كميته امداد امسال
 ۴هزار ميليارد تومان وام ميدهد

مدير عامل صندوق قرضالحس��نه امداد واليت كميت��ه امداد روز
گذشته خبر داد :امسال  4هزار ميليارد تومان تسهيالت قرضالحسنه
به مددجويان و نيازمندان پرداخت ميشود كه تا پايان مرداد حدود
 ۷۶۰ميليارد تومان انجام شدهاست .علي عاشوري افزود :پرداخت
قرضالحس��نه و پرداخت وام از قديميترين خدمات و فعاليتهاي
حمايتي كميته امداد اس��ت كه آن را در كن��ار موضوعهايي مانند
مس��كن و درمان قرار دادهاست .وي گفت :س��ال  ۹۴هيئت امناي
كميته امداد تصميم گرفت اين خدمات پرداخت وام قرضالحسنه
در يك بستر جديد انجام شود و در نهايت پس از بررسيهاي فراوان
تصميم بر اين شد كه در قالب يك صندوق قرضالحسنه اين خدمات
انجام شود و صندوق امداد واليت فعاليت خودش را از نيمه اول سال
 ۹۵آغاز كرد.
عاشوري افزود :وامهاي تا  ۱۰ميليون را با صفر درصد كارمزد پرداخت
ميكنيم .وامهاي باالي  ۱۰ميليون تومان فقط  ۳درصد كارمزد آن هم
فقط يكبار دريافت ميشود .در صورتي كه طبق ضوابط بانك مركزي ما
ميتوانيم  ۴درصد كارمزد در ابتداي هر سال بگيريم.
وی گفت :براي اقشار زنان سرپرست خانوار كه در تأمين ضامن مشكل
دارند ،صندوق ضمانت ايجاد كرديم و خودمان ضامن ميشويم .مجوز
بانك مركزي را هم داريم و دستگاههاي نظارتي ،حسابرسي و سازمان
امور مالياتي بر همه فعاليتهاي ما نظارت دارند و ما عضو شبكه شتاب
هم هستيم .وي تصريح كرد :ما امانتدار سپردههاي مردم هم هستيم.
بخش��ي از منابع صندوق از محل منابع امداد است و يك بخش اعظم
از منابع ما سپردههاي مردم خير و نوعدوست كش��ور است كه از اين
محل صرفاً وام پرداخت ميش��ود و ما اجازه نداريم اين س��پردهها را
جايي سرمايهگذاري كنيم .عاش��وري گفت :در  ۳۱استان كشور۳۴ ،
شعبه فعال داريم كه تمام خدمات قرضالحسنه و بانكي را به مردم ارائه
ميدهند و در  ۷۷۰شهرس��تان و نقطه ،عامالن يا باجههايي داريم كه
تمام خدمات در آنجا به مردم ارائه ميشود.
وي ادامه داد :خدمات صندوق قرضالحسنه ،پايه و بنيان پرداخت وام
قرضالحسنه اس��ت .موضوع وام را در چندين سرفصل تقسيمبندي
كرديم كه اصليترين آنها وامهاي كارگشايي است كه براي گرهگشايي
از مش��كالت اضطراري مردم مانند چالشهاي درمان��ي يا بدهيها و
تأمين جهيزيه ارائه ميشود .نوع دوم وام ما كه كميته امداد خيلي روي
آن برنامهريزي كرده ،اش��تغال و خودكفايي است كه از طريق اين وام
بخش اعظم اين كار يعني اشتغالزايي كه مدنظر كميته است ،عملياتي
ميشود .نوع سوم وامهاي ما وديعه مسكن نام دارد؛ براي تأمين وديعه
مسكن نيازمندان .نوع چهارم وامهاي مسكن است براي خريد ،احداث
يا تعمير منازل .ما همچنين يك نوع وام به اسم وامهاي فرهنگي ويژه
دانشآموزان و دانشجويان پرداخت ميكنيم كه از اين خدمات براي
خريد تبلت و ساير هزينههاي تحصيلي استفاده ميكنند.
عاشوري افزود :در س��ال جاري در حوزه وامهاي كارگشايي يك وام را
مجزا كرديم به نام وام درمان كه اين وام جديد ايجاد شد و از اول امسال
پرداخت كرديم .سال  ۹۹بايد  ۳هزار ميليارد وام پرداخت ميكرديم
اما با زحمات همكاران ما و حمايتهاي مردم خير و نيكوكار توانستيم ۳
هزار و  ۴۰۰ميليارد تومان يعني بيش از بودجه مصوب پرداخت كنيم
و اين وامها در  ۴۲۳هزار فقره پرداخت شدهاست و در سال جاري هم
تعهد ما پرداخت  ۴هزار ميليارد تومان وام اس��ت كه تا پايان مردادماه
حدود  ۷۶۰ميليارد تومان پرداخت شدهاست.

بازديد  200نفره دادستان از اوين

دادستان عمومي و انقالب تهران به همراه جمعي از مسئوالن دادسرا
و داستانهاي مناطق مختلف استان تهران ،از ندامتگاه اوين بازديد
كرد و در جريان مسائل قضايي زندانيان و مددجويان قرار گرفت.

علي القاصيمهر ،دادستان پس از بازديد از زندان تهران بزرگ ،زندان
زنان ،زندان قزلحصار و بازداشتگاه آگاهي تهران ،صبح ديروز به همراه
جمعي از مسئوالن دادسرا و داستانهاي مناطق مختلف استان تهران،
از ندامتگاه اوي��ن بازديد ك��رد و از نزديك در جريان مس��ائل قضايي
زندانيان و مددجويان حاضر در اين زندان قرار گرفت.
دادس��تان تهران در جريان اين بازديد ،با جمع كثيري از مددجويان
زندان اوين ،مالقات كرد و ضمن استماع مسائل قضايي آنها ،دستورات
مقتضي را براي رسيدگي صادر كرد .دادستان عمومي و انقالب تهران
در گفتوگويي در حاشيه اين بازديد اظهار كرد :در پي تأكيدات رئيس
قوه قضائيه قريب به دو ماه است كه سلسله بازديدها را از كليه زندانهاي
استان تهران شروع كردهايم .شيوه بازديدهاي ما نيز به اين شكل است
كه قضات به شكل دستهجمعي و اغلب در روزهاي تعطيل در محيط و
محل زندان حضور پيدا ميكنند .دادستان تهران با بيان اينكه بازديد
از زندان اوين ،پنجمين بازديدي است كه در ادامه سلسله بازديدهاي
انجام شده از زندانها صورت گرفتهاست ،گفت :حدود  ۲۰۰نفر از قضات
در مجموعه دادسراهاي تهران كه عمدتاً بازپرسان و دادياران پروندهها
بودند ،در اينجا حضور پيدا كردند و از نزديك به صورت چهره به چهره
با زندانيان مالقات داشتند.
وي با اشاره به بررسي وضعيت نگهداري زندانيان از زبان خود آنها توسط
قضات اظهار كرد :هدف از اين اقدام ،حصول اطمينان از رعايت حقوق
زندانيان بودهاست .القاصيمهر با بيان اينكه عمده زندانيان مستقر در
زندان اوين ،تحت قرار هستند ،گفت :كليه زندانيان و بازداشتيها بدون
استثنا با قضات مالقات كردند و حتي يك نفر هم وجود ندارد كه در اين
مجموعه نگهداري ش��ود و قاضي پرونده خود را نديدهباشد و وضعيت
پرونده آن زنداني مورد بازبيني و بررسي قرار نگرفتهباشد .وي با بيان
اينكه تعداد زندانيان بازديد شده ۲هزارو ۴۶۴نفر بود ،تعداد مرخصي
دادهشده به استناد بخشنامه رياست قوه قضائيه را  ۶۵نفر اعالم كرد.
دادستان تهران بيان داشت :تعداد مرخصي متصل به آزادي در راستاي
ماده  ۱۴دستورالعمل س��اماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري
 ۱۲نفر و همچنين تعداد ۱۶۸نفر نيز از روزهاي قبل در مرخصي به سر
ميبرند كه نسبت به تمديد آنها دستورات الزم داده شد.

طبق گفته رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان ،ايران در يكي از
منحصر به فردترين شتاب سالمندي جمعيت در جهان ،در سال ۱۴۲۰
جمعيت سالمندياش دو برابر ميش��ود و به  ۲۰درصد ميرسد و بعد
از آن افزايش جمعيت س��المندي تا بيش از يك سوم جمعيت كشور
( ۳۳درصد) در سال  ۱۴۳۵ادامه خواهد يافت؛ اين در حالي است كه با
وجود افزايش جمعيت سالخوردگان طي سالهاي آتي ،مجري طرح
پيشنويس قانون حمايت از س��المندان ميگويد :در نظام حقوقي و
اقتصادي ايران ،مقررهاي قانوني براي توانمندسازي اقتصادي سالمندان
به صورت عام و كارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد.
سازمان جهاني بهداش��ت ( )WHOدر گزارش جديدي هشدار داد
كه آمار ابتال به دمانس (زوال عقل) به ش��كل هش��داردهندهاي رو به
فزوني است و تا سال  ۲۰۳۰ميالدي شمار مبتاليان  ۴۰درصد بيشتر
ميشوند.
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در ي�ك اق�دام جال�ب ،كميت�ه ام�داد ب�راي زن�ان سرپرس�ت
خان�وار ك�ه در تأمي�ن ضام�ن مش�كل دارن�د ،صن�دوق
ضمان�ت ايج�اد ك�رده و خ�ود كميت�ه ضام�ن ميش�ود.
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معاون قرارگاه پدافند زيستي كشور در گفت و گو با «جوان»:

واكسن اسپوتنيك در ايران توليد و خارج ميشود!

سنديكاها به درستي استفاده نكرديم ،در حالي كه
مجري مصوبات اتحاديهها و سنديكاها هستند ،اما
فقط ابالغ ميكنيم كه تعطيل شود.

گفتوگو

زهرا چيذري

پس شما با الك داون عمومي موافق
نيس�تيد و معتقدي�د الكداون بايد
هوشمندانهتر باشد؟

بله الك داون كام ً
ال هوش��مندانه و با اس��تفاده از
تكنولوژيها؛ يعني غربالگري ديجيتال ،كنترل از
طريق موبايل و كنترل از طريق كارتهاي بانكي .ما
توانمندي رديابي هوشمند را در داخل كشور داريم.
رفتار درمان محور بيمارس��تاني به طور كلي بايد
عوض شود و از منزل به بعد اليه به اليه جلو بيايد .ما
هر جا ميتوانيم بايد بيماران و افراد مشكوك را در
منازل مديريت كنيم .اليه بعدي در محالت و بعد
بياوريم به بيمارستانها تا بيمارستانهاي ما در اين
حجم درگير نشوند .ما يكي از كشورهايي هستيم
كه بيشترين مدافعان سالمت را از دست دادهايم
و بيمارس��تانهاي ما خيلي درگير هستند چون
بار خيلي زيادي را بر دوش بيمارستانها تحميل
كردهايم و ناخواسته بهرغم واكسيناسيون مختلف
اين درگيري اتفاق افتادهاست.

مریم کامیاب | مهر

وي�روس المبدا به قط�ر و تركيه هم رس�يده و
در يك قدمي كش�ور ماس�ت .همين حاال هم
روزي ح�دود  600نف�ر از هموطنانم�ان را از
دست ميدهيم و باز شدن پاي المبدا به كشور
ميتواند شرايطي به مراتب وخيمتر ايجاد كند.
دكتر محمد كريمينيا ،مع�اون قرارگاه پدافند
زيستي كش�ور معتقد اس�ت حداكثر يك ماه
براي آمادگ�ي در مقابل س�وش المبدا فرصت
داري�م و در اين م�دت بايد با بازمهندس�ي در
س�اختار قرارگاه ملي مقابله با كرونا ،بازنگري
در ساختار فعلي واكسيناس�يون و استفاده از
تجارب مثبت كشورهاي موفق و تجارب مثبت
خودمان ب�راي مواجهه با المبدا آماده ش�ويم.
چرايي بحراني ش�دن كرون�ا و رس�يدن آمار
مرگهاي روزانه به  700نفر ،تحليل وضع موجود
و راهكارهاي پيشرو ،موضوعاتي اس�ت كه در
گفتوگو با دكتر كريمينيا به آنها پرداختهايم.

آقاي دكتر كريمي نيا! مرگهاي كرونا
در كشور به حدود روزي  700مورد هم
رس�يده و آمار ابتال و بس�تري هم به
همين تناسب باالست .شرايط امروز
كش�ور را ناش�ي از چه ميدانيد؟ آيا
صرف قدرت شيوع ويروس دلتا اين
اوضاع را رقم زده يا بخش�ي از ماجرا
به شيوه نادرست مديريت بيماري در
كشور باز ميگردد؟

در كشور ما بحراني كه به عنوان پاندمي كرونا بود،
كوچك انگاش��ته ش��د و آن را به عنوان رخدادي
بهداشتي درماني دانستند و بار اصلي آن را بر دوش
وزارت بهداشت قرار دادند .ستاد ملي مقابله با كرونا
تشكيل شد،اما ازتوانمنديهاي ساير دستگاهها و
تجارب گذشته به درستي استفاده نشد .يكسري از
دستگاهها در اين زمينه مسئوليت داشتند .به عنوان
مثال سازمان پدافند غيرعامل يكي از سازمانها و
دستگاههايي بود كه در اين زمينه مسئوليت ملي
دارد و تجارب ،تمرين ،رزمايش و ساختارسازي و
آمادهسازي قرارگاه استاني را انجام دادهاست ،اما
اين سازمان به يكباره كنار گذاشته و ساختار جديد
طراحي شد .از ظرفيت سازمان مديريت بحران و
حتي از توانمندي وزارت كشور هم كه مسئوليت
ملي دارد به درستي استفاده نكرديم .مجموع اينها
نشان داد ،ستاد ملي مقابله با كرونا استراتژي ندارد.
وقتي استراتژي درستي نداش��ته باشيد ،بيماري
خودش را به شما تحميل ميكند! نتيجه اين شد
كه از همان ابتدا بيمارس��تانهاي ما محور شد و
تاكنون هم از اين وضعيت خارج نشدهايم .در مرحله
تاكتيك و تكنيك هم به درستي رفتار نكرديم .يعني
ما از ستاد ملي براي كل كشور تصميم گرفتيم در
حالي كه شايد يك بخشدار يا فرماندار و استانداري
توانسته زير مجموعهاش را مديريت و بيماري را در
محدوده خودش كنترل كند،اما در س��طح كشور
براي همه يك الگو را طراحي ،ابالغ و اجرا كرديم .از
سوي ديگر نظرات اصالحي و دلسوزانه متخصصين،
دستگاهها و كارشناس��ان ،جدي گرفته نميشد.
اينكه ابتدا فكر ميكرديم كاري درست است ،اما در
ادامه مشخص شدهاست كه درست نبوده،اشكالي
ندارد .اما لجاجت بر اش��تباه گذش��ته ،ماحصلش
مرگهاي باالي  ۷۰۰نفر شد .اين لجاجت بر الگوي
قديم ،تداوم  ۱۸ماهه پيدا كرد و خودش را جاهاي
ديگر هم نشان داد.

مث ً
ال در كجا؟!

ما از قبل مبحث مافياي دارو را در كشور داشتيم.
دكتر نمكي همان ماههاي اول مسئوليت گفتند كه
من با مافياي دارو مقابله ميكنم و جلوي امضاهاي
طاليي را ميگيرم .حاال همان مافيا ،در دوران مقابله
با كرونا به كاسبان كرونا تبديل شدهاند و در زمينه
دارو ،تجهيزات پزشكي و واكسن به انحاي مختلف
براي كشور چالش درست كردند.

آي�ا ميت�وان مصاديق اين كاس�بي
از كرون�ا را در هزينهه�اي چندي�ن
ميلياردي ب�راي داروه�اي بياثري

حسین سروقامت

همچ�ون رمدس�يوير و فاويپيراوير
رديابي كرد؟

دقيقاً! در زمينه تجويز رمدس��يوير و فاويپيراوير،
بهرغم اينكه سازمان بهداشت جهاني اين دو دارو
را در چند مطالعه رد كرد ،اما وزير وقت بهداش��ت
در شوراي عالي بيمه اين دو دارو را تصويب و حتي
زمينه توليدش را ايجاد كرد .در حالي كه اخيرا ً هم
آقاي دكتر قانعي دبير س��ابق كميته علمي ستاد
مقابله با كرونا ،مصاحبههاي مكرر كردهاست كه اين
دو دارو هيچ تأثيري در درمان كرونا نداشتهاست.

اما درمانگاههاي سرپايي رمدسيوير
همچنان در حال راهاندازي است!

بله در خيلي از بيمارس��تانهاي ما درمانگاههاي
سرپايي تزريق رمدسيوير ايجاد شدهاست .اخيرا ً
هم بيمه سالمت اعالم كرد از ابتداي شهريور ماه
فاويپيراوير در ليست بيمه نيس��ت،اما هيچكس
نميپرس��د چرا چنين دارويي را تصويب و توزيع
كرديد و چرا در نهايت ردش كرديد؟!

شما به عنوان معاون قرارگاه پدافند
زيستي كشور چرا زودتر اين مطالب
را عنوان نكرديد و حاال با تغيير دولت
اين موضوع را رسانهاي ميكنيد؟

اگر شما به مصاحبه  ۱۴دي ماه كه من با برنامه ثريا
در شبكه يك داشتم ،مراجعه كنيد ،ميبينید كه
ما به عنوان سازمان پدافند ماههاي متعددي است
اين موارد را گفتهايم ،اما متأس��فانه با اين توجيه
كه در جنگ فرمانده را نبايد ع��وض كنيم به اين
نكات توجه نشد .سؤال من اين است اگر فرمانده به
نيروهايش آسيب ميرساند ،چرا نبايد عوض شود؟!
كجا در كشور عملكرد اين فرمانده را چك كرده و
به مردم گزارش دادند؟! بعضي از دس��تگاههاي ما
وظيفه نظارتيشان را فراموش كردهاند.

چه دس�تگاههايي بايد در اين موارد
نظارت ميكردند؟

مجلس ،قوه قضائيه ،س��ازمان بازرس��ي و ديوان
محاسبات.

به بحث مافياي دارو و ماجراي تصويب
و توليد و تجويز داروهاي بياثري مثل
رمدسيوير اشاره داشتيد .آيا در حوزه
واكس�ن هم با چنين مسائلي مواجه
بودهايم؟

بله به طور نمونه قرارداد توليد  2ميليون دوز واكسن
اسپوتنيك در ماه در ايران بين شركت اكتووركو و
اس��پوتنيك روسيه بس��ته و اين قرارداد در سطح
گسترده رس��انهاي و به همه كشور اعالم ميشود
كه به زودي ماهي  ۲ميليون دوز واكسن اسپوتنيك
را به بازار ايران عرضه ميكنيم،اما در تيرماه دكتر
رئيسي ،معاون بهداشتي وزارتخانه اعالم ميكند
كه روسها س��ر ما كاله گذاشتند .اگر روسها سر
ما كاله گذاشتند چرا به مراجع بينالمللي شكايت
نميكنيد؟ چرا واقعيت را به مردم نميگوييد؟

واقعيت چه بودهاست؟

واقعيت اين بوده كه روسها به درستي با شركت
اكتوور قرارداد بس��تهاند تا واكسن اسپوتنيك در
ايران توليد و به روسيه تحويل شود نه ايران! در واقع
روسيه براي توليد واكسن برونسپاري كردهاست.

يعني در حال حاضر اين واكسن توليد
ميشود و به ما نميدهند ؟!

بله واكسن توليد ميش��ود و به ما هم نميدهند.
پس ميبيني��د كه س��وءمديريت بخش كوچكي
از اين ماجراس��ت و نميتوانيم بگوييم همه اينها
سوءمديريت بودهاس��ت .اين قرارداد را چه كسي
تنظيم و چه كسي امضا كرده ؟ چه كسي به مردم
اعالم ك��رده ؟ اگ��ر ظرفيت تولي��د ۲ميليون دوز
واكسن در ماه در داخل كشور طبق استانداردهاي
بينالملل��ي وجود دارد ،چ��را اين ظرفي��ت را در
اختيار س��اير توليدكنندههايمان نگذاش��تيم تا
محصوالت ايراني زودتر وارد بازار شود؟! نمايندگان
كميسيون بهداشت و درمان مجلس ،قوه قضائيه،
سازمان بازرس��ي كل كش��ور و ديوان محاسبات
نهادها و افرادي هس��تند كه بايد به اين مس��ائل
توجه ج��دي و عملياتي بكنند .نكت��ه ديگري كه

وجود دارد اين اس��ت كه در قواني��ن و مقررات ما
براي شرايط اضطراري پيشبيني درستي صورت
نگرفته و زيرساختهاي الزم براي آن در نظر گرفته
نشدهاست .صرف قانون نيست و بايد زيرساختهاي
اجرايي قانون را هم در نظر بگيريم به همين خاطر
رسيدگي به خيلي از موارد اينچنيني ناخواسته در
يك پروسه طوالني مدت قرار ميگيرد.

چرا روسيه توليد واكسن اسپوتنيك
را برونس�پاري ك�رده و ب�ه اي�ران
سپردهاست؟

نه فقط روسيه ،حتي كشور ايران هم به دنبال اين
است تا براي توليد واكسن بيشتر از ظرفيت موجود
در كشورهاي ديگر استفاده كند .كاري كه در حال
فايزر ،مدرنا ،آسترازنكا و حتي چين و هند هم انجام
ميدهند .اين يك قانون است كه به جاي گسترش
ظرفيت و وقت تلف كردن براي توليد ،از ظرفيت
استاندارد موجود در شهر و كش��ور ديگر استفاده
ميكنند تا توليد را س��ريع پيش ببرند و اين يك
استراتژي خيلي خوب است كه ايران هم اگر بتواند
بايد استفاده كند.

آقاي دكتر! دارويي رمدسيوير واقع ًا
اثرگ�ذاري در درمان كرون�ا ندارد يا
در حال حاضر كه مصرف آن باال رفته
است ،اينگونه عنوان ميشود؟

هزاران ميليارد تومان هزينه واردات ماده اوليه اين
دارو شده است .گفته ميشود امريكا به ما واكسن
نميدهد ،اما جالب است بدانيد تنها توليدكننده
م��واد اولي��ه داروي��ي رمدس��يوير يك ش��ركت
صهيونيستي  -امريكايي اس��ت كه در امريكا قرار
دارد .چرا ما هزاران ميليارد تومان بر اساس گزارش
آقاي دكتر قانعي و دكتر زالي هزين��ه اين داروها
كردهايم؟ هر دوي اين بزرگ��واران در حال حاضر
سمت دارند .آقاي دكتر قانعي دبير كميته نيست،اما
هنوز عضو كميته علمي مقابله با كرونا و عضو كميته
واكسن كروناست .آقاي دكتر زالي هم مسئول ستاد
كرونا استان تهران است .طبق گزارشهايي اين دو
بزرگوار ،هزاران ميليارد تومان بودجه مملكت صرف
واردات ماده اوليه رمدسيوير شده در حالي كه در
مطالعه سازمان جهاني بهداشت اعالم شده كه اين
داروها كارايي و هزينه اثربخشي نداشتهاند.

سال گذشته بود كه نتايج اين تحقيق
اعالم شد و جديد نيست.

بله ،سال گذش��ته يكي از بحثهاي دعواي دكتر
ملكزاده و دكتر نمكي بر سر همين ماجرا بود و چيز
تازهاي نيست،اما باز هم سازمان جهاني بهداشت
ماه گذشته مطالعه جديدي را منتشر كرد و همان
نتيجه قبلي اينجا هم تكرار شد .بنابراين ميبينيد
كه مس��ائل مرتبط با س��وءمديريت از يك طرف،
ضعف مديريت از سوي ديگر و مديريت هدفمند به
سمت منافع برخي گروهها موجب شده تا شرايط
امروز پيش بيايد.

آقاي دكتر حاال و در ش�رايط كنوني
براي مديريت اوضاع چه بايد كرد؟

با تغيير برخي از آدمها ساختارها به هم نميريزد.
 ۱۸ماه از آغاز اپيدمي كرونا در كش��ور گذش��ته و
خيلي از نقاط قوت و ضعف مش��خص شدهاست.
كشورهاي موفق در مهار كرونا س��ه استراتژي را
پيش گرفتهاند؛ يك تش��خيص در حد وسيع ،دو
رديابي افراد مشكوك و بيمار و سه واكسيناسيون.
در كنار اينها فاصلهگ��ذاري و بحثهاي مرتبط با
بهداشت فردي ،ماس��ك و اينها را هم بايد در نظر
گرفت كه همه رعايت ميكردند.
بايد پروتكلها و الگوهايي كه در كشورهاي ديگر
به درستي عملياتي شده را عملياتي كنيم .در اصل
يك بازمهندسي در ساختار قرارگاه ملي مقابله با
كرونا بايد اتفاق بيفتد.
يك بازسازي خيلي جدي حرفهاي و اورژانسي در
حوزه ملي ،استاني و شهرستاني شهري و دستگاهي
بايد انجام شود .زيرا بخشهاي مختلف بايد بيشتر
دخيل ش��وند ما حت��ي از ظرفيت س��ازمان نظام
پزشكي ،سازمان نظام روانشناسي ،و نظام پرستاري
نتوانستهايم ،استفاده كنيم .از ظرفيت اتحاديهها و

با وجود واردات  ۲۴ميليون واكسن و
افزايش واكسيناسيون مرگها به۷۰۹
مورد هم رس�يد چرا واكسيناسيون
م�ا در عم�ل از افزايش م�وارد فوت
پيشگيري نكرد؟

ما در واكسيناس��يون م��ان عقل مع��اش به كار
نگرفتهاي��م .واكسيناس��يون ما به ج��اي اينكه
مناطق و افرا د پرريسك را در بر بگيرد ،يك دفعه
جمعيت بلند و زي��ادي را در بر گرفت .در خيلي
از استانهايي كه بيماري ش��يوع پيدا نكردهبود
واكسيناس��يون انجام داديم و در استانهايي كه
بيماري ش��يوع پيدا كردهبود و به شدت در حال
پيش��روي بود با همان الگوي اس��تان كم شيوع
واكسيناس��يون انجام ش��د .واكسيناسيون بايد
بازمهندسي ش��ود .برخي از گروههاي ما واقعاً به
واكسيناسيون نيازي نداشتند و آنقدر در معرض
خطر نبودند .وقتي گفته ميش��ود اف��راد باالي
 ۶۰سال بايد واكسينه شوند ،فرقي نميكند كه
پاكبان باشند يا معلم .براي واكسينه شدن برخي
گروهها اولويت داده ش��د و حتي اف��راد 40 ،30
سالشان را هم واكسينه كردند در حالي كه همان
زمان افراد با س��ن بيشتري داشتيم كه واكسينه
نشدند و آمار فوتيهاي ما در آن را رده سني بيشتر
بود .يك بررسي هم اخيرا ً منتشر شده كه نشان
ميدهد افرادهاي ريسكي كه به درستي واكسينه
شدهاند آمار مرگ در آن جمعيت به شدت پايين
آمدهاست؛ يعني ما حتي از تجارب مثبت خودمان
هم اس��تفاده نميكنيم! طرح ش��هيد سليماني
طبق صحبت آق��اي وزير بهداش��ت آمار مرگ
را  ۶۰و  ۷۰درصد پايين آورد ،ام��ا پس از دو ماه
طرح عم ً
ال متوقف شد ،چرا طرحي كه موفق بود،
عم ً
ال متوقف شد؟ چه دستهايي در كار بوده تا از
تجارب مثبت خودمان هم استفاده نكنيم؟!

اشاره داش�تيد كه س�ازمان پدافند
غيرعام�ل و مديري�ت بح�ران از
س�ازمانهاي تخصص�ي در ح�وزه
مديري�ت بحرا نه�اي اينچنين�ي
هستند .اين دو س�ازمان عضو ستاد
ملي مقابله با كرونا نيستند؟

بهرغم پيگيريهاي به شدت زياد ،سازمان پدافند
غيرعامل عضو س��تاد نيست و س��ازمان مديريت
بحران هم خودش نيست ،ولي وزارت كشور عضو
است .در حالي كه سازمان پدافند غيرعامل طبق
سياس��تهاي كلي كه رهبري اب�لاغ فرمودند و
اساسنامه پدافند زيستي ،وظيفهاش در اينجاست.
يعني دقيقاً در جايي كه سازمان سالها تمرين كرد
و براي اين كار آماده شد نه فقط سازمان پدافند را
كنار گذاشتند ،بلكه ساز و كاري را كه براي مقابله با
براي اين بحران هم آماده شدهبود ،كنار گذاشتند.
در حالي كه سازمان براي مقابله با اين شرايط از قبل
آمادگي داشت .ما در  ۲۹بهمن  ۹۶در فرودگاه امام
مانور برگزار كرديم .موضوع مانور بيماري ويروسي
هوابردي بود كه در كشور چين اتفاق افتاده و توسط
مسافران يك پرواز وارد كشور ايران ميشود.

 ۲۹بهم�ن  ۹۶؟! آي�ا پيشبين�ي
ميكرديد؟

وظيفه س��ازمان پدافند غيرعامل اين اس��ت كه
تهديدات و آسيبها را شناسايي و اقدامهاي الزم
را پيشبيني كند .تمامي مس��تندات اين مانور و
آمادگيها موجود است و ما ميتوانيم اسناد آن را
در اختيار شما قرار دهيم.

و كالم پاياني؟

م��ا در دوره انتقالي دولت يك فض��اي  ۵۰روزه را
از دس��ت داديم؛ نه دولت قبل براي انتقال برنامه
داش��ت و نه دولت جديد در اين زمينه پيشبيني
الزم را كردهبود .اين فضاي  50روزه دقيقاً فضايي
ش��د كه ما به آمار  ۷۰۰ - ۶۰۰نفر فوت��ي در روز
رس��يديم .من از رئيسجمه��ور خواهش دارم هر
طور شده بازمهندسي ستاد ملي مقابله با كرونا را
تسريع كنند .ما فرصت نداريم .در حال حاضر كرونا
تنها چالش جدي كشور است .سويه جديد المبدا
نزديك است ،وارد كشور ش��ود و احتماالً شرايط
بدتري را رقم ميزند .ما ماكزيمم يك ماه فرصت
داريم با واكسيناسيون ،بازسازيها و بازمهندسي
و تقسيم كارهايي كه بايد انجام دهيم خودمان را
براي المبدا آماده كنيم واال آن زمان تجارب خيلي
بدتري خواهيم داشت.
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«بارها س�يگار لعنتي را ترك كردم ،اما به يك ماه هم نكشيد.
دوباره كشيدم!»
«تصميم گرفتم لب به فستفود نزنم ،اما بيخيال . . .االن توي
مغازه پيتزا فروشيام!»
تصميمات ناپايدار پيچيدهتر از چيزي هس�تند كه فكرش را
بكنيم .راستي . . .چرا تصميمات ما راسخ و پايدار نيستند؟
دوس�تان! از هر راهي رفته ايد ،يكبار هم اي�ن راه را امتحان
كنيد.
ترك عادات كهن يا ايجاد عادات تازه به مرور اتفاق ميافتند؛
تصميمات يكش�به را فرام�وش و اصل «تدري�ج» را رعايت
كنيد.
حتي بهترين تصميمات گاهي شكست ميخورند .از اصل «همه
يا هيچ» دوري كنيد .اگر ناكام شديد ،دوباره امتحان كنيد.
«سنگ بزرگ عالمت نزدن است»؛ تصميمات كوچك و ساده
بگيريد!
شما دقيق ًا مسئول رفتار خودتان هستيد؛لطف ًا تصميمات خود
را به تصميم ديگران پيوند نزنيد!
 . . .و س�رانجام يادتان باشد كه «رهرو آن اس�ت كه آهسته و
پيوسته رود».

عليرضا سزاوار

احياي 8هزار ميليارد توماني
روستاهاي كشور

امسال با كمكهاي دولت و مجلس
باالترين اعتبار نسبت به سالهاي قبل
براي ساخت و ساز روستاها در نظر گرفته شدهاست
يك دهه از آغاز برنامههاي عمراني با عنوان طرح هادي ميگذرد
و همچنان برخي روس�تاها با مش�كالت مختلفي دس�ت و پنجه
ن�رم ميكنند .ب�ه همي�ن دليل از امس�ال ب�ا اختص�اص بودجه
بيس�ابقه  8هزار ميليارد توماني ،قرار اس�ت نهتنها مشكالت به
جا مانده حل ش�ود ،بلكه گردش�گري روس�تايي ،حل مشكالت
آب�ي و س�نددار ك�ردن زمينهاي ب�ا ارزش ه�م اجرايي ش�ود.

تا پيش از طرح هادي كه به منظور احياي روستاها انجام ميشود ،در
برنامهريزيهاي كشوري نسبت به آباداني روستاها توجه جدي وجود
نداشت .به طور نمونه عمليات بازسازي بسياري از روستاي نوار مرزي،
تازه از سال گذش��ته و با همت نمايندگان مجلس ،همزمان با چهل و
دومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي آغاز شد.
افزايش صددرصدي تس�هيالت ب�راي حاشيهنش�ينها و
روستاييان
طرح هادي هم در عمر  10ساله خود نتوانست تمام مشكالت روستاها را
حل كند .به طور نمونه در بخش سرمايههاي ساختماني ،ارزش امالك
روستايي مورد توجه جدي قرار نگرفت و فضا براي زمينخواران مهيا
شد .به خاطر سند نداش��تن زمينهاي با ارزش روستايي در يك دهه
ساختوساز غيرقانوني در روستاهاي كشور از

اخير ،بيش از ۱۵۰هزار
سوي بنياد مس��كن به مراجع قضايي معرفي شدهاست .براي مقابله با
زمينخواران از دو سال قبل ،بنياد مسكن انقالب اسالمي با همكاري
مجلس براي روس��تاها و ش��هرهاي زير  ۲۵هزار نفر جمعيت ،شرايط
سنددار شدن زمينهای بالتكليف را فراهم كرد.
از س��ال گذش��ته تاكنون فقط بيش از  5هزار واحد مسكن محرومان
در سيستان و بلوچستان در حال ساخت اس��ت .اين استان بيشترين
تعداد روستا را در بين تمام استانها دارد .اتفاق مهم ديگري كه امسال
براي احياي روس��تاها و حل مشكل حاشيه نش��يني رخ داد ،افزايش
صددرصدي تسهيالت بازسازي مسكن حاشيهنشيني و روستايي بود.
به پيشنهاد بنياد مسكن انقالب اسالمي و موافقت شوراي پول و اعتبار،
اكنون سقف تسهيالت حاشيهنش��يني از  ۵۰به  ۱۰۰ميليون تومان،
تسهيالت بازسازي در روستاها از  ۴۰به  ۸۰و در شهرها از  ۵۰به ۱۰۰
ميليون تومان در سراسر كشور افزايش يافتهاست.
پايان فعاليتهاي عمراني در  ۶۴۵روستاي بزرگ
در همين راستا روز گذش��ته هم معاون عمران روستايي بنياد مسكن
انقالب اسالمي گفت :براي اجراي طرحهاي عمران روستايي ،امسال
حدود  ۸هزار ميلي��ارد تومان اعتب��ار مصوب داريم و ب��ر همين مبنا
طرحهاي بازسازي عملياتي ميشود.
محمدرضا شاملو با اشاره به اينكه طرحهاي هادي  ۱۰ساله است و چون
مدت اين طرح در بسياري از روستاها تمام شدهاست و مردم با مشكل
مواجه هس��تند ،به خبرگزاري صدا وس��يما گفت :بازنگري طرحهاي
هادي يكي از اولويتهاي ماست و در زمينه بهسازي محيط روستايي
نيز  ۴هزار و  ۷۰۰طرح جديد و نيمه تمام در دستور كار قرار دارد كه در
اجراي آن  ۴هزار و  ۵۰۰كيلومتر از معابر شبكه درون روستاها بهسازي
خواهد ش��د .وي افزود :امس��ال با كمكهاي دولت و مجلس شوراي
اسالمي اعتبارات نس��بتاً خوبي براي عمران روستايي اختصاص پيدا
كردهاست و در سال جاري پيشبيني كرديم در  ۳هزار و  ۵۰۰روستا
طرح هادي تهيه يا بازنگري شود.
ش��املو گفت :از مهمترين كارهاي اين معابر آس��فالت و سنگفرش و
پيادهروسازي است كه حدود  ۱۹ميليون مترمربع آسفالت و حدود ۲
هزار كيلومتر شبكه جمعآوري و دفع آبهاي سطحي و ساخت جوي
آب و جدول انجام ميشود .معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقالب
اس�لامي با بيان اينكه اعتبارات داخلي بنياد مس��كن هم حدود ۱۵۰
ميليارد تومان پيشبيني شده ،تصريح كرد :در  ۲۲۰روستا ساماندهي
فضاهاي ويژه و مراكز محالت و بوستانهاي روستايي در دستور كار قرار
دارد كه در سال جاري عملياتي ميشود.
وي با اشاره به اينكه بخشي از طرحهاي پيشبيني شدهامسال به پايان
ميرسد ،افزود :در هفته دولت در  ۶۴۵روستاي بزرگ طرح هادي به
بهرهبرداري رسيد كه با اعتبار  ۳۹۰ميليارد تومان اجرا شدهاست.
بازسازي روستاهاي جنوب با كمك سپاه
شاملو درباره س��نددار كردن امالك روستايي و شهرهاي زير  ۲۵هزار
نفر گفت :همكاري بسيار خوبي با سازمان ثبت اسناد و امالك داريم و
با توجه به شعار سال جاري ،پيشبيني شدهاست درگاه مشتركي را با
اين سازمان طراحي كنيم تا تمام صدور سند از طريق اين درگاه انجام
شود .معاون عمران روستايي بنياد مسكن در نهايت خبر داد :در آخرين
جلسه هيئت مركزي بنياد براي سند دار كردن ،مقرر شد راههاي قانوني
سنددار كردن را در شهرهاي زير  ۱۰۰هزار نفر جمعيت با هماهنگي
دولت و مجلس پيگيري كنيم و در صورت تصويب مجلس ،شهرهاي
زير  ۱۰۰هزار نفر هم در پوشش طرح سنددار شدن قرار ميگيرند.
گفتني است امسال نيروي دريايي سپاه هم در مرحله امدادرساني و ارائه
خدمات در زمان سيل جنوب كشور و همچنين پس از آن در بازسازي
روستاهاي آس��يبديده به ياري دولت آمد .پتانسيل بسيار خوبي كه
نيروي دريايي سپاه دارد ،ظرفيت مناسبي را براي استانهاي جنوبي
كشور به همراه داشتهاست و بازسازي تعداد قابلتوجهي از روستاهاي
استانهاي جنوبي با كمكهاي نيروي دريايي سپاه انجام شدهاست.

