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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.«
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نماینده مخالف: وزیر بهداشت تحمل مخالف را ندارد


