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چالشقانون

امامباقر)ع(: كمال انسان ، تمام كمال در سه چيز است : فراگرفتن علم دين و 
شکيبايی در پيش آمدها و ناگواريها و اندازه نگه داشتن در زندگی.

اش��اره: طنز و طنزپردازی در گفتمان س��ازی اجتماعی دارای قدرت بسياری 
اس��ت. شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه بيان برخی موضوعات و مشکالت در 
جامعه جز با بيان طنزآلود ممکن نيس��ت. كاريکلماتور در واقع كاريکاتوری از 
جنس واژگان اس��ت كه با استفاده از لطايف و ظرايف ادبی می تواند در انتقال 
پيام نقش آفرينی موثر داش��ته باش��د و زمينه ايجاد و گسترش گفتمان های 
غالب اجتماعی را فراهم كند. نوشتار حاضر به ارائه كاريکلماتورهای قانونگذاری 
مرتبط با وظايف دولت است كه در طول سال 1398 در صفحه »چالش قانون« 
بتدريج منتشر شده است و هم اكنون از باب تجميع و يادآوری به خوانندگان 

گرامی تقديم می شود:

- دولت اعالم كرد با توجه اصالح ش��دن مک��رر قوانين، در خصوص چگونگی 
اجرای برنامه های كشور دچار مشکل نشده است!!!

- وزارت آزمون و خطا برای اصالح مکرر همه قوانين خود اعالم آمادگی كرد!!
- »سازمان توسعه قانون نگذاری« اعالم كرد: با انجام هر گونه اصالحيه پيرامون 
قانون 99681 در راس��تای حل مشکالت فکری و معيشتی مسئولين كشور تا 

اطالع ثانوی موافق است!
- دولت اعالم كرد كه به لوايح دارای بيش��ترين اصالحات به قيد قرعه جايزه 

می دهد!
- معاونت اصالح مکرر قوانين در سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تشکيل 

شد!
- هيات دولت به اصالح س��ريع قوانين و تدوين لوايح اصالحی توسط دستگاه 

های اجرايی اعتراض كرد!!
- برای افزايش سرعت اصالح در قوانين، سامانه ای به همين منظور در پايگاه 

اطالع رسانی دولت افتتاح شد!!
- وزارت كشور به همه استانداران ابالغ كرد تا وصول اصالحيه قوانين از اجرای 

قوانين خودداری كنند!!
- معاون اول رييس جمهور با حفظ س��مت به عن��وان رييس قرارگاه جهادی 

اصالح مکرر قوانين منصوب شد!!
- ريي��س جمهور قانون اصالح مکرر قوانين را با قيد دو فوريت تقديم مجلس 

شورای اسالمی كرد!
تغييرات مکرر قوانين جلوگيری كرد؟« از سوی رييس جمهور به عنوان پرسش 

مهر از دانش آموزان سراسر كشور مطرح شد!!
- دبيرخانه دائمی تغييرات مکرر قوانين در همه دستگاه های اجرايی تشکيل شد!!

- وزير قوانين ثابت و پايدار به دليل سستی و ناتوانی در تغييرات مکرر قوانين 
توبيخ شد!!

- ش��ورای اقتصاد به جهت ركوردداری در تغيي��رات مکرر قوانين اقتصادی از 
سوی مجمع جهانی تغيير قوانين تقدير شد!!

- دولت طی بيانيه ای هر گونه ش��ايعه پيرام��ون تغيير مکرر قوانين مديريت 
بحران را تکذيب كرد!!

- رشته تحصيلی »مديريت تغييرات مکرر قوانين« در دوره تحصيالت تکميلی 
)مقطع دكترا( دانشگاه آموزش از راه دور دور دور افتتاح شد!!

- استان تهران به عنوان استان معين برای تغييرات مکرر قوانين استان ايالم و 
خراسان جنوبی تعيين شد!

- دوره آموزشی تغييرات مکرر قوانين در مجموعه دروس ضمن خدمت مديران 
ارشد نظام قرار گرفت!!

- كارشناس��ان وزارتخانه ه��ا در تغييرات مکرر قوانين بس��يار فعال اند و می 
كوش��ند كه از اين طريق مش��کالت زندگی مردم در كمترين زمان ممکن بر 

طرف شود!!
- ديروز همايش ملی »راهکارهای گس��ترش تغييرات مکرر قوانين« در مركز 
هماي��ش های برج ميالد به ميزبانی س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كش��ور 

برگزار می شود!!
- آگه��ی مناقصه بررس��ی چگونگی انج��ام تغييرات مک��رر قوانين به تفکيك 

وزارتخانه های مختلف منتشر شد!!
- قرارداد پيمانکاری انجام تغييرات اساسی در قوانين واردات و صادرات با انجام 

ترك تشريفات به شركت منتسب به ژن و فاميل خوب واگذار شد!!
- همايش خصولتی »بررسی نقش تغييرات مکرر قوانين در تحقق اهداف برنامه 

های توسعه اول تا ششم« فردا برگزار شد! ببخشيد ديروز برگزار می شود!!
- در جلس��ه هيات دولت مطرح شد: تحريم های ظالمانه آمريکا را با تغييرات 

مکرر قوانين، دور می زنيم و بی اثر می سازيم!!
- سخنگوی دولت در پايان جلسه هيات وزيران اعالم كرد: سياست های كلی 
تغييرات مکرر قوانين مصوب مجمع تش��خيص مصلحت نظام، بنا به مصالحی 

اجرا نمی شود!!
- اولين دوره مس��ابقات »بازی های زبانی قانون و قانونگرايی« توس��ط وزارت 

ورزش و جوانان برگزار شد!!
- دوره آموزش��ی »كاربرد زبان بازی در قانونگرايی« برای كارشناسان فعال در 

تقسيم كار ملی قانون و قانونگرايی برگزار می شود!!
- هماي��ش ملی »بازی های زبانی و نقش آن در قانونگرايی كش��ور« با حضور 

جمع كثيری از انديشمندان در مركز همايش های برج ميالد برگزار شد!!
- سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور اعالم كرد: دبيرخانه مركزی بازی های 

زبانی در قانونگرايی در اين سازمان تشکيل می شود!!
- معاون برنامه ريزی رييس جمهور در نشست مطبوعاتی خود با اعالم تشکيل 

اداره كل بازی های زبانی از اصالح روند تدوين لوايح در دولت خبر داد!!
- آيين نامه اجرايی قانون جلوگيری از عدم ورود كاالهای بی كيفيت خارجی 

در هيات وزيرات به تصويب رسيد!
- دولت با اعالم حمايت از طرح جلوگيری از عدم ورود از دستگاه های اجرايی 
خواس��ت تا هر چه س��ريع تر زمينه های عملياتی كردن اي��ن قانون را فراهم 

نمايند!!
- س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كش��ور به نمايندگی ار دولت در بيانيه ای 
اعالم كرد: اين س��ازمان در حال تهيه فهرست تهيه و تنظيم كنندگان برنامه 
های ناكارآمد برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم كشور برای بازخواست 

داليل ناكارآمدی برنامه های توسعه است!!
- دولت طی بخش��نامه ای اعالم كرد: از اين پس صدور بخش��نامه های حاوی 
سياس��ت ها و اقدامات اشتباه، مش��مول جريمه نقدی برای مقام صادركننده 

می شود!
- شعبه ويژه نهضت سوادآموزی در هيات دولت افتتاح شد!

- دولت از س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كش��ور خواس��ت تا درس زبان و 
ادبيات فارس��ی را در آموزش های ضمن خدمت كاركنان به شکل جدی تری 

پيگيری نمايد!
- اعضای هيات دولت با ش��عار »ما می توانيم« بر عزم راس��خ خود برای تغيير 

نابجای قوانين مورد نياز جامعه تاكيد كردند!!
- اداره كل تدوي��ن قوانين و مقررات وابس��ته به دولت از ارس��ال قوانين آچار 

فرانسه همراه با تغييرات گسترده و نابجا به مجلس شورای اسالمی خبر داد!
- كتاب »مجمع القوانين« حاوی همه تغييرات مکرر و نابجای قوانين از سوی 

معاونت حقوقی رييس جمهور منتشر شد!
- دولت در اليحه ماليات بر ارزش افزوده، موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر 

را اصالح كرد!
- از س��وی دولت در اليحه قانون برنامه و بودجه س��ال 1398، مواد 29، 31 و 

46 از برنامه توسعه چهارم توسعه برای يکسال ديگر تمديد شد!
- اين هفته س��ه وزير برای پاس��خ به سواالت نمايندگان در خصوص تاخير در 
ارس��ال لوايح تغيير نابجای قوانين مرتبط با وزارتخانه خود به مجلس شورای 

اسالمی می آيند!!
- در راس��تای تحقق دول��ت الکترونيك از اتوماس��يون اداری تصويب نابجای 
قوانين در دولت رونمايی شد. از اين پس قوانين بطور خودكار از طريق هوش 

مصنوعی بصورت نابجا تغيير می كنند!!
- فالن وزارتخانه به دليل صدور بخشنامه نابجا بصورت كامال بجا توبيخ شد!

- دوره بازآموزی اصول تدوين لوايح بجا و نابجا برای كاركنان دولت برگزار شد!
- سمينار »چگونگی پيشگيری از گسترش قوانين نابجا« در دولت برگزار شد!

- دولت با انتش��ار اطالعيه ای از ناكارآمد بودن فالن قانون آزمايشی خبر داد. 
گفتنی است كه اين قانون سی سال بطور آزمايشی در كشور اجرا شده بود!

- نماينده دولت در مجلس ش��ورای اسالمی سوگند ياد كرد كه تمديد قوانين 
آزمايشی برای فرار قانونی، خروج از بن بست اجرايی امور و نزديك بودن مهلت 

قانونی اجرای آزمايشی قوانين ياد شده نيست!
- هي��ات دولت در مصوبه اخي��ر خود بر ضرورت قطعی نم��ودن همه قوانين 

آزمايشی در بازه زمانی 50 سال آينده خبر داد!
- معاون پارلمانی دولت اعالم كرد: بعضی از قوانين آزمايشی بدون طی نمودن 

مراحل آزمايشی بصورت واقعی، قطعی شده اند!
- برخی از قوانين آزمايشی را نمی توان لغو كرد چون نگرانی وجود دارد كه در 

حين قطعی شدن، فوايد آن قطع شود!
- اجرای قوانين آزمايشی برای دولت ها آنقدر دلچسب است كه هيچگاه به فکر 

قطعی كردن آنها نمی افتند!
- دولت طی بخشنامه ای اعالم كرد: نظر به وجود تورم در قوانين قطعی كشور 
تا اطالع ثانوی كليه لوايح بصورت اجرای آزمايشی با امکان چندين بار تمديد 

مهلت اجرا ارسال می شود!
- دولت برای لوايحی كه زمان كافی برای بررس��ی آنها نداشته است از مجلس 

شورای اسالمی درخواست تصويب آزمايشی می نمايد!
- آزمايشگاه اندازه گيری قدرت اجرايی قوانين آزمايشی در سازمان مديريت و 

برنامه ريزی كشور تاسيس شد!
- قانون آزمايش��ی، مهمان موقت دولت است. نه دايمی است كه برای هميشه 

بماند و نه آنقدر كوتاه كه فردا برود. اما كار راه انداز است!
- آنچه كه در دولت ما اجرا شده، درست است و اقدامات دولت های قبلی كان 

لم يکن تلقی می شود!
- جناح ما، قوم ما، گروه ما، دولت ما و ديگران هيچ!

- هر چه خوب و خوبی مال دولت ماست و هرچه ضعف و مشکل است مربوط 
به دولت های گذشته است كه ملغی می شود!

- گفته دولت ها در پايان هر دوره: دولت ما كشور را بصورت ويرانه ای را تحويل 
گرفت و آن را آباد كرد!

- ادع��ای برخی دولت ه��ا: عملکرد دولت ما به اندازه عملکرد همه دولت های 
تاريخ گذشته ايران است!

- دولت با صدور بخش��نامه ای اعالم كرد: قوانينی كه با اين بخشنامه مباينت 
دارد موقوف االجرا می گردد!

- آيي��ن نام��ه اجرای گزاره قانون��ی پر تکرار »كليه مواد و مق��ررات قانونی در 
قس��متی كه مغاير با اين قانون باش��د ملغی اس��ت« به دس��تگاه های اجرايی 

ابالغ شد!
- طرح »هر قانونی كه در مقام اجرا معارض اين قانون باشد بالاثر است« كه از 

سوی وزارتخانه معارض پيشنهاد شده بود به تصويب هيات وزيران رسيد!
- دولت با صدور بخش��نامه ای به كليه دستگاه های اجرايی اعالم كرد: از اين 
پس جمله »كليه قوانين و مقرراتی كه مغاير يا مانع از اجرای اين قانون است از 

اين تاريخ ملغی و فسخ می گردد« در انتهای همه لوايح درج گردد!
- دول��ت برای جلوگي��ری از هر گونه دوباره كاری در وض��ع مقررات در لوايح 
ارس��الی به مجلس شورای اس��المی بجای درج جمله »كليه قوانين و مقررات 
مغاير با اين قانون در طول اجرای آن ملغی االثر می باش��د« از مخفف »ملغی 

االثر مغايرت ها« استفاده می كند!
- دولت در اقدامی عجيب قبل از برگزاری مراس��م توديع و معارفه، وزير فالن 

وزارتخانه را به وزارتخانه مربوطه فرستاد! 
- دولت با ابالغ بخش��نامه ای اعالم كرد: بخشنامه های حاوی نسخ بدون قيد 

زمانی ساير بخشنامه ها از درجه اعتبار ساقط است!
- سخنگوی دولت اعالم كرد كه بر اساس مصوبه هيات وزيران حداكثر مهلت 

زمان تاخير تدوين آيين نامه های اجرايی قوانين تا ده سال افزايش يافت!
- آيين نامه اجرايی چند قانون آزمايشی كه مهلت اجرای آنها به اتمام رسيده 

در هيات دولت تصويب شد!
- هيات دولت با تصويب نامه خود اجرای آيين نامه سابق را تا اطالع ثانوی بر 

اجرای قانون جديد ترجيح داد!
- دول��ت اعالم كرد از اين پس اش��تباهات موجود در تدوين لوايح را به عنوان 
تخلف از انجام وظيفه محس��وب و متخلف را به كميته تخلفات اداری معرفی 

خواهد كرد!
- مديريت مس��تقل تورم قانون و قانونگذاری خواستار اجرای هر چه سريع تر 

قوانين در دولت شد!
- ستاد رسيدگی به امورسردرگم شدگان از قوانين اشتباه در دولت تشکيل شد! 
- مركز تفسيرهای نادرس��ت پيرامون اشتباهات رايج در قانونگذاری از تدوين 

آيين نامه تفسيرهای نادر پيرامون اجرای قوانين خبر داد!
- كميته رسيدگی به قوانين دارای اشتباه توسط دولت در ستاد مديريت بحران 

كشور )با رويکرد غافلگير دائمی( تشکيل شد! 
- معاونت علمی رييس جمهور با صدور بخش��نامه ای همه بوروكراس��ی زايد 

مرتبط با فعاليت شركت های دانش بنيان را حذف كرد! 
- با اعالم وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای صرفه جويی در مصرف كاغذ، 
چاپ كاغذی پايان نامه های دانش��گاهی ممنوع ش��د. ای كاش به علت صرفه 
جويی در عمر و تالش دانشجويان، نگارش پايان نامه های غيركاربردی ممنوع 

می شد!
- بر اس��اس آمارهای اعالم شده و نش��ده، تحصيلکردگان دانشگاهی نيمی از 

بيکاران كشور را تشکيل می دهند!!
- بر اس��اس اعالم اداره كل گس��ترش اختراعات و ابتکارات وزارت كش��ور 95 

درصد اختراعات كشور در راستای نيازهای روزآمد كشور نيست!
- نمايشگاه تخصصی »نقش علم و فناوری در قانونگذاری كشور« توسط بنياد 

ملی نخبگان برگزار شد!
- دولت طی بخشنامه ای به دستگاه های اجرايی اعالم كرد: برای جلوگيری از 
هر گونه دخالت سليقه های فردی و گروهی، بخشنامه های صادره قبلی در هر 

وزارتخانه به قيد قرعه انتخاب و اجرا شود.
- همايش ملی »اصول راهبردی و كاربردی قرعه و شانس در اداره امور كشور« 
از سوی روابط عمومی و امور بين الملل سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 

برگزار می شود!
- كتاب »نقش قرعه و فال در تصميم گيری های مديريتی« از سوی انتشارات 

سازمان مديريت صنعتی منتشر شد!
- در هي��ات دولت  نقش ش��انس، اقبال، تصادف، احتم��ال و اتفاق در ارتقای 

كيفيت اجرای قانون بررسی شد. 
- اولين دوره مسابقات ملی قانونگذاری ويژه دستگاه های اجرايی برگزار شد!

- سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور دستورالعمل اجرايی قانونگذاری را به 
وزارتخانه ها و استانداری ها ابالغ كرد!

- اليحه تشکيل »سازمان حمايت از مراكز متعدد قانونگذاری« از سوی دولت 
به مجلس شورای اسالمی تقديم شد!

- همايش بين المللی »چيس��تی قوانين مزاحم در كش��ور« از س��وی سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشور برگزار می شود!

- دولت از دس��تگاه های اجرايی خواست از صدور مقررات مزاحم برای اجرای 
قوانين خودداری كنند!

- روش نس��بت س��نجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات صاره از سوی دولت 
برای تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام در معاونت 

حقوقی رييس جمهوری افتتاح شد!
- هيات دولت از مزاحمت برنامه های توسعه پنج ساله كشور در راستای تحقق 

چشم انداز بيست ساله ابراز نگرانی كرد!
- هيات دولت با صدور بخش��نامه ای از ض��رورت جلوگيری از ايجاد مزاحمت 

توسط مقررات صادره بر سياست های كلی نظام ابراز نگرانی كرد!
- كتاب »چگونگی مديريت در آينده بر گذش��ته« از س��وی انتشارات سازمان 

مديريت دولتی برای چای هجدهم منتشر شد.
- هيات دولت مصوب كرد: قوانينی كه دارای درآمدزايی مناس��ب برای دولت 

است برای شش ماه عطف بما سبق می شوند!
- طرح پژوهش��ی »بررس��ی راهکارهای عطف بماس��بق نمودن برخی قوانين 
اقتصادی« برای تامين كسری بودجه خزانه دولت در سازمان مديريت و برنامه 

ريزی كشور آغاز شد!
- دولت طی صدور بخشنامه اعالم كرد: دستگاه های اجرايی قبل از تدوين هر 

گونه پيش نويس قانون، شناسنامه زمانی آن را تنظيم نمايند!
- معاون حقوقی و مجلس رييس جمهور در نشس��ت مش��ترك خود با رسانه 
ها گفت: دولت به روش اندازه گيری تاثيرات قوانين در آينده و گذشته دست 

پيدا كرده است!
- انجام طرح پژوهشی »بررسی ميزان تاثير فهم قانون در تبعيت پذيری از آن« 

در دانشگاه تهران آغاز شد!
- كتاب »زبان فارسی معيار در قانونگذاری« از سوی انتشارات سازمان مديريت 

و برنامه ريزی كشور منتشر شد!
- فارسی سازی قوانين از سوی معاونت حقوقی رييس جمهور آغاز شد!

- همايش ملی »مفهوم شناس��ی جمله ضرورت تدوين اس��ناد دولتی به زبان 
فارسی« در نهاد رياست جمهوری برگزار شد!

- وزير فالن وزارتخانه از ضرورت كاربرد زبان فارسی معيار در قانونگذاری اظهار 
بی اطالعی كرد!

- دولت همه دس��تگاه های اجرايی را موظف كرد تا برای همه مديران ارش��د 
دوره آموزشی آيين درست نويسی واژگان در قوانين را برگزار نمايد!

- بررسی بخشنامه های صادره از استانداری ها توسط دانشکده زبان و ادبيات 
فارسی مهم ترين دانشگاه استان ها آغاز شد!

- همه وزارتخانه مکلف ش��دند يك متخصص با مدرك دكترای زبان و ادبيات 
فارسی برای كنترل بخشنامه های وزارتی استخدام نمايند! 

- دولت با صدور بخشنامه ای اعالم كرد: بخشنامه های تركيب های نادرست، 
س��نگين، دل آش��وب، دشوار، زش��ت و ناهنجار واژگانی از درجه اعتبار ساقط 

شدند!
- دوره تخصصی بی سروسامان نويسی مقررات به دليل عدم استقبال متقاضيان 

در مركز مديريت دولتی و غيردولتی و غيره برگزار نشد!
- دول��ت با صدور بخش��نامه ای اع��الم كرد: در موارد فقدان قانون و س��کوت 
قانونگذار برای حل مش��کالت جامعه، مجريان قان��ون با صالحديد خود عمل 

نمايند!
- اليحه »عملکرد خودمختار مجريان قانون« برای مواردی كه قانون مشخصی 

وجود ندارد يا در حال سکوت است، در هيات دولت مصوب شد!
- سخنگوی دولت اعالم كرد: دولت با صدور مصوبه ای از دستگاه های اجرايی 

خواست از ابالغ مقررات تکراری خودداری نمايند!
- همايش بين المللی »جامع نگری در برنامه ريزی كش��ور« توس��ط سازمان 

مديريت و برنامه ريزی كشور اجرا شد!
- دس��تورالعمل اجرايی »اقدام و عمل در فقدان قانون يا سکوت قانونگذار« از 

سوی معاونت حقوقی رييس جمهوری به دستگاه های اجرايی ابالغ شد!
- دولت طی ابالغ بخش��نامه ای از دس��تگاه های اجرايی خواست تا از حداكثر 

زمان برای تاخير در تدوين آيين نامه های قانون استفاده نمايند!
- همايش بين المللی »چيستی اسناد الزم التصويب نانوشته« از سوی سازمان 

مديريت و برنامه ريزی كشور برگزار شد.
- دوره های آموزشی »اصول آيين نامه نويسی« در برنامه های آموزش ضمن 

خدمت كاركنان دولت قرار گرفت!
- سخنگوی دولت اعالم كرد: تا زمان تدوين و تصويب آيين نامه های اجرايی، 

متن پايه قانون مورد استفاده قرار می گيرد!
- معاون حقوقی رييس جمهور گفت: اداره امور مربوط به آيين نامه های نانوشته 

تا زمان تصويب آن بر اساس صالحديد دستگاه های اجرايی انجام می شود!
- دول��ت با صدور بخش��نامه ای اع��الم كرد: در موارد فقدان قانون و س��کوت 
قانونگذار برای حل مش��کالت جامعه، مجريان قان��ون با صالحديد خود عمل 

نمايند!
- اليحه »عملکرد خودمختار مجريان قانون« برای مواردی كه قانون مشخصی 

وجود ندارد يا در حال سکوت است، در هيات دولت مصوب شد!
- سخنگوی دولت اعالم كرد: دولت با صدور مصوبه ای از دستگاه های اجرايی 

خواست از ابالغ مقررات تکراری خودداری نمايند!
- همايش بين المللی »جامع نگری در برنامه ريزی كش��ور« توس��ط سازمان 

مديريت و برنامه ريزی كشور اجرا شد!
- دس��تورالعمل اجرايی »اقدام و عمل در فقدان قانون يا سکوت قانونگذار« از 

سوی معاونت حقوقی رييس جمهوری به دستگاه های اجرايی ابالغ شد!

کاریکلماتورهای دولت و دولتمردان!!
»چالش قانون« مجموعه کاریکلماتورهای سال 1398 خود را پیرامون تقسیم کار ملی قانونگذاری )2( منتشر میکند: دكترمحمدرضاناریابيانه

به گفته مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام، روزانه 50 هزار 
ماسك تنفسی در واحدهای تحت حمايت اين بنياد توليد می شود.

اميرحس��ين مدنی در حاش��يه بازديد از كارگاه های توليد ماسك تنفسی 
و پوش��اك بيمارس��تانی در محله ش��هيد هرندی تهران اظهار داشت: از 
آن ج��ا كه 5 درصد از طرح های اش��تغال زايی اجتماع مح��ور بنياد بركت 
در ح��وزه كاری خياطی اس��ت، پس از بروز و ش��يوع بيم��اری كرونا در 
كش��ور و با توجه به حساسيت های س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 
در زمينه كمك رس��انی، فراخوانی به اين كارگاه های خياطی داده ش��د تا 
اگر آمادگی دارند، توليدات ش��ان را به س��مت توليد ماسك های تنفسی و 

پوشاك بيمارستانی ببرند.
وی با اشاره به اين كه بنياد بركت سرمايه در گردش كارگاه های داوطلب را 
تامين می كند، خاطرنش��ان كرد: ماسك های تنفسی، پوشاك بيمارستانی 
)گان( و محافظ ه��ای ص��ورت )ش��يلد( توليد ش��ده در كارگاه های مورد 

حمايت بنياد بركت از طريق وزارت بهداشت و درمان توزيع می شود.
مدن��ی افزود: كارگاه های مورد حماي��ت بنياد بركت در حال حاضر روزانه 
50 هزار ماس��ك، 3700 پوش��اك بيمارس��تانی و 2 هزار محافظ صورت 
توليد می كنند. مديرعامل بنياد بركت تاكيد كرد: اگر مواد اوليه و سرمايه 
در گردش مهيا باش��د امکان توليد روزانه 300 هزار ماس��ك تنفسی نيز 

امکان پذير است و ما در بنياد بركت به دنبال تحقق اين مهم هستيم.
مدن��ی تصريح كرد: كارگاه هايی كه طی يك س��ال اخي��ر با حمايت بنياد 
بركت در محله شهيد هرندی ايجاد شده اند، در شرايط فعلی كشور، توليد 

ماسك و اقالم مصرفی پزشکی را در دستور كار قرار داده اند.
به گفته مديرعامل بنياد بركت، هم اكنون با حمايت مركز توس��عه كسب 
و كار هرن��دی )مج��ری طرح اش��تغال بني��اد بركت( در زمينه اس��تقرار 
پروتکل های بهداشتی، تامين فضا، تجهيزات اضافی و بازار مورد نياز برای 
4 كارگاه عضو ش��بکه كسب و كار محله، روزانه 20 هزار ماسك و 2 هزار 

محافظ صورت پزشکی توليد می شود.
وی يادآور ش��د: در ص��ورت تامين مواد اوليه ي��ا پيش خريد محصوالت، 
ظرفيت توليد روزانه 200 هزار ماسك و 12 هزار شيلد، در شبکه كسب و 

كارهای مورد حمايت بنياد بركت در محله هرندی وجود دارد.
مدنی ادامه داد: عالوه بر اين اقدامات، كارخانه های مشاركتی بنياد بركت 
كه در حوزه تجهيزات پزشکی فعال بوده اند، با توجه به نيازهای درمانی و 
بهداشتی كشور به سمت توليد محلول ضدعفونی كننده و لباس های ايزوله 
برای پزشکان و پرستاران رفته اند و 60 هزار دست پوشاك بيمارستانی را 
توليد می كنند. اين كارخانه ها در بخش محلول های ضدعفونی هم با همه 

توان و به شکل تمام وقت مشغول به فعاليت هستند. 
 مديرعام��ل بنياد بركت با بيان اين كه محله ش��هيد هرندی يکی از نقاط 
هدف س��تاد اجرايی فرمان امام اس��ت، گفت: س��تاد اجرايی فرمان امام 
از س��ال گذش��ته اقدامات دامنه داری را در زمينه های خدمات اجتماعی، 
درمانی و اش��تغال زايی در اين محله داش��ته است. در همين راستا، بنياد 
بركت 300 فرصت شغلی را در محله هرندی ايجاد كرده كه بخشی از آنها 

با توجه به نزديکی اين محله به بازار تهران، در رسته خياطی است.

مدنی در بازدید از واحدهای منطقه هرندی خبر داد:

تولید روزانه 50 هزار ماسک با حمایت بنیاد برکت


