
رئیـس مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره 
نشـدن  پرداخـت  از  گایه هـا  برخـی  بـه 
سـهم حـوزه سـامت از درآمدهـای مالیـات 
بـر ارزش افـزوده گفـت: »یـک درصـد از ۹ 
درصـد درآمـد مالیـات بـر ارزش افزوده سـهم 
وزارت بهداشـت اسـت و بایـد در ۱۵ ام هـر 
مـاه ایـن رقـم بـه صـورت مسـتقیم بـرای ایـن 
وزارتخانـه واریـز شـود و اگـر ایـن رقـم در 
زمان مقرر برای حوزه سـامت واریز نشـود 
به صورت جدی و صریح مسـئله را پیگیری 

می کنیـم.«
بـه گـزارش سـپید، محمدباقـر قالیبـاف در 
نشسـت روز سه شـنبه 7 تیرمـاه کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلـس، بـا اشـاره بـه 
پیگیری نمایندگان درباره واریز نشـدن سـهم 
۱0 درصـدی وزارت بهداشـت از سـرفصل 
هدفمنـدی یارانه هـا و نیـز سـهم یـک درصـد 
ایـن حـوزه از درآمـد حاصـل از مالیـات بـر 
ارزش افـزوده گفـت: »سـهم یـک درصـدی 
وزارت بهداشـت از مالیات بر ارزش افزوده 
بایـد ۱۵ ام هـر مـاه بـه صـورت مسـتقیم بـرای 
ایـن وزارتخانـه واریـز شـود و ایـن مسـئله 
هیـچ جـای تأخیـر یـا بحـث دیگـری نـدارد.«
وی تأکیـد کـرد: »همانطـور کـه هفتـه گذشـته 

در صحـن مجلـس نیـز تأکیـد کـردم ایـن مبلغ 
بایـد بـه صـورت منظـم در نیمـه هـر مـاه واریز 
شـود و اگـر چنیـن نشـود ایـن مسـئله را بـه 
صورت ویژه و صریح پیگیری خواهم کرد.«
رئیـس مجلـس همچنیـن بـا انتقـاد از اینکـه 
سـامت  حـوزه  در  مترمربـع  میلیـون   ۱2
سـاختمان های مربـوط بـه پروژه هـای نیمـه 
تکمیـل و رهـا شـده داریـم، اظهـار کـرد: »این 
شرایط در حالی است که با یک برنامه دقیق 
در دهـه گذشـته حداقـل نیمـی از پروژه هـای 
امکان رسیدن به بهره برداری و ارائه خدمات 
بـه مـردم را داشـت امـا متأسـفانه ایـن مسـئله 

مـورد توجـه قـرار نگرفت.«
قالیباف در همین زمینه با بیان اینکه متأسفانه 
به نظر می رسد به دالیل مختلف، قدرت حل 
مسـئله را در عرصه های گوناگون از دسـت 
داده ایـم، تصریـح کـرد: »اگـر چـه مشـکات 
را تشـخیص می دهیـم و امـکان حـل و فصـل 
آن را داریم اما قدرت حل مسـئله را نداریم 
و ایـن مشـکلی جـدی اسـت کـه نتیجـه نحـوه 
حکمرانی ما در کشور است و این شیوه باید 
تغییر کند تا بتوانیم بر مشـکات غلبه کنیم.«
رئیس مجلس شـورای اسـامی در ادامه این 
آسیب شناسـی از شـیوه حکمرانی کشـور به 

زمان تدوین برنامه هفتم توسـعه اشـاره کرد 
و بـا اشـاره بـه تأثیـر ایـن برنامـه در مدیریـت 
مشـکات مختلف کشـور گفت: »در تدوین 
برنامـه هفتـم بایـد مراقبـت کنیـم کـه مثـل 
گذشـته آرزوها به قانون تبدیل نشـود، بلکه 
بـا تمرکـز بـر مشـکات اساسـی کشـور  بـه 
نحـوی برنامه نویسـی کنیـم کـه ایـن برنامـه 
بتواند کشور را از شرایط کنونی خارج کند.«

بـه گـزارش خانـه ملـت، وی بـا اشـاره بـه 
تأکید رهبر معظم انقاب برای مسـئله محور 
بـودن برنامـه هفتـم گفـت: »اگـر در برنامـه 
هفتـم بـه 3 تـا 4 مسـئله اصلـی کشـور توجـه 
کنیـم، می توانیـم اطمینـان داشـته باشـیم کـه 
ایـن مـوارد در برنامـه حـل و فصـل خواهـد 
شـد که به رفع بسـیاری از مشـکات منجر 

می شـود.«

عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس 
و  گرانی هـا  از  ناشـی  »مشـکات  گفـت: 
فشـار بـه مـردم در همـه عرصه هـا وجـود 
دارد امـا در حـوزه بهداشـت و درمـان آثـار 
ناگهانـی و تجمعـی اسـت و هفته هـا  آن 
و ماه هـای آینـده موجـب بـروز مشـکات 

متعـددی می شـود.«
به گزارش سـپید، عبدالحسـین روح االمینی 
در جلسـه علنی روز چهارشـنبه در تذکری 
بـا اشـاره بـه مشـکات بهداشـت، درمـان 
ایـن  و دارو و صنایـع گفـت: »از جملـه 
مشـکات مربـوط بـه قطـع بـرق اسـت کـه 
مشـکاتی را بـه وجـود آورده و علی رغـم 
توصیه هـای وزارت نیـرو هنـوز برطـرف 

است.« نشـده 
وی ادامه داد: »مشـکات ناشـی از گرانی ها 
و فشـار بـه مـردم در همـه عرصه هـا وجـود 
دارد امـا در حـوزه بهداشـت و درمـان آثـار 
ناگهانـی و تجمعـی اسـت و هفته هـا  آن 
و ماه هـای آینـده موجـب بـروز مشـکات 
متعددی می شـود. بهداشـت، درمان و دارو 
مسـئله ای نیسـت کـه بـه ایـن آسـانی بتـوان 

آثـار آن را جمـع کـرد، چندیـن بـار تذکـر 
دادیم بهداشـت و درمان حق خود و قانون 
مصوب خود را می خواهد از محل ۹ درصد 
ارزش افـزوده بایـد اواسـط هـر مـاه سـهم 
وزارت بهداشـت پرداخـت شـود و پیـچ و 
خم هـای اداری در ایـن موضـوع غیرقانونی، 
غیرشـرعی و غیـر عقایـی بـوده و موجـب 

تجمع مشـکات می شـود.«
روح االمینی اضافه کرد: »مشـکات مربوط 
به حقوق کارکنان حوزه بهداشـت و درمان 
هـم بمانـد امـا بـرای مشـکات جاری حوزه 
دارو اسـتان ها باید بدانند که شـکایت های 
بسیاری وجود دارد و روز گذشته هم رئیس 

مجلـس در ایـن خصـوص قول دادند.«
علـی نیکـزاد نایـب رئیـس مجلس در پاسـخ 
بـه ایـن تذکـر گفـت: »پیـرو مراجعاتـی که به 
بنـده در خصـوص منابـع مالـی شـهرداری ها 
و بهیاری ها شـد، جلسـه ای با رئیس مالیاتی 
کشـور و مسـئول خزانه داری کل و رئیس 
سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـا برگـزار 

کردیم.«
وی ادامه داد: »یک درصد از ۹ درصد منابع 

حاصـل از مالیـات بـر ارزش افـزوده بایـد 
بـه حـوزه بهداشـت و 4 درصـد بـه دولـت 
و 4 درصـد بـه شـهرداری ها و دهیاری هـا 
پرداخـت شـود کـه ایـن موضـوع بـرای 
شـهرداری ها و دهیاری هـا صـورت نگرفتـه 
بـود از ایـن رو بـا توجـه بـه پیگیری هـای 
صـورت گرفتـه مقـرر شـد سـازمان امـور 

مالیاتـی بخشـنامه ای بـه اسـتان ها در ایـن 
خصـوص ارسـال کـرده و رونوشـتی بـه 
وزارت کشـور و مجلـس دهـد و ایـن کار 
انجـام شـود؛ بـا توجـه بـه اینکـه قـرار اسـت 
ایـن موضـوع سـاماندهی شـود امیدواریـم 
سـهم یک درصدی حوزه بهداشـت که حق 

مسلم و قانونی آن هاست، پرداخت شود.«
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تبعات واریز نشدن سهم وزارت بهداشت
 از مالیات بر ارزش افزوده

حل نشدن مشکالت حوزه بهداشت و درمان

رییس مجلس هشدار دادرییس مجلس هشدار داد

روح االمینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کردروح االمینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کرد

پارلمان


