
وزارت  سابق  مدیران  از  تن   ۳
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
که با روی کار آمدن سعید نمکی 
برکنار شده بودند، حاال بازداشت 

شدند. 
به گزارش سپید به نقل از پایگاه 
خبری پزشکان و قانون، این خبر که 
شخص وزیر بهداشت نیز آن را تایید 
کرد، به سرعت در جامعه پزشکی 
رسانه های  اول  خبر  به  و  پیچید 
سالمت محور تبدیل شد. به گفته 
افراد  از  نفر   ۲ بهداشت،  وزیر 
بازداشتی در هیات امنای ارزی و 
معاونت توسعه منابع این وزارتخانه 
اشتغال داشته  و به اتهام تخلفات 
شخص  شده اند.  بازداشت  مالی 
سوم از مدیران سابق حوزه مالی 
بوده  بهداشت  وزارت  اداری 
است. به گفته او، افراد بازداشت 
ارزی  خریدهای  زمینه  در  شده 
وزارت بهداشت، تعاونی مسکن 
)که  اصفهان  نفت  پاالیشگاه  و 
بهداشت  وزارت  با  آن  مالکیت 

است( فعالیت های اقتصادی داشته اند که عمده آن در 
قالب شرکت »آوای سالمت« انجام می شده است. همان 
شرکتی که حرف و حدیث های زیادی درپی داشت و 
سعید نمکی از همان روزهای روی کار آمدنش، پیگیر 
انحالل آن بود و اعتقاد داشت که وزارت بهداشت 
نباید به جاي ارائه خدمت و فعالیت هاي اصلي، به 
کار »بنگاه داري« گرفتار شود. وی در روز سیزدهم 
اردیبهشت سال جاری علنا تاکید کرد که شرکت های 
آوای سالمت را تعطیل می کند: »در حال حاضر مشغول 
حسابرسی به این شرکت ها هستیم و بعد از روشن شدن 
وضعیت مالی شان آنها را تعطیل می کنیم. شرکت های 
آوای سالمت شرکت هایی هستند که در کنار وزارت 
بهداشت موازی کاری می کنند و ادامه فعالیتشان به 

صالح نیست.«
هر چند که درست یک روز بعد، معاون بهداشت او 
موضع دیگری گرفت و تاکید کرد که روند کاري پرسنل 
شرکت هاي آوا سالمت با تغییري مواجه نخواهد شد و 
در تمام کشور مي توان از خدمات این افراد بهره برد: 
مانند  »تمامي دفاتر خدمات سالمت که به خدماتي 
نظارت هاي بهداشت محیط فعالیت داشته یا پرسنل 
به  با قوت  شرکت هاي آوا سالمت، مانند گذشته و 
کار خود ادامه داده و خللي در روند ارائه خدمت آنها 

در سراسر کشور ایجاد نخواهد شد.«
 

آوا سالمت چیست؟ 
تامین  راستای  در  سالمت  آوا  کارآفرینان  موسسه 
با  سالمت،  حوزه  در  ماهر  و  خالق  انسانی  نیروی 
شماره ثبت ۳5710  از تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۳ و 
در ابتدای وزارت حسن قاضی زاده هاشمی پا گرفت 
اما عماًل به حیاط خلوتی برای وزارت بهداشت تبدیل 
شد. سهام داری ۲ هزار میلیاردی در خصوص نفت و 
پتروشیمی یکی از زمینه های فعالیت این شرکت ها بود 
که تا مدت ها بسیاری از کارکنان خود وزارت بهداشت 
نیز از وجود آن بی خبر بودند. بعدها در سال ۹۴ با 
رسانه ای شدن موضوع و طریقه هزینه کرد سودهای 
این سهام ها، دستگاه های نظارتی به این پرونده ورود 
کردند و برای آن پرونده قضائی نیز تشکیل شد. برخی 
از اهداف اولیه فعالیت های این شرکت ها عبارت بود 
با مراکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی و  ارتباط  از 
حمایت از نخبگان و ایده های برتر در حوزه سالمت و 

همچنین مشارکت با فناوران و صنعتگران حوزه سالمت 
به منظور تولید و عرضه محصوالت و خدمات نوین 
سالمت. ورود مستقیم به صادرات و واردات تجهیزات 
بار مصرف و وسایل  پزشکی، ملزومات، لوازم یک 
بیمارستانی، بهداشتی، درمانی، تشخیصی، دندانپزشکی 
و توانبخشی و تهیه و تأمین این قبیل محصوالت از 
داخل و خارج کشور نیز از وظایف اصلی این شرکت ها 
بود که عماًل باعث رقابتی نا سالم با بخش خصوصی 
می شد. برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها و سمینارهای 
مرتبط با سالمت به منظور توسعه فرهنگ سالمت نیز 
یکی دیگر از برنامه های پی در پی شرکت های آوا بود 
و طی این چند سال میلیاردها تومان بابت برگزاری 
همایش ها  و جشنواره های بدون خروجی مشخص و 
غیرکاربردی مثل فیلم سالمت هزینه شد که همیشه 

با انتقاد کارشناسان همراه بود.
از هیأت وزیران و مجلس مصوبه ای  این شرکت ها 
نداشتند و تمامًا به صورت خصولتی در زیرمجموعه 
هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت فعالیت می کردند. 
البته قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، بر ادامه 
و  داشت  بسیاری  پافشاری  شرکت ها  این  فعالیت 
شفاف سازی  به  حاضر  رسانه ها  مقابل  در  هیچ وقت 

در این خصوص نشد.

مخالفان و موافقان چه می گویند؟ 
فعالیت شرکت های آوای سالمت البته موافقانی هم 
داشت. کسانی که معتقد هستند این شرکت ها به عنوان 
بازوی کمکی وزارت بهداشت فعالیت می کنند. متولیان 
این شرکت می گویند موسسه با توجه به نقش انکارناپذیر 
سرمایه های انسانی در پیشرفت و توسعه خدمات، به 
منظور دستیابی به چشم انداز نهایی و ارتقاء جایگاه 
سازمانی آنان، با رویکردی نوین در عرصه مدیریت 
نیروی انسانی و توجه به رعایت استانداردهای بین المللی 
و ملی اقدام به ایجاد و توسعه دیدگاهی سیستماتیک 
و فرآیندگرا در این حوزه نموده و چشم انداز نهایی 

خود را تدوین کرده است.
مخالفان اما از همان ابتدا سیبل انتقاد را نشانه رفتند و 
سعی در توقف فعالیت های این شرکت داشتند. عضو 
کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس یکی از 
مخالفان سرسخت موسسه آوای سالمت است که از 
را  این خصوص  در  رسوایی  یک  وقوع  ابتدا  همان 

پیش بینی می کرد و حتی در خصوص شرکت آلکان 
هم هشدار داده بود. 

به قاضی زاده گفتم کشور را به خاک سیاه نشاندید
»احمد علیرضا بیگی« می گوید: »خبر بازداشت ۳ نفر 
از مدیران سابق وزارت بهداشت را ظهر دیروز که از 
باید  صحن علنی مجلس بیرون آمدم، به من دادند. 
گفت که  طبل رسوایی جماعتی به صدا در آمده است. 
درخصوص فعالیت قاضی زاده هاشمی، این موضوع 
قابل پیش بینی بود و من به او هشدار داده بودم که 
شما با این کار کشور را به خاک سیاه نشاندید. چراکه 
هم خریدار بودید، هم وارد کننده، هم دهنده مجوز 
واردات و هم فروشنده. معامله به این شکل را چه 

کسی دیده است؟«
وی تاکید می کند که هاشمی آن زمان نتوانست مشکلی 
را که بنده در این خصوص مطرح کردم، پاسخ دهد: 
»حتی در مورد آلکان هم سوال کردم و خواستم که 
توضیح دهند که آلکان برای چه کسی است و او در 
وارد  لنز چشم  که  موسسه ای  است؟  کاره  آنجا چه 
انحصاری  نمایندگی  و  می فروشد  خودش  می کند، 
آن از بده بستان هایی که در برجام اتفاق افتاده بود، 

حاصل شده بود.«
علیرضا بیگی با تاکیدبر اینکه آوای سالمت یکی از 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  غیرقانونی  شرکت های 
آموزش پزشکی بود که کار خرید، فروش و تامین 
لوازم پزشکی و دارویی را بر عهده داشت، می گوید: 
»ضمن اینکه این شرکت دانشگاه های علوم پزشکی 
را هم موظف کرده بود که خریدهای خود را از آنها 
انجام دهند. صحبتی که بنده در صحن علنی در رابطه 
با مخالفت با رای اعتماد آقای هاشمی داشتم، این بود 
که این شرکت ترکیبی را ایجاد می کرد که فروشنده 
تعارض  موضوع  حتما  و  بودند  نفر  یک  خریدار  و 

منافع پیش می آمد.«
وی تصریح می کند: »چنین معامله ای غیرقانونی بود 
به موضوع رسیدگی و همه  و دیوان محاسبات هم 
معامالتی را که با این شرکت ها انجام شده بود، غیرقانونی 
اعالم کرده بود. هرچند آقای تاجگردون به عنوان رئیس 
وزارت  که  کردند  اعالم  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
بهداشت در این خصوص تخطی نداشته است و ما به 
همه حساب ها رسیدگی کرده ایم. البته صحبت ایشان 

برمبنای جانبداری حزبی و سیاسی 
و قبیله گرایی سیاسی بود که آتش به 
اعتماد مردم زده است و همه دار و 
ندار کشور را به آتش کشیده است.«
علیرضا بیگی خاطرنشان می کند: »این 
مجموعه یک سرمایه گذاری دیگر هم 
در پتروشیمی شیراز انجام داده بودند 
که آن هم غیرقانونی بود. کمااینکه 
در بانک ها سپرده گذاری انجام داده 
و سود آن را دریافت می کردند. محل 
هزینه کرد سود و اینکه چه کاری انجام 
اینها  می شود، مشخص نبود و همه 

خالف قانون است.«
وی ضمن اظهار خرسندی از اینکه 
با  ارتباط  در  پرقدرت  جریان  یک 
فسادزدایی از کشور آغاز شده است، 
اضافه می کند: »البته ما این اطالعات را 
همان ۴ سال پیش هم داشتیم و همان 
زمان هم به مقامات ارائه می کردیم. اما 
بنا نبود به این موضوعات رسیدگی 
شود. خوشبختانه در حال حاضر فصل 
جدیدی از حیات جمهوری اسالمی در 
ارتباط با یک پوست اندازی و مبارزه 
با فساد در حال آغاز شدن است و این هم بخشی از 

آن است که اتفاق می افتد.«
 

آیا تعداد بازداشت شدگان افزایش پیدا 
می کند؟ 

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس نیز یکی دیگر از مخالفان فعالیت شرکت آوای 
سالمت است که بیشترین اعتراض او به رویکرد غلط 
شرکت در جذب نیرو بود و حاال معتقد است که به غیز 
از این ۳ نفر، افراد دیگری هم می توانند بازداشت شوند. 
»محسن بیگلری« با تاکیدبر اینکه متولیان این شرکت، 
پاک دست و سالم نیستند و به درستی کار نمی کنند، 
می گوید: »بنده از ۳ سال پیش فریاد می کشم که شرکت 
آوای سالمت، سالم نیست و حاال این پیش بینی محقق 
شد و ۳ نفر از مدیران پیشین وزارتخانه دستگیر شدند.«
وی ضمن اظهار تاسف از اینکه جوانان کشور با هزاران 
امید و آرزو و با دارابودن مدرک فوق لیسانس حاضر 
راننده  به عنوان  آوای سالمت  در شرکت  که  هستند 
»اما  می کند:  تصریح  شوند،  گرفته  کار  به  نگهبان  و 
متاسفانه در نهایت می بینیم که متولیان شرکت، افراد 
مدنظر خود را به کارگیری می کنند. بنده شکایت از 
شرکت آوای سالمت را نزد قاضی زاده هاشمی بردم 
و گفتم که شرکت حق و حقوق را پرداخت نکرده، 
توجهی به جوانان کشور ندارد و براساس البی گری 

فعالیت می کند.«

به مسئولین کشور باج می دادند
بیگلری تصریح می کند: »مسئولین کشور چه از بخش 
دولتی و چه نمایندگان مجلس، گاها به آوای سالمت 
سفارش می دادند و شرکت هم به ناچار به مسئولین باج 
می داد و افراد مدنظر آنها را در جاهای حساسی مثل 
شبکه بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی استخدام 

می کرد و به عنوان مهره های خود به کار می گرفت.«
بهداشت که  »امیدوارم وزیر  پایان می گوید:  وی در 
عملکرد مناسبی دارند، طوری رفتار کنند که دست 
به   که  افرادی  و  شده  قطع  سالمت ها  آوای  شرکت 
طرف  خودشان  می شوند،  جذب  کار  نیروی  عنوان 
شرکت های  به  اضافی  پول  و  باشند  دولت  قرارداد 

آوای سالمت پرداخت نشود.«

تعرفه واقعی...
  اورمان نظامی، متخصص داخلی

قیمت چه چیزی در دوسال گذشته کمتر از دو برابر شده؟ 
دالر؟  نقل؟  و  حمل  وسایل  کرایه  ماشین؟  خانه؟  گوشت؟ 
قیمت  که  چیزی  تنها  و.....   حبوبات؟  میوه؟  لباس؟  یورو؟ 
شده  بندی  سهمیه  هم  آن  که  است  بنزین  نکرده،  تغییری 
آنکه  حال  بود.   خواهیم  قیمتش  افزایش  شاهد  زودی  به   و 
فقط حدود 1۲٪ تعرفه خصوصی و صفر درصد حق العمل 
دولتی پزشکان افزایش یافته! کجای این نسبت عادالنه است؟
حتی  چیزهستیم  همه  قیمت  افزایش  شاهد  روزها  این   در 
خاطر  به  مسکونی  ملک  یک  بهای  اجاره  از  وقتی  مالیات! 
کاربرد تولیدی اجاره سه ماه کامل را می گیرند و در جواب 

باید چه گفت؟ ببرید  باال  می گویند شما اجاره را 
 قیمت چه چیزی در دوسال گذشته کمتر از دو برابر شده؟ 
دالر؟  نقل؟  و  حمل  وسایل  کرایه  ماشین؟  خانه؟  گوشت؟ 

لباس؟ میوه؟ حبوبات؟ و..... یورو؟ 
بنزین است که آن هم  تغییری نکرده،   تنها چیزی که قیمت 
سهمیه بندی شده  و به زودی شاهد افزایش قیمتش خواهیم بود.
صفر  و  خصوصی  تعرفه  1۲درصد  حدود  فقط  آنکه   حال 
این  کجای  یافته!  افزایش  پزشکان  دولتی  حق العمل  درصد 
نسبت عادالنه است؟ و  از طرف دیگر دائما در بوق و کرنا 
می دمند که پزشکان درآمدهای آنچنان دارند و فرار مالیاتی 

آنهاست! مختص 
کدام پزشکان، غیر از پزشکان درباری و وابسته به البی های 
از  غیر  پزشکان  کدام   دارند؟   نجومی  در آمد های  قدرت 

دارند؟  مالیاتی  فرار  نورچشمی ها 
فرار  می گیرید،  پیشاپیش  را  نشده  داده  کارانه  مالیات  وقتی 

امثال ما کجاست؟ ما و  مالیاتی 
ولی  رسیده  قبل  دوسال  به یک سوم  پزشکان  مالی  قدرت   

می یابد! افزایش  مالیات ها 
 اختالف تعرفه واقعی و این تعرفه کاذب پایین نگاه داشته شده 
مالیاتی؟  امور  سازمان  می شود؟!  از جیب چه کسی حساب 

پزشکان؟  یا  رییس جمهور؟ 
می کنند  دوبرابر  را  بیمه ها  حق  گران  بیمه  که  است  چگونه 

ولی تعرفه ها را نه؟!
تا کی قرار است جامعه پزشکی این ظلم را تاب بیاورد؟

و  سالمت  سیستم  و  پزشکی  جامعه  در  بسیاری   مشکالت 
مجموعه اجزای تشکیل دهنده آن وجود دارد ولی در حال 
حاضر معضل اصلی در پیش چشم تمام اعضای این مجموعه 
تعرفه های غیرواقعی، عدم پرداخت های به موقع و کسورات 

غیرقانونیست.
آنچه سیستم بهداشتی  و مردم از پزشکان انتظار دارند ، روی 
خوش ، عدم خستگی، سواد باال، تشخیص و درمان درست، 
حقوق  و  حق  خواست  در  عدم  و  مالیات  کامل  پرداخت 

واقعیست!
از  و  باشند  داشته  یکجا  را  این صفات  تمامی  باید  پزشکان 

نکنند ! هم  شکایتی  طرفی 
 آیا پزشک متخصص اطفالی که برای گذران زندگی با این 
تعر فه های غیر واقعی مجبور است هفته ای فقط یک شب کنار 
خانواده اش باشد و بقیه روزها و شبها تماما در بیمارستان ها 
پزشک  یک  کارایی  مدتی  از  بعد  می تواند  به کار ،  مشغول 

خوب را داشته باشد!؟
و  گرفته اند  را  خود  گوش های  مسئوالن  که  است    عجیب 
برای  قطعا   واقعی  تعرفه  می گیرند!!  نشنیده  را  ما  فریادهای 
الحق  نیستند  متوجه  اگر  است.  الزم  جامعه  سالمت  حفظ 
هستند  متوجه  اگر  و  ندارند  را  مسئولیت  احراز  شایستگی 

به قبول نمی شوند در حق ملت خیانت می کنند. و حاضر 
در حال حاضر کارشناسان پزشک و اقتصاد دان سازمان نظام 
واقعیت  به  نزدیک  تعرفه های  استخراج  حال  در  پزشکی 
هستند که امید است شورای عالی بیمه به نظرات کار گروه 
نماینده  به عنوان  نظام پزشکی،  منتخب ریاست کل سازمان 
زودتر  شجاعت  چه  هر  و  دهد  فرا  گوش  پزشکان،  صنف 
قبول واقعیات را از خود نشان دهد تا این چالش بیش از این 
دامنگیر سالمت جامعه نباشد چرا که از هم اکنون تبعات ناگوار 
آن را به وضوح می توان دید که به نظر ما مهمترین آن کوچ 
دسته جمعی استعدادهای جوانمان به خارج از کشور است.
با  پزشک  یک  کار  ولی  نیست؛  واضحات  توضیح  به  نیازی 
حمل و نقل و سایر امور خدماتی کمی فرق دارد و امیدواریم 
این  برای  بگذرد چاره ای  کار  از  کار  اینکه  از  قبل  مسئوالن 

بیاندیشند. بزرگ  چالش 
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گزارشی از خبر جنجالی بازداشت ۳ نفر از مدیران سابق وزارت بهداشت؛ 

بازداشت ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: »باید تعرفه 
افزایش منطقی داشته باشد چون   ۹۹ ویزیت پزشکان در سال 

این تعرفه مطابق با شرایط اقتصادی کشور نیست.«
به  اشاره  با  یوسفی  همایون  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
گفت:  ویزیت  پایین  تعرفه  بر  مبنی  پزشکان  اعتراضات  برخی 
تا  کشیده  طول  سال  ده ها  که  است  اقتصادی  »اقتصاد سالمت 
پزشکان  ویزیت  تعرفه  نخواهیم  اگر  لذا  شود.  گرفته  شکل 
سالمت  اقتصاد  سیستم  به  مطمئنا  باشد  داشته  منطقی  افزایش 

می زند.« ضربه 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »عدم افزایش 
ویزیت پزشکان در طول یک سال باعث می شود که به شکل های 
دیگر هزینه ها از جیب مردم تامین شود از طرف دیگر بعضا این 

به  و  افتاده  اتفاق  بعد  در سنوات  افزایش ها 
نوعی سیستم سالمت را دچار مشکل می کند.«

وی تاکید کرد: »با وجود سخت شدن وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم باید افزایش تعرفه ها 
در حدی انجام شود که گردش مالی سیستم 
سالمت در سنوات بعدی دچار مشکل نشود.«

هیچ  »مجلس  کرد:  اضافه  پایان  در  یوسفی 
دخالتی در تعیین تعرفه ویزیت پزشکان ندارد،  
البته پیشنهاد ما این است که تعرفه پزشکان 
که  باشد  داشته  منطقی  افزایش   ۹۹ سال  در 
اقتصادی  شرایط  با  مطابق  حاضر  حال  در 

نیست.« کشور 

یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تعرفه ویزیت پزشکان در سال ۹۹ باید افزایش منطقی داشته باشد


