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چشمههای تولید گردوخاک در هندیجان را چگونه مهار کنیم؟
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هفته گذشته در بازدیدی که بههمراه گروهی از
پژوهشگران جوان بخش منابع طبیعی کشور از
کانونهای بحرانی فرسایش بادی در منتهیالیه
جنوب شرقی خوزستان واقع در قلمرو شهرستان
هندیجان داشتم ،مشاهده کردم که هنوز یکی از
گونههای گیاهی شورپسند و بومی منطقه به نام
اُشنان ( )Seidlitziarosmarinusدر برخی

۴

از مناطق توانسته مقاومت کند و پابرجا بماند .اما
شــگفتآور آنکه از بین دهها گونهای که در طرح
تثبیت این چشمههای تولید گرد و خاک جدید
مورد اســتفاده قرار گرفته یا میگیرد ،خبری از
اُشــنان نبود! در عوض از انجیر معابد بگیر تا حرا
و حتی نارنج برای نهــالکاری در آن عرصههای
خشک و شور وجود داشــت و قرار بود بهصورت
آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد.
نکته تاملبرانگیزتر دیگــر آنکه به گفته فرماندار
هندیجان؛کوروش مودت ،بحــران کمبود آب و
نابودی اراضی کشــاورزی درست از زمانی دامن
هندیجان را گرفت که سد کوثر روی رودخانه زهره

در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شد و حقابه
هندیجان بهشدت کاهش یافت .مودت این را هم
اضافه کرد :میگویند ســد در همهجا خوب است
اما برای مردم هندیجان که از سم هم بدتر بود»!
البته ایشــان خبر ندارند که ســدها بد هستند،
مگــر اینکه خالفش ثابت شــود و نــه برعکس.
بههرحال آنچه که به نظر میرســد برای احیای
توان تابآوری خوزستان باید در اولویت مدیران
ارشد کشــور قرار گیرد؛ نه ربطی به وجود یا عدم
وجود آب مــازاد و اظهارنظر جنجالی عیســی
کالنتری دارد -که ســبب شد پنجشنبه گذشته
در بزرگتریــن گردهمایــی مردمــی در اهواز،

قصههای یومیه
نوار زرد

جمعآوری معتادان
متجاهر در پایتخت
دیــروز مأمــوران پلیــس در عملیات
«والعادیــات »۲در مناطــق هرندی،
مولوی و شوش تهران بیش از هزار معتاد
متجاهر و  ۳۳۵خرده فروش موادمخدر
را دســتگیر کردند .پس از آن ،حسین
رحیمــی ،رئیس پلیس تهــران گفت:
«از این افــراد بیــش از  ۱۷۰کیلوگرم
موادمخدر کشف و ضبط شد ».او ادامه
داد« :در ده روز گذشــته یک عملیات
همه جانبه علیه قاچاقچیان عمده هشت
باند قاچاق مواد مخدر هم داشتیم .این
باندها منهدم شدند و از آن ها هم ۲۱۰۰
کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف شد و
 ۳۲قاچاقچی عمده نیز دستگیر شدند».
او افزود« :بیش از هزار معتاد متجاهری
که در این طرح دســتگیر شدند ،برای
بازپروری به مرکز بازپروری فشــافویه
منتقلمیشوند.همچنینخردهفروشان
مواد مخدر و قاچاقچیان عمده نیز تحویل
مقامات قضایی خواهند شد».
رحیمی همچنین گفــت« :امیدواریم
دیگر این معتادان را در ســطح شــهر
نبینیم .وظیفه ما دســتگیری و تحویل
آنها به مراکز بازپروری از جمله سازمان
بهزیســتی و وزارت بهداشت است و این
همت این ســازمانها را میطلبد تا این
افراد با بازپروری بتوانند دوباره به زندگی
خوب و به جامعه برگردند و ما آنقدر این
طرح را ا دامــه میدهیم تا جامعه از این
افراد پاک شود ».او افزود« :دیگر مسئوالن
نیز باید برای معتــادان متجاهری که از
خانواده رانده شدهاند و به سطح خیابان
آمدند فکری بکنند؛ چــرا که اغلب این
افراد به بیماریهای مسری از جمله ایدز
و هپاتیت مبتال هســتند .معتقدم این
معتادان متجاهر نیز شهروندان جامعه
هستند و اگر چه دارای بیمارهای خاص
هســتند و این بیماری را به دیگران نیز
منتقل میکنند بایــد برای آنها فکری
اساسی شود».
معتــاد متجاهر ،معتادی اســت که در
مالءعام اقدام به مصــرف مواد میکند.
آنــان هــر روز در دل یــک ماجــرای
تازهاند؛ روزی کارتنخوابی شان موضوع
گفتوگوهاست و روزی گورخوابی شان.
پیشتر محمدمســعود زاهدیان ،رئیس
پلیس مبارزه با مــواد مخدر ناجا ،گفته
بود که «جمعآوری و پاکســازی نقاط
آلوده شــهر تهران از «لــوث» معتادان
متجاهر یکــی از اولویتهای اصلی این
پلیس است».
با این همه تاکنــون هر اقدامی که برای
مقابله با معتادان متجاهر انجام شــده
اســت ،از جمعآوری آنان و پاکســازی
محــات از «لوث» وجودشــان گرفته
تا برخوردهای جهادگونــه و ضربتی و
گازانبری ،کمتر نتیجه داده و باز آنها به
گوشهها و کنجهای شهرها بازگشتهاند.
طبق قانون اگر فرد معتاد با وجود بستر
مناسب برای درمان و وجود همه امکانات
حاضر نشد برای ترک اقدام کند ،متجاهر
شــناخته شــده و در چنین شرایطی،
ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری
ارجاع داد.
ديالوگ

رئیس کمیسیون
شهرسازی و معماری
شورای شهر تهران:
باغی واقــع در آجودانیه با وســعت 4895
مترمربع براســاس گزارشات موجود دارای
 420اصلــه درخت بــوده و به عنــوان باغ
شناخته شــده بود که  44اصله درخت در
آن خشک شده و  69اصله درخت هم کسر
شده است.

سخنگوی ثبت احوال
کشور:
در طول  9ماهه اول ســال  481هزار و 809
ازدواج به ثبت رسیده است .در همین مدت
 1076ازدواج ثبت شــده مربــوط به زنان
سالمند باالی  60سال و  7812ازدواج مربوط
به مردان باالی  60سال است.

عکس :ایرنا

مرگ بر اثر سهلانگاری پزشکی یا جراحی زیبایی

شرایط مرگ
ایشان در حال
بررسی است.
از پزشکی
قانونی و وزارت
بهداشت هم
به ماجرا ورود
کردهاند .وقتی
بیمار را بررسی
میکنند نوع
داروها و میزان
مصرفش هم
مشخص است.
تنها شرایطی
که ممکن است
پیش بیاید این
است که مریض
به یک نوع
دارو واکنش
خاصی نشان
دهد

گزارش روز

مرگ قهرمان ژیمناستیک
با جراحی زیبایی
سارا غضنفری
روزنامهنگار

اســمش را که ســرچ میکنید انــواع مختلف
موفقیتها به دنبال اســمش میآیــد .قهرمان
ژیمناســتیک اســتان مرکزی و یکی از مربیان
زن در ایــن حوزه بود .یــک روز میرود بینیاش
را عمل ســاده زیبایــی انجام دهد و بعــد از آن
دیگــر برنمیخیزد .پریســا خدری ،ورزشــکار
رشــته ژیمناســتیک که حدود دو ماه پیش در
حین انجام عمل جراحــی زیبایی بینی در مرکز
جراحی «شفا» به کما رفته بود پس از حدود دو،
ماه سهشــب پیش فوت کرد .طبق گفته خانواده
این ورزشــکار زن ،او حدود یک ماه و خردهای در
بیمارستان ابنســینا تهران در کما بود ،سپس به
بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) اراک منتقل شد و
در آن بیمارستان فوت کرد .طبق گفته پزشکان
و خانواده پریســا هیچ سابقه بیماریای نداشت و
نحوه مرگ او شائبه قصور پزشکی در حین حراجی
را بیشــتر میکند .خانواده پریسا از این ماجرا به
محاکم قضایی شکایت بردهاند ،اما به قول پدرش
« دخترم که دیگر زنده نمیشود».
وقتی با خانوادهاش تماس میگیرید صدایشان
گرفته اســت ،انگار رمقی ندارند .اما خواهر پریسا
راضی میشــود با «جامعه فردا» گفتوگو کند تا
بگوید در این دو ماه چه بر پریسا گذشته است .ندا
دو ماه باالی سر خواهرش بوده تا شاهد بازگشت
او به زندگی باشد ،امیدی که حاال میگوید عبث
بود .او از ابتدای ماجرا را اینگونه تعریف میکند:
«پریسا  22ســاله و قهرمان ژیمناستیک بود .دو
ماه پیش برای عمل زیبایی بینی به مرکز جراحی
شفا در تهران میرود .طبق گزارش تیم پزشکی،

در حین عمل ،خواهر من ایست قلبی میکند که
احیایش میکنند و بعد از بازگشت ،عمل جراحی
را ادامه میدهند .اشــتباه اولشــان این بوده که
فشــار را بیش از حد پایین میآورند که منجر به
ایست قلبی بیمار میشود و اشتباه بعدی این بوده
که عمل را ادامه دادهاند .بعد بیمار را به ریکاوری
میبرند ،با این تفکر که حال بیمار خوب اســت و
خواهر من سه ساعت در ریکاروی بود تا به هوش
بیاید ،بعد پدرم پیگیــری میکند که چرا آنقدر
بیرون آمدنش طــول کشــیده .آنوقت گفتند
خواهرم به داروی بیهوشــی حساسیت داشته و
بایــد آمبوالنس بگیریم تا به بیمارســتان طرف
قرارداد کلینیک (بیمارســتان ابنسینا) برویم.
حتی اعالم کردند هزینه بیمارســتان با ماســت
و خیالتان راحت باشــد ».خواهر پریســا درباره
شرایط پریســا در بیمارستان خصوصی ابنسینا
ی نداشت،
میگوید« :تا چهار روز هیچ عالئم حیات 
بعد به مــا گفتند دیگر به هــوش نمیآید .حتی
گفتند عالئم هوشیاریاش بین تا  5تا 6است .بعد
از  12روز که اقدامات پزشــکی روی پریسا انجام
دادند گفتند هوشیاریاش در حدود  7تا 8است،
اما دیگر وضعیتش تغییر نکرد؛ فقط چشمانش را
باز میکرد و از روی زیاد و کم شــدن تپش قلبش
متوجه میشــدیم صداها را متوجه میشود .بعد
از یک مدت ،کلینیک شــفا اعالم کرد چون شبی
حدود ســه میلیون و خردهای هزینه میشــود و
تعداد روزها افزایش یافته ،ما نمیتوانیم هزینهها
را تقبل کنیم و چون خود شما زیر نامه پذیرش را
امضا کردهاید ،هزینهها را باید خودتان بپردازید».
ندا خدری میگوید« :بــه ما گفتند از هر کجا که
میتوانید بروید و نامه قانونی بیاورید که یک ریال
از هزینههــای درمانی با ماســت! در صورتی که

ما به معاونت درمان علوم پزشــکی ایران (دکتر
آقاجانی) بارها مراجعه کردیم و آنها اعالم کردند
هزینهها با کلینیک است .آن قدر ما را تحت فشار
گذاشتند تا پریسا را به بیمارستان دولتی منتقل
کنیم و عین جملهشان این بود که «ما سر چاه نفت
ننشستهایم و اگر هم بخواهیم به شما لطف کنیم
و هزینه درمان پریسا را بدهیم در صورتی است که
در بیمارســتان دولتی بستری باشد .این حرفها
در حالی بود که خواهر سالم من در مرکز جراحی
شــفا و بر اثر جراحی در آنجا به کما رفت ».پریسا
خدری بعد از یک مــاه و خردهای به اراک منتقل
میشود .خواهر پریسا در این مورد هم میگوید:
«به دلیل مسافت و شــرایط سخت ،پدرم دنبال
بیمارستانی در اراک گشــت تا پریسا را به اراک
آوردیم .اما تیم مرکز جراحی شفا از پدر من چک
سفید در وجه امانت گرفتند و گفتند این چک باید
باشد چون ما هزینهها را پرداخت میکنیم و وقتی
دیه گرفتید باید پس بدهید .چکی که هرکاری با
آن میتوانستند بکنند».
انتقال بیمار به بیمارستانی در اراک

خانواده پریسا از نحوه معالجه پریسا در بیمارستان
امیرالمؤمنین (ع) اراک بســیار ناراضی هستند
و میگویند غمی به غمهایشــان اضافه کردند.
خواهر پریســا درباره نحوه معالجه خواهرش در
اراک نیز میگوید« :بیمارســتان امیرالمؤمنین
دولتی اســت .پرســتاران و دکترها مــا را اذیت
کردند .کلینیک میگفت بیمارســتان ابنسینا
خوب نیســت و فقط پول میگیــرد ،در صورتی
که در بیمارســتان ابنسینا تهران همیشه پریسا
تحت نظر بود .ما دوشنبه ،یعنی اواخر آذر ،پریسا
را بــه اراک آوردیم و من چهارشــنبه از تهران به

شرکتکنندگان جملگی خواســتار عزل وی از
ریاست سازمان حفاظت محیطزیست شوند -و
نه ربطی به اســتقرار گونههای مهاجم ،غیربومی
یا نامتناسب با خواهشهای بومشناختی منطقه
دارد .فقط کافی است اجازه دهیم تا عرصههایی
که بهصورت طبیعی هزاران ســال است کاربری
تاالبی و کنارتاالبی داشتهاند مثل منطقه دهنو در
هندیجان و اراضی اطراف بزرگراه اهواز/ماهشهر،
دوباره حقابه خود را بهدســت آورند .همچنین،
تجربه موفق آبگیری هورالعظیم باید ادامه یافته
و از محــل ارتقای راندمان کشــاورزی ،کاهش
ضایعات ،محدودکردن کشــت و صنعت نیشکر،

توقف کشت برنج در پایین دست رودخانه کرخه و
مهار طرحهای انتقال آب و سدسازی در باالدست
رودخانههای منتهی به خوزستان ،آب مورد نیاز
تأمین شود.
واپســین نکته آنکه همــه مدیران ســاکن در
اســتانهای باالدست خوزســتان باید دریابند
که فشــار برای دریافت هر یک لیتر بیشــتر از
رودخانههای کارون ،جراحی ،زهره ،دز و کرخه
به معنی تشــدید بحران و افزایش ناپایداری در
راهبردیترین استان کشور ،خوزستان است.
به نظر نمیرسد که تبیین این نکته ساده نیاز به
تحلیلی مشروح و مفصل یا پیچیده داشته باشد!
نه؟ فقط کافی اســت در این معادله ،افرادی که
نفعشان در عدم درک این واقعیت ساده طبیعی
است را از فرآیند تصمیمگیری ملی حذف کنیم.

اراک رفتم ،اما وقتی دیدمش نشناختمش .هیچ دچار این مشکل شد نیز میگوید« :ممکن است
چیزی از خواهر من نمانده بود .با صورت تکیده در عارضه دارویی باشــد .اکثر افراد وقتی به ایشان
کما بود .در آیسییو بیمارستان ابنسینا ما یک «اپی نفرین» تزریق میشــود دچار افت ضربان
ساعت باالی سر پریسا میرفتیم و در بیمارستان قلب میشــوند ».این فرد کمکاری بیمارستان را
اراک این اجازه را به ما نمیدادند و فقط سه دقیقه دلیل مرگ پریســا نمیداند ،اما میگوید« :وقتی
میتوانســتیم ببینیمش .ما میگفتیم چرا پای عمل پریسا تمام شد به هرحال مغز آسیب دیده
بیمار را مثل ابنسینا نمیبندید که بدنش خشک بود .اما شاید در این دو ماه دچار مشکل شده است.
نشــود؛ میگفتند خواهر شما دارد میمیرد؛ چرا به هرحال پریسا در کمای نسبی بوده است .مرگ
آنقــدر ماجرا را جــدی گرفتید؟ مــا خودمان پریسا به دلیل مشــکل مغزیاش نبوده است ،یا
میدانیم خانواده عصبی بودنــد ،ولی حداقلش عفونت کرده یا دچار افت قلبی شده است .دو ماه
این اســت که پاســخ خانواده بیمار را بدهند .ما است تحرک نداشــته است ».وقتی با بیمارستان
درخواست کردیم با هزینه خودمان مکمل غذایی ابنسینا تماس گرفته میشود اعالم میکند پریسا
تزریق کنند؛ گفتند بچه شما میمیرد .چرا اصرار در کما از کلینیک شــفا به آنجا منتقل میشود و
میکنید؟ این حرفها را یک پرستار نمیگفت ،تمام اقدامات درمانی روی او به خوبی انجام شده
بلکه ســوپروایزر و دکتر میگفتنــد ».خانواده اســت ،اما مغز به هر حال آسیب دیده بوده است.
پریسا خدری از مرکز جراحی شفا و تیم پزشکی اما این فرد از تیم جراحی میگوید« :همه مشکل
شــکایت کردهاند و حاال قصد دارند از بیمارستان را از گــردن خود بــاز میکنند ،ولــی به هرحال
امیرالمؤمنیــن و نحوه رفتار کادر پزشــکی آنجا در واقع همه هم راســت میگوینــد .با این همه
شــکایت کنند .خانواده میگویند اگر ما پیگیری پرونده در پزشــکی قانونی در حال بررسی است.
میکردیم کلینیک شــفا پیگیر مشــکل ما بود ،مطمئنــا برای تکتک افــراد کلینیک هم قصور
اگر نه ،خودشان اصال به سراغمان نیامدند .ما پیش زده میشود .اما دســتگاه و تجهیزات اتاق عمل
کم نبوده اســت ».وقتی تأکید میکنیم خانواده
کارشناسان پزشکی که رفتیم گفتند در این ماجرا
مقصرین چند گروه هستند« .تیم پزشکی مقصر پریســا طبق گزارش اعالم کردهاند دستگاه کم
بــوده و کلینیک هم تأیید کرده اســت ،این
است که نتوانست عالئم حیاتی بیمار را
عضو تیم جراحی میگوید« :این مشکل اول
خوب متوجه شود .همچنین خود مرکز
به دلیل عارضه دارویی اســت و دیرتر نشان
جراحی مقصر است ،چون یک دستگاه
دادن شــرایطش است .ممکن است دستگاه
برای چهار اتاق عمل دارد .همچنین
یک مشکلی داشته باشد و دیرتر شرایط
پزشــکانی که بعد از ایست قلبی و
احیا بیمار ،باز هم عمل را ادامه دادند .طبق گزارش تیم
ضربان قلبش را نشــان داده باشد چون
وقتی از ساعت هشت صبح پشت سر پزشکی ،در حین
حتی اگــر  20ثانیه هم بــه مغز خون
عمل خواهر من
نرسد عارضه ایجاد میشود ».همچنین
هم بیمار را به اتاق عمل میبرند باید
ایست قلبی میکند
که احیایش میکنند درباره نحوه تأمین هزینه مالی توســط
شرایط را هم بررسی میکردند».
مرکز جراحی شــفا و ایــن که گفتهاند
و بعد از بازگشت
حرفهای خانواده پریسا
عمل جراحی را ادامه دیگر هزینهها را تقبــل نمیکنیم این
احساسی است
میدهند .اشتباه
عضو تیم جراحی میگوید« :از طرف ما
بوده
این
شان
ل
او
در
که
پزشــکی
تیم
یکی از اعضای
نیاز نبود اصال هزینهای پرداخت شود و
جراحی پریسا حضور داشت درباره که فشار را بیش از
میتوانستیم منتظر دیه بمانیم ،اما هر
شــرایطی که برای او پیــش آمد و حد پایین میآورند
کدام یک مبلغی به آنها کمک کردیم .از
که منجر به ایست
منجر به مرگش شــد توضیحاتی به
لحاظ حقوقی کلینیک موظف است با
قلبی بیمار میشود
بیمارستان هماهنگ باشد تا در صورت
«جامعه فردا» میدهد .این پزشک و اشتباه بعدی این
تأکید میکند که خانواده پریسا به بوده که عمل را ادامه نیاز ،بیمار به  ICUبرود .اگر کلینیک
هر حال دچار تألم هســتند و شاید دادهاند .بعد بیمار را خودش بیمار را بســتری کرده باشــد
برخی حرفهایشان هم احساسی به ریکاوری میبرند ،موظف اســت تأمین هزینه کند ،تا بعد
باشــد .او میگوید« :شرایط مرگ با این تفکر که حال
که مشخص شد چه کسی مقصر است
ایشــان در حال بررســی است .از بیمار خوب است و
هزینهها پرداخت شود ».در مورد گرفتن
سه ساعت خواهر من
پزشــکی قانونی و وزارت بهداشت
چک ســفید امضا از پدر مرحوم پریسا
در ریکاروی بود تا
خدری ،این عضو تیم جراحی میگوید:
هم به ماجــرا ورود کردهاند .وقتی به هوش بیاید ،بعد
بیمار را بررسی میکنند نوع داروها پدرم پیگیری میکند «ما حتی برایشــان بیمارستان دولتی
و میزان مصرفش هم مشخص است .که چرا آنقدر
(شــهدای هفتم تیر) را فراهم کردیم،
تنها شرایطی که ممکن است پیش بیرون آمدنش طول ولی رضایت ندادند .حتــی گفتیم هر
بیاید این اســت کــه مریض به یک کشیده .آنوقت
چقدر کلینیک ،بیمارســتان و پزشک
نوع دارو واکنش خاصی نشان دهد .گفتند خواهرم به
مقصر باشند درصد دارند و ممکن است
داروی بیهوشی
جراح بــرای کاهــش خونریزی در
یک درصدی هم بیمار مقصر باشــد و
حساسیت داشته و
حین عمل ،یک دارو (اپی نفرین) به باید آمبوالنس بگیریم مجبور شــوید هزینهها را بپردازید ،اما
موضع بینی تجویز میکند که ممکن تا به بیمارستان طرف ایشــان نپذیرفت و ما هم گفتیم حتما
است عارضه داشته باشد و باعث افت قرارداد کلینیک
میخواهند خودشان هزینههای باالی
ضربان قلب و نرسیدن خون به مغز (بیمارستان ابنسینا) بیمارســتان خصوصی را بپردازند! اگر
شــود .چنین عوارضی وجود دارد برویم
در یک بیمارستان دیگر هم بود امکان
وگرنه جراحی ایشان خیلی سخت
بازگشت پریسا ممکن نبود».
نبود .وقتی متوجه شدند ضربان قلبش افت کرده البته این فرد نمیگوید خانوادهای که دخترش را
و خون به مغزش نرسیده ،مدت بسیار کوتاهی بود سالم تحویل داده و در کما تحویلش گرفته الاقل
و دستگاه سریع نشان داد و سریع عملیات احیا را حق دارد بیمارســتان دختــرش را تعیین کند.
آغاز کردیم و او در عرض یک دقیقه بازگشت و ما پرونده پریســا در پزشکی قانونی در حال بررسی
عمل را ادامه دادیم .ولی مغز ایشــان حساس بود اســت ؛ فقط یک سؤال میماند :نظام پزشکی که
و دچار مشکل شــدند ».این پزشک در پاسخ به قرار بودمانع از تکرار پروندههای قصور پزشــکی
این مسئله که پریسا ســالم بود اما در حین عمل شود ،چرا از تکرار آن جلوگیری نمی کند.

آموزش و پرورش ،ناتوان در حذف کنکور
جامعه فردا :بنابر قانون مصوب مجلس ،ســهم سوابق تحصیلی
در پذیرش دانشــگاهها باید به  85درصد برسد .اما این سهم هرگز
به بیش از  25درصد نرسید و سرانجام دیوان عدالت اداری به ابطال
سهم سوابق تحصیلی در کنکور حکم داد و بر این اساس تا زمانی که
امتحانات نهایی در دوره متوسطه بهطور کامل برگزار نشود ،سهم
ســوابق تحصیلی در کنکور به صورت قطعی اعمال نخواهد شد،
مأموریتی که وزارت آموزش و پرورش تا امروز در انجام آن ناتوان بوده.
دیروز قاســم احمدیالشکی ،نایبرئیس کمیســیون آموزش و
تحقیقات مجلس ،اعالم کرد که «اگر وزارت آموزش و پرورش نتواند
قانون را در مورد مسئله حذف کنکور و برگزاری آزمونهای استاندارد
اجرایی کند ،براســاس آییننامه مجلس به این موضوع رسیدگی
خواهد کرد و اگر مجلس کند ،برای بررســی به قوهقضائیه و سایر
مراجع ذیصالح ارسال میشود».
او ادامه داد« :در حال حاضر آموزش و پرورش نتوانسته است آزمونها
را به طور یکپارچه و کشوری و بهروز برگزار کند و تا زمانی که نتوانیم
این کار را انجام دهیم با همین چالشها مواجه هستیم .اجرای این
قانون نیاز به کار کارشناسی دارد و براساس آنچه در قانون سنجش
و پذیرش تصویب شــده طی مدت پنج سال باید آموزش و پرورش
نسبت به برگزاری آزمونها اقدام کرده و ۸۵درصد از سوابق تحصیلی
نیز توسط سازمان سنجش در کنکور لحاظ شود».
البته او پیشاپیش بر ناتوانی آموزش و پرورش در اجرای این قانون
تأکید کرد و افزود« :آیا آموزش و پرورش میتواند آزمون استاندارد
و مطابق قوانین را با رعایــت عدالت برگزار کند؟ به نظر بنده خیر،

امکانپذیر نیســت ،زیرا شرایط تحصیلی در مناطق مختلف کشور
بهطور یکسان نیست .تا زمانی که آموزش و پرورش نتواند آزمونهای
اســتاندارد در دوره متوســطه را برگزار کند این مشکل همچنان
باقی است .اما در این شرایط هم طبق ماده  ۲۳۶آییننامه مجلس
میتوان به این مسئله ورود کرده و به عنوان تخلف با دستگاه مربوطه
برخورد کرد».
سیدجواد ساداتینژاد ،عضو کمیسیون آموزش مجلس ،هم تأیید
کرده که «وزارت آموزش و پرورش وظیفه خود را انجام نداده است.
بنابراین وقتی آموزش و پرورش این آزمونها را برگزار نکرده و قانون
اجرایی نشده است نمیتوان انتظاری بیش از این داشت».

براساسماده ۲۳۶آییننامهمجلس،چنانچهرعایتشئوناتونظمیا
استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور،
وزیر یا مسئوالن دستگاههای زیرمجموعه آنها توسط نمایندگان
اعالم شود موضوع بالفاصله از طریق هیأترئیسه جهت رسیدگی
در کمیسیون مربوطه ارجاع میشود و کمیسیون حداکثر ظرف10
روز موضوع را رسیدگی میکند و در صورت وارد بودن با اظهار نظر
صریح گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
همچنین براساس تبصره یک این ماده ،چنانچه نظر مجلس بر تأیید
گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوهقضائیه و سایر مراجع
ذیصالح ارجاع میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی

رسیدگی شود.
پارسال۳۵۰،هزار صندلی در دانشگاهها خالی ماند؛ صندلیهایی که
البته مال دانشگاههای پولی بودند .بررسی کنکورهای برگزارشده
در ســالهای اخیر هم خبر از کاهش ظرفیــت دورههای روزانه
دانشگاهها دارد؛ به گونهای که در آزمون سراسری سال گذشته ،در
مجموع 129هزار و  516ظرفیت به دورههای روزانه و بدون شهریه
و 620هزار و  753ظرفیت به ســایر دورهها که با دریافت شــهریه
است ،اختصاص داشت؛ این یعنی چیزی بیش از 80درصد پذیرش
دانشگاهها به سوی دورههای شهریهای همچون شبانه ،پردیس و...
هدایت شدند .هم آموزش و پرورش و هم سازمان سنجش از حذف
کنکور ناتوان ماندهاند .علی عبدالعالی ،پژوهشــگر حوزه آموزش و
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ،هم میگوید« :مؤسسههای کنکور
جنایتکاران هوشمندند .مافیایی نامعلوم یا معلوم در حال کنترل
آموزش و پرورش اســت ».او میافزاید۱۳« :میلیون دانشآموز در
مدارس مشغول تحصیل هستند که یک میلیون نفر از آنها کنکوری
هستند ،اما یکســوم یا یکچهارم آنها که حدود سه میلیون نفر
میشوند ،مشتری کنکور آزمایشیاند .همین کنکورها ،در سال بالغ
ب ر هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و از محل چاپ کتابهای
کمکآموزشی نیز به همین میزان پول نصیب مؤسسات خصوصی
میکند»؛ یعنی 2هزار میلیارد تومان .عبدالعالی تأکید کرده بود:
«باید اعتراف کنیم که تصمیمگیرندگان اصلی آموزش و پرورش
ما وزیر و معاون وزیر نیستند ،بلکه آنهایی هستند که صنعت کنکور
را به دست دارند».

