
بي حاش�يه و قانع كنن�ده! اين دو كلم�ه بيان 
مختصر ماحصل عملکرد دس�تگاه قضايي  در 
چند ماه اخير است. آن زمان كه رئيس سابق قوه 
قضائيه براي كنترل بلبشوي بازار به رهبر انقالب 
نامه نوشت و استيجازه دوازده بندي را  از ايشان 
گرفت تا مفسدان اقتصادي و اخاللگران بازار را 
علني، فوري و قاطع محاكمه كند. برخي معتقد 
بودند آن نامه و اقدامات پس و پيش آن نمايشي 
است، اما دادگاه هاي ويژه اقتصادي برپا شد و 
در آن از وزير س�ابق گرفته تا داماد وزير الحق 
و ش�اخ هاي بازار و حتي برادر رئيس جمهور و 
غيره و ذالك همه به پاي ميز محاكمه كشانده 
شدند، از خودشان دفاع كردند، حکمشان صادر 
و اجرا شد يا در حال اجرايي شدن است. نتيجه 
برخورد بدون اغماض و بي حاش�يه دس�تگاه 
قضايي  حاال بر بازار هم ملموس اس�ت: قيمت 
موادغذايي نزولي ش�ده و صف ها براي گوشت 

و مرغ برچيده ش�ده در باالترين و شديدترين 
نقطه تحريم ها و فشارهاي غربي، بازار ارز آرام و 
اصطالحاً رو به پايين است. از همه اينها مهم تر، 
اقناع عمومي هم از پس اي�ن دادگاه ها حاصل 
ش�ده و ديد مردم نسبت به دس�تگاه قضايي  
تا حد بس�يار زيادي ارتقا يافته اس�ت. رئيس 
دستگاه قضايي  گفت: رسانه ها در اجراي عدالت 
همکار دستگاه قضايي  هستند. الحق و االنصاف 
هم اگر مخابره اخبار برخورد با دانه درش�ت ها 
و اطالع يافتن مردم از اي�ن امور مهم نمي بود، 
پنج�ه عدال�ت دس�تگاه قضاي�ي  ب�ر گلوي 
مفسدان اقتصادي بي ثمر يا اقاًل كم ثمر  مي بود. 
آنچنان يكه ت��ازي مي كردند و ج��والن مي دادند 
كه هيچ كس حتي گمان نمي كرد روزي با لباس 
آبي و راه راه دادگاه در جايگاه متهم بايس��تند و از 
خودشان براي به زندان نرفتن يا اعدام نشدن دفاع 
كنند! از س��ال ها پيش در افواه همه افتاده بود كه 

دانه درشت ها در جمهوري اسالمي قسر در مي روند 
و آقازاده هايشان هم تا مي توانند جيب هايشان را پر 
پول مي كنند و دست آخر هم يا به كانادا مي روند يا 
استراليا يا كه در همين جا استوري هاي اشرافي از 

پنت هاوس هاي نياوران و سعادت آباد مي گذارند !
 تصور ها عوض شد

اين تصور با برپا ك��ردن دادگاه ه��اي علني براي 
برخورد با مفسدان اقتصادي ترك برداشت. حاال 
اس��تمرار برگزاري بدون اغماض، علني، قاطع و 
فوري دادگاه دانه درشت ها و مخابره اخبار بدون 
سانسور آن در رسانه ها باعث شده مردم احساس 
كنند دستگاه قضايي  حق مظلوم را از ظالم خواهد 
گرفت، حتي اگر اين ظالم قباًل وزير بوده باش��د يا 
برادر رئيس جمهور مستقر.  ديگر آن تصور كه پول، 
حالل همه مشكالت و دستاويزي براي دور زدن 
قانون است، چندان قابل اعتنا نيست. اگر اخبار و 
مشروح مذاكرات هر روزه دادگاه هاي علني مفاسد 

اقتصادي را دنبال كنيد، به خوبي متوجه مي شويد 
كه قوه قضائيه كمر همت بس��ته تا كف بازار را از 
اخاللگران و مفسدان پاك كند. اين همت بي تأثير 
هم نبوده و آرامش كنوني بازار حاصل همين عزم 
دستگاه قضايي  اس��ت. تحريم ها و فشارها در اوج 

است، ثبات بازار هم در همين ايام مثال زدني. 
 همه دانه درشت ها

به اين اسامي و سمت ها دقت كنيد:
حسين فريدون، برادر رئيس جمهور 

پرويز كاظمي، وزير سابق رفاه
محمد رضوي، داماد وزير فعلي كار

احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي
بابك زنجاني، متهم نفت��ي و صاحب كارتل هاي 

اقتصادي
حسين هدايتي، مشهور به عابربانك فوتبال ايران

محسن پهلوان، مديرعامل پديده شانديز
زيبا حالت، جعبه سياه نفتي

حميدرضا بخشايش، مديرعامل بانك سرمايه
رضا حمزه لو، مديرعامل سابق شركت پتروشيمي 
ايران به همراه 13 متهم ديگر از جمله محس��ن 

احمديان
اميرحسين آزاد، حس��ن قرباني و مهدي بهرامي، 
متهمان اصلي پرونده مؤسسات مالي البرز ايرانيان، 

آرمان و فردوسي
وحي��د مظلومين و محمد اس��ماعيل قاس��مي، 

سالطين سكه
حميدرضا باقري درمني، سلطان قير  و... 

اين  افراد با اين سمت ها يا محاكمه شده اند و يا در 
حال سپري كردن مدت محكوميت شان هستند و يا 
به اعدام محكوم شده اند يا حكمشان در شرف صادر 
شدن و اجرايي شدن است. هر كدام از اينها تيم و 
ساختار داشته اند و با محاكمه سرتيم، ساختار تيم 
هم از هم پاشيده شده اند.  هيچ كس گمان نمي كرد 
چنين صف متهماني از مس��ئوالن، وابس��تگان 
مس��ئوالن و س��رمايه داران كالن در دادگاه ها به 
صورت علني محاكمه شوند. حاال با محاكمه اينها، 
تصورات عوض و اميدها به برخورد بدون اغماض با 
قانون شكنان زنده شده اس��ت. پيش تر اگر كسي 
مي گفت برخورد با فساد خط قرمز ندارد باورپذير 

نبود، اما حاال اين گزاره باورپذير شده است. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5659 

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

| رمض��ان 1440   17  | خ��رداد 1398   2 پنج ش��نبه 

وزير بهداشت جامعه پزشکي را به تمکين از تعرفه هاي اعالمي تشويق مي كند، مشاورش براي گراني چندباره سالمت به معاون اول رئيس جمهور نامه مي نويسد

نمايش »نامه سرگشاده« براي باالبردن دوباره تعرفه هاي پزشکي!

 احضار مدير فروشگاه شهروند به خاطر تقلب در فروش 60 تن برنج

پنجه عدالت دستگاه قضايي  بر گلوي مفسدان اقتصادي
برخورد قضايي بي حاشيه و بدون اغماض با دانه درشت ها و انتشار بدون سانسور گزارش دادگاه ها

 اثرات مثبتي بر جامعه گذاشته است

هيچ گاه پزشکان 

زهرا چيذري 
از مي�زان رش�د   گزارش  2

تعرفه هاي درمان 
راضي نبوده اند؛ حتي در زمان اجراي گام سوم 
طرح تحول سالمت رش�د 120تا 300درصدي 
تعرفه هاي پزش�کي، ب�از هم هم�ه گروه هاي 
پزشك را راضي نکرد، اما  با تمام اينها امسال 
انگار ماج�را فرق مي كند. س�ال 98 به عنوان 
نخستين سالي كه رشد مزد درمان پيش از آغاز 
سال جديد نهايي و از ابتداي سال كاري ابالغ 
شد كه با بيشترين اعتراضات تعرفه اي پزشکان 
هم�راه ب�ود. ح�اال كار ب�ه جايي رس�يده كه 
سيدمحمود طباطبايي، مش�اور سالمت وزير 
بهداشت در نامه اي خطاب به جهانگيري معاون 
اول رئيس جمهور خواستار تجديدنظر جدي در 
تعرفه هاي درماني سال جاري شده است آن هم 
در شرايطي كه وزير و معاونانش پزشکان را به 

تمکين فرامي خواندند!
بعد از اجراي گام سوم طرح تحول سالمت و اصالح 
كتاب ارزش گذاري نسبي تعرفه هاي درمان چند 
سالي مي ش��ود  ميزان افزايش تعرفه هاي پزشكي 
به يكي از داغ ترين مباحث حوزه س��المت تبديل 
مي شود. يك سوي اين ماجرا كارشناساني هستند 
كه معتقدند، افزايش تعرفه هاي پزشكي به دنبال 
افزايش چندين برابري آن در طرح تحول سالمت 
منطقي نيس��ت و حتي در برخي م��وارد نيازمند 
تعديل تعرفه ها هستند. گروه ديگر معتقد به افزايش 
تعرفه ها متناس��ب با افزايش همه قيمت ها و تورم 
هس��تند و طي سال هاي اخير هميش��ه گروه دوم 
بوده اند كه كارش��ان پيش رفته اس��ت، اما با وجود 
اين در يكي دو س��ال گذش��ته، جامعه پزشكي به 
هيچ عنوان به ميزان افزايش مزد درمان قانع نبوده 
است. سال گذشته كار به جايي رسيد كه زمزمه هاي 
افزايش دوباره تعرفه ها از سوي وزارت بهداشت و با 
مسئوليت سيدحسن قاضي زاده هاشمي رسانه اي 
شد، اما ماجرا مس��كوت ماند. امسال پيگيري هاي 
پزشكان جدي تر از قبل شده است. تدارك شكايت 

به ديوان عدالت اداري براي طرح نارضايتي از ميزان 
رشد تعرفه هاي درمان مدت هاست از سوي انجمن ها 
و گروه هاي مختلف پزش��كي پيگيري مي ش��ود و 
نس��خه هاي دادنامه ش��كايت تعرفه اي در فضاي 
مجازي و كانال هاي مربوط به پزش��كان دست به 
دست مي چرخد، اما ماجرا به همين اقدامات محدود 
نشده و اين بار مشاور سالمت وزارت بهداشت دست 
به قلم ش��ده و خطاب به معاون اول رئيس جمهور 
در نامه اي سرگشاده خواس��تار تجديد نظر جدي 

تعرفه اي شده است. 
 دس�تمزد كارگران هم متناس�ب ب�ا تورم 

نيست 
پيش از اين نيز گاليه هاي تعرفه اي پزش��كان از 
طريق نظام پزشكي به گوش وزارت بهداشتي ها 
رسيده بود. سازمان صنفي نظام پزشكي در برابر 
رش��د10درصدي تعرفه هاي پزشكي در بخش 
دولتي و رشد 13درصدي آن در بخش خصوصي 
معتقد است، اين ميزان رشد پيامدهايي چون رواج 
پديده زيرميزي، كاهش كيفي��ت ارائه خدمات، 
ورشكستگي مراكز درماني و تعديل نيرو را خواهد 
داش��ت. به همين دليل هم طي روزهاي آغازين 
سال 98 روزي نبود كه شكوائيه اي تهديدآميز از 

سوي نظام پزشكي يكي از شهرستان ها رسانه  اي 
نشود. با وجود اين سعيد نمكي، وزير بهداشت از 
پزشكان خواس��ت تا به افزايش تعرفه ها تمكين 
كنند و تأكيد كرد » با متخلفان تعرفه اي برخورد 

مي شود.«
قاس��م جان  بابايي معاون درمان وزارت بهداشت، 
در واكنش به گاليه هاي تعرفه اي جامعه پزش��كي 
گفت: »مگر دس��تمزد همه مردم متناسب با تورم 
باال رفته است. در شرايط كنوني، فاصله اثرات تورم 
روي حقوق و دستمزد، كارمند و كارگر بيشتر بوده 
اس��ت.« حاال از بدنه خود وزارت بهداشت نامه اي 
سرگش��اده براي تجديدنظر تعرفه اي منتشر شده 
اس��ت؛  نامه اي كه ش��ايد بيش از هر چيز مصرف 

رسانه اي و برد تبليغاتي داشته باشد. 
 بازگشت بخش درمان الكچري و دريافت 

هزينه استهالك
در اين نامه آمده است:»از آنجايي كه در حال حاضر 
تعرفه هاي خدمات درماني ابالغي با عنايت به رشد 
هزينه هاي حقوق و دستمزد و مواد و وسايل مصرفي 
و س��اير هزينه هاي تس��هيالت و اقالمي كه مراكز 
درماني، به خصوص براي توليد محصول سالمتي 
به آن نياز دارند ب��ه هيچ وجه جوابگوي هزينه هاي 

جاري نبوده و چنانچه وضع به اين منوال ادامه يابد 
در ماه هاي آتي شاهد تعطيلي تعداد زيادي از مراكز 
درماني خصوصي خواهيم بود، بنابراين تجديدنظر 
جدي در تعرفه هاي درماني در ابعاد مختلف مورد 

درخواست است.«
برگشت روند سابق درخصوص پرداخت هزينه هاي 
متفرقه و وسايل يك بار مصرف و همچنين موافقت 
 VIP با تداوم استمرار خدمات در حوزه بخش هاي
در بيمارستان هاي خصوصي، همانند بخش دولتي 
به منظور تأمين بخش��ي از هزينه ها از سوي اقشار 
توانمند كه در سال 97 تعطيل ش��ده بود، از ديگر 

مواردي است كه در اين نامه لحاظ شده است. 
عالوه بر اين تأكيد ش��ده با عنايت به اس��تهالك 
تجهيزات گرانقيمت پزش��كي ك��ه قيمت برخي 
از آنها نس��بت به سال گذش��ته بالغ بر 300درصد 
افزايش داشته هزينه اين استهالك نيز از بيماران 

دريافت شود. 
 0/3 درصد از پزشکان 35 درصد نسخه ها 

را مي پيچند!
تالش ه��اي پزش��كان ب��راي افزاي��ش بيش��تر 
درآمدهايشان در حالي اس��ت كه اسناد و مدارك 
گوناگون اثبات مي كند درآمدهاي اغلب گروه هاي 
اين قشر همين حاال هم به اندازه كافي باال هست و 
با سطح كلي جامعه فاصله زيادي دارد. اين در حالي 
است كه درصد بااليي از اين قشر حتي مالياتشان را 

هم نمي پردازند. 
عليرضا عبداهلل زاده، دانش آموخته سياستگذاري 
عمومي از دانشگاه هاروارد با اشاره به بررسي هايي 
كه در سال 95 روي نسخ بيمه سالمت انجام شده، 
مي گويد:» در طرح بيمه س��المت ۲۶0 پزش��ك 
585 ميليارد نسخه نوش��ته اند، يعني 0/3درصد 
از پزش��كان 35درصد از نس��خه هاي اين بيمه را 
نوش��ته اند. وي با طرح اين پرس��ش كه به نظرتان 
همين پزشكان مالياتشان را داده اند، مي گويد:» به 
نظرم آنها مالياتش��ان را نپرداخته اند.« از نگاه وي 
مي توان با تدابيري از جمله كنت��رل تراكنش ها و 

دارايي هاي پزشكان ماليات آنها را محاسبه كرد.  

فروش�گاه  مدي�ر 
به خاط�ر   قضائي ش�هروند 

تقلب در فروش ۶0 تن برنج به تعزيرات احضار شد. 
سيدياس��ر رايگان��ي، س��خنگوي س��ازمان 
تعزيرات حكومتي كش��ور گفت: يك��ي از مديران 
فروش��گاه زنجيره اي ش��هروند براي پاسخگويي 
درخصوص تخلف��ات رخ داده در دو ش��عبه از اين 
فروشگاه به تعزيرات احضار و اولين جلسه رسيدگي 
به اين پرونده هم روزگذشته برگزار شد.  به گفته 

رايگاني، پ��س از بررس��ي هاي به عم��ل آمده در 
فروش��گاه ش��هروند روي دو برند به نام هاي برنج 
چاپار و برنج هاش��مي كريمي مشخص شد، بيش 
از 70 درصد برنج ها پاكستاني و 30درصد آن برنج 
ايراني باكيفيت پايين مخلوط شده و محموله ۶0تن 
موجود در فروشگاه به قيمت هر كيلو ۲۶5هزار ريال 
عرضه و به فروش مي رسد.  رايگاني تصريح كرد: با 
اظهارنظر كارشناس��ان صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان، اتاق اصناف 

و اتحاديه بنكداران در مورد اح��راز تخلف تقلب، 
موضوع صورتجلسه و بالفاصله با هماهنگي به عمل 
آمده با مديركل استان مازندران تيم گشت استان 
به محل كارخانه توليد برنج هاي مذكور در استان 
مراجعه و ضمن دس��تور توقيف توزي��ع و فروش 
30تن برنج موج��ود در كارخانه، نمون��ه برداري 
براي آزمايش به آزمايشگاه ارسال شد.  سخنگوي 
سازمان تعزيرات حكومتي اظهار كرد: با موافقت و 
رضايت كامل مديرعامل و دست اندركاران فروشگاه 

مركزي شهروند، موجودي انبار به ميزان ۶0 تن به 
طور كامل در محل فروشگاه عرضه و به قيمت يك 
ميليون ريال معادل هر كيسه 10 كيلويي 100هزار 
تومان  به مردم به فروش رس��يد و مورد استقبال 
مردم قرار گرفت.  وي خاطر نشان كرد: با هماهنگي 
مقام قضايي و نيز مديرعامل اين فروشگاه به تمام 
شعب دستور توزيع برنج هاي موجود در انبارهاي 
تمام ش��عب به قيمت كارشناس��ي هر كيسه يك 

ميليون ريال صادر شده است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------
 علي رجبي در واكنش به انتشار خبر آوازخواني گردشگر زن 
توئيت كرد: فارغ از بحث شرعي مسئله، گردشگري بي ضابطه و ولنگار، 
نوعي از تهاجم فرهنگي به مقاصد گردشگري اس��ت كه عمدتاً بافت 
مذهبي- سنتي دارند. توس��عه گردشگري غيرمسئوالنه به رغم اينكه 

چرخه مالي مقصد رو به گردش درمياره، براي فرهنگ بومي مخربه. 
-----------------------------------------------------

 خبرگ�زاري ايمنا با انتش�ار اين عک�س توئيت ك�رد: ورود 
گردش��گران به ابيانه بدون راهنماي محلي ممنوع شد. رئيس شوراي 
اس��المي ابيانه خطاب به فرماندار نطنز: رفتار ناهنجار و خارج از عرف 
اجتماعي موجب شده تا ش��وراي اس��المي ابيانه و دهياري آن اجازه 
ندهند گردش��گران بدون راهنماي مطمئن و مطلع در س��طح روستا 

رفت و آمد كنند. 
-----------------------------------------------------

 منصور كيايي با انتشار اين عکس توئيت كرد: رمضان تهران، 
پل طبيعت. ايران ظرفيت بااليي داره كه بزرگ ت��ر از بقيه رمضان رو 

جشن بگيره و اين نمونه خوبيه. 
-----------------------------------------------------

 اوين با انتشار اين عکس توئيت كرد: كدومو باور كنيم!دوست 
داشتنتونو يا كينه نابودي ايرانو!؟ اگه هر يهودي نيت صلح داره و هيچ 
دلش نميخواد نه جنايت كنه و نه جنگي پس از زير پرچم عسرائيل بايد 

بياد بيرون. وقتي تو اون كشوري دم از عشق نزن.
-----------------------------------------------------

 آسيد توئيت كرد: چندسال پيش، حضرت آقا در ديدار با مسئوالن 
قضايي گفته بود گلوگاه هاي فس��اد اقتصادي و فرآيندهاي فسادزا را 
شناسايي و تخريب كنيد. حاال هنوز هم حكايت همان است كه بود. يك 
فرآيندي هست كه اين قبيل موجودات )هادي رضوي و امثالهم( خلق 

شده و رشد مي كنند. اين بايد مورد حمله سهمگين قرار بگيرد. 
-----------------------------------------------------

 رس�ول ش�کري نيا با انتش�ار اين عکس توئيت كرد: سالروز 
شهادت مسيح كردستان شهيد محمد بروجردي محبوب خطه غرب 
كشور اس��ت. بروجردي فرمانده اي بصير، فهيم و باتدبير بود كه نقش 
زيادي در شكل گيري نهادهاي انقالبي در غرب كشور و ارتباط صميمانه 
بين مردم و انقالب ايفا كرد. خاطره خدمات بروجردي در كردس��تان 

فراموش شدني نيست. 
-----------------------------------------------------

 هانيه هاشمي با انتشار اين عکس توئيت كرد: تبليغي خالقانه 
براي فرهنگسازي بس��تن كمربند ايمني سرنشين هاي عقب خودرو. 

رسانه ها مي توانند فرهنگ ها را تغيير دهند... 
-----------------------------------------------------

 معصومه ابتکار با انتشار اين عکس توئيت كرد: به ديدن همسر 
شهيد مصطفي سوري رفتيم. خانم بهجت بانو سوري كه پس از شهادت 
همسرش وقتي هنوز 30 سال نداشته هفت فرزند را با صبوري و اميد 
به سرانجام رسانده است. همه فرزندانش تحصيلكرده و موفق شده اند 
و پنج فرزندش پزشك هستند. ديدار اين مادر نمونه در روز والدت امام 

حسن )ع( خودش يك عيدي بود. 

علي روحي سلوط*

 رئيس اداره سرمايه انساني سرباز س��تادكل نيروهاي مسلح با بيان 
اين مطلب كه ضريب حقوقي سربازان ۲1- ۲0 شده است، اعالم كرد: 
امسال 18 درصد به حقوق سربازان افزوده شده و اين افزايش در حقوق 
ارديبهشت ماه لحاظ شده اس��ت. وي در خصوص سربازان متأهل هم 
گفت: حق عائله مندي سربازان متأهل مثل كارمندان دولت است  كه 
حدود 171هزار تومان حق همسر و مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي 

هر فرزند به سربازان متأهل پرداخت مي شود. 
 مديركل دفتر طب ايراني وزارت بهداش��ت با اش��اره به اينكه ۲00 
متخصص و 300 دانشجوي طب سنتي در كشور فعال هستند، گفت: 
آيين نامه اي تصويب كرده ايم تا عطارها و حكيمان خوشنام و با تجربه 

زيرنظر پزشك طبابت كرده و با ما همكاري كنند. 
 سرپرست معاونت نظارت و امور مناطق سازمان تاكسيراني شهر تهران 

از برخورد تاكسيراني با رانندگان فاقد برچسب نرخ كرايه خبر داد. 
 ستاد ديه استان تهران اعالم كرد: طي جشن گلريزان آزادي زندانيان 
نيازمند جرايم غيرعمد استان تهران، نيكوكاران 380 ميليون تومان 

جهت آزادي زندانيان كمك كردند. 

خالقيت، واجب تر از نان شب!
دنيا تغيير كرده اس��ت. اين تغيير در هنگامه اي آنچنان س��ريع بوده كه 
برخي هنوز با آن تطبيق نيافته اند. تغييرات دنياي مدرن - كه خود حاصل 
خالقيت بوده-  بيشتر از هر زمان ديگري، راه را براي رفتارهاي خالقانه باز 
كرده است؛ راهي كه اگر به درستي و با شناخت صحيح از ذائقه مخاطب 
طي شود، مي تواند منجر به تغيير چهره و ترميم هويت فرد، سازمان، نهاد يا 

گروه و همچنين اصالح نوع نگاه مخاطب و جلب رضايت ذي نفع شود. 
در سازمان ها، روابط عمومي وظيفه اين امر را بر عهده دارند تا با به كارگيري 
خالقيت در اج��راي امور اطالع رس��اني، تمامي كاس��تي ها و ضعف ها را 
شناس��ايي و به قوت تبديل كنند و بتوانند عالوه ب��ر اصالح فرآيندهاي 
معيوب، ذي نفعان و مخاطبان هر سازمان را نسبت به عملكرد آن خوش بين 

كرده و حمايت اجتماعي را براي سازمان جلب كند. 
بيشتر سازمان ها كه با افكار عمومي س��ر و كار دارند، هميشه يك گام از 
مخاطبانشان عقب تر بوده و با وجود حواشي، اعتراضات و شايعه ها، نيازمند 
تصوير روشني از خود نزد جامعه هس��تند كه اين مهم از طريق فعاليت 
روابط عمومي حرفه اي محقق مي ش��ود. حال آنكه روابط عمومي بيشتر 
سازمان ها بر يك مدار از پيش تعيين شده حركت كرده و تنها به ارائه خبر 
و بزرگنمايي فعاليت هاي س��ازمان، ارس��ال جوابيه نسبت به اعتراضات، 

انتقادات، تهيه عكس و تصوير اكتفا مي كند. 
روابط عمومي ه��اي نوين در س��ازمان هاي دولتي فعاليت هاي س��نتي 
را با اس��تفاده از ابزار نوي��ن اطالعاتي انجام مي دهند، اگر چه پيش��رفت 
فناوري به فعاليت هاي اين نهاد س��رعت بخش��يده ولي تأثيري در نحوه 
اطالع رساني و به روزرساني آن نداشته است.  شايد بتوان گفت در بسياري 
از سازمان ها، روابط عمومي آن جايگاه تعريف شده را ندارد و نتوانسته به 
عنوان پيشاني هر سازمان اولين مسير براي دست يافتن به پاسخ و خبر 
صحيح باشد و رفتار منفعالنه اي كه تنها در صورت درخواست و انتقادي 
در مقام پاسخگويي برمي آيد، شايد ريشه اين امر در آن باشد كه اين روابط 
عمومي ها خالقيت كمتري دارند و به شكس��تن حصارهاي اطالع رساني 
اعتقادي ندارن��د؛ حصارهايي كه اكنون در ذه��ن مخاطبان و ذي نفعان 

شكسته، اما با مقاومتي شگرف در سازمان ها مواجه است. 
روابط عمومي ها مقهور رفتار مخاطبان و ذي نفعان هستند و اين بازي را در 
اصل به دنياي مجازي و رفتار خشك، بي انعطاف و بي خالقيت خودشان 
باخته اند كه جاي خال��ي خالقيت بيش از هر زم��ان ديگري خودنمايي 

مي كند و الزم است براي رفع آن گامي مؤثر برداشت. 
خالقيت در رواب��ط عمومي ه��ا در گرو شكس��تن انحصاره��ا، پذيرش 
استعدادهاي نو و خالق، نوآوري، نگاه دقيق و بي پرده به جامعه مخاطب 
و دورانديشي در امور است. تسلط به سواد رسانه اي هم به خوبي مي تواند 
نقاط ضعف اطالع رساني ها را كشف كرده و بهترين روش را براي برقراري 
ارتباط با مخاطب با ص��رف كمترين هزينه مادي و معن��وي هويدا كند. 
صداقت و ش��فافيت اگر با پذيرش خطا و اشتباه هاي تحليلي و كاركردي 
در روابط عمومي ها همراه شود در زماني كوتاه مي تواند نتايجي شگرف در 
پذيرش اجتماعي و جلب نظر مخاطبان و ذي نفعان ايجاد كند. خالقيت 
الزمه دنياي كنوني است و براي روابط عمومي ها كه مي خواهند همچنان 
صاحب نقش خود باشند، همان چيزي است كه از نان شب واجب تر است!
 *كارشناس روابط عمومي

مجوز غيردولتي هاي متخلف را 
لغو کنيد، لطفًا ! 

امسال هم طبق معمول آموزش و پرورش براي غيردولتي هاي متخلف 
خط و نشان كشيده اس�ت. در يك نمونه س�يدمحمد بطحايي، وزير 
آموزش و پرورش اعالم كرد: »ش�هريه مدارس غيردولتي مش�خص 
خواهد شد و تخطي از آن موجب لغو مجوز مي شود.« اين در حالي است 
كه فرآيند تصويب، ابالغ و نظارت بر اجراي ثبت نام و اخذ شهريه در 
مدارس غيردولتي به يك روتين فانتزي تبديل شده كه نه به صورت 
فراگير اجرا مي شود و نه همان اجراي نصفه و نيمه بازدارندگي دارد. به 
طوري كه هر سال اعالم مي شود با مدارس غيردولتي كه در زمينه اخذ 
شهريه تخلف داشته باشند برخورد مي ش�ود، اما نه تنها اين مدارس 
به كار خود ادامه مي دهند بلکه دس�ت از سر تخلف هم بر نمي دارند. 
گاهي نظارت ها عمداً يا سهواً به پوششي براي تخلفات مدارس غيردولتي 

تبديل مي شوند. 
به عنوان مثال موضوع دو دفتري بودن حساب اين مدارس به راحتي از 
سوي ناظران ناديده گرفته مي شود. آخرين پيگيري »جوان« در سال 
گذشته در رابطه با ش��هريه مدارس غيردولتي را يكي از مديران ارشد 
سازمان مدارس غيردولتي اينطور پاسخ داد كه وقتي مدرسه اي شاكي 
ندارد و خانواده ها خود بابت پرداخت شهريه خارج از نرخ مصوب رضايت 

دارند، چرا ما بايد ورود كنيم؟
اين پاس��خ يعني اوالً اين مس��ئول و ب��ه احتمال قوي س��ايرين از اخذ 
شهريه هاي خارج از جدول مصوب اطالع دارند و كاري نمي كنند. دوم 
اينكه بعد از ماجرا را در نظ��ر نمي گيرند كه تبليغات مدارس غيردولتي 
باعث شده براي خانواده ها اين وهم به وجود بياد كه ثبت نام و تحصيل 
فرزندانشان در فالن مدرس��ه به معناي تضمين آينده روشن آنهاست. 
بنابراين به سختي هم كه شده مبلغ شهريه را فراهم مي كنند. در اين بين 
سكوت آموزش و پرورش به معني انفعال در برابر رشد تبعيض است مضاف 
بر اينكه آبروي نظام تعليم و تربيت و ساير مدارس به ويژه مدارس دولتي 

را نزد دانش آموزان و والدين از بين مي برد. 
از طرف ديگر شايد گل و بلبل اين معامله به ظاهر باشد، اما نبايد فراموش كرد 
كه آموزش و پرورش در قبال باليي كه اين داللي غيرشفاف بر سر آموزش 
و پرورش مي آورد، مس��ئول اس��ت.  آموزش و پرورش در فرآيند فعاليت 
غيردولتي ها بايد نقش مدعي العموم را بازي كند نه وكيل مدافع خصوصي ها. 
شايد امسال به صورت غيرمعمول آموزش و پرورشي گزارشي قابل پيگيري 
از برخورد با مدارس غيردولتي متخلف به ويژه در زمينه شهريه منتشر كند 
كه  مطمئناً رسانه ها از مستندسازي اين برخورد و تهيه گزارش ميداني از 

مدارس لغو مجوزشده استقبال مي كنند. 

وارده

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

محمد صادق فقفوري
  گزارش  یک


