
پرونده فرار مالياتي 
برخي از پزشكان كه 
با نداشتن دستگاه 
كارتخوان در مطب ها كليد خورد روز به روز قطور تر 
مي شود. اين بار صحبت از آن است كه فرار مالياتي 
پزشكان با داشتن يا نداش��تن دستگاه كارتخوان در 
مطب چندان رابطه اي ندارد و كم نيستند پزشكاني 
كه كارتخوان در مطب دارند، اما دستگاه هاي پوزشان 
به نام همسر يا منشي مطب اس��ت، نه خودشان! اما 
رئيس كل سازمان امور مالياتي در اين باره مي گويد: 
»در مورد نصب پوز بانكي هيچ كس الزام قانوني ندارد، 
بلكه براي س��هولت انجام كار اس��ت. ولي پزشكاني 
كه پوز نصب نكنند با دقت بيشتري به حساب هاي 
خودشان و اطرافيانش رسيدگي مي كنيم.« چالش ها 
پيرامون پزشكاني كه دستگاه كارتخوان ندارند و پول 
ويزيت و ساير خدماتشان را نقد مي گيرند، همچنان 
ادامه دارد. برخي چهره ها ماج��را را با آمارهاي قابل 
تأمل فرار مالياتي پزشكان مرتبط مي دانند و برخي 

ديگر همچون وزير بهداش��ت، رئيس سازمان نظام 
پزشكي و اعضاي كميس��يون بهداشت مجلس كه 
همگي پزشك هستند در حمايت از هم صنفان خود 
معتقدند، پزش��كان منظم ترين اقش��ار در پرداخت 
ماليات هس��تند، اما واقعيت هاي آماري و ش��واهد 
متعدد خالف اين ماجرا را اثبات مي كند.  براس��اس 
اعالم محمدرضا نوري، رئيس امور مالياتي ش��هر و 
استان تهران از ميان حدود ۲۰هزار پرونده پزشكان 
در تهران، تنها ۱۱هزار نفر براي عملكرد سال ۱۳۹۶ 
اظهارنامه ارائه كردند كه ميانگين ماليات اعالمي از 
سوي پزش��كان براي هر نفر ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار 
تومان بود، اما با توجه به رسيدگي هاي انجام شده براي 
عملكرد سال ۱۳۹۵ كه تقريباً به همين ميزان ماليات 
ابراز شده بود. براس��اس آمار و اطالعات سامانه هاي 
طرح جامع مالياتي، اين ميانگين براي هر نفر حدود 
۱۴ميليون تومان توسط سازمان تعيين و تشخيص 
داده شده است. نوري همچنين درباره ۵۰۰ پرونده 
پزشكان با درآمد باال گفت: »ميانگين ماليات اعالم 

شده توسط پزشكان با درآمد باال حدود ۱۷ميليون 
تومان براي هر نفر بود، در حالي كه ماليات واقعي آنها 
بالغ بر ۷۶ميليون تومان تعيين و تشخيص داده شده 
است.« اما سيدحسن قاضي زاده هاشمي در دفاع از 
پزشكان معتقد است، اگر پزشكي ماليات ندهد مقصر 
اصلي اش مسئوالن مالياتي كشور هستند كه ماجرا 
را مي دانند و با تسأهل و تس��امح برخورد مي كنند.  
حرف آقاي وزير چندان هم غيرمنطقي نيست. اما در 
وراي اين بازي دزد و پليس، همچنان درصد بااليي 
از پزش��كان يا ماليات نمي دهند ي��ا اظهارنامه هاي 
مالياتي شان با واقعيت تطابقي ندارد و در شرايطي كه 
در مطب هايشان صفرهاي حسابشان را چك مي كنند 
از دور نظاره گر ماجراهاي شكل گرفته در پيرامونشان 
هستند.  ورود و خروج حساب هاي اطرافيان پزشكان 
هم براي خودش ماجرايي است. يك منشي مطب كه 
روزانه ميليوني پول به حسابش مي آيد! تراكنش هاي 
مالي اين چنيني مشكوك اس��ت و نشان مي دهد، 
يك جاي كار مي لنگد و اگر بخواهيد آخر ماجرا را در 

بياوريد، متوجه خواهيد شد معرفي يك حساب براي 
واريز ويزيت به نام منشي هم جزو خدماتي است كه 
در اين شغل بايد ارائه شود. به گفته غالمحسين دواني 
عضو انجمن حسابداران خبره بس��ياري از پزشكان 
دستگاه هاي كارتخوان خود را به نام منشي هايشان 
گرفتند تا بتوانن��د از زير بار پرداخت ماليات ش��انه 
خالي كنند، اما تراكنش هاي مش��كوك به حساب 
منشي ها باعث پيگيري س��ازمان امور مالياتي شده 
است.  اما با تمام اينها آنطور كه سيدكامل نحوي نژاد 
رئيس سازمان امور مالياتي مي گويد: اين سازمان اگر 
تكليف شود، مشكلي براي بررسي حساب پزشكان 
و اطرافيانشان ندارد. وي تأكيد مي كند: اگر تكليف 
ش��ود اطالعات حس��اب آنها به كاهش فرار مالياتي 
كمك مي كند و مي توانيم مثاًل از بخش��ي از اقش��ار 
چهار تا پنج برابر ماليات بيش��تر دريافت كنيم كه از 
روي عدالت است، ولي پزشكاني كه پوز نصب نكنند با 
دقت بيشتري به حساب هاي خودشان و اطرافيانش 

رسيدگي مي كنيم.«

در حالي كه دش��من درصدد اس��ت ت��ا از هر 
طريقي به انقالب ضربه بزند و مردم را از انقالب 
و اهداف آن نااميد كنند، ۱۳۵الله پرپر ش��ده 
هش��ت س��ال دفاع مقدس با اس��قبال پرشور 
شهروندان تهراني با چشمان اشك آلود بدرقه به 
يادماندني شدند. اين حضور يك بار ديگر نشان 
داد كه مردم به رغم وجود مشكالت اقتصادي 
و توطئه دش��منان ه��م پاي انقالب هس��تند. 
ايستادگي و چشم انتظاري خانواده شهدا نشان 
از ايس��تادگي ملتي دارد كه در برابر مشكالت 
به رغم برخي كمبود قام��ت خم نخواهند كرد. 
عزاداران حس��يني از هم��ه اقش��ار بودند. در 
س��ومين روز محرم ياران س��االر ش��هيدان را 
روي دوش خود از خيابان هاي انقالب و بهشت 

به سوي معراج شهدا همراهي كردند. 

صبح پنجش��نبه مي��دان انقالب ته��ران پر از 
جمعيت بود. مردم در مقابل دانش��گاه تهران 
انتظار كش��يدند و س��پس در خيابان بهشت 
يارانشان را به معراج رس��اندند. گرچه مراسم 
تشييع تمام ش��د، اما يادش در خاطره تهران 
تا ابد مي ماند. ۱۳۵ش��هيد تازه تفحص ش��ده 
از انق��الب به مع��راج رس��يدند و روز تهران را 

ساختند. 
اينه��ا قاصدان كرب��الي پنج و والفجر هش��ت 
 بودند كه در ماه خون خود را به تهران رساندند 
و سفري را آغاز كردند كه در جريان محرم، ماه 
سيد ش��هيدان ادامه خواهد داشت؛ قرار است 
جاي جاي اين س��رزمين را معط��ر  كنند و به  
اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، ساري، كرمان و 
كرمانش��اه بروند و محرم ايران را معطر به عطر 

شهدا كنند. 
حضور خانواده ش��هدا در اين مراسم چشمگير 
بود. مادراني كه در قاب خيس چشم هايش��ان 
پيك��ر ۱۳۵عزي��ز را در تابوت هاي��ي معطر و 
مزين به دلنوش��ته هاي دلسوختگان حسيني 
مي نگريس��تند و ي��ادي از عزي��زان خوي��ش 
مي كردند؛ اما شور اين مراس��م با جوانان بود، 
خيلي از آنها حتي زمان جنگ نبودند كه چيزي 
را ديده يا حسي را تجربه كرده باشند، اما جايگاه 

شهدا مستحكم تر از حس و تجربه است. 
پس از سخنراني ابوترابي فرد و عزاداري، مردم با 
مشايعت پيكر پاك ۱۳۵شهيد به سمت خيابان 
بهشت و »معراج الش��هدا« در طول راه به اقامه 
عزاداري و بزرگداش��ت ياد و خاطره ش��هداي 
هشت سال دفاع مقدس پرداختند. آنان با طي 

مسير خيابان انقالب و با گذر از پل حافظ مسير 
خود را به س��مت محل »معراج الش��هدا« كج 
كردن��د و پيكر پاك فرزندان اي��ران را به محل 
»معراج الش��هدا« س��پردند. اين پيكرها قرار 
اس��ت از تاريخ ۲۶ ش��هريورماه در استان هاي 
مختلف ايران تشييع شوند و مردم سراسر ايران 

در مراسمي با آنها وداع خواهند كرد. 
تاكنون ۱۷ش��هيد از اين ۱۳۵ش��هيد شناسايي 
ش��ده اند و به زودي به خانواده هايش��ان تحويل 

داده خواهد شد. 
همچنين ۴۵شهيد ديگر نيز در فرآيند شناسايي 
قرار گرفته و از آنجا كه احتمال زيادي براي كشف 
هويت دقيقشان وجود دارد، اميد مي رود به زودي 
شناسايي شده و به خانواده هاي چشم  انتظارشان 

تحويل داده شوند. 
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طفالن  مكتب حسيني عهد ماندگار با سرور و ساالر شهيدان بستند 

بدرقه  حماسي ياران حسين تا  معراج
تهراني ها پنج شنبه 135 شهيد گمنام را تا معراج شهدا تشييع کردند 

شش ماهه اي كه يك تنه سپاه بابا بود. سه شعبه 
را به لطافت گلو نشاند و بعد از آن اختران شب به 
الاليي رباب اصغر گريستند. حاال سال هاست كه 
مادران اين جهان به ياد درخش��ان ترين چهره 
كربال و بزرگ ترين سند مظلوميت عاشورا، علي 
اصغرهاي كوچك خود را با پوشاندن لباس سبز 
و س��ربند يا  علي  اصغر)ع( در سوگ طفل شش 
 ماه امام حسين)ع( به روي دست بلند مي كنند 
و با دست هاي كوچك آنها دعاي فرج مي خوانند. 
امس��ال ني��ز در ب��ار ديگر ب��ا همت عاش��قان 
ابا عبداهلل الحس��ين)ع( همايش ش��يرخوارگان 
حسيني در بيش از ۵۳۰۰ نقطه كشور و همزمان 
در ۴۱كشور ديگر برگزار شد. استقبال شيعيان 
ديگر كش��ور ها از بزرگ ترين و با ش��كوه ترين 

اجتماع مادران و شيرخوارگان حسيني در اولين 
جمعه ماه محرم طي س��ال هاي اخير هر ساله 
در حال افزايش اس��ت. امس��ال اين مراسم در 
كشور هايي چون هند، پاكستان، بحرين، عراق، 
عربستان، تركيه، افغانستان، آذربايجان، كانادا، 
امريكا، استراليا، دانمارك، فرانسه، سوئد، تايلند 

و برخي كشور هاي ديگر برگزار شد. 
يك بار ديگر مادران در هر نقطه از جهان، به همراه 
طفل شيرخوار خود با سر دادن نداي »لبيك يا 
حسين« عهدي دوباره با سرور و ساالر شهيدان 
اباعبداهلل حسين )ع( بستند و به ياد شش ماهه 
كربال كه لعل لب به خش��كي نشسته اش آب را 
بي تاب و بي قرار خود كرده بود، سربازان كوچك 

خود را نذر ياري قيام امام عصر )عج( كردند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم کرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

 
محمد معصومي با انتشار اين عكس توئيت زد: روستاي »طاد« در 
بخش مركزي شهرستان تفرش يك تنه استاندارد نامگذاري كوچه و 
خيابان را چند پله باال برد. زيبايي كوچه باغ هاي اين روستا در كنار اين 

نام ها صد چندان شد. 

  يك کاربر با انتشار اين عكس به نقل از صاحب عكس توئيت زد: 
مدرك فوق ليسانس دارم، ۱۶سال سابقه كار، دو تا شغل اضافه هم كار 
مي كنم و پالسماي خونم را هم اهدا مي كنم تا بتوانم قبوضم را پرداخت 

كنم. من يك معلم در امريكا هستم!

     محمدصادق عليزاده با انتش�ار اين عك�س توئيت زد: اين را 
محمد جليلي در اينستاگرامش منتشر كرده و نوشته اين شهريه طلبه 

مجردي است كه حداقل ۱۰سال در حوزه علميه درس خوانده. 

ژان والژان توئيت زد: نوتيف اومد، س��فرو قبول كردمو رفتم دنبال 
مسافرم آقاي مسن كراواتي  با صورت شش تيغ بود، تو مسيرگفت ضبط 
خرابه؟! گفتم نه، روشن نكردم كه شما اذيت نشيد، موزيك نمي زارم. 
گفت پس��رم روضه اي چيزي نداري؟! با تعجب ضبط رو روشن كردم، 

عقب نشسته بود، صداي گريه هاشو مي شنيدم.

  

سيروس با انتشار اين عكس توئيت زد: سهم تو از دنيا، به اندازه يه 
سگ يك سلبريتي هم نبود. 

  هياسي با انتشار اين عكس توئيت زد: بعد از تايم كاري چند ساعتي 
وقت ميذارم و همشهريامون را جابه جا مي كنم. كار زيادي نيست فقط 
مي خوام در اين شرايط بد اقتصادي كنار مردم خوبمون باشم و باري هر 

چند كوچيك از دوششون بردارم. احساس خيلي خوبيه... 

  محمدصالح مفتاح با انتشار اين عكس توئيت زد: وضعيت قفسه هاي 
فروشگاهي در ميرتل  كاروليناي جنوبي امريكاي متمدن، پيش از توفان 

فلورانس.

 نصرت ابراهيمي با انتشار اين عكس توئيت زد: آقاي سرلك پستي گذاشته اند از 
طلبه جوان مشهدي با سه فرزند كه مورد اصابت چاقو قرار گرفته و ضارب گريخته، 
گويا چاقو ريه ها راپاره كرده و تا نزديكي قلب رفته و محمدآقاي تواليي در كما ست 

گفته اند تا فردا اگر واكنشي نداشته باشد دستگاه ها را قطع مي كنند.

   نماينده مردم استان ايالم در شوراي عالي استان ها گفت: در حال حاضر 
خسارت كاس��بان بي تقواي داخلي بيش��تر از تحريم هاي خارجي است، 
كاالهايي كه صفر تا ۱۰۰ توليد داخل كشور هستند، بيش از ۱۵۰درصد 

گران شدند. چرا نظارتي در اين راستا وجود ندارد. 
  معاون بازرگاني دفتر انتشارات مدرسه با بيان اينكه ۲ميليون دانش آموز 
در استان تهران در سال تحصيلي جديد به مدرسه مي روند، گفت: بخش 
اول خريد دفتر مصرفي دانش آموزان انجام شده، اما بخش عمده خريد در 
زمان بازگشايي مدارس و تعيين تكليف نوع دفترها از سوي معلمان انجام 

مي شود كه بايد براي تأمين آن چاره انديشي شود. 
  مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاي اس��تان تهران با بيان اينكه 
برنامه آموزش خانواده در مدارس از نيمه اول مهرماه اعالم خواهد شد، اعالم 
كرد: براساس عملكرد مدارس در مبحث آموزش خانواده، براي هر مدرسه 

كارنامه اي صادر مي شود. 
  سخنگوي صندوق بازنشستگي كش��وري از اختصاص ۲هزار ميليارد 
تومان تسهيالت قرض الحسنه براي بازنشستگان خبر داد و بيان كرد: در 

سامانه وام ضروري تاكنون نزديك به ۲۰۰ هزار نفر نام نويسي كرده اند. 
   س��خنگوي س��ازمان انتقال خ��ون گفت: ط��رح ملي پيش��گيري و 
واكسيناسيون اهداكنندگان مس��تمر خون در مقابل هپاتيتB از ابتداي 

مهر ماه در سراسر كشور اجرا مي شود. 
   مديركل تع��اون و پش��تيباني وزارت آموزش و پ��رورش از راه اندازي 
۱۰باشگاه رفاهي حمايتي ويژه پيشكس��وتان و بازنشستگان فرهنگي تا 

پايان سال ۹۷ خبر داد. 
   مشاور وزير و مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت از تخصيص 
ارز به مواد ضروري دندان پزشكي خبر داد و گفت: نحوه تقسيم ارز در حوزه 
سالمت به صورت سهم خواهي نبوده، بلكه هدف و راهبردمان اين بوده كه 

به مصرف كننده نهايي خدمات، ارز تخصيص يابد. 
   يك كارشناس صوت شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اشاره به تهيه 
دستورالعمل تست صدا در مراكز معاينه فني توسط كميته كنترل و پايش 
آلودگي صوتي شهر تهران گفت: در صورت اجرايي شدن اين دستورالعمل، 
ايران اولين كشور خاورميانه خواهد بود كه در مراكز معاينه فني تست صدا 

را الزامي كرده است. 
   مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه در خصوص 
وضعيت اعتبارات درياچه اروميه با انتقاد از تأمين نش��دن اعتبارات مورد 
نياز س��تاد احياي درياچه اروميه گفت: اين ستاد به دليل كمبود اعتبار از 

برنامه هاي خود عقب افتاده است. 
   معاون پيشگيري و درمان مركز درمان سازمان بهزيستي كشور با انتقاد 
از حل نشدن مش��كل بيمه درمان اعتياد گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر 
به ما گفته اگر پروتكل درماني اعتياد را به وزارت بهداشت بفرستيم و وزير 
بهداشت آن را ابالغ كند، ممكن است مشكل بيمه درمان اعتياد حل شود، 
اما از دي سال گذشته كه پروتكل را ارسال كرده ايم، هنوز وزارت بهداشت 

آن را ابالغ نكرده است. 
  رئيس مركز جنگل هاي خارج از شمال از تخصيص ۲۰۰ميليون دالري 
از صندوق ذخيره ارزي براي اجراي طرح ه��اي آبخيزداري و آبخوانداري 

در كشور خبر داد. 
    ش��هردار منطقه يك اعالم كرد: ۱۷۰هزار متر مربع عرصه در ش��مال 
بوستان »جمشيديه« با رد ادعاي مطرح شده برخي افراد سودجو، با پيگيري 

حقوقي و قضايي شهرداري منطقه يك از دست جاعالن خارج شد. 

ايران تا 1400 در توليد داروهاي بيوتك رتبه 
اول آسيا مي شود

دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري ب�ا تأکيد بر اينكه  اي�ران در توليد داروه�اي بيوتك در 
آسيا رقيب جدي ندارد، گفت: ايران حداکثر ظرف سه سال آينده 
در توليد داروي هاي بيوتك رتبه نخس�ت آس�يا را خواهد ش�د. 
دكتر مصطفي قانعي با اشاره به فعاليت حدود ۵۰۰شركت دانش بنيان 
در حوزه زيس��ت فناوري در كل كش��ور در خص��وص وضعيت توليد 
داروهاي نوتركيب در كشورمان گفت: ما امسال تحقيق و مطالعه توليد 
حدود ۲۵ داروي بيوتك را آغاز كرده ايم. البت��ه همواره كار تحقيق و 
توسعه در دنيا ادامه دارد و قصد ما اين است كه در حوزه زيست فناوري 

از جمله ۱۰ كشور برتر دنيا شويم. 
وي با تأكيد براينكه، حاش��يه س��ود، توانمندي و مديريت اصلي ترين 
ش��اخصه ها براي س��رمايه گذاري در حوزه زيس��ت فناوري محسوب 
مي شود، گفت: در حال حاضر حدود ۵ ميليارد دالر واردات غذاي دام 
و طيور است كه مي توان با حركت به سمت توسعه زيست فناوري اين 

حجم از واردات را در داخل كشور توليد كرد. 
ضمن اينكه ما در طرح محصول سالم از بخش خصوصي كمك گرفته  و 

آن را از شكل دولتي خارج كرده ايم.

 پوشش تحصيلي دبستان 
به مرز صد در صد نزديك شد

وزير آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر نرخ پوشش دانش آموزان 
واجب التعليم در دوره ابتدايي به مرز صد درصد نزديك و حتي در 
برخي از نقاط کشور کالس هايي با يك دانش آموز تشكيل شده است. 
صبح ديروز سيدمحمد بطحايي وزير آموزش و پرورش در گردهمايي 
فرهنگيان كه در نوش��هر برگزار ش��د، اين روزها را براي آموزش  و 
پرورش، روزهايي پرتالش ب��راي پذيرايي از ۱۴ ميليون دانش آموز 
اميدوار، با نش��اط  و متدين توصيف كرد و گفت: آموزش  و پرورش 
رسمي در كشور ما بيش از يك صد سال سابقه دارد كه ايران از اين 
لحاظ جزو معدود كشورهايي است كه به اين پيشينه كهن تمدني 

خود مي بالد. 
وي به نرخ پوش��ش تحصيلي ۷۰ درصد در س��ال هاي ۵۷ و ۵۸ اشاره 
كرد و با بيان اينكه اين عدد اينك به بيش از ۹۸درصد رسيده اس��ت، 
افزود: امروز با افتخ��ار در صحنه بين المللي مط��رح مي كنيم كه نرخ 
پوشش دانش آموزان واجب التعليم در دوره ابتدايي به مرز صد درصد 
نزديك و حتي در برخي از نقاط كش��ور كالس هايي با يك دانش آموز 

تشكيل شده است. 
وزير آموزش  و پرورش تأكيد كرد: البته هنوز دانش آموزاني داريم كه 
به داليل مختلف از حوزه آموزش  و پرورش به دور هستند و بايد تالش 

شود تا جذب سيستم تعليم و تربيت شوند. 
وي پوش��ش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر بر اساس جنسيت را 
به برابري نزديك دانست و تصريح كرد: ميزان دسترسي دانش آموزان 

دختر ما به آموزش تقريباً برابر پسران است. 
بطحايي اظهار ك��رد: بيش از دو س��وم نيروهاي انس��اني در آموزش  
و پ��رورش داراي مدرك تحصيلي ليس��انس و باالتر هس��تند و هيچ 

دستگاهي در كشور از اين لحاظ مانند آموزش  و پرورش نيست. 
وي يادآور شد: از بدو پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي تاكنون خدمات 
خوب��ي از لحاظ كمي و كيف��ي در آموزش و پرورش ارائه شده اس��ت، 
اما تا رس��يدن به نقطه مطلوب خيلي فاصله وج��ود دارد؛ چراكه قطار 
تعليم و تربيت در مسير حركت خود با موانع پيچيدگي ها و مشكالتي 
مواجه اس��ت.  وزير آموزش  و پرورش افزود: امروز به  رغم تالش دولت 
و مجلس بخش عمده اي از اعتبارات صرف پرداخت حقوق، دستمزد 
و حق الزحمه كاركنان مي ش��ود كه اين عدد در بودجه هاي استاني به 

۹۹ درصد مي رسد. 
با حضور وزير آموزش  و پرورش، س��الن ورزش��ي دبيرستان دخترانه 

الزهرا)س( نوشهر افتتاح شد  و به بهره برداري رسيد.

رئيس سازمان امور مالياتي:   حساب منشي هاي پزشكاني را که  پوز ندارند کنترل مي کنيم

طرح نذر درمان در مجمع خيرين سالمت اجرا مي شودوام اشتغال  کميته امداد 2 برابر شده است
رئي�س کميته امداد 
ام�ام )ره( گف�ت: 
شرايط کشور به گونه اي است که روال عادي 
جواب نمي دهد و بيشتر به روحيه انقالبي نياز 
داريم، چنانكه از طرف مق�ام معظم رهبري و 
مسئوالن تعبير به جنگ اقتصادي شده است، 
پس در اين جنگ روش اداري جواب نمي دهد. 
پرويز فت��اح افزود: تصميم گرفتيم تمام پش��ت 
نوبتي ه��اي ورود به كميته امداد در ش��هريور و 

مهرماه  وارد چرخه حمايت امداد شوند. 
فتاح به تقويت پرداخت وام هاي ضروري اش��اره 
كرد و با تأكيد براينكه پشت نوبتي وام ضروري در 

كشور نمي ماند، خاطرنشان كرد: همه را دو تا سه 
هفته آينده تس��ويه مي كنيم و اين وام تا مبلغ ۵ 
ميليون تومان است كه هم براي تحت پوشش و 

بيشتر برای  غير تحت پوشش است. 
رئيس كميته امداد امام خميني )ره( با بيان اينكه 
امسال وام اش��تغال دو برابر ش��ده است، گفت: 
درمجموع ما بايد۴۰۰۰ميليارد تومان وام اشتغال 
پرداخت كنيم. براي س��قف وام روستايي تا ۵۰ 
ميليون تومان با دولت توافق كرديم، وام شهري 
نيز ۲۰ ميليون تومان است كه براي افزايش آن به 
رئيس جمهور نامه نوشتيم كه مجموع وام و سطح 

آن خوب است. 

دبيرکل مجمع خيرين 
سالمت کشور از اجراي 
طرح نذر درمان در اين سازمان مردم نهاد خبر داد. 
حس��ينعلي ش��هرياري با اش��اره به ايام ع��زاداري 
ابااعبداهلل الحسين)ع( اظهار داشت:طرح نذر درمان 
در اين ايام در مجمع خيرين س��المت كش��ور اجرا 
مي شود.  وي افزود: وجوهات حاصل از جمع آوري 
اين طرح در اختيار بيم��اران صعب العالج نيازمند 
قرار مي گيرد. دبير كل مجمع خيرين سالمت كشور 
بيان كرد: با مجمع جهاني حض��رت علي اصغر)ع( 
نيز هماهنگ��ي الزم ص��ورت گرفته تا م��ادران در 
مراسم ش��يرخوارگان حس��يني نذر ويژه اي براي 

كودكان بيمار داش��ته باش��ند. رئيس كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي عنوان كرد: 
خيرين گرامي مي توانند كمك هاي خود را به دفاتر 
خيرين سالمت در مراكز استان ها و شهرستان هاي 
داراي نمايندگي مجمع خيرين سالمت اهدا كنند. 
ش��هرياري با بيان اينكه اين طرح با اله��ام از لزوم 
كمك به همنوع و تقارن اين با ايام ماه محرم و قيام 
امام حسين)ع( انجام مي شود، تصريح كرد: خيرين 
عالوه بر كمك به بيماران در اين طرح مي توانند در 
خريد تجهيزات پزشكي در مراكز درماني مشاركت 
كرده و قطعاً كمك ه��اي آنها در اي��ن بخش مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
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