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سرمقاله

حال ناخوش
تاالبهای مرزی

کنشگریاجتماعی
سلبریتیو
ِ

محمد هدایتی

یادداشت
سدسازی مانند لخته خون ،
سیستم گردش خون کره زمین
را مختل میکند

️ نادر ضرابیان  -فعال محیط زیست

متاسفانه بی اطالعی بسیاری از مدیران و مسئوالن حفظ
محیط زیست از وجود سیستم مهم گردش خون کره زمین
و عــدم درک از کارکرد آن ،دلیل اصلی سدســازی های
لجام گسیخته و پروژه های مخرب شیرین کردن آب دریا
و انتقال آب به گوشه و کنار کشور است.
«کوهستان و رودخانه و دریا در مجموع سیستم «گردش
خون کره زمین» را شکل می دهند .این سیستم دقیقآ مانند
سیستم گردش خون بدن ما و دیگر زیستمندان عمل می
کند و نقش اول را در زندگی بخشــی به تمام زیستمندان
ایفا می کند .اعتقاد دارم درصد باالیی از مشــکالت کشور
ارتباط مستقیم با بی توجهی به این موضوع مهم دارد.
کوهستان مانند میراب ،حق و سهم منطقه تحت پوشش
خود را از رودخانه عظیــم بخار آب معلق در هوا می گیرد
و به کمک پوشــش گیاهــی وارد الیه های خود می کند.
آب بعد از عبور از الیه های معدنی ،غنی و سرشــار از مواد
غذایی شــده و بعد از طریق چشــمه ها و روددره ها وارد
رودخانه می شود .زندگی تمام زیستمندان به طور مستقیم
وابسته به همین اب غنی شده است .کوهستان یک قطعه
تجدیدپذیر در ســخت افزار کره زمین اســت و مانند تمام
موجــودات به دنیا می آید و پیر می شــود و می میرد .این
فرایند چند میلیون ســال طول می کشد .کوهستان مهم
ترین آفریده خداوند در کره زمین اســت و نقش اول را در
زندگی بخشی به زیستمندان و ادامه حیات سخت افزار کره
زمین بر عهده دارد .در واقع قلب کره زمین است.
رودخانــه دقیقا مانند رگ بدن انســان وظیفه دارد تا در
مســیری از پیش تعیین شده و با کمک این آب غنی شده،
زیستمندان مسیر حرکت خود را تغذیه و در انتها به دریا و
تاالب و دریاچه بریزد و سهم و حق زیستمندان دریایی را
پرداخت کند .کیفیت آب غنی شده از محل تولید تا مقصد
به وسیله حریم زیستی رودخانه حفظ می شود .همان طور
که در رگ انسان لخته خون موجب انسداد رگ و اختالل
در سیستم گردش خون می شــود و مرگ را برای انسان
رقم می زند ،سدسازی هم مانند لخته خون سیستم گردش
خون کره زمین را مختل می کند و آسیب های فراوانی به
زیستمندان و سخت افزار کره زمین وارد می کند.
دریا با کمک آب شیرین غنی شده رودخانه عالوه بر تغذیه
زیســتمندان دریایی ،تعادل شــوری آب را برقرار کرده و با
تبخیر شــدن ،بخار اب معلق در هوا را هم به وجود می اورد.
زیســتمندان دریایی پس از مــرگ در الیه های کف دریا ته
نشــین و فشرده می شوند و بعدها در فرایند کوه زایی از کف
دریا ســر بر می آورند و جایگزین کوهستان های از بین رفته
می شوند .در واقع مواد معدنی در الیه های کوهستانی ،همین
موجودات دریایی هســتند و هدف اصلی از این فرایند غنی
کردن آب حاصل از باران اســت نه صرفا برای کندن و بردن
و صادرکردن .در مجموع دوباره این چرخه زیستی تکرار می
شود .متاســفانه بی اطالعی مدیریت از وجود چنین سیستم
مهمی در کره زمیــن و عدم درک از کارکرد آن ،دلیل اصلی
این سدسازی های لجام گسیخته و پروژه های مخرب شیرین
کردن آب دریا و انتقال آب به گوشه و کنار کشور است.
واقعیــت وظیفه اصلــی فعاالن در درجــه اول آگاهی از
ساختار و سازوکار محیط زیست و در مرحله بعد انتقال این
مفاهیم به مدیریت و مردم است .والغیر».
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بررسی اخبار و شایعات درباره مصرف روزانه بنزین در کشور؛

طرح «بنزین برای همه» کی اجرایی می شود ؟!
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گزارش «امتیاز» از التهابات اخیر بازار مسکن؛

فرماندهانتظامیپایتخت:

زورگیری
زیاد نشده؛
شیوه آن
تغییر کرده است

همراهی مشکوک «نرخها» با «حق الزحمهها»
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تشرح دالیل کمبود روغن موتور در بازار
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ایل بیگی در واکنش به احتمال نمایش فیلمهای در رژیم اشغالگر قدس:

نمایش فیلمهای ایرانی در
رژیم صهیونیستی ممنوع است
8

«امتیاز« بررسی میکند؛

سال جام جهانی و لژیونرهای
بدون تیم

4

حسن شیروانی  /امتیاز

در سال های اخیر شاهد رشــد حیرت انگیز سلبریتی ها
در جامعــه ایران بوده ایم ،تا جایی کــه حتی می توان از
نوعی «فرهنگ ســلبریتی» صحبت کــرد .آن ها حاال نه
تنها بر ســبک زندگی ها ،الگوی مصرف و پوشــش تاثیر
می گذارند ،نه تنها ســایق فرهنگی را شــکل می دهند
و به دســتکاری در آن می پردازند ،بلکه مدعی اثرگذاری
ها در عرصه های دیگری مثل سیاســت هم هستند .این
پدیده از یک ســو همراستا اســت با روندی جهانی که در
آن با گســترش فرهنگ مصرف و تبلیغات و افول موقعیت
روشنفکران سلبریتی ها رشد کردند و کانون توجه شدند .از
ســوی دیگر محصول وضعیت سیاسی و اقتصادی خاص
ایران هم هست .چیزی که می شود اسمش را نوعی بحران
در سیاســت نامید .با وجود مشــابهت ها و روندهایی عام،
حضور اجتماعی و اثرگذاری سلبریتی در ایران تفاوت هایی
با غرب دارد .در غرب اگرچه از نوعی بحران در دموکراسی
صحبت می شود ،اما به واسطه وجود احزاب با سابقه ،کنش
سیاسی نهادینه شده اســت و چندان جنبه شخصی ندارد.
البته ســلبریتی ها پیوندهایی با سیاســت دارند ،به عنوان
«هواداران سرشــناس» می تواند تاثیراتی داشته باشند ،اما
نه سیســتم اجازه ورود بیش از حــد را می دهد و نه آن ها
خود چنین تمایلی دارند .در ایــران اما تاثیرگذاری بیش از
حد ســلبریتیها ،یا حداقل ادعاهایی که در این زمینه دارند
محصول نهادینه نشدگی سیاست است .احزابی وجود ندارند
تا مجرایی برای فعالیت سیاســی باشند ،در نتیجه سیاست
در ایران شکل غیرنهادینه شــده و تا حدی شخصی دارد.
مشــارکت و بسیج سیاسی مســئله دار است و به انتخابات
تقلیل یافته اســت .در این شــرایط و به مدد رشد حیرت
انگیز رســانه های اجتماعی ســلبریتی ها وارد می شوند،
بــدون تجربه و یا حتی آگاهی سیاســی بــه فعالیت های
سیاســی موقتی می پردازند و سپس محو می شوند .هیچ
تاثیر دیرپایی وجود ندارد .حضور سلبریتی ها در سیاست از
همان الگوی کلی سیاست ورزی در ایران پیروی می کند:
حامی پروی .در ازای گرفتن امتیازها یا رانت هایی ،حمایت
سیاسی فراهم می شود .در این سال ها نمونه های فراوانی
وجود داشته از سلبریتی هایی که در ازای حمایت از جریانی
سیاســی امتیازات مختلفی کسب کرده اند .از این رو ظهور
آن ها و شــکل حضورشان در راستا است با کلیت سیاست
ورزی در ایران .این اواخر خودشان را و اهمیت شان را بیش
از انــدازه برآورد می کنند ،تا جایی که حمایت خود را عامل
پیروزی سیاســتمداران می دانند .البته گاهی هم بالفاصله
از حمایت شــان پشیمان می شوند و ضدجریانی ایجاد می
کنند .اگر احزابی واقعی وجود داشتند ،اگر مشارکت سیاسی
درازدامنه تر بود و نهادینه تر ،احتماال شکل حضور سلبریتی
ها در سیاست و تاثیرگذاری شان متفاوت می شد.
سلبریتی ها در اقتصاد ایران هم حضور دارند ،در اقتصادی
مالی
غیرتولیدی کــه بیش از هر چیز با ســوداگری های ِ
غیرتولیدی و تا حدی رانتی شناخته می شود .برخی از این
ســلبریتی ها به شبکه های مالی که از حمایت سیاسی هم
برخوردارند وصل هستند .عکس های آن ،در حال تبلیغات
موسســات مالی همه جا وجود دارد .آن ها همه جا هستند،
از مواهب برخوردارند ،گاه ژســت های رادیکال می گیرند،
بدون اینکه مناســبات موجود را به پرسش بگیرند .آن ها
خود بخش مهمی از وضعیت موجود هستند و از ذینفعان آن.
البته تردیدی نیست که نمی شود نگاهی تمام ًا انتقادی به
حضور ســلبریتی ها داشت .فعالیت آن ها در کمپین هایی
انساندوســتانه یا کمپین هایی برای حفظ محیط زیســت
می تواند راهگشــا باشــد .اما در این عرصه ها هم شرایط
ســاختاری و البته ویژگی موقتی بودن حضور سلبریتی ها
مانع از تاثیرات دیرپا می شود.

اتوبو سهای
تهران
زنانه و مردانه
میشود؟

عراقیها حقآبه هورالعظیم را ندادند؛

فروش کاالهای
تحمیلی توسط
تولیدکنندگان
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آزمون و طارمی؛
یاقوت و زمرد
در یک انگشتری
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اخبار
زمان توزیع کاالبرگ مشخص شد؟

پیگیریدستوررییسجمهور؛

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد

خبر مهم وزیر اقتصاد
درباره کوپن الکترونیکی

زمین از دولت،
ساخت خانه از مردم

پیش بینی حضور
 ۵میلیون زائر در اربعین

در حالی ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته از آماده شدن زیرساخت
کاالبرگ الکترونیک از شــهریورماه خبر داده بود که وزیر اقتصاد در حاشــیه نشســت
شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،خبری متفاوت درباره کوپن الکترونیکی
اعالم کرد .ســید احسان خاندوزی اعالم کرد :نتیجه بررســیهای آزمایشی کاالبرگ
الکترونیک باید به ســتاد اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این مرحله نرسیده
است .به گفته او ،از ابتدا مقرر شده بود بعد از اتمام دوره آزمایشی طرح کاالبرگ ،نتیجه
به ستاد اقتصادی دولت اعالم شود و سپس اجرایی و توسعه پیدا کند .وزیر اقتصاد متذکر
شــد :این طرح در حال طی روند اعالم شــده اســت ،اما هنوز به ستاد اقتصادی دولت
نرسیده است و اگر از ســوی دولت تصمیم دیگری گرفته شود ،اعالم خواهیم کرد .بنا
به این گزارش ،این ســخنان وزیر اقتصاد در حالی است که هفته گذشته مهدی طغیانی
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس اعالم کرد :زیرساخت کاالبرگ الکترونیک در
حال آمادهســازی اســت و براساس وعده داده شده ،در شــهریور  ۱۴۰۱آماده میشود.
طغیانــی در مصاحبه با یک برنامه رادیویی با ذکر ایــن نکته که کاالبرگ الکترونیک،
دلیل اتفاقات اردیبهشت ماه
مصوب بودجه ساالنه مجلس است ،گفت :دولت در اجرا ،به ِ
و نیــز اجرای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،تفاوتهایی صورت داد ،چون اوضاع آن گونه که
تصور می شد ،پیش نرفت .وی عنوان کرد :براساس وعده داده شده ،زیرساخت کاالبرگ
الکترونیک در شهریور  ۱۴۰۱آماده میشود و کاالی اساسی و ضروری با توجه به قول
دولت ،به صورت کاالبرگ ارائه می شود.

رییسجمهور طی روزهای اخیر در جلســه شــورای عالی مســکن دستور صریحی به
منظور تسریع در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن صادر کرد که یکی از موارد مهم آن
واگذاری زمین و تسهیالت به مردم و سازندگان برای ساخت خانه بود.
حجتاالسالم والمســلمین رئیسی طی روزهای اخیر در چهارمین جلسه شورای عالی
مسکن دستورات پنجگانهای در راستای تسریع اجرای طرح نهضت ملی مسکن صادر و
تاکید کرد :پیشنیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و
شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمینهای مناسب و تشکیل
بانک مسکن ،زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
خبر خوب دیگر اینکه در روزهای اخیر تســهیالت ساخت مسکن روستایی از  ۱۰۰به
 ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافت و شــکل اجرایی به خود گرفته است .متقاضیان از روز
شــنبه هفته جاری با معرفینامه بنیاد مســکن به بانک برای دریافت وام  ۲۰۰میلیون
تومانی با نرخ ســود  ۴درصد معرفی میشوند .به طور کلی از یک میلیون واحد نهضت
ملی مسکن ساخت ســالیانه  ۴۰۰هزار و احد به عهده بنیاد گذاشته شده که  ۲۰۰هزار
واحد روســتایی و  ۲۰۰هزار واحد شهری خواهد بود .بنیاد مسکن مسئولیت احداث یک
میلیون و  ۶۰۰هزار واحد ظرف چهار سال را بر عهده دارد.
ســهمیه شرکت عمران شهرهای جدید نیز احداث  ۷۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن
است که تاکنون اراضی احداث  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تامین شده،
 ۱۰۰هزار واحد به مرحلهی اجرا رســیده و قرار اســت به زودی  ۱۰۰هزار واحد دیگر
آغاز شــود .مابقی واحدهای نهضت ملی مسکن نیز توسط ادارات کل راه و شهرسازی
استانها ساخته میشود.
درباره چگونگی ساخت مسکن از طریق طرحهای خودمالکی ،وزارت راه و شهرسازی
در نقاطی که زمین در اختیار دارد شــامل شهرهای جدید ،محدوده تحت مسئولیت بنیاد
مسکن ،شهرهای زیر  ۵۰۰هزار نفر جمعیت و به طور کلی زمینهایی که در بانک زمین
به ثبت رسیده اراضی خود را به متقاضیان ساخت و سازندگان واگذار میکند .متقاضیان
میتوانند این زمینها را با نرخ دولتی و در اقساط  ۱۰ساله در اختیار بگیرند.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در تامین زمین اقدامات مقتضی را انجام می دهیم
گفته اســت :در شــهرهایی که زندگی مردم در واحدهای یک طبقه اســت زمین برای
ســاخت خانههای ویالیی واگذار میکنیم .به جز برخی مناطق از جمله شمال کشور ،در
دیگر نقاط مشکلی در تامین زمین وجود ندارد.

ســخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شــوراها از استماع گزارش ستاد ملی اربعین
و ارزیابی برنامه ریزی های صورت گرفته برای خدمات رســانی به زائران حســینی در
نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
علی حدادی ضمن تشــریح جلسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ،بیان کرد :در
جلسه امروز کمیسیون از وزیر کشور دعوت شده بود تا به منظور پاسخگویی به سواالت
تعدادی از نمایندگان در جلســه کمیسیون حضور یابند .اما باتوجه به وقوع سیل در اقسا
نقاط کشور و ماموریتی که شخص وزیر در این حادثه بر عهده دارند نتواستند در جلسه
کمیسیون حاضر شوند .وی در ادامه اظهار کرد :در جلسه امروز کمیسیون گزارش ستاد
اربعین حســینی مورد بحث و بررســی قرار گرفت .رئیس ستاد اربعین کشور و اعضای
ستاد در جلســه امروز کمیسیون حاضر شدند و گزارشــی را پیرامون آمادگی برگزاری
مراســم اربعین به کمیسیون ارائه کردند .از تاریخ  ۱۶شــهریور تا  ۳۱شهریور مراسم
اربعین برگزار خواهد شد.
نماینده مردم طالقان و ســاوجبالغ در مجلس شــورای اسالمی در ادامه تصریح کرد:
برنامه ریزی های الزم برای آمادگی از حضور زائران در این مراســم انجام شده است.
در زمینه حمل و نقل برنامه ریزی های الزم صورت گرفته اســت .در سال  ۹۸حدود ۳
میلیون زائر در مراســم اربعین حسینی حضور یافتند .پیش بینی می شود امسال بالغ بر
 ۴تا  ۵میلیون زائر از مرزهای مهران و ایالم به کربالی معلی راهی شــوند .پیش بینی
های الزم برای تردد زائران انجام شده است.

یادداشت

احمد جعفری چمازکتی

سرنوشت هالک فتوشاپی در انتظار فوتبال ملی

چندی پیش ،مهدی طارمی در گفت و گو با عادل فردوسی پور گفت که االن در گروهمان چهارم هستیم.
اگر میخواهیم رتبه بهتری داشــته باشــیم باید کاری بکنیم .در آستانه سه ماه مانده به برگزاری جام جهانی
فوتبال در قطر ،فدراسیون پرحاشیه فوتبال بدون رییس ،سرمربی تیم ملی بدون امنیت شغلی ،تیم ملی بدون
برنامه و مسابقات دوستانه جهت آمادگی و مهمتر از همه وجود چنددستگی در این تیم است .با درنظرداشت
همه این موارد ،می توانیم با طارمی هم نظر باشــیم که بهترین رتبه ای که در قطر نصیب مان می شــود،
پله چهارم اســت .پیش از این هم نوشته بودم که هیچ ســهمی برای وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در
موفقیت های تیم ملی قائل نیســتم .هر افتخاری که فوتبال ایران به مردم کشــورمان هدیه داد ،به خاطر
نبوغ و سختکوشی جوانان ایرانی بود .وضعیت فعلی تیم ملی فوتبال در آستانه مهمترین رقابت های جهانی،
موید این ادعاســت که فوتبال کشور بی صاحب اســت .اوضاع این ورزش پرطرفدار ،آنقدر سخیف و آلوده
شــد ،که نامدارانی چون علی دایی دیگر حاضر نیســتند در این معرکه ورود کنند .حاال دیگر هچکس نمی
گوید که ورزش از سیاســت جداســت ،بلکه بلعکس ورزش هم به بخشی از سیاست های بین المللی دامن
می زند ،که اگر غیر از این بود ،فدراسیون فوتبال کانادا بازی دوستانه با تیم ملی کشورمان را لغو نمی کرد.
با توجه به حضور تیم های ملی فوتبال انگلیس و آمریکا در گروه ایران و ســابقه نزاع های سیاســی این دو
کشــور با تهران ،چه دست های پشت پرده ای می خواهد شاهد خودزنی فوتبال ملی در صحنه جام جهانی
باشد؟ هنگامی که با بهترین نسل در تیم های همگروه ایران در قطر روبرو هستیم ،اینهمه آشفتگی پیرامون
تیم ملی که حاصل بی برنامگی اســت ،منشا چه تفکراتی در کشور است.؟آنچه مسلم است اینکه همه این
ناهنجاری ها را نمی توان در مدت زمان باقیمانده تا بازیهای جام جهانی قطر برطرف کرد ،پس باید منتظر
یک آبرو ریزی دیگر به سبک هالک فتوشاپی  ،برای فوتبال ملی باشیم.

