
س�رزدن به قهوه خان�ه و دل دادن ب�ه قل قل 
قليان براي�ش يك دغدغ�ه اس�ت. آنچنان 
نمك گي�ر دود قليان اين قهوه خانه ش�ده كه 
حاال پاتوق لحظات غم و شادي اش همينجاست 
و در ط�ول روز مترصد آن اس�ت ك�ه هر طور 
ش�ده، س�ري به پاتوقش بزند و س�اعاتي از 
روز را در مي�ان حلقه هاي دود قليان س�پري 
كند. پاي صحبت مش�تريان اين قهوه خانه و 
برخي از قهوه خانه هاي خاص ديگر با مشتري 
ثابت ك�ه بنش�ينيد، متوجه مي ش�ويد انگار 
يك جورهاي�ي بي�ش از نمك گيري وابس�ته 
قليان هاي اين قهوه خانه هاي خاص مي شوند، 
اما ته ماجرا را كه در بياوريد، متوجه مي شويد 
راز مشتري هاي ثابت و طرفداران پر و پا قرص 
برخي قهوه خانه ها در افزودني هاي غيرمجازي 
اس�ت كه به تنباكوهايش�ان اضافه مي كنند؛ 
 افزودني هايي از جنس گل و مواد روانگردان كه 
موجب مي شود افراد با يكي دوبار مراجعه به اين 

مراكز مشتري ثابت قليان هاي ويژه آنها شوند. 

زور مافياي دخانيات و قهوه خانه داران به سالمت 
مردم مي چربد، آنچنان كه موجب شده اند تا حتي 
نمايندگان مجلس و مسئوالن وزارت بهداشت هم 
در برابر آنها كوتاه بيايند و با توجيهاتي از جنس 
جلوگيري از بيكاري كارگران صنف رستوران هاي 
سنتي و قهوه خانه داران مانع از اجراي قانون مبارزه 
با اس��تعمال دخانيات شوند. سياس��ت اهمال و 
مماشات نهادهاي نظارتي همچون مجلس و حتي 
نيروي انتظامي موجب ش��ده تا قهوه خانه داران 
براي جذب مش��تري هاي جديد و نگه داش��تن 
مشتري هاي قديمي شان به ترفندهايي غيرقانوني 
و خطرناك متوسل شوند، آنچنان كه محمدرضا 
مسجدي، رئيس شبكه پيشگيري از بيماري هاي 
غيرواگير در اين باره مي گويد:»در حال حاضر در 
بس��ياري از قهوه خانه ها مواد افيوني مانند گل و 
مواد روانگران عرضه مي ش��ود و اگر قهوه خانه ها 

از اماكن عمومي به اماكن خصوصي تبديل شوند، 
فاجعه اي ب��زرگ اتفاق مي افت��د و ديگر نيروي 
انتظامي و كارشناس بهداش��ت حق ورود به اين 
اماكن را نخواهند داش��ت و اين مسئله تأسفبار 

است.«
وي معتق��د اس��ت، در اين مي��ان هم م��ردم و 
سازمان هاي مردم نهاد و هم دولت و مجلس نقش 
دارند و بايد مقابله با دخانيات به بحث اجتماعي 
و عمومي تبديل شود و جلوي سودآوران در اين 

زمينه گرفته شود. 
 ب�ازار س�كه قهوه خانه ه�اي نزدي�ك 

دانشگاه ها
يك مغازه نسبتاً بزرگ و جادار،  چند تخت، چند 
قليان و ذغال خوب و تنباكوهاي��ي با طعم هاي 
مختلف از دو سيب و نعنا گرفته تا شيشه و گل! 
اينها تمام سرمايه اي است كه براي راه انداختن 
يك قهوه خان��ه مورد نياز اس��ت و از همه مهم تر 
مكان تأسيس قهوه خانه است. نزديك دانشگاه ها 

يا دبيرس��تان ها بهترين جاس��ت چراكه تقاضا 
براي يك دورهمي دوستانه با طعم دود و قل قل 
قليان بيش��تر از هر جاي ديگري است. عليرضا 
رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره 
به گس��ترش قهوه خانه ها جلوي دبيرستان ها و 
دانشگاه ها تأكيد مي كند: »در اين اماكن قليان با 

ارزان ترين قيمت عرضه مي شود.«
 روي خوش مجلس به قهوه خانه و عرضه 

قليان
طبق قانون مبارزه با اس��تعمال دخانيات عرضه 
مواددخان��ي در اماكن عمومي ممنوع اس��ت و 
قهوه ها خانه ها نيز جزو اماكن عمومي محسوب 
مي شوند، اما سال گذشته مجلس در استفساريه اي 
طرح آزادسازي قليان در قهوه خانه هاي مجوزدار 
را با قيد يك فوريت تصويب كرد و قهوه خانه ها را 
از فهرست اماكن عمومي خارج كرد تا نظارت بر 

عملكرد آنها سخت تر از قبل شود. 
در توجيه اين استفساريه آمده است:»از آنجا كه 
مصرف قليان در اماكني به نام قهوه خانه مرسوم 
بوده و اين واحدهاي صنفي بيش از دهها سال در 
جامعه سابقه دارند و همچنين اين اماكن تحت 
نظارت دقيق اتحاديه صنفي خ��ود بوده و صرفاً 
اماك��ن داراي مجوز براي اس��تعمال دخانيات و 
قليان مبادرت به اين امر مي كرده و افراد متقاضي 
كاماًل آگاهانه وارد اين اماكن مي شوند و با عنايت 
به س��ابقه طوالني اين اماك��ن قهوه خانه ها يكي 
از نمادهاي سنتي كش��ور ما محسوب مي شوند 
و مورد مراجعه افراد بس��ياري هستند. از اين رو 
جمع آوري بدون برنامه ريزي قليان عالوه بر آثار 
سوء آن كه متوجه فعاالن اين خدمات به عنوان 
اماكن كسب و بيكاري جمعيت قابل توجه فعال 
مي تواند آثار سوء ديگري از جمله زيرزميني شدن 

آن داشته باشد.«
به گفته معاون بهداش��ت وزير بهداشت با خروج 
قهوه خانه از دايره ش��مول اماك��ن عمومي و در 
نظرگرفت��ن آن ب��ه عن��وان اماك��ن خصوصي، 
كارشناسان بهداش��ت حق ورود به اين اماكن را 
ندارند و بايد براي نظارت و بازرسي حكم قضايي 
دريافت كنند. ش��ايد به همين خاطر اس��ت كه 
قهوه خانه داران با خي��ال جمع وقتي آتش قليان 
را چاق مي كنند، افزودني هاي دلخواه و مشتري 
جمع كن هم به آن اضافه مي كنند؛  از تنباكوهاي 

ميوه اي گرفته تا گل و روانگردان!
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دادستان تهران: عالوه بر ارز پرداختي در سال ۹7، تنها در سال هاي ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل 10ميليارد دالر رفع تعهدات ارزي نشده است

دادستان: بانک مرکزی به 10میلیارد دالر گمشده 94 تا 96هم ورود کند

منوي باز قليان سراها از دو سيب تا گل و شيشه!
قليان هاي ويژه در برخي قهوه خانه ها همراه با موادمخدر و روانگردان سرو مي شود

بي ثبات�ي قوانين و 

نيره ساري
مقررات و در نهايت   گزارش  2

آسيب ديدن فضاي 
كسب و كار خالصه داستان آشفته بازار اقتصادي 
است. ارزهايي كه بي بازگشت رفتند و در مسير 
وزارتخانه و بانك مركزي گم شدند. آن زمان كه 
گفتند سرنوشت ۹ميليارد ارز دولتي مشخص 
نيس�ت، بانك مركزي چنين اظهاراتي را بروز 
تنش در سطح جامعه و التهاب آفريني تلقي كرد 
و به مطرح كنندگان اين موضوع توصيه كرد كه 
سرنوش�ت اين ۹ميليارد دالر كاماًل مش�خص 
است. حاال طبق گفته دادستان تهران از گزارش 
دس�تگاه هاي امنيتي، فقط در سه سال اخير 
)به جز ۹7( حداقل 10ميليارد دالر رفع تعهدات 
ارزي نشده است. اين در حالي است كه در سال 
۹7 هم ارز هاي زيادي پرداخت ش�ده اس�ت. 
دادستان تهران با استناد به تصميم قابل تقدير 
دولت مبني بر كميته رفع تعه�دات ارزي، از 
بانك مركزي خواسته تا رفع اين تعهدات را در 
دس�تور كار قرار دهد و هدف از آن به گونه اي 
باش�د كه كس�ي جرئت نكند ارز بگي�رد و به 
ف�روش برس�اند و هي�چ كاالي�ي وارد نكند. 

ناپديدش��دن ۹ميلي��ارد ارز دولتي در رس��انه ها 
موضوعي نيست كه فراموش ش��ود. همان زمان 
نمايندگان گفتند، تكليف اين ميزان ارزي كه با 
نرخ دولتي دريافت ش��ده مشخص نيست و اصاًل 
نمي  دانيم چه كااليي وارد ش��ده است، اما بانك 
مركزي همان موقع مصرانه گفت: سرنوشت آن 
كاماًل مشخص اس��ت. نمايندگان گفتند اسامي 
را منتشر كنيد، اما بازي دست ده )دست رشته( 

وزارتخانه و بانك مركزي تا جايي ادامه يافت كه 
ارزها بي بازگش��ت رفتند و برنگشتند. حاال آنچه 
مورد انكار بانك مركزي قرار گرفت در گزارشات 

دستگاه هاي امنيتي يافت شده است. 
 سرنوشت مبهم دهها ميليارد دالر تعهدات 

ارزي
جعفري دولت آبادي، با بيان اينكه در س��ال ۹۷ 
ارز هاي زيادي پرداخت ش��ده است، گفت: طبق 
گزارشي كه دستگاه هاي امنيتي به ما داده اند، در 
سال هاي ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل 10ميليارد دالر رفع 

تعهدات ارزي نشده است. 
دادستان ضمن استقبال از خبر بانك مركزي در 
راستاي كميته رفع تعهد ارزي اظهار داشته است: 
ما همواره در جلس��ات خود مط��رح كرده ايم كه 

پيشگيري مقدم بر مبارزه و مقابله است. بنابراين 
اين تصميم، تصميم مناس��بي است و اميدواريم 
اجرايي شود. اين س��امانه بايد با اين هدف شكل 
بگيرد كه كسي جرئت نكند ارز را بگيرد و به فروش 

برساند و هيچ كااليي وارد نكند. 
دادستان تهران با اش��اره به اينكه اين اقدام براي 
جلوگيري از فساد كامالً قابل تقدير است، بيان كرد: 
اميدواريم اين كار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و 
ساير حوزه ها انجام ش��ود و در اين رابطه نظارت 
الزم صورت گيرد. در واقع اين سامانه مي تواند به 
دستگاه قضايي، پليس و ساير دستگاه ها كمك كند 

تا ارز هاي اختصاص يافته را بررسي كنند. 
وي خاطرنش��ان كرد: اميدواريم با اجرايي شدن 
اين سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشيم. 

از طرف��ي بازرگانان و تج��ار نيز بدانن��د كه اين 
س��امانه آنها را مديري��ت و كنت��رل خواهد كرد.  
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه تعهدات سال هاي 
گذش��ته نيز )۹۴، ۹۵ و ۹۶( در دستور كار بانك 
مركزي قرار گيرد، تصريح كرد: براي اين سه سال 
در برخي اس��تان ها پرونده هايي تشكيل شده و 
در تهران نيز مقدمات گزارش آن آماده است كه 
پس از ارجاع به دادس��تاني در اين زمينه توضيح 

خواهيم داد. 
 تصميم بانك مركزي ب�راي رفع تعهدات 

ارزي 
گفتني اس��ت، طب��ق تصمي��م بان��ك مركزي 
صادركنن��دگان بايد ارز حاصل از ص��ادرات را به 
چرخه اقتصاد بازگردانند. اواخر تابستان بود بانك 
مركزي طي بخشنامه اي شيوه هاي رفع تعهد ارزي 
را تعيين كرد و مدت زمان سه ماهه را براي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات كاالهاي غير از پتروشيمي 
و فوالد اعالم كرد. واردات در مقابل صادرات خود 
يا اشخاص ثالث، پرداخت جهت تسهيالت ارزي 
اعم از فاينانس، ريفاينان��س، يوزانس، فروش ارز 
به بانك ه��ا و صرافي هاي مجاز و س��پرده گذاري 
ارزي نزد بانك ها چهار ش��يوه تعيين ش��ده رفع 
تعهد ارزي توسط بانك مركزي است.  همچنين 
به گفته جعفري دولت آبادي به موجب بخشنامه و 
اصل شده به دادستاني تهران، كميته اي به رياست 
دادس��تان و با حضور پليس، س��ازمان حمايت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزيرات و 
ساير دستگاه هاي مرتبط با همكاري دستگاه هاي 
دولتي در تمام اس��تان ها تش��كيل مي شود و در 
برخي اقالم فوريت دار مثل گوشت، مرغ و لبنيات 

ورود خواهد كرد. 

ماج��راي تجمي��ع 

كبري فرشچي 
بيمه هاي درماني و   سالمت

ارائه خدمات يكسان 
به همه مردم از سال ها پيش مطرح شد، اما تاكنون 
تحقق نيافته است. حاال بس��ياري از سازمان ها و 
وزارتخانه ها براي خودشان بيمه درماني متفاوتي 
دارند و خدمات گوناگوني را ارائه مي دهند كه قابل 
مقايسه با خدمات ارائه شده از سوي دو بيمه اصلي 
درماني كشور يعني سازمان بيمه سالمت و سازمان 
تأمي��ن اجتماع��ي نيس��ت. بيمه ش��ركت نفت، 
 پتروشيمي،  نمايندگان مجلس و بانك ها به لحاظ 
پوشش و خدمات بسيار متنوع و كامل است و همين 
مسئله تبعيض گس��ترده اي را در ارائه خدمات به 

بيماران موجب شده است و شايد همين تبعيض 
دليل تالش قانونگذاران براي ادغام بيمه ها و ارائه 
خدماتي يكس��ان به همه مردم بوده است، اما اين 
مهم هيچ گاه تحقق نيافت. حاال هم سرپرست تازه 
وزارت بهداشت وقتي مي خواهد درباره ادغام بيمه ها 
اظهارنظر كند، مخالفتش را با اين تجميع با چنين 
جمله اي بيان مي كند: »تجميع بيمه هاي درماني به 

صالح كشور نيست.«
مس��عود نمكي معتقد اس��ت، با توجه ب��ه اينكه 
بيمه هاي درماني كشور مثل سازمان بيمه سالمت 
و س��ازمان تأمين اجتماعي به عنوان دو سازمان 
بيمه گر بزرگ از منابع كاماًل متفاوتي تأمين اعتبار 
مي ش��وند و جايگاه آنها مجزاست، تجميع آنها به 

صالح كشور نيس��ت.  از نگاه وي مي توان با خريد 
راهبردي خدمات سالمت و با تجميع غيرساختاري، 

اقداماتي براي هماهنگي اين بيمه ها انجام داد. 
نمكي معتقد است، دو سازمان بيمه گر اصلي درماني 
در صورتي مي توانند كنار هم قرار بگيرند كه قدرت 
چانه زني آنها در خريد خدمات سالمت باال برود و 

اين كار به صالح كشور است. 
وزير س��ابق بهداش��ت هم در آغ��از راه وزارتش از 
مخالفان ادغام بيمه ها بود، اما بعدترها سيدحسن 
قاضي زاده هاش��مي هم در زمره طرف��داران اين 
تجميع قرار گرفت البته به شرط آنكه منابع درمان 
زيرنظر وزارت بهداش��ت قرار بگيرد، اما س��ازمان 
تأمين اجتماعي هي��چ گاه زيربار چنين موضوعي 

نرفت. حاال هم ب��ا وجودي كه با فوت س��يدتقي 
نوربخش و قرارگرفتن محسني بندپي به جاي او 
بر سازمان تأمين اجتماعي ش��رايط اين سازمان 
تغيير كرده، اما به نظر مي رس��د نمكي فعاًل قصد 
ندارد با اين سازمان بر سر ماجراي تجميع بيمه ها 
اصطكاك پيدا شود. سرپرست فعلي وزارت بهداشت 
كه به احتمال زياد وزير آينده اي��ن وزارتخانه نيز 
خواهد بود، در حال حاضر ترجيح مي دهد پايه هاي 
قدرتش را در اين وزارتخانه تحكيم كند. درس��ت 
همان كاري كه هاشمي كرد. بعدها شايد نمكي هم 
در زمره افرادي قرار بگيرد كه به دنبال انتقال قدرت 
و منابع س��ازمان تأمين اجتماعي به زير مجموعه 

وزارت بهداشت هستند. 

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. 

 سيدابراهيم رئيسي توئيت كرد: ش��ركت هاي زيان ده آستان 
قدس به صفر رس��يده اس��ت. روزي كه مسئوليت آس��تان قدس به 
اينجانب واگذار ش��د؛ براس��اس گزارش س��ازمان اقتصادي، عملكرد 
ساالنه 10شركت از مجموعه اقتصادي آس��تان با زيان مواجه بود كه 
با برنامه ريزي ها و فعاليت هاي انجام ش��ده، تعداد شركت هاي زيان ده 

آستان قدس به صفر رسيد. 

 معي�ن احمديان با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: 3۷س��اله 
جشنواره فيلم فجر برگزار ميشه و هنوز نمي تونيم 30 تا دونه سيمرغ 
توليد كنيم. تنديس فجر رو خارجي ها  مي س��ازند. دبير جشنواره هم 

ميگه تو ايران ابزار براي ساخت كريستال تراش خورده نداريم. 

 حميد الهي توئيت كرد: در صورت اثبات رابطه سببيت بين فعل 
صاحب سگ و جراحت، به استناد ماده ۶1۸ ق تعزيرات به يك سال و 
۷۵ضربه شالق محكوم گردد! »مسئول قضايي لواسانات: قانون براي 
فردي كه مورد آزارحيوان قرار گرفته غير از ديه در نظر نگرفته« جناب 
قاضي، اگه هدف مماش��ات با اين فرد نباشد دس��تت از لحاظ قانوني 

است.  باز 

 فرش�ته رفيعي توئيت ك�رد: در اقتصاد ايران اص��والً چيزي به 
اس��م بهره وري براي مديران معنا ندارد. در فرمول قيمت گذاري كاال 
و خدمات، مؤلفه بهره وري وجود ندارد. در اين سيس��تم غيربهره ور و 
مسرف، هزينه تمام شده هر عددي باش��د به عالوه يك سود مناسب، 

مي شود قيمت تمام شده اي كه مردم بايد بپردازند. 

 مانو توئيت كرد: عشق اينترنتي يكي از تبعات  خطرناك مهاجرت است، 
موردي كه در اين سال ها به شدت در افغانستان زياد شده. دختر پسري  كه 
تازه ساكن آن سوي آب ها شده براي پركردن خأل عاطفي   اش، به پسر دختر 
اين س��و وعده ازدواج مي دهد، در حالي كه خودش  هنوز بالتكليف است 

سال ها بايد بگذرد تا به هم  برسند، آدمي مگر چقدر عمر مي كند؟

 جهرمي توئيت كرد: ديروز با مترو ب��ه وزارت آمدم. بي نظير بود! 
از اين پس بيش��تر بايد بيايم. خوبه س��اير مس��ئوالن هم در غير روز 
هواي پاك، از تردد عمومي اس��تفاده كنند. مس��ئول اگر وقتش را با 
سياسي كاري و حسادت تلف نكند، براي هر كاري وقت دارد. اين فرصت 

طاليي شنيدن نظر مردم مهم تر است يا داشتن محافظ و راننده؟

 مستربين توئيت كرد: وقتي مس��ئوالن كشور آب خوردن مردم 
رو هم مي خوان از غرب گدايي كنند، امثال كي روش حق دارند تا اين 
حد گستاخ شوند. هر دو هم با اموال اين مردم شاهانه زندگي مي كنند. 

 GO ها در اصل NGO ضرغامي توئيت كرد: معتقدم، برخ��ي 
هس��تند. برخي آتش به اختيارها، آتش به فرمانن��د. برخي رويش ها، 
منسوبان ريزش ها هس��تند. برخي خيرين، غارتگران اموال مردمند. 
برخي مدعيان دينداري، دين ستيز ترينند. تنها چيزي كه مي ماند يك 

جو بصيرت است كه اينها را تشخيص دهد. 

 عباسعلي كدخدايي توئيت كرد: نسبت به مصوبات مجلس، از جمله 
اصالح قانون انتخابات و استاني شدن نمي توان قضاوت پيشيني داشت. با 
وصول مصوبه شورا نظر خواهد داد. ليكن درخصوص كاهش مشاركت مردم 
و بروز مشكالت امنيتي بايد دقت الزم انجام شود. شايسته گزيني، شفافيت، 

و نظارت بر عملكرد نمايندگان به ارتقای جايگاه مجلس مي انجامد. 

 علي قلهكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: سهم شهيد نواب 
صفوي در تبليغ توليد ملي در مسجد فخريه.

 امين اسدي توئيت كرد: ميگن طرحي اومده كه بيمه شخص ثالث 
به راننده تعلق مي گيره، يعني به تعداد گواهينامه در يك خانواده چهار 
نفره بايد بيمه شخص ثالث وجود داشته باشه. قباًل بيمه شخص ثالث 
يكي بود االن بيش از يكي بايد باش��ه! مدير بيمه مركزي پاسخ بده آيا 

اجراي اين طرح صحت دارد يا خير!

 كبري آس�وپار توئيت كرد: مرز باريكي ميان بيگانه پرس��تي و 
مهمان نوازي ايراني هاس��ت؛ گاه بيگانه پرستي را به اسم مهمان نوازي 
توجيه كرده ايم، خصوصاً وقتي آن خارجي ي��ك اروپايي يا امريكايي 
باش��د. فرقي نمي كند توريست است يا خانمي سياس��تمدار يا مربي 
فوتبال يا فرهنگ يا حتي كاال، خارجي ها را گويا بهتر پذيرا مي شويم. 

 فرش�اد مهدي پور با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: شيعيان 
مظلوم نيجريه در حمايت از مرضيه هاشمي به خيابان ها آمده و تجمع 

اعتراض آميز برپا كردند. 

 زهرا س�ادات توئيت ك�رد: عجز و ناتواني امريكا رو اونجا مي شه 
ديد كه به يه خبرنگار هم رحم نمي كنند... مرضيه هاشمي و اسارتش 

نشان دهنده زنده بودن عاشوراست... امريكا رو به افول است.

نيلوفر اماني 

 سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به اينكه مي توان صنعت دارويي 
كش��ور را با امكانات موجود در مدت يك س��ال دگرگ��ون كرد،  گفت: 
قيمت داروها بايد اصالح ش��ود، مش��روط بر اينكه بيمه ها هزينه ها را 

تقبل كنند. 
 وزير آموزش  و پرورش ب��ا بيان اينكه مدارس بعض��اً به يك محيط 
خشك و خشن تبديل  شده اند كه دائماً تمايالت بچه ها در رقابت هاي 
ايجاد شده سركوب مي شوند، گفت: محتواي دروس نيز بايد تغيير كند 

و در برخي موارد هم كاهش يابد. 
 حسن خليل آبادي عضو شوراي شهر تهران بيان كرد: شهرداري در 
حوزه گردشگري به بيش از ۲0 بخش ورود پيدا كرده است، اما مديريت 
بر عملكرد گردش��گري همچون مكان هايي مثل پارك هاي جنگلي، 
درياچه خليج ف��ارس، موزه دفاع مقدس و برج ميالد پراكنده اس��ت و 

مديريت متمركز ندارند. 
 مديركل دفت��ر مديريت بيماري ه��اي غيرواگير وزارت بهداش��ت 
گفت: در ستاد وزارت بهداشت، پيگير ارتقاي چارت برنامه هاي حوزه 
بيماري هاي غيرواگير هس��تيم و پس از پزشك خانواده و نظام ارجاع، 
بحث بيماري هاي غيرواگير دومين اولويت وزارت در حوزه بهداش��ت 

است. 
 رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مش��اركت هاي مردمي از ارائه 
30ميليارد تومان تس��هيالت به مؤسس��ان م��دارس غيردولتي براي 

استانداردسازي فضاي آموزشي و سيستم هاي گرمايشي خبرداد. 
 مديرعامل انجمن بيماران اكستروفي مثانه ايران گفت: »اكستروفي 
مثانه« بيماري ژنتيكي نيست و علت آن ناشناخته بوده و تنها با جراحي 

قابل درمان است. 
 معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران 

از ثبت نام ۶۸۲ دانش آموز بازمانده از تحصيل در اين استان خبر داد. 
 شهردار تهران گفت: هم اكنون تهران ۹00 ساختمان بلندمرتبه دارد 
كه بايد مورد بررسي از نظر ايمني قرار بگيرند كه استانداردهاي الزم را 

رعايت كرده اند يا خير. 
 مع��اون حمل و نقل ترافيك ش��هرداري تهران با اش��اره به ضرورت 
تغييرات در محدوده زوج و فرد گفت: تعداد ش��ماره خودروهاي فرد 

بيشتر است. 

مجرم روسری پوش کارشناس شوراي شهر! 
مجيد توكلي روز 1۶آذر ۸۸ س�خنراني اهانت آميزي در دانشگاه 
اميركبير انجام داده بود و زماني كه با مانت�و، مقنعه و چادر از اين 
دانشگاه خارج مي ش�د، توس�ط نيروهاي امنيتي بازداشت شد! 
او روز گذش�ته ضمن كش�ف حج�اب)!(در مقام يك كارش�ناس 
در كميت�ه محيط زيس�ت ش�وراي ش�هر ته�ران حض�ور يافت. 
كميته محيط زيس�ت ش�وراي ش�هر تهران دي�روز ب�ا دعوت از 
يكي از محكومان فتن�ه ۸۸ از او خواس�ت تا گزارش�ي را درباره 
تجربه مكزيكوس�يتي در كنترل آلودگي هوا ارائه دهد.  ش�وراي 
ش�هر تهران با دع�وت از توكلي، ايده پ�رداز فعل�ي راهكارهاي 
براندازي جمهوري اس�المي اي�ران در فضاي مج�ازي با تخصص 
عل�وم درياي�ي، ابت�كار بي س�ليقگي س�ال را از آن خ�ود كرده 
اس�ت.  گفتني اس�ت اين موضوع بازتاب فراوان�ي در ميان افكار 
عمومي و به ويژه كاربران فضاي مجازي به دنبال داش�ته اس�ت. 

بعد از كلي سياسي كاري، شهردار عوض كردن، حاشيه سازي بودجه اي، 
مديريتي و چانه زني براي گران كردن زندگي در پايتخت، شوراي شهر 
پنجم باالخره دست به كار رسيدگي به اوضاع تهران شد و براي نخستين 
گام تصميم گرفت سراغ پرونده كهنه آلودگي هوا برود؛ منتها با شيوه اي 
به غايت نو. در نهايت اين شروع طوفاني را با دعوت از يكي از محكومان 
فتنه ۸۸ طوفاني تر كرد. اين فرد كس��ي جز مجيد توكلي نبود كه در 
روز دانشجوي سال ۸۸ س��خنراني اهانت آميزي در دانشگاه اميركبير 
انجام داده بود و زماني كه با مانتو، مقنعه و چادر از اين دانشگاه خارج 
مي شد، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد. مجيد توكلي در 30 دي 
13۸۸ از سوي شعبه 1۵دادگاه انقالب اسالمي به جرم اجتماع و تباني 
عليه نظام و تبليغ عليه نظام به هشت سال و شش ماه حبس تعزيري، 
پنج سال محروميت از فعاليت سياسي و پنج سال ممنوعيت از خروج 

از كشور محكوم شد. 
  درمان آلودگي هوا با فشار تحريم توسط مجيد توكلي! 

اين فرد ك��ه در فضاي مج��ازي از افزايش تحريم ها عليه كش��ورمان 
استقبال مي كند، در جلسه كميته محيط زيست شوراي شهر پايتخت 

براي كاهش آلودگي هوا زير فشار تحريم ها ايده مي دهد. 
در همين راستا صدر اعظم نوري در گفت وگو با رسانه ها با تأكيد بر اينكه 
ما داراي افراد توانمند، صاحب نظر و متخصص در زمينه هاي گوناگون 
هستيم، گفت: اگر قرار اس��ت از نظرات كارشناس��انه استفاده كنيم، 
بهتر اس��ت افرادي را به جلسات دعوت كنيم كه نس��بت به نظام نگاه 

مثبت انديشانه دارند و با نگاه ارزشي به مسائل مي پردازند. 
وي تصريح كرد: در م��ورد اين موضوع خاص، من در جريان نيس��تم 
و بايد صبر كنيم و در صحن ش��ورا از آقاي ميالني بپرس��يم كه چرا از 
اين فرد دعوت انجام شده است.  يكي از نشريات دانشجويي كه تحت 
مديريت مجيد توكلي فعاليت داشت، در راستاي تحريف مقام و جايگاه 
اهل بيت)ع( نوشت: »علي نه نور بود و نه آسماني و نه معصوم... علي يك 
انسان خطاپذير و غيرمعصوم بود. فراتر از آن محمد نيز چنين بود، حال 

تكليف ولي فقيه بسيار روشن است.«
 در شوراي شهر تهران چه خبر است؟!

از سوي ديگر ماجراي فرار توكلي با لباس زنانه و تناقضات رفتاري وي 
در مواضعش با منافع كشور دستاويز طنز تلخي شده كه كاربران فضاي 
مجازي آن را چاشني انتقاد خود از اين اقدام منحصر به فرد شوراي شهر 

كرده اند. بخشي از اين واكنش ها در فضاي مجازي در ادامه مي آيد: 
ژان والژان 3 توئيت كرد: زنداني سياسي مجيد توكلي، طرفدار تحريم 
ايران و سردسته اهانت كنندگان به مقدسات تو نشريات دانشجويي و 
يكي از ليدرهاي اصلي فتنه ۸۸ كه موقع فرار با لباس زنانه دستگير شد. 
حاال شده ايده پرداز رسمي شوراي شهر تهران! ما به خيانت مسئوالن 

عادت كرديم يا مسئوالن به حماقت ما؟!
علي پيرحسين لو در حساب توئيتري خود گفت: همين مجيد توكلي 
به بمباران تهران توس��ط امريكا قانع نب��ود، بعد االن درب��اره تجربه 
مكزيكوسيتي از شهرداري و شورا پروژه مي گيره!خيلي ساده است كه 
با اين روال ميشه گفت: بايد هم پالرمو و س��ي اف تي و اس پي وي، به 

راحتي تصويب بشه!
محمد اكبرزاده نيز توئيت كرد: مجيد توكلي طرفدار تحريم مردم ايران 
رفته تو جلسه شوراي شهر تا براي هواي پاك ايده بده! تنها ايده اي كه از 
ايشون ميشه متصور بود، اينه: بايد با »هواي تهران« كاري كنيم، باليي 

كه با تحريم سر مردم نيومد با »هوا« بياد!
شرر به سكون هم نوشت: مجيد توكلي وقتي زد به جاده خاكي و توسل 
به فشار جهاني و تحريم و بريدن از صندوق رأي، برخي گفتند: تحت 
فشار زندان تعادل ذهني اش را از دست داده و به او خرده نگيريد. چرا 
كسي كه مشكوك است به از دس��ت دادن تعادل رواني و ذهني براي 

مشاوره به شوراي شهر دعوت مي شود؟
علي سيستاني هم توئيت كرد: سال ۸۸ رأي نداده بود، ولي در خيابان 
دنبال رأي گمشده اش مي گشت!! موافق تحريم ايرانه ولي مياد شوراي 
شهر براي بهبود شرايط ايده ميده! ايش��ون مجيد توكلي هستن الهه 

تناقض در ايران معاصر. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

پرهیز نمكي از اصطكاك با تأمین اجتماعي بر سر تجمیع بیمه ها

خبرگزاري مهر


