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آﮐﺎدﻣﻰ

مصاحبه با عفت عمومی
درباره خاوری و سلین دیون

آلمانیها چقدر به سکته مغزی بها میدهند؟!

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 بعــد از هفت ســال قرار اســت امــوال آقای
خــاوری  -کــه رفت کانــادا بغل ســلین دیون و
همسایهشان شد  -شناسایی شود.
امــا هفتثانیه بعــد اگر دوربیــن بزرگراه بزند
که خالف عفــت عمومی رانندگی کــردهای ،هم
اساماس برایــت میآیــد ،هم ماشــینت یک ماه
میخوابد .به همین مناســبت ما با عفت عمومی
مصاحبهای کردهایم:
ما :سالم عفتجان .اول خودت را معرفی کن
و بعد بگو چرا دوربین پلیس روی شــما حساس
است ،اما روی اختالس حساس نبوده؟
عفت :من عفت عمومی هستم .ببینید مسئله
اختالس مســئله مالی است و مسئلهای که مالی
باشــد ،راحت ماســتمالی میشــود .درحالیکه
مسئله من مســئله عمومی است و مسئلهای که
عمومی باشــد ،عموم روش حساس است .عموم
برخالف داییم روی این مسائل حساس است .قاه
قاه قاه .شوخی زمختی کردم.
ما :چرا وقتــی دوربین بزرگــراه آدم را جریمه
میکنــد هفتثانیهای جریمهاش به دســت آدم
میرسد و از حســاب آدم کم میشود ،اما خاوری
ســههزار میلیارد اختالس کرد و هفت سال طول
کشید تا شناساییاش شروع شود؟
عفت :آهان .چــون خاوری توی بزرگراه خیلی
خوب رانندگی میکرد .اگر دوربین بزرگراه خاوری
را هم میگرفت ،االن خودش و ماشینش خوابیده
بودند.
ما :یعنــی محمودرضا خاوری ،رئیس ســابق
بانک ملي ،اگــر از طریق بزرگراه از کشــور خارج
میشد قضیه حل بود و االن دستگیر شده بود؟
عفت :بله .متأســفانه خاوری از اســمش هم
معلوم است که نمیتوانسته از بزرگراه عبور کند.
او مثل همه خاوریهای دیگر انداخته جاده قدیم
و گازش را گرفته و رفته.
مــا :عکسهایی از خاوری منتشــر شــده که
در کانــادا بــا پول ملــت رفته بغل ســلین دیون
و همسایهشــان شــده ،عالوهبرآن رفتــه کازینو و
قمارخانه و با پول ملت قمار هم میکند و پولها
را به باد میدهد .االن چی؟
عفــت :اگر پول خودش نباشــد عیبــی ندارد،
چــون از قدیم گفتند پول بــادآورده را باد میبرد!
بعد هم شــما نگران نباشــید ،خاوری اگر بباز بود
که االن هشــتش گروی نهاش بود .االن – بزنم به
تخته – در کانادا ساختوســازی راه انداخته و سر
یک کانادایی را هم کاله گذاشــته .نه بابا ...او بلد
است چیکار کند.
جمعبندی
ســوفیا ...عشــق من ...هر کاری میکنی بکن
و هرچی میخوری بخور و هرچی باال میکشــی
بکش ،اما موقع رانندگی کمربند و شالت را سفت
ببند که جریمه نشوی.

ﻧﮑﺘﻪ

مشکل قد در دادگاه فیسبوک
 با وجود پایانگرفتن جلسههای استماع دفاعیات
مارک زاکربــرگ ،بنیانگــذار فیسبــوک ،در کنگره
آمریکا حاشــیههای این ماجرا ادامه دارد .به نوشته
روزنامه بریتانیایی دیلیمیل و بر اساس عکسهای
منتشرشــده از این دادگاه ،مــارک زاکربرگ که قدش
پنجفوتوهفتاینچ )تقریبا معادل  ۱۷۰سانتیمتر(
اســت و در آمریــکا کوتاهقد محســوب میشــود،
مجبور شده است یک بالش پالستیکی اضافی روی
صندلی دادگاه خود بگذارد تا قدش به حدی برسد
که خبرنگاران بتوانند از او عکــس بگیرند .البته به
نوشته این روزنامه ،خوشــبختانه با توجه به اندازه
و شــکل و رنگ ،این بالش ســیاهرنگ به ضخامت
تقریبا  ۱۰ســانتیمتر خوب استتار شده است و دیده
نمیشود! نکته دیگری که در جریان محاکمه مارک
زاکربرگ برمال شــد ،این بود که اگرچــه او در مقام
مدیرعامل فیسبوک ،ســاالنه فقط یک دالر حقوق
گرفته ،این شــرکت در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۹میلیون
دالر ،در ســال  ۲۰۱۶نزدیک بــه  ۵٫۸میلیون دالر و
در مجمــوع  ۲۰میلیــون دالر از ســال ۲۰۱۵تاکنون
بــرای حفاظــت و امــور امنیتــی شــخصی مارک
زاکربرگ هزینه کرده اســت! شــرکت فیسبوک در
واکنش به افشــای فایلهای مربوط به امور امنیتی
زاکربرگ اعالم کرده که این هزینهها »برای کاســتن
از تهدیدهایــی بوده که مســتقیما از موقعیت او در
مقام بنیانگذار ،رئیس و مدیرعامل ما ناشــی شــده
است« .بنیانگذار فیسبوک که این شبکه اجتماعی
را در  ۲۰سالگی به راه انداخته ،اکنون در  ۳۳سالگی
بیش از  ۶۲میلیــارد دالر ثروت خالص دارد و مالک
یکی از بزرگترین شــرکتهای فناوری جهان است.
بحث دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری
آمریــکا که بــه انتخــاب ترامپ انجامیــد ،با کمک
فیسبــوک و اثرگــذاری منفی در افــکار عمومی با
اطالعات کاذب به دردســر بزرگی برای این میلیاردر
جــوان بدل شــده و نــام او را بــه ترامــپ و پوتین
گره زده است.
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﺳﻬﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪى

ﺣﺮف ﻣﺴﺌﻮل

ﮐﻤﯽ رﻧﮓ ،ﮐﻤﯽ اﻣﯿﺪ
هنگامي که به اســتانهاي مرکزي و جنوبي کشور
سفر ميکنید ،از دیدن این حجم رنگ و زیبایي در لباس
زنان شگفتزده ميشوید؛ لباسهایي که از درون تاریخ
سفر کرده و رنگها و شکلهایي که متفاوت با آن ظاهر
رسمي است که در شهرهاي بزرگ ميتوان دید .دیدن
رنگ قرمز در روستاهاي سیستان
کمکم عادي ميشود و در اطراف
کرمان مثال شــهداد و شهربابك،
ميتوان رنگ زرد و ســبز را بیشتر
دیــد .رنگهــاي لباس زنــان در
روســتاهاي یزد با الجوردي و آبي
کمرنگ و قهوهاي همراه اســت .حاال دو مسئول نیز از
تنوع رنگي ســخن گفتهاند .معصومــه ابتکار ،معاون
امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ،گفت» :معتقدم
لباس ســنتی در ذات خود ،تنوع رنگ ،زیبایی ،عفاف و
پوشیدگی خاصی دارد و میتواند بهعنوان الگویی برای
پوشش دختران جوان ،دانشجویان و بانوان در جامعه
قرار گیرد« .او پیشنهاد داد» :باید از عناصر و جلوههای
لباس سنتی و رنگهایی که از نظر بصری امید و نشاط
میبخشــند ،بهخوبی استفاده کنیم؛ چون تأثیر رنگ در
ایجاد نشــاط و شــادی اثبات شده اســت« .او به نکته

مهمي اشاره ميکند» :اگرچه لباسهای بومی و سنتی
در کشــور تا حدود زیادی به فراموشــی ســپرده شده،
اما اســتفاده از این لباسها حس غرور ملی و نشــاط
اجتماعــی حاصل از فرهنگ غنی ایرانی را میآفریند«.
او خبــر داد :در کارگــروه مد و لبــاس وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســالمی ،معاونت امور
زنان و خانواده ریاستجمهوری
بهعنــوان یکی از اعضا شــرکت
دارد و سیاســتهای خوبی برای
احیای لباس سنتی در دستور کار
این کارگروه تدوین شــده اســت.
شاید واقعا این وعده عملي شود .پنج ،شش روز پیش،
دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لبــاس از انتخاب رنگ
زیتوني بهعنوان رنگ ســال خبــر داد و ابراز امیدواري
کرد» :تولیدکنندگان و فعاالن این حوزه با جهتدادن در
این زمینه بتوانند در مسیر طراحی و تولید لباس آقایان،
بانوان ،کودکان و نوجوانان مؤثر و کمککننده باشند«.
در نهایت همیشه یك عالمت سؤال بزرگ مطرح است
و آن اینکه هنگامي که لباسهاي ارائهشــده در ویترین
یا داخل مغازهها متفاوت با آنچه از نظر گشــت ارشاد
قانوني است باشند ،چه باید کرد؟

ﺑﺎﺑﮏ زﻣﺎﻧﻰ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰى
چندی پیش بههمراه چهار نفــر از همکاران ایرانی
فعال در سکته مغزی از شهرهای مختلف ایران میهمان
پروفسور »کریستین فورش« ،مسئول جوان درمان سکته
مغزی فرانکفورت ،بودیم .نتیجه این بازدید نهتنها تأثیر
زیادی بر نگرش ما در درمان سکته مغزی ،بلکه بر شیوه
نگرش ما داشــت .تور دوروزه ما با گزارش صبحگاهی
بخش مغز و اعصاب شــروع شــد .این جلسه از جهات
متعددی بســیار جالب بــود .در عرض نیمســاعت ۱۲
بیمــار معرفی شــدند .ابتدا چند بیماری کــه امآرآی یا
سیتیاســکن نداشتند و ســپس بقیه بیماران همزمان
با ظهور امآرآی  /یا سیتیاســکن روی پرده چنددقیقه
از سوی پزشکان مسئولشــان معرفی میشدند .حضور
همزمان یک رادیولوژیست که سه سال بعد از طی دوره
رادیولــوژی ،نورورادیولوژی گذرانده ،پشــت کامپیوتر در
کمک به اداره جلسه بســیار مهم بود .شکل آمفیتئاتر
ســالن به رئیس بخش و همه حضار امکان میداد که
همدیگر را ببینند .در طول جلســه حتی یک نفر بعد از
ساعت هشت وارد نشــد و حتی جلسه یک دقیقه بعد
از  ۸:۳۰ادامــه نیافت .ســپس از بخش مغز و اعصاب،
تختهای بستری بیماران مغز و اعصاب و نحوه انتقال
بیمــار از اورژانس تا تریاژ و بســتری و نحــوه انتقال به

ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﻧﮕﺎه ﺳﺒﺰ

ﻣﻌﻠﻤﻰ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺖ

ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى آﺑﻰ در آﻟﻤﺎن

جان کورکران پس از فارغالتحصیلشــدن از دانشــگاه در دهــه  ۱۹۶۰به مدت
 ۱۷ســال معلم بود؛ امــا راز بزرگی را از همه پنهان میکرد :خواندن و نوشــتن بلد
نبود! داستان زندگی این معلم آمریکایی را بیبیسی پس از سالها از زبان خودش
منتشــر کرد .کورکران درباره دوران کودکیاش در نیومکزیکو همراه با شش خواهر
و برادرش توضیح داده اســت که از پایینترین سنین مشکل تکلم داشته است و در
اولین ســال دبستان تنها کاری که از او میخواستند» ،صافنشستن ،دهان را بستن و
بهموقع به دستشــویی رفتن« بود .در ســال دوم انتظار داشته است که خواندن یاد
بگیرد؛ اما »وقتی سعی میکردم چیزی بخوانم ،مثل این بود که به روزنامهای به زبان
چینی نگاه میکنم! نمیدانستم چگونه این مشکل را برای دیگران توضیح بدهم« .با
آنکه سالهای اول دبستان را روی »نیمکت خنگها« گذراند و معلمها به والدینش
اطمینان خاطر میدادند که او »باهوش اســت و باالخــره درس را یاد میگیرد« ،در
ســال پنجم خودش ناامید شــد و بعد از آن »هر روز از خواب بیدار میشدم ،لباس
میپوشیدم و انگار به میدان جنگ میرفتم .از کالس متنفر بودم .جای پرتخاصمی
بود و من دنبال راهی برای زندهماندن میگشــتم« .در کالس هفتم بیشــتر روز را در
دفتر مدرسه میگذراند؛ بااینحال مهارتهای ورزشی ،مهارتهای اجتماعی ،مهارت
در حساب و شمارش پول و آموختن روش استفاده از جدول زمانی به کمکش آمد.
همکالسهایش مشق شــب را برایش مینوشتند .باالخره توانست نام خود و چند
کلمه را بنویســد؛ اما نمیتوانست جملهای بنویسد .با انواع روشهای تقلب که به
تفصیل آنها را شــرح داده است و مقداری خوششانســی باالخره توانست از کالج
فارغالتحصیل شــود ،درحالیکه »شــبها دعا میکردم معجزهای بشــود و بتوانم
بخوانم« .وقتی او از کالج فارغالتحصیل شــد »کمبود معلم وجود داشت« و شغل
آموزگاری به او پیشنهاد شد .با وجود اینکه به نظرش »دیوانگی« میآمد که »وقتی
از قفس شــیر خارج شده ،دوباره به قفس شیر برگردد« ،این شغل را پذیرفت؛ چون
»بدون آنکه گیر بیفتم ،از دبیرســتان و کالج گذشته بودم؛ بنابراین معلمشدن مکان
خوبی برای پنهانشــدن به نظر میرســید؛ چون هیچکس به یک معلم مشــکوک
نمیشود که خواندن نداند« .او در شغل معلم تربیتبدنی چیزهای بسیاری توانست
»یاد بگیرد«؛ ازجمله مطالعات اجتماعــی ،تایپکردن )کپیکردن از روی کلمات با
سرعت  ۶۵کلمه در دقیقه(» .هرگز روی تخته ننوشتم و هیچ کلمه چاپی در کالسم
نبود .ما خیلی فیلم تماشا میکردیم و بحث میکردیم« .البته بزرگترین وحشت او
جلسات هفتگی هیئت علمی بود که قصد داشت در صورت لزوم از ترفند بیمارشدن
و به آمبوالنس تلفنزدن اســتفاده کند و خوشــبختانه هرگز وادار به این کار نشــد.
باالخــره با آنکه هنگام ازدواج به همســرش اعتراف کرده بود که نمیتواند بخواند
و او تصور کرده بود »خــوب« نمیتواند بخواند ،این دخترش بود که موقع خواندن
کتاب داستان مچش را گرفت! باالخره این معلم با کمک همسرش توانست خواندن
و نوشتن را یاد بگیرد .جان کورکران هشت سال بعد از ترک شغل معلمی در ۱۹۸۶
این راز را در برنامهای تلویزیونی برمال کرد» .متأســفانه ما هنوز کودکان و نوجوانان
را در مدرســه تحت فشــار قرار میدهیم ،بدون آنکه مهارتهای اساسی خواندن و
نوشتن را به آنها بیاموزیم . ...من  ۴۸سال در تاریکی بودم؛ اما باالخره این مشکل را
حل کردم و پشت سر گذاشتم«.

اشپیگل در گزارش اخیر خود که جمعه
گذشته منتشــر شــد ،خبر از فاجعهای
محیطزیســتی در پهنههای آبی آلمان
داده که به تأیید ســازمان محیط زیست
ﻣﺤﻤﺪ دروﯾﺶ
این کشــور هم رسیده است .این گزارش
میگوید از هر چهار دریاچه یا تاالبی که در این کشور وجود دارد ،فقط یکی برخوردار
از استانداردهای آژانس محیط زیست اتحادیه اروپا درباره کیفیت آب بوده و بقیه به
دلیل آلودگی شدید ناشی از سرگین حیوانی ،کودهای شیمیایی و پسابهای صنعتی،
متأثر از وفور مواد نیتراته و رشد بیش از حد گیاهان جلبکی شده ،شرایطی فالکتبار
یافته و عمال امکان تداوم حیات آبزیان و دیگر گیاهان آبزی بهشــدت مختل شــده
است .این مسئله اعتراض گسترده و شدید احزاب و گروههای محیطزیستی در آلمان
را به همراه داشــته است .اشــتفی لِمکه از حزب ســبز میگوید :آبزیان و گیاهانی
کــه در این مناطق وجود دارند ،به دلیل ســرگین جانوری ناشــی از انبوه واحدهای
دامــداری صنعتی ،دیگر در دریاچهها و تاالبها جایی برای زندگی ندارند .بهتازگی
دولت مرکزی در پاســخگویی به یک پرسش از سوی حزب سبز ،اعتراف کرد که اکثر
رودخانهها ،برکهها و دریاچههای آلمان در شرایط بدی به سر میبرند .در  ۹۳درصد
از آبهــای جاری دیگر اجتماعی از ماهیها ،گیاهــان و جانوران کوچک که باید در
آنجا وجود داشــته باشند ،زندگی نمیکنند .عالوهبراین ساختار طبیعی  ۷۹درصد از
آبهای جاری به دلیل دستاندازیهای انسانساخت در حدی وسیع تغییر شکل و
ماهیت داده و اکوسیستم منطقه دچار پسرفت شده است .البته بنا بر گزارش وزارت
محیط زیست آلمان کیفیت آب در مجموع بسیار بهتر از گذشته شده و سگهای آبی
و ماهیهای قزلآال دوباره به رودخانهها بازگشــتهاند؛ اما آبها و ســبزهزارها هنوز
بهعنوان زیســتگاههای در معرض خطر در آلمان شمرده میشوند و نتوانستهاند از
کیفیت الزم برخوردار شــوند .گفتنی در آلمان نزدیک به  ۹هزار بخش از رودخانهها
از جانب دولت مشخص و ثبت شده و به صورت پیوسته مورد پایش قرار میگیرند.
دســتورالعملهای اتحادیه اروپا در زمینه آب ،کشورهای عضو را موظف میکند تا
سال  ۲۰۲۷کیفیت آبهای خود را به شرایط مدنظر برسانند.
 خواننده عزیز روزنامه وزین »شــرق«! درسآموخته این ماجرا برای ما آن است
که دولت آلمان در واکنش به مطالبه و پرســش کنشــگران محیطزیستی و احزاب
سیاســی ،مجبور به ارائه این گزارش شــده اســت .آیا در ایران چنین زمینهای برای
طرح پرسش و مطالبه از سوی ســمنهای محیطزیستی فراهم است؟ اصوال چند
درصد از پرســشهای نمایندگان در صحن بهارســتان متأثــر از چنین نگرانیهایی
است؟ اصال ســازمان حفاظت محیط زیست در ایران خود را موظف به پاسخگویی
در چنین مــواردی میبیند؟ آیا یک دلیل هزینه گزاف درمان در ایران به دلیل همین
ســهلانگاریها در پایش کیفیت مطلوب بومسازگانهای کشور نیست؟ راست آن
اســت که حمایت جدیتر از مشارکت واقعی مردم در حوزه محیط زیست و ارتقای
منزلت کنشگران اجتماعی در این عرصه به نفع بهبود کیفیت سالمت همه ایرانیان
و ارتقای تابآوری سرزمین است .مباد که با برخی برخوردها یا تشدید دیوانساالری
فرساینده از ک ّمیت و کیفیت فعالیتهای داوطلبانه در این حوزه بکاهیم.

ﭘﯿﺸﺨﻮان
شماره هشتم مجله دیلمان منتشر شد
شــماره جدید مجله دیلمان
با پرونــدهاي انتقــادي درباره
نئولیبرالیســم ایرانی منتتشــر
شــد کــه در آن گفتوگویــی
بلنــد با ناصر فکوهــی درباره
نئولیبرالیســم و وقوع فاجعه
در نظام آموزشــی ما به چشــم ميخــورد .مقالهای
دربــاره رویکردهــای نئولیبرال در دولــت روحانی که
به کریدور شــمال -جنوب میپــردازد» ،گزارههایی در
نئولیبرالیسم ایرانی« که به شکل عینیتر سراغ مسئله
میرود» ،نئولیبرالیسم از نگاه احمد سیف« که نگاهی
تئوریک به موضوع دارد و »دنیای پارادوکســیکال ما«
از ناصر عظیمی کــه روابط کاالیی امروزین را روبهروی
میراث عرفانــی موالنا مینهد و همچنین ترجمههایی
از چهرههای برجســتهای مانند سیمون کالرک ،جورج
مونبیت و دیگران نیز در این شماره آمده است .پرونده
داســتان ایرانی دیلمان با عنوان »اشــرف نویسندگان«
نگاهی به کارنامه علی اشرف درویشیان ،داستاننویس
و پژوهشــگری که در سال گذشــته درگذشت ،انداخته
اســت .در بخش کتاب این شــماره به کتاب »اقتصاد

ایران در دوره دولت ملی« پرداخته شده و گفتوگویی
با نویسندگان کتاب ،فرشاد مؤمنی و بهرام نقشتبریزی
انجام شــده است .شاپور رواســانی نیز مقالهای درباره
دوره مصدق نوشــته کــه به واکاوی اقتصــاد ایران در
ایــن دوره میپــردازد .در یادنامــه ،گفتارهایی درباره
نادر گلچین ،خواننده فقیدی که ســال گذشته از دست
رفت ،آمده اســت .بخش زنان دربرگیرنده گزارشها و
مقاالت گوناگونی اســت؛ »رازوری زنانه و انسانزدایی
تدریجی« از زهرا زارع» ،زنانگی ،خشــونت و ترس« از
منصوره موســوی» ،آموزش زنان در عصر مشــروطه«
از هوشنگ عباســی و »ایوانکا ترامپ ،فمینیست یا ژن
خوب آمریکایی« که به کتاب جدید دختِر دونالد ترامپ
میپردازد .بخش جامعه این شماره با عنوان »جدال با
داد و بیداد« ،به موضوع دستفروشی و سیاستهایی
که دراینباره اتخاذ میشــود میپــردازد .عالوه بر این
مقالههــای »فقر نامتوازن و ســاختاری چیســت؟« و
»درنگی بر تکوین طبقه متوســط جدید در سپهر تاریخ
معاصر ایران« از نوشــتههای دیگری است که خواندن
آن مفید و آموزنده است .دیلمان این شماره با بیش از
 ۵۰۰صفحه مطالب متنوع به قیمت  ۱۲هزار تومان در
دسترس است.

سیتیاســکن یا امآرآی بازدید کردیم .شهر فرانکفورت
جمعیتــی حدود  ۷۰۰هــزار نفــر دارد و بــا حومه به
زحمت بــه  ۱/۵میلیون نفر میرســد .همه مردم بیمه
هســتند؛  ۸۰تا  ۹۰درصــد بیمه سراســری و حدود ۱۰
درصد بیمههای خــاص .این بیمههای خــاص را تنها
میتــوان خرید و اختصــاص به ارگان خاصــی ندارند.
تنها تفاوت آنها وقتهــای زودتر و احیانا اختصاصیتر
در همان بیمارســتان و با همان پزشــک است .در همه
حال پرداخت توســط بیمههــا فقط بر اســاس ارجاع
صــورت میگیرد .تعرفه هر ویزیــت واقعی ،رقم باالیی
است .تأخیر در پرداخت بیمهها وجود ندارد ،ولی مدارک
بهدفعات از ســوی بازرسهای بیمه و دولت به شــکل
محســوس و نامحسوس مورد بررســی قرار میگیرند و
تخلف کیفی و کمی ،مجازات بســیار سنگین مالی دارد.
ویزیت تخصصی خارج از سیســتم ارجاع هزینه بســیار
ســنگینی دارد که تنها خارجیهای ثروتمند میپردازند.
بیماران ســکته مغزی که بر اساس رژیستریهای قبلی،
تعــداد و توزیع تقریبیشــان معلوم اســت ،بین چهار
بیمارســتان شهر تقســیم میشــوند .بنابراین بر اساس
محاســبات ،برای بیمارســتانی که ما در حال بازدید آن
هستیم هشــت تخت اختصاص داده شده و این تعداد
در اکثر اوقات کفایت میکند .ســالنهای بیمارســتان و
بهخصوص اورژانس بســیار خلوت به نظر میرســند.
مقایسه میکنیم با بیمارستانهای خودمان که راهروها
همواره آکندهاند از بیماران فراوان .یکی از دوســتان به
شوخی میگوید شاید آلمانیها کمتر مریض میشوند و

یکی از دوستان دیگر به تلخی جواب میدهد شاید هم
آلمانیها بهطورکل برای بیمارانشــان فضاهای بیشتری
را اختصاص میدهند! همه بیماران ســکته مغزی حاد
از طریق اورژانس شهر منتقل میشوند و همگی تحت
درمــان وریدی قرار میگیرند .تمــام بیمارانی که به این
درمان جــواب نمیدهند تحت درمــان جدید درآوردن
لختــه از داخل مغز قــرار میگیرنــد .روز دوم فرصت
نمیشــود مرکز توانبخشیای را که همه بیماران سکته
مغزی قبل از منزل باید مدتی را در آنجا بگذرانند ،ببینیم.
با بیمارستانی که در آن هستیم فاصله قابلمالحظهای
دارد .هیچ بیمار سکته مغزی که ناتوانیای داشته باشد،
پس از بهبود نســبی ابتــدا به منزل منتقل نمیشــود،
بلکه در این مرکز بســتری شده و همه هزینههای مرکز
توانبخشی هم توسط بیمه پوشش داده میشود .اقامت
ما مصادف میشــود با مانور درمان سکته مغزی که هر
ماه برای آمادگی پرسنل انجام میشود .مسئول برنامه،
متخصص مغــز و اعصاب جوانی اســت کــه تصادفا
در هفتههای آخر حاملگی بهســر میبــرد .خانم دکتر،
رزیدنتها و دانشــجویان درحالیکه گویــا با یک بیمار
واقعی روبهرو باشــند بــه دنبال برانــکاردی که ماکتی
را حمــل میکنــد ،میدوند و به دقت بــه اندکسهای
فشــار خون و نبــض و تنفس که هر لحظــه در مانیتور
نصبشــده به برانکارد اعالم میشــود ،توجه میکنند.
پزشکان جوان حالتی در نگاه و لبخندهایشان هست که
گویــا از آن لذت هم میبرنــد؛ لذتی همجنس لذتی که
از دیزنیلند میبرند.

ﭘﺮﻧﺪه آﺑﻰ
در آرزوی ارز
شرق :چند روز از سخنان اسحاق جهانگیری ،معاوناول
رئیسجمهور ،گذشته است و حجم اخبار متعددی که
از ســوی بانک مرکزی درباره ارز منتشر میشود ،آنقدر
گســترده است که کمتر کســی دیگر به آن اعتماد دارد.
آنان بــه جای تکیه بر اخبار و اظهارنظرهای مســئوالن
ســعی میکنند تا از تجربــه افراد دیگر ســود بجویند.
فعال هیچ خبری از ارز چهار هزارو  ۲۰۰تومانی نیســت
و همانطور که بســیاری هم سراغش را گرفتهاند ،طبق
آخریــن اطالعیه قرار اســت» :صرافیها تا اطالع ثانوی
مجاز به خریدوفروش #ارز به صورت فیزیکی نباشــند و
براســاس تصمیم بانک مرکزی از این به بعد هیچ ارزی
در بــازار عرضه نخواهد شــد و جز مــواردی که قانون
مشــخص کند ،کســی دیگر به ارز اسکناسی دسترسی
نخواهد داشت« .کســانی میتوانند این ارزها را دریافت
کنند که مشموالن همان  ۳۳موردی هستند که در بیانیه
بانک مرکزی تعیین شده است .اما بخشی از افراد درگیر
مسافران هستند و با این سؤال روبهرو هستند که چه کار
باید بکنند .طبق اعالم هر مســافر میتواند بعد از گیت
خروجی با پاســپورت و بلیت مبلغ  ۵۰۰یورو را دریافت
کند؛ اما باید حواس بســیاری از مســافران جمع باشد و

بهموقع مثال چندین ســاعت زودتر بروند تا هم از صف
چک پاســپورت رد شــوند و هم وقت برای ایستادن در
صف طوالنی دریافت یورو داشته باشند .به نظر میرسد
که کسانی توانســتهاند در صفهای طوالنی بانک ملی
در پشــت گیت بایســتند و با ارز چهارهزارو  ۲۰۰تومانی
سفری به آن سوی مرزهای کشور داشته باشند؛ اما بقیه
چطور؟ اگر سری به خیابانهای اطراف میدان فردوسی
بزنند ،میتوانند با ترس و وحشــتی نظیر آنچه مردم در
دهه  ۶۰تجربه میکردند ،دالر را با قیمت پنجهزارو ۳۰۰
فعال تهیه کنند یا با قیمت پنجهزارو صد تومان بفروشند.
تمام کسانی هم که از خارج وارد ایران میشوند ،اگر ۱۰
هزار دالر یا یورو بیشتر دارند ،باید اعالم کنند .درعینحال
نکته دردناک ماجرا این اســت که اثرات گرانشدن دالر
کمکم خودش را نشــان میدهد؛ مثال اگر شما بخواهید
از ســر کوچه خود مواد خوراکی خارجی بخرید ،هستند
مثال نســکافه بالفاصله به روی شــما میآورند که دالر
گران شــده اســت و خوب حالت صورت هر خریداری
حتما خندهدار است؛ یعنی هســتند فرصتطلبانی که
قیمت اجناس را تا ثریا باال بردهاند .عوارض خروج ۲۲۰
تومانی و دالر چهارهزارو  ۲۰۰تومانی فقط برای بار اول
است .دفعههای بعد عوارض خروج بیشتر خواهد شد

و همانطور که »کریمی« ،ســخنگوی بانک مرکزی ،در
شــبکه خبر گفته است» :براساس مصوبه هیئت وزیران
مســافران هوایی میتوانند ســالی یک بار از بانکها ارز
دریافت کنند« .اگر کسی خواست دو بار یا بیشتر در سال
ســفر کند ،با چه حالتی روبهرو اســت؟ جواب »معلوم
نیست« اســت؛ چراکه »فعال براســاس مصوبه هیئت
وزیران مردم ســالی یک بار میتوانند ارز دریافت کنند«.
در کنار ماجرای ارز بیشتر کاربران و مخاطبان بر موضوع
»ســعید مرتضوی« همچنان متمرکز هستند .برای آنان
این اظهارنظر دادستانی جالب توجه است که اعالم شده
خبری از این مســئول قدیمی نیست .مسئولی که طبق
گزارش ایلنا  ۹محافظ او در سه شیفت شبانهروزی از او
مراقبت میکردند؛ اما حاال خبری از او نیست .بسیاری او
را با خاوری و خروجش از ایران مقایسه میکنند و بهویژه
آنکه بعد از هفت ســال تازه دســتور تصاحب اموال او
منتشر شده است .این روزها فیلم مصادره ،کمدیای که
با بازی رضا عطاران و هومن سیدی بر روی پرده سینماها
با استقبال روبهرو شده است ،بهنوعی به این فرد و نظایر
او میپردازد .کسانی که از احساسات پاک مردم انقالبی
استفاده کردهاند و شیوهای مفسدانه و سودجویانه را در
پیش گرفتهاند.

