
اولين جلس�ه دادگاه »سلطان س�كه« برگزار 
ش�د! س�لطان، لقبي اس�ت كه در ب�ازار براي 
حمي�د مظلومين انتخ�اب ك�رده بودند، اما او 
اواي�ل فعالي�ت در بازار ب�ه »مال« هم ش�هره 
بود. طب�ق اظهارات مع�اون دادس�تان وي را 
»مرش�د بازار« سكه مي دانس�تند و هيچ كس 
جرئ�ت تخط�ي از دس�توراتش را نداش�ته 
اس�ت، چنانچ�ه س�اعت فعالي�ت،  واري�ز و 
قيمت س�كه را تعيي�ن مي كرده اس�ت. زمان 
دس�تگيري هم مرتب ب�ه مأم�وران مي گفت 
كه برويد و بگوييد س�لطان س�كه را دستگير 
كردي�د! ام�ا اينكه چرا به وي س�لطان س�كه 
مي گفتند، به اين دليل بوده كه گردش حسابي 
ب�ه ارزش خريد دو تن س�كه داش�ته اس�ت. 
مظلومين همان فردي اس��ت كه ب��ا ترفند هاي 
ماهرانه سه دهه اخالل در نظام اقتصادي رقم زده 
است. يكبار در دهه 70 و يكبار هم در سال هاي 90 
و 91 دستگير مي ش��ود، اما در آن زمان مظلومين 
موفق مي ش��ود با هماهنگي هاي انج��ام گرفته با 
بانك مركزي از اتهامات خود رهايي پيدا كند. 25 
سال مداخله در بازار سكه و ارز از حميد مظلومين 
30 ساله دهه 70، فردي ماهر ساخته كه از تمامي 
گريز گاه هاي قانوني بگذرد. البته فعاليت مظلومين 
در قالب باندي بوده ك��ه تاكنون 41 نف��ر از آنها 
شناسايي ش��ده اند. اين باند به سركردگي وحيد 
مظلومين هشت مهره اصلي داشته و عمدتاً همه 
افراد به صورت سببي و نس��بي با يكديگر ارتباط 
داش��تند، چنانچه يك��ي از متهمان اي��ن پرونده 
خانمي 70 ساله اس��ت كه خاله حميد مظلومين 

محس��وب مي ش��ود. طبق آنچه در كيفر خواست 
قرائت ش��ده رقم تراكنش بان��د مظلومين بالغ بر 
14 ه��زار ميليارد توم��ان بوده اس��ت. همچنين 
گردش مالي گروه نش��ان مي  دهد در يك حساب 
سرانگشتي اعضاي اين باند در سال گذشته 8 هزار 
ميليارد تومان گردش حس��اب داشته اند، اگر اين 
گردش حساب ها مربوط به فعاليت هاي سكه و طال 
بوده باشد، مظلومين بايد روزانه 3/5 ميليارد تومان 
فروش طال انجام داده باشد كه به عبارتي يعني در 
يك سال 9 تن طال خريد و فروش كرده است! حاال 
اين سلطان سكه است به همراه باند خويشاوندي 
كه تش��كيل داده، باالخره پس از سال ها به اتهام  
فس��اد  في االرض در دادگاه ويژه ب��ه اتهامات وي 

رسيدگي مي شود. 
تير ماه امسال رئيس پليس پايتخت از دستگيري 
فردي با دو تن سكه در تراكنش مالي شخصي اش 
خبر داده بود. وي همان فردي است كه روز گذشته 
دادگاه رسيدگي به اتهاماتش به همراه 18 متهم 
ديگر در شعبه دو دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات 
اخاللگران اقتصادي به رياست قاضي سيداحمد 

زرگر برگزار شد. 
   اگر بانك مرك�زي به وظيف�ه خود عمل 

مي كرد. . . 
قاضي حجت االسالم سيداحمد زرگر قبل از شروع 
قرائت متن كيفر خواس��ت متهم��ان اين پرونده 
از نقش منف��ي بانك مركزي در ايجاد اين فس��اد 
انتقاد كرد و گف��ت: نظارت ب��ر صرافي ها وظيفه 
ذاتي بانك مركزي اس��ت كه در دستورالعمل اين 
بانك وجود دارد و چنانچه بانك مركزي براساس 

آنچه در قانون مش��خص شده اس��ت بر صرافي ها 
نظارت مي كرد يقينا امروز شاهد تشكيل اينگونه 

دادگاه ها نبوديم. 
اما حكايت پرون��ده حميد مظلومين يا س��لطان 
سكه به س��ال هاي 71 و پس از آن اوايل دهه 90 
بر مي گردد كه متهم در حال خ��روج غير قانوني 
از كشور دس��تگير مي ش��ود. پرونده اي كه طبق 
اظهارات معاون دادستان مظلومين به همراه 10 
نفر ديگر با دخالت بانك مركزي و دفاع نابجاي آنها 
و معرفي وي به عنوان راب��ط بانك مركزي حكم 
برائت گرفت و دست دادستاني هم به جايي نرسيد. 
يكي از اش��خاصي كه در آن زمان از مديران ارشد 
بانك مركزي بود و جلساتي هم با وحيد مظلومين 
داشت، بعد از بازنشستگي در بانك مركزي و داير 
كردن صرافي، خدمات شاياني به شبكه مظلومين 
ارائه مي دهد. هم اكنون ه��م پرونده وي مفتوح و 

تحت تعقيب قضايي قرار گرفته است. 
در اختيار داش��تن افراد صاحب نفوذ در ش��بكه 
پولي مث��ل بانك مركزي و آش��نايي ب��ا قوانين و 

مقررات از مظلومين فردي منحصر به فرد مي سازد 
كه به دليل داش��تن اش��راف اطالعات��ي، تمامي 
گريزگاه هاي قانوني را مي دانس��ته اس��ت. اما در 
نهايت به دنبال نوسانات بازار سكه و ارز در پاييز و 
زمستان 96، وي به همراه متهم ديگر اين پرونده به 
نام محمد اسماعيل قاسمي ملقب به محمد سالم 

دستگير مي شود. 
   2 استراتژي متهم رديف اول 

بر اساس كيفر خواستي كه روز گذشته در دادگاه 
قرائت ش��د، حميد مظلومين عضو سازماني براي 
قاچاق ارز بوده اس��ت. وي دو اس��تراتژي از جمله 
فعاليت پوشش��ي براي معام��الت ارزي در قالب 
معامالت س��كه و طال و همچني��ن فعاليت ارزي 
با حس��اب اقوام و كارگران خود داشته است. وي 
حتي از حساب بانكي عمه همسر خود كه خاله وي 
نيز مي شده است هم استفاده كرده و حساب اين 
شخص و نوه وي را در اختيار باند خود قرار مي داده، 
به طوري كه براي چهار حساب بانكي گردش مالي 

بالغ بر 82 هزار ميليارد ثبت شده است. 
برادرزاده، پس��ر، عمه،  خاله، معلم زبان و س��اير 
مرتبطين س��ببي و نس��بي با حمي��د مظلومين 
متهمان اين پرونده را تاكنون به 41 نفر رسانده كه 
هشت نفر آنها اصلي محسوب مي شوند. پس از اين 
محمد اسماعيل قاس��مي با گردش مالي حساب 
به مبلغ 4 هزار و 833 ميليارد تومان متهم رديف 
دوم اين پرونده اس��ت كه اتهام  فساد في االرض 
در پرونده وي ثبت شده است. معامله و فعاليت با 
حساب هاي زنان خانه دار بخشي از عناوين اتهامي 

وي در كيفر خواست بود. 
   ساير متهمان پرونده سلطان سكه

عالوه بر وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمي، 
مجيد عطريان،  رامين تاجيك، حسين مظلومين 
برادرزاده وحيد مظلومي��ن )متواري(،  محمدرضا 
مظلومين پسر متهم اصلي اين پرونده )متواري(، 
نصراهلل دارايي)متواري(،  شاهرخ نجفي )متواري(، 
رضا مردميدان شاگرد محمد سالم، حسن وزيري، 
اقدس مهرافزا خاله متهم، سروش اميري)متواري(، 
پوي��ا نوبخت، احس��ان فرزام نيا، وحي��د دهاقين 
كارمند بانك مس��كن، حميدرضا خاراي كارمند 
بانك مسكن و رئيس ش��عبه و حميدرضا صفايي 
كه به دليل انجام معامالت كاغذي با مظلومين ها، 
عالوه بر اينكه خود شاكي اين پرونده است، متهم 
نيز محسوب مي شود . از جمله افراد مرتبط با باند 
سلطان س��كه بودند، يك گروه س��ازمان يافته در 
حوزه پولش��ويي از طريق قاچاق ارز كه موجبات 

اخالل در نظام اقتصادي كشور را سبب شده اند. 
بر اس��اس بررس��ي هاي فني ص��ورت گرفته در 
ش��بكه وحيد مظلومين 170 هزار تراكنش مالي 
در قالب 219 فقره حس��اب انجام ش��ده كه رقم 
اين تراكنش ها بال��غ بر 14 هزار ميلي��ارد تومان 
بوده است. دادستاني در جلس��ه روز گذشته اشد 
مجازات را براي متهمان خواستار و براي متهمان 
رديف اول و دوم ه��م اجراي مجازات فس��اد في 
االرض را خواستار شد. ادامه رسيدگي به روزهاي 

بعد موكول شد. 
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معاون شهردار: تهران 6000 هزار باغ دارد كه 3000 باب آن در اختيار ارگان هاست و برخي اجازه ورود به آن هم نمي  دهند

چنبره دستگاه ها بر ميراث سبز شهروندان

چوبه دار  در انتظار سلطان سكه
 روز گذشته اولين جلسه دادگاه حميد مظلومين معروف به سلطان سكه برگزار  و براي متهم رديف اول

 و دوم باند وی درخواست اجراي مجازات فساد في االرض شد

 رس�انه ها مملو از اخبار تخريب و تغيير كاربري 
باغ هاست و ديگر كمتر مي توان اين ميراث هاي 
س�بز را در پايتخت مش�اهده كرد، در حالي كه 
مدعيان حف�ظ باغات دم از حف�ظ اين فضاهاي 
سبز مي زنند، اما بعضًا برخي شاكيان خود متهم 
به نابودي و تخريب باغات هستند. در اين ميان 
گاه قانون هاي�ي كه ب�راي حفظ اي�ن اراضي به 
تصويب رس�يده، خود به نحوي اج�راي زمينه 
نابودي را فراهم مي كند. در تازه ترين اظهارنظر، 
معاون ش�هردار ته�ران از شناس�ايي حددود 
شش هزار باغي خبر مي دهد كه س�ه هزار باب 
آن در اختيار نهادها و دستگاه هاي مختلف است 
و اطالعات آنها ثبت نشده است. ضمن اينكه به 
ش�هرداري هم اجازه ورود به آنها را نمي دهند. 
از تهران سرس��بز ديگر چيزي به عن��وان باغ باقي 
نمانده است و فقط لكه هاي سبزي در گوشه و كنار 
اين شهر بعضاً چش��م ها را مي نوازد و آه و افسوسي 
كه ديگر كاري به جايي نمي ب��رد. باغ ها يا در حا ل 
نابودي هستند يا سايه برج ها بر اندک فضاهاي سبز 

باقي مانده، سنگيني مي كند. 
در دوره هاي گذش��ته به رغم تأكي��د رهبر معظم 
انقالب بر حفظ فضاهاي سبز و توسعه آن، تخريب 

باغات همچنان ادامه دارد. 
ارزش افزوده اراضي باغي به اشكال گوناگون راه هاي 
تخريب باغات را پيش روي س��ودجويان قرار داده 

است. 
   تخريب باغات با دور زدن قانون 

تاكنون مصوبه برج – باغ كه ش��وراي ش��هر در آن 
پيش بيني كرده ب��ود براي جلوگي��ري از تخريب 
باغات، مالك و صاحبان اين اراضي اجازه س��اخت 
در 30 درصد آن را داشته باشند، جواب نداده است. 
سازندگان با گرفتن مجوز قانوني اقدام به ساخت و 
ساز مي كنند، برخي تخلفات س��بب شده تا عماًل 
چيزي از باغ باقي نماند. اين روند صداي مديريت 

شهري را هم درآورده است. در اين خصوص معاون 
شهرسازي شهرداري تهران اليحه جديد جايگزين 
برج - باغ را تشريح كرد و گفت: تاكنون شش هزار 
باغ در پايتخت شناس��ايي ش��ده كه از اين تعداد 
سه هزار باغ در اختيار ساير ارگان ها و دستگاه هاست 
و اطالعات آن در جايي ثبت نش��ده، با اين حال ما 

درصدد ورود به اين باغات هستيم. 
پيروز حناچي با اش��اره به اليحه جديد جايگزين 
مصوبه لغو شده برج - باغ افزود: اليحه جديدي كه 
تقديم شوراي شهر تهران شد تا در كميسيون هاي 
مربوط بررس��ي ش��ود با رويكردي كاهنده مواجه 

شده است. 
وي با بيان اينكه در اين اليحه پيش بيني ش��ده تا 
حتی االمكان منافع صاحبان باغ لحاظ شود، تصريح 
كرد: اگر معتقديم كه باغات و درختان به شهر تهران 
كمك مي كنند، ما نيز بايد به صاحبان باغ در آبياري 

و نگهداري آن كمك كنيم. 
معاون شهرسازي ش��هرداري تهران با بيان اينكه 

در اليحه جديد مزيت ه��ا و محدوديت هايي براي 
صاحبان باغ در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: در 
مقايس��ه با وضعيت س��ابق ش��ايد در كوتاه  مدت 
پيشنهادات ما تشويق كننده نباشد، اما روش قبلي 
هم قابل ادامه نبود؛ چراك��ه بخش زيادي از باغات 

پايتخت از بين رفت. 
 به گفته حناچي تأثير تخري��ب باغات در يك بازه 
10 س��اله در بودجه تهران تنها ي��ك درصد بوده 
است. بر اين اساس وضعيت تخريب باغات در تهران 
مانند آن ضرب المثل معروف است كه مي گويد، به 
خاطر يك دستمال، قيصريه را به آتش كشيدند و به 
مسئوالن به جاي حفظ باغات اجازه دادند كه حجم 
زيادي از باغات تخريب شود. بر اين اساس نگاه ما در 
اليحه جديد بازدارنده است و روش هاي جايگزين و 

تشويقي براي حفظ باغات در نظر گرفته شده اند. 
   تعيي�ن تكلي�ف باغ�ات مجهول المالك 

پايتخت
پيروز حناچي در خصوص طرح شناسايي باغات 

تهران عنوان كرد: كارشناس��ان شهرداري تهران 
تاكنون ش��ش هزار قطعه باغ را در ش��هر تهران 
شناس��ايي كرده اند كه براي حدود س��ه هزار باغ 

شناسنامه صادر شده است. 
وي با بيان اينكه حدود سه هزار باغ نيز شناسايي 
شده اند، اما اين باغ ها در اختيار ارگان ها، نهادها يا 
مجهول المالك بوده اند يا در سيس��تم شهرداري 
و دولتي اطالعات آنها ثبت و مدون نش��ده است، 
تصريح ك��رد: با اين ح��ال درص��دد ورود به اين 

باغات هستيم. 
حناچي اف��زود: البته قوه قضائيه اع��الم كرده به 
صورت موردي اجازه ورود به اين باغات را مي دهد، 
بر همين اس��اس مي توانيم شناسنامه اين باغات 

را صادر كنيم. 
به رغم تأكيد رهبري متأس��فانه در شهر مشاهده 
مي شود بسياري از ارگان ها و دستگاه ها كه باغي 
را در اختيار خود دارند، در حال تبديل ش��دن به 
فضاهايي هستند كه بخش��ي زيادي از باغ از بين 
مي رود. در مناطق شمالي تهران برخي دستگاه ها 
به اشكال مختلف و به بهانه نگهداري، باغ ها را از 

وضعيت باغ بودن در مي آوردند. 
رها شدن باغات به حال خود چيزي به جز نابودي 
در پي نخواهد داش��ت. از اين رو انتظار مي رود با 
تمهيدات مديريت شهري و سازوكار مناسب باغات 
براي زيست شهري حفظ شود. صدور شناسنامه و 
ايجاد سازوكار براي شناسايي باغات مي تواند اين 

فضاها را براي آيندگان هم حفظ كند.
البته اين امر نيازمند تعامل ميان دس��تگاه ها در 
قالب تحقق مديريت يكپارچه ش��هري اس��ت تا 
تالش ها ص��رف حفظ باغات ش��خصي، دولتي و 
عمومي ش��ود. بايد منتظر ماند ت��ا راهكار جديد 
شهرداري پس از چكش  كاری  شورا به اجرا درآيد 
تا ش��ايد اندک باغ��ات باقي مانده ته��ران حفظ 

شوند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس 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. 

  
رضا رضايي با انتشار اين عكس توييت زد: »مادر ندارم و به همين 
دليل دخترم فاطمه را گاهي مادر صدا مي كنم« مي گفت؛ فصل تابستان 
براي جانبازان شيميايي خيلي سخت است. مي گفت به غير از اطرافيانم 
كسي نمي داند جانباز هستم، قرار نيست منتي بر سر اين ملت باشد. 
ابوالفضل فراهاني، جانباز 70درصد كه س��ال 66 در حلبچه شيميايي 

شده بود، شهيد شد. . . 

س�عيد حاتمي با انتش�ار اين عكس توييت زد: يه بيل تاش��وی 
امريكايي غنيمتي از جنگ دارم كه اينم يادگار آقامه؛ آماده است واسه 

كندن قبر اسرائيلي ها. 

  شكيال منفرد با انتشار اين عكس توييت زد: اين نسخه پزشك 
يه بچه پنج ساله است كه سرطان خون داره . با داروخونه 29 فروردين 
و 13 آبان و ش��ماره 1490 تماس گرفتم و اصاًل موجود ندارن. توييتر 
هم به چندنفر پيام دادم، اما موجودي اين دارو صفره. دوستان اگر شما 
تونس��تيد اين دارو رو پيدا كنيد، بي زحمت به من پي��ام بديد و حتماً 

زحمتتون جبران ميشه.

*سيده راضيه حسيني توييت زد: با دستور قوه قضائيه، روند اختصاص 
رانت 500 ميليون دالري به حسين مرعشي متوقف شد و در نتيجه، فساد7 

هزار ميلياردي اين عضو مركزي حزب كارگزاران برگشت خورد!

 ايمن توييت زد: تو حرم داش��ت با مادرم درددل مي كرد. مي گفت 
شوهرم دو س��ال پيش بيكار ش��د. . . رفيقش ماهي2 ميليون حقوق 
مي گرفت هر ماه يه ميليونش��و مي ريخت واسه ش��وهر من. تا يه سال 
همين طوري زندگي مي كرديم. مامانم پرس��يد بعد يه سال چي شد. 

گفت:هيچي رفيقش تو سوريه شهيد شد. . . 

 محمد صالح مفتاح توييت زد: هر چه مي خواهم براي رابطه شيعيان 
عراق و ايران در پي اين ناآرامي ها نگران باشم، نمي توانم. خناس ها اگر 
مي توانستند نور حب الحس��ين را خاموش كنند با جنگ هشت ساله 
مي توانستند. چهار تا تير و ترقه كه اين حرف ها را ندارد. محرم و اربعين 

كار تفاله ها را هم خواهد ساخت... 

 بهمن دار الشفايي توييت زد: باباي من ديپلمه است و بارها براي عاليق 
شخصي تاريخي اش به كتابخونه مجلس رفته، اما كتابخونه ملي نمي تونه 
بره چون مدرک دانش��گاهي نداره و نمي تونه از جايي هم نامه اي ببره كه 
پژوهشگره. به نظر من اين يك تبعيض بي مورده كه كتابخونه ملي اعمال 

مي كنه. 

پرستو توييت زد: از پير و جوان آرامش شان را از دست داده اند. وضعيت 
اقتصادي بد است، اما توجه كنيم كه قحطي نيست. كاش در مدارس مباني 
اقتصاد را آموزش دهند. به مديران كش��ور هم آموزش دهند كه وضعيت 

اقتصاد كالن در رابطه تنگاتنگ با وضعيت سياسي جامعه است. 

  يك كاربر با انتش�ار اين عكس توييت زد: در برنامه محمدرضا 
گلزار به خاطر سؤال مسخره درباره كپك 5 ميليون پول به شركت كننده 
مي دهند. در اين وضعيت اقتصادي چقدر خوب روي اعصاب و روان ملت 

رژه مي رويد. كاش همان دوغ و مسواک تان را تبليغ كنيد.

احسان سلطاني با انتشار اين عكس توييت زد: نشست تهران كه نگاه 
جامعه جهاني را براي حل پيچيده ترين بحران منطقه معطوف به تهران 
كرده بود،مديون همت بلند شهدايمان در سوريه  ايم. از فرزندان ايران كه با 
دستان بسته پشت ماشين تروريست ها در خان طومان كشيده شدند تا آنها 

كه در حلب به دست فيلق الشام سر بريده شدند. يادتان گرامي

نظارت بر صرافي ها وظيفه 
ذاتي بانك مركزي است كه 
در دس�تورالعمل اين بانك 
وج�ود دارد و چنانچه بانك 
مرك�زي براس�اس آنچه در 
قانون مش�خص شده است 
بر صرافي ها نظارت مي كرد 
يقينا امروز ش�اهد تشكيل 
اينگون�ه دادگاه ه�ا نبوديم

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

نيره ساري
  گزارش  یک

 دوستی خاله خرسه  معاونت درمان
 با بیماران سرطانی

در دو، س��ه ماه اخي��ر معاون��ت درمان وزارت بهداش��ت ب��ا حركتي 
غيرمنصفانه در خصوص بيماران س��رطاني باعث ايج��اد يك فضاي 
استبدادي در حوزه درمان شده و در دوره اي كه بيماران سرطاني درگير 

»يأس« هستند، به نااميدي آنان دامن زده است. 
معاونت درمان از چند ماه پيش به صورت يك ضرب االجل با استفاده 
از نيروهايي كه هيچ ش��باهتي به عوامل درماني نداش��تند به مطب 
پزش��كان متخصص آنكولوژي رفته ان��د و حتي از ش��يمي درماني 
بيماراني كه از شهرس��تان به تهران براي مداوا و درمان آمده  بودند، 

جلوگيري كردند. 
توجيه معاون��ت درمان، مجهز نبودن مطب و كلينيك هاي پزش��كان 
متخصص براي شيمي درماني است. حال آنكه نتيجه نهايي اين اقدام 
سوق دادن اين بيماران به بيمارستان هايي است كه به مراتب هزينه هاي 
سنگين تري را به بيمار تحميل مي كنند و در بسياري از موارد خدمات 

نامطلوب تري هم ارائه مي دهند. 
حتي در خوش��بينانه ترين حالت ممكن هم اگر بخواهيم اين برخورد 
معاونت درمان را براي بيماران خيرخواهانه تلقي كنيم، اما نوع برخورد 
آنها را نمي ت��وان توجيه كرد. اينك��ه بيماري كه وق��ت گرفته و براي  
شيمي درماني مراجعه كرده، چرا بايد دست خالي و با هزينه بيشتر به 

شهرش برگردد آن هم بي نتيجه، هيچ توجيهي ندارد!
از سوي ديگر اين تصميم به مثابه غيرمتخصص تلقي كردن پزشكاني 
اس��ت كه از وزارت علوم مجوز تأس��يس مطب و درمان گرفته اند. اين 
سياس��ت هاي آني و هيجاني كه هيچگاه در نهايت به نفع بيمار نبوده 
و فقط جيب بيمارس��تان ها و سهامدارانش��ان را پر كرده، بدون شك 
مغاير با اهداف كالن طرح تحول سالمتي اس��ت كه در واقع بخشي از 

فخرفروشي هاي دولت فعلي تلقي مي شود. 
معاونت درمان نبايد با هيچ توجيهي، تخصص متخصصان آنكولوژي را 
ناديده بگيرد و كاسه داغ تر از آش شود تا درمان را از مطب و كلينيك به 
بيمارستان هايي بكشاند كه طبيعتاً دردسرها و هزينه هاي بيشتري را 

به بيماران تحميل مي كنند. 
اگر قرار است به عنوان مثال، بيماري در حين شيمي درماني به دارويي 
حساسيت نشان دهد و نياز به دارو يا رسيدگي خاصي داشته باشد، چرا 
در مطب پزشكان همان امكانات وجود نداشته باشد؟! چرا بوروكراسي 
در بدنه معاونت درمان اينقدر طوالني و پيچيده است كه براي دريافت 
مجوز بعد از انحاللي كه توسط خودشان انجام گرفته، ماه ها بايد منتظر 

ماند؟!
از سويي بوروكراسي پيچيده و طوالني در معاونت درمان با وظيفه ذاتي 
اين معاونت مبني بر درمان س��ريع بيمار تناقض آشكار دارد. آيا واقعاً 

تدبير دولت و وزارت بهداشت در حوزه درمان اين است؟! 
كاش معاون درمان اين وزارت بهداش��ت سري به بيمارستان ها مي زد 
و اجحاف برخي از آنهايي را كه داد مردم را درآورده اند، مي ديد، اما به 
واسطه سود صاحبان سرمايه و سهامداران بيمارستان ها، اين معاونت 
ترجيحش سردرگم كردن بيماران سرطاني است كه تعداد آنها در حال 

حاضر رو به افزايش است. 
كيفيت شيمي درماني در بس��ياري از بيمارستان ها به مراتب پايين تر 
از مطب پزشكان متخصصي است كه به دليل ارتباط چهره به چهره و 

مستمر، دغدغه بيشتري براي بهبودي بيمارانشان دارند. 
توضيحات توجيه كنن��ده معاونت درمان وزارتخان��ه نيز التيامي براي 
دردهاي اين بيماران نيست و نمي توان هزينه هاي بيشتري را به بيماران 

سرطاني تحميل كرد. 
چرا بايد بيماران سرطاني مان با وجود دردهاي فراوان و درگيري هاي 
زياد به سبب كمبود دارو، هزينه هاي گزاف و هزار و يك مشكل ديگر، 
هر روز با قوانين دست و پاگيرتر اين معاونت روبه رو و از درمان راحت تر 

دور شوند؟!
 اين سؤالي است كه بايد نمايندگان مردم در خانه ملت پاسخش را از 

وزير بهداشت و درمان مطالبه كنند. 

اکبر محمودي
  گزارش  2

 ادبیات تلقیني
 شیوه جديد دولت  براي رفع بیكاري 

صادقانه ترين گزارش ها از آمار ايجاد اشتغال و نرخ بيكاري را مي توان در 
مراودات اجتماعي با اقشار مختلف مردم به دست آورد، چراكه از البه الي 
آمار ارائه شده در مناظرات انتخاباتي يا آمارهاي مقايسه اي با دولت هاي 
گذشته، داده دندانگيري به دست نمي آيد.  چنانچه اسحاق جهانگيري 
نامزد  انتخاباتي در بهار 96 و معاون اول روحانی در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم، ايجاد اشتغال را كار دشواري خواند و ارائه عدد و رقم در اين 
رابطه را فريبكاري دانست. فراگيري و شيوع بيكاري و نبود امنيت شغلي 
مسئله اي نيست كه از ديد كسي پوشيده بماند و كمتر خانواده اي است 

كه با پيامدهاي بيكاري مواجه نشود. 
با اين حال دهم شهريور و چند روز بعد از حضور رئيس جمهور در صحن 
مجلس براي پاسخ به سؤال نمايندگان در رابطه با مسائل اقتصادي روز 
جامعه، وزير علوم مدعي شد حلقه ارتباط دانشگاه با جامعه و بازار كار 

منسجم تر شده است. 
روحان��ي در جمع نمايندگان مجل��س گفت: براي اولي��ن بار بيش از 
متقاضيان تقاضاي كار، اشتغال ايجاد كرديم، اما مردم ما قانع نيستند! 
از كنار هم قرار دادن رويكرد دولتي ها در موضوع بيكاري اينطور برداشت 
مي شود كه از نگاه آنها مسئله بيكاري اولويت پايين تري نسبت به تثبيت 
قيمت ارز و سكه دارد و در اين رابطه ادبيات تلقيني را انتخاب مناسبي 
براي فرافكني موقتي در اين رابطه مي دانند. نكاتي كه باعث مي شود 
اظهارات منصور غالمي را پيرو سياست هاي دولت بدانيم كه مي توان آن 
را در چند بند مختصر توضيح داد. اول اينكه در گفته هاي وي مشخص 
نشده  »تر« منسجم تر نسبت به كدام بازه زماني يا كدام شرايط قبلي 

در نظر گرفته شده است. 
نكته ديگر اينكه سخنان وزير علوم مبتني بر هيچ گزارش ميداني، 
تحقيقاتي و مطالعاتي ارائه نشده است و با آمار باالي فارغ التحصيالن 
بيكار، توليد متوقف و سهم پايين دانشگاه ها در تحقيقات صنعتي 
 و سازمان هاي ورشكس��ته ارتباط صنعت و دانشگاه تناسبي ندارد. 
با وجود اين، وزي��ر علوم بر اين باور اس��ت كه در ح��وزه ارتباط با 
جامعه نيز طرح ه��اي خوبي با وزارتخانه هاي مطرح كش��ور مانند 
وزارت دفاع، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست اجرا شده است 
و در سال گذشته تش��كيل پارک هاي علم و فناوري، مراكز رشد و 
شركت هاي دانش بنيان رشد خوبي داشته و نقص ها و كمبودها را 

جبران كرده است. 
اين در حالي است كه دولت در سال هاي اخير و از طريق صندوق هاي 
حمايتي و بخشي از ظرفيت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
ترجيح داده تنها روي شركت هاي دانش بنياني كه سود تضمين شده 
دارند، سرمايه گذاري كند و براي ساير شركت هاي دانش بنيان زير چتر 

حمايتي دولت جايي نبوده است. 
اگر جناب وزير س��ري به پارک هاي فناوري تعدادي از دانش��گاه هاي 
مركز بزنند، مي بينند كه در آستانه ورشكستگي روزگار مي گذرانند و 
فعاليت هاي آنها به توليدات آزمايشگاهي محدود است. بنابراين مجموع 
اين رويكردها نشان مي دهد دولت ادبيات القايي و تلقيني را پيش گرفته 
تا مردم خيال كنند، كار هس��ت، اما آنها نمي بينند، مثل پادشاهي كه 

لباس خود را نمي ديد. 

 امير نيک رويان
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