
بعد از دو روز كاهش آم�ار فوتي هاي كرونايي 
و نيز كاهش آمار ابتال،  روز گذش�ته بار ديگر 
آمار كرونايي افزايش�ي ش�د و به ب�االي 200 
نفر رس�يد. پيش بيني هاي رسمي ستاد ملي 
مقابله با كرونا و حتي پيش بيني محافل علمي 
بين المللي از احتمال وقوع پيك بعدي بيماري 
تا دو س�ه هفته آينده يعني اواخر مهر و اوايل 
آبان حكايت دارد و از سوي ديگر با آغاز فصل 
سرما نگراني از بيماري هاي تنفسي و آنفلوآنزا 
و احتمال تش�ديد بيماري كرون�ا جدي تر از 
قبل مطرح مي ش�ود. تجرب�ه موج هاي قبلي 
بيماري نش�ان مي ده�د هر موجي ك�ه روي 
موج قبلي سوار مي شود،  شديدتر است و در 
س�طح گس�ترده تري درگيري و مرگ ايجاد 
مي كند؛  همچنانكه در چهار موج قبلي كرونا 
در كشورمان هيچگاه به مرگ هاي باالي 700 
نفر در روز نرس�يده بوديم، اما م�وج پنجم در 
گرم ترين ماه تابس�تان در يك 24 س�اعت تا 
709 قرباني گرفت. حاال اگرچه واكسيناسيون 
كرونا س�رعت قابل قبولي داش�ته و با همين 
سرعت مي توان اميد داشت طبق وعده قبلي 
وزير تا دهه فجر 70 درص�د جامعه با دريافت 
دو دوز واكس�ن به ايمني برس�ند، اما پاياني 
براي كرونا قابل تصور نيست و همين مسئله 
ايجاب مي كند ب�راي در امان مان�دن از موج 
بعدي كرونا كه طبق پيش بيني ها چندان هم 
دور نيست، احتياط در بازگشايي ها و بازگشت 
به زندگي عادي ضرورتي انكار ناپذير اس�ت. 

آنطور كه معاون بهداشت وزارت بهداشت، دبير 
كميته علمي كشوري كرونا و معاون تحقيقات و 
فناوري وزارت بهداشت به عنوان مقامات رسمي 
بهداش��تي كش��ور پيش بيني كرده اند،  احتمال 
وقوع موج جديد كرون��ا در روزهاي پاياني مهر و 
آغاز آبان دور از ذهن نيست. قرار گرفتن در بازوي 
نزولي پيك پنجم شرايط كرونايي كشور را بهتر 

كرده است اما ويروس تاجدار همچنان مي تازد. 
 طي 2۴ س��اعت تا روز ۱۸ مهرم��اه ۱۴۰۰ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۱۱ هزار و 
2۵۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناس��ايي ش��د كه يك هزار و ۷۳۳ نف��ر از آنها 
بس��تري ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۵ ميليون و ۷۰2 هزار و ۸۹۰ نفر رسيد. 
در همين زمان، 222 بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۱22 هزار و ۵۹2 نفر رس��يد. ۵ ه��زار و ۳۰۴ 
نفر از بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 

قرار دارند. 
  استفاده از فرصت پيشا موج ششمي براي 

واكسيناسيون
واكسيناس��يون پايان كرونا نيست؛ اين واقعيتي 
است كه كمال حيدري، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت در نخس��تين نشس��ت خبري خود بر 

آن تأكيد كرد و گفت:» مش��كل كرون��ا صرفاً با 
واكسن حل نمي شود و بايد به رعايت پروتكل ها 
اهتمام بورزيم، چه بس��ا برخي ب��ا تزريق دو دوز 
واكسن مبتال ش��وند كه اين امر طبيعي است و 
احتمال ف��وت هم وجود دارد، اما م��رگ و مير با 

واكسيناسيون به شدت كاهش مي يابد.«
حيدري با  اش��اره به اينكه در حال حاضر تقريباً 
تمام اطالعات جامع پيرامون افرادي كه واكسن 
زدند و نزدند موجود است، تأكيد مي كند:» اختالف 
فاحشي ميان تعداد مبتاليان واكسن زده و نزده 
وجود دارد. واكسن براي همه فراهم و واكسن هاي 
موجود مورد تأييد مراجع علمي اس��ت و اولين 
واكس��ن بهترين واكسن اس��ت و بايد از فرصت 
موجود استفاده كنيم تا اگر موج بعدي هم در راه 

باشد جامعه ايمني كافي را دريافت كند«. 
  موج بعدي خيلي دور نيست

پيش بيني غالب كارشناس��ان سالمت و همين 
طور مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله 
با كرونا حكاي��ت از آن دارد كه پيك بعدي كرونا 
خيلي دور نيس��ت. در حالي كه دو سه روز پيش 
فريد نجفي، معاون تحقيق��ات و فناوري وزارت 
بهداشت تأكيد كرده بود، ايران كماكان مي تواند 
مستعد پيدا شدن سويه هاي جديد باشد كه اين 
سويه ها مي توانند سرايت پذيري باالتري داشته 
باشند و حميدرضا جماعتي، دبير كميته علمي 
كشوري كرونا هم درباره احتمال وقوع موج ششم 
كرونا در كشور گفته بود: »بسياري از مجامع علمي 
در دنيا اعالم كردند كه ممكن است در اواخر اكتبر 

يعني اواخر مهر و اوايل آبان ماه با پيك جديدي 
مواجه باشيم. «؛  اين بار هم معاون بهداشت وزارت 
بهداشت درباره پيك بعدي كرونا گفت:» با توجه 
به ماهيت كرونا، تجمعات و مسافرت ها عاملي براي 
شيوع بيشتر ويروس است و پيش بيني ما اين است 
كه شايد در ماه آينده پيكي تجربه كنيم، اما خيلي 
از مسائل مانند پوش��ش واكسيناسيون  و رعايت 
پروتكل ها تأثير گذار است كه پيشگويي هاي ما را 

تحت تأثير قرار دهد.«
حيدري با وج��ود اذعان به احتم��ال وقوع پيك 
بع��دي در آين��ده اي نه چن��دان دور،  درب��اره 
بازگشايي ها و بازگشت به زندگي عادي اينگونه 
توضيح داد:»تمركز دولت بر بازگشايي مدارس و 
دانشگاه ها و سپس جريانات اجتماعي و اقتصادي 
است . اگر ايمني پايه رخ دهد دغدغه دولتمردان 
هم كاه��ش مي يابد كه اگر ابتالي��ي هم صورت 
مي گيرد به كمترين نحو باشد و اين هم به مردم 
باز مي گ��ردد ك��ه پروتكل ها را رعاي��ت كنند و 
اميدواريم اگر پيك جدي��دي رخ داد، با كمترين 

حالت باشد.«
به گفته وي برنامه ريزي همكاران در ستاد كشوري 
كنترل كرونا رفع هوشمند محدوديت ها است و 
برنامه هاي افراد در گروه مشاغل چهار گانه تعيين 
و تدوين شده و هفته آينده جهت تصويب و ابالغ 

به ستاد كرونا مي رود. 
  اول آبان زمان رفع محدوديت ها

حيدري در عين حال نس��بت به بازگشايي هاي 
زودتر از موعد ابراز تأس��ف ك��رد و گفت:» هنوز 

بحث محدوديت هاي هوشمند را اعالم نكرده ايم 
و جلسات كارشناس��ي كه مي گذاريم براي رفع 
محدوديت ها اس��ت. دس��تور رياست جمهوري 
نيز اين اس��ت كه برنامه ريزي ها به س��مت رفع 
محدوديت ها باشد تا كار و تفريح مردم برقرار باشد. 
براي اين كار بايد محدوديت براي كساني باشد كه 
واكس��ن نزدند يا پروتكل ها را رعايت نمي كنند. 
پيش بيني كرديم با صالحديد ستاد ملي كرونا از 
اول آبان بتوانيم محدوديت ها را رفع كنيم و از ۸ 
آبان هم با قضيه جدي تر برخورد و نظارت كنيم تا 

محدوديت ها منطقي برداشته شود.«
حي��دري درب��اره بازگش��ايي م��دارس ني��ز 
گفت:»برنامه ها مش��خص اس��ت و با آموزش و 
پرورش ه��م برنامه ريزي كردي��م ولي ضمانت 

اجرايي دست آموزش و پرورش است.«
به گفت��ه معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت در 
بس��ته جديد محدوديت ها قاعدتاً ن��وع رفتار با 
رنگبندي ه��اي كروناي��ي متفاوت خواهد ش��د 
و ش��دت بس��تري و فوتي و درصد ابتال  در اين 
فرمول تأثيرگذار است و واكنش سريع در مورد 
رنگبندي ها به جلوگيري از وقوع پيك هاي بعدي 

كمك مي كند. 
حاال با احتمال وقوع موج بعدي كرونا در روزهايي 
كه خيلي دور نيست،  تصميم ستاد ملي كرونا در 
رفع محدوديت هاي كروناي��ي نگراني هايي را در 
بين كارشناسان ايجاد كرده اس��ت؛  بازگشت به 
روزهاي تلخ مرداد ماه كابوسي است كه هيچ كس 

دلش نمي خواهد تكرار شود. 

| روزنامه جوان |  شماره 6320 

884984403سرويس اجتماعي |  1443 ربی��ع االول   4  |  1400 مه��ر   19 دو ش��نبه 

مدير امور نظارت تصفيه خانه فاضالب تهران در گفت وگو با »جوان«: روزانه برق مورد نياز حداقل 50 هزار نفر را توليد مي كنيم

برق 50هزار نفر از فاضالب

بیم و امید کرونایی با آبان بدون محدودیت
درحالی كه قرار است بسته پيشنهادی لغو همه محدوديت های كرونايی از اول آبان ماه به ستاد ملی مقابله با كرونا ارائه گردد

برخی كارشناسان احتمال موج ششم كرونا را در پاييز پيش بينی می كنند

ب�رق  ني�روگاه 

عليرضا سزاوار
تصفيه خانه فاضالب   گزارش  2

جنوب پايتخت، تنها 
نيروگاه بيوزيستي كشور است. مدير نظارت 
اين نيروگاه در گفت وگو با »جوان « خبر داد كه 
اين نيروگاه روزان�ه 5 مگاوات برق را براي 50 
هزار تهراني فراهم مي كند. اين نيروگاه سالي 
190 هزار ت�ن گاز كربنيك را به ب�رق تبديل 
مي كند. گاز كربنيك يك�ي از خطرناك  ترين 
گازهاي گلخانه اي است كه روزانه 11 تهراني را 

به كام مرگ مي كشد. 

نيروگاه بيوزيستي مكاني اس��ت كه از ضايعات 
و پسماند ها انرژي توليد مي كند و از هدر رفتن 
منابع تجديد پذير انرژي در فاضالب جلوگيري 
مي كند. بي خيالي مديران س��ابق محيط زيست 
كش��ور باعث ش��ده كه اكنون فقط يك نيروگاه 
بيوزيس��تي در كش��ور و آن هم در تصفيه خانه 

جنوب تهران وجود داشته باشد. 
 تبديل 190 هزار تن گاز كربنيك به برق

در مرحله اوليه هم��ه تصفيه خانه هاي فاضالب، 
حوض هوادهي وج��ود دارد كه فاض��الب را به 
ص��ورت ه��وازي درمي آورند. اي��ن كار موجب 
مي شود تا هم از انتشار بوي فاضالب جلوگيري 
مي ش��ود و هم در فرايندهاي بع��دي فاضالب 
ته نشين شود.  تهران روزانه 22 درصد از پساب 
كل كش��ور را توليد مي كن��د. در فرايند تصفيه 
فاضالب مقدار زيادي گاز توليد مي شود كه اين 
گاز ها از همان گازهاي گلخانه اي و آلوده كننده 
محيط زيس��ت هس��تند ك��ه در تنها ني��روگاه 

بيوزيستي كشور به برق تبديل مي شوند. 
نيروگاه بيوزيس��تي تصفيه خان��ه جنوب تهران 
ظرفي��ت توليد روزان��ه ۵ مگاوات ب��رق را دارد. 
اين نيروگاه س��الي در حدود ۱۹۰ هزار تن گاز 
كربنيك را به برق تبديل مي كند. گاز كربنيك يا 
همان دي اكسيد كربن، گازي است كه به گفته 
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي پايتخت، 

روزانه ۱۱ تهراني را به كام مرگ مي كشد. 

حسين ش��هيدزاده، چندي قبل در گفت وگو با 
ايرنا در اين خصوص گف��ت: طبق گزارش بانك 
جهاني، خسارات ناشي از آلودگي هوا در تهران 
س��االنه 2 ميليارد و ۶۰۰ ميلي��ون دالر برآورد 
ش��ده بود، يعني روزانه ۷ ميليون دالر و از سوي 
ديگر، تعداد فوتي هاي منتس��ب به آلودگي هوا 
در ايران س��االنه ۱2 هزار نفر برآورد مي ش��ود 
كه ۴ ه��زار نفر از اي��ن تعداد مربوط ب��ه تهران 
اس��ت و به عبارتي، به طور متوس��ط در تهران 
به دلي��ل آلودگي ه��وا روزي ۱۱ مرگ زودرس 

اتفاق مي افتد. 
 راندم�ان ني�روگاه بيوزيس�تي باالتر از 

نيروگاه حرارتي
گازي كه در نيروگاه بيوزيستي فاضالب جنوب 
ته��ران اس��تفاده مي ش��ود، حاص��ل از فرايند 
تصفيه لجني است كه در تصفيه فاضالب توليد 
شده است. اين گاز ش��امل مجموعه اي از گاز ها 
شامل اكس��يد كربن، متان و هيدروژن سولفور 
اس��ت. اين تصفيه خانه روزانه تقريب��اً ۴2 هزار 
مترمكع��ب توليد گاز دارد و ب��رق حاصل از اين 
ني��روگاه را وزارت نيرو مثل تم��ام نيروگاه هاي 

غيرفسيلي ديگر به  صورت تضميني خريداري و 
به شبكه سراسري تزريق مي كند. 

مدير امور نظ��ارت بر بهره ب��رداري از واحدهاي 
تصفيه خان��ه فاض��الب ته��ران در گفت وگو با 
»جوان « گفت: در اين تصفيه خانه چندين واحد 
توليد برق وجود دارد. مثاًل ه��ر واحد در لحظه 
حداق��ل ۹۰۰ كيل��و وات برق تولي��د مي كند و 
تقريباً با ظرفيت ۸۰ درصد فعاليت مي كنيم. ما 
روزانه برق مورد نياز حداقل ۵۰ هزار نفر را توليد 
مي كنيم. نيروگاه تصفيه فاضالب جنوب تهران 
راندمان ۸۳ درصدي دارد و حتي از نيروگاه هاي 

حرارتي هم راندمان باالتري دارد. 
گفتني است در زمان اوج مصرف برق امسال كه 
تمام بخش هاي كش��ور با خاموشي هاي متعدد 
مواجه بودند، تصفيه خانه جنوب تهران به كمك 
نيروگاه��ي ك��ه دارد، بدون هيچ خاموش��ي به 

فعاليت خود ادامه داد. 
 برق براي مردم، آب براي كشاورزان

رضا براتي افزود: وقتي كه برق قطع شود، سيستم 
هوادهي هم قطع مي ش��ود و در عرض چندين 
س��اعت اين فاضالب تبديل مي شود به فاضالب 

بي ه��وازي و اين نوع فاضالب يعن��ي بي هوازي 
فوق العاده بدبو اس��ت و موجب مي ش��ود كه در 
محيط اطراف آلودگي ايجاد ش��ود. از آن مهم تر 
اينكه قطعي برق موجب قطعي پساب مي شود. 
پساب تصفيه خانه هم به كشاورزان دشت ورامين 
اختص��اص دارد و قطعي آن كش��اورزي اطراف 

پايتخت را با مشكل جدي مواجه مي كند. 
گفتني اس��ت روزان��ه در كش��ور ۴/۵ ميليارد 
مترمكعب پس��اب توليد مي ش��ود كه ظرفيت 
بسيار قابل توجهي است كه هم از آن برق توليد 
شود و هم پساب آن براي تأمين آب زمين هاي 
كشاورزي استفاده شود. فعاًل فقط ۷۰۰ ميليون 
متر مكع��ب يعن��ي ۱۵ درص��د از ۴/۵ميليارد 

مترمكعب پساب كشور تصفيه مي شود. 
آنطور ك��ه برخ��ي كارشناس��ان در گفت وگو با 
خبرگزاري صدا و س��يما عنوان كرده اند، امكان 
اح��داث 2۰ واحد نيروگاه زيس��تي در پايتخت 
وج��ود دارد كه اي��ن واحد ها مي توانن��د روزانه 
حداكثر ۴۸۰ مگاوات برق ب��راي تأمين حداقل 
2۵۰ هزار نفر توليد كنند. اجراي اين طرح عالوه 
بر كمك به پايداري شبكه برق كشور گام مؤثري 

هم در حفظ محيط زيست است. 
 روستاهاي باالدست در اولويت

در س��ال هاي گذش��ته هدف گ��ذاري آبف��ا و 
محيط زيس��ت اين گونه بود كه در گام نخست، 
مناطق پرجمعيت در اولويت جمع آوري فاضالب 
قرار گيرند. بنابراين در ح��ال حاضر بيش از ۵2 
درصد جمعيت ش��هري از خدمات جمع آوري 
فاضالب بهره مند هستند كه قرار است با تكميل 
طرح هاي مربوط به فاضالب تا پايان امسال اين 

رقم به ۶۰ درصد برسد. 
مدير عام��ل آبفاي كش��ور هم اخي��راً خبر داد 
كه بيش از ۶۰ درصد آب تحويل داده ش��ده به 
شركت هاي آب و فاضالب شهري تبديل به پساب 
مي شود و تالش مي كنيم با استفاده از امكانات 
شهري اين فرصت را براي روستا  ها نيز به وجود 
آوريم؛ روستا  هايي را كه باالدست منابع تأمين آب 

زيرزميني هستند در اولويت قرار مي گيرند. 

 رئيس مركز آمار و فن��اوري اطالعات قوه قضائيه گفت: در مس��ير 
هوشمندسازي در قوه قضائيه حدود ۸۰ پروژه تاكنون به بهره برداري 
رسيده اس��ت كه تا آخر س��ال به تعداد ۱۰۰ پروژه و س��امانه مختلف 

مي رسد. 
 وزير ارتباطات گفت: اكنون در دولت الكترونيك از لحاظ ش��اخص 
كميت بين ۱۹۰ كش��ور رتبه ۸۹ و از لحاظ شاخص كيفيت خدمات 
رتبه ۱۳۰ را داريم و اين شايسته نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 

نيست. 
 نماينده مجلس گفت: با نگاهي به واقعيات و آمار و ارقام نظام سالمت 
كامل متوجه خواهيد شد كه دولت ها طي سال هاي اخير در زمينه ارائه 
خدمات تخصصي و دسترسي مردم به پزشك متخصص بسيار بد عمل 
كرده اند. براي بهبود اين شاخص انتظار مي رود كه دولت سيزدهم در 
گام نخس��ت، ميزان پذيرش دانشجو س��هميه هاي مناطق محروم را 

افزايش دهند. 
 معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري تهران ضمن هشدار به 
شوراهايي كه در سطح استان تهران هنوز براي انتخاب شهردار تصميم 
نهايي را اتخاذ نكرده اند، گفت: اگر ظرف مدت س��ه ماه ش��وراها براي 

انتخاب شهردار اقدام نكنند به قائم مقامي برابر قانون عمل مي كنيم. 
 س��ازمان غذا و دارو اعالم كرد: به رغم اينكه طب��ق قانون، مكمل ها 
در گروه داروها دس��ته بندي ش��ده و بايد در داروخانه ها عرضه شوند، 
اما پلتفرم هاي ديجي كاال و اس��نپ دكتر با عدم تمكين به اين قانون، 
سازمان هاي غذا و دارو و نظام پزشكي را به اخذ مجوز براي عرضه اين 

فرآورده ها از نهادهاي ديگر تهديد مي كنند. 
 سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از خريد 
شش دستگاه لرزه نگاري درون چاهي به منظور بررسي تغييرات پوسته 
زمين خبر داد و گفت: اين دستگاه تاكنون به بهره برداري نرسيده است، 
ولي شش نقطه براي حفر چاه ها به منظور نصب اين دستگاه ها جانمايي 
و يكي از اين چاه ها در مركز مديريت بح��ران منطقه آزادگان واقع در 

منطقه ۱۵ تهران حفر شده است. 
 رئيس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي اعالم 
كرد: از ميزان ۵۵ كيلومتر مربع حريم گس��لي در ش��هر تهران، روي 
حدود 2۵ كيلومتر مربع از اين مساحت، ساخت و ساز ايجاد شده است. 
به گونه اي كه بر اساس مطالعات انجام شده در حريم گسل هاي شهر 
تهران، 2۴۵ س��ايت مهم و حساس در ۱۸ دس��ته بندي و ۳۱۸ هزار و 
۹۵۵ متر مربع بافت فرسوده در محدوده حريم گسل هاي شهر تهران 

شناسايي شده است. 

حسین سروقامت

پویایی کشور با تحول اداری
رئيس جمهور در جلسه شوراي اداري استان بوشهر تأكيد كرد »نظام 
اداري كشور نيازمند بازنگري و تحول اساسي است«. رئيسي نخستين 
اقدام در مسير ايجاد تحول را برخورداري از شناخت و نگرش صحيح 
عنوان كرد. تأكيد رئيس جمهور بر بازنگري و تحول نظام اداري از زمان 
تصدي وي در اين سمت بارها بيان شده است. اين سخنان درحالي از 
سوي رئيس جمهور مورد تأكيد قرار گرفته است كه گام برداشتن به سوي 
تحول و نظام اداري با عملياتي شدن سياست هاي كلي نظام اداري كه در 

سال ۸۹ از سوي رهبر انقالب ابالغ شد، صورت خواهد گرفت. 
رهبر انقالب با ابالغ سياست هاي كلي نظام اداري كليه مخاطبان اين 
سياست ها را موظف فرمودند زمانبندي مشخص براي عملياتي شدن 
مفاد سياست ها تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش 
نمايند. مهم ترين عناوين سياست هاي كلي نظام اداري كه به رؤساي 
قواي سه گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد كل 

نيروهاي مسلح ابالغ شده، شامل 2۶ بند است. 
 س��اختار فعلي دولت و نظام اداري كش��ور از نظر تش��كيالتي با چند 
اشكال عمده مواجه است كه حجم نامتناسب و تداخل وظايف از جمله 
مهم ترين آنهاس��ت. متأس��فانه به دليل كوتاهي و ناكارآمدي برخي 
دولت ها، بسياري از بند هاي سياست هاي كلي نظام اداري در مسير اجرا 
ابتر باقي مانده يا به نتيجه مطلوب نرسيده است و در نتيجه آن همچنان 
شاهد بي عدالتي، ناكارآمدي، هزينه تراشي و موازي كاري در نظام اداري 
كشور هستيم. وجود انبوه پرونده هاي فساد و تخلفات اداري هم به دليل 

عدم شفافيت در پياده سازي سياست هاي ابالغي است. 
گام بر داشتن به سوي اين مهم و استمرار در اجراي بند هاي آن مي تواند 
نظام اداري كشور را متحول سازد و س��المت اداري را به دنبال داشته 
باشد. در حال حاضر بسياري از دستگاه هاي كشور در بوروكراسي اداري 
اسير ش��ده اند و به كندي در حال اجرا و پياده سازي بند هاي ابالغي و 

تحولي هستند. 
از طرف ديگر، پيگير نبودن بخش هاي متولي هم س��بب ش��ده است 
خسارت هاي برجا مانده افزايش يابد. حركت به سوي توسعه همه جانبه 
كش��ور در وهله اول نيازمند بازنگري و تحول در نظام اداري به عنوان 
بستر توسعه و باز ش��دن گره هاي كور اين مسير است. عملياتي سازي 
اين سياست ها در تمامي بخش هاي كشور ضمن گسترش چتر عدالت 
اداري، افزايش كاراي��ي و كاهش فس��اد و تخلف��ات را در پي خواهد 

داشت. 
اين مسير هر چند طوالني و ناهمواره اس��ت، اما حركت در اين مسير 
ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت. اجراي صحيح بند بند اين سياست ها 
كه به نوعي پيوس��تگي منطقي در آن ديده مي شود به كارآمدي نظام 
اداري و اجرايي ختم خواهد ش��د كه عالوه بر پيش��برد اهداف عاليه 
كش��ور، س��بب افزايش رضايتمندي مردم هم خواهد شد. اين انتظار 
مي رود كه رئيس جمه��ور و تيم همراه با اصالح س��اختار و فرايندها و 
آسيب شناسي و اصالح نظام اداري كشور و نيز با نظارت سيستمي بر 
اجرا و عملياتي سازي اين سياست ها در تمامي بخش ها نقش آفريني 
خود را ايفا كنند. شفافيت و س��المت نظام اداري كشور با مدل سازي، 
الگو سازي، سياست گذاري و تعيين خط مشي و برنامه هاي راهبردي و 

عملياتي محقق مي شود. 
در بازنگري و اص��الح و تحول نظام اداري كش��ور بايد به اس��تفاده از 
خدمات مراكز علمي، پژوهشي اهتمام ويژه صورت گيرد. بازنگري در 
دستورالعمل نظام انتصاب مديران حرفه اي بر مبناي شايستگي، تعهد، 
تخصص، تجربه و توانمندي به دور از نگاه سياست زدگي و رصد و ارزيابي 
عملكرد ها و تربيت مديران كار آمد در كنار حفظ سرمايه هاي انساني 
از جمله گام هايي اس��ت كه بايد مد نظر قرار گيرد تا از ناكارآمدي ها، 

كاستي ها و معضالت موجود بكاهد. 
انطباق نقش ها، توانمندي ها و قابليت هاي نظ��ام اداري امري حياتي 
و ضروري براي پيشرفت است. موضوع نوين س��ازي و ايجاد تحول در 
نظام اداري متناس��ب با پيش��رفت هاي تكنولوژي در راستاي تحقق 
خواس��ته هاي جامعه هم بايد مدنظر متوليان قرار گيرد. با استفاده از 
فناوري هاي جديد مي توان روش هاي كارآمدتر و با صرفه تر و دقيق تري 

را تدوين كرد. 
در حال حاضر دست به دست شدن معضالت و مشكالت در نظام اداري 
بر ناكارآمدي هاي نظام اداري افزوده است و تا زماني كه اين انگيزه در 
مديران ارشد و برنامه ريز كشور به وجود نيايد كه بايد تحول را ازخود 
آغاز كنند، همچنان بايد ش��اهد ثبات وضع كنوني و حتي بدتر شدن 

وضع موجود باشيم. 
تحول در نظام اداري، پويايي كشور در همه بخش ها را به دنبال خواهد 
داش��ت و اين مهم زماني محقق مي شود كه سياس��ت هاي ابالغي به 

اجرا درآيد. 

»چرا مردها تجاوز مي كنند؟ در مرد چه چيزي هس�ت كه در 
حيوان نر نيست و موجب مي ش�ود جنايتي از او سر بزند كه از 

هيچ جانداري سر نمي زند؟«
سؤالي كه در كانالي تلگرامي مطرح ش�ده و كنجكاوي ما را به 

چالش مي كشد. 
پرسش�ي كه پيرامون برخي م�ردان، در هم�ه جوامع صادق 

است!
زيباترين جواب آنكه مس�ائل جامعه ش�بيه يك دومينوست. 

قطعه اول كه افتاد، قطعات ديگر پي در پي مي ريزند!
قطع�ه اول راحت طلبي اس�ت. م�ن »آزادم« ه�ر كاري »دلم 

مي خواهد« بكنم. 
دختر دلش مي خواهد با هفت قلم آرايش به جامعه بيايد، پسر 

دلش مي خواهد به اين سفره الوان ناخنكي بزند!
قطعه دوم عبور از خط قرمزهاست. قطعات بعدي رفتن حيا از 

زنان و غيرت از مردهاست. 
قطعات بعدي؛ بزرگ تر و هولناك تر!

دوستان! قطعه اول را بپاييد؛ كوچك اس�ت، اما ديوانه وار فرو 
مي ريزد!
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بیژن يانچشمه

هدیه30 هزار میلیاردي دولت 
به روستاییان  در روز روستا

بيمه شدن يك ميليون و 237 هزار نفر
 از روستاييان محروم از روز روستا آغاز شد

امروز روز ملي روستاس�ت و س�ال گذش�ته در چنين روزي دولت 
وقت، ق�ول بيم�ه ك�ردن خانواره�اي مح�روم و كمتر برخ�وردار 
روس�تايي و عش�اير را داد، اما عملي نكرد. اكنون دولت س�يزدهم 
بودج�ه بيمه كردن ي�ك ميليون و 237 هزار روس�تايي و عش�اير 
محروم را فراهم و روند بيمه ش�دن اي�ن افراد را آغاز كرده اس�ت. 

توسعه و اشتغال روستاها به خصوص در مناطق محروم كشور مدتي است 
كه زير تأثير كرونا با پيچيدگي هاي زيادي روبه رو است. در اين ميان بيمه 
كردن اقشار محروم در روستاهاي دورافتاده تا حدي زيادي از مشكالت 

خانوارهاي كم برخوردار روستايي و عشاير كم مي كند. 
 حقي كه به حقدار نرسيد

سال گذشته و در مراسم روز ملي روستا، محمد شريعتمداري وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي از اجراي طرح ملي پوشش بيمه اجتماعي يك ميليون 

و ۴۰۰ هزار روستايي و عشاير خبر داد، اما هرگز به آن عمل نكرد. 
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير سال ۸۳ تشكيل 
شده ولي پوشش همگاني بيمه براي كشاورزان و روستاييان محروم هنوز 
برقرار نيست. اين صندوق بيمه اجتماعي در راستاي اجراي اصل 2۹قانون 

اساسي پيش بيني و تأسيس شده است. 
اصل 2۹ قانون اساسي تأكيد كرده كه برخورداري  از تأمين  اجتماعي  از نظر 
بازنشستگي، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي، بي سرپرستي ، در راه  ماندگي، 
حوادث  و سوانح نياز به  خدمات  بهداشتي  و درماني  و مراقبت هاي  پزشكي  

به  صورت  بيمه  و غيره ، حقي  است  همگاني كه دولت بايد فراهم كند. 
 دغدغه بيمه روستاييان در مناظره ها

طرح ملي بيمه اجتماعي خانوارهاي محروم و كمتر برخوردار روستايي 
و عشاير در روز روستاي سال قبل در حالي از سوي دولت وقت ارائه شد 
كه س��همي از برنامه و بودجه به اين طرح تخصيص نيافت و وارد مرحله 
عملياتي نش��د.  جالب اينكه در مناظره هاي انتخاباتي امس��ال تمامي 
نامزدهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نسبت به وضعيت 
بيمه روستاييان احساس نگراني كردند، اما آقاي رئيسي نسبت به ساير 

رقبا دغدغه بيشتري نسبت به اين موضوع داشت. 
 همكاري هشت جانبه به نفع روستاييان

در همين راستا مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان 
و عشاير گفت: صندوق عشاير و روستاييان با كمك و مساعدت سازمان 
برنامه و بودجه، معاونت توسعه روستايي نهاد رياست جمهوري، كميته 
امداد، سازمان بهزيستي، مركز ملي فرش ايران، سازمان جهاد كشاورزي و 

سازمان امور عشاير توانست اين طرح را به مرحله اجرايي در مي آورد. 
علي شيركاني با بيان اينكه طرح يك بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت و 
نواقص آن مشخص ش��د، اظهار كرد: طرح فعلي نسبت به طرح پيشين 
متفاوت است. به طور مثال، ذي نفعان در طرح قبلي در سطح يك تعريف 
مي ش��دند، اما در طرح كنوني، تمامي آنها در س��طح پنج حضور دارند. 
همچنين كاهش شكاف ميان مناطق كمتر توسعه يافته با توسعه يافته 
مورد توجه قرار گرفته، به همين دليل اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
بيشترين سهم از اين طرح را دارد. برابري جنسيتي از ديگر مواردي است 
كه در تغييرات اعمالي به آن توجه كرديم، يعني تعداد زنان و مردان تحت 
پوشش بيمه برابر است. ش��ايد اختالف يك درصدي ميان اين دو گروه 

وجود داشته باشد. 
به گفته شيركاني، مبلغي كه پيش از اجراي طرح از طرف صندوق بيمه 
اجتماعي به مستمري بگيران و ذي نفعان پرداخت مي شد، ناچيز بود و 
حس ناخوشايندي به بيمه شدگان منتقل مي كرد. به همين دليل، آنها 
مجبور بودند تا دست خود را به س��وي نهادهاي حمايتي دراز كنند و از 
آنها طلب ياري كنند. در حال حاضر، مبلغي كه به حساب ذي نفعان واريز 

مي شود نسبت به سازمان هاي حمايتي بيشتر است. 
مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير  افزود: 
بر اس��اس مصوبه هيئت وزيران، بودجه هزار ميلي��ارد توماني براي اين 
طرح تخصيص داده شده اس��ت. در حال حاضر، اين مبلغ در س��ازمان 
خصوصي سازي اس��ت. همچنين تعهد دولت به صورت مجزا در برنامه 
بودجه مبلغ 2 هزار ميليارد تومان اس��ت كه به حس��اب صندوق واريز 
مي شود.  ش��يركاني تأكيد كرد: افرادي كه تحت پوشش بيمه نيستند، 
نمي توانند تكانه هاي اقتصادي را تحمل كنند. كرونا نيز مزيد بر علت شد 
و آسيب هاي بيشتري دامن مردم را گرفت. تمامي اين مسائل سبب شد 
براي شناسايي افراد كم برخوردار و آسيب ديده اقدام كنيم تا براي بهبود 

وضعيت آنها برنامه اي هدفمند داشته باشيم. 
 وقتي كه طرح سرعت گرفت 

گفتني است چندي قبل كه رؤساي سه قوه در جلسه اي مشترك با رهبري 
ديدار كرده بودند، رهبري در اين جلسه بر لزوم برخورداري تمامي آحاد از 
پوشش بيمه تأكيد كردند. پس از اين ديدار، راه براي دولت سيزدهم روشن 
شد و شرايط عملياتي شدن طرح بيمه روستاييان محروم سرعت گرفت. 
از روز روستاي سال قبل تا امروز يك ميليون و 2۳۷ هزار نفر براي »طرح 
ملي بيمه اجتماعي خانوارهاي محروم و كمتر برخوردار روستايي و عشاير« 
نام نويس��ي كرده اند. پرونده برخي از متقاضيان ناقص است، اگر پرونده 
تمامي ثبت نام كنندگان اين طرح تكميل شود، تعداد بيمه شدگان به يك 

ميليون و ۳۰۰ هزار نفر خواهد رسيد. 
زنان و مردان روستايي يا عشاير كه در گروه سني ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند 
و فاقد پوشش بيمه  و بازنشستگي هستند، زير پوشش اين طرح ملي قرار 

خواهند گرفت. حق بيمه سهم مشمول هم در سال اول رايگان است. 
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