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حریرچی در جریان سفر به استان همدان اعالم کرد

افتتاح بیمارستان 64 تختخوابی
 قائم)عج( اسدآباد تا پایان سال

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به 
همراه  محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور روز پنجشنبه به استان همدان سفر کرده بود، هدف از 
این سفر را بررسی برخی پروژه های اولویت دار استان  همدان ذکر کرد 
و گفت: »بازدید از پروژه  راه آهن، شرکت در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان، بازدید از بیمارستان و کلینیک در حال ساخت، دیدار 
با نخبگان اسدآبادی و دلجویی از خانواده پزشک مرحومه دکتر آفاق 
فرحی با حضور استاندار و رئیس دانشگاه و جمعی از مسئوالن استانی 

جزو برنامه های این سفر بود.«
حریرچی در جریان بازدید از فاز دوم توسعه بیمارستان 64 تختخوابی 
قائم)عج( شهرستان اسدآباد از قسمت های مختلف این پروژه شامل 
اتاق عمل تروما، بخش ها، موتورخانه و... بازدید کرد و از نزدیک در 
جریان روند کارها قرار گرفت. وی با ابراز رضایت  از پیشرفت 80 
درصدی این پروژه  ابراز امیدواری کرد که شاهد افتتاح آن تا پایان 
سال و انتقال تجهیزات در فصل اول و دوم سال آینده باشیم. وی 
همچنین از کلینیک تخصصی در حال ساخت شهرستان اسدآباد از 
مراحل ساخت کلینیک ویژه که در 720 مترمربع در حال احداث 

است بازدید کرد.
معاون کل وزارت بهداشت در حاشیه برنامه بازدید یک روزه خود از 
شهرستان اسدآباد در جمع خبرنگاران به تشریح برخی دستاوردهای 
طرح تحول سالمت پرداخت و گفت: »پیش از اجرای طرح تحول 
نظام سالمت، به ازای هر 1000 نفر جمعیت 1/5 تخت در کشور 
وجود داشت که رقم مقبول آن 2/5 و رقم مطلوب 3/5 است.« وی 
افزود: »با اجرای طرح ملی تحول نظام سالمت و هدفگیری افزودن 21 
هزار تخت در بیمارستان های جدید و 10 هزار تخت به بیمارستان های 
موجود کشور در سه و نیم سال گذشته، در مجموع 31 هزار تخت 
به تعداد تخت های افزوده شد که 70 درصد آن تحویل شده است 
که این اقدام در سال های گذشته، بی سابقه بوده است.« حریرچی به 
راه اندازی هزار تخت روانپزشکی و اختصاص 2 هزار و 225 تخت 
ICU اشاره کرد و گفت: »طرح توسعه بیمارستان 64 تختخوابی 
قائم)عج( شهرستان اسدآباد از سال 1393 آغاز شد که با پیشرفت 
فیزیکی 80 درصد و با در نظر گرفتن امکانات و طراحی مناسب در 
حال احداث است و امیدواریم تا پایان سال، تحویل موقت شود تا 
مراحل نقل و انتقال تجهیزات در فصل اول و دوم سال آینده انجام 
شود.« وی اضافه کرد: »افزایش 85 تخت دیگر به این بیمارستان 
تصویب شده است که امیدواریم با اضافه شدن تجهیزات، به رقم 
مطلوب 2/5 تخت به ازای هر 1000 نفر جمعیت در شهرستان برسیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت بااشاره به اختصاص یک درصد ارزش 
افزوده در سال گذشته به حوزه بهداشت و درمان کشور، اعالم 
کرد: »2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی و 3 هزار 
میلیارد تومان از منابع مختلف هدفمندی و صرفه جویی به این حوزه 
اختصاص یافت؛ تا جایی که به تعبیر رئیس جمهور، بخش بهداشت 
و درمان کشور به کارگاه ساختمانی تبدیل شده است.« حریرچی 
گفت: »با اجرای طرح تحول نظام سالمت، 5700 متخصص جدید در 
رشته های مختلف به صورت تمام وقت جذب و منطبق با سطح بندی 
و با دقت و سخت گیری توزیع شدند که یکی از دستاوردهای بزرگ 

اجرای این طرح ملی است.« 

مرگ روزانه 7 تا 10 فرد نیازمند عضو 
پیوندی به دلیل نبود عضو اهدایی

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بیان اینکه روزانه 7 تا 10 نفر از افراد منتظر عضو پیوندی به دلیل 
نبود عضو اهدایی از دست می روند، فرهنگسازی برای اهدای عضو 
را خواستار شد. ایرج حریرچی با اشاره به اینکه 25 هزار نفر در کشور 
منتظر پیوند عضو هستند، از دو هزار و 500 تا چهار هزار مورد مرگ 
قابل اهدای عضو در کشور به دلیل مرگ مغزی خبر داد و گفت: 
»هر فرد مرگ مغزی می تواند 8 انسان را به زندگی عادی بازگرداند.« 
وی افزود: »در سال گذشته، 808 پیوند از افراد مرگ مغزی انجام 
شد که امیدواریم با افزایش آگاهی و تالش برای فرهنگسازی در این 
خصوص به ویژه از سوی صدا و سیما، شاهد افزایش این آمار باشیم.« 
حریرچی با اشاره به اینکه قسمت اعظم پیوند عضو از افراد زنده انجام 
می شود، گفت: »برای پیوند کلیه از افراد فوت شده، قدم هایی برداشته 
شده است و امیدواریم بتوانیم با توجه به مبانی اخالقی و نوع دوستانه، 

کشور را به الگویی در این زمینه تبدیل کنیم.«

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داداخبار

پرداخت مستمری مادام العمر برای بازماندگان پالسکو
 لیال شاهی 

فاجعه ساختمان نوستالژیک تهران آنقدر تلخ بود و ابعادش 
آنچنان گسترده که شاید تا مدت ها نیاز به واکاوی و تامل 
داشته باشد، در این حادثه دلخراش برخی به کام مرگ 
رفتند و برخی از کار بیکار و برخی ورشکسته شدند. حال 
و بعد از گذشت چند روز از این فاجعه خبرهای ضد و 
نقیضی از آسیب های این اتفاق دردناک به گوش می رسد. 
بسیاری حامیان خود را از دست داده اند؛ حامیانی که اکثرا 
از قشر ضعیف جامعه بودند و حال که رفته اند عالوه بر 
داغی که بر دل عزیزان و ملت گذاشته اند، بازماندگان را نیز 
در شرایط بسیار سختی قرار داده است. بسیاری از کارگران 
که شبانه روز برای امرار معاش فعالیت می کردند، دیگر نه 
کاری دارند و نه شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت. کسانی 
که بیمه هستند، کمی امید دارند و آنها که بیمه ای ندارند در 
بحران بی انتها که عواقب آن نامعلوم است؛ گرفتار شده اند.

 البته برخی مسئوالن برای اینکه بخشی از آالم این حادثه 
غم انگیز جبران شود، اقداماتی را انجام خواهند داد و قول هایی 
در این زمینه داده اند. از آنجایی که اکثر افرادی که در این 
حادثه دچار آسیب شده اند، آتش نشانان و کارگران هستند، 
سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی به عنوان 
یکی از مسئوالن ذی ربط این ماجرا طی نشست خبری به 
اقدامات این سازمان در جهت برقراری بیمه بیکاری و 

همچنین مستمری بازماندگان شهدای پالسکو پرداخت.
وی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این حادثه گفت: 
»امیدواریم عملیات آواربرداری و امدادرسانی سریع ترانجام 
شود و افرادی که در ساختمان محبوس هستند، نجات 

پیدا کنند.«

رایگان شدن هزینه درمان آسیب دیدگان 
نوربخش با بیان اینکه از ساعات ابتدایی حادثه، کلیه مراکز 
درمانی و بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی به حالت 
آماده باش درآمدند و اکنون هم برای پذیرش مجروحان 
احتمالی این حادثه در آماده باش کامل هستند، ادامه داد: 
»از آنجایی که اکثر آسیب دیدگان و شهدا تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی هستند، کلیه هزینه  این افراد چه در 
مراکز خصوصی و دولتی تا پایان درمان صد در صد برعهده 
سازمان خواهد بود. از آنجایی که تعداد زیادی از این افراد 
مرخص شده اند می توانند با مراجعه به دفتر اسناد پزشکی 
سازمان تامین   اجتماعی هزینه پرداخت شده را دریافت کنند.« 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در خصوص 
مستمری بازماندگان این حادثه گفت: »مستمری بازماندگان 
شهداء نیز بدون فوت وقت و معطلی در شعبه 2 تهران در 

ماه جاری پرداخت خواهد شد.«

کارگران بیکار نمی مانند
ساختمان  بیکار شده  کارگران  در خصوص  نوربخش 
پالسکو گفت: »برای کسانی که بیکار شده اند، تمهیداتی 
به منظور برقراری بیمه بیکاری برقرار شده است که برای 
تشکیل پرونده می توانند به اداره کار جنوب غرب واقع 
در تقاطع خیابان سرهنگ سخایی و 30 تیر مراجعه کنند.
کارکنان شعبه 26 در اداره کارغرب مستقر هستند و اسناد 
را بررسی خواهند کرد. باید توجه داشت که در این زمینه 
دو حالت وجود دارد. در حالت اول کارگران به کارگاه هایی 
که قابلیت پذیرش دارند، معرفی می شوند در غیر این 
صورت مستمری بیکاری از ماه جاری برایشان برقرار 
می شود و کارگران هیچگونه دغدغه ای بابت از دست 

دادن کار نداشته باشند.«
وی درباره میزان مستمری و بیمه بیکاری این افراد نیز گفت: 
»میزان مستمری براساس قانون است. ما روند را تسهیل 
کرده ایم تا با توجه به آالمی که این افراد دارند وارد سیکل 
اداری نشوند. میزان مستمری حداکثر تا 80 درصد حقوق 
زمان اشتغال کارگران، بابت بیمه بیکاری پرداخت می شود 
و مستمری بازماندگان خانواده شهداء برابر آخرین حقوق 

دریافتی به صورت مادام العمر پرداخت می شود.«
به گفته نوربخش، طی هماهنگی با بانک رفاه قرار شده از محل 
وجوه سازمان و بانک، تسهیالتی با سود کم به کارگاه هایی 

که کارگران را پذیرش می کنند ارائه شود.
وی ادامه داد: »همچنین به کارفرمایانی که با از بین رفتن 
سرمایه و واحدپخش خود آسیب مالی وارد شده است، 
در حد مقدورات کمک خواهیم کرد تا بتوانند فعالیت خود 

را به جای دیگر منتقل کنند.«

بیش از 3 هزار کارگر بیکار شدند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده یک نهاد 
اجتماعی و شهروند از مردم درخواست کرد که به منظور 
اشتغال کارگران و ایجاد نقدینگی تا پایان سال پوشاک 
ایرانی خریداری کنند تا فضای کسب و کار رونق یابد و 
در این زمینه گفت: »در پالسکو حدود 560 واحد تجاری، 
فعال بودند که به طور صد در صد از بین رفته  است. حدود 
1500 میلیارد تومان پارچه و منسوجات از بین رفته و بیش 
از 3 هزار کارگر بیکار شده اند یعنی آسیب جدی به تولید 

پوشاک در کشور وارد شده است.«
امیدواری کرد که بخش عمده ای از کارگران  ابراز  وی 
جذب بازار کار شوند، ادامه داد: »این سازمان قطعا در 
جهت فعال کردن فضای کسب و کار برای کارفرمایان و 
کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نهایت تالش 

خود را خواهد کرد.« 

کارگرانی که بیمه ندارند، چه کنند؟ 
آن چیزی که در این نشست مورد سوال خبرنگاران قرار 
گرفت این بود در خصوص کارگرانی است که تحت 
پوشش بیمه نیستند که نوربخش در این زمینه پاسخ داد: 
»این سازمان طبق قانون باید از افراد تحت پوشش خود 
حمایت کند چرا که به طورمستقیم سازمان تامین اجتماعی 
یک صندوق بیمه ای است. از طرفی از آنجایی که این 
سازمان کمک به نقدینگی با سود کمتر می کند این ظرفیت 
برای کارگران ایجاد می شود که بیکار نباشند. احتماال دولت 
تمهیداتی برای کارگرانی که بیمه ندارند انجام خواهد داد.« 
نوربخش در ادامه به قانون مشاغل سخت و زیان آور 
در آتش نشانان اشاره کرد و گفت: »آتش نشانان شامل 
دو گروه رسمی و قراردادی هستند که طبق قانون جزء 
مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند. البته وقتی 
فردی جان خود را از دست می د هد قانون سخت و زیان 
آور معنایی ندارد. حتی اگر آتش نشانی یک روز سر کار 
باشد و همان روز جان خود را از دست دهد براساس 
آخرین حقوق، مستمری به بازماندگان پرداخت خواهد 
شد. آتش نشانان کشوری نیز تابع قانون کشوری هستند 
و  کشوری  بازنشستگی  را صندوق  آنان  مستمری  که 

صندوق شهرداری باید برقرار کنند.« 
وی بر ضرورت توجه به فرهنگ بیمه تاکید کرد و افزود: 
»این سازمان یا باید افراد بیمه نشده را از طریق بازرسی 
کشف کند و یا اینکه کارفرما آنها را بیمه کند. بیمه یعنی 
اینکه انسان خود را در برابر ریسک های مختلف پوشش 
دهد. در زمینه مشاغل آزاد برای کارفرمایان تا سه ماه مهلت 
زمانی داده ایم که نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند تا 
سابقه بیمه ای آنها منقطع نشود. ما از تمام افراد خواهش 
می کنیم که به بیمه توجه داشته باشند. متاسفانه در حال 
حاضر برخی پزشکان و جراحانی که پرریسک ترین کار 

را دارند، خود را بیمه نمی کنند.« 
در ادامه محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان 
تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پرداخت مستمری شهدای 
آتش نشان براساس 2 سال آخر حقوق آنها نیست و حقوق 
بازماندگان آنان برای همسر و فرزندانشان برقرار می شود، 
گفت: » حتی دختران بازمانده از این آتش نشانان تا زمانی 
که ازدواج نکنند، می توانند از این مستمری بهره مند شوند. 
خانواده های آتش نشانان باید برای دریافت این مستمری 
به شعبه 2 تامین اجتماعی مراجعه کنند تا پس از تشکیل 

پرونده از این حقوق بهره مند شوند.«
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تعویق تصمیم درمان آزاد بیمه شدگان 
تامین اجتماعی در بیمارستان های این دانشگاه تا اول اسفند ماه خبر داد. این 
تصمیم براساس اعالم قبلی از صبح دیروز )دوم بهمن( در چهار بیمارستان 
شهر اصفهان به اجرا درآمد ولی با رایزنی های انجام شده، از بعدازظهر همان 

روز، اجرای آن متوقف شد.
غالمرضا اصغری در گفت وگو با خبرنگار سپید با بیان اینکه باوضع موجود 
بیمارستان های ما امکان ادامه خدمت ندارند، گفت: » به دلیل اینکه متاسفانه 
بیمه ها به تعهدات خودشان عمل نمی کنند و منابع مالی را در اختیار نمی گذارند، 
ما مجبور و ناچار به اتخاذ این تصمیم شدیم که از صبح دیروز به بیماران 
بیمه تامین اجتماعی صرفا به شکل آزاد ارائه خدمت شود به این ترتیب که 
هزینه درمان نقدا از آنها دریافت شده و بیماران می توانند با ارائه صورتحساب 

درمان به تامین اجتماعی، پول خود را پس بگیرند.«
اصغری با اشاره به مشکالت مالی که بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با آن درگیر شده اند، اظهار داشت: »یک قصاب با ساطور وارد یکی 
از بیمارستان های ما شده و کارپرداز ما را به خاطر دیر شدن پرداخت بدهی 
مالی، تهدید کرده است. از طرفی دو تن از پرسنل بیمارستان های ما به خاطر 
فشار مالی اقدام به خود کشی کرده اند. در آشپزخانه های ما امکان پختن ناهار 
وجود ندارد. فقط بیمارستان الزهرا)س( 7 میلیارد تومان به شرکت طبخ غذا 

بدهکار است. خب آن شرکت بیچاره هم گناهی ندارد. چه می تواند بکند؟ 
بیمارستان های ما با چنین مشکالتی دست به گریبان شده اند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به جلسه ای که با حضور تعدادی از 
مسئولین استان در استانداری برگزار شد، اشاره کرد و افزود: »در جلسه ای 
که  پنجشنبه برگزار شد، توافقاتی صورت گرفت که براساس بند اول این 
توافق، دوستان تامین اجتماعی متعهد شدند مبلغی معادل 30 میلیارد تومان 
را تا قبل از دوم بهمن به حساب ما واریز کنند. بند دوم توافق ما این بود 
که تا دهم بهمن ماه 30 درصد از مطالبات ما )که در مجموع 282 میلیارد 
تومان است( وصول شود. در بند سوم هم از ما خواسته شد که اجرای 
تصمیم را تا ابتدای اسفند ماه به تعویق بیندازیم.« وی ادامه داد: »متاسفانه 
گام اول اجرای این توافق که همان بند اول و پرداخت 30 میلیارد تومان 
از مطالبات بود، به موقع انجام نشد و از این رو ما به ناچار از صبح دیروز 
تصمیم خودمان را عملیاتی کردیم. البته اواخر وقت اداری بود که این پول 
به حساب ما واریز شد و ما هم از همان لحظه بالفاصله اجرای تصمیم را 
متوقف کردیم و درحال حاضر بیماران بیمه شده تامین اجتماعی کمافی السابق 
می توانند در بیمارستان های دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان با ارائه دفترچه 
بیمه تامین اجتماعی دریافت خدمت کنند.« اصغری ادامه داد: »البته تاکید 
می کنم پرداخت این 30 میلیارد تومان، بند اول توافق بود و ما منتظر هستیم 
که ببینیم بند دوم توافق که پرداخت 30 درصد از مطالبات تا دهم بهمن ماه 
است هم اجرایی خواهد شد یا نه. البته این نکته را بگویم که نظر ما پرداخت 

50 درصد از مطالبات تا دهم بهمن ماه بود و حتی تصور خود من هم این 
بود که همین 50 درصد مورد  قبول واقع شده ولی بعدا متوجه شدم که در 
صورت جلسه، 30 درصد قید شده است. به هرحال ما همین میزان 30 درصد 

را به شرطی که دوستان هم به همه تعهدات عمل کنند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشریح تعهدات سازمان تامین 
اجتماعی در قبال مراکز درمانی خاطرنشان کرد: »تعهدات تامین اجتماعی 
این است که به محض دریافت  صورتحساب  از طرف ما، بالفاصله 60 
درصد از مبلغ را به ما پرداخت کنند و 40 درصد باقیمانده را هم ظرف 
مدت 3 ماه پرداخت کند. این چیزی است که تا به امروز تامین اجتماعی 
به آن عمل نکرده است. بنابراین ما پرداخت 30 درصد از مطالبات تا دهم 
بهمن را می پذیریم به شرطی که تا ابتدای اسفندماه، مابقی مطالبات هم 
تسویه شود.« وی تاکید کرد: »درصورتی که به این تعهدات عمل نشود و تا 
اول اسفند مطالبات ما براساس قانون تسویه نشود، ما مجددا همین تصمیم 
دریافت نقدی هزینه های درمان از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را 

اجرا خواهیم کرد.« 
اصغری درخصوص تامین و پرداخت 30 میلیارد تومانی که شنبه به حساب 
دانشگاه واریز شد، گفت: »براساس آن چیزی که به ما گفته اند، این 30 میلیارد 
تومان از دو منبع تامین شده است. درواقع 25 میلیارد تومان را سازمان تامین 
اجتماعی پرداخت کرده و 5 میلیارد باقیمانده را تامین اجتماعی استان اصفهان 

از منابع موجود پرداخت کرده است.«

با پرداخت بخشی از مطالبات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سازمان تامین اجتماعی فعال توافق کردند 

تعلیق قرارداد با تامین اجتماعی به اول اسفند موکول شد
ورود یک قصاب با ساطور به بیمارستان برای دریافت مطالبات


