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اجتماعي

وطن امروز شماره 2629

نبضجامعه
دادستان تهران تشریح کرد

جزئیات پرونده
حادثه دانشگاه آزاد

پنجشنبه  20دی 1397

کمیسیون آموزش مجلس با بندهایی از الیحه بودجه درباره خرید خدمات آموزشی مخالفت کرد

ایست به خصوصیسازی آموزش در مدارس دولتی

یادداشتمیهمان
سیاستمداران میروند اما لزوما
سیاستهایشان را با خود نمیبرند

میراث هاشمی

عضو کمیسیون آموزش در گفتوگو با «وطن امروز» :خدمات آموزشی حاکمیتی است
و در هیچ کجای دنیا آموزش در مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمیکنند

دادس��تان تهران از اعالم نظر کارشناس��ی
هی��ات  7نفره درباره حادث��ه واژگونی اتوبوس
در دانش��گاه علوم و تحقیقات خبر داد و گفت:
این هیات  3عامل اساسی را مقصر اعالم کرده
است .به گزارش فارس ،جعفریدولتآبادی از
اعالم نظر کارشناسی هیات  7نفره درباره حادثه
واژگونی اتوبوس در دانش��گاه علوم و تحقیقات
خب��ر داد و گفت :طبق وع��دهای که به مردم
دادیم در  2روز گذشته هیات نظر کارشناسی
را اعالم کرده و  3عامل اساسی را مقصر دانسته
اس��ت .دادستان تهران افزود :راننده ،دانشگاه و
پیمانکار که مسؤول خدماترسانی در آنجا بوده
است مقصر اعالم شدند ،راننده فوت کرده است
و از طریق بیمه ،مبلغ دیهها وصول میش��ود.
دادس��تان تهران خاطرنشان کرد :به بازپرس و
دادستان منطقه توصیه کردهایم اگر خانوادهها
آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات
دی��ه از طری��ق ش��رکتهای بیم��ه پرداخت
میش��ود .جعفریدولتآبادی افزود :همچنین
درباره مصدومانی که در قید حیات هس��تند،
چ��ون طول درمان آنها طوالنی اس��ت به طور
طبیعی بای��د صبر کنیم ط��ول درمان نهایی
ش��ود .بنابراین در بخش افرادی که فوت شده
و مصدوم ش��دند پرونده تفکیک ش��ده است.
دادستان تهران تصریح کرد :درباره مصدومان
نیز اگر بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد
و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده
اس��ت .توصیه کردی��م در این بخشها کمک
بیشتری ش��ود و تعداد افراد بس��تری در این
زمینه  ۱۰نفر هستند .وی در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد،
گفت :خانوادههایی که فرزندانشان فوت شده
و همچنین مصدومان طرح شکایت کردهاند و
پرونده شاکی خصوصی دارد.
کوتاه و گویا
دبیر علم��ی بخش زنان ،نازای��ی و ناباروری
س��ومین کنگره بینالمللی پزشکی شخصی
ای��ران با اش��اره به اینکه پزش��کی ش��خصی،
تحولی عظیم در جنبههای گوناگون س�لامت
شامل پیشگیری ،تشخیص و درمان بر اساس
یافتههای مولکولی ژنتیکی هر فرد است ،گفت:
در این روش افراد ،سرویس پزشکی متناسب با
ژنتیک خود دریافت میکنند .سهیال انصاریپور
در آستانه برگزاری سومین کنگره بینالمللی
پزش��کی ش��خصی ایران در ارتباط با پزشکی
شخصمحور یا پزشکی ش��خصی در نازایی و
 IVFاظهار داشت :فارماکوژنومیکس یک روش
نویدبخ��ش و نوین در حوزه پزش��کی امروزی
اس��ت و در واقع این ش��یوه تحولی عظیم در
جنبههای گوناگون سالمت شامل پیشگیری،
تشخیص و درمان بر اساس یافتههای مولکولی
ژنتیکی هر فرد است.
پس از ابالغ دستورالعمل پیشبینی بودجه
س��ال  ،98ش��هرداری منطقه  9تهران ضمن
برگزاری جلس��ات کارشناس��ی ،اقدام به تهیه
و تدوین بودجه پیش��نهادی کرد .س��یدعلی
مفاخریان ،ش��هردار منطقه ب��ا اعالم این خبر
گفت :برای توسعه و پیشرفت همهجانبه و پایدار
در ورودی غربی پایتخت تالش زیادی ش��ده و
ما ش��اهد اتفاقات خوبی در منطقه هستیم اما
همچنان در جهت ارتقای سرانههای خدماتی
در محالت نیازمند اقدامات ویژهای هستیم.
امیر آریازن��د ،قائممقام معاونت برنامهریزی،
توسعه ش��هری و امور شورای شهرداری تهران
درباره آخرین روند بررس��ی الیحه برنامه سوم
توس��عه ش��هر تهران در شورای ش��هر اظهار
داش��ت :پس از اینکه نسخه اولیه برنامه اوایل
مهرماه تقدیم شورای شهر شد ،با توافق اعضای
شورای ش��هر مقرر ش��د این برنامه دوباره در
اختیار معاونت برنامهریزی قرار گیرد تا در یک
همکاری مشترک با کمیسیونهای تخصصی
شورای ش��هر ،مورد بازآرایی و استانداردسازی
قرار گیرد.
باب��ک عمران��یراد ،عض��و انجم��ن علمی
مراقبتهای ویژه ایران در حاش��یه شش��مین
کنگره بینالمللی مراقبتهای ویژه ایران اظهار
داشت :بزرگترین چالشی که مراقبتهای ویژه
ایران با آن مواجه است ،کمبود امکانات جدید و
مستهلک بودن امکانات قدیمی است به طوری
ک��ه حدود  60درص��د از امکانات مراقبتهای
ویژه در حال حاضر مس��تهلک ب��وده و نیاز به
جایگزینی با امکانات جدید دارد .وی با اشاره به
اینکه این مسأله نیازمند هزینههای زیاد است،
افزود :امیدواریم شرایطی فراهم شود که همه
بیمارس��تانهای خصوصی و دولتی بتوانند با
شرایط ویژه با تسهیالت ویژه نسبت به نوسازی
امکانات خود اقدام کنند.

محس�ن پورعرب :آذرماه سال جاری پس از اینکه
دولت الیحه بودجه  98را تقدیم مجلس کرد برخی
کارشناس��ان و نمایندگان مجلس نسبت به موارد
مربوط به حوزه آموزشوپرورش انتقادهایی را عنوان
کردند.
در بخشهای��ی از الیحه بودج��ه  98اینگونه
اشاره شده است« :دولت مکلف است از ابتدای سال
تحصیلی  98-99ساالنه  10درصد از دانشآموزان
تحت پوش��ش وزارت آموزشوپرورش را به صورت
خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد ش��رایط و
ذیصالح و به صورت آموزش رایگان عالوه بر تعداد
دانشآموزان مش��مول فعل��ی اداره کند .آییننامه
اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزشوپرورش
و سازمان برنامه و بودجه ،به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید» .موضوع خرید خدمات آموزشی که
به باور بس��یاری از کارشناسان حوزه آموزش رشد
خزن��ده خصوصیس��ازی و ریلگذاری ب��رای این
موضوع در بدنه آموزشوپرورش اس��ت ،در الیحه
بودجه در شرایطی لحاظ ش��ده است که پیش از
این هم در سال  94مجلس از واگذاری مدارس به
بخش خصوصی جلوگیری و با این موضوع مخالفت
کرده بود.
در آن زم��ان مجلس با اس��تدالل اینکه دولت
برخ�لاف قانون بودج��ه  94عمل کرده اس��ت ،از
واگ��ذاری مدارس به بخ��ش غیردولتی جلوگیری
کرد که با بازخوردهای مثبتی در جامعه همراه شد.
این در حالی است که به نظر میرسد بار دیگر عزم
دولت اینبار در الیحه بودج��ه  98برای واگذاری
ساالنه  10درصد آموزش به بخش خصوصی جدی
است ،موضوعی که البته گالیه و انتقاد نمایندگان
را در پی داش��ته اس��ت .بتازگی نیز «سیدحمایت
میرزاده» سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از
رأی منفی اعضای کمیسیون متبوعش و همچنین
فراکسیون فرهنگیان به تمام تبصرههای مربوط به
خصوصیس��ازی آموزشوپرورش خبر داده است
تا مجلس بار دیگر آب پاکی را روی دس��ت دولت
ریخته باشد.
■■مخالفت مجلس با خصوصیسازی

سیدحمایت میرزاده با تشریح نشست سهشنبه
گذشته کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس،
با بی��ان اینکه ادامه بررس��ی الیحه بودجه س��ال
 98در ح��وزه آموزش و تحقیقات در دس��تور کار
کمیس��یون قرار دارد ،گفت :اعضای کمیس��یون
ب��ه تمام تبصرههای الیحه بودج��ه که به موضوع
خصوصیس��ازی آموزشوپرورش ارتباط داشت از
جمله تبصره مربوط به خرید خدمات آموزش��ی،
رأی حذف دادند .نماینده مردم گرمی در مجلس
اف��زود :بند  3و  4تبص��ره  ،19بند «د» تبصره 20
و  4ج��زء بن��د «ب» و همچنین بن��د «ج» و بند
«ز» تبص��ره  21الیحه بودج��ه  98که مربوط به

موض��وع خصوصیس��ازی
بود ،همگی حذف ش��د .وی
خاطرنش��ان ک��رد :ب��ه این
ترتیب هم��ه بندهای مربوط
به خصوصیسازی یا واگذاری
آموزشوپرورش بدون استثنا
ح��ذف ش��د و همچنی��ن
در برخ��ی م��وارد تجمیع و
کوچ��ک ش��دن واحده��ای
آموزشوپرورش و پژوهش��ی
همگی حذف شد.

س�اداتینژاد :طی بررس�یهای انجام
ش�ده به این نتیجه رس�یدیم که قرار
است مناطق حاشیهای شهرها به بخش
خصوصی واگذار شود با این شرایط اگر
قرار باشد آموزش دولتی را از آنها دریغ
کنیم و درگیر بخش خصوصی ش�وند،
دچار تبعی�ض و عدم رعای�ت عدالت
آموزشیمیشوند

■■دالیل مخالفت با خصوصیسازی

«سیدجواد ساداتینژاد» عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس در گفتوگ��و با «وطنامروز»
درباره دالیل حذف تمام تبصرههای الیحه بودجه
که به موض��وع خصوصیس��ازی آموزشوپرورش
مربوط بوده اس��ت ،اظهار داشت :با توجه به اینکه
در برنامه ششم مصوب شده است واگذاری مدارس
ممنوع اس��ت ،چون خدمات آموزش��ی حاکمیتی
اس��ت و در هیچ کجای دنیا آم��وزش در مدارس
دولت��ی را به بخش خصوصی واگذار نمیکنند ،لذا
اعضای کمیسیون آموزش با این پیشنهاد مخالفت
کردند.
ساداتینژاد افزود :در زمان طرح این موضوع در
کمیسیون تمام اعضا روی این پیشنهاد همفکری و
بحث داشتند و در نهایت کمیسیون مخالفت خود
را اعالم کرد .وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر از
وجود مدارس غیردولتی باکیفیت بهره میبریم اما

دبیر کمیسیون عمران شورا عنوان کرد

غفلت از درآمد هزار میلیاردی در حوزه حملونقل
پایتخت گروه اجتماعی :دبیر کمیسیون
عم��ران و حملونقل ش��ورای
ش��هرتهران گف��ت :ظرفیت بالق��وهای در حدود
هزارمیلیاردتوم��ان درآم��د از طری��ق واگ��ذاری
 ۸مجتم��ع ایس��تگاهی وج��ود دارد که معاونت
حملونق��ل اولویت��ی برای
انج��ام و پیگی��ری آن ندارد.
محمدعل��ی کرون��ی با بیان
اینکه متاس��فانه ب��ه دلیل
نب��ود جدی��ت و پیگی��ری
لونقل و ترافیک
معاونت حم 
شهرداری تهران ،بهرهگیری از ظرفیت درآمدزایی
مجتمعهای ایس��تگاهی متروی ته��ران مغفول
مانده است به مهر گفت :مجتمعهای ایستگاهی
به عل��ت ارزش اف��زوده قابل توجه��ی که پدید
میآورند ،کمک موثری در تامین منابع توس��عه
خطوط و ایستگاههای مترو هستند کما اینکه تا
س��ال  ،۹۶بیش از  ۲ه��زار و  500میلیارد تومان
سالمت گ�روه اجتماع�ی« :از آنج��ا که
صاف��ی دیالی��ز حیاتیتری��ن
محصول برای بیماران مزمن کلیوی بویژه اطفال
است ،این سازمان با نیازسنجیهای انجام شده
از واحدهای درمانی همودیالیز اطفال در سراسر
کش��ور که متوس��ط مص��رف س��االنه این نوع
صافیهای دیالیز را حدود  ۴۰هزار صافی اعالم
کردهاند ،تولید این نوع از صافیهای دیالیز را در
اولویت قرار داد».
به گزارش «وطن امروز» ،علی فرجی با بیان
این مطلب اظهار داشت :جدیدترین صافی دیالیز
اطفال در هالل احمر منطبق با اس��تانداردهای
بینالمللی در داخل کشور تولید میشود و دارای
نشان  CEاروپاس��ت .وی با اشاره به اینکه این

از محل واگذاری مجتمعهای ایستگاهی ،درآمد
برای ش��هرداری حاصل ش��ده بود .وی ادامه داد:
به رغم پیگیریهای جدی کمیس��یون عمران و
لونقل شورای شهر از آغاز بهکار دوره پنجم،
حم 
درباره بازگشت شرکت مجتمعهای ایستگاهی به
شرکت مترو به منظور احیای
جایگاه اصلی شرکت و کمک
به تامین منابع مالی مورد نیاز
توسعه و ایجاد مترو ،این امر
لونقل
از س��وی معاونت حم 
انجام نش��د .به گفته کرونی،
در حال حاضر ،ظرفیت بالق��وهای در حدود هزار
میلیارد تومان درآمد از طریق واگذاری  ۸مجتمع
ایستگاهی که در تملک مترو و شهرداری مناطق
هس��تند و هیچگونه مش��کلی خارج از مجموعه
شهرداری اعم از تملک و سایر موارد ندارند وجود
لونقل و ترافیک
دارد که متاس��فانه معاونت حم 
اولویتی برای انجام و پیگیری آن ندارد.

بحث ما درب��اره نحوه واگذاری
س��االنه  10درص��د آم��وزش
به بخش خصوصی اس��ت که
معتقدیم نحوه واگذاری و خرید
خدمت نیروها توس��ط بخش
خصوص��ی دچار مش��کالتی
است که باعث میشود کیفیت
خدمات آموزشی پایین بیاید.

■■رعایت نشدن عدالت

عضو کمیس��یون آموزش
مجلس افزود :اینکه مدارس را بخواهیم به گونهای
واگذار کنیم که مدیر مدرسه معلمی را بیاورد و در
نهایت پس از مدتی حقوق را پرداخت نکند یا کم
پرداخت کند ،نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
در حال حاضر نیروهای خرید خدمت در بخش
آموزش دچار مشکالتی هستند ،بنابراین واگذاری
 10درص��د آم��وزش به بخش خصوص��ی نهتنها
مشکالت را کم نمیکند ،بلکه افزایش هم خواهد
داد .ساداتینژاد با بیان اینکه طی بررسیهای انجام
ش��ده به این نتیجه رسیدیم که قرار است مناطق
حاشیهای شهرها به بخش خصوصی واگذار شود،
اظهار داش��ت :در این پیشنهاد آنطور که مشخص
شده ،قرار اس��ت مدارس حاشیه شهرها به بخش
خصوصی واگذار ش��ود .هماکنون حاشیهنشینها
با مش��کالت متعددی مواجه هستند که در برخی
موارد صدایشان شنیده نمیشود.
با این ش��رایط اگر قرار باش��د آموزش دولتی
را از آنه��ا دری��غ کنیم و درگی��ر بخش خصوصی

■■ضرورت توجه به دانشگاه فرهنگیان

وی با اش��اره به اس��تدالل دولت درباره دادن
چنین پیشنهادی تصریح کرد :دولت بهانه چنین
پیش��نهادی را کمبود معلم عنوان کرده است .در
اینباره راهحل مشکل از واگذاری آموزش به بخش
خصوصی نمیگذرد ،بلکه باید ریش��های مشکل را
حل کرد.
س��اداتینژاد افزود :امسال دانشگاه فرهنگیان
ح��دود  25هزار معلم جذب داش��ته اس��ت .این
درحالی است که طی  5سال گذشته ،در هر سال
حدود  3تا  5هزار جذب داشته است .با این شرایط
میبینیم مشکالت کنونی که دولت را ناچار کرده
آموزش را به بخش خصوصی واگذار کند ،ریشه در
گذشته و مدیریت اشتباه دارد.
در نظر بگیرید اگر طی  5سال گذشته هر سال
همین عدد  25هزار نفر معلم جذب میشدند ،آیا
امروز چنین مشکالتی را داشتیم؟ پس باید دانشگاه
فرهنگیان را حمایت کرد و زمینه جذب معلم مورد
نیاز را فراهم کرد .عضو کمیسیون آموزش در پایان
در پاس��خ به این پرسش که با رد این پیشنهاد در
الیح��ه بودجه  98اگ��ر آموزشوپرورش مجبور به
هی��أت امنایی کردن مدارس و س��پس غیردولتی
کردن آنها ش��ود چه باید کرد؟ اظهار داشت :باید
میزان نظارتها افزایش پی��دا کند و اجازه چنین
تغییر رویکردی را نخواهیم داد.

دادستان کل کشور با انتقاد از وزارت ارتباطات:

مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمیشود
گ�روه اجتماعی :دادس��تان کل
قضایی
کش��ور در پاس��خ به این پرسش
که صحبتهایی درباره مسدودسازی اینستاگرام
شده است ،آیا این اقدام میشود؟ گفت :فیلترینگ
حساس و مهم است .به گزارش فارس ،حجتاالسالم
منتظری خاطرنشان کرد :ما
باید معنی فیلترینگ را برای
مردم درس��ت بیان کنیم .ما
میگوییم باید این ش��بکهها
مدیریت ش��ود اگر میش��ود
کاری ک��رد که ش��بکههای
«گ��رامدار» بتوانند به مردم خدمت برس��انند اما
آسیب نزنند ولی اگر نمیشود باید تصمیم دیگری
گرف��ت .وی گفت :چ��را آن روزی که رهبر انقالب
گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه
ملی اطالعات دارد مسؤوالن این را جدی نگرفته و
نرفتند دنبال این اقدام؟ دادستان کل کشور افزود :ما
میگوییم چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد

تولید صافی دیالیز اطفال

نخستین پروانه تولید رسمی
صافی دیالیز ویژه اطفال در
ش��رکت تجهیزات پزشکی
هالل ایران اس��ت ،توضیح
داد :با اخذ این پروانه جدید،
کار تولی��د این نوع از صافی
دیالی��ز اطفال در دو س��ایز  F4و  F40از هفته
جاری در شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران
وابسته به این سازمان آغاز شده است .این مقام
مس��ؤول در جمعیت هالل احمر اظهار داشت:
از ویژگیه��ای این صافی دیالی��ز جدید بهبود

شوند ،دچار تبعیض و عدم رعایت عدالت آموزشی
میشوند .به همین دالیل کمیسیون آموزش با این
پیشنهاد مخالفت کرده است.

ش��اخصهای کیفی صافی
از قبیل س��ازگاری عالی آن
با خون ،میکروآندوالسیون
فیب��ر ب��رای جری��ان موثر
محل��ول دیالی��ز ،ضری��ب
تصفیه ( )UFبهتر و تصفیه
عالی س��موم کوچک مولک��ول اورمیک بهطور
بهین��ه در جریان خون اس��ت .وی گفت :طبق
اطالعات ارزیابی ش��ده موجود  ۵۰درصد موارد
نارسایی کلیه در کودکان بیماریهای مادرزادی
و ارثی از جمله اختالل جنینی در رشد کلیهها،

اجرا نمیشود؛ این ش��ورا با ریاست رئیسجمهور
تش��کیل جلس��ه میدهد پس چرا اجرا نمیشود
و اش��کال ما ب��ه وزارت ارتباطات و دس��تگاههای
دیگر اجرا نش��دن همین مصوبات است .منتظری
خاطرنشان کرد :ما بررسیهای دقیق کردیم؛ هنوز
مصوبات اجرا نش��ده است و
بحث این شبکههای گرامدار
بح��ث انحرافی اس��ت ،بحث
اصلی باید سالمسازی فضای
مجازی باشد .وی خاطرنشان
ک��رد :برخ��ی از آدمه��ای
مریضاحوال تا حرف از سالمسازی فضای مجازی
و فیلترینگ میزنی��م میگویند میخواهیم مثل
ی که ما دنبال
صد سال قبل زندگی کنیم ،در صورت 
محرومیت مردم از فضای مجازی نیس��تیم ،بلکه
دنبال سالمس��ازی هستیم .منتظری گفت :دولت
باید تمام امکان��ات خود را به میدان بیاورد تا همه
مردم از یک فضای سالم برخوردار باشند.
رفالکس نفروپاتی (برگشت ادرار) ،بیماریهای
کیس��تی کلیه و بیماریهای اکتسابی از جمله
عفونتهای کلیه ،بیماریه��ای التهابی کلیه و
سندرم همولیتیک اورمیک است که این اطفال
ب��رای درم��ان بیماریهای خود هن��گام انجام
همودیالی��ز (دیالیز خونی) نیازمند اس��تفاده از
صافی دیالیز اطفال هستند .مدیرعامل سازمان
تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر به ظرفیت
تولید ساالنه بیش از  ۲میلیون صافی دیالیز در 2
ن��وع « »Low Fluxو « »High Fluxدر
شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران وابسته به
س��ازمان تدارکات پزشکی خبر داد و گفت :این
 2نوع صافی دیالیز ،محصوالتی استریل ،یکبار
مصرف ،غیرتبزا و زیست سازگار هستند.

پیام مرادی :پس از طرح استعفای وزیر بهداشت
آنچه بیش��تر مورد توجه قرار گرفت ،مشاجره
علنی و عری��ان قاضیزادههاش��می با نوبخت
بود .وزیر سابق بهداش��ت ترجیح داد به جای
رایزنی در س��طح دولت ،پیشبرد اهدافش را با
فشار رسانهای بر سازمان برنامه و بودجه یا شاید
به تعبیری شخص رئیسجمهور پیگیری کند.
ناگفته پیداست اصل چنین اتفاق و مشاجرهای
برای دولت آس��یبی جدی و نقصی کمسابقه
اس��ت ،با این حال اگرچه پی��ش از این تصور
میشد این استعفا یک تاکتیک کوتاهمدت برای
جذب منابع مالی بیشتر و تامین نیازهای طرح
تحول سالمت است اما اکنون با پذیرش آن از
سوی روحانی ،نباید از کنار چند نکته براحتی
عبور کرد.
 -1قاضیزادههاش��می همان وزیری است که
روزی معتق��د ب��ود م��ردم رای دادهاند ،وضع
مدیریت فعال همین است و باید تحمل کنند!
اینکه صاحب چنین ایدهای خودش نمیتواند
وض��ع مدیریت فعلی را تحمل کند ،به معنای
کاهش بس��یار ش��دید ضریب نفوذ اجتماعی
روحانی و نیز توان او در اداره دولت است.
 -2درست است که قاضیزاده وزارت بهداشت
را ترک میکند اما سیاستهایش گریبان نظام
سالمت را به این زودیها رها نخواهد کرد« .طرح
تحول سالمت» برای مدتها استدالل محکم
دولتیها در اثبات کارآمدی بود اما از همان ابتدا
منتقدان جدی از هر دو جناح سیاس��ی کشور
داشت .از مسعود پزشکیان ،وزیر بهداشت دولت
خاتمی و نایبرئیس اصالحطلب مجلس فعلی
گرفته تا کامران باقریلنکرانی ،وزیر بهداشت
دولت اول احمدینژاد و نمایندگان اصولگرای
مجل��س! طرح تحول س�لامت موفق ش��د با
کاهش هزینههای بهداشت و درمان در کشور،
رضای��ت عموم��ی از نظام س�لامت را افزایش
دهد اما برای مردم روشن نبود که این کاهش
هزینهه��ا چگونه اتفاق افتاده و آیا امکان تداوم
همیش��گی آن وجود دارد یا خیر .در حقیقت
قاضیزاده هاشمی تصمیم گرفت با تزریق بیش
از اندازه منابع مالی و پر کردن جیب پزشکان با
افزایش نجومی تعرفههای پزشکی ،سهم دولت
را در نظام سالمت بیشتر کند .اگرچه این طرح
ظاهری مردمپسند دارد اما در بلندمدت نتایج
و عواقب ضدمردمی آن بس��یار جدی است .با
اجرای طرح تحول سالمت ،مجموعه بهداشت و
درمان به یک سیاهچاله عظیم مالی تبدیل شد
که همهساله برای بقا به هزاران میلیارد تومان
اعتبار و منابع بیش��تر نیازمند است و از اینرو
ب��ه علت وجود محدودیت در منابع و امکانات،
ت��داوم این طرح ناممکن به نظر میرس��د .به
تعبیری میتوان گفت طرح تحول یک ُمسکن
بس��یار گرانقیمت برای نظام سالمت بود که
فقط چند سال مشکالت آن را پنهان کرد ،در
حالیکه با هزینه همین ُمسکن میشد نظام
بیمار س�لامت در ایران را در بلندمدت درمان
کرد .پیشنهادهای جدی و کارآمدی چون نظام
ارجاع و طرح پزشک خانواده نادیده گرفته شد
و نگاهها معطوف به جذب منابع مالی بیش��تر
برای زنده نگه داش��تن طرح تحول س�لامت
بود .در نهای��ت اما پیشبینی منتقدان مبنی
بر غیرکارشناس��ی و ناممکن بودن تداوم این
ط��رح تحقق یاف��ت و وزیر را وادار به اس��تعفا
و کنارهگی��ری ک��رد .حال وزارت بهداش��ت و
مجموعه بهداش��ت و درمان کشور مانده است
و میراث هاشمی! میراثی از سیاستگذاریها،
نگرشهای مدیریتی و نیز انتظارات و تعهدات
که چالشی بزرگ برای کشور است.
 -3قاضیزادههاش��می در می��ان وزرای دولت
ب��ه اتخ��اذ رویکرده��ای چکش��ی و تن��د در
مواجهه با دانش��جویان ،خبرنگاران و منتقدان
مش��هور بود .برخوردهای زنن��ده او با فرماندار
یک ش��هر محروم یا پاس��خهای گزندهاش به
پرس��ش خبرنگاران و توهینهای مکررش به
دانشجویان بیس��ابقه بود .در این زمینه وزیر
سابق بهداشت با استانداردهای نظام جمهوری
اسالمی یا شاخصههای یک مسؤول مردمی و
حتی شعارهای جناب آقای روحانی قطعا فاصله
داش��ت اما در تمام این سالها نهتنها رویکرد
خود را اصالح نکرد ،بلکه دولت و دستگاههای
تبلیغاتی همچون صداوس��یما به شکلگیری
یک تصوی��ر غیرواقعی به نحوی فعاالنه کمک
کردند .کش��ور ما به تقویت امر پاس��خگویی و
مس��ؤولیتپذیری نیاز مبرم دارد که متاسفانه
گاه��ی اوقات در مواجهه ب��ا پدیدههایی چون
قاضیزادههاش��می ،منفعالنه و معکوس عمل
میشود .اگر برخوردهای متفرعنانه در حاکمیت
نهادینه ش��ود ،ثبات سیاسی و اجتماعی و نیز
کارآمدی نظام دچار چالش خواهد شد.

