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واکنش

ادعاییکنماینده
دربارهرانتوزیرارتباطات
وپاسخآذریجهرمی
ادعــای یک نماینده مجلس دربـــاره رانــت وزیر
ارتباطات در انتصاب نزدیکان خود در یک شرکت
خصوصی و یک شرکت ارزش افــزوده ،باعث شد
تا آذری جهرمی در فضای مجازی به این موضوع
پاسخ دهد .به گزارش فارس« ،حمیده زرآبادی»
نمایندهمجلسازانتصاباتفامیلیوزیرارتباطات
خبر داد و گفت( :ث-الف) متولد 65خواهر خانم
آقایوزیراست.کارمزداوطیسهسال دومیلیارد
و ۳۰۰میلیون تومان بــوده که به طــور متوسط
ماهیانه ۶۹میلیونتوماناستکهدربرخیماهها
اینکارمزدتا ۱۳۷میلیونتومانهمرسید هاست.
وی افــزود :طبق اطالعاتی که به بنده رسیده و
گزارشی که در زمینه تخلفات حوزه ارزش افزوده
داشتیم ،در مهر ماه امسال درآمد زیرمجموعه
سایت انتخاب  ۵۳۴میلیون تومان بوده است.
زرآبادی با اشاره به انتصاب فرد نزدیک به وزیر
ارتباطات در شرکت رایــتــل ،گفت« :توجه به
انعقاد قــراردادهــای کالن بیمهای توسط این
خانم با نمایندگی کد  ۲۳ ۲۳بیمه ما وابسته به
بانک ملت با شرکت رایتل و شرکتهای حوزه
ارتباطات پاسخ به چند ســوال ضــروری است.
آیا این خانم با شما نسبت فامیلی دارنــد؟ و در
صورت مثبت بودن پاسخ این سوال ،نسبت دقیق
را اعالم کنید».به گزارش ایسنا ،وزیر ارتباطات
نیز سه شنبه شب گذشته در الیو اینستاگرام با
بیان اینکه شرکتهای خدمات ارزش افزوده
در اینمدت به ادعای خودشان  ۱۳هزار میلیارد
تومان درآمد داشتند ،به شایعاتی مبنیبر حقوق
 ۶۹میلیون تومانی برای این خانم -خواهرخانم
خــود -اشــاره و از علی نــــوابزاده ،همسر وی
بــرای شفا فسازی ایــن موضوع دعــوت کرد.
نوابزاده با بیان اینکه با شرکت در فراخوانها
و مناقصههایی ،موفق به جذب قــرارداد رایتل
شدیم ،ادامه داد :مبلغ ۶۹میلیون تومان حقوقی
اســت که به همسر من تعلق میگیرد که باید
هزینه های مربوط را نیز پرداخت کند؛ به همین
دلیل اطــاق درآمــد به شکل حقوق در ادعای
مطرحشده اصال درست نیست.
در ادامه این اظهارات ،آذری جهرمی بیان کرد:
ادعا شده ،قراردادهای منعقدشده رانتی است .از
همینجامیگویمهرسندیازمداخلهمندرعقد
قرارداد وجود دارد منتشر کنید .من در سال ۹۴
که قراردادها منعقد شده ،اصال وزیر نبودم .ضمن
اینکه تیرماه به عضویت هیئت مدیره شرکت
رایتل درآمدم و مهرماه نیز استعفا کردم ،بنابراین
مباحثی که مطرح شده درست نیست .این که
لیست را منتشر کنیم و بگوییم ناشی از رانت بوده
چیزیجزتهمتنیست.درچندروزگذشتهاعالم
کردهاند اطرافیان من وس انجام میدهند .این
حرف یک مقدار با عقل جور درنمیآید ،اما اگر هم
باشند ما فروگذاری نمیکنیم.

نفسهایبهشماره افتاده بیمه تکمیلی ایثارگران
گروه اجتماعی -در کنار تمامی مشکالتی که اکنون پیش روی
بنیاد شهید و امور ایثارگران در ارائه خدمات وجود دارد ،مشکل
ارائه نشدن کامل و بدون کمبود خدمات بیمه تکمیلی به جامعه
مخاطبانخود،معضلیاستکهبهویژهدریکسالاخیرگریبان
این نهاد را گرفته اســت .هم اکنون بخشی از خانواده شهدا و
ایثارگرانمدتهاستمطالباتشانازطرفقراردادبیمهتکمیلی
بالتکلیف مانده است و چه بسا برخی مراکز درمانی نیز از ارائه
خدمتبهاینگروهخودداریمیکنند.

▪بنیادشهید:نتوانستیماعتبارالزمراتأمینکنیم

▪مشکلبیمهتکمیلیازکجاآغازشد؟

مشکل از سال  94آغاز شد زمانی که سازمان برنام ه و بودجه به
دلیل یکسان کردن ارائه خدمات بیمه مکمل ایثارگران ،بنیاد را
مکلف کرد تا بیمه ایثارگران اعم از شاغل ،غیرشاغل و بازنشسته
رابرعهده گیرد،سازمانبرنام هوبودجهنیزمکلفشداعتبارالزم
را از سرفصل دستگاهها کم و به اعتبارات بنیاد اضافه کند ،اما
متأسفانه این اتفاق نیفتاد و بنیاد طی سالهای گذشته ،با حجم
زیادیازبدهیبهبیمههامواجهشد.درهمینزمینهایزدیمعاون
حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید گفته است« :رقم قرارداد بیمه
تکمیلی ایثارگران از اول شهریور 96تا اول شهریور1900،97
میلیارد تومان بود که در بودجه سال  97دولت 1800 ،میلیارد
تومان برای اعتبارات بیمه تکمیلی منظور شد ».اما ازآبان 97
که موضوع اجرای بخشی از فصل بهداشت و درمان قانون جامع
خدماترسانیبهایثارگران(اجرایماده 12و 13قانونجامع)به
میانآمد،برایناساسبیم هتکمیلیایثارگرانشاغلوبازنشسته،
به دستگاههای محل خدمت آنها واگذار شد که البته ایثارگران
نیز به این موضوع اعتراض کردند .در عین حال این قانون اجرا و
مقررشددولتسهمهزینهبیمهتکمیلیایثارگرانراازطریقبنیاد
شهید تامین کند .درواقع خروج تعدادی از ایثارگران از پوشش
بنیادبهمنظورکاستنهزینههایاینمجموعهبود.ایزدیمعاون
بنیاددربارهتعداد افرادتحتپوششبنیادچنینمیگوید:حدود
سه میلیون و  ۴۰۰هزار نفر تحت پوشش بنیاد هستند که شامل
جانبازانوافرادتحتتکفل،آزادگانوافرادتحتتکفلوخانواده
شهداهستند.عدهایطبققانون(قانونجامعخدماتکهبخشی
از ایثارگران شاغل و بازنشسته تحت پوشش دستگاه های محل
خدمتخودقرارگرفتند)ازتکفلبنیادخارجشدهاند.
▪بیمهدیومشکالتیکهپدیدآمد

در پی نارسایی اعتبارات دولت به بنیاد شهید و مشکالتی که
یکی یکی بر سر راه ایثارگران به وجود آمد ،نام بیمه دی نیز با این
مشکالتهمزمانشد.اگرچهتخصیصنیافتناعتباراتبهبنیاد
عامل اصلی این کمبودها به شمار می آید اما «آمنه احمدی»،
رئیسکمیتهبانوانجانبازنخاعیایرانبااشارهبهچراییمشکل

اخیرجامعهایثارگریمیگوید:بااتمامقراردادبنیادشهیدبابیمه
ایراندرسال 96وقتیبنیادباشرکتبیمهدیقراردادمنعقدکرد
مشکالتایثارگراندرزمینهدریافتداروومطالباتخیلیبیشتر
شدهاست(».قدسآنالین17شهریور)98
▪بیمهدیچهمیگوید؟

درچندوقتاخیرکهایثارگرانورسانههادربارهمشکالتموجود
بیمهتکمیلیایثارگرانبهحرفآمدند« ،میرموسوی»،مدیرروابط
عمومی و امور بینالملل شرکت بیمه دی نیز شهریور گذشته از
پرداختنشدنحقبیمهشرکتدیازسویبنیادشهیددرشش
ماه گذشته خبر میدهد و میگوید« :طلب این شرکت از بنیاد
شهید بیش از یک هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل ما
هم نتوانستیم مطالبات مراکز درمانی ،داروخانهها و ایثارگران را
پرداختکنیمچونتأمینوپرداختچنینمبالغیازمنابعداخلی
یک شرکت ممکن نیست .یعنی برای یک شرکت بیمه ممکن
نیستکهبتواندچنینمنابعمالیراتأمینوپرداختکندوبعد ًاآن
راازدولتدریافتکند».

اینکمبوداعتبار،همانعلتاصلیاستکهایزدیمعاونحقوقیو
امورمجلسهمبرآنتاکیددارد:مانتوانستیمبرایایثارگراناعتبار
الزم را تأمین کنیم .این خدمت بسیار گران است و متأسفانه مردم
عادینیزدچارمشکلهستند.تأمیننشدنبارمالیمناسبسبب
افزایشهزینههابرایشرکتهایبیمهمیشود.متأسفانهدر10
سال گذشته ،هزینههای بیمه تکمیلی 400درصد افزایش یافته
که تورم و تحریمها در این مسئله تاثیرگذار است.درعین حال در
شرایطیکهبرخیاخباربهگونهایدیگراست،ایزدیمدعیاست:
«بنیاد موظف به تأمین هزینه است نه درمان .تاکنون درمان هیچ
ایثارگریبهتعویقنیفتادهوهیچبیمارستانیازپذیرشاینعزیزان
سربازنزدهاست،اماتأمیننشدنبارمالیسببشدهاستشرکت
بیمهطرفقرارداد،نتواندبهتعهداتخودعملکندوبیمارستانها
قراردادهایخودراباشرکتهایطرفبنیادلغوکردهاند».
▪دیدگاهمتفاوتیکنمایندهمجلس

باهمهمسائلوطرحمشکالتیکهازآنسخنرفت،امااینماجراها
فقطیکرویسکهاست.انتقادهاییکهبسیاریازنمایندگانبارها
در گفت وگو با خراسان بر آن تاکید کرده اند و معتقدند مشکالت
فعلی بنیادشهید در نحوه رسیدگی و پیگیری آن ها ریشه دارد و
مسئوالنبنیادبایددراینبارهپاسخگوباشند.دربیناظهارنظرها،
نظرات«نوروزی»رئیسفراکسیونایثارگراندرگفتوگوبایکیاز
خبرگزاریهابهچشممیخوردکهبهتازگیتصریحکردهومدعی
شده است:شاکله و نظم بنیاد شهید عم ً
ال از هم پاشیده و بحث
مربوط به بودجه درمانی ،بیمه تکمیلی ایثارگران و مواردی از این
قبیلبررویزمینماندهاست.متأسفانهکارهاخوبپیشنمیرود
و ادارات بنیاد و آن چه مربوط به آن هاست فشل مانده و به قوانین
مرتبطباایثارگرانعملنمیشود.عالوهبراینبایدگفتکهآقای
شهیدینمیتواندازحقوقایثارگراندردولتدفاعکند.

عضوفراکسیون ایثارگران در گفت وگو با خراسان:

حرفنوبختکهمیگویدکمبودبودجهداریم،قانعکنندهنیست
محمد اکبری« -جاسمی»عضوفراکسیونایثارگرانمجلسدربارهبیمهتکمیلیایثارگراناظهارکرد:متاسفانه
ایثارگرانیکهنمادایستادگیهستندامروزباتصمیماتغلطبعضادروضعیتخوبیقرارندارند.ویافزود:موضوع
ارائهنشدنخدماتحمایتیبهایثارگرانوهمچنینوضعیتبیمهومشکالتمعیشتیایثارگرانسوالیاستکهاینجانبازوزیردفاع
دارموازسویهیئترئیسهاعالموصولشدهاست.ایننمایندهمجلسگفت:سوالبندهدروهلهنخستبهدلیلشرایطبداقتصادی
ایثارگرانو جانبازانزیر25درصدوهمچنینبسیجیانمعسرواقداممناسبنکردندولتدراینخصوصمطرحشدهاست.مشکالت
بیمهایثارگرانودفترچهبیمهبسیجیانکه دربسیاریازمراکزدرمانیباهزینههایهنگفتیروبهرومیشوندموضوعدیگریاستکه
درطرحسوالازوزیربهآناشارهشدهاست.ویباتاکیدبراینکهبایدمشکالتبیمهایایثارگرانهرچهزودترحلشود،گفت:آقای
نوبختدراینزمینهبهمامیگویدکهدولتازکمبودبودجهرنجمیبرداماایناستداللقانعکنندهنیستبایداعتباراتآنتامینشود.

5
جامعه

چه تعداد ایرانی معتادند؟
معاون اطالعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا با بیان ایــن که حــدود دو میلیون و
 ۸۰۰هزار نفر از جمعیت کشور معتاد هستند،
افــزود :اگر به طور میانگین هر خانواده ایرانی
چهار نفر عضو داشته باشد ،متوجه می شویم
که بیش از  ۱۰میلیون ایرانی با معضل اعتیاد به
مواد مخدر درگیر هستند .وی با اشاره به این که
برخی بانوان به دلیل ژست اجتماعی به مصرف
دخانیات روی می آورند ،گفت :حدود  ۹۵درصد
از مصرف کنندگان مواد مخدر و محرک در ایران
آقایان هستند.

کاوشگرناساپساز ۴۲سال
اطالعاتبهزمینفرستاد
کــاوشــگــر «ووی ــج ــر »۲پــس از  ۴۲ســال بــرای
نخستین ب ــار اطــاعــاتــی از خـــارج منظومه
شمسی به زمین فرستاد .به گــزارش مهر به
نقل از تلگراف ،کاوشگر «وویــجــر »۲در سال
 ۱۹۷۷میالدی به فضا پرتاب شد و سال گذشته
از «هلیوسفر» یا «حباب خورشید» گذر کرد.
هلیوسفر ،زمین و سیاره هــای اطــراف آن را
دربــرمــی گــیــرد .ایــن کاوشگر یــک مــاه قبل از
«وویــجــر »1به آسمان پرتاب شد « .وویــجــر»1
نخستین شیء ساخت انسان بود که در سال
 ۲۰۱۲میالدی از منظومه شمسی خارج شد.

 5سرطان اول در زنان ایرانی
رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت
ضمن برشماری پنج سرطان مهم میان بانوان
ایــرانــی ،گفت :هم اکنون شایعترین سرطان
در کشور میان خانمها سرطان پستان است.
«قنبری مطلق» به ایسنا گفت :ساالنه ۱۳هزار
نفر در ایران به سرطان پستان مبتال میشوند که
این یعنی از ۱۰۰هزار نفر ۳۳ ،نفر به این بیماری
مبتال هستند .سرطان روده بــزرگ ،پوست،
تیروئید و معده به ترتیب در رتبههای بعدی قرار
دارند و سرطان تخمدان نیز رتبه هشتم را دارد.

