
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

جنجال هایی که هفته گذشته پس 
از بازدید محمدباقــر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی از بخش بیماران 
کرونایی بیمارستان امام خمینی)ره( 
به پا شد، نه تنها منجر به پیشگیری از 
تکرار چنین اقداماتی نشد، بلکه به نظر 
می  رسد، دیگر نمایندگان مجلس را هم 
ترغیب کرد که رفتار پرخطر رئیس خود 
را تکرار کرده و شائبه دهن کجی به دولت 

را ایجاد کنند. 
دیروز احســان خاندوزی، نماینده 
تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
صفحه توئیتر خود به طعنه نوشــت: 
»امروز به اتفاق 5 نفر از نمایندگان تهران 
یک اقدام »غیرعاقالنه« را انجام دادیم. 
ســپس مدیران علوم پزشکی تهران، 
ایران و شهید بهشتی، نیاز ماه های آتی 

کادر درمان را بیان کردند.«
آنچه خاندوزی درباره آن توئیت کرده 
بود، در واقع بازدید جمعی از نمایندگان 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از 
بخش های مختلف بیمارستان رسول 
اکــرم )ص( از جمله بخش بســتری 

بیماران کرونایی بود. 
در این بازدید سیدمحمود نبویان، 
سید احسان خاندوزی، عبدالحسین 
روح االمینی، ابوالفضل عمویی، فاطمه 
قاسم پور، اقبال شــاکری و همچنین 

امیرحسین باقرنژاد دبیر اجرایی مجمع 
نمایندگان استان تهران حضور داشتند.

آنها عــالوه بــر بازدیــد از بخش 
بیماران کرونایی، در مراســم تشییع 
دکتر اسماعیل حسنی استاد برجسته 
بیهوشی بیمارستان رسول اکرم)ص( 
که ماه ها در بخش کرونایی بیمارستان 
مشغول خدمت بود و بر اثر ابتال به کرونا 
به جمع شــهدای ســالمت پیوست، 

شرکت کردند.
خروجی کم در ازای خطر زیاد

نمایندگان یاد شده، پس از بازدید 
از بخش های بیمارســتان نشستی را 
با حضور روسای دانشــگاه های علوم 
پزشــکی ایران و بیمارستان حضرت 
رسول اکرم )ص(، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونان غذا 
و دارو و معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برگزار و در مورد وضعیت 
کرونا و مشکالت بیمارستان ها بحث و 

گفت وگو کردند.
در این بازدید نیز مانند بازدیدی که 
قالیباف از بیمارستان امام خمینی)ره( 
داشت، نمایندگان ســعی کرده بودند 
ارتباط نزدیک خود بــا کادر درمان را 

پررنگ کنند. 
اما سوال اینجاست که این بازدیدهای 
پرخطر آیا واقعا مشکلی را از معضل کرونا 

و کادر درمان حل خواهد کرد؟ بازدیدها 
و نشست هایی که صرفا »جهت اطالع« 
اســت و موضوع قابل عرضــی در آنها 
مطرح نمی شود. به عبارت دیگر در یک 
محاسبه هزینه-فایده به نظر می رسد که 
بازدهی این دیدارها تناسبی با خطری 

که دارند، ندارد. 
لحســین  بــرای نمونــه عبدا
روح االمینی، نماینده تهــران و عضو 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اســالمی در بازدید دیروز خود 
در نشستی که با مدیران مراکز درمانی 
داشــت از تالش های آنها تشــکر کرد 
و بعد هم پیشــنهاد یک کار پژوهشی 
مشــترک میان مجلس و سه دانشگاه 

مربوطه را داد. 
 توضیحاتی که قالیباف 

را قانع نکرد
این بازدید در حالی انجام می شد که 
دولت سخت مخالف چنین بازدیدهایی 
است. هفته گذشته بعد از بازدید قالیباف 
از بیمارستان امام خمینی)ره(، حسن 
روحانی جلســه ســران قوا را که زمان 
آن یک روز پــس از بازدید قالیباف بود، 

لغو کرد. 
هواداران قالیبــاف واکنش های 
بسیار منفی نشان دادند. دولت اما بر 
موضع خود ایستاد؛ تا جایی که محمود 

واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با 
صراحت گفت کسی که پروتکل ها را 
رعایت نمی کند، نباید دو قوه دیگر را 

هم مبتال کند.
او تلویحا اقدام قالیباف را سیاســی 
و تبلیغاتی دانســت و افــزود که »یک 
موضوع بهداشتی روشن به یک موضوع 
بزرگ تبدیل شده است، به نظر من افراد 
باید از این حالتی که از االن می خواهند 
خودشان را برای آینده مطرح کنند یک 

مقدار پرهیز کنند.«
مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز با دفاع از لغو جلسه سران قوا، 
چنین بازدیدهایی از سوی مسئوالن را 
مردود دانست و گفت حتی مجلس هم 

باید تا اطالع ثانوی تعطیل باشد چون 
نمایندگان مجلس بــا فاصله اندک در 

کنار هم هستند.
قالیباف اما در دفاع از اقدام خود گفت: 
»یک عقل معاد داریم یک عقل معاش؛ 
در مبارزه با کرونا پرستاران و پزشکان با 
عقل معاد کار کردند نه با عقل معاش.« او 
ادامه داد: »عقل معاش در کنار عقل معاد 
کارساز است. همه پروتکل ها را رعایت 
خواهیم کرد ولی شرط مروت و عقالنیت 
نیســت که کادر درمان را با تجهیزات 
محــدود در دل خطر تنهــا بگذاریم و 

فداکاری آنها را عاقالنه ندانیم.«
گرچــه رئیس مجلس بــا توجه به 
استفاده از ماسک، عنوان کرده که همه 
پروتکل ها را رعایــت خواهیم کرد اما 
محمود واعظی در پاسخ به این گفته وی، 
اشاره کرده به اینکه پزشکان، پرستاران 
و به طور کلی کادر درمان نیز همگی این 
موارد را رعایت می کننــد، با این حال 
ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا، میان آنان 
نیز شایع اســت، بنابراین رعایت این 
پروتکل ها به معنی مصونیت نیســت، 

بلکه صرفا خطر را کاهش می دهد. 
علی رغم همه این توضیحات به نظر 
می رسد مجلس و رئیس آن در مواجهه 
با کرونا راه خود را پیش گرفته اســت. 
قالیباف حتی به زودی راهی اســتان 
سیستان و بلوچستان می شود تا آنطور 
که نماینده ایرانشــهر گفته، به صورت 
چهره به چهره با مردم گفتگو کند و در 
جریان مشکالت و دغدغه های آنها قرار 
گیرد؛ ســفرهایی که دولت به شدت با 
آنها مخالف است اما مجلس در این مورد 

توافقی با دولت ندارد.
تاکید بر استفاده از نیروهای قهری 

در مدیریت بحران کرونا
روح االمینی در جریان بازدید دیروز از 
بیمارستان رسول اکرم، با تاکید بر اینکه 
نظام بهداشت و درمان استان تهران باید 
یکپارچه و مدیریت شــود بر ضرورت 
توجه بــه فوریت های الــزام آور برای 
جلوگیری از شــیوع و گسترش بیشتر 
ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: »باید 
الزاماتی را برای جداسازی و شناسایی 
مبتالیان و قرنطینه کردن آنها داشته 
باشیم با ساده ترین نرم افزارها می توان 
مبتالیان را شناســایی کرد و از تجربه 
موفق کشــورهای موفق در این زمینه 

بهره برد؛ متاســفانه بیماران در کشور 
رها هستند چرا پس از گذشت ۸ ماه از 
کرونا باید به این نتیجه رسید که ماسک 
زدن اجباری شود در حالی که در اروپا 
از همان ابتــدا جریمه هایی برای عدم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی پیش 
بینی و اجرا شد.« وی با بیان اینکه کنترل 
افراد مشکوک تنها کار سیستم بهداشت 
و درمان کشــور نیســت بلکه کشور و 
حاکمیت باید ورود کنند، گفت: انتشار 
بیماری را باید مدیریت کرد و تعداد باالی 
فوتی و مبتالیان کرونا نشانه مدیریت 
بوده و نیاز اســت در عناصر مدیریتی 

بازنگری شود.
اظهارات وی اما در حالی اســت که 
توصیه های ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
همین نمایندگان را نیز نتوانســت به 
پرهیز از حضــور در بخــش بیماران 

کرونایی مجاب کند. 
او اما بــه حضور نیروهــای قهری 
برای این منظور اشــاره کرد و با تاکید 
بر ضرورت بازنگری در مدیریت بحران 
کشــور و همچنین کرونا، افزود: ۶ ماه 
پیش نیروهای مسلح به میدان آمدند 
اما متاسفانه اجازه فعالیت به آنها داده 
نشــد و آنها را تحویل نگرفتند البته به 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
هم اجازه حضور در ستاد را نمی دهند 
بنابراین می طلبــد در مدیریت بحران 
کشور بحران خیزی مانند ایران بازنگری 
و مجلس در این حوزه وارد کار اساسی 
شود؛ همچنین در مدیریت بحران کرونا 
و نظام ارائه خدمات سالمت در کالنشهر 

تهران هم باید بازنگری شود.

بعد از قالیباف، نمایندگان تهران هم به بخش بیماران کرونایی سر زدند؛

لجبازی به سبک اصولگرایان

خبر

 رئیس جمهور تاکید کرد دستگاه های مسئول موظفند رفع 
موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت 
کاری خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی در رویه های اداری 

را برطرف کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، پــس از ارائه گزارش دســتگاه های مرتبط از 
وضعیت تبادالت و مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان، 
با اشاره به اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه گفت: 

با تشــکیل هر چه ســریع تر کارگروه و کمیته ای متشکل از 
دستگاه های مرتبط با حوزه مراودات تجاری با همسایگان، به 
صورت منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکالت در این حوزه 

اقدام شود تا سطح تبادالت تجاری به سطح مطلوب ارتقا یابد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در شــرایطی که ســخت ترین 
تحریم ها به کشور تحمیل شده، سعی شده ظرفیت های صادرات 
غیرنفتی ارتقــا یابد، تصریح کرد: گمرک مکلف اســت ارزش 
محصوالت صادراتی شرکت های پتروشیمی را بر مبنای ارزش 
پایه صادراتی متناظر اعالمی که به صورت هفتگی توسط شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی اعالم می شود، محاسبه کند. در این راستا، 
در جلسه دیروز به منظور ایجاد مدیریت واحد در راستای انسجام 
بخشی به امور پایانه های مرزی کشــور مدیریت این پایانه ها، 
همچون پایانه های هوایی و دریایی به وزارت راه و شهرســازی 
محول شد. روحانی با تاکید بر تامین نیازها و کمبودهای فنی و 
اداری در این زمینه افزود: وزارت اقتصاد مکلف است با تسریع در 
رفع نیازها و تامین تجهیزات گمرکی در گمرکات مرزی امکان 

ترخیص هرچه سریع تر کاالها را فراهم کند.
گفتنی است از حاشیه های جلسه دیروز ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت، غیبت محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه بود که از اعضای این ستاد است اما روز شنبه 
از ابتالی خود به کرونا خبر داده بود و دیروز هم در جلســه 

مذکور حضور نیافت. 

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

رفع موانع روابط تجاری با همسایگان در اولویت دستگاه ها باشد
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رافائل گروسی:
ایران ماهانه به حجم ذخایر اورانیوم 
غنی سازی شده خود اضافه می کند

رافائل گروســی، دبیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کرد کــه ایران ماهانه به حجم 
ذخایر اورانیوم غنی ســازی شــده خود اضافه 
می کند. وی که با نشــریه اتریشی »دی پرس« 
گفت وگو می کرد، افزود که ایران به غنی ســازی 
اورانیوم ادامه می دهد و این میزان باالتر از سطح 
تعهدات این کشــور در چارچوب برجام اســت. 
گروسی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر این که آیا 
ایران به زمان غیرقابل بازگشــت در تولید بمب 
هسته ای رسیده است، گفت: »ایران فعال حجم 
چشــمگیری از اورانیوم غنی ســازی شده برای 

تولید بمب ندارد.«
    

ارسال پنجمین محموله 
غیرنفتی ایران به عمان

به گزارش ایلنــا به نقل از منافــن، پنجمین 
محموله غیرنفتی توســط ایــران از طریق بندر 
ســیریک در جنوب اســتان هرمزگان به عمان 
حمل شــد. وزن محموله فوق 55۰ تن به ارزش 
۱5۲۳ میلیون دالر اعالم شــده است که شامل 
میوه و ســبزیجات، آب معدنی، ســنگ فرش، 
آجیل، کنسرو و لوبیا اســت که این موارد توسط 

سه کشتی صادر شده است.
    

 دستگیری پورمختار، 
نماینده سابق مجلس تایید شد

مصطفی آزادبخت، معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار همدان با تأیید خبر دستگیری 
محمدعلی پورمختار، نماینده ســابق مجلس، 
گفت: این خبر چند روزی اســت در ســایت ها 
پخش شــده و بنده هم آن را تأیید می کنم. وی 
افزود: نقطه قوت جمهوری اســالمی این است 
که هر کســی در هر جایگاهی تخلفی کند با آن 

برخورد می شود. 
    

مسئول ایثارگران کل سپاه خبر داد؛
شناسایی پیکر ۷ تن از شهدای 

مدافع حرم در سوریه
سردار ابوالقاسم شریفی، مسئول ایثارگران 
کل سپاه از شناســایی و تایید هویت پیکر هفت 
تن از شــهدای مدافع حرم منطقه خان طومان 
ســوریه خبر داد و گفت: پــس از تطبیق نمونه 
DNA در مرکز ژنتیک سپاه، هویت پیکر هفت 
تن از شهدای مدافع حرم استان های مازندران، 
البرز، قزوین و خوزســتان شناسایی و تایید شد. 
وی افزود: پیکر مطهر این شهدای واالمقام صبح 
دوشنبه، ۲۱ مهرماه توسط خادمان آستان قدس 
رضوی، در حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع(

زیارت و طواف داده خواهد شد. 
    

از سرگیری پروازها  میان ایران و 
عراق از امروز

به گزارش ایســنا به نقل از بغداد الیوم، ناصر 
حســین بندر الشــبلی، وزیر حمل و نقل عراق 
امروز یکشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که شرکت 
خطوط هوایی عراق پروزهای خود به جمهوری 
اســالمی ایران )تهران و مشــهد( و بالعکس را 
از امروز دوشــنبه مورخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۲ از ســر 
می گیرد. پروازهای میان ایــران و عراق از تاریخ 
۲۰۲۰/۹/۲5 تــا  ۲۰۲۰/۱۰/۸به درخواســت 
رسمی مقامات جمهوری اسالمی ایران به حالت 

تعلیق درآمده بود.
    

 علی اکبر صالحی به کرونا 
مبتال شد 

روابط عمومی ســازمان انــرژی اتمی اعالم 
کرد: تســت کووید ۱۹ دکتر علی اکبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۱۲ مهرماه 
مثبت شد و وی بنا به توصیه پزشک در قرنطینه 
خانگی و در استراحت به سر می برد. خوشبختانه 
هم اکنــون حال عمومی وی مســاعد اســت و 
موضوعات ســازمان را به  صورت مستمر رصد و 

پیگیری می  کند.
    

سؤال از وزیر ورزش و جوانان در 
مجلس کلید خورد

ولی اســماعیلی، نماینده مــردم گرمی در 
مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با تسنیم، 
از کلید خوردن طرح سؤال از مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان در مجلس خبر داد و گفت: 
تبعیض ناروا و عدم توزیع عادالنه امکانات ورزشی 
و همچنین عدم توزیع اعتبارات ورزشی متناسب 
با نیازهای هر منطقه مهمترین محور ســؤال از 

سلطانی فر است.

سوال اینجاست که این 
بازدیدهای پرخطراز 

بیمارستان ها آیا واقعا 
مشکلی را از معضل 

کرونا و کادر درمان حل 
خواهد کرد؟ بازدیدها و 
نشست هایی که صرفا 

»جهت اطالع« است و یک 
محاسبه هزینه-فایده 

نشان می دهد بازدهی آنها 
تناسبی با خطری که دارند، 

ندارد

روح االمینی: ۶ ماه پیش 
نیروهای مسلح به میدان 
آمدند اما متاسفانه اجازه 
فعالیت به آنها داده نشد 

و آنها را تحویل نگرفتند؛ 
بنابراین می طلبد در 

مدیریت بحران کشور 
بحران خیزی مانند ایران 
بازنگری و مجلس در این 

حوزه وارد کار اساسی شود

به تازگی نامه ای بــا امضای عبدالعلی علی 
عسگری، رئیس سازمان صداوسیما به معاون 
سرمایه انسانی این ســازمان منتشر شده که 
بر اســاس آن حقوق کارکنان این سازمان در 
۶ ماهه دوم امسال، ۳۰ درصد افزایش خواهد 
یافت. در این نامه تاکید شــده که این افزایش 
حقوق، عالوه بر افزایش سنواتی اعمال شده در 

ابتدای سال جاری است.
سایت انتخاب در این باره با اشاره به شرایط 
سخت اقتصادی و خط فقر ده میلیون تومانی 
برای یک خانواده چهار نفره نوشت: تقریبا از دو 
سال پیش صداوســیما با تمام توان رسانه ای 
خود به تبلیغ »بی پولی« خود پرداخته و زمین 
و زمان را به هم دوخته تا بلکــه از این رهگذر، 
بودجه ای بیشــتر دریافت کنــد. مثال در آذر 

۹۷ قائم مقام معاونت سیما به صراحت اعالم 
کرد که، چون این سازمان پول ندارد، بنابراین 
سریال نمی سازد. رضا پورحسین درباره شرایط 
تولید سریال های الف. ویژه تلویزیون گفته بود 
که در حال حاضر ظرفیــت و انگیزه الزم برای 
ساخت ســریال های الف. ویژه وجود دارد، اما 
کمبود شدید منابع مالی دســت تلویزیون را 

بسته است.
از چند ماه قبــل نیز معاون بــرون مرزی 
صداوسیما بار ها از »بدهی« این سازمان گالیه 
کرده و هشــدار داده »شبکه های مهم ما مثل 
پرس تی وی و العالم به دلیل بدهی، در آستانه 
حذف از ماهواره قرار دارند.« پیمان جبلی گفته 
بود »علی رغم پیگیری های بسیار جدی، حتی 

یک دالر هم به صداوسیما داده نشده است.«

البته ادعا های صداوسیما ابهامات فراوانی 
هم داشت؛ مثال بر اســاس گزارش رسانه ها، 
این ســازمان از ســال ۸۸ تا ۹۸، بیش از ۱.5 
میلیارد دالر و ۲۷۰ میلیــون یورو ارز از دولت 
دریافت کــرده بود و در گزارش های رســمی 
ســال ۹۷ نیز آمده بود که شــرکت جام جم 
بازرگانی پیشرو که یکی از شرکت های محل 
کســب درآمد صداوسیماســت و نامش در 
فهرســت واردکننــدگان هــزارو ۴۸۲ قلم 
کاال بــا ارز دولتی آمــده، ۱۶۲ هــزار یورو به 
نرخ دولتــی از بانک مرکــزی دریافت کرده 
و برای صداوســیما ذرت برای خــوراک دام 
وارد کرده. شــرکت بازرگانــی ایمن تجارت 
جام جم، دیگر بنگاه اقتصادی صداوســیما، 
هم یک میلیــون و ۱۲ هزار یــورو ارز دولتی 

 برای واردکــردن خودرو دریافــت کرده بود.
با این وجود، آنچه صداوســیما که برخی آن را 
ناکارآمدترین ارگان داخلی می دانند، به صورت 
رسمی ماه هاست تکرار می کند، آن است که این 
سازمان حتی برای پرداخت حقوق کارکنان و 
هزینه های جاری هم با کمبــود بودجه روبه 
روست. اکنون سوال اینجاست که این همه آه 
و ناله و فریاد »بی پولی« چطور ناگهان حقوق 
کارکنان این سازمان ۳۰ درصد افزایش یافته؟

نکته دوم درمورد دولت حســن روحانی 

اســت؛ دولت هرگز نتوانسته قیمت کاال های 
اساسی و اولیه ای مانند تخم مرغ و نان را کنترل 
کند؛ دامنه افزایش قیمت در ماه های اخیر به 
طور سرســام آوری در حال گسترش است و 
تقریبا همه مواد غذایی اولیه موردنیاز به میزانی 

باورنکردنی گران شده اند.
در چنین شــرایطی انتظار افزایش حقوق 
در نیمه دوم ســال غیرمنطقی نیست. با این 
حال ایــن اتفاق رخ نداده و صرفا در ســازمان 
صداوسیما شاهد افزایش ۳۰ درصدی حقوق 
هستیم. دولت باید پاسخ دهد آیا برای این کار 
بودجه ای در اختیار صداوسیما قرار گرفته؟ اگر 
پاسخ مثبت است، معنای این تبعیض چیست؟ 
و اگر منفی است صداوسیما باید پاسخ دهد که 
چگونه می توان هم ادعای بی پولی محض این 
سازمان را باور کرد و هم افزایش ۳۰ درصدی 

حقوق آن هم در میانه سال؟

اندر احواالت افزایش 30 درصدی حقوق کارکنان صدا و سیما


