
توانایی های دولتی و خصولتی مدیریت شوند

اگرچه علیرغم تذکرهای پیاپی و دلس��وزی های مدبران��ه مقام معظم رهبری طی تمامی این 
دهه ها و بخصوص در این س��ال های اخیر همگی تأکید بر آن داش��ته اس��ت تا دولت ها به 
همراه قوای مقننه و قضائیه تالشها و توانایی های خود را بر خارج شدن اقتصاد کشور از چنبره 
درآمده��ای نفتی متمرکز نمایند که هرکدام در زمان خود کار را با تبلیغات گس��ترده آغاز و 
مقدمات و شعارهای قابل اعتنا را فراهم نمودند اما به مروز زمان و بر اثر بعضی مانورهای پشت 
پرده متخاصمان داخلی و خارجی این اقدامات آرام آرام  به حاشیه رفت و بازهم کاسه همان 
کاسه و آش همان آش که نفت مانده و هزینه های سرسام آوری که توسط قوه مجریه  از هضم 
رابع می گذش��ت ! فرصت های طالیی در تمامی این س��الها فراوان بود که می شد درآمدهای 
رؤیایی را به منظور خروج از این تله یک قرنی هزینه کرد و با ایجاد زیرس��اخت های تولید با 
ه��دف صادرات و بهره مند ش��دن از آن گریخت اما بازهم گروهی معدود با تفکرات بس��ته و 
مشکوک معتقد بودند  ایجاد واحدهای تولیدی تبعات بدی جهت محیط زیست و نسل جوان 
دارد که جلوی ترقی آن ها را برای ادامه تحصیالت گرفته و مستقیماً به تشکیل خانواده و کار 
در این واحدها مش��غول خواهند ش��د که البته این هم به نوعی  ساز ناکوک زدن بعضی ها بود 

تا غرب را س��رزمین رؤیایی جلوه دهند و چشم بسته از آن متابعت نمایند! نگاهی به آمارها و 
بررسی نمودارها حاکی از تأسف است زیرا نشان می دهد در طول چهل سال گذشته دولت ها 
به شدت فربه شده اند  و این اضافه وزن نگران کننده توانسته است تحرک را هم از آن ها بگیرد 
تا تنها به ایجاد ش��غل های کاذب جهت  مش��غول کردن جوانان و فارغ التحصیالن مدرک گرا 
بپردازند! که کارشناس حسابداری در روابط عمومی شاغل شود و دکترای  بیولوژی، مدیر کل 
راه و شهرسازی گردد و پزشک استاد دانشگاه در کسوت استاندار جلوس نماید و دکترای حقوق 
س��مت شهرداری یک کالن شهر را پذیرا باشد؟! و سر هم بندی بودجه یک کشور با موقعیت 
سوق الجیشی در پایان هرسال با کسری مداوم روبرو گشته که مجبور باشند بدهی های خود را 
از محل  سرمایه های پایدار یعنی تهاتر شرکت های دولتی متعلق به آحاد جامعه تأدیه نمایند! 
اما هیچ کس زیر بار تعدیل نیروهای انسانی شاغل در دستگاه های دولتی و وابسته به آن نمی 
رود تا این پرداخت های صوری همچنان ادامه یابد و زمانی فرا رسد که  کشور با چالشی عظیم 
به نام ویروس کرونا روبرو و در یک لحظه کیش و مات  گردد. اگرچه این معضل بزرگ جنبه 
جهانی و عمومیت دارد اما می توانس��ت پیامدهای آن برای ما کمی س��بک تر باشد تا نگران 
آینده پسا کرونا نباشیم و ندانیم چگونه با کسری های کالن و بهای نفت بشکه ای 16 دالر که 

خریداری هم ندارد روبرو شویم؟! 
نق زدن و نبش قبر کردن  گذش��ته ها دردی را دوا نمی کند بجز اینکه فرصت های موجود را 
نیز به بطالت گذرانده که مقصران  را به حاشیه ها خواهد فرستاد بنابراین چه بهتر که ضمن 
تفکر به مشکالت امروز، آینده را نیز مدنظر داشته باشیم و به جای تقسیم بندی ساعات حضور 
نیروهای دولتی در رفت و برگش��ت های کرونایی که به نوعی س��وزاندن فرصت ها و پرداخت 
دستمزدها به این روش نامعقول بنظر می رسد و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد 
با ایجاد یک کار گروه در سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اصالح ساختارها بپردازیم 
و ی��ا حداق��ل قفلی بزرگ به صندوق خالی دولت بزنیم تا ب��رای وزارتخانه های متعدد و موقتاً 
منفعل هزینه ای صورت نگیرد که قسمت اعظمی از بودجه ها به دستگاه هایی اختصاص یابد 

که این روزها  را به تالش مضاعف  مش��غول می باش��ند و در قوه مجریه به عدد انگشتان یک 
دست هم نمی رسند. 

امروز اگرچه  اکثر ارگانهای منفعل دوران مرخصی  اجباری همراه با حقوق و مزایا را س��پری 
می نمایند که وزارت آموزش و پرورش در صدر آن هاست اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، نیروهای مسلح،ارتش و سپاه  پاسداران و همچنین رسانه های ملی و مکتوب نیازمند 
توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسالمی هستند تا به نحوی از انحاء بتوانند 
قسمت اعظمی از این بودجه های هدر رفت و سرگردان را تامین اعتبار و هزینه بهداشت نامناسب 
حاصل از هجوم ویروس کرونا نمایند اما در کنار این مجموعه بزرگ ایثارگر نوبت دس��تیاران 
بهداش��ت کشور یعنی درمانگاه های وابس��ته به ارگانها می باشد  که بر خالف وزارتخانه هایی 
که مس��ئولیت آن ها را به عهده دارند و دوران رکود و تعطیل اجباری را س��پری می کنند اما 
آنها تنها واحدهایی هستند که تالش شبانه روزیشان چند برابر شده که کارکنان دستگاه های 
متولی  توقعات باالیی از این رسته های خدمات بهداشتی و درمانی دارند.  شاید بهتر باشد برای 
نمونه به مغفول واقع شدن یکی از بارزترین آن ها یعنی  درمانگاه های شبانه روزی فرهنگیان 
در سطح کشور اشاره کرد زیرا اینها همچنان نقش شتر مرغ را دارند تا خدمتگزار بیش از 10 
میلیون ش��اغل و بازنشس��ته همراه با خانواده های مجموعه وزارت آموزش و پرورش باشند اما 
برای تأمین هزینه های سنگین درمان موظفند به درآمدهای مختصر و غیر مفید، خودکفا باقی 
بمانند که البته در این برهه از زمان کافی بنظر نمی رس��د و هر لحظه ممکن اس��ت ناچار به 
تعطیل شوند که می طلبد تا وزارتخانه مذکور در دوران رکود و تعطیل واحدهای آموزشی که 
هزینه های جاری را به ش��دت کاهش می دهد سریعا به کمک درمانگاه های وابسته به خود در 
سراسر کشور و به خصوص کالن شهرها بشتابند و آنها را از ورطه ای بنام ورشکستگی که در 
پیش رو دارند نجات بخشند زیرا  اینگونه اماکن در دوران بحران کرونا می توانند نقش مؤثری 
برای کمک به وزارت بهداش��ت و درمان بطور اخص و نظام بطور اعم داش��ته باشند که شدیداً 

درگیر مداوای مبتالیان به ویروس کووید 19 هستند.
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پرتاب ماهواره نور به فضا در زمانی انجام ش��د 
که هیچکس انتظار آن را نداش��ت، ش��گفتی 
همراه با خش��م آمریکایی ها، درستی چنین 

اقدامی را اثبات می کند. 
جمهوری اسالمی ایران با قدرت راه پیشرفت 
در هم��ه زمینه ه��ا را در پی��ش گرفت��ه و به 
دس��تاوردهایی رسیده اس��ت که دشمنان از 
این پیروزی ها به ش��دت خشمگین هستند، 
چرا که بیش از 40 سال است ایران را تحریم 
کرده اند تا نتواند پیشرفت های علمی و نظامی 
داشت باش��د. جمهوری اسالمی ایران انحصار 
قدرت را شکسته و باعث شده تا خود را تبدیل 
به ای��ک ابرقدرت در منطقه کند و می رود تا 
ابرقدرتی خود را به جهان نیز به اثبات رساند. 
تف��اوت قدرت ایران با رژیم های قدرتمند دنیا 
در این اس��ت که آنها قدرت را برای زورگویی، 
جنگ، تج��اوز نظامی و تحریم های اقتصادی 
به کار می گیرند، اما جمهوری اسالمی، قدرت 
را برای ایج��اد صلح و امنیت در منطقه غرب 
آسیا و جهان می خواهد. مفهوم قدرت از نظر 
جمهوری اس��المی ایران ب��ا مفهوم قدرت در 

غرب تفاوت انسانی، اخالقی و دینی دارد. 
ای��ران اس��المی توانس��ت با همه فش��ارهای 
سیاس��ی، نظامی و اقتصادی به فناوری صلح 
آمیز هسته ای دست یابد و از آن برای پیشبرد 
نیازهای هس��ته ای در زمینه های پزش��کی، 
کشاورزی، تولید برق و بسیاری نیازهای دیگر 

بهره برداری کند. 
همانگونه که آمریکای��ی ها تصور نمی کردند 
ایران بتواند به دانش هس��ته ای  دس��ت یابد، 
چرا که تحریم های علمی گسترده ای را علیه 
جمهوری اسالمی وضع کرده بود، با این وجود 
ایران توانس��ت در فناوری هسته ای خود کفا 
ش��ود. زمانی که آمریکایی ها در خواب بودند 
و حت��ی در خواب هم نم��ی دیدند که نیروی 
هوا فضای سپاه پاس��داران در شرایط کنونی 
که همه کش��ورهای دنیا درگیر ویروس کرونا 
ش��ده اند آنها را غافلگیر کن��د و با پرتاب یک 
ماهواره نظامی برای شناسایی، غرب را حیرت 
زده کند. آمریکا اکنون بدترین ش��رایط را در 
میان کش��ورهای کرونا زده دارد، در حالی که 
ادعا می کند کشور پیشرفته ای است. نیروهای 
آمریکای��ی خارج از کش��ور خود ب��ه بیماری 
ویروس کرونا مبتال ش��ده اند و توان مقابله با 
این بیماری حتی در نیروهای مس��لح آمریکا 
دیده نمی ش��ود، بیش از 50 هزار نفر از مردم 
آمری��کا به خاطر بیماری کرونا جان باخته اند 
و همه این اتفاقات، نش��انه های ضعف شدید 
در سیستم مدیریتی و ساختاری آمریکاست. 
جمهوری اس��المی ای��ران نیز درگی��ر کرونا 
ویروس اس��ت، اما توانسته اس��ت این بحران 
را به خوبی مدیری��ت کند، آمار تلفات کم در 
ایران نشان دهنده قدرت و توان آن در مبارزه 
با ویروسی است که احتمال جنگ بیولوژیکی 

دشمنان نیز می رود. 
حتی کارش��کنی ه��ا و تحریم ه��ای دارویی 
و درمان��ی آمریکا نتوانس��ت خلل��ی در روند 
مب��ارزه با کرونا در ای��ران ایجاد کند و اکنون 
پرت��اب ماهواره»ن��ور« به فض��ا، آمریکایی را 
شوکه کرده اس��ت. روند وارد کردن شوک به 
آمریکا و دش��منان ادامه خواهد داشت و آنها 
را وادار خواهد کرد تا نه تنها قدرت جمهوری 
اسالمی را بپذیرند بلکه از قدرت ایران اسالمی 
تبعیت کنند و حرف شنوی داشته باشند و در 
معادالت و تصمیمات خود، آن را لحاظ کنند. 
قدرت آفرینی در جمهوری اس��المی ایران تا 
آنجا پیش رفته اس��ت که حتی پس از تهدید 
ترامپ و دستور به نیروهای تروریستی ارتش 
آمری��کا در خلیج فارس برای هدف قرار دادن 
ناوگان نظامی ایران در آب های خلیج فارس، 
فرمانده کل سپاه پاسداران به نیروهای مسلح 
در منطقه دستور می دهد که در صورت ایجاد 
مزاحمت از س��وی نیروی دریایی آمریکا، آنها 
را ه��دف قرار دهند. در هی��چ نقطه ای از دنیا 
نمی توان سراغ داش��ت که چنین برخوردی 
ب��ا آمریکا ص��ورت گی��رد. آنجا که ای��ران به 
خونخواهی س��ردار دالور ایران اس��المی حاج 
قاس��م سلیمانی ، پایگاه آمریکا در عین االسد 
هدف موشک های سپاه پاسداران قرار گرفت 
هیچ کشوری باور آن را نداشت که ایران دست 
به چنین اقدامی بزند و پایگاه  آمریکا را موشک 

باران کند.

زمان شناسی در پرتاب 
ماهواره نور

ادامه صفحه 2

پاسخ ایران به تهدید ترامپ

ترامپ: 
به بدن مبتالیان به کرونا مواد ضد 
عفونی کننده تزریق کنید
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رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا تهران خبر داد
مراجعه بیش از ۶ هزار نفر به مراکز درمانی 

در پایتخت
رئیس س��تاد مقابله با بیماری کرونا کالنش��هر تهران گفت: آمار  مبتالیان به 

کرونا در تهران نگران کننده و با شیب مالیم در حال افزایش است.
علیرض��ا زالی افزود: ۳1۲ بیمار جدید در بخ��ش عادی و ۸1 مورد جدید در 

بخش مراقبت های ویژه به دلیل حال بدشان بستری شده اند. دکتر زالی گفت: 
آمار ها نگران کننده بوده و این آمار ها از روز های گذشته با شیب مالیم در حال 
افزایش است که دلیل آن تردد های غیرضروری مردم در سطح شهر است. وی 
با بیان اینکه هنوز در ش��رایط کنترل بیماری کرونا قرار نگرفته ایم ، تصریح 
کرد: هرگونه بازگشت شتاب زده و حضور مردم در اجتماعات و مراکز می تواند 
در آینده باعث افزایش میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها و مراکز درمانی و 

خدای نکرده آمار مرگ و میر بیماران بدحال شود.
 خبرگزاری صدا و سیما

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد انجام پروژه گازرسانی به خط تغذیه روستاي تاش علیا و سفلی از توابع شهرستان شاهرود را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد:

www.setadiran.ir

psi

www.setadiran.ir

فعال شدن گسل 
تجزیه آمریکا

ناتوانی دولتمردان واشنگتن در مقابله با کرونا 
بر جدایی طلبی در ایاالت متحده دامن می زند
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ترامپ: 
به بدن مبتالیان به کرونا مواد ضد عفونی کننده تزریق کنید

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با به زبان آوردن جمله ای جنجالی، موجب شکل گرفتن انتقاداتی جدید 
از کاخ سفید شد. رویترز گزارش داد، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری ایاالت متحده پیشنهاد کرد که 
شاید بتوان به افراد مبتال به کووید -19 داروی ضدعفونی کننده تزریق کرد تا ریه هایشان تمیز شود.

در جلس��ه توجیهی بامداد جمعه، بیل برایان، مدیر بخش علوم و فناوری وزارت کش��ور آمریکا نتایج 
پژوه��ش اخی��ر تیم خود را اعالم کرد؛ تأثیر ضدعفونی کننده ها و نیز »دمای باال و محیط مرطوب« در 
تس��ریع از میان رفتن ویروس جدید کرونا بخش��ی از این پژوهش بود. وی گفت: »این ویروس در نور 
خورشید سریع تر می میرد.« اشاره به این نکات سبب شد تا ترامپ که بعد از بیل برایان سخن می گفت، 

راه حل های تازه ای را که به ذهنش می رسید، به شکل پیشنهاد و پرسش مطرح کند.
ترامپ که از تأثیر دمای باال در روند از میان رفتن ویروس ش��نیده بود کنجکاو ش��د که اگر نوری قوی 
را به درون بدن بیمار بتابانند چه تأثیری خواهد داش��ت وی گفت: »حاال فرض کنید نور ش��دیدی به 
ت��ن بیم��ار بدهیم، حاال چه فرابنفش چه هر نور خیلی قوی دیگری، فکر کنم گفتید که هنوز این کار 
را امتحان نکرده اید« و افزود: »فرض کنید این نور را ببرید داخل بدن، حاال یا از پوس��ت یا از یک راه 

دیگر، و فکر می کنم گفتید که این را هم امتحان می کنید.«
رئیس جمهوری آمریکا همچنین ادامه داد: »ضدعفونی کننده ای را دیده ام که ظرف یک دقیقه کارش 
را می س��ازد. ح��اال آیا راهی دارد که بش��ود مثاًل همی��ن را تزریق کرد، مثل تمی��زکاری؟« وی افزود: 
»خ��ب این ویروس می رود داخل ریه، تع��دادش در ریه فوق العاده زیاد می ش��ود، پس امتحان کردن 
این کار جالب اس��ت.« کارشناسان پزشکی به سرعت به این پیشنهادها واکنش نشان دادند. دکتر وین 
گوپتا، متخصص ریه، و کارشناس سیاست های بهداشت عمومی در آمریکا، اظهارات فوق را »پیام های 
بهداشتی ناشایست« خواند. وی گفت: »اشاره به تزریق هرگونه ضدعفونی کننده به بدن یا خوردن آن 
غیرمس��ئوالنه و خطرناک است. این کار شیوه مرسومی اس��ت که افراد وقت خودکشی از آن استفاده 
می کنند.« دونالد ترامپ پیش از این نیز توصیه های پزشکی از این دست کرده بود و آخرین مورد آن 
»مهم« خواندن داروی هیدروکس��ی کلوروکین برای درمان کرونا بود، که مقامات پزشکی آمریکا علیه 

آن توصیه نیز هشدار دادند.


