معاون کل وزیر بهداشت :بیمارستانها نیاز به خون دارند؛ مردم همراهی کنند

چهارشنبه  ۵آبان 1۴۰۰
وطنامروز شماره 333۴

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در حال حاضر با توجه به واکسیناسیون سراسری در مقابل کرونا ،موج این بیماری
فروکش کرده و بیمارستانها جراحیهای غیراورژانسی خود را که مدتی به تعویق انداخته بودند از سر گرفتهاند و به همین دلیل نیاز به خون
افزایش یافته است .دکتر ایرج حریرچی افزود :مردم مثل همیشه این بار نیز با اهدای خون از بیماران پشتیبانی کنند.

اجتماعی

اخبار

گفتوگوی «وطنامروز» با معاون حقوقی بنیاد شهید
چرا قانون جذب و استخدام خانوادههای شهدا و ایثارگران به صورت کامل اجرا نمیشود؟

کمک  ۴۱۳میلیاردی مردم
در شور عاطفهها

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
کمیته ام��داد گفت :مردم نیکوکار
ایران اسالمی در پویش شور عاطفهها
 ۴۱۳میلیارد تومان به صورت نقدی
و غیرنقدی به دانشآموزان نیازمند
کمک کردند .علیرضا عسکریان با تقدیر از همراهی مردم
و خیران در پویش ش��ور عاطفهها که با هدف کمک به
دانشآموزان نیازمند برگزار شد ،افزود :شور عاطفهها امسال
از  ۲۰شهریورماه تا  ۲۰مهرماه با هدف کمک به تامین
مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند برگزار شد .وی از
جذب  ۴۱۳میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی برای
دانشآموزان محروم در این پویش خبر داد .معاون توسعه
مش��ارکتهای مردمی کمیته ام��داد تاکید کرد :میزان
کمکه��ای نقدی مردم در ش��ور عاطفهها با رش��د ۹۰
درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۳۶میلیارد تومان
رسید .عسکریان خاطرنشان کرد :همچنین  ۳۷۷میلیارد
تومان کمک غیرنقدی به صورت لوازمالتحریر و دیگر اقالم
ضروری دانشآموزان جذب شده که نسبت به سال گذشته
رشد  ۹۶درصدی را نشان میدهد.

شناسایی نخستین مورد ابتال
به «دلتا پالس» در تایلند

مقامات تایلند از شناسایی نخستین مورد ابتالی بومی
به س��ویه «دلتا پالس» در این کشور خبر دادند .وزارت
بهداش��ت عمومی تایلند از شناسایی نخستین مورد از
سویه کروناویروس موسوم به دلتا پالس در این کشور خبر
داد .بنا بر اعالم مقامات تایلند ،بیمار آلوده به این سویه
مردی  ۴۹ساله است که سابقه سفر به مناطق پرخطر یا
خارج از کشور را نداشته است .به گزارش ایسنا به نقل از
استریت تایمز ،مقامات تایلند با بیان اینکه این بیمار تنها
مورد بومی شناس��ایی ش��ده از ابتال به سویه دلتا پالس
بوده ،اظهار داشتند :بیمار به طور کامل بهبود پیدا کرده
و موارد جدیدی از ابتال به این س��ویه از ویروس تاکنون
گزارش نشده است.

 ۱۰هزار زوج نابارور تحت پوشش
ستاد اجرایی فرمان امام هستند

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ،طرح
سهگانه این ستاد برای افزایش رشد جمعیت را تشریح کرد.
سیدمصطفیسیدهاشمیدرگفتوگوباباشگاهخبرنگاران
جوان ،درباره برنامههای این ستاد برای افزایش جمعیت
گف��ت :طرح اول در رابطه با کمک به زوجهای نابارور در
مناطق محروم و کمبرخوردار است که ستاد هزینه درمان
آنها را تقبل میکن��د .طرح درمان زوجهای نابارور چند
س��الی است که شروع شده و امس��ال هم  ۱۰هزار زوج
نابارور را تحت پوشش قرار دادهایم .سیدهاشمی ادامه داد:
با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ جمعیت و
افزای��ش آن ،ماموریتهای جدیدی در بنیاد  ۱۵خرداد
تعریف و اعتبارات مالی این حوزه را که یکی از اهداف آن
افزایشجمعیتاست،بیشترکردیم.جانشینریاستستاد
اجرایی فرمان امام گفت :طرح بعدی مربوط به خانوادههای
محروم دارای بیش از  ۳فرزند است .ما برای فرزند سوم
مزایایی در نظر گرفتهایم و با وامهای قرضالحسنه برای
فرزند س��وم ،پوش��اک و خوراک او رایگان میش��ود که
طرحی برای تش��ویق خانوادهها به فرزندآوری است .وی
تاکید کرد :یک طرحی که بتازگی ش��روع ش��ده ،بحث
آموزشی و فرهنگی در بین خانوادههاست که امیدواریم
نتیجه بدهد .خانوادههایی که در سامانه بنیاد  ۱۵خرداد
ثبتنام کرده و شرایط الزمه را داشته باشند ،میتوانند از
این مزایا بهرهمند شوند.

بازگشایی مدارس متوسطه دوم
از  ۱۵آبان و متوسطه اول از ابتدای آذر

شوپرورش در
سرپرست وزارت آموز 
پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اخبار
ضدونقیض از بازگش��ایی مدارس
نظیر اظهارات رئیس کمیس��یون
آموزش مجلس مبنی بر اختیاری
بودن حضور در مدارس اظهار کرد :اگر ما مسؤول بازگشایی
هستیم ،مردم باید حرف ما را گوش بدهند .علیرضا کاظمی
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخبار ضدونقیض از بازگشایی
مدارس گفت :الگوی بازگشایی را با هماهنگی ستاد ملی
کرونا در شهریورماه تدوین و ابالغ کردیم و بر اساس همان
مصوبه و پیشبینیهای وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا
قرار بود مدارس روس��تایی و عشایری از اول مهرماه باز
باشند که  ۴۵درصد مدارس ما باز هستند .وی ادامه داد:
برای مابقی مدارس نیز طراحی کردیم که از اول آبانماه
فرآیند بازگشایی را آغاز کنند و بین  ۱۵آبان تا اول آذر
با توجه به شرایط مدرسه و اقداماتی که باید در مدرسه
انجام ش��ود ،بازگشایی را انجام دهند .مصوبه ستاد ملی
کرونا روش��ن است .در مصوبه گفته ش��ده که مدارس
متوس��طه اول از اول آذر و مدارس متوس��طه دوم از ۱۵
آبان بازگشایی میشوند که هیچ منافاتی با الگوی ما ندارد.
شوپرورش در پاسخ به اینکه آیا
سرپرس��ت وزارت آموز 
این گفته ش��ما با اظهارات کمرئی (س��خنگوی وزارت
شوپرورش) مبنی بر بازگش��ایی مدارس زیر ۳۰۰
آموز 
دانشآموز از اول آبان منافات ندارد ،اظهار کرد :خیر! اینها
هی��چ تضادی با هم ندارد ،فرآیند ارزیابی مدارس��ی که
جمعیت کمتری دارند از اول آبان شروع شده و از نیمه
دوم هم آغاز بازگشایی صورت میگیرد .واکسیناسیون
دانشآموزان هم انجام ش��ده است .وی تاکید کرد :قول
میدهیم مدارس از نیمه آبان تا اول آذر بازگشایی شوند
و تفاوت بین  ۱۰روز و  ۵روز و یک هفته مهم نیست و
مدیران ما آمادگی بازگشایی مدارس را دارند .وی ادامه
داد :اگر ستاد ملی کرونا تشخیص دهد کماکان ابتداییها
بای��د آم��وزش را در فض��ای مجازی ادام��ه دهند ،تابع
سیاستهای ستاد ملی کرونا هستیم .کاظمی در پاسخ
به اینکه بنابراین آیا آموزش ابتداییها مجازی است؟ اظهار
کرد :آموزش ابتداییها فعال مسکوت است ،نه کسی رد
و نه تایید کرده است؛ مراعا نگه داشتهاند که مطرح شود
و در حال کار روی آن هستند.

گره قانونی علیه ایثارگران

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس :مسؤوالنی که قانون خدماترسانی به ایثارگران را اجرا نمیکنند ،پاسخگو باشند
مصطفی خدابخشی :هفته گذشته خودسوزی یکی از فرزندان
شهدا در استان کهگیلوی هوبویراحمد به دلیل بیکاری ،فقر و
عدم توانایی در تامین معیشت خانوادهاش موجی از ناراحتی
و همدردی عمومی را به همراه داش��ت .این فرزند شهید در
حالی به نقطه پایانی زندگی خود رسید که بر اساس قانون
تمام دس��تگاههای دولتی ،س��ازمانها و شرکتهایی که از
ردی��ف بودجهای دولت اس��تفاده میکنند موظف به جذب
حداقل  25درصد از ظرفیت اس��تخدامی خ��ود از خانواده
شهدا و ایثارگران هستند .متاسفانه عدم عمل به مر صریح
قانون از سوی برخی دستگاهها باعث شده شرایط زندگی و
تامین معاش برای بخشی از جامعه ایثارگران با چالش روبهرو
ش��ود .به منظور بررس��ی این موضوع و چرایی عدم تمکین
به قانون از سوی دستگاههای دولتی ،گفتوگویی با مهدی
ایزدیقهفرخی ،معاون حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور
ایثارگران انجام دادیم.
***
جناب ایزدی! به عنوان س�ؤال اول ،بفرمایید مشخصترین
قانون در زمینه بهکارگیری فرزندان شهدا و ایثارگران چه قانونی
است؟

بر اساس پیگیریهای صورتگرفته از سوی مجلس شورای
اسالمی و بنیاد شهید و امور ایثارگران ،قانون جامع خدماترسانی
به ایثارگران در تاریخ دوم دیماه  1391به تصویب رسید و سال
 92به منظور اجرا به دولت ابالغ ش��د .بر این اساس مهمترین
قانون که زوایای مختلف امر را در دستور قرار داده ،قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران است.

در ذیل این قانون فرآیند جذب فرزندان ش�هدا ،ایثارگران
و خانواده آنها در سازمانهای دولتی و شرکتهای تابعه به
چه شکل است؟

به استناد ماده  21قانون جامع خدماترسانی به
ایثارگران ،طی مجوزهایی که به دستگاههای اجرایی
داده میشود آنها موظفند  25درصد سهمیههای
استخدامی خود را به ایثارگران و فرزندان
جانبازان ب��االی  25درصد و فرزندان
شهدا اختصاص دهند و همچنین 5
درصد ظرفیت استخدامی باید به
جانبازان زی��ر  25درصد و برادر
و خواهر شهید اختصاص یابد.

از زمان تصویب و ابالغ این قانون آیا سازمانها و نهادها به
مر قانون عمل کردهاند؟

از سال 92که این قانون ابالغ شده متاسفانه شاهد این هستیم
که سهمیه استخدامی دستگاهها بسیار پایین آمده ولی تالش
شده تا براساس بندهای قانونی سازمانها به وظایف خود در این
بخش عمل کنند .به جرأت میتوانیم بگوییم دقیقا این قانون
انجام شده و حداقل  30درصد استخدامها به ایثارگران اختصاص
یافته است ولی نکته اساسی اینجاست که به دلیل پایین بودن
سهمیههای استخدامی ،بخشی از ایثارگران نتوانستند استخدام
ش��وند .در تحلیل این موضوع نبای��د این نکته را فراموش کرد
که حتی برخی دس��تگاهها بیش از وظیفه قانونی خود در این
زمینه عمل کردهاند و از  30درصد تعریف شده در جذب جامعه
ایثارگری فراتر رفتهاند.

با تمام این تعاریف که فرمودید اما باید قبول کرد هنوز برخی
سازمانهابهوظیفهخود عملنمیکنندوفعالتصمیمیمبنیبر
تمکین به قانون ندارند.

متاسفانه بله! در این زمینه باید توضیح داد که ما تاکنون
جلسات زیادی را با سازمان اداره استخدامی برگزار کردهایم
و در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون ایثارگران پیگیر این
مطالبه قانونی هستیم .بخشی از دستگاهها این قانون را انجام
دادند و بخشی به دالیل مختلفی از جمله ابهام در قانون یا
تفسیرهای مختلفی که دارند از اجرای آن استنکاف میکنند.
همچنین برخی کمبود بودجه را مطرح میکنند .ما پیگیر
اجرای قانون هستیم و اگر به نتیجه نهایی نرسیم موضوع را
از طریق کمیسیون اصل  90مجلس پیگیری میکنیم و با
دستگاههای مستنکف برخورد خواهد شد.
در بخش�ی از صحبتتان از بهانهگیری در زمینه نبود
شفافیت در قانون سخن گفتید ،این در حالی است که
نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون جامع و مانع
است و ایرادی به آن وارد نیست.

ش��فافیت در قانون وجود دارد اما برخی
بهانه میآورند .برای مثال آن دس��ته از
ش��رکتهایی که به اس��تناد اصل 44
قانون اساس��ی واگذار شدهاند ،بهانه
میآورند که ما خصوصی ش��دهایم
و با این بهانه از اجرای قانون عدول
میکنند .عدم تمکین به قانون از

سوی این شرکتها در حالی مطرح میشود که آنان به استناد ماده
 66قانون الحاق  ،۲موظفند درباره ایثارگران از قوانین و مقررات
مربوط به استخدام تبعیت کنند ،لذا ابهامآفرینی آنها جایز نیست و
همه شرکتها ،سازمانها و ارگانهای دولتی موظفند ایثارگران و
منصوبشان را طبق ماده  21تغییر وضعیت دهند .در زمان ابالغ
قانون جامع ایثارگران ،قانون  ۵ساله توسعه حاکم بود و به استناد
آن ایثارگران از شرط آزمون و شرایط سنی معاف بودند که این
موضوع در برنامه ششم دیگر تکرار نشد و متاسفانه کسانی که
به هر طریقی به غیر از رسمی یا ثابت در دستگاهها به کار گرفته
شدند ،تبدیل وضعیت نکردند.

طی سالهای گذشته کسانی که استنکاف میکردند ،خود را در
حاشیه امن میدیدند؛ آیا بعد از این هم همین منوال خواهد بود؟

اقدامی که مجلس انجام داد این بود که استفس��اریهای را
سال گذشته دادند ،همچنین در برنامه پنجم توسعه شرکتیها
هم مش��مول ماده  21شدند و در گام سوم در بند «د» تبصره
 20بودجه  1400تکلیف شد دستگاهها به هر طریق ایثارگران
مشمول ماده  21را بهکارگیری کنند.

بنیاد شهید به عنوان متولی پیگیری امور جامعه ایثارگری،
خود نسبت به اجرای قانون جامع خدماترسانی چگونه عمل
کرده است؟

مجلس در این زمینه ورود نکرد؟

در باال اش�اره کردید برخی نبود بودجه را دلیل اجرا نشدن
قانون میدانند؛ رقم بودجه مصوب برای این قانون در سال 1400
چه میزان است؟

رقم بودجه برای سال  500 ،1400میلیارد تومان است .در
بودجه دستگاههای بودجهبگیر پیشبینیهای الزم صورت گرفته
ولی همان شرکتهایی که واگذار شدهاند گاه به بهانه نداشتن

مسؤوالنی که قانون خدماترسانی به ایثارگران را اجرا نمیکنند باید استیضاح شوند
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی
گفت :چنانچه قانون جامع خدماترس��اني به ايثارگران
بدرستی و تمام و کمال اجرا نشود و رضایت خانوادههای
محترم این قشر جامعه جلب نشود ،مسؤوالن اجرایی باید
پاسخگو و حتی وزرای مربوط استیضاح شوند .بیژن نوباوه
در گفتوگ��و با «وطنامروز» درب��اره اینکه چرا با وجود
ابالغ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در کشور اما
مشاهده میشود دستگاهها و نهادهای اجرایی نسبت به
این موضوع کمتوجهند ،گفت :اگر چه این قانون ابالغ و
شکل عملیاتی نیز به خود گرفته است اما بعضا تخلفاتی
در نهادها و دستگاههای مربوط نسبت به عدم اجرای آن
دیده میشود که این موضوع نابخشودنی است و مسؤوالن
باید پاسخگوی ناکارآمدیها خود در این زمینه باشند .به
طور مثال نهادهایی هستند که با آنکه درباره خدماترسانی
یا جذب نیرو و ...حکم صادر و به س��ازمان بازرس��ی نیز
ارجاع ش��ده ولی متاسفانه اقدامی برای اجرای این قانون
نکردهاند .وی در ادامه با بیان اینکه به نظر میرسد چنین
تخلفاتی باید از سوی دولت به عنوان قوه مجریه پیگیری
و با متخلفان برخورد جدی شود ،افزود :مجلس نیز از بعد
نظارتی باید پیگیر موضوع ش��ود ،چراکه دولت قبول
کرده است این قانون باید عملیاتی شود .در چنین
شرایطی دولت باید با موشکافی دقیق و ریشهیابی،
علل مشکل اجرا نشدن این قانون را پیدا کند تا
به خوبی متوجه شود که مشکل اصلی از
کجاست ،چرا که دولت مجری قانون
اس��ت و باید به قانون تمکین کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

آمار مبتالیان به کرونا در کش��ور ب��ه زیر  10هزار نفر در یک
شبانهروز رسید .وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد :طی  ۲۴ساعت
گذشته  ۹۰۹۶نفر به کرونا مبتال و  ۱۵۶نفر نیز که دچار بیماری
«کووید »۱۹-ش��ده بودند جان باختند .بر این اساس از ظهر روز
دوشنبه تا ظهر روز سهشنبه ( ۴آبان  )۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تش��خیصی ۹۰۹۶ ،بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در
کشور شناسایی شدند که  ۱۲۷۷نفر از آنها بستری شدند .متاسفانه
در طول این مدت  ۱۵۶بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست
دادند تا مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲۵هزار و  ۵۱۹نفر
برسد .خوشبختانه تاکنون  ۵میلیون  ۴۴۳هزار و  ۲۴۳نفر از بیماران
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند ۴۱۸۴ .نفر از بیماران
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مبتال به «کووید »۱۹-در بخ 
مراقبت قرار دارند .بنا به این گزارش ،تاکنون  ۵۱میلیون و ۴۵۵
هزار و  ۲۹۱نفر دوز اول ۳۰ ،میلیون و  ۹۵۰هزار و  ۴۸۰نفر دوز
دوم و  ۶۷هزار و  ۵۰۰نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند
و مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۸۲میلیون و ۴۷۳
هزار و  ۲۷۱دوز رس��یده است .در حال حاضر  ۲۲شهر کشور در
وضعیت قرمز ۱۲۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۲۱۵ ،شهر در وضعیت
زرد و  ۸۳شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
■■بازگشایی بدون محدودیت خطرناک است

با آنکه ش��یوع بیماری «کووید »۱۹-در کشور سیر نزولی را
در پیش گرفته اما در صورت بیتوجهی به رعایت پروتکلهای
بهداشتی بروز موج ششم این بیماری در کشور دور از انتظار نیست.
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا با تاکید بر لزوم بررسی وضعیت
شهرهای قرمز کرونایی در کشور گفت :هر چند در کل آمارهای
کرونا در کشور رو به کاهش است اما هنوز احتمال بروز موج ششم

بودجه به قانون عمل نمیکنند ،در حالی که مشخصا آنها باید از
بودجه عملیاتی خود در این زمینه پرداخت الزم را داشته باشند
و قانون را محقق کنند.
تاکنون گزارش�ی تهیه ش�ده که چه ش�رکتهایی از قانون
سرپیچی کردهاند؟

بله! گزارشگیریهای الزم انجام شده و گزارش کامل داریم
که این گزارش در اختیار بنیاد شهید ،دیوان محاسبات و مجلس
شورای اسالمی قرار گرفته است.
در این زمینه صد درصد کمیسیون اجتماعی موظف است
گزارش مستنکفین را به کمیسیون اصل 90بدهد و آنها نیز اسامی
را به مراجع قضایی معرفی میکنند .ما پیگیر اجرای قانون هستیم.

در سالهای گذشته بعضی مؤسسات و واحدهای تابعه بنیاد
که ردیف استخدامی نداشتند و مشمول قانون خدمات کشوری
نبودند این قانون را به اجرا درنیاورده بودند که این موضوع بعد از
یزاده به عنوان رئیس بنیاد شهید با جدیت مورد
انتصاب آقای قاض 
توجه رئیس بنیاد قرار گرفته و دستورات الزم جهت اجرایی شدن
این امر را دادهاند .ما در اجرای این قانون در بنیاد متعهد هستیم.

مجازات دستگاههای عدولکننده از قانون جامع ایثارگران
خلیل بهروزیفر ،دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره به
ضرورته��ای تمکین از قانون جامع ایثارگران و تغییر
وضعیت شغلی فرزندان شهدا و ایثارگران گفت :با توجه
ب��ه تصویب قانون جام��ع ایثارگران ما از نظر قانونی به
منظور اس��تفاده از ظرفیت فرزندان شهدا و ایثارگران
با مش��کل روبهرو نیستیم اما در زمینه اجرا مشکالتی
وجود دارد.
نماینده مردم فومن در مجلس خاطرنشان کرد :ما به
صورت مس��تمر در حال پیگیر اجرایی شدن این قانون
از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران هستیم و در این
رابطه جلساتی را با ریاست این بنیاد برگزار کردهایم.
بهروزیفر با بیان اینکه ردیفهای مالی الزم به منظور
جذب و به کارگیری فرزندان شهدا و ایثارگر در بودجه
 1400در نظر گرفته شده است ،بیان داشت :با توجه به
پیشبینیهای قانونی صورتگرفته دولت کسری منابع
با اجرای این قانون نخواهد داش��ت .بر همین اس��اس
کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی پیگیر
تحقق این قانون اس��ت و به دنبال این هستیم ببینیم
چه تعداد از دس��تگاهها ،وزارتخانهها ،س��ازمانها و
شرکتهایی که مشمول این قانون هستند در این
زمینه اقدام کردهاند.
وی در پاس��خ به این سوال که در صورتی که
کمیسیون تشخیص دهد ارگان مورد نظر
از وظیفه قانونی خود عدول کرده است،
چه اقدامی را انجام میدهید؟ گفت:
اگر مسجل شود سازمانی به قانون

ش��ورای اس�لامی تصریح کرد :زمانی که مجلس به این
نتیجه برس��د قوه مجریه نسبت به اجرای برخی قوانین
بیتوجه است باید متخلفان را شناسایی و کسانی را که
به وظایف خود عمل نمیکنند برکنار کند ،زیرا هر قانونی
که برای اجرا به دولت ابالغ میشود نباید روی زمین بماند
یا بدرستی و تمام و کمال اجرا نشود .نوباوه اضافه کرد :به
طور مثال سالهاست که تاکید میشود بخاریهای نفتی
از مدارس جمع ش��وند اما همچنان خیلی از مدارس از
وسایل گرمایشی چون بخاریهای نفتی استفاده میکنند
که این بیتوجهیها احتمال دارد مشکالت جبرانناپذیری
را متوجه دانشآموزان و معلمان کند .وی به کمتوجهی
دولت گذشته در اجرای دقیق قانون جامع خدماترسانی
به ایثارگران در کشور اشاره کرد و افزود :به نظر میرسد
دولت دکتر رئیسی باید به این موضوع مهم حساس شود
و در اجرای دقیق چنین قانونی کوتاهی نکند .البته این
قانون شکل اجرایی به خود گرفته است اما موارد تخلف و
سهلانگاری در آن به وفور دیده میشود.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی
در پایان با اش��اره به اینکه مساله رسیدگی به مشکالت
ایثارگ��ران باید در صدر برنامههای دولت باش��د و در
اجرای قانون جامع خدماترساني به ايثارگران کاری
کند که نارضایتی احساس نشود ،گفت :البته در
این زمینه نمایندگان مجلس تذکرات الزم را به
مسؤوالن اجرایی دادهاند اما این موضوع همه کار
نیست ،بلکه مجریان قانون باید مشکالت مردم را
لوفصل کنند و در انجام امور
بدرستی ح 
کوتاهی نکنند.

بازگشایی بدون محدودیت خطرناک است

کاهش آمار مبتالیان به کرونا به زیر  10هزار نفر
آنها تست مناسب است بحث شد که
وجود دارد .پیام طبرسی در حاشیه
بعد از نتیجهگیری اعالم میشود .وی
جلسه کمیته علمی «کووید»۱۹-
در پاسخ به سوال ایسنا درباره چرایی
با حضور در جمع خبرنگاران گفت:
افزایش موارد بیماری در نیمه شرقی
درباره وضعیت کرونا آمار کشوری
کشور گفت :طبق اطالعات وزارت
گویاست و خوشبختانه فعال آمار در
بهداش��ت ،آمار به ط��ور کلی رو به
اکثر مناطق رو به کاهش است ،هر
کاهش است اما در برخی شهرهای
چند تعداد ش��هرهای قرمز در این
خاص شاهدیم یک مقدار تعداد در
هفته افزایش یافت که این موضوع
حال افزایش است .هنوز این موارد معنیدار نبوده اما باید بیشتر
میطلبد روی موارد شهرهای قرمز دقت بیشتری شود و علت و
به هش��دارها دقت کرد ،زیرا اکنون تقریبا محدودیتی نداریم و
وضعیت آنها بررسی شود .وی با بیان اینکه البته در کل آمار کرونا
همه کارها در حال انجام است .حال مدارس را هم میخواهند
گومیر رو به کاهش است ،گفت :هر چند این موضوع
و میزان مر 
باز کنند که باید با دقت انجام شود ،زیرا وقتی بیماری به صورت
دلیل نمیش��ود که ما هشدارها را برداریم ،زیرا هنوز متاسفانه
ناگهانی ش��روع به اوج گرفتن میکند ،جلوگیری از آن بس��یار
احتمال بروز موج شش��م وجود دارد .طبرسی گفت :در جلسه
سخت خواهد بود .بنابراین باید تا حد ممکن سعی کنیم دوباره
اخیر درباره روشهای تست و اینکه از چه کسانی تست گرفته
موجی ایجاد نشود .طبرسی در پاسخ به سوال دیگری درباره خطر
شود ،بحث شد .همچنین درباره الزامات هوشمندسازی که یکی از
آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 2آبان

9174

171

1237

13826

 3آبان

7516

140

1171

13291

 4آبان

9096

156

1277

13261

ن را به مراجع قضایی،
پایبند نیست ما پرونده این سازما 
بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ارسال میکنیم تا
موضوع به صورت ریشهای بررسی و مرتفع شود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت :در بودجهریزی
 1400ما بر اساس آمار موجود در زمینه خانواده شهدا
و ایثارگ��ران اقدام کردهایم لذا هیچ بهانهای برای عدم
اجرای قانون وجود ندارد .باید س��ازمانها به این نکته
توجه داشته باشند که بحث استنکاف از قانون میتواند
موجب مجازات ش��ود و ما ای��ن را پیشبینی کردهایم.
متاس��فانه بعضی وزارتخانهها و شرکتهای دولتی به
دنبال این هس��تند به نوعی قانون را تفس��یر به رای و
ماهی��ت آن را کمرنگ کنند تا با این روش به اهداف و
مقاصد بخشی و نظارت شخصی خود برسند.
وی ادامه داد :با تمام این موارد اما قانون جامع و مانع
است و راهی جز اجرای قانون پیش روی دستگاهها نیست.
آنهایی که نمیخواهند به قانون جامع ایثارگران و تغییر
وضعیت فرزندان شهدا عمل کنند خودشان را در ردیف
دستگاههایی میبینند که از بودجه عمومی دولت استفاده
نمیکنن��د .در این زمینه باید بگویم مجلس و خصوصا
کمیسیون اجتماعی با قرار دادن بنیاد شهید و امور
ایثارگران به عنوان متولی امر ،پیگیر اجرای قانون
است و در این زمینه ما از قانون عدول نخواهیم
ک��رد و به وظیفه پیگی��ری و نظارت خود عمل
میکنیم .در همین زمینه هفته آینده جلسهای
را با رئیس بنیاد شهید برگزار خواهیم
کرد و سعی خواهیم داشت قانون به
نحو احسن در این زمینه اجرا شود.

بازگشاییهای همزمان گفت :ما الزامات علمی را مطرح میکنیم
اما الزامات اجرایی در اختیار ما نیس��ت .طبق الزامات علمی ،تا
زمانی که باالی  ۸۰درصد جمعیت واکس��ن تزریق نکرده و ۲
هفته از واکسیناسیون آن  ۸۰درصد نگذشته باشد ،اتفاق خاصی
نیفتاده و همه افراد مستعد هستند و چرخه بیماری میتواند وجود
داشته باشد .حتی بعد از اینکه  ۸۰درصد را واکسینه میکنید ،در
نمونههایی مانند انگلیس میبینید کماکان روزی ۴۰هزار مبتال و
 ۱۶۰مرگ دارند ،بنابراین همه این اقدامات به معنای منتفی شدن
شیوع کرونا نیست ،بنابراین در فضاهای بسته و در جامعه نیاز به
الزامات بهداشتی داریم .وی تاکید کرد :مهمترین اقدام این است
که نظام تستگیری را قوی کرده و واکسیناسیون را افزایش دهیم.
تا زمانی که واکسیناسیون به باالی  ۸۰درصد نرسیده ،صحبت از
بازگشایی بدون محدودیت میتواند بسیار خطرناک باشد.

■■واردات واکسن کرونا از سوی هاللاحمر  ۱۰۰میلیون دوزی شد

سیویکمین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت
هاللاحمر حاوی  ۶میلیون دوز واکس��ن ،دیروز سهشنبه چهارم
مهرماه در فرودگاه امام خمینی(ره) به وزارت بهداشت تحویل داده
شد .کریم همتی ،رئیس جمعیت هاللاحمر با ابراز خرسندی از
 ۱۰۰میلیونی ش��دن واردات واکسن کرونای این جمعیت گفت:
خوش��بختانه با خوشقولی مس��ؤوالن صلیب سرخ کشور چین
و همکاری خوب بیندس��تگاهی در ایران با نظ��ارت معاون اول
رئیسجمهور ۶ ،میلیون دوز واکس��ن س��ینوفارم دیگر هم وارد
کش��ورمان شد و مجموع واردات واکسن هاللاحمر را به بیش از
 ۱۰۰میلیون دوز رس��اند .وی افزود :به طور کلی این جمعیت از
اردیبهش��تماه تاکنون  ۱۰۰میلیون و  ۳۹۰هزار دوز واکسن به
کشور وارد کرده است.

