنون 2 میلیون و 808 هزار مصرف کننده 
موادمخدر در کشور وجود دارد که باالترین مصرف مواد مخدر با بیش از 66 درصد 

مربوط به تریاک است.

 معاون مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت کمپ سگ های بدون سرپرست را 
کنترل می کند

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: وظیفه بهداشت 
معدوم  بر  نظارت  گذشته  در  بدون سرپرست  های  درباره سگ  محیط 
سازی، انتخاب محل دفن و تهیه سموم بود اما این روش منسوخ شده، 
اکنون وظیفه وزارت بهداشت در کمپ های نگهداری این سگ ها، کنترل 

بهداشت محیط است.
محسن فرهادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره سگ 
های بدون سرپرست و نقش وزارت بهداشت در کنترل های بهداشتی در این زمینه 
افزود: فقط بخشی از این کار به وزارت بهداشت مربوط می شود. در گذشته از روش 
های معدوم سازی برای سگ های بدون سرپرست استفاده می شد اما اکنون از این 

روش ها استفاده نمی شود و منسوخ شده است.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی فعلی فعالیت وزارت بهداشت در این زمینه 
سخت تر شده، اما نتیجه بهتری دارد. یکی از موارد مهم در این زمینه همکاری 
بین بخشی وزارت بهداشت، شهرداری ها، وزارت کشور و سازمان های دیگر 

است.
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اضافه 
کرد: در وضع فعلی وزارت کشور باید مکانی را به عنوان کمپ و اردوگاه برای این 
سگ ها فراهم کند. در این اردوگاه ها، دامپزشک مستقر است و سگ هایی را که 
زنده گیری شده اند معاینه می کند. اگر سگ ها مناسب سگ گله شدن یا تربیت 
شدن باشند، کارهایی در این رابطه انجام می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، 

سگ ها عقیم می شوند.
فرهادی ادامه داد: کنترل بهداشتی کانون هایی که محل تجمع این سگ ها است، 
مثل مکان هایی که زباله پراکنده است نیز توسط همکاران بهداشت محیط انجام می 
شود، و نقش اصلی وزارت بهداشت در کمپ های نگهداری از این سگ ها رسیدگی 

به وضع بهداشتی است.
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درباره همکاری بین بخشی در 
این زمینه گفت: در مجموع همکاری بین بخشی در این زمینه وجود دارد، اما به هر 
حال این کار نیازمند امکانات است. دستورالعمل این کار نیز به کمک مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت ابالغ شده است. با این حال زیاد شدن سگ های 

بدون سرپرست به علت عوامل محیطی است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد

از پیشنهاد برای اصالح شروط طالق تا برابری دیه زن 
و مرد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از چهار الیحه جدید در 
با  لوایحی  گفت:  و  داد  خبر  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  کار  دستور 
موضوع برابری دیه زنان و مردان، اصالح برخی از شروط طالق، سن 
کیفری و مسئله سن ازدواج را در دست داریم که هنوز این لوایح در 

مرحله پیشنهاد قرار دارد.
معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 
افزود: با توجه به اینکه شورای نگهبانی درخواست کرده بود تا اصالحاتی درباره این 
الیحه انجام شود، اصالحات الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس 
انجام و مجدداً به شورای نگهبان بازگردانده شده است، امیدواریم هرچه زودتر این 

الیحه تأیید نهایی شود.
وی افزود: عالوه بر الیحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت نیز چهار الیحه جدید 
در دستور کار معاونت قرار دارد. لوایحی که درباره موضوع برابری دیه زنان و مردان، 
اصالح برخی از شروط طالق، سن کیفری و مسئله سن ازدواج است، اما به دلیل 
اینکه هنوز این لوایح در مرحله پیشنهاد قرار دارد، جزئیات آن را در مراحل بعدی 

اعالم می کنیم.
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره وضعیت این لوایح چهارگانه 
افزود: این لوایح تنظیم نهایی شده و برای تنظیم سند پشتیبان هرکدام از آنها اقدام 
شده است. شورای فقهی و حقوقی از جهت اسناد پشتیبان، مطالعات و سوابق به 
این موضوعات پرداخته، همچنین برای برخی از این لوایح نشست های تخصصی 

برگزار شده است.

اخبار
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رئیس کمیسیون نظارت شورا ادعای معاون شهردار را رد کرد
در حالی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران اعالم کرده بود کمیسیون نظارت موافق اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد است، اما امروز این موضوع تکذیب شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در حاشیه جلسه علنی روز 

یکشنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: طی چند روز گذشته شهروندان پیامکی دریافت کردند مبنی بر اینکه به دلیل ورود به محدوده زوج و فرد باید عوارض بپردازید که پس از اطالع از این موضوع، مراتب را به ریاست شورا اطالع 
دادیم و غیرقانونی بودن آن را متذکر شدیم. وی با اشاره به سخنان معاون شهردار که اعالم کرده بود اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد مورد پذیرش کمیسیون نظارت شورا است گفت: ابراهیم امینی رییس کمیسیون این موضوع را تکذیب کرد.

ده هزار میلیارد تومان نصیب چه کسانی می شود؟

بازنشستگان در پیچ وخِم »همسان سازی«
همچنان »چالش همسان سازی« یکی از مهم ترین چالش های 
صندوق های بازنشستگی ست؛ چالشی که در الیحه بودجه 98 
نیز راه حلی برای آن دیده نشده است؛ در ابتدای رونمایی از 
بودجه، مبلغ ناچیز همسان سازی مایوس کننده بود که البته 
افزایش آن نیز نتوانست به دغدغه ها و نگرانی ها خاتمه بدهد.

که  پدیده ای ست  معاش،  سطح  افول  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
بخشی از قربانیاِن آن، در بیِن بازنشستگان و مستمری بگیران هستند؛ 
کسانی که با دستمزد بعضاً ثابت مانده ی چند سال قبل، مجبورند بار 

هزینه های تصاعدی امروز را تحمل کنند.
در این بین، مهم ترین مطالبه ی جمعی و مشترِک بازنشستگان، 
به نوعی بحث »همسان سازی « است؛ بحثی که علیرغم تاکید صریح 
قانون، تاکنون در عمل به نتیجه ی روشنی نرسیده است؛ بازنشستگاِن 
متعلق به صندوق های مختلف از تامین اجتماعی گرفته تا صندوق 
کشوری و فوالد، خواستار به روزرسانی مستمری ها براساس الزامی 
هستند که می گوید: حقوق بازنشستگان باید با شاغالن هم ردیف خود 

یکسان سازی شود.
تاریخچه همسان سازی چیست؟

رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که به طور عمده 
ناشی از اجرای فوق العاده های موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات 
کشوری برای شاغالن از سال 1۳88 به بعد بوده است به عنوان یکی 
از مطالبات اصلی بازنشستگان، همواره مطرح بوده است و در نهایت، 
در جریان تدوین الیحه اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از 
جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاه های 
اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده 10۹ اصالحی به تصویب دولت رسید.  

در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری 
موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف 
با شاغالن مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که 
حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از 85 درصد آخرین حقوق 
و فوق العاده های کسور بازنشستگی شاغالن مشابه در همان دستگاه 
کمتر نباشد. با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در 
قوانین بودجه سال 1۳۹6 )بند هـ تبصره 12( و سال 1۳۹۷ )بند 
ج تبصره 12( مجوز الزم برای کاهش نابرابری از مجلس اخذ و در 
سال 1۳۹6 با اعتباری به میزان ۳۴00 میلیارد تومان مرحله اول 
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت 
افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین تر براساس آیین نامه 
اجرایی بند هـ تبصره 12 اجرایی شد. با توجه به ضرورت تداوم طرح 
همسان سازی برای سال 1۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴00 میلیارد تومان برای 
اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شد که با توجه به ابالغ آیین 
نامه اجرایی بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1۳۹۷، دستورالعمل 
اجرایی آن تدوین و ابالغ شد و بنا بر ادعای مسئوالن صندوق، حقوق 

بازنشستگان از 11 الی 28 درصد افزایش یافت.
با این وجود همچنان »چالش همسان سازی« یکی از مهم ترین 
چالش های صندوق های بازنشستگی ست؛ چالشی که در الیحه بودجه 
۹8 نیز راه حلی برای آن دیده نشده است؛ در ابتدای رونمایی از بودجه، 
مبلغ ناچیز همسان سازی مایوس کننده بود که البته افزایش آن نیز 

نتوانسته است به دغدغه ها و نگرانی ها خاتمه بدهد.
همسان سازی در الیحه بودجه

 در الیحه بودجه ۹8، اعتبار ردیف 550000-22 در جدول شماره 
۹ برای »متناسب سازی« حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق 
کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در نظر گرفته شد؛ البته 

با اولویت کسانی که زیر بیست میلیون ریال درآمد دارند؛ اما در ابتدا 
مبلغ این بودجه، فقط دو هزار میلیارد تومان بود.

به نظر می رسد در جریاِن بررسی الیحه بودجه در مجلس، بودجه ی 
همسان سازی تا اندازه ای افزایش یافته است؛ سلمان خدادادی )رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی(، بیست و پنجم دی ماه، 
در نهمین گردهمایی روسای کانون های بازنشستگی استان تهران 
گفت: 8هزار میلیارد تومان به 2هزارمیلیارد مصوب دولت بابت بودجه 

صندوق بازنشستگی اضافه شده است.
با این حساب، در حال حاضر بودجه همسان سازی به ده هزار 
میلیارد تومان رسیده است؛ منتها از اظهارات سلمان خدادادی اینگونه 
برمی آید که ده هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، فقط برای 
صندوق بازنشستگی کشوری ست. تناقض زمانی آشکارتر می شود که 
در متن اعتبار ردیف 550000-22 در جدول شماره ۹، آمده است 
که بودجه  اختصاص یافته، قرار است صرف ارتقاء حقوق بازنشستگان 
تحت پوشش صندوق کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح 
شود؛ حال خدادادی می گوید این پول فقط متعلق به کشوری هاست! 
آیا افزایش اعتبار یک ردیف بودجه، مصارف آن را هم می تواند عوض 

کند؟!
 بنابراین وقتی داده ها را کنار هم می چینیم، متوجه می شویم 
که با وجود افزایش 8 هزار میلیارد تومانی اعتبار همسان سازی، به 
نظر نمی آید که سال آینده، سالی باشد که در آن همه بازنشستگاِن 
مشمول همسان سازی، افزایش عادالنه مستمری ها  را تجربه کنند؛ 
چراکه همچنان ابهامات و سواالت بسیاری در رابطه با همسان سازی 

حقوق بازنشستگان وجود دارد.

ابهامات طرح همسان سازی
بازنشستگی کشوری، 25  جمشید تقی زاده؛ مدیرعامل صندوق 
شهریور ماه امسال درباره اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
این صندوق گفته بود: در سال ۹8 با توجه به شرایط کنونی کشور 
حداقل 10 تا 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این منظور نیاز است.
کامل همسان سازی حقوق  اجرای  برای  اینکه  بیان  با  تقی زاده 
بازنشستگان نیاز به ۳0 هزار میلیارد تومان اعتبارات از سوی دولت 
و مجلس دارد، تصریح کرده بود: اعتباراتی که تاکنون به این امر 
اختصاص یافته، حدود ۴ هزار و ۴00 میلیارد تومان در 2 سال اخیر 
است که برای همسان سازی حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان 
است؛ به همین دلیل برای همسان سازی حقوق در بودجه ۹8 حداقل 

به تخصیص 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری عالوه بر پرداخت 
حقوق بازنشستگان به مسائلی چون درمان، بیمه تکمیلی، سفر و 
مسائل رفاهی بازنشستگان تحت پوشش توجه دارد، گفته بود: برای 
بودجه سال آینده، صندوق بازنشستگی کشوری حتما باید اتفاق 
جدید و بزرگی بی افتد و ما به عنوان مسئوالن صندوق باید حضور 
و اثرگذاری پررنگ تری در فرایند بودجه نویسی سال ۹8 داشته باشیم.
اما محمد شریعتمداری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷ آبان 
در این باره گفته بود: ۳0 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی نیاز 

داریم و باید در چند مرحله به سمت تحقق آن پیش برویم.
اجرای  برای  تومان  میلیارد  هزار  درحالیکه ۳0  حساب،  این  با 
همسان سازی مشموالن همه صندوق ها مورد نیاز است، 10 هزار 
میلیاردی که کمیسیون تلفیق در نظر گرفته است، نمی تواند مشکلی 

را حل کند؛ الجرم به نظر می رسد همسان سازی حقوق بازنشستگاِن 
دو سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در سال آینده نیز 
تحقق نمی یابد و همین مسئله مورد انتقاد بازنشستگان و کانون های 

فعال آن قرار گرفته است.
از اینها گذشته، بازنشستگان صندوق فوالد هم هستند که هنوز 
مشخص نیست این اعتبار ده هزار میلیاردِی تخصیص داده شده 
توسط مجلس، شامل حال آنها هم می شود یا نه. تخصیص ده هزار 
میلیارد تومان بدون توضیح جزئیات و نسبت بندی میان صندوق ها، 
برای بازنشستگان به هیچ وجه امیدوارکننده نیست؛ با صندوق های 
بازنشستگی تماس می گیریم اما هیچ کدام جزئیات تخصیص بودجه 
همسان سازی را نمی دانند! یعنی مشخص نیست این ده هزار میلیارِد 
کمیسیون تلفیق، همانطور که سلمان خدادی گفته فقط متعلق به 
کشوری هاست یا صندوق فوالد و تامین اجتماعی را نیز دربرمی گیرد؟!

نگرانی های بازنشستگان
منصور میرزایی )فعال صنفی معلمان بازنشسته( در رابطه با ابهام 
در بودجه همسان سازی می گوید: صرفاً تخصیص بودجه – کما اینکه 
این بودجه حتی به گفته ی خود مسئوالن صندوق ها ناکافی ست- 

نمی تواند دغدغه ها و مشکالت ما بازنشستگان را حل کند.
او با اشاره به نگرانی های بی شمار معلمان بازنشسته که در روزهای 
پس از ارائه الیحه بودجه به مجلس، بارها اعتراض کرده و به مقامات 
مختلف مراجعه کردند، می گوید: حتی اگر همه این پول را به صندوق 
بازنشستگی کشوری در یک مرحله اختصاص بدهند، باز هم باید 
مشخص شود که چه کسانی در اولویت قرار می گیرند و به چه ترتیب 

همسان سازی اجرایی می شود.
او معتقد است؛ تخصیص بودجه ها چیزی است در حد حرف و شعار 

و "دو صد گفته چون نیم کردار نیست"! 
تامین  بازنشستگان  کانون  مدیره  هیات  )عضو  دهقان کیا  علی 
اجتماعی تهران( نیز با اشاره به اینکه برای دولتی ها و نمایندگان وقتی 
از »بازنشستگان« صحبت می کنند، منظور همه بازنشستگان به جز 
مستمری بگیران تامین اجتماعی ست؛ می گوید: لذا فکر نمی کنم 
ریالی از این ده هزار میلیارد تومان را برای همسان سازی مستمری 

کارگران خرج کنند!
وی البته تاکید می کند: ما کارگران بازنشسته، خواسته مان باالتر 
از تخصیص بودجه برای اجرای نیم بند و ناقِص همسان سازی ست؛ 
تامین  اجرایِی  و  مدیریتی  استقالل  حفظ  اصلی مان،  ماخواسته 
اجتماعی ست؛ ما می خواهیم بدهی 180 هزار میلیارد تومانی دولت 
به تامین اجتماعی پرداخت شود و کاری به منابع مالی ما نداشته 
باشند؛ اگر بدهی های دولت به سازمان پرداخت شود، خود سازمان 
کارگری-  مستقل  نهاد  یک  قانون،  براساس  که  اجتماعی  تامین 

کارفرمایی ا ست، قادر خواهد بود »همسان سازی« را اجرایی کند.
در این شرایِط ابهام آمیز، نگرانی های بازنشستگان همچنان تداوم 
دارد و به نقطه پایان نمی رسد؛ تنها راه حل، می تواند »شفاف سازی« 
باشد؛ اینکه بیایند خیلی دقیق بگویند این ده هزار میلیارد تومان 
با چه  اولویِت تخصیص  قرار است نصیب کدام صندوق ها شود و 
کسانی ست؟ بگویند وعده اجرای کامل همسان سازی در سال ۹8، 
داده  تخصیص  نیاز  مورد  بودجه  سوم  یک  فقط  که  شرایطی  در 
شده، چگونه قرار است به سرانجام برسد؛ و در نهایت بگویند برنامه 
درازمدت شان برای بازنشستگانی که بعد از سال ها خدمت، به دنبال 
ذره ای آرامش و آسایش هستند، چیست؛ از کجا شروع می شود و به 

کجا می رسد؟!

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد

برنامه تامین اجتماعی برای ارتقای خدمات درمانی در سال 98

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

فرار مالیاتی ۶500 میلیارد تومانی پزشکان درست نیست

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بودجه ۲7 هزار میلیارد 
تومانی بخش درمان این سازمان برای سال 98، گفت: برای سال آینده ۲۲ 

برنامه ارتقای کمی و کیفی مراکز و خدمات را داریم.
دکتر مهدی درخشان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سهم مهم سازمان تأمین 
اجتماعی در حوزه درمان کشور، افزود: هم اکنون در حوزه درمان 81 بیمارستان و 

28۷ مرکز درمان سرپایی در سراسر کشور با بیش از 10 هزار و 800 تخت داریم.
وی با اشاره به برنامه هایی که برای ارتقای کمی و کیفی مراکز و ارائه خدمات در سال 
آینده در نظر گرفته شده، ادامه داد: برای ارتقای کمی امکانات و خدمات 22 برنامه 
طراحی کرده ایم که شامل افزایش تجهیزات، افزایش مراکز درمانی، افزایش تخت ها، 

توسعه و استانداردسازی اورژانس ها و  است.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی درباه ارتقای کیفی خدمات نیز عنوان کرد: در 
این بخش با جدیت به دنبال اجرای طرح خوش رویی در سال ۹8 هستیم.

درخشان با اشاره به اینکه بخش هایی از این طرح از سال جاری آغاز شده است، 
تاکید کرد: در این طرح فرهنگ خوش رویی و برخورد شایسته در بخش درمان تأمین 
اجتماعی نهادینه خواهد شد، زیرا بررسی ها نشان داده رفتار مناسب با بیماران نقش 

بسزایی در بهبود روند درمان آنها دارد.
وی از افزایش بودجه معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود کمی 
و کیفی خدمات در سال آینده هم خبر داد و گفت: بودجه 2۳ هزار میلیارد 
تومانی سال جاری معاونت درمان برای سال آینده به 2۷ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
این که »فرار مالیاتی پزشکان درست نیست«، گفت که نصب کارت خوان در 
مطب پزشکان ارتباطی با موضوع گرفتن مالیات از پزشکان ندارد، بلکه آنها 
همچون سایر صنوف باید برای اجرای قانون در مطب های خود کارت خوان 

نصب کنند.
بهروز بنیادی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به برخی گزارشات مبنی بر فرار مالیاتی 
پزشکان به میزان حداقل شش هزار و 500 میلیارد تومان، اظهار کرد: باید به جای کلی 
گویی بر اساس آمار و ارقام صحبت کرد. ما 120 هزار پزشک عمومی، متخصص و فوق 
تخصص در کشور داریم که هر کدام دارای شماره نظام پزشکی هستند، پزشکان در 
چند گروه یعنی در مطب خصوصی و یا در درمانگاه ها و بیمارستان ها مشغول به کار 

هستند که تمامی اقدامات مالی آنها از این طریق قابل شناسایی است.
نماینده کاشمر افزود: از طرف دیگر در کل کشور حدود 1100 شهر وجود دارد 

که اداره امور مالیاتی به راحتی می تواند امور مالی آنها را رصد کند. به طور نمونه در 
شهر کاشمر ۷0 پزشک متخصص و 20 پزشک عمومی وجود دارند که مطب آنها 
مشخص است. همچنین پزشکان دارای مأموران مالیاتی خاصی هستند که به مالیات 

آنها رسیدگی می شود.
بنیادی ادامه داد: پزشکان همچون سایر صنوف مالیات پرداخت می کنند. لذا اگر 
کسی وجود دارد که مالیات نمی دهد باید آن مورد خاص پیگیری شود نه این که فرار 
مالیاتی را به کل صنف پزشکان تعمیم دهند. فعالیت مالی پزشکان به راحتی قابل 
پیگیری است، کما این که هر سال تفاهم نامه ای بین سازمان نظام پزشکی و امور 
مالیاتی برای موضوع مالیات انعقاد شده است و بر اساس آن عمل می شود. خوشبختانه 
پزشکان تنها گروهی هستند که در این باره به بهترین شکل به قانون عمل می کنند. 

این حرف ها بزرگنمایی است و تنها باعث ایجاد نارضایتی در جامعه پزشکی می شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در عین حال با اشاره 

به این که »ممکن است در بین پزشکان همچون سایر صنوف فرار مالیاتی وجود داشته 
باشد«، در این باره توضیح داد: این موضوع بیشتر در شهرهای بزرگ رخ می دهد که 
باید مأموران مالیاتی در این باره پاسخ دهند و ورود پیدا کنند. لذا نباید آن را به همه 
پزشکان تعمیم داد. ضمن این که ۹5 درصد از مردم دارای دفترچه بیمه هستند وقتی 
به پزشک مراجعه می کنند برگه ای از دفترچه آنها نزد پزشک باقی می ماند که از آن 
طریق هم مالیات قابل ردیابی است. اینها همه کار ممیز مالیاتی است که باید به آن 

ورود پیدا کند.
بنیادی در پایان با اشاره به این که »موضوع نصب کارت خوان هم ارتباطی برای 
گرفتن مالیات از پزشکان ندارد« گفت : ما در مجلس شورای اسالمی قانونی را تصویب 
کرده ایم که همه صنوف ملزم به نصب کارت خوان شده اند که این هم شامل حال 
پزشکان هم می شود. لذا نباید جامعه را این گونه حساس کرد و شأن خدمتگزاران 

را زیر سوال برد.

در جلسه شورای شهر تهران صورت می گیرد؛

تعیین نرخ تردد در محدوده طرح ترافیک سال آینده
اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک سال آینده را بررسی و تصویب 

می کنند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران از صبح امروز در یکصد و نوزدهمین جلسه شورا، بررسی تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده 
مرکزی شهر در سال 1۳۹8 را روی میز شورا قرار خواهند داد و پس از بیان نکته نظرات خود به تعیین و تصویب نرخ عوارض تردد در 

محدوده طرح ترافیک می پردازند.
همچنین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده »کامیون ممنوع« در سال 1۳۹8 را نیز تعیین خواهند کرد.

اعضای شورا در مورد تعیین عوارض محلی فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین اخذ عوارض تأمین پارکینگ های 
تعهدی در مناطق بیست و دوگانه و چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند نیز گفت وگو و بحث خواهند کرد.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد

حل 3 چالش شهرداری درصورت بودجه نویسی مناسب
رییس شورای شهر تهران با اعالم سه چالش مدیریت شهری عنوان کرد که با تدوین بودجه مناسب می توانیم این مشکالت 

را حل کنیم.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در ابتدای جلسه علنی صبح امروز با بیان این که توسعه شهر تهران با چند چالش مواجه است که مهم ترین 
آنها شرایط دشوار مالی است، گفت: البته شرایط خاص کشور و عدم وضعیت مناسب اقتصادی و همچنین عدم اولویت بندی و مدیریت راهبردی 

شهرداری نیز سبب افزایش مشکالت شده است.
وی تاکید کرد که اگر برنامه عملیاتی و بودجه درست نوشته شود سه چالش فوق الذکر حل می شود.

هاشمی اظهار کرد: شهرداری باید نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و بودجه اقدام کند تا با استفاده از خرد جمعی بتوانیم بودجه سال 1۳۹8 
خوبی داشته باشیم.


