
بدقولی دول��ت در پرداخ��ت بودجه اختصاص 
یافته به وزارت بهداش��ت از برداشت اضطراری 
یک میلی��ارد یورویی از صندوق توس��عه ملی 
ب��رای مبارزه با کرونا، موضوعی اس��ت که این 
روزها داد سعید نمکی وزیر بهداشت را درآورده 
به طوری که وزیر بهداشت با اشاره به همکاری 
بانک مرکزی با وزارت بهداش��ت گفت: قسمتی 
از اعتب��اری که قرار بود از صندوق به ما بدهند 
داده ش��د ام��ا چون ان��دک بود، دس��تور دادم 

بازگردانده شود.
این اولین بار نیس��ت که نمک��ی در این مورد 
گالیه می کند. 4 م��اه قبل بود که برای اولین 
بار، بعد از دیرکرد یک ماهه دولت در پرداخت 
س��هم وزارت بهداش��ت از برداش��ت ارزی از 
صندوق توس��عه مل��ی، س��وال انتقادآمیز وزیر 
درب��اره نامعل��وم بودن تکلی��ف پرداخت وجوه 
حمایت��ی مرب��وط ب��ه کرونا مطرح ک��رد و در 
حساب توییتر خود نوشت: » همکارانم با حال 
خراب می پرس��ند یک میلیارد یورو برداشت از 

صندوق ذخیره ارزی چه شد؟«
نیمه دوم اسفند ماه بود، پس از انتشار ویروس 
کرونا در کش��ور، بهروز بنیادی، یکی از اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم خبر 
داد  که در جلسه مشترک کمیسیون بهداشت 
با رییس وقت مجلس و وزیر بهداشت، پیشنهاد 
ش��ده ۲ ت��ا ۳ میلی��ارد دالر از صندوق ذخیره 
ارزی برای تامین اق��الم، تجهیزات و داروهای 
نیاز ب��رای مبارزه ب��ا ویروس کرون��ا دراختیار 

وزارت بهداشت قرار گیرد. 
طرح این پیشنهاد از س��وی رییس جمهوری، 
موافق��ت رهبری را به دنبال داش��ت و روز ۱۸ 
فروردین امسال، رییس جمهور با انتشار پیامی، 
از رهب��ری بابت این موافقت قدردانی کرد و به 
دنبال آن، رییس دفتر رییس جمهوری، در نامه 
ای به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، پی 
نوش��ت دس��تور رییس قوه مجریه درباره نحوه 

هزینه کرد یک میلیارد یورو را ابالغ کرد.
 بن��ا به دس��تور مقرر بود از ای��ن رقم عالوه بر 
پرداخت بیمه بیکاری و کمک های معیش��تی و 
حمایتی به خسارت دیدگان کرونا، بابت تامین 
نیازهای وزارت بهداشت - با تاکید بر تولیدات 
داخلی و اس��تفاده از توان ش��رکت های دانش 

بنیان- هزینه شود. 
همچنین پایان فروردین م��اه، ایرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداش��ت خبر داد که س��هم 
وزارت بهداش��ت از این رق��م ۱۳ هزار میلیارد 
تومان است و قرار است این رقم، بعد از تبدیل 
ریالی ارز ب��رای مقابله و کنترل بیماری کووید 

۱۹ هزینه شود.
اواخر اردیبهش��ت م��اه، بانک مرک��زی اولین 
مرحل��ه از معادل ریالی این وجه را به حس��اب 
خزان��ه واریز کرد و دراختی��ار دولت قرار داد و 
پس از واریز این رقم، اعالم ش��د که در جلسه 
مشترکی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
بهداش��ت، حدود 4 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
از این رقم برای وزارت بهداش��ت درنظر گرفته 

شده است. 
 حاال انتقاد مجدد وزیر بهداشت نشان می دهد 
که تا امروز، غیر از همان س��هم 4 هزار و ۲۰۰ 
میلی��ارد تومان��ی، حس��اب وزارتخان��ه متولی 

سالمت، بستانکاری اضافه ای نداشته است . 
س��عید نمکی در آیین تجلیل از پیشکس��وتان 
ب��ا  مقاوم��ت  و  س��المت در دف��اع مق��دس 
گرامیداش��ت ش��هدای دفاع مقدس و شهدای 
مدافع سالمت، گفت: رییس کل بانک مرکزی 
محبتی کردند، و قس��مت اندکی از مبلغی که 
از صن��دوق توس��عه ملی تخصی��ص یافته بود 
آزاد کردن��د. م��ن اگر چند م��اه پیش التماس 
می کردم، برای این بود که می  خواس��تم خودم 
را برای یک پاییز س��نگین آماده کنم تا بتوانم 
ب��ار را از دوش همکاران��م ب��ردارم و بتوانم از 
خجالت و ش��رمندگی نیروهای��ی که چند ماه 

است که زحمت می  کشند، درآیم.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه م��دام صبوری 

می کردی��م که خدایی نکرده ای��ن پول را وارد 
ب��ازار نکنیم ک��ه چرخش آن باع��ث تغییر در 
پایه پولی شده و دالر دچار نوسان شود، بازهم 
صب��وری کردی��م و دیروز به دکت��ر تقوی  نژاد 
گفتم، همین میزان را هم برگردانید.وی اظهار 
داش��ت : گفتیم نکند با این موضوع پایه پولی 
و معادالت اقتصادی دچار مش��کل شود. گفتم 
همی��ن میزان را هم برگردانند. از این به بعد ما 
لب فرو می  بندیم. همکاران من اگر حقوق هم 

نگیرند، بازهم کار می کنند. 
ای��ن اظه��ارات در حال��ی عنوان می ش��ود که 
برخی این س��وال را مطرح م��ی کنند که وزیر 
به عنوان متولی وزارت بهداش��ت آیا می تواند 
در این زمینه پا پس بکشد؟ از سوی دیگر چرا 
دولت از تخصیص این اعتبار به وزارت بهداشت 
خودداری می کند؟ این درحالی اس��ت که اگر 
با بیم��اری کرونا در ابتدای ای��ن فصل مبارزه 
نشود، کشور دچار مش��کالت بیشتری خواهد 
ش��د. مردم می پرس��ند آیا وزی��ر متولی نظام 
پولی کشور اس��ت که نگران پایه پولی است یا 
موضوعی دیگر در میان اس��ت ؟ آیا می توان با 

دست خالی به مبارزه با کرونا رفت؟ 
از س��وی دیگر رئیس جمهور در نشس��ت ستاد 
ملی مبارزه با کرونا گفته بود؛مردم برای کمبود 
و مش��کالت در کش��ور اگ��ر می خواهند لعن و 
نفری��ن کنن��د، آدرس این لع��ن و نفرین، کاخ 
سفید در واشنگتن است و کسی آدرس اشتباه 

به آن ها ندهد... 
فرام��وش نکنی��م که بر اس��اس آمار رس��می 
خ��ود وزارت بهداش��ت، پ��س از س��فرها و باز 
ش��دن مدارس، آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
و قربانی��ان آن در ایران به طور چش��مگیر رو 
ب��ه افزایش گذاش��ته و در حال حاضر بیش��تر 
اس��تان ها در وضعیت قرمز، نارنجی و وضعیت 

بحرانی قرار دارند.

 کمک رهبری و جدیت در مبارزه با کرونا 
کمک ویژه رهبری نش��ان می دهد که ایش��ان 
جدیت بس��یاری در امر مبارزه با کرونا داش��ته 
و دارند، ایشان در تمامی موارد مربوط به کرونا 
از متخصصین س��تاد ویژه کرونا نظر خواسته و 
خ��ود در رعایت پروتکل های بهداش��تی نمونه 
بوده اند ، به ش��کلی ک��ه دیدارهای حضوری را 
لغو کرده و حتی مراس��م عزاداری ماه محرم را 

نیز با رعایت این پروتکل ها انجام دادند. 
حس��ینعلی ش��هریاری نماینده مردم زهدان و 
عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس، در 
گفتگو با روزنامه سیاست روز در این باره گفت: 
مقام معظم رهبری در عمل نش��ان داده اند که 
در مبارزه با کرونا بسیار جدی بوده و تخصیص 
این مبلغ خود نشان دهنده اهمیت ویژه مبارزه 

با کرونا از نگاه ایشان است. 
وی با اشاره به اینکه زمانی که ایشان بودجه ای 
را برای مب��ارزه با کرونا تخصی��ص می دهند، 
حتم��اً پی��ش از آن در این ب��اره برنامه ریزی 
ش��ده و این اعتبار تخصیص داده ش��ده است، 
اف��زود: از مبل��غ مذکور تنه��ا ۲7 درصد آن به 
وزارت بهداش��ت تخصیص داده ش��ده و اکنون 
ب��رای مبارزه با هجوم کرن��ام 6۰ میلیون یورو 

ارزشی ندارد. 
ش��هریاری تصریح کرد: مس��ئله این است که 
زمان��ی که رهب��ری در این باره دس��تور دادند 
برنامه هایی در وزارت بهداش��ت بر اس��اس این 
اعتبار برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته ش��د، 
ام��ا چگونه وقتی اعتباری نیس��ت می توان این 

برنامه ها را اجرایی کرد! 

 پاسخگویی و گله 
گل��ه وزی��ر بهداش��ت از دول��ت در حالی بیان 
می ش��ود که س��ربازان خط اول مبارزه با کرونا 
و کادر بهداشتی درمانی، در این مدت طوالنی 
با وجود فدارکاری، بسیار خسته شده اند و توان 

مقابله با بیماری کرونا کاهش یافته است. 
ش��هریاری عضو کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجلس، در این باره به سیاس��ت روز گفت: این 
در حالی اس��ت که درآمد بیمارستان ها کاهش 

یافت��ه و در مقاب��ل حقوق پرس��نل، اضافه کار 
و غی��ره به آنها پرداخت نش��ده اس��ت و حتی 
میزان دریافتی آنها از س��ال گذشته نیز کمتر 
شده اس��ت. نماینده مردم زاهدان گفت : حتی 
بخش��ی از اعتباری که دربودجه عمومی دولت 
ب��رای وزارت بهداش��ت در نظر گرفته ش��ده و 
در قان��ون دیده ش��ده نیز به وزارت بهداش��ت 

پرداخت نشده است
وی در باره اینکه آیا وزیر می تواند در این مورد 
به گالیه بس��نده کند، افزود: اینکه وزیر به این 
موضوع اشاره کرد این نبود که این مبلغ را نمی 
خواهد بلکه تلویحاً ایشان به این موضوع تاکید 
ک��رد که با هجوم بیماری کرونا این میزان پول 

ارزش ندارد. 
ای��ن نماینده مجلس تصریح ک��رد: حتی مبلغ 
موجود نیز بخش کوچک��ی از زخمهای وزارت 

بهداشت را درمان نمی کند. 
از س��وی دیگر محم��د علی محس��نی بندپی 
عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس نیز 
در گفتگو با سیاس��ت روز تاکید کرد: اظهارات 
وزیر به معنای پا پس کش��یدن نیست بلکه به 
این معناس��ت که در مقابل پولی که به وزارت 
بهداش��ت تخصیص داده شده است این میزان 

اعتبار، ارزشی ندارد. 
وی تاکید کرد: قطعاً وزارت بهداشت این پول را 
برای درمان کرونا اختصاص می دهد. کرونا همه 
نهاده��ا را درگیر کرده و همه آنها در ارتباط با 

کرونا همگام هستند. 
نماینده مردم نوشهر و  چالوس با اشاره به اینکه 
ن��ه تنه��ا کادر درمان که س��ربازان خط مقدم 
جبه��ه مبارزه با کرونا به ش��مار می روند بلکه 
بس��یاری از کارگران و کارمندان نیز با کاهش 
حق��وق روبرو ش��ده اند، اظهار داش��ت: مبنای 
پرداخ��ت حقوق در  کارخانه ها، مراکز دولتی و 
غیر دولتی بر مبنای درآمد آنها است، ولی این 
مراکز درآمدی نداشته و پرداخت اضافی نیز به 
آنها صورت نگرفته تا دولت بتواند تعهدات خود 

را به کادر بهداشت و درمان اجرا کند. 
محس��نی بند پی گفت: بسیاری از پرستاران و 
پزش��کان کارانه سال گذش��ته خود را دریافت 

نکردن��د اما مانند دیگر بخش��های خدماتی در 
خ��ط اول مبارزه ب��ا کرون��ا می جنگند و جان 
خ��ود را به خط��ر می اندازند با ای��ن وجود به 
دلیل کاهش درآمدهای دولت و محقق نش��دن 
مالیات ها شرایط بحرانی کنونی به وجود آمد. 

وی با اش��اره ب��ه اینکه ب��رای قدردانی و ایجاد 
روحیه در کادر درمان، مجلس پیش��نهادهایی 
را مطرح کرده اس��ت، افزود: ت��الش داریم در 
موارد بس��یار به جای جبران مال��ی برای ارتقا 
پایه ش��غلی و ضریب کار ت��الش کنیم. به این 
ترتی��ب ک��ه کادر درم��ان در مناط��ق محروم 
فعالیت می کنن��د از مزایا و امتیازاتی غیر مالی 

چون ارتقای شغلی برخودار شوند. 
نماین��ده م��ردم چالوس خاطرنش��ان ک��رد: با 
هم��کاران در دیوان محس��ابات ب��رای ترمیم 
ش��رایط شغلی این کادر درمان جلساتی برگزار 

شده است. 
 مجلس چه می اندیشد؟

از سوی دیگر محمدعلی محسنی بند پی، عضو 
کمیسیون بهداش��ت در این باره گفت: در این 
زمینه دیروز در کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجلس جلس��ه ای با حضور اعضا، معاون ارزی 

وزارت بهداشت و همکاران در 
وزارت صمت،  اطالعات، 

خارجه، سازمان غذا و 
و  مرکزی  بانک  دارو 
دس��تگاه های  دیگر 
ش��د  برگزار  مرتبط 

ک��ه ب��ر اس��اس آن 
تاکید شد که الزم است 
بان��ک مرکزی اولویت 

را  ارز  تخصی��ص 
به دارو بدهد نه 
دانه های روغنی 

و کنجاله. 
اش��اره  با  وی 

اینک��ه  ب��ه 

واردات این مواد نیز به جای خود واجب است، 
اف��زود: البته وارد کردن دارو س��خت تر از این 

محصوالت است. 
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بسیاری از 
درآمدهای مالیاتی و برخی کش��ور نیز بسیاری 
ازدرآمده��ای ارزی ای��ران را بلوک��ه کرده اند، 
تصریح کرد: از این رو پیشنهادهایی در مجلس 
مطرح ش��ده که بتوان به وسیله آن درآمدهای 

کشور را محقق کرد. 
محس��نی بندپی با ی��ادآوری اینکه مجلس بنا 
دارد تا از طریق گروههای پارلمانی و رایزنی با 
این گروه ها بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور 
را محق��ق کند، خاطرنش��ان ک��رد: مخصوصاً 
باید این مش��کالت در کش��ورهای همس��ایه و 
کشورهای بدهکار مطرح شود تا بتوانیم بخشی 

از درآمدهای ارزی خود را وارد کشور کنیم. 
وی اف��زود: ی��ک روش دیگ��ر نیز اس��تفاده از 
ظرفی��ت نهاده��ای غیر دولت��ی و NGO  ها 
)س��ازمانهای مردم نهاد( اس��ت. به وسیله این 
س��ازمانها  می ت��وان این پیام را به کش��ورها و 
سازمان های بشردوس��تانه ارسال کرد که عدم 
تحق��ق این درآمدها موجب افزایش و تش��دید 

بیماری کرونا در کشور می شود. 

 در نهایت 
در نهایت باید گفت گالیه های نمکی آن هم به 
صورت رسمی و علنی علیه روحانی، نوبخت و 
همتی چاره آخر او نیست و بایستی او این پول 
را دریافت کن��د. تخصیص نیافتن یک 
میلیارد ی��ورو از صندوق 
توس��عه ملی که باید 
برای مقابله با کرونا 
می ش��د،  هزینه 
بح��ث  ج��ای 
دارد.گله  فراوان 
با ایما و اش��اره 
فای��ده ای ندارد 
بایستی وزیر  و 
وارد  مستقیماً 

میدان شود. 

اعجاز منفی با اهرم رسانه!

ساختارش��کنی بعض��ی از نفوذی ه��ا در آرای قوه 
قضایی��ه که باعث ش��ده حق هایی تضییع ش��ود و 
معاون س��ابق اجرایی این نهاد متولی حفاظت از با 
ارزش ترین داشته های شهروندی یعنی حقوق آحاد 
جامعه س��رکرده و سردس��ته این هنجارش��کنی ها 
باش��د و این رفت��ار بر اس��اس ضرب المثل »هرکه 
بامش بیش برفش بیش��تر و ی��ا هرکه زورش بیش 

سهمش بیشتر« عمومیت پیدا کند. 
اولین مطلبی که پس از انتصاب ریاست جدید قوه 
قضاییه در این زمینه رونمایی ش��د »پرونده ای که 
چهل س��ال دست  به  دس��ت می گردد« نام داشت 
چهارم خرداد ۱۳۹۸ در همین روزنامه درج گردید 
که پیرامون فرصت طلبی یکی از نهادها با اس��تفاده 
از اصل 4۹ قانون اساسی در مسیر تعدی به حقوق 
حقه دیگران گالیه داشت و با ارائه شماره پرونده ای 
که همچنان دست به دست می گشت تا شاکیان یک  
به  یک خس��ته ش��ده یا دار فان��ی را وداع گویند از 
رئیس قوه قضاییه جدید خواس��ته  ش��ده بود، این 
پرونده قطور را که در آغاز س��ه برگ بیش��تر نبوده 
و امروز باید با چرخ دس��تی جابجا ش��ود به قضات 
بی طرف احال��ه دهند که بدون توج��ه به پیگیری 
وکالی متش��اکی عادالنه بررس��ی شود ولی نشد و 
تنه��ا نوب��ت آن در دادگاه اصل 4۹ پایتخت اندکی 
جل��و افتاد و بازهم آش همان آش و کاس��ه همان 
کاس��ه ت��ا قدرتمند بتوان��د رأی را ب��ه نفع نهادی 
ک��ه اتفاقاً داعیه خدمت به جامع��ه محروم را دارد 
دریافت کند. اگرچه این رس��انه منتقد کاری را که 
ش��روع کرده بود در نیمه راه ره��ا نکرد و در تاریخ 
س��ی و یکم خردادماه س��ال بعد یعن��ی ۱۳۹۹ بار 
دیگ��ر مطلبی در همی��ن روزنامه ب��ا عنوان »یک 
درصد هم زیاد است« که برگرفته از سخنان رئیس 
ای��ن قوه بود به چاپ رس��اند و طی آن به مس��یر 
پرونده ش��ماره ۹۳۰۹۹۸۰۳5۱۳۰۱۱۱7 و شماره 
بایگانی ۹57۰۸۱ اشاره نمود که چگونه رفتارهای 
بدعت شده در مسیر اداری و فارغ از تعهد مخلصانه 
و خالصان��ه برخی قض��ات همچنان ادام��ه دارد تا 
برگه های احضاریه به  صورت صوری ارائه ش��ود که 
به گونه ای به دس��ت شاکی نرس��د و زمان دادرسی 
سپری گردد و بازهم رأی صادره به قوت خود باقی 
بمان��د! و آنگاه  که دومین نقد در رس��انه درج و به 
دفتر ریاست قوه می رسد و به شعبه اصل 4۹ احاله 
می گردد از وکیل و نماینده ش��اکیان می خواهند تا 
الیحه ای ب��رای آن تنظیم نماین��د و بازهم پرونده 
س��یر چهل س��ال دوم خود را شروع کند که اینک 
چنین ش��ده زیرا قوه قضاییه هنوز هم در قس��مت 
اداری خود با نارس��ایی هایی روبروست تا معدودی 

از سنگ اندازی ها ادامه داشته باشد. 
پرون��ده مذکور یکس��ال قبل به عن��وان نمونه ای از 
حق و ناحق ش��دن ها در طول چهل س��ال گذشته 
که همچنان مس��یری را طی می کند ارائه ش��د تا 
شاید بازخوانی ش��ود و سیاست های جدید در این 
قوه بتوانند معبرهای بسته  شده به  سوی مظلومان 
را بازگش��ایی و اگر رس��وباتی در آن ها ایجاد ش��د 

الیروبی کنند. 
بازهم متذکر می شویم که وظیفه اصلی یک رسانه 
بی طرف ابراز معضالت و مش��کالت پیش رو است 
تا دلواپس��ان دست  به  دس��ت هم داده و یار و یاور 
کس��انی باشند که همه داشته های خود را در طبق 
اخالص گذاش��ته تا قوه ای را ش��فاف کنند و اجازه 
ندهند قدرت��ی بتواند ضعیفی را تحت  فش��ار قرار 
داده و حقوق حقه او را اینگونه تضییع نماید. آنچه 
ظرف یکس��ال و اندی گذشته حاصل شفاف کردن 
این پرونده به عنوان نمونه شده است چیزی نیست 
جز اعجاز منفی با اهرم رس��انه که امیدواریم از این 

تنگنا با رعایت حقوق حقه مستضعفان عبور کند.
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