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درﯾﭽﻪ
معاون دادستان کل کشور:

رفع فیلتر اینستاگرام
خالف قانون بود

روزي  ۱۰۰۰مزاحم تلفني
براي آمبوالنسهاي موتوري
 تســنیم :رئیــس اورژانس تهــران گفت :از
پنجم مرداد امســال موتورالنسها آغاز به کار
کردنــد و در حال حاضــر در  ۱۴۱نقطه شــهر
تهــران موتورالنسها فعال هســتند که تراکم
و فعالیت آنها به حجــم مأموریت در آن نقاط
و محالت بســتگي دارد .پیمان صابریان با بیان
اینکه با توجه به ترافیک شهري ،موتورالنسها
به خدمترســاني بهتر و دردسترستر به مردم
کمک ميکنند ،افزود :در ســال جاري بیشترین
مأموریتهــا در آذرمــاه بــوده کــه ۱۹هــزارو
 ۵۷۵مأموریت گزارش شــده اســت ،یعني هر
موتورالنــس تقریبــا روزانــه هفــت مأموریت
انجام داده اســت .صابریان اظهــار کرد :ورود
موتورالنسهــا به مجموعــه اورژانس تهران،
مصرف ســوخت آمبوالنسها را تا  ۵۰درصد و
فرســودگي آمبوالنسها را تا  ۳۰درصد کاهش
داده اســت .رئیس ســازمان اورژانس تهران با
اشــاره به اینکــه اســتفاده از موتورالنسها به
گواهینامه دیگــري هم نیــاز دارد ،عنوان کرد:
انجام انفرادي مأموریت ســخت است و همین
امر ما را مجاب کرد تــا آموزشهاي مضاعفی
به این همکاران ارائه دهیم.صابریان در مراسم
رونمایي از نرمافــزار اورژانس  ۱۱۵تصریح کرد:
روزانه پنجهزارو  ۵۰۰تا شش هزار تماس تلفني
داریم که حدود هزار مورد آن مزاحمت است و
از مردم خواهش ميکنیم بيمورد و غیرمرتبط،
تماس نگیرند.

چاقي زنان ایراني ۲برابر مردان
 ایلنا :مدیــرکل دفتر مدیریــت بیماريهاي
غیرواگیــر وزارت بهداشــت گفــت :چاقي هم
خود یک بیماري اســت و هم عامل خطر براي
چند بیماري مهم غیرواگیر .افشــین اســتوار با
بیــان این مطلــب افزود :چاقي بــه عنوان یک
بیماري ناشــي از فعالیت فیزیکي کم و تغذیه
نامناسب اســت و به عنوان یک عامل خطر در
بیماريهــاي غیرواگیر همچون قلبي و عروقي،
اســکلتي و عضالني ،دیابت ،فشار خون ،انواع
سرطانها و ســکتههاي قلبي و مغزي اثرگذار
اســت .وي بیان کرد :از نظر پزشــکي فرد چاق
به کســي ميگویند که وزنش بــراي قد او زیاد
باشد .شاخص نمایه توده بدني ) ( BMIتعیین
ميکند که فرد چاق اســت یا خیر؟ این نمایه از
طریق تقسیم وزن به مجذور قد به متر به دست
ميآید .اگر این شــاخص بین  ۱۸تا  ۲۵بود ،وزن
فرد طبیعي اســت .اگر بین  ۲۵تــا  ۳۰بود ،فرد
داراي اضافهوزن اســت و اگــر باالتر از  ۳۰بود،
فرد چاق محســوب ميشود .استوار با اشاره به
اینکه  ۶۰درصد جمعیت بزرگسال کشور داراي
اضافهوزن هســتند ،گفت :به طور کلي دوسوم
جمعیت کشور اضافهوزن یا چاقي دارند .شیوع
چاقي در زنها دوبرابر مردان است .یعني از هر
ســه زن ایراني یک نفر چاق و از هر شــش مرد
ایراني یک نفر چاق است.

گزارش »شرق« از درمانگاههایی که به زنان مانتویی خدمات ارائه نمیدهند

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

آرایشت را پاک کن ،بعد وارد شو

تأمین اجتماعي کارت طالیي یا
کارت سالمت صادر نميکند

ﺳﻤﯿﺮا ﺣﺴﯿﻨﻰ
»بدون چــادر نمیتوانید وارد اورژانس بیمارســتان
شــوید«؛ این را زن میانســالی که جلوی در ایســتاده تا
جلوی زنان مانتویی را بگیرد ،میگوید .از بیماران مانتویی
میخواهند با چادر وارد مرکز درمانی شوند .بیمارانی که
گاه حالشــان خوب نیست ،نای ایســتادن ندارند و برای
راهرفتن به بغلدستیشــان تکیه میدهند .این شــرایط
ورود به برخی از درمانگاهها و بیمارســتانهای پایتخت
اســت .مراکزی که گاه بیماران به دلیل دفترچه بیمهای
که از آن خدمات میگیرند ،ناچار به رفتن به آنجا هستند.
بیمارســتان بقیهاﷲ یکی از همین مراکز اســت که زنان
مانتویــی نمیتواننــد از در ورودی آن عبــور و خدمات
دریافت کنند؛ موضوعی که این بیمارستان در سایت خود
نیز آن را به بیماران متذکر شده است» :در این مجموعه
ورود همه خواهران با پوشش چادر بوده و افراد غیر باید
برای ورود از دِر انتظامات بیمارســتان چادر تهیه کرده و
با پوشــش چادر وارد شــوند و همچنین آرایش نداشته
باشند«.
خانم مســئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان
بقیهاﷲ ایســتاده ،جلوی زنان مانتویــی را میگیرد و با
گرفتن کارت شناســایی به آنها چــادر میدهد .خیلی از
زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند؛ اما
با گذشــتن از در ورودی چادری میشوند .وارد درمانگاه
که میشــویم؛ زن جوانی با نارضایتی چــادر را از مأمور
جلوی در میگیرد و ســرش میکنــد ،زیر لب غر میزند
و میگویــد »من خیلی مریض نیســتم و میتوانم چادر
ســر کنم؛ اما کســی که حــال ندارد چــه کار کند؟ حاال
همهچیز درســت اســت ،همین یک قلم مانده است«.
مأمور حراست که به شنیدن این حرفها عادت دارد ،رو
به او میکند و میگوید »این قانون بیمارســتان است .به
ما گفتهاند بدون چادر کســی حق ندارد وارد بیمارستان
بشــود؛ اما کســانی کــه عمــل کردهاند ،عصــا دارند یا
شکســتگی دارند ،مجبور نیســتند چادر سرشان کنند .از
بس که همه اعتراض کردند ،چــادر را اجباری کردیم«.
زن جوان با ناراحتی درحالیکه چادر را به کمرش گرفته
است و آن را روی زمین میکشد ،وارد درمانگاه میشود.
مأموری که جلوی در به زنان چادر میدهد ،به »شــرق«
میگویــد» :خیلی وقت اســت که چادر اجباری شــده.
وقتی زن بدحجابی وارد بیمارســتان میشــود ،میآیند
و به ما تذکر میدهند .خــود مردم میآیند و به ما تذکر
میدهنــد و میگویند چرا این افراد را اینجا راه دادهاید؟
ولی خب اینجا مرکز درمانی اســت و مجبوریم همه را
قبــول کنیم .اگر همه با لباس فــرم و مقنعه ميآمدند،
دیگر چادر را اجباری نمیکردند .کســی که مریض است
باید فکر درمان باشد ،نه تیپزدن .کسی که مریض است،
آرایــش نمیکنــد ،الک نمیزند ،صندل بــه پا نمیکند
با پاهــای الکزده« .میپرســم خب کســانی که یکباره
حالشان بد میشود چطور؟ شــاید از قبل آرایش داشته
باشند .میگوید» :آنها میروند اورژانس .به آنها زیاد گیر
نمیدهیم؛ اما کسانی که رو پای خودشان میآیند اینجا،
آرایششان را پاک میکنیم .اینجا همهچیز داریم .آرایش
پاککن ،الکپاککن و دستمال« .از زیر میز چند تا دستمال
مرطوب ،دســتمال کاغذی و آرایشپاککن درمیآورد و
نشان میدهد» .هرکسی آرایش زیاد داشته باشد ،اینها را
میدهیم پاک کند .کسانی هم که ناخن کاشت کردهاند،
باید دستکش دستشان کنند .خیلی از بیمارها با ما بحث
میکنند ،عصبانی یا ناراحت میشوند؛ اما خب این قانون
اینجاســت« .چشــمش به زنی مانتویی میافتد که پسر
کوچکــش را به آغوش گرفته ،حرفش را قطع میکند و
میگوید» :خانم شما بیا اینجا ،اینطوری نمیتوانی وارد
درمانگاه بشــوی .یک کارت شناســایی بده لطفا تا چادر
بدهم« .پســرک تب دارد؛ اما تا مادرش چادر ســر نکند،
اجازه ورود به درمانگاه را ندارند .سعی میکند مقاومت
کند؛ اما راهی ندارد .باید چادر سر کند .در نهایت کارتی از
کیفــش درمیآورد ،چادر را میگیرد و آن را نصفهونیمه
سرش میکند» .نگاهشــان کن ،چادر هم که میدهیم،
نصفهونیمه ســر میکنند یا میپیچند دور کمرشــان و
میمالند اینور آنور .مردم خیلی بدحجاب میآیند .حاال
االن که فصل زمســتان اســت و خوب است .تابستانها
خیلی بدحجاب میآیند .خانواده شــهدا میآیند اینجا،
خانوادههایی که خون دادهاند ،جوانشــان کشــته شده
است ،درست است که کشــور برای همه است؛ اما آنها
فکر میکنند ارزشهایی که جوانشــان به خاطرش جان
دادهاند ،با این کارها از بین میرود و ناراحت میشــوند.
حداقل کســانی که حجاب را رعایــت نمیکنند ،به این
بیمارستان نیایند .آنجا که خانوادههای مؤمن میخواهند
خدمــات بگیرند ،نیایند .ما چطــور میتوانیم اینها را راه
بدهیم .مردم خودشــان اعتراض میکنند وقتی اینها را

ﻋﮑﺲ :ﮐﺎوه ﺑﻐﺪادﭼﯽ

 مهر :معاون دادستان کل کشــور با بیان اینکه
رفع فیلتر اینســتاگرام خــالف موازین قانوني بود،
از ارسال اخطاریه دادســتاني کل کشور به وزارت
ارتباطات خبر داد .عبدالصمد خرمآبادي در پاسخ
به این ســؤال که چــرا با وجودي که اینســتاگرام
داراي میلیونها محتــواي مجرمانه علیه امنیت
کشور و مقدســات اســالمي و غیراخالقي است،
دســتور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع
قضائــي نميخواهند از این اقدامــات غیرقانوني
جلوگیــري کننــد؟ در کانال شــخصي خــود در
پیامرسان ســروش نوشته اســت :تنها در بخشي
از اینســتاگرام که مورد بازدید کاربران ایراني قرار
گرفته بیش از  ۲۵۰میلیون محتواي خالف عفت و
اخالق عمومي توسط روباتهاي هوشمند وزارت
ارتباطات و حدود  ۵۰۰هزار محتواي ضد امنیتي و
علیه مقدسات و سایر محتواهاي مجرمانه توسط
گروههاي رصد مردمي و نهادهاي امنیتي انتظامي
و قضائي شناســایي شده اســت .بر همین اساس
دستور مسدودسازي محتواي مجرمانه اینستاگرام
از مدتها قبل از اغتشاشــات و فتنه اخیر ،توسط
مراجع مختلف قضائي صادر و در اجراي دســتور
دادســتان کل کشور به وزارت ارتباطات ابالغ شده
ولي این دســتور بنا به دالیلي که وزارت ارتباطات
باید پاسخگوي آن باشد قبل از فتنه  ۹۶اجرا نشد.
اخیــرا به خاطر نقش آشــکار اینســتاگرام در
ایجاد آشوبها و اغتشاشات و عملیات تروریستي
در شــهرهاي مختلف کشور ،دســتور فیلتر آن از
ناحیه شوراي امنیت کشــور صادر و اجرا شد ،اما
متأســفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسائل
امنیتي و حجم عظیــم محتواي مجرمانه موجود
در اینستاگرام و دستورات قضائي صادره این پایگاه
اینترنتــي را رفع فیلتر کرده اســت .بدین لحاظ از
ســوي دادســتاني کل کشور به مســئوالن وزارت
ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام
برخــالف موازین قانوني و قضائي انجام شــده و
مسئوالن امر باید پاسخگو باشند.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

میبیننــد .میخواهند وقت بگیرند و یک ســاعت تردد
داشته باشند اینجا .با این وضع که نمیشود«.
کمــی آن طرفتــر زن چادری که نصــف صورتش
زیر چادر پنهان شده اســت ،با شنیدن موضوع صحبت
رو به مــا میکنــد و میگوید» :خیلی خوب اســت که
اینجا چادر اجباری شــده است .نمیدانم چرا بعضی از
زنان با بیمیلی چادر ســر میکنند؛ درحالیکه چادر ما
را حفــظ میکند .اینجا برای یکــی از ارگانهای نظامی
اســت .اصال آدم انتظار ندارد زن بیحجاب اینجا ببیند.
من هم دوســت ندارم زن بیحجاب اینجا ببینم .من به
آنها توهین نمیکنم؛ اما بهتر این است که زنان حجابشان
را رعایت کنند .اینهمه در تلویزیون برنامههای مختلف
میگذارنــد؛ اما یــک برنامه برای تبلیــغ حجاب پخش
نمیکننــد .باید در این زمینه کار شــود .مــا در مملکت
اســالمی زندگی میکنیــم .این همه شــهید دادیم« .با
دیدن زنی که چادر را روی شــانهاش انداخته اســت و
بهســرعت در حال رفتن به درمانگاه است ،صحبتش را
قطع میکند و میگوید» :اینکه حجاب نمیشــود .ذات
زنان اینطور است که مردان را جذب میکنند .مردهای
ما از دســت زنــان بیحجاب امنیت ندارند .شــوهر من
میآید بیرون زنان بیحجــاب را میبیند ،وقتی به خانه
میآید ،با چهره آن زنها من را مقایســه میکند .شــما
دوســت دارید همســرتان اینطور باشــد؟ دیگر همسر
خودش را نگاه نکند؟ وقتــی عروس و دامادها به خانه
من میآیند ،یکطوری دور سفره مینشینیم که محرمها
روبهروی هم باشــند .اگر میهمانی بزرگ باشد ،سفره را
هم جدا میاندازیم« .اما پوشش چادر فقط در درمانگاه
این بیمارســتان اجباری نیست بلکه داخل بیمارستان و
حتی برای ورود به اورژانس هم باید چادر داشته باشید.
بیمارســتان بقیهاﷲ که بهصورت سه یال به هم پیوسته
در  ۱۶طبقه متمرکز شــده ،یــک درمانگاه مجهز و بزرگ
دارد که حدود  ۵۰۰پزشک در آن مشغول به کار هستند.
بیمارســتان بقیهاﷲ عــالوه بر ارائه خدمات بهداشــتی
و درمانی به نیروهای مســلح ،با  ۴۰شــرکت بیمه طرف
قرارداد اســت که بیمهگــذاران آن مراکــز میتوانند از
خدمات بهداشــتی ،درمانی ،تخصصی و فوقتخصصی
آن استفاده کنند.
بیمارانی که با پوشش مقنعه عمل میشوند
بخــش زنــان بیمارســتان خاتماالنبیــا هــم بــا
بیمارســتانهای عــادی فرق دارد .ســارا کــه بهتازگی
مادرش در این بیمارســتان جراحی شــده به »شــرق«
میگوید» :زمانی که پرســتاران مــادرم را برای بردن به
اتــاق عمل آماده میکردند ،بعد از پوشــیدن لباس اتاق
عمل که کامال پوشــیده بــود ،یک مقنعه بلند ســرش
کردند که خیلــی باعث تعجب من و مادرم شــد .حال
مادرم خوب نبود و بهشــدت استرس عملش را داشت.
به نظر من تأکید روی چنین مســئلهای آن هم زمانی که
بیمار بهشدت استرس دارد و در شرایط روحی و جسمی
خوبی نیســت ،الزم نیســت .با توجه به اینکه مادرم من
سرطان پستان داشــت و دکترها بدن او را میدیدند ،من
نمیدانم پوشــیدن آن مقنعه چه لزومی داشت« .سارا
چادرش را مرتب میکند و ادامه میدهد» :عمل مادرم
پنج ســاعت طول کشــید .زمانی که داشــت به هوش
میآمد ،بین خــواب و بیداری همراه با آه و نالههایی که
میکرد ،احســاس ناراحتی میکرد دســتش را به طرف
مقنعهای که ســرش کرده بودند میبرد و میخواست
آن را از ســرش دربیاورد .فکر میکنم این نوع پوشــش
بیماران را نیز اذیت میکند .بهخاطر اینکه بیمه تکمیلی
ما طرف قرارداد این بیمارســتان بــود ،برای عمل به این
بیمارســتان آمدیم البته برخی از دوستان هم تأکید کرده
بودند تجهیزات این بیمارستان از کیفیت باالیی برخوردار
است که واقعا هم کیفیت خوبی داشت؛ برای همین به

دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ »وام ازدواج«
ایســنا :مدیرکل دفتر برنامهریزي و نظارت بر امور
جوانان کشــور از پرداخت  ۹۹۸هزار وام ازدواج
تا پایان آذرماه ســال جاري به زوجهاي جوان در
سطح کشــور خبر داد .ســیدجواد رضوي گفت:
مطابق سرشــماري ســال  ۹۵در ســطح کشور،
جمعیت جوان کشــور معــادل  ۲۵٫۱و حدود ۲۰
میلیــون نفر اســت و بنا بر گزارشهــا  ۴۷۶هزار
واقعه ازدواج ثبت شده است.
بــه گفتــه وي ،بــر اســاس سرشــماريها
سیستانوبلوچســتان و هرمــزگان جوانتریــن
اســتانهاي کشــور هســتند و همچنین گیالن و
مازندران باالترین سن را دارند.
مدیــرکل دفتــر برنامهریزي و نظــارت بر امور
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جوانان کشور در ادامه افزود :تا پایان آذرماه ۹۹۸
هزار فقره وام ازدواج ۱۰میلیونتوماني را پرداخت
کردهایم که از این تعداد اردبیل بیشترین دریافتي
و سیستانوبلوچســتان نیــز کمتریــن دریافتي را
داشته است.
رضوي با بیــان اینکه در الیجه بودجه  ۹۷وام
ازدواج از قلم افتاده بــود که با پیگیريها دوباره
این امر انجام شــد و رئیسجمهور دستور داد این
میزان به  ۱۵میلیون تومان برسد ،تصریح کرد :در
 ۹ماه گذشته  ۱۳۳هزار نفر در انتظار دریافت وام
ازدواج بودنــد و در حال حاضر حــدود  ۷۰هزار
نفــر در مرحله ثبت کد ملي و معرفي به شــعبه
هستند.

این بیمارســتان آمدیم اما بیماران زن و همراهانشان در
اینجا اذیت میشــوند« .در سایت این بیمارستان نوشته
شــده است» :رعایت منشــور حقوق بیماران ،با برخورد
بر پایــه تکریم ارباب رجوع و احتــرام متقابل فضایی را
مهیا نماید تا بیماران بدون هیچگونه دغدغه و مســئله
آزاردهندهای فقطوفقط به فکر درمان خویش باشــند و
انشــاءاﷲ با رضایت کامل از این مجموعه خارج شوند
که این آرزوی قلبی ماست«.
درمانگاه تخصصی کوثر
اما این فقط بیمارســتان بقیهاﷲ نیســت که از ورود
زنان مانتویــی جلوگیری میکند .زنان بــرای عبور از در
ورودی درمانــگاه تخصصی شــبانهروزی کوثر هم باید
چادر ســر کنند؛ درمانگاهی نســبتا بزرگ که در شهرک
محالتی پایتخت واقع شده است.
دختر جوانی که به نظر میرسد بهشدت سرماخورده
اســت ،از در پارکینگ وارد درمانگاه میشــود که زنی از
پنجره اتاق کنار پارکینگ سرش را بیرون میآورد میگوید
خانم از این طرف باید وارد شوید و او را به طرف در اتاقی
که خودش در آن نشســته اســت راهنمایی میکند .به
طرف چادرهایی که به چوبلباســی گوشه اتاق آویخته
شــدهاند اشــاره میکند و میگوید یکی از آنها را سرت
کن .دختــر جوان یکی از چادرهــا را برمیدارد .دختری
که همراه او از اتاق خارج میشــود ،میگوید» :رفتی تو
چادرت را دربیار ،من همیشه همین کار را میکنم«.
زن جوانی که برای درمان به این درمانگاه آمده است
به »شــرق« میگوید »اولینبار که بــه اینجا آمدم ،اصال

حالم خوب نبود .بهخاطر کیســت سینهام به اینجا آمده
بودم و اســترس زیادی داشــتم؛ چون نمیدانستم چه
اتفاقی برایم میافتد .جلوی در نگذاشتند وارد درمانگاه
شــوم و از من خواستند چادر ســرم کنم؛ درحالیکه من
اصال شرایط روحی خوبی نداشتم .از آن به بعد هروقت
اینجا میآیم آرایش نمیکنم .گاهی هم که از این مسیر
رد میشــوم با اینکه کار دکتری هم داشــته باشــم ،به
اینجا نمیآیم؛ چون حوصله بحثکردن و درگیرشدن با
مأموران اینجا را ندارم .اینکه میگویند آرایشــت را پاک
کن یا چادر سرت کن خیلی من را اذیت میکند .همسرم
سرباز اســت و من هم از طریق او بیمه شدهام .بیمه ما
طرف قرارداد این درمانگاه اســت؛ برای همین به اینجا
میآیم .قیمتهایش خیلی پایین است ،اگر اینطور نبود
هرگز به اینجا نمیآمدم« .داخل درمانگاه که میشــوید
تابلویی را میبینید که بخش زنان را از مردان جدا کرده
است .اینجا زنان را پزشکان زن معاینه میکنند و مردان
را پزشــکان مرد .زن میانســالی با چادری که از ســرش
افتاده ،کنار پســر ۱۱سالهاش که سرمی به دستش وصل
است ،نشسته است .پسرک به مادرش میگوید از داخل
کولهاش چیزی بــه او بدهد .مادر با چــادری که دنبال
خودش میکشاند ،کیف پسرش را برمیدارد و داخل آن
را میگردد .او به »شــرق« میگوید» :ما در شهرک شهید
محالتی زندگی میکنیم و اینجا نزدیکترین درمانگاه به
خانهمان بود؛ برای همین به اینجا آمدم«.
این درحالی اســت که به گفته یک مقام مســئول در
وزارت بهداشــت ،مجبورکردن بیماران به پوشیدن چادر
قانونی نیســت .او به روزنامه »شــرق« میگوید» :اینکه
بیماران را به پوشیدن چادر مجبور میکنند قانون نیست،
قانون فقط مصوبه مجلس اســت .بیمارستان کودکان
میتواند فقط کودکان را پذیرش کند یا بیمارســتانی که
مجوز بیمارســتان قلــب را دارد ،میتواند فقط بیماران
قلب را پذیــرش کند اما حق نــدارد دلبخواهی افراد را
پذیــرش کند یا بگوید افراد اجازه ورود به بیمارســتان را
ندارند و بیماران را مجبور به انجام کاری خارج از قوانین
بیمارستانی کند .البته در برخی از درمانگاههایی که وقف
شدهاند ،چنین مشکالتی وجود دارد که فقط افراد خاص
را پذیرش میکنند؛ مثال ایتام که البته تعداد آنها بســیار
کم است و اخیرا هم چنین مجوزهایی صادر نشده است.
اما بهطورکلی مجبورکردن بیماران به رعایت حجاب یا
هر کاری خارج از قوانین بیمارستانی مجاز نیست؛ بهویژه
در اورژانس که باید کار بیماران را خیلی زود انجام داد«.

 ســازمان تأمین اجتماعي اعالم کرد؛ این ســازمان
کارت طالیــي یا کارت ســالمت براي بیمهشــدگان و
مســتمريبگیران صادر نميکند .امیرعباس تقيپور
افزود :خدمات درماني سازمان تأمین اجتماعي تنها با
ارائه کارت ملي توسط بیمهشدگان و مستمريبگیران
در مراکــز ملکي و با دفترچه تأمیــن درمان در مراکز
غیرملکي ارائه ميشــود .وي با اشــاره بــه اینکه این
ســازمان به هیچ عنوان کارت طالیي یا کارت سالمت
تأمیــن اجتماعي صادر نميکند ،تأکید کرد :ســازمان
تأمیــن اجتماعي هیچگونه تمــاس تلفني یا مراجعه
حضوري به درب منازل بیمهشدگان و مستمريبگیران
بــراي دریافت وجــه بهمنظور صادرکــردن اینگونه
کارتها نداشــته و نخواهد داشــت .وي با بیان اینکه
بر اســاس گزارشهاي مردمــي ،تماسهاي زیادي با
جمعي از بیمهشــدگان و مســتمريبگیران سازمان
گرفته شــده که براي دریافــت کارت طالیي یا کارت
ســالمت تأمین اجتماعي ،پرداخــت مبالغي بین ۲۰۰
تا  ۴۰۰هزار تومان الزامي اســت ،افزود :متأســفانه در
برخي موارد به مستمريبگیران گفته شده است که اگر
این مبالغ را پرداخت نکنند ،حقوق ماهیانهشان قطع
خواهد شــد که این موضوع نیز بههیچعنوان صحت
ندارد .مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعي گفت:
اخبار این ســازمان ،روزانه از طریق ســایت رسمي به
نشــاني  www.tamin.irو رســانههاي معتبر کشــور
منتشــر ميشــود .تقیپور خطاب به بیمهشــدگان و
مستمريبگیران این سازمان اظهار کرد :مرکز ارتباطات
مردمي ســازمان تأمین اجتماعي با شماره تلفن ۱۴۲۰
آماده پاسخگویي به بیمهشــدگان و مستمريبگیران
اســت .گفتني اســت؛ مراکز ملکي ،به مراکز درماني
اطــالق ميشــود که مالکیــت کامــل آن متعلق به
سازمان تأمین اجتماعي اســت و خدمات درماني در
این مراکز به طور کامال رایگان انجام ميشود و مراکز
غیرملکي به مراکز درماني طرف قرارداد با این سازمان
اطالق ميشــود .سازمان تأمین اجتماعي با حدود ۴۲
میلیون بیمه شــده ۱۸ ،نوع خدمت به بیمهشــدگان،
مستمريبگیران و بازنشستگان در سراسر کشور ارائه
ميدهد ،حدود سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش
این سازمان را مستمريبگیران و بازنشستگان تشکیل
ميدهند .بخــش بیمهاي ســازمان تأمین اجتماعي
داراي  ۴۸۰شــعبه در سراسر کشــور است و خدمات
بیمهاي گسترده این ســازمان از طریق این واحدها به
جامعه تحت پوشش ارائه ميشود.

