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یوسفی، رئیس هیات امنای ارزی وزارت بهداشت در پاسخ به روزنامه سپید:

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
فعالیت  شفاف سازی  درخصوص  بیماران 
شرکت های موسوم به »آوا« که زیرمجموعه این 
هیات امنا قرار دارند گفت: »ما تقریبا 50 درصد از 
مرحله شفاف سازی را انجام داده ایم و اگر دوستان 
کمک کنند و خدا عمری بدهد، هم در حوزه حقوقی 
و هم در حوزه های پشتیبانی ان شاله این کار را تا 6 
ماه نخست امسال به اتمام می رسانیم که همه چیز 
شفاف شود و آن قسمت هایی که حاکمیتی وزارتخانه 
است در قالب قانونی به کار خودشان ادامه می دهند 
و مابقی شرکت ها تحویل مراجع خودشان می شوند 
که این سیستم از حالت تصدی گری خارج شود.«
به گزارش سپید مهدی یوسفی در آغاز این نشست 
خبری طی سخنانی، هیات امنای صرفه جویی ارزی 
را نهادی غیردولتی دانست که به صورت حاکمیتی 
در خدمت وزارت بهداشت برای تامین تجهیزات 

مصرفی است. 
وی در پاسخ به سوال خبرنگار سپید، توضیحاتی 
درخصوص شرکت های زیرمجموعه هیأت امنای 

صرفه جویی ارزی ارائه کرد.
سوال خبرنگار سپید در نشست خبری که صبح 
روز گذشته از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
این بود: شرکت هایی با پیشوند و پسوند آوا در 
کشور ما فعالیت می کنند که معموال هم فعالیت 
آنها توأم با یک محرمانگی بوده است. یعنی اگر 
یک خبرنگار بخواهد تحقیق کند که این شرکت ها 
چه تعدادی هستند یا اینکه هیات مدیره آنها چه 
کسانی هستند؟ چقدر بودجه دارند و چه می کنند، 
اطالعات زیادی به دست نمی آورد به جز تعداد 
محدودی از این شرکت ها که اسامی معروف تر و 
حوزه فعالیت بی دغدغه تری داشته یا گردش مالی 
آنچنانی ندارند مثل آوای کارآفرینان. با آغاز وزارت 
دکتر نمکی قرار شد بخشی از این شرکت ها منحل 
شده و بخشی دیگر در زیرمجموعه هیات امنای 
ارزی و البته با شفافیت به فعالیت خود ادامه دهند.
امروز هم که بخشی از همین شرکت ها در کار تولید 
ماسک، گان و لباس و تجهیزات محافظتی هستند. 

لطفا در این خصوص توضیح بفرمایید.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در پاسخ 
گفت: »هیات امنای ارزی به عنوان یک نهاد عمومی 
غیردولتی از ابتدایی که مصوبه قانونی گرفت، فقط 
یک شرکت به امضاء آقای دکتر شیبانی و به اسم 
شرکت »آواپزشک« داشت که این شرکت متولی اداره 
کارخانه ای بود در آشتیان که همین امروز هم مشغول 
سوزن و سرنگ سازی است و تولیدات سرسوزن 
این کارخانه به حدود 17 شرکت سرنگ سازی 

کشور تحویل داده می شود.«
وی ادامه داد: »پس از مدتی به دلیل سیاست هایی 
که اتفاق افتاد، شرکت های آوایی ما در حوزه های 
مختلف زیاد شدند. حوزه های عمرانی بودند، 
و  هنری  حوزه های  بودند،  آی تی  حوزه های 
اقای  اینکه  از  بعد  بودند.  مختلفی  حوزه های 
که  دادند  دستور  آوردند،  تشریف  نمکی  دکتر 
آن شرکت هایی که نیازمند وزارت بهداشت و 

حاکمیت نیستند، به بخش خصوصی واگذار شوند 
و ما هم کارهایمان را به بخش خصوصی بسپاریم. 
از این رو شرکت های آوای هنر، عمران، آوای 
فناوری که در حوزه های هنر، آی تی و عمرانی 
قرار  انحالل  کار  دستور  در  می کردند،  فعالیت 
گرفتند. درحال حاضر و حتی در همین بحبوحه 
کرونا هم دوستان ما از لحاظ حقوقی مشغول کار 

در این زمینه بودند.«
یوسفی تصریح کرد: »درحال حاضر ما یک شرکت 
آواپزشک داریم که همان شرکتی است که متولی 
کارخانه آشتیان است. شرکتی به اسم آوای کارآفرین 
وجود دارد که تعداد زیادی از پرستاران محترم در 
سراسر کشور با مکانیزم هیات امنایی مشغول ارائه 
خدمات هستند و به اعتبار همین شرکت هم از 
حقوق حقه خودشان بهره مند می شوند. یک حوزه 
دیگری به نام آوای پردیس هم وجود دارد که 
تازه از سال گذشته به مجموعه هیات امنای ارزی 
پیوست. قبال شرکت مستقلی بود که این شرکت، 
دارای شرکت های هیلکوپتری و همینطور شرکت 
پادیاب طب و هتل داری و ... است که آنها هم به 
مرحله فروش و تحویل به مراجع خودشان رسیده اند 
که آن هتل تحویل معاونت فرهنگی دانشجویی و 
صندوق دانشجویان کشور می شود، هلیکوپتری 
و  کشور خواهد شد  اورژانس  سازمان  تحویل 
کارخانه های تولیدی ما هم با سیاست گذاری هایی 
که انجام شده، به صورت فراگیری یا وارد بورس 
می شوند یا وارد شراکت های اقتصادی می شوند 
تااینکه همه عملیات مالی و هیات مدیره ای اینها 
شفاف شود و هیچ گونه فضای غیرشفافی نداشته 

باشند که اگر این بحث کرونا پیش نیامده بود، 
ما تا امروز این کارها را انجام داده بودیم. خود 
جناب وزیر و اعضای هیات امنا خیلی پیگیر این 

مسئله بوده اند.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی خاطرنشان 
کرد: »ما تقریبا 50 درصد از مرحله شفاف سازی را 
انجام داده ایم و اگر دوستان کمک کنند و خدا عمری 
بدهد، هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه های 
پشتیبانی ان شاله این کار را تا 6 ماه نخست امسال 
به اتمام می رسانیم که همه چیز شفاف شود و 
آن قسمت هایی که حاکمیتی وزارتخانه است در 
قالب قانونی به کار خودشان ادامه می دهند و مابقی 
شرکت ها تحویل مراجع خودشان می شوند که این 

سیستم از حالت تصدی گری خارج شود.«

توزیع 24 میلیون تجهیزات حفاظتی در 
ایارم شیوع کرونا

وی گفت: »در ایام کرونا همکاران من به صورت 
شبانه روزی در خدمت مراکز درمانی بودند. ما  
در این مدت سعی کردیم اقالم محافظتی را در 
کوتاه ترین زمان تامین کنیم. بالغ بر ۲۴ میلیون قطعه 
تجهیزات حفاظتی را در استان ها توزیع کردیم و 
بالغ بر 930 تخت آی سی یو که بیماران ما بسیار به 
آن نیازمند هستند، با دستور معاونت درمان وزارت 

بهداشت بین مراکز درمانی توزیع شد.«
یوسفی تضمین خرید از تولید کنندگان داخل را به 
عنوان یکی از افتخارات این مجموعه اعالم کرد و 
گفت: »بالغ بر 85 درصد اقالمی که برای دانشگاه ها 
تامین کردیم از میان تولید کنندگان داخلی بود. بالغ بر 

1۲00 میلیارد تومان خرید تضمینی از تولید کنندگان 
داخلی انجام دادیم. بسیاری از کشورهای جهان در 
اقالم تنفسی دچار مشکل هستند اما در کشور ما 
بسیاری از کارگاه ها ترغیب شدند که خط تولید 
خود را به اقالم محافظتی تغییر دهند. دوستانی داریم 
که دستگاه های تولیدکننده ماسک را ساختند و ما 
با آنها قرارداد بستیم و آنها هم میزان تولید ماسک 

در کشور را به 3 برابر قبل از کرونا رساندند.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران با تاکید بر اینکه در این مدت انبارهای 
هیات امنا در خدمت دانشگاه ها بود، گفت: »هیچ 
ایام تعطیل نداشتیم و این باعث ایجاد امنیت خاطر 
برای دانشگاه ها ایجاد شد. امروز هم با همت عزیزان 
در هیات امنا، کامال آمادگی داریم برای وقایع پیش رو 
که بتوانیم با تامین نیاز دانشگاه ها کمترین مشکل را 

در رسیدگی به بیماران داشته باشیم.«
وی در ادمه تصریح کرد: »در چند هفته اول که فاصله 
بین تولید و نیاز ما زیاد بود، هم وزارت بهداشت و 
هم وزارت صمت اقدام به وارد کردن تعدادی ماسک 
کردند که این روند را هیات امنای صرفه جویی 
ارزی درمورد ماسک های سه الیه حداقل متوقف 
کرد. بخاطر اینکه همزمان با اینکه ما ماسک ها را 
وارد کردیم،  دستگاه های تولیدکننده ماسک را هم 
به تعداد معتنابهی وارد کردیم و تضمین خرید از 
داخل را هم انجام دادیم. چون ما روزانه بالغ بر 
یک و نیم میلیون ماسک ساده و صدهزار ماسک 
این  نیاز داریم. بهرحال  N95 در مراکز درمانی 

فاصله موجب شد که ما ورود کنیم.«
ادامه در صفحه 3 

تااالن50درصدراهشفافسازیشرکتهایآواییرارفتهایم
تا 6 ماهه نخست امسال کار را تمام می کنیم


