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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

تبدیل وزارت بهداشت 
به وزارتی با شائبه 
ویژه خواری و 
رانت خواری 
گوشه ای از مشکالت است

بر اساس گزارش 
دیوان محاسبات 

هیچ گونه  خطایی در 
دوران وزارت هاشمی 

رخ نداده است

حسن هاشمی: من کتمان نمی کنم در اجرای برنامه ها و انتخاب همکاران دچار اشتباه و خطا نشدم 
همه انسانیم ولی خطای من از روی عمد نبوده و قصور بوده ولی تقصیر نبوده است

حسن هاشمی: از میان 186 نماینده که به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند خالصانه سپاسگزاری 
می کنم. در دولت یازدهم گردوغبار کم توجهی از حوزه سالمت و بهداشت ربوده شد
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مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی اطالعات
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه به عنوان موافق وزیر 
پیشنهادی اطالعات بازگرداندن آرامش به فضای امنیتی 
کشور را ازجمله اقدامات مثبت علوی در دوران وزارت 
اطالعات دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: »علوی با 
رفتار عاقالنه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، دولت 
و شورای عالی امنیت ملی حرکت کرده و آرامش را به فضای امنیتی 

کشور برگردانده است.«
 عزیز اکبریان به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطالعات، 
وزارت اطالعات را یکی از ارکان های مهم امنیتی کشور 
دانست و گفت: »برتری اطالعاتی وزارت اطالعات در 
مقابله با جریان های جاسوسی، نفوذ امنیتی خوبی را به 
وجود آورده است. امروز وزارت اطالعات با همکاری سپاه و نیروی 
قدس چتر اطالعاتی را به وجود آورده که هر گروه تروریستی که قصد 
ایجاد مزاحت در کشور را داشته باشد قبل از ورود به کشور شناسایی 
و متالشی می شود چون این اعتقاد وجود دارد که دشمن باید خارج از 

مرزها شناسایی شده و به داخل خانه نیاید.«
سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطالعات طی سخنانی 
بابیان اینکه آقای علوی در ایجاد امنیت برای کشور 
همواره تالش کرده اند، گفت: »نقدهایی هم به عملکرد 
وی وارد است و این نقدها برای این است که به هرحال کشور ما به سمت 
توسعه می رود و باید بتوانیم در این حوزه گام های مؤثری برداریم. آقای 
علوی ما نگران این نیستیم که فضای مجازی در اختیار همه ملت قرار 

بگیرد بلکه امیدواریم همه بتوانند از آن به درستی استفاده کنند.« دلخوش 
با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی اطالعات به ویژه درباره صیانت 
اطالعاتی از مردم ادامه داد: »احساس می کنیم که این صیانت انجام نمی شود. 
امروز این مفسده دامن همه را گرفته است. ما حرفمان این است که چرا 
باید به مسئولینی که خدمت گزار هستند توهین شود و هیچ احضاری هم 
صورت نگیرد متأسفانه مدیرانی که وارد عرصه های مدیریتی می شوند، 

مدام تحت مراقبت قرار می گیرند و باید تذکر به آن ها داده شود.«
 علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطالعات با تأکید بر 
ضرورت انتخاب فردی با صراحت و صالبت در رأس 
وزارت اطالعات گفت: »وزیر اطالعات باید از اختیارات 
و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در 
حیطه کار وزارت اطالعات را ندهد. مخالفت من با وزیر پیشنهادی 
اطالعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در 
حوزه اطالعات کشور است؛ یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه 
اطالعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق 
ملِت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در 
واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است. مشکل امروز مجلس با وزارت 
اطالعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطالعات نمی تواند 
به بسیاری از سؤاالت ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از 
وزیر اطالعات درباره بازداشت مدیران کانال های تلگرامی در آستانه سال 
96 سؤال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و 
خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی 
دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند 

سؤال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج 
است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل 

سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
سید محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطالعات در جلسه علنی روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در دفاع از برنامه هایش گفت: »از مقام 
معظم رهبری به دلیل موافقت با ادامه سربازی این جانب تشکر می کنم. 
مقام معظم رهبری فرمودند وزارت اطالعات در بخش هایی کار خود را 
خوب و در بخش هایی بسیار خوب انجام داده است، اما رهبری گفتند 
که در همه بخش ها کارها باید عالی انجام شود. در آینده مبنای حرکت 
نیز همین خواهد بود. برنامه ارائه شده به مجلس برنامه انتزاعی نیست بلکه 
برنامه ای مسبوق به گام های عملی در 4 سال گذشته بوده است. صالحیت ها 
و استعالم صالحیت ها در این دوره ساماندهی شده و از تصمیم گیری فردی 
در این بخش جلوگیری شده است. شورای عالی تعیین صالحیت ها و 
رسیدگی به تعیین صالحیت ها تشکیل شده تا هم از حقوق افراد دفاع شود 
و هم از حقوق عامه مردم در زمینه واگذاری مسئولیت ها که موظف به 
رعایت امانت هستیم. جرائم امنیتی در حوزه سایبری به وزارت اطالعات 
واگذارشده که در قالب امنیت تبادل اطالعات انجام وظیفه می کنیم. زارت 
اطالعات بیش از این نمی تواند وقتش را به مسائل اجتماعی بدهد.« علوی 
با اشاره به سخنان انتقادی علی مطهری، گفت: »از نکات ایشان تشکر 
می کنم. وزارت اطالعات وزارتی قانون مدار است و در برابر اختیارات 
قانونی هر دستگاهی قانون مدار هستیم و از اختیارات خودمان هم صیانت 
می کنیم. ایشان به گونه ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما 

تعدی کرده است درحالی که چنین چیزی نیست. اختیاراتی که به نهادها 
واگذار می شود یا مرجع والیت دارد یا مرجع مجلس دارد. به اختیاراتی 
که از سوی رهبری واگذار می شود تمکین کرده و احترام می گذاریم و 
برای کاهش اختیاراتمان از این مسیر کوچک ترین واکنشی نشان نمی دهیم. 
اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند دست ادب به 
سینه می زنیم. در برابر اختیاراتی هم که مجلس به نهادهای دیگر واگذار 

می کند دست ادب به سینه می زنیم.«

مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
 ولی ملکی، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس 
شورای اسالمی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی امور 
اقتصادی و دارایی گفت: »با شعار و نظریه پردازی در 
برنامه پیشنهادی به مجلس نمی توان به اهداف اقتصادی 
رسید. باید مشخص شود که امروز کجا ایستاده ایم و به کجا خواهیم 
رفت و اهداف کمی اقتصادی به درستی تبیین شود؛ اما من چنین چیزی 
در برنامه های آقای کرباسیان ندیده ام. با شعار و نظریه پردازی وضع 
اقتصاد کشور سامان نمی یابد. بلکه باید تیم اقتصادی دولت هم قسم 
شوند و با همراهی مشکالت کشور را مرتفع نمایند. البته که همه وزرا 
از مجلس رأی اعتماد می گیرند اما باید بدانند که در همه این سال ها 

پاسخگوی مجلس و نمایندگان باشند.«
 هادی بهادری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد 
گفت: »مخالفت بنده در جهت حمایت از دولت است. 
بودن  نامطلوب  نشان دهنده  آمارها  حاضر  حال  در 
وضعیت اقتصاد کشور است. انتظار می رود که اقتصاد 
از زیر چرخ های سیاست خارج شود و با اجرای سیاست های اقتصادی 
رفع  باشیم.  آینده  در  اقتصادی  شاخص های  بهبود  شاهد  مستحکم 
مشکالت مالیاتی و یکسان سازی نرخ ارز برای بخش خصوصی از 

اولویت های دیگر وزیر اقتصاد است.«

 فریده اوالدقباد به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد 
شفافیت اقتصادی را از برنامه های خوب وزیر پیشنهادی 
و  مالیاتی  بانکی،  نظام  اصالح  و  کرد  عنوان  اقتصاد 
اقتصاد  آینده  وزیر  از  مطالبات  مهم ترین  را  گمرکی 
ذکر کرد. او ناکارایی سیستم های بانکی را از مهم ترین چالش های کشور 
عنوان کرد و گفت که اصالح این سیستم ها نیازمند تالش نهادهای 

اقتصادی است.
 رسول خضری به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد 
گفت: »اکنون وضعیت رکود به جایی رسیده که مردم 
دلشان برای تورم تنگ شده است، پس الزم است وزیر 
اقتصاد فکری برای رفع رکود کند. انتظار می رود آقای 
کرباسیان برای پیگیری مطالبات به حق مردم پاسخ شفافی دهد، چون 
مردم  و  کرده  عمل  ضعیف  بسیار  دراین باره  پولی  نظارتی  نهادهای 

گالیه مندند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در جلسه رأی اعتماد، گفت: 
»در شرایطی فعلی همه خواستار بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم. در 
چهار سال گذشته دولت موفق شد با همکاری با مجلس و قوه قضاییه، 

اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا بهتری قرار 
دهد. ساماندهی بازار مالی و کاهش نرخ تورم و رکود از تدابیر دولت 
تدبیر و امید بود که باید از این دستاورد صیانت کرد. چاره ای نداریم 
جز اصالحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این 
کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت یازدهم آغازشده و باید 
با سرعت بیشتری تداوم یابد. معاونت نظارت مجلس درجه انطباق 
برنامه پیشنهادی ام با برنامه ششم را با درجه انطباق باالیی تشخیص داده 
است. تک نرخی شدن بیکاری و کاهش آن به 8.6 درصد در سال پایانی 
و نرخ تورم 8.8 درصد را هدف گذاری کرده اید بنده مکلف هستم که 
چنین اهداف بلند و دشواری عملیاتی شود. فقط حرف نمی زنم و اهل 
اجرا و عمل هستم. متعهد می شوم برنامه های پیشنهادی ام را اجرایی 
می کنم. با فرار مالیاتی قاطعانه مقابله خواهم کرد. وضعیت مؤسسات 
مالی و اعتباری و نگرانی سپرده گذاران آنان، برنامه های عملیاتی تدوین 
شده است. برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی به بانک مرکزی 
کمک می کنیم. قانون اصالح نظام بانکی را سریع تر به مجلس دهیم.« 
او بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات، انتشار صحیح آمار اقتصادی، افزایش شفافیت مالیاتی، 
اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را از برنامه های پیشنهادی اش به 
مجلس خبر داد و بر تحقق آن ها تأکید کرد. کرباسیان ادامه داد: »رأی 
اعتماد مجلس بار سنگینی در شرایط خطیر فعلی بر دوشم می گذارد. 

مشکالت مردم را از نزدیک لمس کرده ام و شما نیز به دلیل ارتباط 
نزدیک با مردم به خوبی از مشکالت آنان به ویژه اقشار کم درآمد آگاهید. 

می دانید که جوان بیکار داشتن یعنی چه.«

مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی امور خارجه
 محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ 
در مجلس شورای اسالمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
امور خارجه گفت: »در سال های اخیر سطح روابط با 
کشورهای آمریکای التین و آسیای میانه و قدرت اثبات 
حقانیت ایران در برابر اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا کاهش یافت. 
عدم نظارت دقیق بر سفرا و دیپلمات های ایران در کشورهای خارجی 
و مشکالت فعاالن اقتصادی و اتباع در خارج از ایران از نواقص جدی 
وزارت امور خارجه است. مشکل روابط سازنده با برخی کشورهای 
منطقه ای و حاشیه خلیج فارس نیازمند تدبیر ویژه تری است. همچنین 
کشورهای استقالل یافته از شوروی هم از اولویت وزارت خارجه خارج شده 

است و اقدامات مناسبی در تعامل با آن ها صورت نمی گیرد.«
 محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
امور خارجه گفت: »اختالف نظر بنده با وزیر امورخارجه 
دیپلماسی  ساختار  اصالح  لزوم  موضوع  دراین باره 
اقتصادی است که وزیر خارجه معتقد به این موضوع 
نیستند؛ اما اگر ساختار سفارتخانه ها و دفاتر جمهوری اسالمی ایران در 
آقای ظریف  با رفتن  از کشور اصالح نشود، در درازمدت و  خارج 

مشکالت حل می شود.«
 حسین رضازاده به عنوان موافق وزیر پیشنهادی امور 
خارجه گفت: »برای بررسی عملکرد آقای ظریف کافی 
است تنها به وضعیت ایران قبل از دولت یازدهم در 
عرصه ی سیاست خارجی نگاه کنیم. آقای ظریف با 
دیپلماسی قوی توأم بااخالق و ادب بهترین نحو سیاست خارجی کشور 
را در تعامل با دنیا به پیش برد. فردی که در مقابل استعمار ایستادگی 
و بااقتدار از منافع ملی دفاع کرد. اولین آزمون موفق ظریف گفت وگوی 
هسته ای است و به سرانجام رساندن برجام بود او رویکردی منطقی در 
تعامل و گفت وگوی سازنده با کشورها اتخاذ کرد که باعث گشایش 
در روابط خارجی شد. ظریف اهل استفاده از ایده ها و ابتکارات نو 
است، او یک زن را به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و سفیر انتخاب 
کرد و از گزینه های قبلی در سفارت خانه ها استفاده نمود و از اقلیت های 

مذهبی و قومی در سفارت خانه ها بهره گرفت.«
 بهرام پارسایی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی امور 
خارجه گفت: »در صحبت های مخالفان آقای ظریف 
مخالفت خاصی ندیدم که این نشان از اقتدار دیپلماسی 
کشورمان دارد. تبدیل شدن ایران به اثرگذارترین کشور 
در بین کشورهای همسایه به دلیل سیاست خارجی و وجود دیپلمات 

کارکشته ای همچون آقای ظریف است. مردم به او اعتماد کرده و می کنند. 
نام او و وزرایی که در دوران پسابرجام توانستند منافع ملی را برگردانند 
در کنار شهدای عزیزمان بر تارک ملی ثبت خواهد شد. دفاع از ظریف 

راحت ترین دفاع است و همه از او حمایت خواهند کرد.«
 محمدجواد ابطحی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی 
امور خارجه گفت: »من اگر جای آقای روحانی بودم 
تیم دیپلماسی را عوض می کردم. آقای ظریف تعهداتی 
داده و تالش روزافزونی کرده ولی در این موقعیت و 
با این دولت بهتر است یک تیم دیگر با سیاست دیگر سر کار بیایند و 
بدانند دیگر آقای ظریف با لبخندهایش و قلم زدن هایش در کنار رودخانه 
نیست، بلکه مثال یک ابطحی با شجاعت و خشونت خواهد آمد. آقای 
روحانی در دفاع از ظریف و برجام سخنانی گفت که شایسته سکوت 
نیست. آقای ظریف هم برنامه ای داده که احتمال می دهم در صورت 
سیاست  مسائل  در خصوص  نتوانم  هم  نماینده  به عنوان  دیگر  اجرا 
خارجی صحبت کنم. طبق این برنامه سیاست خارجی باید در دایره 
قدرت تصمیم گیری قرار گیرد و افراد غیرمسئول در این حوزه اظهارنظر 
و دخالت نکنند. ایشان به دنبال ایجاد موانع حقوقی و قانونی برای 
اظهارنظر افراد غیر از خود و دیپلمات های وزارت خارجه است که پیام 
خوبی نیست.« او در ادامه سخنانش درحالی که می خواست وزیر خارجه 
را خطاب دهد به اشتباه گفت: »آقای برجام!« این موضوع خنده نمایندگان 

و ظریف را در پی داشت.
 زهرا ساعی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه 
گفت: »ظریف نامی آشنا برای ایرانیان و بلکه جهانیان 
است که با استقامت گام های بلندی را برای پیشبرد 
اما  است،  برداشته  ایران  اسالمی  جمهوری  اهداف 
نامالیمت های بسیاری را هم دیده است. ظریف فردی متخصص و 
حرفه ای در حوزه سیاست خارجی است و در چارچوب ارتقاء جایگاه 
و اعتال و حفظ مصالح بر اساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت 
تالش کرده است. گواه این مطلب فرمایش مقام معظم رهبری است که 
ظریف و تیم مذاکره کننده را امین، متدین، شجاع و باغیرت دانستند. 
سکان دار دستگاه دیپلماسی ایران باید باالترین رأی را توسط مجلس 
کسب کند که این رأی می تواند در مذاکرات منطقه ای و جهانی اثرگذار 

بوده و موجب اقتدار جمهوری اسالمی ایران شود.«
 طیبه سیاووشی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور 
دیپلماتیک  تالش های  و  »اقدامات  گفت:  خارجه 
کم سابقه ای در این حوزه انجام شده است و موجبات 
خروج ایران از انزوای بین المللی را فراهم ساخته است. 

به رغم قرار گرفتن کشور در منطقه پرتالطم خاورمیانه، وزارت امور 
خارجه با مهار تهدیدات توانست با حداکثر سازی فرصت های به وجود 
آمده توفیقاتی را در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی داشته باشد و 
چه بسا روابط بحرانی با عربستان را به خوبی مدیریت کند. زنان و اقلیت ها 

می توانند سفیران موفقی برای نشان دادن چهره واقعی نظام باشند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
شورای  مجلس  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  ظریف  محمدجواد 
اسالمی در جلسه رأی اعتماد، گفت: »آنچه به ایران قدرت بخشیده 
عالوه بر توان نظامی، صنعتی و علمی، سامانه معنایی و گفتمانی است 
که انقالب اسالمی، مردم و مسئوالن را به خودباوری، باورمند ساخته 
است. این مجموعه، ایران را به تنها کشوری در منطقه تبدیل کرده است 
که امنیتش را تنها از درون کشور و از مردم می گیرد و برای امنیت خود 
به هیچ کشور خارجی متکی نیست. ایران قدرت اقتصادی خود را از 
درون می گیرد. ایران به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه به مسئولیت 
خودآگاه است. ایران دنبال منطقه ای امن، قدرتمند، پیشرفته و باثبات 
است و همکاری منطقه ای را مبنای صلح و ثبات می داند و پیوندهای 
منطقه ای را ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند. در دولت یازدهم گام های 
بلند و تاریخی بسته شد. بهره برداری از انرژی هسته ای ازجمله این 
دستاوردها بود. با حمایت های همه جانبه مقام معظم رهبری، مدیریت 
شجاعانه ریاست جمهوری و پشتوانه توانمندی های کشور و حمایت 

مردم خطرات زیادی از فراروی نظام مرتفع شد.«
او شرایط بین المللی را به نفع ایران دگرگون شده دانست و ادامه داد: 
»مردم بزرگ ایران تنها نمونه خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد است 
که باافتخار آن را به نام خود ثبت کردند. الزم می دانم از نقش برجسته 
مجلس شورای اسالمی به ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در روند 
مذاکرات، تصویب برجام و نظارت بر اجرای برجام که حق مجلس و 
بزرگ ترین حمایت مجلس از دستگاه دیپلماسی خارجی است، تشکر 
کنم. سیاست خارجی به جای تحمیل هزینه در خدمت اقتصاد مردمی 
قرارگرفته است. عادی شدن فروش نفت با حذف داللی های پرفساد، 
باز شدن تعامل بانکی، رفع موانع حمل ونقل هوایی، ریلی و دریایی، 
ورود 11 میلیارد و 800 میلیون دالر که سرمایه خارجی در طول دولت 
یازدهم و قبل از تحریم ها در دولت نهم 3.4 درصد و در دولت دهم 
3.9 درصد بود. افزایش گردشگری، عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی، 
توسعه علمی و همکاری هسته ای دستاوردهای بزرگ این ملت است.«

ظریف گفت: »دستاوردهای بزرگ ملت ایران را کوچک نکنیم. پیوند 
با ایرانیان خارج از کشور از پیش گسترده تر شد که جلوه ای از آن را 

در صف های طوالنی هم وطنان خارج از کشور برای انتخابات ریاست 
جمهوری مشاهده شد. با موانعی هم از درون و هم از بیرون کشور روبرو 
هستیم. مالحظات جناحی، شتاب زدگی در تحلیل شرایط پیچیده، عدم 
انضباط در کالم و گفتار مربوط به مناسبات خارجی ازجمله این هاست. 
جناب ابطحی بنده حتما آخرین نفری خواهم بود که تک صدایی را در 
این کشور به صالح می دانم، بنده چندصدایی را مناسب می دانم. اقدامات 
چالش های  از  اقتصادی  و  سیاسی  حوزه های  در  هماهنگ  و  موازی 
دیپلماسی است که باید در دوره جدید با هم افزایی و اقناع حل شود. 
رفتار برخی از کنشگران منطقه ای از مهم ترین مسائل سیاست خارجی 
ماست. آن هایی که تالش خود را برای جلوگیری از اجرای برجام به کار 
بسته اند اکنون تالش دارند با همدستی صهیونیست ها فضای شیعه هراسی 
و ایران هراسی را در منطقه گسترش دهند و از تغییرات ایاالت متحده 
برای تنش و بحران آفرینی بیشتر منطقه ای بهره برداری کنند. گرچه این 
کشورها و گروه ها، مرتکب چنین اشتباه اساسی شده اند اما این چالش 

وظیفه ما را سنگین تر می کند.«
به گفته او، اجتناب از تصمیمات از حرکت های شتاب زده، خودباوری، 
اتکای به خرد جمعی، استقبال از نقد سازنده، همفکری نهادینه با نخبگان 
دانشگاهی و نمایندگان مجلس، راست گویی در ارتباط با مسئوالن و 
مردم و تنظیم مطالبات عمومی بر مبنای واقعیات راهنمایی جهت گیری 

اجرایی وزارت خارجه خواهد بود.
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 ثمر فاطمی
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی صالحیت سیدحسن 
قاضی زاده  هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان را بررسی 
کردند. سیدحسن قاضی زاده  هاشمی 58 ساله،  پزشک متخصص 
چشم است و وزیر بهداشت دولت یازدهم ، عضو شورای عالی 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران را در کارنامه کاری 
خود دارد. قاضی زاده هاشمی در زمان وزارتش هم مخالفان و موافقان 
زیادی داشت. هاشمی را نمی توان وزیر بی حاشیه ای دانست. او 
همیشه در معرض انتقادات تند مخالفانش و تعریف و تمجید های 
موافقانش بوده است. روز گذشته در بررسی صالحیت این وزیر 
ابتدا مخالفان و موافقان سخنان خود را بیان کردند و بعد وزیر 
پیشنهادی برنامه های خود را ارائه کرده و از برنامه خود دفاع کرد. 

مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی بهداشت
محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان 
پیشنهادی  وزیر  برنامه های  با  مخالفت  در 
بهداشت و درمان بابیان اینکه من از اضافه 
نشدن تخت بیمارستانی گله مند نیستم، گفت: 
قابل تقدیر  بسیار  هاشمی  دکتر  »شخصیت 
است. او یکی از قوی ترین ستون ها در بدنه 
دولت تدبیر و امید بود و معتقدم آرای غیرسیاسی دکتر روحانی مرهون 
عملکرد آقای هاشمی در حوزه بهداشت و درمان بوده و وزیر بهداشت 

به یک شخصیت کاریزماتیک تبدیل شده است.«
او بابیان اینکه تعادل در پرداخت دستمزد در بدنه پزشکی کشور وجود 
ادامه داد: »درست است که پزشکان نقش اول را در درمان  ندارد، 
دارند اما نباید فراموش کرد که درمان فرآیندی است که بخشی از آن 
را پزشک انجام می دهد و پرستاران و پیراپزشکان و دیگر نیروهای 
درمانی نیز نقش کلیدی دارند. در دولت دوازدهم باید میزان پرداختی 
به پزشکان نسبت به پرستاران و پیراپزشکان اصالح شود تا موجب 
مالی  تأمین  به  نیاز  این موضوع  اما  بیشتر مردم شود  رضایت مندی 
دارد و در برنامه دکتر هاشمی منابعی که برای این تعادل بخشی الزم 

است بیان نشده است.«
بهداشت در دولت  تمرکز وزارت  اینکه  بابیان  بوکان  نماینده مردم 
یازدهم به جای بهداشت بر درمان بوده است، گفت: »همان طور که از 
نام این وزارتخانه مشخص است اینجا وزارت بهداشت و درمان است 

و اولویت بهداشت در نام این وزارتخانه هم مستتر است.«
عثمانی ادامه داد: »عملکرد آقای هاشمی در بخش درمان در دولت 
یازدهم شاهکار بوده و ما نمره عالی به او می دهیم چراکه 2۵ درصد 
تخت بیمارستانی در این دولت افزایش داشته است؛ اما گله ما در 
بخش بهداشت است چراکه میزان موفقیتی که در بخش درمان دیده 
می شود در بخش بهداشت نبوده است. در دوره چهارساله بعدی که 
باید تمرکز بر بهداشت به جای درمان باشد در برنامه های آقای هاشمی 
مشخص نشده که چگونه می خواهند این بخش را متحول کرده و چه 

منابع مالی برای این بخش در نظر گرفته شده است.«
او همچنین با اشاره به ظرفیت دانشگاه گفت: »در حال حاضر بسیاری از 
جوانان کشور ما برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی 
به خارج از کشور می روند چرا ما نباید این افزایش ظرفیت را در 
دانشگاه های کشور در گروه پزشکی و پیراپزشکی ایجاد کنیم این 

موضوع نیز در برنامه دکتر هاشمی نیامده بود.«
نماینده مردم بوکان بابیان اینکه حوزه عمل وزارت بهداشت فرابخشی 
است، ادامه داد: »بیمه ها در اختیار وزارت بهداشت نیست و ما در 
چهار سال گذشته شاهد بودیم که بیمه ها وزارت بهداشت را در هنگام 
پرداخت هزینه اذیت کردند. خدمات از سوی بهداشت و درمان ارائه 
می شد اما بیمه پرداخت به موقع نداشت. ما نگران این ناهماهنگی بین 
وزارت بهداشت و وزارت تعاون هستیم و در برنامه های دکتر هاشمی 
به این موضوع اشاره نشده بود که چگونه می خواهند این هماهنگی 
و همراهی را با وزارت تعاون ایجاد کنند البته از انتظار به جد ما از 
وزارت رفاه و دکتر ربیعی این است که در بخش رفاه اجتماعی و 

بیمه این همراهی را با وزارت بهداشت داشته باشد.«
سید هادی بهادری در مخالفت با سید حسن 
قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت 
برای دولت دوازدهم گفت: »انصافا صحبت 
کردن از قاضی زاده هاشمی به عنوان مخالف 

سخت است.«
نماینده مردم ارومیه ادامه داد: »باید از مجموع 
این  در  یازدهم  دولت  بهداشت ظرف ۴ سال  وزارت  که  زحماتی 
وزارتخانه متحمل شده است تشکر کرد و انصافا یکی از شاهکارهای 
دولت یازدهم طرح تحول سالمت بوده است که به نوبه خود از تمام 
کسانی که در اجرای این طرح چه در دولت و چه در مجلس تالش 
با  مخالفت  در  مرا مجاب می کند  آنچه  اما  کرده اند، تشکر می کنم؛ 
قاضی زاده هاشمی صحبت کنم یکی از معضالتی است که در سطح 
ملی با آن مواجه هستیم. بی عدالتی در مجموعه نظام پزشکان و حوزه 
و  پزشکان  بین حقوق  تفاوت  می شود.  مشاهده  درمان  و  بهداشت 
سایر کادرهای پزشکی ازجمله پرستاران حائز اهمیت است و حتی 
تفاوت بین پزشکان در حوزه متعدد نیز وجود دارد. نگرانی های در 
خصوص ادامه طرح تحول سالمت وجود دارد. با توجه به اینکه مقام 
معظم رهبری وزارت بهداشت را مسئول می دانند اما بیمه ها وضعیت 
مناسبی ندارند و این سؤال به وجود می آید که در ادامه طرح تحول 
سالمت منابع چگونه تأمین خواهد شد؟ در برنامه پیشنهادی آقای 
قاضی زاده مطلبی درخصوص چگونگی تأمین منابع مالی برای ادامه 

طرح دیده نمی شود.«
بهداشت توجه  به موضوع  باید  تأکید کرد که  ارومیه  نماینده مردم 
شود چراکه پیشگیری بهتر از درمان است و این مسئله مستلزم توجه 

بیشتری از جانب این وزارتخانه است. همچنین پیگیری طرح پزشک 
خانواده باید به طور جدی تر در دستور کار باشد در خصوص مسائل 
منطقه ای باید به این نکته اشاره کنم که آذربایجان غربی با توجه به 
اینکه قدمت طوالنی در حوزه پزشکی دارد و 1۴0 سال پیش مدرسه 
طب در آن تأسیس شده است، در بخش علوم پزشکی و دانشگاهی 
جزو 20 دانشگاه اول بهداشت محسوب نمی شود. همچنین شاخص 
سالمت در آذربایجان غربی مناسب نیست و این استان، سی و یکمین 
استان کشور ازنظر شاخص سالمت است؛ بنابراین انتظار داریم نگاه 
ویژه ای به این منطقه محروم از سمت وزارتخانه بهداشت شاهد باشیم.
بهادری ادامه داد: »ساخت بیمارستان ۴۵0 تختخوابی در ارومیه آغاز 
شد اما در ۴ سال گذشته یک آجر هم در ساختمان گذاشته نشده است 
و این سرمایه نباید بالتکلیف بماند. همچنین یک تخت بیمارستان 
به این شهر اضافه نشده است. در استان آذربایجان غربی بیمارستان 
سوختگی وجود ندارد و حتی در حادثه اخیری که اتفاق افتاد، بیماران 
را به اصفهان منتقل کردند. چرا باید بیمار برای درمان این مسافت 
با سه کشور هم  را طی کند؟ موقعیت خاص آذربایجان غربی که 
مرز است مستلزم این است که تالش های مناسبی در آن انجام شود. 
می توانستیم در حوزه گردشگری سالمت مطرح باشیم اما این اتفاق 
نیفتاده است. مطمئنم که دکتر هاشمی با رأی باال موفق خواهد شد و 

برای او آرزوی توفیق دارم.«
سید مرتضی خاتمی، نماینده مردم ماه نشان 
در موافقت با برنامه پیشنهادی وزیر بهداشت 
و درمان بابیان اینکه وزارت بهداشت به عنوان 
متولی سالمت وظایف گسترده ای ازجمله 
نظارت، سیاست گذاری بر عهده دارد، گفت: 
»از شخصیتی صحبت می کنم که قرار است 
سکان دار وزارت بهداشت شود شخصیتی که ازنظر علمی سرآمد، 
مقاله در  با صدها  بین المللی است و  ممتاز و صاحب نام در سطح 
مجامع بین المللی و پژوهشگر و محقق قرار است با رأی باالی شما 

مجدد در این جایگاه قرار بگیرد.«
او اشاره به کارنامه روشن چهارساله هاشمی ادامه داد: »هاشمی با 
را  بزرگی  زمین مانده  بر  بار  در کشور  تحول سالمت  اجرای طرح 
برداشت و زیرساخت های بهداشتی و درمانی کشور بر اساس این 
برنامه اصالح شد. در این چهار سال برابر یک چهارم کل تخت های 
موجود به تخت های بیمارستانی اضافه شد همچنین مراکز درمانی 
تجهیز شده و پرداخت از جیب مردم به میزان قابل توجهی کاهش 
یافت. آقای هاشمی بالغ بر 300 سفر کاری به استان های مختلف داشته 
و به 600 شهر و روستا سفر داشته و این تنها نشان از تحرک و فعالیت 
باالی او نیست بلکه این انگیزه ریشه در اعتقادات او دارد. این سفرها 
ضمن ایجاد شناخت میدانی و دقیق، کم کاری برخی از مسئوالن در 
سرکشی به مناطق محروم را نیز جبران می کرد. او همچنین با حرکتی 
که در مناطق محروم به عنوان مداوای مردم محروم انجام داد فرهنگ 

پرداخت زکات علم را نیز نهادینه کرد.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که برابر بررسی معاونت 
وزیر  برنامه های  موارد  درصد   9۵ اسالمی  شورای  مجلس  نظارت 
بهداشت منطبق و همسو با شرح وظایف سیاست های کلی مقام معظم 
رهبری و برنامه ششم توسعه بوده و مورد مغایر ندارد. برنامه ریزی و 
سیاست گذاری در رأس نظام سالمت تا رده های صف یعنی بیمارستان ها 
و دانشگاه ها و ... توجه شده است. مهم ترین فعالیت بهداشتی در دنیا 
ایجاد و تقویت نظام پیشگیری در شهرهای مختلف است که در دوره 

گذشته موردتوجه بوده و در برنامه آتی هم وجود دارد.
خاتمی با اشاره به شاخص های بین المللی گفت: »این شاخص ها شامل 
عدالت در سالمت، سامان دهی نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی بر 
اساس بار بیماری، شاخص های دسترسی و دستیابی به خدمات سالمت 
و ارتقای سطح سواد سالمت، شاخص کاهش پرداخت از جیب مردم 
است که تمام این شاخص ها را در برنامه های دکتر هاشمی نیز می بینیم 
و این ها در جهت نیل به اهدافی است که در سطح دنیا موردتوجه 
است. همچنین در طرح تحول سالمت گام های مهمی برداشته شده و 
رئیس سازمان بهداشت جهانی در سفر به ایران معتقد بود ایران ازنظر 
نظام سالمت در مسیر درستی است و طرح تحول سالمت قابل عرضه 
به کل دنیا است. توجه به شایسته ساالری در برنامه هاشمی بوده و 

همچنان وجود دارد همچنین برنامه ای در جهت کاهش بزهکاری و 
آسیب های اجتماعی با عنوان ارتقای مهارت زندگی دارد که در یکی 
از بند های برنامه دکتر هاشمی آمده است همچنین توجه به تکنولوژی 
نوین و تشکیل نظام ارجاع و پزشک خانواده که زیرساخت های آن 
آماده شده نیز در برنامه دکتر هاشمی دیده می شود. سند ملی در ارتباط 
با سالمت برای ارتقا و بهبود، سالمت ارتقای خردساالن، آب وهوای 
سالمت سوانح و حوادث سالمت زندانیان از مؤلفه های مهمی است 

که به صورت دقیق در برنامه هاشمی موردتوجه بوده است.«
او با تأکید بر اینکه از چهار سال گذشته رتبه سالمت 10 رتبه ارتقا 
یافته، ادامه داد: »بیشترین علل بیماری  استرس است که مؤثرترین راه 
جلوگیری آن اصالح شیوه زندگی است که در برنامه وزیر وجود دارد 
اولویت بهداشت بر درمان و ایجاد سازمان فوریت های پیش بیمارستانی 

که در چهار سال گذشته موردتوجه بوده و ادامه خواهد داشت.«
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در 
مجلس شورای اسالمی به عنوان موافق وزیر 
پیشنهادی بهداشت کابینه دولت دوازدهم با 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره 
معظم  »مقام  گفت:  سالمت  حوزه  اهمیت 
رهبری فرمودند ما می خواهیم اگر کسی در 
خانواده مریض دارد، جز رنج مریض داری دیگر هیچ رنجی نبیند. 
بااین حال چهار سال قبل همه نماینده ها شاهد بودند که اکثر مراجعات 
مردم در حوزه انتخابیه شان به مسائل بهداشت و درمان مربوط می شد. 
در آن زمان مردم به بخش دولتی در حوزه درمان اعتماد نداشتند و 
زمانی که به مراکز دولتی مراجعه می کردند درصورتی که توان مالی 
کافی نداشتند نه تنها پذیرش نمی شدند بلکه جنازه بیمار نیز به آن ها 
تحویل داده نمی شد. شرایط کشور در حوزه بهداشت و درمان پیشرفت 
قابل مالحظه ای داشته است. چهار سال قبل ۵ الی 6 میلیون نفر فاقد 
بیمه درمانی بودند و مردم در تهیه 3۵0 قلم دارو مشکل داشتند. از 
سوی دیگر مردم مجبور بودند ملزومات و تشکیالت بیمارستانی را 
از بیرون تهیه کنند. در آن زمان مشکل وزارت بهداشت و درمان بودجه 
نبود بلکه مسئله اصلی نبود مدیریت کارا و چشم اندازی قابل اندازه گیری 
برای آینده بیماران کشور بود. قاضی زاده هاشمی با توجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری در حوزه سالمت مردم، برنامه خود را عملیاتی 
کرد و رفاه خود و خانواده اش را کنار گذاشت و با روحیه جهادی 

وارد محیط پراضطراب وزارت بهداشت شد.«
او با اشاره به اصل 29 قانون اساسی ادامه داد: »آقای هاشمی خود طبق 
اصل 29 قانون اساسی سالمت را حق همگانی می دانند و معتقد است 
انسان سالم محور توسعه پایدار بوده و به دنبال تحول اساسی در نحوه 
مدیریت پرجمعیت ترین و تخصصی ترین وزارتخانه دولت است. ایشان 
وعده دادند که بیمه همه گیر ایجاد کرده و نظام شبکه های بهداشت را 
ارتقاء دهند. همچنین نیروهای متخصصی برای مناطق محروم ارسال 
کرده و قول دادند شبکه درمانی پیر و فرسوده کشور را بازسازی کنند. 
ایشان وعده دادند به روستاها، مناطق محروم و دورافتاده و بیمارستان های 
دورافتاده نیز رسیدگی کنند. قاضی زاده هاشمی نوزدهمین چشم پزشک 
دنیا محسوب شده و 3۵0 مقاله بین المللی و 10 کتاب مرجع در کارنامه 
خود دارد. ایشان در دوره کاری خود رتبه ایران را بین 210 کشور به 
مقام نوزدهم رساندند و در حال حاضر کمبود 3۵0 قلم دارو به 30 
قلم کاهش یافته است. در دوره وزارت ایشان 1800 واحد تخصصی 
زایمان، ۴318 تخت بیمارستانی در قالب طرح تحول سالمت و 32 
پایگاه اورژانس مورد بهره برداری قرارگرفته است. همچنین مسائل 
زیرمیزی در دوران وزارت ایشان کاهش یافت. در همین راستا از همه 
به عنوان نماینده مردم استان زنجان و پیرو خاص مردم این استان از 
همه نمایندگان می خواهم با رأی حداکثری خود به قاضی زاده هاشمی 

زمینه تحول در نظام سالمت را فراهم کنیم.«
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، آذرشهر 
و اسکو در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت 
و درمان گفت: »با توجه به ارادت قلبی که 
به قاضی زاده هاشمی دارم و همکاری که 
باهم در زلزله ارسباران داشتیم، ایشان را تا 
حدود زیادی می شناسم. خدا را شاکرم و 
شاهد می گیرم که فقط برای دفاع از حقوق مردم در جهت انجام وظیفه 

خود به عنوان نماینده مجلس صحبت می کنم.«
او با اشاره به قانون پنجم توسعه ادامه داد:  »بر مبنای قانون پنجم 
بند »د« آن  آقای قاضی زاده هاشمی هم مسئول اجرای  توسعه که 
بود، باید از ایشان سؤال شود چه اقداماتی انجام داده که این بند 
به اجرا دربیاید. در این قانون ذکرشده وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام 
درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک 
خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس های پزشکی، تشکیل 
هیئت های امناء در بیمارستان های آموزشی و تمام وقت جغرافیای 
هیئت های علمی و تعرفه های مربوطه و کلینیک های ویژه و بیمه های 
قرار  نماید.  ارائه  هیئت وزیران  به  تصویب  جهت  و  تهیه  تکمیلی 
بود حداکثر تا پایان سال برنامه مسائل پزشکی پیگیری و همچنین 
گزارشی تهیه و برای تصحیح به هیئت وزیران ابالغ شود اگر این 
طرح بر طرح جامعه سالمت مقدم بود و زودتر اجرا می شد امروز 
نبودیم.  بهداشت  وزارت  در  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   12 شاهد 
همچنین با اشاره به بند دو آیا امکان پذیر است که یک قاضی صبح 
در دادگستری قضاوت کند و بعدازظهر به صورت وکیل برای همان 
و  موارد  این  اجرای  برای  قاضی زاده هاشمی  کند.  فعالیت  پرونده 
جلوگیری از آن ها چه کارهایی انجام داده است. شرکت هایی مانند 
وزیر  جناب  نظر  زیر  مشابه  مؤسسات  و  سالمت  آوا  آواپردیس، 
تأسیس شرکت های  درصورتی که  است  غیردولتی  که  تشکل شده 
غیردولتی باید به تصویب مجلس برسد. پس چطور این شرکت ها 
گرداندگان  که  می کند  فعالیت  و  تشکیل شده  غیرقانونی  به صورت 
آن ها همه مدیران وزارت بهداشت هستند. این همان حیاط خلوتی 
است که موجب فساد است. دیوان عدالت اعالم کرده این شرکت ها 
غیرقانونی است. از طرفی در چهار سال گذشته علیرغم کسری بودجه 
۴00 میلیارد تومان در بانک های مختلف مثل بانک پاسارگاد و ملت 
سپرده گذاری شده که وزارت بهداشت بهره آن را دریافت می کند. این 
هم در حیاط خلوت دیگری است. هیئت امنای واردات دارو وزارت 
بهداشت زمان جنگ برای واردکردن دارو و ارائه امکانات بهداشتی 
به سربازان تشکیل شده بود ادامه پیدا کردن کارهای این هیئت امناء 
برای چیست؟ امروز معاون دارو و غذای قاضی زاده هاشمی از این 
موضوع استفاده می کند و خود به عنوان یک واردکننده و صادرکننده 
دارو به صورت خصوصی فعالیت می کند. همه این مسائل با جناب 
وزیر در میان گذاشته شده و امروز ثابت شده است. شما باید اعالم 
کنید پشتیبان او چه کسانی است و باید برای این مسائل پاسخگو 
باشید باید اعالم کنید لنزهای آمریکایی آلکان متعلق به چه کسی 
است و چه کسانی از وارد کردن آن سود می برند. بنده خوشحال 
می شوم که اگر بگویید خبر ندارید. مسئوالن دولتی نباید در بخش 
خصوصی ذینفع باشند این مسئله موجب بروز تعارض در حقوق 
شخصی و فردی با حقوق اجتماعی و مردم خواهد شد یکی از این 
موارد جناب قاضی زاده هاشمی بود؛ که بخشی از مدیران وزارت 
بهداشت از ذینفعان این موضوع هستند. سیاست های غلط با نادیده 
گرفتن منافع مردم موجب شده گروه خاصی سود ببرند برای همین 

مسائل قاضی زاده هاشمی باید پاسخگو باشد.«
غالمرضا تاجگردون، نماینده گچساران در 
مجلس در موافقت با برنامه پیشنهادی وزیر 
بهداشت و درمان با اشاره به روند شکل گیری 
طرح تحول سالمت گفت: »یادآوری می کنم که 
طرح تحول سالمت زاده مجلس شورای اسالمی 
بود. همین نمایندگان مجلس سه الی چهار سال 
پیش با افزایش یک درصدی ارزش افزوده زمینه ای را فراهم کردند تا این 
طرح توسط دولت اجرایی شود. چراکه در آن زمان مردم سهم قابل توجهی 
را صرف درمان می کردند و دولت بدون کمک مجلس توان اجرای طرح 
را نداشت. در آن دوران سهم مردم برای هزینه های درمان 2۵ درصد بود 
که امروز به ۵ درصد رسیده است و نباید به خاطر مشکالتی کوچک طرحی 
به این بزرگی و عظمت را زیر سؤال ببریم. دولت محترم علی رغم همه 
کاستی ها ما را در راستای تحقق این مهم کمک کرد. هرچند بی شک این 
طرح دارای مشکالتی است اما کافی است گذشته را با اآلن مقایسه کنید تا 
شاهد تفاوت ایجادشده در شرایط باشیم. برنامه ای که جناب قاضی زاده 
هاشمی به مجلس ارائه دادند حتی یک درصد خطا با اسناد باالدستی ندارد 
و با قانون بودجه و همه اسناد باالدستی مطابقت کامل دارد و من با افتخار 
اعالم می کنم که بر اساس گزارش دیوان محاسبات هیچ گونه خطایی در 

دوران وزارت ایشان در این وزارتخانه بزرگ و پیچیده رخ نداده است.«
تاجگردون با تأکید بر اینکه بی شک طرح تحول سالمت دارای نقصان هایی 
است خطاب به جهانگیری معاونت اول رئیس جمهور و ربیعی وزیر 
پیشنهادی وزارت کار، ادامه داد: »زمانی که قاضی زاده به عنوان وزیر 
دولت دوازدهم پیشنهاد شد به نظر می رسید که ایشان تمایلی برای 
پذیرفتن این مسئولیت ندارند. ایشان در این چند سال تا دیروقت 
کار می کرده و به دنبال موضوعات بودند. گاهی اوقات در نیمه های 
شب به من که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بودجه در خدمت 
ایشان بودم تماس می گرفتند تا موضوع خاصی را مطرح کنند. برخی 
به رفتارهای تند هاشمی انتقاد می کنند. با توجه به بار سنگینی که بر 
دوش ایشان است چند بار تندی اشکالی ندارد؛ اما رفتار ایشان در 
مقابل مردم و قشر زحمتکش قابل ستایش است. شاید من هم از تندی 
رفتار ایشان ناراحت شوم اما از خشنودی و رضایت مردم شاد می شوم. 
آنچه برای ما نمایندگان مجلس باید اهمیت داشته باشد خشنودی و 
رضایت مردم است نه خواص. البته حواشی  در حوزه هایی همچون 
دارو وجود دارد اما فراموش نکنید سهم واردات دارو در این دولت 
بسیار کاهش یافت و هرکس که از راه می رسد نمی تواند دارو وارد کند. 
در حال حاضر نیز باید همه نمایندگان مجلس ممارست کنیم تا بتوانیم 
این کار سنگین که دولت و مجلس بر عهده گرفتند به اتمام برسانیم.«

ادامه در صفحه 4 

نماینده مخالف: وزیر بهداشت تحمل مخالف را ندارد



 ادامه از صفحه 3 
مرتضی صفاری، نماینده قمصر در موافقت 
با برنامه های هاشمی گفت: » رضایت مندی 
از عملکرد وزارت بهداشت و آقای هاشمی 
به کرات شنیده شده و همه شاهد بودیم و 
بر کسی پوشیده نیست و در نظرسنجی هایی 
که درباره عملکرد دستگاه های اجرایی انجام 
شده باالترین میزان رضایت مندی را مردم از وزارت بهداشت داشته اند 
که تحت مدیریت دکتر هاشمی بوده و با همین معیار ارزیابی است که 
و  و سالمت  بهداشت  حوزه  در  یازدهم  دولت  دستاورد  بزرگترین 
سیاست خارجی تعریف شده است و این موضوع تنها نتیجه پیگیری 
هاشمی در حوزه بهداشت بوده است. پیگیری طرح تحول سالمت 
موفق به کاهش هزینه های مردم در حوزه سالمت شد. در دوره چهارسال 
گذشته اقداماتی از جمله راه اندازی کلینیک ویژه در ۱۲۸ شهر، راه اندازی 
۳۲ اورژانس هوایی در کشور، ساخت و راه اندازی و گسترش ۱۲۵ 
بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور، افزایش ۱۰۰۰ 
تخت جدید بستری و روانپزشکی، پوشش ۸۵ درصدی هزینه های 
درمان ناباروری ایجاد ۱۷ مرکز ناباروری در مناطق محروم در قالب 
طرح سالمت در کارنامه هاشمی بوده است.« او با اشاره به سفرهای 
استانی وزیر بهداشت ادامه داد: »انجام این اقدامات همراه با اخالق 
مداری و تخصص باالی او شخصیت محبوبی از دکتر هاشمی در بین 
مردم ایجاد کرده تا جایی که در تمامی سفرهای استانی او بخشی از 
زمان خود را به معالجه بیماران بدون چشم داشت می پرداخت. عالوه 
بر تالش ها و دستاوردها شخصیت علمی دکتر هاشمی ستودنی است 
یه گونه ای که حتی مخالفان او نیز نتوانستند به عنوان مخالف صحبت 
کنند و عمدتا به صورت موافق صحبت کردند. مروری بر برنامه ارائه 
شده برای چهارساله دوم در وزارت بهداشت حکایت از اشراف و 
تسلط هاشمی بر حوزه سالمت دارد این برنامه که باالترین هم پوشانی 

را دارد در نوع خود کم نظیر است.«
ولی ملکی، نماینده مشکین شهر به عنوان 
مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان 
به  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  مجلس 
رانت خواری  و  ویژه خواری  وزارت 
آقای  »متأسفانه  گفت:  است،  تبدیل شده 
هاشمی سعه صدر و تحمل مخالف را ندارد 
و در برابر انتقادات واکنش سریع نشان می دهد که امیدواریم در 
مقام کارگزار نظام اسالمی این رفتار را اصالح کند. در اینکه آقای 
الزم  اما  نیست  شکی  است،  متخصص  و  علمی  وزیری  هاشمی 
است مواردی را مطرح کنم چون زیبنده کارگزار اسالمی نیست. 
قانونی  مصوبه  علی رغم  را  ارجاع  نظام  بهداشت  وزیر  متأسفانه 
سرگردانی  از  جلوگیری  برای  ارجاع  نظام  است.  نکرده  اجرایی 
بیماران به تصویب رسید که وزارت بهداشت با رفتار سلیقه ای از 
وزارت  تبدیل  هزینه شد.  تحمیل  باعث  و  زد  باز  آن سر  اجرای 
بهداشت به وزارتی با شائبه ویژه خواری و رانت خواری گوشه ای 
از مشکالت است. موارد ذکرشده تنها گوشه ای از مسائل و مشکالت 
وزارت بهداشت بود که امیدوارم آقای قاضی زاده هاشمی در صورت 

رأی اعتماد برای رفع این مشکالت تالش کند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت و 
درمان در تشریح برنامه های خود برای وزارت بهداشت و دفاع از 
آن گفت: »۴ سال پیش در چنین ایامی به رسم ادوار گذشته برنامه 
تالش  با  که  برنامه هایی  کردم.  ارائه  مجلس  به  را  یازدهم  دولت 
سالمت  حوزه  صاحب نظران  و  مسئوالن  از  جمعی  خردمندی  و 
تدوین شده بود امروز نیز با برنامه ۴ سال دیگر و گزارش عملکرد ۴ 
سال گذشته در حضور نمایندگان هستم. نمایندگانی که در دوره قبل 
حضور داشتند می دانند برنامه چهار سال گذشته چگونه بوده است.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »برنامه هایی مانند طرح تحول سالمت به 
و  بهداشت  وزارت  مسئوالن  و  مدیران  از  بسیاری  تالش  واسطه 
روسا و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و به پشتوانه مقام معظم 
هیئت  اعضای  همچنین  و  نمایندگان  و  رئیس جمهوری  رهبری، 
دولت و جامعه پزشکی حاصل شده است که بسیاری از موارد آن 

کم نظیر و قابل ارائه به جامعه جهانی است.«
قاضی زاده هاشمی گفت: »در دولت یازدهم گردوغبار کم توجهی از 
حوزه سالمت و بهداشت ربوده شد علیرغم کاستی های زیاد می توان 
نمایندگان  برخی  دانست.  سالمت محور  دولت  را  یازدهم  دولت 
کارنامه قریب به ۵۰۰ هزار زن و مرد که در عرصه سالمت و حوزه 

بهداشت مسئولیت خطیری را انجام داده بودند را مشاهده کرد.«
به گفته او، ما در طول ۴ سال گذشته با ارتقای سالمت مردم ایران و 
امانت داری که به ما سپرده بودند صادق بودیم. با مطالعه و مشورت 
در برنامه پنجم با وقت گذاری، پاکدستی و حرفه ای گری و به دور 
از حرکت های نمایشی شاخص های سالمت کشور را ارتقاء دادیم. 
در حال  را  مردم  هزینه های سالمت  از  ۵۶ درصد  یازدهم  دولت 
حاضر پرداخت می کند این درصورتی که در دولت گذشته کشور 

ما در این حوزه جز ۴۰ کشور آخر دنیا بود.
قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: 
»اینکه با استناد بررسی های بی طرفانه و طبق آمار مرکز آمار رسمی 
ایران این عدد کمتر از ۳۹ درصد شده و کاهش ۱۶ درصد آن در 

طول ۳ سال سابقه ندارد.«
وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت بهداشت در ادامه تشریح کرد 
که برای کاهش هر یک درصد از هزینه های سالمت ما نیازمند ۷۰۹ 
میلیارد تومان هزینه هستیم که دولت یازدهم با کمتر از این هزینه ها، 
این مهم را انجام داد. وزارت کار و رفاه و تعاون اجتماعی قریب 
به یازده میلیون نفر در پرداخت حق بیمه را تحت پوشش سالمت 
قرار داد و ۱۱ میلیون ایرانی بیمه شدند. بر طبق آماری که منتشرشده 

درآمد ۸۵ درصد آن ها زیر ۱ میلیون تومان است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: »در طول این سه سال گذشته، ۲۴ هزار 
تخت بیمارستانی به بهداشت و خدمات کشور اضافه شده است. ما 

فرصت های بی نظیری را پیداکرده ایم و به لطف بهره مندی هیئت علمی 
توانستیم بسته های عملی و تحوالتی را ارتقاء دهیم که به لطف آن 
تولید علم ما جهش چشم گیری داشته است. اجرای برنامه آمایش 
سرزمین، توسعه آموزش عالی، رشد ۳۰ درصدی رشته های پزشکی، 

بیمه سالمت از توفیقاتی بود که در دولت یازدهم حاصل شد.«
به گفته او، بومی گزینی در کنکور سراسری با اولویت مناطق محروم 
باعث شد که تولید علم ما گام های خوبی بردارد و اکنون در منطقه 

رتبه یک را دارا هستیم.
وزیر بهداشت خطاب به نمایندگان گفت: »شما یادتان می آید که 
در دولت قبلی، بسیاری از مردم به درب همین مجلس می آمدند و 
تقاضای کمک های دارویی می کردند. اکنون ما در تولید داروهای 
کمیاب خودکفا شدیم و این اقالم از ۳۵۰ قلم به ۳۰ قلم رسیده 
است. تولید دارو در داخل نسبت به بازار خارجی ۶۰ درصد است. 
این یعنی حمایت از تولید داخلی صادرات ما نیز به دو برابر زمینه 

دارو افزایش پیداکرده است.«
هاشمی تأکید کرد که در حیطه آموزش و پ ژوهش به لطف بهره مندی 
از همکاری اعضای برجسته هیئت علمی تحوالت چشمگیری عاید 
پزشکی  رشته  در  را  علم  تولید  اول  رتبه  منطقه  در  حاال  شد.  ما 
داریم و در استنادات علمی رتبه اول را کسب کردیم و در چهار 
سال گذشته ۳۰ درصد به تعداد مقاالت ایرانیان اضافه شده است.

تعداد  امروز  بهداشت خاطرنشان کرد که  پیشنهادی وزارت  وزیر 
داروهایی که کمیاب هست به کمتر از ۳۰ قلم نسبت به ۳۵۰ قلم 
شروع کار ما رسیده است. سهم داروهای تولید داخل از کل بازار 
دارویی که در سال ۹۱ حدود ۶۰ درصد بود به ۷۰ درصد رسید. 
این یعنی حمایت از تولید داخلی رشد داشته و در هرماه، ما دو 

داروی جدید وارد بازار کردیم.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به مشکالت در حوزه دارو ادامه داد: 
قضایی  دستگاه  در  اینکه  از  قبل  دارو  مسئله  اینکه  از  »متأسفم 
مطرح و رسیدگی شود در صحن مجلس مطرح می شود. همیشه 
در حوزه دارویی حرف وحدیث وجود داشته و هرکسی مطلبی 
در  باید  است  مشکلی  اگر  اما  است  گفته  موضوع  این  درباره 
دستگاه قضایی مراجعه شود. متأسفانه حاشیه سازی در این حوزه 
بسیار زیاد بوده و در دوره های گذشته هم همیشه چندین مسئول 
در حوزه دارو تغییر پیدا می کرد و شاهد تحقیق و تفحص های 
زیادی بودیم اما در این دولت در حوزه دارو موفقیت های زیادی 
بسیار  فساد  به  نسبت  نیز  من  خود  شخص  ضمن  در  داشتیم. 
دستگاه  به  باید  دارد  موردی  کسی  اگر  بنابراین  هستم  حساس 

کند.« مراجعه  قضایی 
وزیر پیشنهادی بهداشت درباره تعارض منافع فردی و اجتماعی 
استفاده  مهندس  از یک  درمان  و  بهداشت  در بخش  »اگر  گفت: 
کنیم و در حوزه راه و ساختمان از یک پزشک مهم نیست. مهم 
باید  هر حوزه ای  نیافتد.  اتفاقی  فسادی  کنیم  دقت  که  است  این 
در دست متخصص خود باشد. شایسته ساالری به این معنی است 
که هرکسی در جای خود باشد. خوشبختانه کسانی که در حوزه 
و  برجسته  استادان  از  همگی  کردند  فعالیت  درمان  و  بهداشت 
ملک زاده  فاضل،  آقای  از وزرای گذشته  نفر  بی نظیر هستند. سه 
افراد  برجسته ترین  از  مختلف  دولت های  در  جعفری  دانش  و 
صادقانه  درمان  و  بهداشت  مکان های  اکثر  در  و  هستند  علمی 

کردند.« قبول  مسئولیت 
او در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در خصوص سپرده گذاری های 
حساب های  در  تومان  میلیارد   ۴۰۰ »می گویند  گفت:   دانشگاه ها 
دانشگاه ها سپرده گذاری شده است. ما ۶۲۵ بیمارستان داریم و این 
بیمارستان ها ۱۲۰ هزار پرسنل دارد که ردیف پرداخت ندارد و اگر 
حقوق یک ماه این ها را بخواهیم حساب کنیم می شود ۳۵۰ میلیارد 
تومان و با این حساب آیا نباید بیمارستان برای انجام امور خود و 

پرداخت دیون موجودی کافی داشته باشد؟«
قاضی زاده هاشمی با اشاره به موضوع هیئت امنای وزارت بهداشت 
مجلس  مصوبه  و  دارد  ارزنده ای  بسیار  فعالیت  هیئت امنا  گفت: 

نامبرده شد در دولت گذشته  هم است. همچنین شرکت هایی که 
تأسیس شده است. دکتر تاجگردون هم به مسئله پاک بودن وزارت 
جایز  و  نیست  حیاط خلوت  امناء  هیئت  کردند.  اشاره  بهداشت 
نیست این امکاناتی که این هیئت امنا به مردم می دهد، تعطیل کنیم.«

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در توضیح برای موضوع لنز داخل 
چشمی که یکی از نمایندگان به آن اشاره کرده بود، گفت: »این مطلب 
به من برمی گردد. خوشبختانه حقوقی که در این دولت از دانشگاه 
گرفتم سه میلیون و ۷۰ هزار تومان است ]اضافه بر حقوق هیات 
علمی[ یعنی همان حقوق های نجومی که شما می گفتید و همه جا 
درباره آن صحبت کردید. خدا را شاکرم که به هیچ کار اقتصادی 
جز کار خود نپرداختم. نه در زمین و نه در ساخت وساز. از طرفی 
را  بهداشت  وزارت  راه  هیچ کدام  برادرهایم  و  و خواهر  فرزندان 
نمی دانند. فقط یکی از برادرانم به عنوان نماینده اسبق مجلس برای 

رسیدگی به کار مردم در وزارتخانه حضور پیدا می کند.«
قاضی زاده هاشمی بابیان اینکه ما در ابتدای راه هستیم، ادامه داد: 
»باید از تجربه گذشته استفاده و باز مهندسی جدیدی انجام شود 
و  پیشگیری  به  اولویت  توسعه  ششم  برنامه  در  که  همان طور  و 
بهداشت موردتوجه است، در برنامه هایمان موردتوجه قرار دهیم. 
به بیان دیگر پرداختن به دارو و درمان و کاهش هزینه های درمانی 
که عالوه بر سیاست های ملی سالمت، مطالبه مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور نیز بود موجب شد تا در میدان عمل به این بخش توجه 
شود. البته این توجه به معنای تعطیلی دیگر بخش ها نبوده است.«
او با اشاره به صحبت های الریجانی درباره وزارت بهداشت گفت: 
»ما در حوزه بهداشت و درمان در منطقه و دنیا می توانیم به رتبه 
جهانی ایران افتخار کنیم و اقداماتی را که در این دوره انجام شده 
را با دیگر دوره ها مقایسه کنید. به نظر می رسد اقدامات زیرساختی 
باید با رفع اشکاالت استمرار یابد و احکام برنامه ششم و حمایت 
مجلس به اجرا درآید. برای استمرار طرح تحول سالمت دو چالش 
مهم روبروی ماست. تجربه ۴ سال گذشته نشان می دهد ما در کارکرد 
تولیت با مشکالت جدی مواجه هستیم. عدم تمرکز تولیت به  نظام 
سالمت، تکثر صندوق های بیمه ای، جدا بودن شورای عالی سالمت 
و تعدد مراکز برنامه ریزی پاسخگویی در این بخش را مشکل کرده 
است. چنانچه درصورتی که مجلس و دولت همراهی الزم را با ما 
داشته باشند مشکل بیمه ها و سازمان های بیمه گر و مطالبات مراکز 
درمانی حل خواهد شد.« وزیر بهداشت دولت یازدهم بابیان اینکه با 
درس آموزی از اجرای طرح تحول سالمت و نگاه به اسناد باالدستی، 
برنامه برای چهار سال بعدی نوشته شده است، گفت: »من کتمان 
نمی کنم در اجرای برنامه ها و انتخاب همکاران دچار اشتباه و خطا 
و قصور  نبوده  از روی عمد  من  ولی خطای  انسانیم  نشدم. همه 
بوده ولی تقصیر نبوده است. من از دولت و کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس تشکر می کنم چراکه آن ها ما را یاری کردند و باعث 

شدند که رنج مردم در حوزه بهداشت کاسته شود.«
او با تأکید بر برنامه ارائه شده، ادامه داد: »ما مصمم به تداوم و اصالح 
طرح تداوم با اولویت بهداشت بر درمان هستیم. اجرای نظام ارجاع 
و مجموعه برنامه های تحول و نوآوری با قوت دنبال خواهد شد. 
شناسایی و جذب منابع پایدار نیز از برنامه های ما است. ما باور 
کارآیی و درون بخشی حاصلی جز هدر  ارتقای  بدون  داریم که 
سیاست های  تدوین  با  رو  همین  از  داشت.  نخواهیم  منابع  رفتن 
روشن جیره بندی هزینه ها را خواهیم داشت به این معنا که منابع 
محدود صرف هزینه های اساسی و مناطق محروم شود. همچنین 

به دنبال چابک سازی وزارت بهداشت هستیم.«
وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت در پایان گفت: »از میان ۱۸۶ نماینده 
که به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند نیز خالصانه سپاسگزاری 
می کنم. با علم به مشکالت و سختی راه اما با اتحاد و عزمی راسخ 
در صورت کسب اعتماد نمایندگان مردم، پای در راهی می نهم که 
باشد.  ارتقای سالمت مردم  اندوخته کار نیک و  امیدوارم غایتش 
بدانید که برای کسب مقام و موقعیت و هوای نفس به میدان نیامده و 
برای خدمت به بهترین مخلوقات خداوند آماده خدمتگزاری هستم.«

خارج از مجلس
نادر قاضی پور که از مخالفان وزیر پیشنهادی 
بیان  فرصت  مجلس  در  اما  است  بهداشت 
مخالفتش را نداشت، در مصاحبه ای با تسنیم 
اعالم کرد که وزیر بهداشت لیست اموال خود 

را به مجلس ارائه نکرده است. 
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس 
شورای اسالمی بابیان اینکه پیش از معرفی اعضای کابینه دوازدهم به 
مجلس، آقای روحانی باید لیست اموال و دارایی های وزرا را به مجلس 
و قوه قضائیه ارائه می کرد، گفت: »در دولت یازدهم دو وزیر لیست 
اموال و دارایی های خود را به مجلس و قوه قضائیه ارائه نکردند. آقایان 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
طبق قانون مکلف بودند که لیست اموال و دارایی های خود را اعالم 

کنند که این اتفاق رخ نداد.«
از اعالم  ادامه داد:»تاکنون هم خبری  نماینده مردم ارومیه در مجلس 
لیست اموال و دارایی های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به وکالی 

ملت داده نشده است.«
سازمان  هیئت مدیره  رئیس  توکلی،  احمد 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی نوشت، 
به کسانی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی 
بهداشت  را وزیر  آن  بارز  ندهند و مصداق 

نامید.
در نامه احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت 

و عدالت به نمایندگان مجلس دهم شورای اسالمی آمده است: 
»امروز بی تردید، فساد خطیرترین دشمن دین و دنیای مردم، اسالم و 
ایران است. فساد سیستمی و شبکه ای است. سیستمی نه به این معنا 
این  آن صورت  در  که  ــ  باشد  شده  چیره  سیستم  همه  بر  فساد  که 
نامه نگاری نیز بی وجه بود ــ بلکه به این معنا که دستگاه های نظارتی 
و تعقیب کننده مفسدان، خود به درجاتی آلوده می شوند، در این حال، 
سیستم به طور خودکار، برخالف حالت سالمت، از خود دفاع نمی کند. 
این فساد، شبکه ای است زیرا حلقه های قدرت و ثروت به هم پیوسته اند 
و در برابر مبارزان با فساد مقاومت برمی انگیزند، در این وضعیت راه های 
معمولی کارگر نیست و چاره جویی پرحوصله می خواهد، حوصله تحمل 
جوالن رسانه ها و نهادهای مردمی آزاد و حوصله اثربخشی تدبیرهای 
محدودکننده فسادخیزی ساختارها و مقررات و قوانین و حوصله بازسازی 
و اثرگذاری فرهنگ دینی، در کنار این همه، مجازات سخت مفسدان امری 
حیاتی است چراکه اینان مدافعان ساختارها و مقررات و قوانین فسادساز، 
مروجان فرهنگ خودپرستی و بی مسئولیتی نسبت به جامعه و متخصص 
به تهدید. بحث  به تطمیع و اگر نشد،  اسیر کردن رسانه های آزادند؛ 
زیربنا و روبنا اینجا زائد است زیرورو در هم تأثیر و تأثر متقابل دارند.

یکی از مهم ترین عوامل فساد برانگیز که امروزه کشورهای موفق در حفظ 
پاکی دیوانساالری خود، برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام می دهند 
پرهیز از وضعیت تعارض منافع است. آمریکا مدیریت این پدیده مخرب 
را در ۱۹۶۰ و کره جنوبی در دهه ۹۰ میالدی آغاز کردند. تعارض منافع 
به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری 
یا اقدام مسئول وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد 
و منافع عمومی مربوط وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد می کند 
که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود، به عبارت دیگر، تعارض 
منافع به موقعیتی گفته می شود که مقام و مسئول تصمیم گیر بر سر دوراهی 
انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می گیرد. این دوراهی 
ازآن جهت پیدا می شود که اختیار تصمیم گیری در حوزه ای به مسئولی سپرده 
می شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معموالً با 
ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می شود. قالب ها و اشکال بروز 
 فساد متعدد است: تبارگرایی، رفیق بازی، حمایت ویژه و ویژه خواری 
که ریشه همه آن ها جانب خدا و مردم را وانهادن است، همین تمایالت 
است که در تعارض منافع، صاحب منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن 

منافع عمومی می کشاند.
این برادرانی که برای قبول مسئولیت وزارت داوطلب شده اند، سلمان و 
ابوذر نیستند و اگر بر سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش 
مبتال می گردند. اینان به دلیل منافعی که در حوزه مسئولیت خویش دارند 
تصمیماتشان اریب دارد. مصداق این ابیات مثنوی اند که فرمود: چون 
غرض آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به سوی دیده شد/ چون 
دهد قاضی به دل رشوت قرار/ کی شناسد ظالم از مظلوم زار/ بلکه آن 

ظالم که نفس است اندرون/ خصم هر مظلوم باشد از جنون.
آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزیر  منافع،  تعارض  بارز  مصداق  یک 
پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع 
قرار داشته اند، وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب وکاری با صدها 
میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتال شده اند 
و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود یا گروه های خاص صرف 
کردند، منابعی که با فروش ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین شده 
بود، چراکه پای در شرکت های خصوصی داشته اند و دستشان فرمان 
هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است. جناب وزیر که قریب 
ده ماه پیش مسئوالن اطالعاتی وی را از این فسادها باخبر ساختند وی 
را کنار نگذاشت و اخیراً هم دیده بان شفافیت و عدالت با اسناد متقن 
به همین نتیجه رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد، 
در  بعد  روز  چند  متأسفانه  بود،  رسیده  تغییر  به  اجماالً  وزیر  بااینکه 
سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که هر کس وزیر 

شود به وجود او نیاز دارد!
البته با اعالم جرم دیده بان شفافیت و عدالت که دادستان محترم تهران 
تثبیت  حقایق  ان شاءاهلل  است،  کرده  صادر  را  آن  به  رسیدگی  دستور 
می شود و مفسدان مجازات می گردند که دیگر پشیمانی بی فایده است.

نمایندگان محترم!
اگر امروز به داده های علم و دین بی توجهی شود و رفاقت ها یا تعلقات 
دیگر منشأ رأی شود، فردا در پیشگاه عدل الهی پاسخگو نخواهید بود.

با احترام
احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت«

روزانمه
شماره ۱۰۷۸  ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
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مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی
فرج اهلل رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس 
شورای اسالمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح چالش های 
وزارت تعاون گفت: » عدم ادغام صندوق های 
بازنشستگی برای کارگران حیاتی است و نمی تواند 
این  از چالش های  ادغام شود. برخی  در هم 
وزارتخانه، فراوزارتخانه ای است و باید با کمک هیات دولت حل شود. 
بیکاری مسئله اصلی کشور است. بیکاری را نمی شود فقط از وزارت تعاون 
خواست چون پارامترهای غیرقابل کنترل آن از وزارتخانه تعاون فراتر است. 
نمی دانم چرا شما خودتان را برنامه ریز برای این مسئله می دانید. بخش تعاون 
برای جلوگیری از هر گونه زیاده خوابی و انباشت و تکاثر سرمایه ها باید در 
اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. ۲۶ سال است با مسائل تعاونی ها آشنا هستم. 
بنده در حوزه ساختمان یکی دو تعاونی سراغ دارم که جان سالم به در بردند. 
مشکالت این بخش باید از طریق اعمال حاکمیت حل شود. اعمال حاکمیت 
در چیست؟ تعاونی های نابسامان و ناتوان خودشان به بخش اقتصاد آویزان 
باید  یا  باید تعطیل شوند  یا  باید ادغام شوند  یا  این تعاونی ها  شده اند. 

توانمندی های شان اضافه شود.«
رجبی صندوق های بازنشستگی را از معضالت کشور دانست و ادامه داد: 
»چرا دولت دعوای بین وزارتخانه های بهداشت و تعاون در زمینه تداخل منافع 
و مسئولیت ها را رها کرد و به مجلس واگذار کرد. عدم ادغام صندوق های 

بازنشستگی برای کارگران حیاتی است و نمی تواند در هم ادغام شود.«
ربیعی در پاسخ به این سوال رجبی نماینده مجلس که چه برنامه ای برای گرفتن 
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت دارید، گفت: »قانون بازنشستگی 
پیش از موعد باید اصالح شود. بازنشستگان با حقوق پایین تر حق جوانان 
را در بازارکار اشغال می کنند. ۵۰۰ هزار مهندس در کشور حضور دارند 
که سالی ۲۰ درصد اعضای آنان اضافه می شود، چه برنامه ای برای بیمه 

کردن آنان دارید؟«

محمدصادق حسنی، نماینده مردم رشت در 
وزیر  با  موافقت  در  اسالمی  مجلس شورای 
پیشنهادی کار با بیان اینکه آرامش در عین رکود 
گسترده برقرار است، گفت : »دیگر خبری از 
اعتصابات کارگری نیست. دولت قبل از هدفمندی 
فرار کرد اما وزارت رفاه دولت تدبیر و امید یارانه 
چهار میلیون نفر را حذف کرد البته ما انتظار داشتیم تعداد یارانه بیشتری را 
حذف کنند ولی آیا باید به آن نمره قبولی داد یا خیر؟ حداقل دستمزد کارگران 
بیش از تورم یا کمتر از آن افزایش یافته است. آیا به این نمره قبولی می دهید 

یا مردودی؟«
او با بیان اینکه اشتغال پایدار در ارتباط نزدیک با رشد اقتصادی ادامه داد: 
»در دوره های نهم و دهم منابع درآمدی باالی کشور به جای سرمایه گذاری 
به هزینه های جاری اختصاص یافت. در آن دوره ۸۰ درصد درآمد دولت 
صرف هزینه های جاری شد و از سویی تاثیر اشتغالی سرمایه گذاری قدری 
زمان بر است. در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر بود که در سال ۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافت و امسال 
به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. آقای ربیعی برای چهار سال 
آینده برنامه کاملی ارائه کرده و در این برنامه اشتغال فراگیر و مشارکت همه 

دستگاه ها را پیش بینی کرده است.«

سید فرید موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در موافقت با وزیر پیشنهادی 
کار ارتقای شفافیت را از دستاوردهای دوران 
مسئولیت ربیعی در دوران وزارت رفاه دانست 
و گفت: »او ۳۰ دستور العمل و بخشنامه مبارزه 
با فساد داشته است. همگان می دانند که پیش از 
دولت یازدهم چه وضعیت اسفباری حاکم بود امروز ارتقای شفافیت که از 
مهمترین اقدامات برای مبارزه با فساد است مورد توجه قرار گرفته و در 
راستای ایجاد شفافیت اطالعات به روز قابل دستیابی است. ربیعی در دوره 
مسئولیت خود ۳۰ دستور العمل و بخشنامه مبارزه با فساد صادر کرده است. 
ایشان ممنوعیت دو شغله بودن را پیگیری کرد، کمیته صیانت از سرمایه ها 
در شستا برای جلوگیری از هرگونه فساد، فعال کرد و در چهار سال آینده 
طرح های حسابرسی و حسابرسان داخلی در کلیه شرکت ها اجرا شد و 
وزارت تعاون و مدیرانش بیش از هر کس مدعی برگرداندن اموال تاراج 
شده هستند. اگر مجددا به تیم آقای ربیعی اعتماد کنیم حسب برنامه های 

صورت گرفته دستاوردهای حاصله برای ملت ملموس تر خواهد بود.«

امیر خجسته، نماینده اصولگرای مجلس به عنوان 
مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید برنامه 
اثرگذار برای بازنشستگان داشته باشند، گفت: 
»در حال حاضر صندوق های بازنشستگی شرایط 
بسیار بدی دارند و بازنشستگان بعد از بازنشستگی 
با مشکالت بسیار زیادی روبرو می شود.  سوال ما این است که برنامه شما 
برای اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان چیست؟ بازنشستگانی که بعد از 
فراغت از کار با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و دغدغه 

معیشت دارند. آن ها به جای تفریح تنها در مشکالت غرق می شوند.«
او با طرح این پرسش که برنامه ربیعی برای کارگران چیست؟ ادامه داد: 
»اکنون صندوق های بازنشستگی شرایط بسیار بدی دارند به طوری که یکی 
از هشت ابرچالش ما در آینده وضعیت این صندوق هاست، شما قرار است 

برای بهبود و کارآمدی این صندوق ها چه کاری انجام دهید.«
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که وزیر کار برای استمرار طرح 
تحول سالمت چه برنامه ای دارد؟ گفت: « ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش 

نظام تحول سالمت هستند که انتظار می رود این وزارت خانه نیز حمایت 
الزم را انجام دهد.«

خجسته با انتقاد از حضور غیرقانونی اتباع خارجی و استفاده از آن ها در 
کارخانه ها و واحدهای صنفی گفت:  »این اقدام در حالی رخ می دهد که 
کشور به نیروی جوان برای کار نیاز دارد چه توجیهی برای استفاده از اتباع 

خارجی و عدم استفاده از جوانان دارید؟«

محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهریار 
در مجلس در موافقت وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عملکرد موفق 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  »ثبات 
در مدیریت تامین اجتماعی از اقدامات موفق 
ربیعی در وزارت تعاون و کار بوده است . وزارت 
کار یکی از مهمترین وزارت خانه های دولت است و مسائل مربوط به 
بازنشستگان، مقابله با آسیب های اجتماعی، مهارت جویندگان کار و ... همه 
در حوزه مسئولیت این وزارت خانه قرار می گیرد.  بی شک مسئولیت 
پذیری ربیعی و دلسوزی و حضور او در سنگرهای انقالب بر کسی پوشیده 
نیست. اقدام ربیعی در بودجه ۹۶ در مورد سه برابری مستمری مددجویان 
و اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به این بخش جای تقدیر دارد. همچنین 
صدور شناسنامه اقتصادی و الکترونیکی بسیار مسئله مهمی است.  شاید 
آقای ربیعی راضی نیستند که این را بگویم اما باید عرض کنم که در طول 
این ۴ سال،  ۵۰۰ میلیون تومان حقوقی که حق جلسات و مزایا بوده را به 

حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردند.«

غالمعلی جعفرزاده  ایمن آبادی، نماینده مردم 
رشت در موافقت با وزیر پیشنهادی وزارت کار 
و امور اجتماعی گفت: »ما قرار است درباره 
وزارت خانه ای صحبت کنیم که حقوق کارگران 
و درمان آنها و مقابله با آسیب های اجتماعی در 

حوزه وظایف آن است.«
او با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره عملکرد شستا و ارتباط دادن عملکرد 
این بخش به وزیر کار گفت: »عملکرد شستا که پنج تا ده درصد وظیفه 
این وزارت خانه است مطرح شده در حالی که خود وزیر بارها گفتند من 
عالقه ای به کار اقتصادی ندارم و هرچه زودتر تکلیف شستا را روشن کنید.  
وظیفه این وزارتخانه سازماندهی کودکان کار و آسیب های اجتماعی است. 
کسی که وظیفه اش این است که در بطن جامعه به این اقشار خدمت کند 
باید از خود اینها باشد. ما نمی توانیم یک وزیر اتو کشیده را بگذاریم. دکتر 
ربیعی کسی است که کارنامه نسبتا موفقی دارد. من خواهش می کنم از ایشان 
که با آقای پور ابراهیمی همکار بنده ) که به عنوان مخالف صحبت کرد( 
بنشیند و ابهامات را بر طرف کند. ولی آقای ربیعی کارنامه قابل قبولی دارد.«
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: »ما از سال ۹۳ تفاوت های فاحشی در حوزه 
وزارت کار داریم. جمعیت فعال کشور از ۲۳ به ۲۵ میلیون رسید؛ نرخ 
مشارکت با این تغییر از ۳۷ درصد در سال ۹۳ به ۳۷.۴ در سال گذشته 
رسید. روند نزولی نرخ مشارکت زنان متوقف شده و تصمیم برای پیدا 
کردن شغل در این قشر از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.  در حوزه 
توسعه کار آفرینی به عنوان دغدغه کشور فعالیت های خوبی در وزارت کار 
شده است. طرح کارورزی دانشجویان و طرح توسعه اشتغال روستایی و 
طرح تکاپو از جمله این اقدامات مثبت است. در حوزه بهبود رفاه اجتماعی 
یکی از اقدامات تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان برای تجمیع آمار مورد نیاز 
برای هدفمندسازی یارانه ها بوده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوان 
بی سرپرست و بد سرپرست در دوران ایشان بوده؛ توسعه خدمات بهزیستی 
از اقدامات این وزارتخانه بوده که برای خدمات رسانی به معلومین در نظر 
گرفته شده است.  در دوران ایشان رشد ۵۲ درصدی پایگاه های خدمات 
اجتماعی و رشد ۷۳ درصدی در میزان کمک های اجتماعی در حاشیه ها را 
شاهد بودیم. همکاری با نهادهای مدنی و تشکل های کارگری و نظارت 
بر مراکز بهداشتی از اولویت های این وزارت خانه بوده است. رشد ۵۷ 
درصدی تشکل های کارگری و گسترش پیشگیری از حوادث ناشی از کار 

نیز در دستور کار او قرار داشت.«
این نماینده مجلس با بیان اینکه اولین ویژگی برنامه ایشان جامع نگری در 
برنامه است، ادامه داد: »ویژگی دوم، داشتن رویکرد اجتماعی است. این 
برنامه با هدف  توانمندسازی آسیب دیدگان است و به تسلط علمی و 
عملی ربیعی به این موضوعات علوم اجتماعی هم تحسین برانگیز است.«

او با بیان اینکه وزارت کار تاکید بر سرمایه انسانی در بخش کارگری و 
تولیدی داشته است، گفت: »ضمن احترام به نظر مخالفان از جمله استاد 
پورابراهیمی خواهش دارم در فضایی آرام طرح ها را اجرا کنید. چون ما 
نمی توانیم هر دقیقه وزیر را عوض کنیم. در چنین وزارت خانه ای چهار سال 
طول می کشد تا با وزارت خانه آشنا شوند و طبیعی است در این دستگاه 
اشکال هم باشد؛ اما بزرگترین اشکال ما که مورد تاکید رهبری هم هست 
مساله نظام جامع تامین اجتماعی است . من مطمئن هستم همه دوستان به 
آقای ربیعی رای می دهند و خواهش می کنم اگر ایشان رای آورد، نظام جامع 
تامین اجتماعی را در این کشور اجرا کند. می دانم بسترهای آن قبال توسط 

ایشان ایجاد شده است.«

سخنان وزیر پیشنهادی 
علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی و در جریان رسیدگی به صالحیت وزرای پیشنهادی 
با  گرامی داشت یاد و خاطره امام و شهدا به ویژه شهدای کارگر و بهزیستی 
گفت: »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین تعامل را با اقشار مختلف 
جامعه دارد و طبیعی است بیش از هر وزارتخانه دیگری به چشم بیاید و 

مورد نقد قرار بگیرد.«
او با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لبه تعامل و ارتباط با 
مردم است و بهبود روابط دولت و ملت به نوع فعالیت و کار این وزارتخانه 

بستگی دارد، ادامه داد: »در نطق رئیس جمهور، معاول اول رئیس جمهور و 
پیش از آن در سخنان رهبری در مراسم تنفیذ، موضوعات مختلفی را شنیدیم 
که در این سخنان چهار موضوع اصلی از هفت موضوع مرتبط با ماست.«

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحران فقر مطلق، بحران آسیب های 
اجتماعی، بحران صندوق ها و بحران بیکاری را از موضوعات اصلی کشور 
دانست و گفت: »این چند موضوع، هم مورد توجه هیات دولت و هم مجلس 
و هم قوه قضاییه است که به طور کلی موضوع مورد توجه حاکمیت است 
و در این حوزه، کانون حل آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.«

ربیعی به اظهارت رجبی نماینده شیراز که در مخالفت با او سخن گفته بود، 
پاسخ داد :» آقای رجبی گفتند چرا مسئولیت امری را می پذیری که همه 

اختیارات آن در حیطه شما نیست.«
او در تشریح سیاست های اجرا شده برای مبارزه با بحران فقر ابراز داشت 
که می توان سیاست های فقرزدایی را به سه دسته تقسیم کرد؛ سیاست های 
جبرانی، سیاست صدقه ای و سیاست هدفمندی. ما در این سال ها در این 
حوزه پول هزینه  کرده ایم اما با پول پاشی بحران فقر و اشتغال حل نمی شود. 

این فرایند امروز نیز ادامه پیدا کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه این وزارتخانه صاحب نظریه 
و ایده است، گفت: »نظریه بخشی از کار و تالش برای نیل به هدف است. 
وقتی هم در دانشگاه قرار می گیریم، به فصل دوم که می رسیم، می گوییم برو 
جلو و توجهی به فصل دو نداریم در حالی که سیاست های رفاهی نظریه 
دارد و هر سیاست توسعه ای بدون برنامه توسعه شکست می خورد. برنامه 
ملی فقرزدایی و برنامه جامع حمایت از محرومین با تکیه بر آسیب های 
اجتماعی و برنامه حمایت از مناطق محروم با تکیه بر منطقه گرایی از جمله 
برنامه های ماست.  توانمندسازی و مهارت سازی و توسعه مهارت انسانی و 
صیانت از منابع مادی و حفظ کارگاه های اجتماعی و توسعه تعاون ، فرهنگ 
و تامین اجتماعی چند الیه جزو برنامه های ما بود که با تمام این ها قصد 
امحای فقر مطلق را داشته ام که این موضوع مورد تاکید رهبری نیز بود . 
نظام تامین اجتماعی چند الیه ، بیمه، صندوق های بازنشستگی حتی برنامه 
اشتغال که بعدا راجع به آن صحبت می کنم موثرترین کارهای ماست که 
می توانیم با برنامه ریزی و کمی سرمایه گذاری آن ها را انجام دهیم و فقر 

مطلق را امحاء کنیم.«
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: »من مسئول فقر غذایی،  
فقر حرکتی، فقر عاطفی و اشتغال هستم باید به توانمندسازی در موضوع های 
مختلف توجه کرد مخصوصا در فقر سالمت حمایت از معلول یعنی مقابله با 
فقر حرکتی، حمایت از فرزند و زن بی سرپرست یعنی مقابله با فقر عاطفی، 
امحای فقر، آرمان انقالب است که آرزوی رهبر و امام راحل و رییس جمهور 
می باشد . من در همین جا از آقای الریجانی تقاضا می کنم با توجه به اینکه ما 
آمادگی انجام این کارها را داریم، کارگروه مشترکی برای مساله فقر تشکیل 
شود که سرافرازانه بگوییم نتیجه آن از بین بردن مساله فقر شده است. من در 
این مدت اطلس مسائل اجتماعی را در سطح محلی تولید کرده ام، خیریه ها 
و نهادهای مدنی دو برابر شده است من با شناختی که از مقوله امنیت دارم، 
امنیت اجتماعی را همسطح امنیت ملی می دانم. مسائل مربوط به ساحت 
فرهنگ در ساحت اجتماعی حل می شود نه در ساحت امنیتی مطالبات اقوام 
و قومیت ها باید مورد توجه قرار گیرد برنامه هایی برای فقر هم پوشان در 
مناطق مرزی خواهم داشت . در این مدت اشکال مختلف فقر را شناسایی 
کرده ام. ۴ سال است که نرخ افزایش مزد بر تورم پیشی گرفته است و ۶۷ 
درصد بین مزد و تورم فاصله است. توسعه اقتصادی بازنشستگان و کارگران 
صورت گرفته قدرت خرید آنها فرو افتاده من برای این کار گفتمان سازی 

کردم یازده میلیون حاشیه نشین را بیمه کردیم .«
ربیعی تاکید کرد که امروز دفترچه بیمه در حکم دفترچه هویت اشخاص 
است حتی در خانه یکی از هموطنان بلوچ خود دیدیم که این فرد دفترچه 
بیمه را به روی شناسنامه خود گذاشته است که در حکم دفترچه هویتی 
به آن نگاه می کند. در این مدت حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم. ۱۷۰ 
هزار کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی کردیم که با همکاری آقای فانی 

این مساله را پیگیری می کنیم.
او ادامه داد: »یک روز یک نفر تعریف می کرد که از دولت به من زنگ زدند 
و گفتند که در رابطه با فرزندت با تو کار داریم اول ترسیدم اما از وقتی 
که شنیدم از وزارت رفاه است آرام گرفتم. البته این فرد آدم مرفهی بود که 
کودکش به علت معلولیت از تحصیلش بازمانده بود و تعریف می کرد که 
وقتی شنیدم که کسی از دولت زنگ زده که چرا فرزند تو به مدرسه نمی رود 
خوشحال شدم که این گونه به فکر هستند . مهمترین برنامه من در حوزه فقر 
کاهش انواع فقر است. با همه توان طرح سالمت را اجرا می کنم و نمی گذارم 
هیچ گاه زمین بماند. این اشکاالت مربوط به کمبود امکانات است. هیچ 
ساختاری بدون اشکال نیست شاید ما به دلیل تشنگی که در این زمینه ها 
داشتیم سریع عمل کردیم. طرح تکاپو بر وضعیت منطقه ای طرحی است 
که دولت آن را مصوب کرده و در اقتصاد می تواند گام های موثری باشد.«

وزیر پیشنهادی کار  خطاب به نمایندگان گفت: »عزیزان شاید ۳ سال پیش 

را یادتان بیاید که در یک جلسه غیرعلنی صحبت کردم و گفتم ما با رشد 
اشتغال منفی روبرو هستیم. با رشد اشتغال کالسیک نمی توان ساالنه ۴۰۰ 
هزار شغل ایجاد کرد ما باید از الگوی رشد فراگیر استفاده کنیم که ۹۷۵ هزار 
شغل باقی مانده ایجاد شود. برای عرضه و تقاضا برنامه های ده گانه اشتغال 
را داریم. نمایندگان انتقاد کردند که طرح کارورزی درست نیست. اتفاقا 
باید بگویم این یک مدل جهانی است من از همه کارشناسان دانشگاه های 
معتبر دعوت کردم از ۵۲ کارشناس خارج از کشور نیز برنامه خواستم تا 

این طرح آماده شد.«
او خطاب به رئیس مجلس گفت: »آقای الریجانی یک خواهش از مجلس 
دارم اگر خدا توفیق داد و در خدمت شما بودم یک کمیته مشترک اشتغال 
تشکیل دهیم تا بتوانیم در این زمینه کارها را دنبال کنیم. در وزارتخانه تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که ریزش نیروهای آن اتفاق افتاد سال گذشته کمترین 

میزان چالش را داشتیم.«
ربیعی با اشاره به تجمعات کارگری و مطالبات آنان گفت: »سال ۱۳۵۴ من 
نیز جلوی وزارت کار تحصن کردم. همواره در این خیابان دوران اتحاد را 
پشت سر گذاشتیم. امروز کمترین دوران چالش میان کارگر و کارفرماست. 
اتحاد بخشی از سرمایه اجتماعی کشور است. ۵۷ درصد هماهنگی در کار 
و ۳۳ و نیم درصد حوادث کار از سال ۹۲ به ۹۵ بیست و هفت درصد 
کاهش یافته است. وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید جایی باشد 
که به رفاه مطلوب برسیم. سوال می کنند که چرا به رشد ۲۵ درصدی در 
رفاه نرسیده ایم؟ آیا اقتصاد ما بزرگ شده که رفاه ما هم بزرگ شود؟ ما 
دوران رکود را پشت سر گذاشتیم. اگر توفیق خدمت پیدا کنم برای تعاونی ها 
برنامه دارم و قصد افزایش آنها را دارم. در بخش تعاون روزنه های جدیدی 
ایجاد خواهیم کرد. مخصوصاً تعاون روستایی. تعاون را به سمتی می بریم 
که زمینه رشد آن به وجود آید. اقای رجبی گفتند تعاونی ها مرده ما هم این 

را قبول داریم ما برای آنها و احیای  آنها برنامه ریختیم.«
ربیعی با اشاره به رایزنی های خود با وزرای کار چند کشور ادامه داد: »من 
با وزیر کار چند کشور صحبت کردم. آنها گفتند ما اول مهارت را افزایش 
دادیم. ما در این زمینه مشکل داریم. در کشور ما فقط ۱/۴ یا چهار دهم 
درصد را در حوزه فنی و حرفه ای خرج می کنیم. باید با کمک شما طرح 
هر ایرانی یک مهارت و هر روستایی یک مهارت را دنبال کنیم. ما با ستاد 
کل برای سربازخانه صحبت کردیم و به دنبال آن رفتیم تا مهارت را به 
دستگاه ها ببریم. اگر می خواهیم کشور توسعه یابد، باید به مهارت بپردازیم. 

مهارت راه بی بدیل توسعه کشور است.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحران صندوق ها گفت: »من 
در این باره زیاد نمی خواهم حرف بزنم. من از آقای الریحانی می خواهم 
جلسه ای را در این باره بگذاریم و مسائلی را ارائه کنم. البته در مجلس در 
این باره توضیحاتی را داده ام. من اولین کسی بودم که برای نخستین بار آژیر 
هشدار را در دولت و در مجلس دادم.  ۱۸ صندوق موجود وضعیتشان ناپایدار 
بوده است. نسبت شش به یک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود 
دارد. ما به اصالحات نیاز داریم. ما باید اصالحات ساختاری کنیم و به دنبال 
منابع و مصارف صندوق ها باشیم. این مساله غیرواقعی و برای خنده نیست. 
کسی به خواستگاری رفت، به داماد گفتند چکاره ای؟ گفت بازنشسته. ما 
آنقدر در امور این صندوق ها دخالت کرده ایم که در چهار سال گذشته یک 

میلیون نفر به بازنشسته ها اضافه شده اند.«
او با بیان اینکه سیاست های حمایتی باید جایگاه حمایتی داشته باشند، ادامه 
داد: »با صندوق های بیمه ای نمی توان جایگاه جماعتی را دید و فراهم کرد. 
ما مطالعات عمیقی کردیم و از سازمان هان بین المللی مانند آی ال او و افراد 

تحصیل کرده کمک گرفته ایم.«
ربیعی با بیان اینکه راه نجات صندوق ها و حفظ تامین اجتماعی امروز 
استخراج شده است، عنوان کرد که حل مسائلی مانند اشتغال و صندوق ها 
اجماع ملی می خواهد. ما باید برای حل این مسائل یک حرف را بزنیم. ما 
در مورد چند مسئله نیازمند اجماع هستیم و باید گفت وگوی ملی کنیم. ما 
پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد برای پرداخت مستمری ها وام گرفتیم ولی االن وام ها 

برای توسعه بنگاه ها است. هم اینک نسبت ها برهم خورده است.
او با بیان اینکه پرارزترین شرکت ها به بورس رفته است، یادآور شد که 
ما به سمت شفافیت رفته ایم. ما دی آی و کنترل صندوق را حتی در دفتر 
ریاست جمهوری نصب کرده ایم. همه کمیسیون های مجلس می توانند در 
دفتر ما حاضر شده و گزارش ها مطالعه شود و گزارش ها هم ارائه شود. ما 

هیچ چیز پنهانی نداریم. ما شفافیت را دنبال می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از استراتژی های 
من خروج از بنگاه داری صندوق هاست، گفت: »همه باید کمک کنیم تا 
بتوانیم از بنگاه داری خارج شویم. وظیفه من مقابله با فقر و فقرزدایی 
است اما این بنگاه ها دست و پای ما را بسته است. طرح خروج از آن 
شرایط آماده شده و از مجلس می خواهیم ما را از این زنجیرها آزاد 
کنند.ذ دو پرسش از من شده است که الزم دیدم آن را پاسخ دهم؛ اما 
ابتدا می گویم که باید در بعضی موارد تجدید نظر کنم. مثال در تیمی 
که قرار است بچینم این کار را انجام می دهم. همچنین ضعف هایی در 
تعامل با مجلس داشته ایم که باید آن را تقویت کنیم . در بخشی دیگر در 
توزیع عادالنه شستا باید یادآور شوم که آن شرکت ها تنها به ما واگذار 
شده است. در عین حال به تمام تذکرات توجه می کنم چرا که مخالفان 

من امروز راهگشا شدند .«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس سپاسگذاری کرد و ادامه داد: »از ارشادات برادر عزیزم آقای پورابراهیمی 
و تذکرات ایشان که نوبت به صحبت او نرسید هم تشکر می کنم. تمام تالش 
من این بود که حافظ اموال مردم باشم و خطاها را کمتر کنم و ساختارها را 
کارآمد. کتاب زنده باد فساد را در همین راستا نوشته ام. من افتخار می کنم 
که چنین کتابی را نوشته ام و فساد را در آن طبقه بندی و تحلیل نموده ام. 
فساد ساختاری سازمان یافته و مبتنی بر عاملیت است و این چنین فسادی 

باید ریشه کن شود .«
ربیعی در پایان با تشکر از اعتماد رییس جمهور گفت: »از اعتماد همکارانم هم 

سپاسگذاری می کنم و در این راستا هرچه پیش آید را به فال نیک می گیرم.«

وزارت رفاه لبه تماس نظام سیاسی و دولت با مردم است
علی ربیعی در  جلسه بررسی وزرای  پیشنهادی دولت  دوازدهم
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دکتر فاضل در  گفت و گوی  اختصاصی با سپید سکوت خود را درباره انتخابات نظام پزشکی شکست

 حمیده طاهری 
 

ایرج فاضل بی شک یکی از خوشنام ترین و معتبرترین 
در  درخشانی  کارنامه  او  است.  معاصر  پزشکان 
عرصه های مختلف مدیریتی دارد. فاضل در شرایطی 
که  پیش گذاشت  پا  پزشکی  نظام  انتخابات  برای 
پزشکی  نظام  قبل ساختار  دور  بی فروغ  انتخابات 
را با چالش جدی مشروعیت مواجهه کرده بود و 
درحالی نفر اول لیست برگزیدگان انتخابات اخیر 
پرشوری  انتخابات  نویدبخش  حضورش  که  شد 
از عرصه های  انتخاباتی که می توانست یکی  بود. 
فعالیت های مدنی و صنفی شود اما با اهمال عجیب و 
دور از ذهن برگزارکنندگانش، به یکی از چالش های 
بزرگ و بی جواب دوران وزارت حسن هاشمی تبدیل 
شد. ایرج فاضل طی هفته های اخیر و در بحبوبه 
مسائل مطرح شده و اعتراضات به نحوه برگزاری 
انتخابات سکوت کرد ولی دیروز در مصاحبه ای 
مفصل با روزنامه سپید اعالم کرد که با توجه به تمام 
گله ها از روند انتخابات و عدم پاسخگویی مسوولین 
به شبهات، همچنان به عهدی که با جامعه پزشکی 
بسته پایبند است و در انتخابات شورای عالی نظام 
به  می گوید  فاضل  ایرج  می شود.  کاندید  پزشکی 
وضوح جریانی در حال مهندسی کردن و جهت دهی 
به انتخابات است و حتی وزیر بهداشت و وزارتخانه 

هم قربانی این جریان شده اند. 
سپید: چه شد که به این جمع بندی رسیدید 

که در انتخابات شرکت کنید؟
نظام  انتخابات  مسیر  در  اتفاق هایی  به  توجه  با 
به همکارانم  را  نکاتی  افتاد، الزم می دانم  پزشکی 
بگویم. علت کاندید شدن من در انتخابات سازمان 
نظام پزشکی، یک نوع احساس وظیفه بود. احساس 
می کردم انتخابات باید با استقبال و هیجان بیشتری 
همراه باشد. همیشه معتقد بودم که اقتدار و قدرت 
نظام پزشکی، مستقیم به تعداد رای دهندگان بستگی 
دارد و هر چه استقبال بیشتر باشد، اقتدار نظام پزشکی 
بیشتر می شود. در این مدت هم در تمام مصاحبه هایم 
از همکارانم خواهش کردم در انتخابات شرکت کنند و 
اجازه بدهند هیئت رییسه جدید با پشتوانه محکم تری 
شکل بگیرد ولی متاسفانه این داستان رای الکترونیک 
تمام تمهیدات و تبلیغاتی که از پیش در نظر گرفته 
شده بود، خنثی کرد و باعث شد تمام پیش بینی ها 
به  هم خورد و تعداد بسیارزیادی که می خواستند 
شرکت کنند، محروم شوند. در واقع، انتخاباتی که 
می خواستیم عامل اتحاد جامعه پزشکی شود، خودش 
باعث ایجاد دودستگی و شکاف بین جامعه پزشکی 
شد. گروهی که خواستار ابطال بودند و عده ای که 

می خواستند همین روند تایید شود.
سپید: شما با نظر کدام گروه موافق تر بودید؟ 
من بدون اظهارنظر شخصی صبر کردم تا سیر 
قانونی طی شود، ولی متاسفانه هیئت نظارت مرکزی 
هم نتوانست راه حل مناسبی برای احقاق حق کسانی 
که نتواستند رای بدهند، پیدا کند و به همین دلیل 
انتخابات را به رسمیت شناخت. احساسات من از 
این روند انتخابات جریحه دار شد و فکر می کنم 
نه تنها باعث شد این دوره یک انتخابات نیمه کاره 
انجام شود، بلکه حتی روی انتخابات بعدی نظام 
پزشکی هم اثر سوء خواهد داشت. به هر حال این 

انتخابات سیر قانونی اش را طی کرد و صحت آن 
تایید شد، هر چند که هنوز مطالبات عده نامعلومی 
از همکارانمان که نتوانستند رای بدهند، بدون جواب 
مانده است. البته من سر قولی که به همکارانم دادم 
هستم و چنانچه خواست جامعه پزشکی این باشد 
که مسوولیتی در نظام پزشکی بپذیرم، آمادگی اش را 
دارم و اینکه این روزها اعالم می شود که انصراف 
داده ام، تکذیب می کنم و می گویم که سرقولم هستم. 
سپید: چرا همان روز اول که انتخابات به بیراه 
رفت انصراف ندادید تا مجبور شوند انتخابات 
دیگری برگزار کنند و حقی هم از کسی ضایع 

نشود؟ 
در هر صورت تعداد قابل توجهی آمدند، وقت 
گذاشتند و رای دادند و به همان تعداد هم کسانی 
رای آوردند. من نمی خواستم باعث به  هم خوردن 
این مسیر شوم. انتخابات یک مرجع قانونی داشت 
و نمی خواستم فراتر از قانون کاری کنم. امیدوار 
بودم از مجاری قانونی کاری انجام شود. من صبر 
کردم تا هیئت نظارت به عنوان مرجع قانونی احقاق 

حق کند و این کار وظیفه آنها بود. 
بحث انتخابات الکترونیک، انتخابات را خدشه دار 
کرد ولی آنهایی که توانستند و شرکت کردند، رای 

و خواست قلبی شان بود اما آرا در مجمع به شکل 
دسته بندی و سیاسی درآمده است. به خصوص که 
تا  است  در جریان  فعالیت هایی  می کنیم  احساس 
اقتدار نظام پزشکی را تضعیف کند و نظام پزشکی 
که  نظر می رسد  به  نگیرد.  مقتدری شکل  قوی و 
تمام این جریان ها به هم وصل است. هیچ کس تا به 
امروز به جامعه پزشکی توضیح نداده که این مساله 
الکترونیک چه بود؟ چه اشکالی بود که هیچ کس 
قبل از انتخابات آن را نمی دید و همه جوره قول 
برگزار  مشکلی  هیچ  بدون  انتخابات  که  می دادند 
انتخابات  روز  در  مشکل  این  ناگهان  و  می شود 
بروز کرد. حداقل اینکه هیچ کس به من به شخصه 
توضیح نداد که چه اتفاقی افتاد. چه نقصی بوده و 
چه کسی کوتاهی کرده و مقصرش چه کسی بود. 
ما اینها را نمی دانیم اما خوب می دانیم که جریانی 
بود که به حیثیت و صالبت انتخابات صدمه زد. 

نظام  از تضعیف  سپید: چه جریانی می تواند 
پزشکی بهره مند شود؟ 

نمی توانم به طور دقیق بگویم ولی در هر صورت 
این فعالیت های جهت دار و جهت دهنده ای که در 
سیر انتخابات وجود داشت، همچنان هم فعال است. 
سپید: با وجود این، همچنان برای شورای عالی 

کاندید می شوید؟ 
رای مجمع عمومی برای رئیس کل نظام پزشکی 
به دلیل  من  ولی  است  بینی  پیش  غیرقابل  کلی  به 
تعهدی که دارم، نامزدی خودم را اعالم می کنم و 
هرآنچه که رای مجمع باشد، می پذیرم و آرزویی 
ندارم جز اینکه هر آنچه خیر جامعه پزشکی است، 

پیش بیاید.
سپید: پس شما وجود دست های پشت پرده 

و مهندسی انتخابات را می پذیرید؟
من به شخصه به یقین نرسیده ام ولی متاسفانه 
این طور به نظر می آید. کاش می دانستم. با رسانه 
صحبت کردن باید با پشتوانه باشد و سند و مدرکی 
داشته باشیم. من تا به یقین نرسم، حرفی نمی زنم اما 
این را خوب می دانم که نظام پزشکی نباید سیاسی 
شود؛ هیچ صنفی نباید سیاست زده شود اما متاسفانه 

همه چیزمان سیاسی شده است 
سپید:چرا این ریسک را می پذیرید؟ 

را ریسک می گذارید؟ چه چیزی  اسمش  چرا 
رای  من  و  کنند  البی  اینکه  می دانید؟  ریسک  را 
نیاورم؟ اینکه از نظر من اصال ریسک نیست، مهم 
این است که شما از بار مسئولیت شانه خالی نکنید. 
حاال اگر رای هم نیاوردید که چه بهتر، باری کمتر 
می شود. در تمام انتخابات همین است؛ اگر آبروی 
من با این رای آوردن یا نیاوردن کم و زیاد شود که 
اصال آبرو نیست. من معتقدم که اگر آبرویی هم 
هست، چه بهتر که صرف حرفه و جامعه پزشکی 

خودمان شود.
سپید: آیا متهم اصلی برگزاری چنین انتخابات 

شبهه ناکی وزارت بهداشت است؟ 
سر  زیر  مشکل  این  که  می کنند  تصور  همه 
وزارتخانه بود در حالی که من فکر می کنم وزارتخانه 
هم قربانی این جریان شد. حتی وزیر هم قربانی 
شد و این جریان باعث بروز مشکالت ناخوشایندی 
برایشان شد. به نظر من خود وزارتخانه نمی تواند 

مسبب این حجم از نارسایی شود.
سپید: چرا وزیر موضع گیری صریح نشان نداد؟
نشده  داده  درستی  اطالعات  هم  او  به  شاید 
مسیر  تغییر  این  قربانی  بهداشت  وزارت  و  است 

بود، نه مسبب آن.
یک  شاهد  نظرتان  به  اوصاف  این  با  سپید: 

صنف قدرتمند خواهیم بود؟ 
متاسفانه خیر.

سپید: راهکاری برای ترمیم آینده نظام پزشکی 
در نظر ندارید؟

برای من یا دیگران پذیرفتن اداره نظام پزشکی 
که  فکری  تفرقه  این  و  آمده  پیش  شرایط  این  با 
من  نظر  به  ولی  نیست  بزرگی  افتخار  ایجاد شد، 
هر پزشکی باید برای ساماندهی امور هر آنچه که 

از دستش برمی آید، انجام دهد.
سپید: با انتخاب مجدد آقای هاشمی به عنوان 

وزیر بهداشت موافقید؟ 
با توجه به تجربه های مثبت و منفی که تا به امروز 
به دست آوردند، شاید بهترین گزینه باشند. یک 
کار نیمه تمام را تحویل دیگری دادن، کار درستی 
نبود. برای تکمیل طرحی که خود دکتر هاشمی آن 
را اجرا کردند، خودشان هم بهترین گزینه هستند 

تا مسائل و مشکالت را حل کنند.

مشاور وزیر بهداشت اعالم کرد:

طراحی اجرای بیش از 6000 
طرح بهداشتی در مناطق محروم کشور

مشاور و نماینده وزیر بهداشت در امور مناطق محروم و روستایی 
گفت: »طی چند سال آینده شش هزار و 750 طرح بهداشتی در مناطق 
محروم کشور با صرف اعتبار سه هزار میلیارد تومان اجرا خواهد 
شد.« سیدعباس پورهاشمی بیان کرد: »ظرف چند سال آینده 6هزار 
و 750 طرح بهداشتی در مناطق محروم کشور با صرف اعتبار 3000 
میلیارد تومان اجرا خواهد شد و برای این منظور 2000 متر مربع 
فضا در مناطق محروم و دور دست هر استا ن برای احداث مراکز 
بهداشتی در نظر گرفته شده است.« وی افزود: »اجرای این طرح ها 
براساس تفاهم نامه میان وزارت بهداشت و درمان، روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی، استانداران و خیران است و هزینه 50 درصد این 
طرح ها بر عهده وزارت بهداشت و مابقی بر عهده دانشگاه های علوم 
پزشکی، استانداران و خیران هر استان است.« مشاور وزیر بهداشت 
با اشاره به اینکه کمک های خیرین در کشور در اجرای این طرح ها 
بسیار کارساز بوده، تصریح کرد: »تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان 
کمک های نقدی و  زمین هایی آماده شده برای احداث مراکز بهداشتی 
با اعتبار 600 میلیارد تومان توسط خیرین، برای اجرای طرح های 
مذکور جمع آوری شده است.« پورهاشمی از بهره برداری از دو هزار 
طرح بهداشتی ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: »سه هزار طرح 
دیگر تا پایان سال جاری و مابقی تا پایان سال 97 به بهره برداری 
خواهد رسید.« مشاور بهداشتی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از 
این تعداد طرح مذکور، 190 طرح مربوط به چهارمحال و بختیاری 
بوده است، تصریح کرد: »142 طرح از 190 طرح بهداشتی این استان 
دارای پیشرفت فیزیکی باالی 45 درصد است.« وی خاطرنشان کرد: 
»پیشرفت فیزیکی طرح های بهداشتی چهارمحال و بختیاری پس از 
استان های فارس، آذربایجان غربی و مازنداران بیشترین میزان را به 

خود اختصاص داده است.« 

حمایت پزشکیان از حضور مجدد
 هاشمی در وزارت بهداشت

وب دا: نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که »دکتر 
هاشمی تنها کسی است که می تواند برنامه های وزارت بهداشت را 
به جلو ببرد«، گفت: »من معتقدم ادامه کاری که دکتر هاشمی شروع 
کرده، با وجود همه چالش های موجود فقط از عهده خودش برمی آید 
وهیچ کس نمی تواند بسادگی این کاررا بسامان برساند.« مسعود 
پزشکیان افزود: »دلیل آن هم این است که خود دکتر هاشمی در 
جریان همه نقاط ضعف و قوت طرح تحول سالمت است و آن را 
تا اینجا رسانده و اگرهر کسی جزخودش بخواهد آن را ادامه دهد، 
ممکن است کل طرح را با شکست مواجه کند و نارضایتی های 
شدید مردم را در پی خواهد داشت و مشکالت را بیشتر می کند.« 
وی با اشاره به این که »حضور دکترهاشمی می تواند اجرای قانون و 
حرکت در مسیر قانون را هموارتر کند«، گفت: »ما با حضور ایشان و 
کارشناسان قانون را مصوب کردیم و اگر به قانون عمل شود، هر چند 
چالش هایی برای دکتر هاشمی به وجود خواهد آمد ، اما مشکالت 
موجود را از سر راه او بر می دارد و غیر از ایشان هر کسی بیاید، از 
عهده اجرای طرح بر نخواهد آمد.« وی تاکید کرد: »اگر اجرای قانون 
برنامه ششم مبنای حرکت دکتر هاشمی باشد، قطعا موفق خواهد شد، 
هر چند در عمل با چالش هایی مواجه است، اما چون خود ایشان 
حضور داشته و در جریان برنامه ها و طرح ها هست و نقاط قوت 
و ضعف را می شناسد، بهتر می تواند مدیریت کند.« وی با اشاره به 
این که »نظام ارجاع و سطح بندی، راهنمایان بالینی و پزشک خانواده 
در قانون آمده است«، تاکید کرد: »خود دکتر هاشمی هم راهی جز 
اجرای قانون ندارد و شاید کم توجهی به این مسائل موجب ایجاد 
مشکالتی شد؛ بنابراین راهی جز طی مسیر قانون وجود ندارد و هر 
حرکتی خالف جهت قانون، سیستم بهداشت و درمان کشور را به 
قهقرا خواهد برد و دستاوردها را نابود می کند.« نایب رئیس مجلس 
با اشاره به این که »دکتر هاشمی وزیری است که شاید بتوانم بگویم 
بیشتر از وزرای دیگر برای کار وقت گذاشت و بیشتر وقت خود 
را  در شهرستان ها  و سرکشی به وضعیت بهداشت و درمان مردم 
گذراند«، افزود: »جایی که مشکل به وجود آمد، همان جاهایی است 
که قانون اجرا نشده است. طبق قانون سیاستگذار وزارت بهداشت 
است، اگر در چارچوب قانون حرکت شود، هیچ سازمان بیمه گر 
و هیچ ارائه کننده خدمتی  چه در بخش خصوصی و دولتی وچه 
خیریه نمی تواند خارج از سیاستگذاری وزارت بهداشت حرکت 
کند.« وی با تاکید مجدد بر اجرای قانون تجمیع بیمه ها اظهار داشت: 
»راه دیگری برای ارائه خدمت مطلوب جز تجمیع منابع وجود ندارد. 
ما باید منابع را جمع کنیم و بر اساس منابع سرویس خدمت تعریف 
کنیم . هر انسانی که هزینه درست کند اما از پول جیبش خبر نداشته 
باشد و نداند چقدر باید خرج کند، طرف مقابل را که پرداخت کننده 
است، به ورشکستگی می کشاند. در نتیجه کسی که می خواهد هزینه 
تعریف کند، اول باید بداند چه مقدار پول دارد و چه خدماتی را 
می تواند بخرد.« وی با اشاره به تصور اشتباهی که برخی می گویند 
خریدار و فروشنده باید جدا باشند، تصریح کرد: »این موضوع در 
ارائه خدمت است، ولی وزارت بهداشت و درمان سیاستگذاراست ، 
ارائه کننده خدمت نیست. تنظیم کننده بازاراست و این چیزی است 
که گاهی در دولت هم هنگام تصمیم گیری آن را اشتباه می گیرند 
و به خاطر همین مشکالتی پیش آمده است. نمی شود پول دست 
کسی دیگر باشد و وزارت بهداشت پاسخگو باشد، ضمن اینکه 
اگر می خواهیم منابع هم  مدیریت شود، باید  نظام ارجاع و سطح 

بندی و پزشک خانواده و ... بر اساس قانون بدرستی اجرا شود.«

اخبار

ایسنا: آغاز چرخه بهبود اعتیاد، با درمان های بیولوژیک است و 
انتهای آن هم به دریافت خدمات اجتماعی و مداخالتی در این 
حوزه ختم می شود؛ بخشی که تاکنون بسیار کمتر از درمان مورد 
توجه قرار گرفته  و نتایج آن را تحت تاثیر قرار داده است.یکی 
ازنگرانی هایی که  در حوزه  اعتیاد مطرح می شود، دریافت نکردن 
خدمات مراقبت پس از درمان است؛ موضوعی که درصد زیادی 
از معتادان را به سمت مواد مخدر بازمی گرداند و نگرانی وزارت 
بهداشت درباره تاثیر اقدامات خود در این زمینه را به دنبال دارد.  
به گفته احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی 
اعتیاد  درمان  در حال حاضر چرخه  بهداشت،  وزارت  اعتیاد  و 
در کشور ناقص است و یکی از راه حل های آن، یعنی آیین نامه 

مراقبت پس از خروج معتادان اجرا نمی شود.
پیش،  سال  »چهار  گفت:  آیین نامه  این  درباره جزییات   وی 
بسته مداخالت مراقبت های پس از ترخیص که بیشتر مربوط به 
مداخالت اجتماعی است، توسط رئیس قوه قضاییه ابالغ شد، ولی 
تا امروز  عملیاتی نشده است. درمان بیولوژیک و روانشناختی 
تخصص وزارت بهداشت است؛ یعنی کسی که هروئین مصرف 
درمان  روانشناختی  مداخالت  و  درمانی  متادون  با  ابتدا  می کند 

می شود، ولی این موضوع کفایت نمی کند.« 
مواد  طوالنی  مصرف  سابقه  کسی  »وقتی  داد:  ادامه  حاجبی 
داشته باشد، بعد از ترک آن، از طرف جامعه به راحتی پذیرفته 
نمی شود. این فرد اعتبار، روابط اجتماعی، شغل خود و خانواده 
را در جامعه از دست داده  است؛ به همین دلیل در این مرحله 

باید دستگاه های حمایتی وارد شوند.« 
حاجبی تاکید کرد: »اگر بازتوانی اجتماعی برای کسانی که اعتیاد 
خود را ترک کرده اند انجام نشود، احتمال بازگشت آنها به سمت 
مواد مخدر بسیار زیاد است؛ اینجاست که چرخه درمان ناقص 
می ماند. درمان اعتیاد فقط به معنی متادون درمانی و مداخالت 
به  و  است  پیچیده  مقوله ای  اعتیاد  درمان  نیست؛  روانشناختی 

مداخله در خانواده، اجتماع و محیط کار نیاز دارد.«
می کند  آن صحبت  از  حاجبی  که  آیین نامه ای  رسمی  ابالغ   
قضاییه  قوه  می گردد.  باز   92 سال  ماه  آبان  دوازدهم  تاریخ  به 
در این آیین نامه که ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را تهیه کرده، 
بنابر حکم قانون به درمان مکلف  تکالیفی را بر عهده معتادانی 
شده اند، گذاشته است. یکی از وظایف مراجعه به مراکز موضوع 
ماده )15( قانون مبارزه با مواد مخدر برای شرکت در برنامه های 

درمان، بازتوانی و کاهش آسیب مثل درمان های دارویی و جلسات 
مشاوره ای و آموزشی است. 

در کنار آن شرکت در جلسات گروه های خودیاری که بر حسب 
ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعالیت دارند، مراجعه به مراکز 
درمانی در دوره های زمانی مشخص و اخذ گواهی سالمت و تسلیم 
آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آیین نامه، قسمت دیگری 
از وظایفی است که این گروه از معتادان باید آن را اجرا کنند. 

در این آیین نامه، منظور از مراکز، "مراکز موضوع مواد )15( 
یا  دوره  گذراندن  است.همچنین   شده  عنوان  قانون"   )16( و 
دوره های خاص آموزشی و یادگیری مهارتهای زندگی یا شرکت 
در دوره های مذهبی، تربیتی، اخالقی، ورزشی و غیره، حرفه آموزی، 
انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی نیز از جمله مواردی است 
از مدت درمان خود  بعد  باید  آیین نامه  این  که معتادان مشمول 

انجام دهند. 
در هر حال بنا بر اظهارات مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشت، اجرا نکردن  این آیین نامه امروز چرخه 
درمان اعتیاد را ناکارآمد کرده است و دستگاه های متولی تاکنون 

برنامه ای برای اجرای آن تدوین نکرده اند.

خبر
مدیرکل دفتر سالمت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مطرح کرد:

چرخه ناقص درمان اعتیاد در کشور

به عهدم با جامعه پزشکی پایبندم، هرچند گله مندم
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والدین از وقتی که با کودکان خود می گذرانند لذت 
می برند. اما بعضی از والدین بیش ازحد با کودکان 
خود وقت می گذرانند و چنین چیزی می تواند هم برای 
کودک و هم برای شما ناسالم باشد. بنابراین، باید در 
گذراندن وقت با کودک خود تعادل را رعایت کنید. 
این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان  حال 
تعادل مناسب را یافت؟ نمی توان به طورقطع گفت که 
گذراندن چند ساعت وقت با کودک را می توان زمان 
بیش ازحد دانست. آیا از وقتی که از خواب برمی خزید 
یا از لحظه ای که از سرکار خود برمی گردید وقت خود 
را با کودک خود می گذرانید؟ آیا کودک شما از همه نظر 
من جمله برای سرگرمی خود به شما وابسته است؟ اگر 
پاسخ شما به این سؤال ها آری باشد این را باید گفت که 

درنهایت خود را از پا درمی آورید.
دکتر دبرا گیلبوا، کارشناس تربیت کودک در شهر 
پیترزبورگ ایالت فیالدلفیا می گوید: »از پای درآمدن 
به معنای احساس هم زمان ستوه و ناخرسندی است. 
بنابراین، سعی کنید که در عملکرد خود تغییراتی ایجاد 
کنید.« خانم مارلینا دسانتیس یکی از شهروندان شهر 

نیویورک است که می گوید وقتی که دو فرزندش کوچک 
بودند او بدون وقفه کار می کرد تا فعالیت های الهام بخش 
حافظه و عالی برای آن ها خلق کند. اما می گوید که چنین 
کاری باعث شده کودکانش بسیار وابسته بار بیایند و فکر 
می کند که هویت خودش را ازدست داده است. پس ازآنکه 
که  دریافت  دسانتیس  خانم  شد،  متولد  فرزند سومش 
کودکانش می توانستند بدون آنکه سرگرم شوند وقتی را 
با او بگذرانند. او می گوید: »باید این اجازه را به کودکان 
دهیم که خالقیت، شور و شوق و اشتیاق از درون خود 
آن ها بیرون آید تا یک زندگی متعادل تر برای خود درست 
کنند و کودکان با اعتمادبه نفس بار آیند.« دکتر برت لورسن، 
استد روانشناسی در دانشگاه فلوریدا می گوید: »باید در مورد 
تربیت خود احساس شادی داشته باشید و باید بدانید که 
تربیت چیزی است که شما خواهان انجام آن هستید و از 
انجام آن لذت می برید.« به طورکلی، اگر فکر می کنید که 
وقت گذرانی شما با فرزندتان به تدریج در حال از پا درآوردن 

شما است این توصیه های کارشناس ها را به کار ببندید.

ساختار باهم بودنتان را تغیر دهید
به کودکان این امکان را دهید که بعضی از فعالیت ها را 
خودشان انجام دهند. چنین کاری باعث می شود که کودک 
شما مستقل تر شود. سعی کنید که در همان اتاقی که کودکان 
درس می خواند کتاب بخوانید و هنگامی که کودک شما 
در حال نقاشی است شما هم خود را مشغول به کاری 
همچون آشپزی کنید تا کودک شما با دیدن شما متوجه 
شود که والدینش هم اهل فعالیت هستند. دکتر دانیل بلیک، 
روان شناس بالینی در شهر Huntington Woods ایالت 
میشیگان می گوید: »از این نترسید که کودک خود را برای 
انجام فعالیتی تنها بگذارید. همین اجازه به کودکان باعث 

می شود که مستقل تر شوند و روی پای خود بایستند.«

حدومرزهایی را مشخص کنید
یک ساعت معقول را برای رفتن کوک خود به رخت 
خواب مشخص کنید تا فرصت استراحت و تجدیدقوا 
داشته باشید. دکتر لورسن می گوید: »اگر کودک 6 ساله 

برای خود  زمانی  باشد، قطعاً  بیدار  تا 10.5 شب  شما 
نخواهید داشت.«

با یک بازی موافقت کنید
والدینی که ساعت ها از وقت خود را صرف بازی 
انجام مسئولیت های خود دچار  در  با کودکان می کنند 
مشکل خواهند شد. درنتیجه باید به کودک کودن یاد دهند 
که والدین مسئولیت های دیگری نیز دارند. دکتر گیلبوا 
می گوید: »با کودک خود و با خود در مورد وظایف خود 

صادق و صریح باشید. 
برای مثال، وقتی پسرم به من می گوید که بیا با من 
بازی کن من می گویم که باید ظرف بشورم و بعد باهات 
بازی کنم. اما اگر می خواهی اول باهات بازی می کنم 
و بعد ظرف می شورم یا در حین ظرف شستن باهات 

بازی می کنم.«
روی لحظات خانوادگی تمرکز کنید

سعی کنید با برنامه ریزی روی وقت هایی که کاماًل 

متمرکز روی خانواده شما هستند ارتباطتان را با فرزندتان 
عمیق تر کنید. برنامه شام، بازی های شبانه، پارک رفتن ها 
و دیگر فعالیت های ساده خانوادگی را برنامه ریزی 
کنید. دکتر لورسن می گوید: »من به صرف غذا با تمام 
اعضای خانواده که بدون تماشای تلویزیون و استفاده 
از تلفن همراه است اعتقاد زیادی دارم. متأسفانه بعضی 
از والدین قاعده عدم استفاده از وسایل الکترونیکی در 
حین صرف غذا را برای فرزندان خود وضع می کنند، 
اما خودشان از چنین قاعده ای پیروی نمی کنند. اما 
باید بیان داشت که چنین قاعده ای برای همه اعضای 

خانواده است.«

زمانی را برای خود اختصاص دهید
مخصوص  اجتماعی  رویدادهای  در  شرکت 
بزرگ سال ها به بازیافتن هویت شما و تقویت روحیه 
شما کمک می کند. با همسر خود به رستوران یا سینما 
بروید، با دوستان خود دوباره ارتباط برقرار کنید یا 
وقت خود را در خانه و بدون فرزندان بگذرانید. 
اگر توانایی مالی برای استخدام یک پرستار بچه را 
ندارید از پدر و مادر خود بخواهید که مراقب نوه های 
خود باشند تا شما برای چند ساعت برای خود زندگی 
کنید. از اینکه برای خود وقت می گذارید و بدون فرزندان 
خود به جایی می روید احساس گناه نکنید. دکتر بلیک 
می گوید: »فرزندان شما باید درک کنند که والدین آن ها 

زندگی هایی نیز در خارج از خانواده دارند.« 
زندگی   که  بگیرید  یاد  باید  فرزند  به عبارت دیگر، 
فرزندانشان  با  وقت  گذراندن  به  محدود  تنها  والدین 
نمی شود، بلکه در بیرون از خانواده نیز آن ها دوستان 
و آشنایانی دارند که گذراندن وقت با آن ها نیز جزئی 
والدین  »اگر  می گوید:  بلیک  دکتر  است.  زندگی  از 
بیش ازحد با فرزندان خود وقت بگذرانند درنهایت به 
ستوه می آیند و همین به ستوه آمدن باعث ناخشنودی 
به  درنهایت  والدین  ناخشنودی  این  و  می شود  آن ها 

فرزندان منتقل می شود.« 
 مصطفی صداقت رستمی 
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سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه هشدار داد خطرات ناشی از آلودگی 
آب و هوا به مراتب خطرناک تر از بیماری ابوال و ویروس اچ.آی.وی برای 
کودکان زیر پنج سال است. آمار و ارقام نشان می دهد که بیماری های ناشی 
از آلودگی آب و هوا عامل مرگ یک چهارم خردساالن است. هر ساله یک 
میلیون و 700 هزار خردسال به علت مشکالت زیست محیطی از جمله 
آلودگی های آب وهوایی جان می دهند. استنشاق هوای آلود، دود سیگار، 
مصرف آب آلوده و بهداشت ناکافی از جمله عواملی هستند که مرگ این 

کودکان را عمدتاً در کشورهای فقیر رقم می زند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت که به تازگی درباره آلودگی 
زیست محیطی منتشر شده است، ساالنه 570 هزار کودک به دلیل 
مشکالت تنفسی ناشی از استنشاق دود و هوای آلوده جان شان را از 
دست داده اند. سالیانه حدود 360 هزار کودک بر اثر ابتال به اسهال ناشی 
از نبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی تسلیم مرگ می شوند. 270 هزار 
کودک در نخستین ماه زندگی جان می دهند. حال آنکه با فراهم کردن آب 
نوشیدنی سالم می توان جلوی آن را گرفت. بر اساس این گزارش، 200 
هزار کودک بر اثر ماالریا می میرند که می توان با تمهیدات زیست محیطی 
از آن پیشگیری کرد. همچنین دویست هزار کودک هم به علل دیگر از 
جمله مسمومیت زیست محیطی امکان ادامه زندگی را از دست می دهند. 
آلوده ترین شهرها عمدتاً در قاره آسیا و آفریقا و در کشورهای فقیر جهان 
جای گرفته اند و تهدیدی جدی برای زندگی میلیون ها نفر محسوب 
می شوند. این در حالی است که آمریکا، اروپا و اقیانوسیه از این آلودگی ها 
دور هستند. داده های اخیر نشانگر ارتباط باالی قرار گرفتن در معرض 
آلودگی هوا در محیط های داخلی و خارجی، با بیماریهای قلبی و عروقی و 
همچنین سرطان می باشد. عالوه براین، مطالعات انجام شده نقش آلودگی 
هوا را در ابتال به بیماری های تنفسی از جمله عفونت های حاد تنفسی و 

بیماری های انسداد مزمن ریوی به خوبی نشان داده است. 
 EuroNews

کودکانی که از خواب کافی ندارند بیشتر در معرض ابتال به دیابت نوع 
دو هستند. در بررسی های اخیر آمده است در کودکانی که از خواب 
کافی محرومند فاکتورهای خطرزای ابتال به دیابت نوع دو وجود دارد.
مطالعه انجام گرفته روی ۴500 کودک انگلیسی حاکی از ارتباط عادات 
خواب کودک با نشانه های خطرزای ابتال به دیابت است. کودکانی که 
کمتر می خوابند وزن بیشتری دارند و مقاومت انسولینی نیز در آنان 
بیشتر است. متخصصان انگلیسی اظهار داشتند: یافته های این مطالعه 
حاکی از آن است که عادات خواب در دوران کودکی بر احتمال ابتال به 
دیابت در دوران بعدی زندگی تأثیر می گذارد. در واقع تغییرات کوچک 
در نشانگرهای خطر دیابت در اوایل زندگی می تواند در سنین باالتر نیز 
ادامه پیدا کند و در سال های بعدی بر زندگی و سالمت فرد تاثیرگذار 
باشد. با این حال هرچند در این بررسی وجود چنین رابطه ای مشاهده 
شده اما تأیید نشده که کمبود خواب به طور مستقیم موجب می شود 
خطر دیابت در کودکان افزایش پیدا کند بلکه به گفته کارشناسان ممکن 

است عوامل دیگری دلیل این ارتباط باشند.
 HealthDay

هشـدار دربـاره خطرات آلودگی 
آب و هـوا بـرای کـودکـان

ارتبـاط کمبود خواب در کودکان 
بـا دیـابـت نـوع دو

کمی برای خودتان هم وقت بگذارید

رژیم گرفتن اقدامی است که عمومًا دوام چندانی ندارد. اغلب 
پس از گذشت مدت کوتاهی رژیم افراد می شکند و به سرعت 

هم وزنی که کم کرده بودند بر می گردد. سؤال اصلی این 
جا است که این اتفاق ناامیدکننده چرا رخ می دهد و دلیل 
یا دالیل اصلی شکست رژیم های غذایی چه هستند؟ 
ویتنی استوارت معتقد است اساساً رژیم های غذایی 
متعارف ما را دوباره به نقطه اول باز می گرداند. این 

متخصص تغذیه می گوید عموم رژیم های غذایی بر ایده 
حذف و کمتر کردن بنا شده اند، کمتر کردن کالری یا تعدادی 

از گروه های غذایی و گاهی غذا خوردن در زمان هایی خاص. 
در واقع اغلب رژیم های مد روز قواعد بسیار سخت گیرانه ای 
دارند و چنین رژیم هایی را نمی توان در دوره های طوالنی مدت 
پیش برد. در این شرایط فردی که رژیم غذایی شدیدی گرفته 
عموماً دچار افراط می شود، مثاًل به خودش می گوید دو هفته 
است شیرینی نخوردم و حق دارم هر قدر که دلم می خواهد 

شیرینی بخورم.
ایده محروم کردن خود از بعضی مواد غذایی که در بطن 
بسیاری از رژیم ها نهفته است باعث می شود حس کنیم بر 
وضعیت کنترل داریم و نخوردن یا پرهیز کردن از موادی خاص 
بهمان حس بسیار خوبی می دهد. با این وجود چون این مدل 
رژیم ها را نمی شود مثل یک عادت به شکل بلندمدت ادامه داد 
حدود دو هفته بعد وقتی محرومیت از مواد غذایی خاص شرایط 
را برای مان بسیار سخت می کند کنترل شخصی مان را از دست 
می دهیم. در این شرایط فردی که رژیم غذایی شدیدی گرفته 
عموماً دچار افراط می شود، مثاًل به خودش می گوید دو هفته 

است شیرینی نخوردم و حق دارم هر قدر که دلم می خواهد 
شیرینی بخورم. همین کار فرد را دوباره به نقطه اول باز می گرداند. 
در واقع حتی بدتر از این، عالوه بر بازگشتن به نقطه اول، احساس 
گناه هم می کند که نتوانسته خودش را کنترل کند و حسی کاماًل 
منفی وجودش را فرا می گیرد. گاهی این حس منفی از خود 

مشکالت اضافه وزن هم نقش مخرب تری دارد.

چطور رژیم مان را حفظ کنیم؟
ویتنی استوارت معتقد است برای پیش بردن یک رژیم غذایی 
موفق باید از تغییرات کوچک اما پایدار شروع کنید. در چنین 
برنامه ای باید از هر شیوه افراطی و تند پرهیز کرد و در طول زمان با 
تغییرات کوچک پیش رفت. با این وجود چنین رژیمی اصاًل کار 
آسانی نیست. در واقع خیلی از مردم ترجیح می دهند ظرف 10 روز 
یک رژیم سنگین بدون کربوهیدرات، بدون نمک و بدون شکر 

را پیش ببرند و بعد هم برگردند به عادت های سابق شان تا اینکه 
یک برنامه تدریجی آرام را برای مدتی طوالنی ادامه دهند. به جای 
آنکه یک رژیم سفت و سخت بدون شکر بگیرید و هرگز از 
این ماده غذایی استفاده نکنید با قدم هایی کوچک تر شروع 
کنید. برای مثال اگر صبح ها چای تان را شیرین می کنید، 
از این عادت دست بردارید این متخصص تغذیه برای 

اصالح این وضعیت چند توصیه مهم دارد:
– به جای اینکه ناگهان گیاه خوار شوید به خودتان تعهد 
دهید که در هر وعده شام حداقل دو قلم سبزیجات مصرف 
کنید. می توانید این کار را اوایل سه روز در هفته انجام دهید. توجه 
کنید که نمی گوییم گیاه خوار شدن غیرممکن است بلکه استفاده 
از این شیوه تدریجی احتمال اینکه واقعاً بتوانید طرح تان را عملی 

کنید را بیشتر می کند.
– به جای آنکه یک رژیم سفت و سخت بدون شکر بگیرید 
و هرگز از این ماده غذایی استفاده نکنید با قدم هایی کوچک تر 
شروع کنید. برای مثال اگر صبح ها چای تان را شیرین می کنید، 
از این عادت دست بردارید و سعی کنید عادت جدیدی )مثاًل 

خوردن یک تخم مرغ در وعده صبحانه( را جایگزین کنید.
– به جای استفاده از تنقالت مضر به عنوان میان وعده موادی 

مثل هویج، کرفس یا فلفل دلمه ای مصرف کنید.
با رعایت این نکات و پی گرفتن یک روند ثابت و تدریجی 
می توانید مطمئن باشید که به همان جایی می رسید که از آغاز 
می خواستید اما این رژیم پایداری بیشتری دارد و احتمال اینکه 

آن را ناگهان در میانه راه رها کنید بسیار کمتر است. 
 Business Insider

چرا نمی توانید به رژیم غذایی تان پایبند بمانید؟

آیازمانبسیارزیادیراباکودکخودمیگذرانید؟

در فصل تابستان افراد بیشتر دچار خستگی 
و کسالت می شوند؛ اما چرا گرما موجب 

احساس رخوت و بی حالی می شود؟
به گفته کارشناسان در فصل تابستان و گرما 
فعالیت بدن برای خنک ماندن افزایش می یابد 
و این کارِ اضافی، باعث بروز احساس خستگی 
می شود. همچنین بدن در این فصل از سال به 
خصوص زیر نور خورشید به سختی کار و 
تالش می کند تا دمای طبیعی و داخلی خود را 
حفظ کند. در روزهای داغ تابستان بدن برای 
حفظ و ثابت نگه داشتن دمای خود راهکارهای 
متفاوتی را در نظر بگیرد. به طور مثال رگ های 
خونی باز شده و باعث می شود خون بیشتری 
در نزدیکی سطح پوست جریان داشته باشد. 
در این فرآیند خون گرم خنک شده و گرما به 
سمت خارج پوست هدایت می شود. همچنین 
به دلیل افزایش جریان خون در نزدیکی پوست 
صورت افراد هنگام احساس گرما سرخ تر 
می شود. عالوه بر این، بدن هنگام گرما تعریق 
می کند. تعریق روی سطح پوست موجب خنک 
شدن آن می شود. در این شرایط ضربان قلب 

و میزان سوخت و ساز بدن افزایش می یابد.
 LiveScience

چرا در تابستان احساس 
خستگی می کنیـم؟

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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که این  بعد«  فیلم»بیست ویک روز  سپید: 
روزها در سینماهای تهران و شهرستان ها 
پسربچه ای  داستان  اکران است.  در حال 
تا  می کند  را  خود  تالش  تمام  که  است 
هزینه خرید دارو های شیمی درمانی مادرش 
را تأمین کند. حمیدرضا آذرنگ ازجمله 
بازیگرانی است که در این اثر بازی دارد 
او به ایسنا در مورد این فیلم گفت:» در 
روزگاری که فیلم های کودک و نوجوان 
به شدت مورد بی مهری قرارگرفته می شوند، 
تماشای فیلم »بیست ویک روز بعد« که یک 
سوژه درخشان و یک دغدغه ی اجتماعی 
بی نظیر در آن سیال هست را با کودکان 

خود از دست ندهید.«
او ادامه داد:» وقتی فیلم نامه را خواندم 
باوجودآنکه هیچ شخصیت تأثیرگذار به 
معنای تام حاضر در درام باسن وسالی که به 
من بخورد وجود نداشت، اصاًل به ذهن من 
خطور نکرد که بگویم من جایم کجاست! 
اتفاقاً گفتم که دوست دارم در این اتفاق 
خوب حضورداشته باشم و در کنار تمام 
نوجوانان و تیم حرفه ای پشت دوربین بازی 
کنم. این ها باعث دلگرمی بیشتر شد تا من 
در یک نقش کوتاه و به شدت متفاوت با 
گریمی جدید به عنوان مدیر یک کلوب 

بازی، ایفای نقش کنم.«
این بازیگر ادامه داد: »درمجموع شاید 
3-4 روز و در یک منطقه به شدت غریب 

در جنوب شهر در خدمت گروه بودم. اما 
به عقیده من ما آن قدر نگران اصل بودن ها 
شدیم، اینکه من اصل ماجرا باشم، من اصل 
اتفاق باشم، من اصل سکانس باشم و من 
اصل عبور باشم که یادمان رفته که ما قرار 
است تکمیل تر هم باشیم و یک اتفاق را به 
تکامل برسانیم. متأسفانه این کمتر در سینما 
هست که به تکمیل و تکامل هم فکر کردن 
اندیشه کنیم و من دوست داشتم فارغ از 
همه چیز در یک اتفاق خوب حاضر باشم.«

همکاری  نتیجه  در خصوص  آذرنگ 
خود در این فیلم گفت: »همواره از روز 
نخست امیدم این بود که ای کاش نتیجه 
حاصله از تالش گروه بعد از فیلم برداری 
حداقل به هفتاد درصد از توفیق فیلم نامه 
برسد. چون فیلم نامه به شدت درخشان بود 
و من با خواندن فیلم نامه بی درنگ به این 
نتیجه رسیدم که در این پروژه همکاری 

داشته باشم.«
به عنوان  کرد:»  بیان  ادامه  در  او 
این خانواده صمیمی  کوچک ترین عضو 
سینما از همه خانواده ها دعوت می کنم به 
تماشای این فیلم بنشینند. در روزگاری که 
فیلم های کودک و نوجوان به شدت مورد 
بی مهری قرارگرفته می شوند، تماشای فیلم 
»بیست ویک روز بعد« که یک سوژه درخشان 
و یک دغدغه ی اجتماعی بی نظیر در آن سیال 
هست را با کودکان خود از دست ندهید.«

فیلم  کارگردان  خردمندان  محمدرضا 
»بیست ویک روز بعد« با حضور در برنامه 
حضور  گفت:»  یک«  »فرمول  تلویزیونی 
فیلم ها  پشت صحنه  در  روانشناس  یک 

برای بازیگران خردسال الزم است.«
ساره نور موسوی بازیگر خردسال این 
فیلم نیز گفت:» من خوش خنده کالسمان 
هستم اما برای فیلم »نفس« جلوی خودم 
قم  در  هنوز  ما  کردم.  بازی  و  گرفتم  را 
زندگی می کنیم. پدرم تهران است و آخر 

هفته ها به قم می آید.«
او بابیان اینکه از دوربین خوشم می آید 
و دلم می خواهد عکاسی و فیلم برداری را 
تجربه کنم، توضیح داد: »چند سال پیش 
اسب سوار  یا  دامپزشک  می خواست  دلم 
آینده ام  شغل  درباره  نظرم  حاال  اما  شوم 
عوض شده اما هنوز هم اسب بهترین حیوان 

ازنظر من است.«
درباره  همچنین  خردسال  بازیگر  این 
آرزوهایش گفت:» دوست دارم یک ربات 
را  بیماران  دکتر،  به جای  که  بسازم  برقی 
درمان کند. نمونه آن ها را در فیلم ها دیده ام 

و می خواهم نمونه واقعی اش را بسازم!«
محمدرضا شیرخانلو، کودک بازیگری 
که با آثار سیروس مقدم به شهرت رسیده 
دیگر مهمان این برنامه تلویزیونی بود و 
گفت:» دلم می خواهد در دانشگاه شیمی، 

داروسازی یا پزشکی بخوانم.«

فیلم  کارگردان  خردمندان  محمدرضا 
مهمان  دیگر  بعد«  روز  »بیست ویک 
»فرمول یک« درباره ظرایف حضور کودکان 
»برای  گفت:  هنری  آثار  در  نوجوانان  و 
اینکه خردساالن در یک اثر هنری ایفای 
نقش کنند ضروری است یک روانشناس 
در پروژه باشد تا برای آن ها سیر کاری را 
که انجام می دهند توضیح بدهد و درباره 
شهرت برای آن ها بگویند. تا بعدها دچار 

مشکل نشوند.«
او ادامه داد: »سینمای کودک و نوجوان 
ما سیستماتیک نیست و همه چیز در آن 
رندوم اتفاق می افتد. در این جریان این گونه 
نیست که اگر کودکی در کاری درخشید 
بعدها بتواند این مسیر را ادامه بدهد و سیر 

حرفه ای داشته باشد.«
این فیلم ساز درباره انتخاب بازیگر نقش 
اول فیلم خود گفت: »ما برای انتخاب بازیگر 
هر جا توانستیم سر می زدیم. از مؤسسات 
بازیگری شروع کردیم و حتی به پارک ها 
و  می رفتم  شهر  جنوب  استادیوم های  و 
بازیگر  تا  می گرفتم  تست  نوجوان ها  از 

موردنظرم را انتخاب کنم.«
او درباره دلیل نام گذاری فیلم توضیح داد: 
»عنوان »بیست ویک روز بعد« از دل فیلم 
بیرون می آید و مخاطب وقتی به این لحظه 
می رسد آه از نهادش بلند می شود و می فهمد 

چرا این عنوان انتخاب شده است.«
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مهری  و  سلیمانی  فریبا  سپید: 
هدایت  ترتیب  به  زاده   یوسف 
نشسته  والیبال  ملی  تیم های 
را  بانوان  ویلچر  با  بسکتبال  و 

عهده دار شدند.
تیم های  مدیر  هادی رضایی، 
معرفی  از  نشسته  والیبال  ملی 
سرمربی تیم ملی بانوان خبر داد 
و گفت: »پس  از بررسی رزومه 
چهار مربی پیشنهادی، درنهایت 
خانم سلیمانی به عنوان سرمربی 
بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 

انتخاب و معرفی شد.«
رضایی افزود: »او پیش ازاین در 
ادوار مختلف با تیم والیبال نشسته 
بانوان همراه بوده است و ازاین پس 
نیز به عنوان سرمربی در کنار بانوان 
ملی پوش جهت آمادگی شرکت 
در مسابقات قهرمانی جهان 2018 

هلند، حضور خواهد داشت.«
او همچنین در والیبال ایستاده 
اجرایی،  متعدد  سوابق  دارای 

مربی گری و داوری نیز هست.
دهستانی،  مریم  همچنین 
با  بسکتبال  انجمن  نایب رئیس 
ویلچر از مشخص شدن سرمربی 
تیم ملی بانوان و آغاز اولین مرحله 
تمرینات با نظارت وی خبر داد.

افزود:  خبر  این  اعالم  با  او 
به عنوان  زاده  یوسف  مهری   «
با  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
تورنمنت  پایان  تا  بانوان  ویلچر 
بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه 
)AOZ(، انتخابی قهرمانی جهان، 
معرفی شد و تمرینات تیم ملی با 
نظارت وی از هشتم شهریورماه 

آغاز می شود.«
گفت:»دراولین  دهستانی 
اردوی آمادگی تیم ملی بانوان، از 
18 ورزشکار دعوت شده که البته 
به این تعداد، دو یا سه ورزشکار 
نیز افزوده خواهد شد. البته افزوده 
شدن این نفرات پس از مسابقات 
باشگاهی بانوان که از 29 مرداد 
به میزبانی زنجان برگزار می شود، 

انجام خواهد شد.«
بانوان  انجمن  نایب رئیس 
افزود:» تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
بانوان برای شرکت در تورنمنت 
می شود  آماده  اقیانوسیه  و  آسیا 
و تالش می کنیم در زمره ی دو 
تیمی باشیم که از این مسابقات، 
سهمیه رقابت های جهانی آلمان 

را کسب می کنند.«
ملی  تیم  اردوی  اولین 
بسکتبال با ویلچر بانوان از 8 تا 
16 شهریورماه در تهران، کمپ 
تیم های ملی جانبازان و معلولین 

برپاست.

خبر
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بازتاب
درمانگاهیکهکاخآقامحمدخانقاجارراتهديدمیکند

ایسنا: چسبیده به دیوارهای کاخ آقا محمدخان قاجار در شهر گرگان، کمتر از 
یک ماه است که عملیات گودبرداری و ساخت وساز باهدف ایجاد درمانگاه 

به دنبال  اقدامی که شکایت میراث فرهنگی استان را  انجام است،  در حال 
داشته است.

کاخ آقامحمدخان قاجار در شهر گرگان، و تنها عنصر باقیمانده از معماری 
دارالحکومه آقامحمدخان، که دردهم بهمن 1383 با شماره ی ثبت 11288 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از چند سال پیش به عنوان موزه »زن 
و دفاع مقدس« فعالیت می کند، این روزها شاهد ساخت ساختمانی در کنار 

خود بدون رعایت همه ی ضوابط ساخت وساز است.
حسین کتولی، دوستدار میراث فرهنگی گرگان و دکترای حفاظت و معماری 
در این زمینه می گوید: »گرگان پایتخت نشیِن قوم قاجار بوده و از آن دوره 
دست کم 12 کاخ تاریخی در محدوده ی بافت استرآباد ساخته شده بود، اما 
امروز فقط یک عدد از آن کاخ ها باقی مانده اند که بانام کاخ آقا محمدخانی 
دارد، که در طول چند  قرار  ایران شهر  دبیرستان  در خیابان کاخ، روبه روی 

سال گذشته مرمت شد و کاربری متناسبی گرفت.«
او بابیان این که ظاهراً استعالم برای این ساخت وساز از شهرداری صورت 
گرفته است و میراث فرهنگی نیز نامه ای را پیوسِت ضوابط ساخت وساز کرده 
است، ادامه می دهد: »این در حالی است که ساخت وساز در حال انجام در 

این محوطه در برخی موارد از ضوابط میراث خارج شده است.«
بنای  متری   10 از  کمتر  فاصله  در  ساخت وساز  »این  می کند:  تأکید  او 
قاجاری کاخ آقا محمدخان در حال انجام است و حتی گودبرداری آن نیز 

صورت گرفته است.«
ابراهیم کریمی، مدیرکل میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان 
گلستان نیز در این زمینه می گوید: »بر اساس ضوابطی که میراث فرهنگی به 
مالکان این زمین ابالغ کرده و پروانه ی آن صادرشده بود، ساخت وساز در 
حریم کاخ آقا محمدخان بر اساس آن ضوابط انجام نمی شود و تاکنون نیز 

حدود هشت متر از ضوابط تجاوز شده است.«
او بابیان این که به دلیل این اتفاق، اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان، 
در هفته گذشته از این پروژه شکایِت حقوقی انجام داده است، افزود:»این 
اداره کل پیش ازاین همه نقشه ها را دیده و تأیید کرده بود، اما هفته گذشته 

متوجه شدیم اقدامات بر اساس ضوابط ابالغ شده نیست.«
به گفته ی کریمی، از کمتر از یک ماه پیش عملیات گودبرداری در غرب 
این  قرار است  نظر می رسد  به  آغازشده است و  قاجار  آقا محمدخان  کاخ 

مکان به درمانگاه تبدیل شود.

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

گروه جهادی منتظران ظهور، بزرگترین گروه جهادی دندان پزشکی کشور 
باحدود ۱۲۰کادر که ۱۰۰ نفر آنان دندان پزشک هستند در مناطق محروم 

خراسان شمالی حضور پیدا کردند.

        مهر

دوازهمین »کاشی ماندگار« دیروز )چهارشنبه، ۲۵ مرداد( بر سردر خانه احمدرضا 
احمدی، شاعر و نویسنده پیشکسوت، نصب شد. این شاعر مدتی است که به 

دلیل وخامت حال در منزل استراحت می کند. 

       ایسنا

مراسم معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد.
                تسنیم

در گفت وگو با کارگردان»بیست ویک روز بعد« مطرح شد

لزوم حضور روان شناس برای  هدایت بازیگران خردسال سـرمـربـیتیـمهای
والیبالنشستهوبسکتبال

باويلچربانوانمنصوبشدند
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