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جزئیات حذف ضامن 
از وام های بانکی

همراه با تحلیل خبر
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مدیر انجمن بیماری های کلیوی استان کرمانشاه:

به دلیل مشکالت اقتصادی، 
افراد زیادی مایل به فروش کلیه خود هستند
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صفحه2

شهردار شیراز:

ظرفیت های شیراز در قالب 
جهانشهرهای ایرانی با سایر 

کشورها قابل تبادل است

اناهلل واناالیه راجعون 
از کلیه سروران ارجمندی  که باهمدردی 

موجبات تسلی خاطر ما را درغم ازدست دادن 
مشهدی عبدالحمید )مجید( سهولت کار فراهم آوردند 

صمیمانه تشکروقدردانی مینماییم. 
انشاءاهلل که در مجالس شادی و سرور شما جبران کنیم. 

ازطرف همسر وفرزندان مرحوم

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بازار در فارس روزانه رصد می شود

رئیس پلیس راهور کل کشور:

رئیس پلیس راهور کشور به صحبت های برخی نمایندگان مجلس درباره 
شماره گذاری خودروهای ناایمن واکنش نشان داد.

راهور  پلیس  رئیس  هادیانفر  کمال  سردار  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
انتظامی کل  کشور در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس تدبیر فرمانده 
کشور در مرکز ۱۹۷ ارتباط مستقیم تلفنی با مردم داشتیم، البته برخی از 

افراد هم حضوری مراجعه کردند.
وی ادامه داد: امروز بیش از ۲۰۰ تماس گرفته شد که اغلب تماس ها 
برای تشکر از عوامل راهور بود. به گفته رئیس پلیس راهور کشور بیش 
می دهد  ارائه  کشور  کل  انتظامی  فرمانده  که  خدماتی  از  درصد   ۵۲ از 
مربوط به خدمات پلیس راهور است. مردم رضایتمندی خوبی از خدمات 
این  هوشمند  سامانه های  و  سیستم ها  توسعه  با  که  دارند  راهور  پلیس 
رضایت مندی بیشتر می شود.وی گفت: در تماس هایی که مردم امروز با 
۱۹۷ داشتند از اظهارات پلیس درخصوص ناایمن بودن خودروها تشکر 
کردند.هادیانفر خاطرنشان کرد: برای اصالح جرائم کرونایی مدت زمان 
خاصی در نظر گرفته نشده و افرادی که مدارک برای اصالح این جرائم 

ماده ۵ و  استان ها، هیئت رسیدگی  ادارات راهور  به  دارند می توانند 
پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه کنند و جرائم کرونایی اشتباه را اصالح کنند.
به گفته سردار هادیانفر مهلت بخشودگی دو برابری جرائم تنها تا پایان 
دی ماه است، اما ما از مجلس می خواهیم که بنا بر درخواست فرماندهی 

انتظامی کل کشور یک فرصت دیگری به این موضوع بدهند.
رئیس پلیس راهور در واکنش به سخنان برخی نمایندگان مجلس مبنی 
بر اینکه چرا پلیس خودروهای ناایمن را شماره گذاری می کند، گفت: 
ما از این افراد انتظار داریم قبل از اینکه بخواهند صحبت کنند، از قوانین 
اصلی  تأییدیه های  خودرویی  اگر  که  است  موظف  پلیس  باشند،  مطلع 
را داشته باشد آن را شماره گذاری کند، فرد متخلف کسی دیگر است 
و  اشاره کرد  انجمن خودروسازان  دبیر  اخیر  اظهارات  به  پلیس.وی  نه 
گفت: به جای اینکه دنبال فرافکنی باشید دنبال اصالح امور باشید، قیمت 
خودروی خارجی را از مردم دریافت می کنید اما خودرو ناایمن و ارابه 
مرگ به دست آنها می دهید.هادیانفر ادامه داد: یک جایی در تصادف 
می بینیم راننده قصور کرده است ولی وسیله باید از راننده دفاع کند نه 
اینکه بمب متحرک باشد، در برخی از تصادفات مشاهده می کنیم که از 

پشت به یک خودرو زده اند و خودرو فورًا منفجر شده است!
به  مشکالت  برای  مردم  از  عذرخواهی  ناجا ضمن  راهور  پلیس  رئیس 
وجود آمده در سایت راهور ۱۲۰ گفت: به زودی مشکالت این سایت 

برطرف می شود.
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بازمی گردد.   ۷۰ دهه  به  درمانی«  خدمات  »تعرفه های  داستان  ایلنا: 
ثابت  حقوق  می دادند،  ارائه  که  خدماتی  برای   ۱۳۷۳ سال  تا  پزشکان 
برای  کارانه ای  پرداخت  نظام   ۱۳۷۳ سال  از  اما  می کردند  دریافت 
بر حقوق  پزشکان عالوه  نظام کارانه،  بر  مبتنی  عملیاتی شد.  پزشکان 
تعرفه  عنوان  به  نیز  مبلغی  می دهند  ارائه  که  هر خدمتی  ازای  به  ثابت 
افزایش  منبع  تعرفه ای  پرداخت های  همین  می کنند.  دریافت  خدمت 

سرسام آور درآمدهای پزشکان شده است.
گروه های  سایر  با  پزشک  یک  درآمد  تفاوت   ۱۳۷۳ سال  از  پیش  تا 
مزدبگیر مثاًل با پرستاران یا کادر پیراپزشکی، بسیار کم و در مواردی 
کمتر از ۵۰ درصد بود اما از میانه دهه ۷۰ شمسی به بعد، این تفاوت 
شروع به رشد و افزایش کرد به طوریکه به یک جهش نجومی نزدیک 
شد؛ اکنون تفاوت درآمد یک پزشک با یک پرستار بیش از ۲۰۰ یا 
حتی ۳۰۰ درصد است و به دلیل اهمیت باالی نظام تعرفه ای در افزایش 
بر  همواره  و  همیشه  پزشکی  نظام  سازمان  که  است  پزشکان  درآمد 
افزایش ساالنه تعرفه های پزشکی تأکید دارد. اکنون نیز خیز برداشته اند 
 ۶۰ را  پزشکی  تعرفه های   ۱۴۰۱ سال  برای  البیگری،  و  چانه زنی  با  تا 

درصد افزایش دهند!
با افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها شرایط وخیم تر می شود:

افزایش ۷۰ درصدی هزینه های درمانی مردم
علیرضا حیدری )فعال کارگری و کارشناس روابط کار( به ساختارِ سه 
بعدِی نظام پرداخت سالمت کشور اشاره می کند؛ نظامی که از سه بخش 
تشکیل شده، یکی سهم سازمان های بیمه گر، دوم سهم دولت و سومی 

هزینه های پرداختی مردم یا همان Out of Pocket مردم.
از  یکی  آمد،  کار  سر  روحانی  دولت  وقتی   ۹۳ سال  می گوید:  او 
شعارهایش ساماندهی نظام سالمت و پوشش هزینه های این حوزه بود 
به گونه ای که سهم پرداختی مردم کاهش یابد؛ در آن زمان حدود ۶۰ 
یا ۷۰ درصد هزینه های درمان را مردم از جیب می پرداختند؛ با اجرای 
طرح تحول سالمت، قرار بود نقش دولت و نقش سازمان های بیمه گر 
در تأمین هزینه های سالمت افزایش یابد و سهم مردم کاهش یابد که تا 
حدودی به این هدف دست پیدا کردند. البته در این طرح، فشار بسیار به 
سازمان های بیمه گر وارد شد و سازمان تأمین اجتماعی که از کمک های 
دولتی منتفع نشده بود، با افزایش هزینه های درمان دچار مشکالت متعدد 
شد. یک توافق توسط مرحوم نوربخش امضا شده بود که سازمان از منابع 
داخلی هزینه های درمان طرح تحول سالمت را پرداخت می کند و همین 
الجرم  نکند؛  سازمان  به  کمکی  هیچ  دولت  که  شد  مستمسکی  توافق 
صعود هزینه ها موجب شد که سازمان در پرداخت ها به مراکز درمانی و 

انجام تعهدات مستمر به مشکل بربخورد.
به گفته حیدری، عالوه بر سیاست های پولی و ارزی دولت که موجب 
افزایش نرخ تورم همه کاالها و خدمات از جمله در بخش درمان شد، 
که  بود  درمان  سنگین  تعرفه های  یا  قیمت گذاری  سیاست های  همین 
موجب شد کمر سازمان تأمین اجتماعی زیر بار هزینه های سنگین خم 
شود. او تأکید می کند که افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های پزشکی این 

شرایط را به مراتب وخیم ترخواهد کرد.
هزار   ۳۰ حدود  به  تومان  هزار  سه  از  دالر  وقتی  می دهد:  ادامه  او 
قیمت  بنابراین  می شود؛  گران  خدمات  و  کاالها  همه  می رسد،  تومان 
تمام شده در تمام حوزه ها افزایش می یابد؛ مثاًل در حوزه مسکن، تورم 
نقش  نتوانسته  نیز  داشته ایم. حتی کنترل های دولت  چند صددرصدی 

نبوده  برکنار  تأثیرات  این  از  سالمت  حوزه  باشد.  داشته  بازدارنده 
است؛ گرچه حوزه سالمت با سایر حوزه ها تفاوت دارد؛ یک بازار خاص 
باالیی برخوردارند و اگر به دالیلی  اقتدار  از  است که عرضه کنندگان 
سالمت  کاالی  می دهد؛  رخ  فاجعه  کنند،  متوقف  را  خدمات  بخواهند 
گذاشت؛  جایش  چیزی  نمی توان  و  است  جایگزین  غیرقابل  کاالی 
شبکه  یک  با  یعنی  ندارد؛  جایگزینی  قابلیت  نیز  بازار  ارائه کنندگان 
انحصاری مواجهیم که رگالتوری و نظارت بر این بازار باید با هوشمندی 

و دقت بسیار اتفاق بیفتد تا دچار عدم تعادل نشویم.
خواسته های جدید جامعه عرضه کنندگان تا چه میزان می تواند این بازار 
فرودست  طبقات  برخورداری  سهم  جاییکه  تا  کند  خارج  تعادل  از  را 
بازهم کاهش یابد؛ آیا بیمه گرها و مردم می توانند افزایش ۶۰ درصدی 
تعرفه ها را »تقبل« کنند؛ پاسخ حیدری منفی است: »دو بخش بزرگ 
منابع  از  هستند،  دولت  و  بیمه گر  سازمان های  که  هزینه  تأمین کننده 
محدودی برخوردار هستند؛ اگر بپذیریم بیمه گرها از محل دریافت حق 
بیمه ناشی از حقوق و مزایای نیروی کار، هزینه ها را تأمین می کنند به 

ریشه این ناتوانی پی می بریم. 
افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان در سال آینده به طور 
متوسط ۱۰ درصد خواهد بود ضمن اینکه حقوق فعلی مزدبگیران هیچ 
غیردولتی،  بخش  در  ندارد؛  زندگی  هزینه های  و  تورم  نرخ  با  تناسبی 
بازهم سیاست های تعدیلی سایه سنگینی دارد و به نظر می رسد دولت در 
جلسات شورای عالی کار اجازه نخواهد داد دستمزد به اندازه هزینه های 
زندگی افزایش یابد؛ پس منابع ریالی بیمه گرها به شدت محدود است 
 Out و  ندارند.   را  یافته  افزایش  درصد   ۶۰ هزینه های  تأمین  توان  و 
و  دولت  وقتی  یافت؛  افزایش خواهد  به شدت  نیز  مردم   of Pocket
افزایش  جز  معنایی  بپردازند،  را  هزینه ها  افزایش  نتوانند  بیمه گرها 
هزینه های پرداختی مردم ندارد؛ این خطر هست که سهم پرداختی مردم 
درصد   ۷۰ از  بیش  بیمه شدگان،  جیب  از  سالمت  هزینه های  همان  یا 
افزایش یابد. بنابراین »تاب آوری جامعه« بحث مهمی است و اگر بدون 
در نظر گرفتن تاب آوری، تعرفه های پزشکی ۶۰ درصد گران شود، با 
نارضایتی عمومی و اعتراض گروه های هدف به خصوص بیماران خاص 
و بازنشستگاِن درگیر بیماری های بسیار، مواجه خواهیم بود. این تصمیم 
حتی می تواند در حوزه بهداشت نیز اثرگذار باشد و تبعات منفی بسیاری 
در این حوزه داشته باشد، تقلیل سطح بهداشت و درمان مردم، یک نتیجه 

مسلم این افزایش است.«
آیا به »منفعت عمومی« می اندیشند؟

آیا ادبیات پزشکان، قابل شنیدن و قابل فهم است؛ پاسخ به این سؤال 
بسته به این است که از کدام جایگاه به موضوع نگاه کنیم، از جایگاه 
بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که عمومًا با دستمزد ناچیز ۴ 
یا ۵ میلیون تومانِی کارگری زندگی می کنند یا از موضع پزشکی که 
بیشتر،  یا حتی  میلیون تومان درآمد ماهانه  یا ۶۰  فکر می کند ۴۰، ۵۰ 
این میان حیدری،  پاسخ عادالنه ای به زحماتی که می کشد، نیست. در 
چاره را »گفتگوی منطقی و عقالیی با در نظر گرفتن منفعت عمومی« 
می داند؛ و منفعت عمومی همان کارگری است که فرزندش ام اس دارد و 
نمی تواند داروهای باکیفیت خریداری کند یا بازنشسته ای است که برای 
تأمین داروهای شیمی درمانی سرطان همسرش، روزی هشت ساعت تمام 
مسافرکشی می کند و بازهم آخر ماه کم می آورد! سؤال اینجاست که 

آیا پزشکان کوتاه می آیند؟!

صفحه1

رئیس پلیس راهور کل کشور:

قیمت خودروی خارجی 
را از مردم دریافت می کنند 
اما خودرو ناایمن به دست 

آنها می دهند

صفحه1

واکنش فریدون عباسی به مذاکرات وین؛

اینقدر مذاکره را کش وقوس ندهید
باید اخبار درست به افکار عمومی داخلی داد

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در دیدار با نماینده مردم 

شهرستان های الرستان، خنج، گراش و اوز 

در مجلس شورای اسالمی خبرداد:

نشست قریب الوقوع مجمع نمایندگان فارس 
در آموزش وپرورش فارس
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اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن 
از هفته آینده در  این موضوع  این است که  بیانگر  بانکی  از وام های 

بانک های دولتی اجرا خواهد شد.
به گزارش رویداد۲۴ ، اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان 
اجرای حذف ضامن از وام های بانکی بیانگر این است که این موضوع 

از هفته آینده در بانک های دولتی اجرا خواهد شد.
احسان خاندوزی درباره حذف ضامن از تسهیالت خرد بانکی گفت: در 
حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیالت بر مبنای اعتبارسنجی 
بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به 
بانک های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم 
از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن ها ثابت کند که 
توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیالت را بدون ضامن 

و وثیقه انجام دهند.
وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی ها، چند ماه بعد 
اعتبارسنجی و دریافت وام  نظام  نیز  باالتر  با نرخ های  برای تسهیالت 

بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد.
همچنین، یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در یک برنامه تلویزیونی 
دولتی  بانک های  همه  رئیس جمهور  امروز  دستور  با  کرد:  اظهار 
و  حقوق بگیر  که  خوش حسابی  افراد  به  اول  مرحله  در  نیمه دولتی  و 

مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن 
تسهیالت ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد.

وی افزود: این دستور احتمااًل از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
بانک ها  عامل  مدیران  با  رئیس جمهور  نشست  در  که  است  گفتنی 
مصوب شد تا پرداخت تسهیالت خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین 
اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی_سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع 
وثیقه برای وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این 
تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می تواند حقوق 

خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
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