
كنار دس�تش س�يگار مارلبرو گلد و در حال 
نوش�تن وصيت نام�ه اس�ت. طب�ق آخرين 
اظهاراتش قب�ل از اعدام گران ترين س�يگار 
ايران را مي كشيده است. در بخش ديگري از 
فيلم هاي منتشر شده قبل از اعدام مي گويد: 
700ميليارد كه حجم پول بااليي نيست چراكه 
در جايي ديگ�ر مي گويد، گ�ردش مالي هزار 
تا 15 هزار ميليارد توماني داش�ته اس�ت. او 
همان وحيد مظلومين، ش�اخ ب�زرگ خريد و 
فروش در بازار، معروف به س�لطان سكه بود 
كه سحرگاه روزگذش�ته به همراه همدستش 
محمد اسماعيل قاسمي ملقب به محمد سالم 
به دار آويخته شد. صدرنشين شبكه عنكبوتي 
اخالل در بازار سكه و ارز در آخرين اظهارات 
خود قب�ل از اع�دام مي گويد: ب�راي خودش 
اس�م و رس�مي دارد. به قول ش�اعر، نردبان 

اين جهان ما و مني است، عاقبت اين نردبان 
بشكس�تني اس�ت، الجرم هركس كه باالتر 
نشست، استخوانش سخت تر خواهد شكست. 

حميد مظلومين معروف به سلطان سكه، همان 
فردي ب��ود كه ب��ا ترفند هاي ماهرانه س��ه دهه 
اخالل در نظام اقتصادي كشور را  رقم زد. زمان 
دس��تگيري هم مرتب به مأموران مي گفت كه 

برويد و بگوييد سلطان سكه را دستگير كرديد!
اما اينكه چرا به وي سلطان سكه مي گفتند به اين 
دليل بوده كه گردش حسابي به ارزش خريد دو 
تن سكه داشته اس��ت. يكبار در دهه ۷۰ و يكبار 
هم در سال هاي ۹۰ و ۹۱ دستگير شده، اما در آن 
زمان مظلومين موفق مي شود با هماهنگي هاي 
انجام گرفت��ه با بان��ك مرك��زي از اتهامات خود 
رهايي پيدا كند. ۲۵سال مداخله در بازار سكه و 

ارز از حميد مظلومين ۳۰ ساله دهه ۷۰، فردي 
ماهر س��اخته بود تا مثاًل از تمامي گريز گاه هاي 
قانوني بگذرد. تير امسال رئيس پليس پايتخت از 
دستگيري فردي با دو تن سكه در تراكنش مالي 
شخصي اش خبر داد. باالخره سلطان سكه ايران 
و صدرنشين شبكه عنكبوتي كه باند خويشاوندي 
تشكيل داده بود، پس از س��ال ها به اتهام افساد 
ف��ي االرض در دادگاه ويژه محاكمه و س��حرگاه 

روزگذشته اعدام شد. 
 فساد با حساب كارگران 

مظلومين، عضو س��ازماني براي قاچاق ارز بود. 
وي دو استراتژي از جمله فعاليت پوششي براي 
معامالت ارزي در قالب معامالت س��كه و طال و 
همچنين فعاليت ارزي با حساب اقوام و كارگران 
خود داش��ت. مظلومين حتي از حس��اب 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 حس��اب بانكي گ��ردش مالي بالغ بر 
۸۲هزار ميليارد ثبت ش��ده  است. نامبرده حتي 
به برادرزاده، پسر، عمه، خاله، معلم زبان و ساير 
مرتبطين سببي و نس��بي خود هم رحم نكرده 
بود. همين باعث شد تا اين پرونده به سركردگي 

وحيد مظلومين، 4۱متهم داشته باشد. 
 معامله با حساب زنان خانه  دار

محمداس��ماعيل قاس��مي، يكي ديگ��ر از اين 
متهمان بود كه با گردش مالي حس��اب به مبلغ 
4هزار و ۸۳۳ميليارد تومان متهم رديف دوم اين 
پرونده و اتهام افس��اد ف��ي االرض در پرونده وي 
ثبت ش��ده بود. معامله و فعاليت با حساب هاي 
زنان خانه دار بخش��ي از عناوي��ن اتهامي وي در 
كيفرخواس��ت بود. او به خريد سكه براي وحيد 
مظلومين اعت��راف كرده بود. چندين حس��اب 
مشترك با وحيد مظلومين داشت و طال هاي آب 
شده »مرشد« را به بازار هدايت مي كرده است. 
طبق آخرين اظهاراتش »محمد سالم« و »وحيد« 
شاخ بازار بودند. اگر قيمت ها جا به جا مي شد به 
محمد سالم زنگ مي زدند و مي پرسيدند: خريدي 

يا فروختي كه قيمت جابه جا شد!
باالخ��ره پرونده متهم��ان يك��ي از بزرگ ترين 
شبكه هاي فساد اقتصادي كشور بعد از چندين 
ده��ه در دادگاه ه��اي وي��ژه مفاس��د اقتصادي 
مورد رس��يدگي قرار گرفت و حكم نهايي وحيد 
مظلومين و محمداس��ماعيل قاس��مى به جرم 
افساد في االرض از طريق تش��كيل شبكه فساد 
اخالل در نظام اقتصادي و ارزي و پولي كش��ور 
با انجام معامالت غيرقانوني و غيرمجاز و قاچاق 
عمده و كالن ارز و س��كه، با رعايت تش��ريفات 
قانونى سحرگاه روزگذشته حكم اعدام به مرحله 

اجرا در آمد. 
اعدام سلطان سكه و همدستش معروف به محمد 
س��الم،  عيار قوه قضائيه در برخورد با مفس��دان 
را نش��ان داد؛ اما اميد است دس��تگاه قضائيه در 
ادام��ه برخورد با مفس��دان اقتصادي به س��راغ 
ديگر س��لطان ها نيز برود تا اعتماد مردم نسبت 
به اين نهاد قضاي��ي بيش از قبل جلب ش��ود و 
ديگر شاهد سلطاني و سلطان گري در بازارهاي 

ايراني نباشيم. 
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پروتكل ها و قوانين سختگيرانه اي در مبادله با ارز ديجيتال وجود دارد كه استفاده از رمزارزها جوابگوي آنها نخواهد بود

تدبير عرضه ارز ديجيتال 

رئيس كميته امداد خبر داد| سبد كاال براي بيش از 2 ميليون مددجو

اعدام مفسدان اقتصادي با سلطان آغاز شد
وحيد مظلومين معروف به »سلطان سكه« و محمد اسماعيل قاسمي به جرم افساد في االرض ديروز به دار آويخته شدند

خلق پول فراملي با بهره مندي از فضاي مجازي 
حاال ديگر يك الزام اس�ت؛ در دنياي امروز با 
پيش�رفت ارتباطات و فناوري اطالعات ديگر 
رقاب�ت اقتصادي تنه�ا در حوزه ه�اي مالي و 
بانكي نيست. چند سالي مي شود پول مجازي 
وارد حوزه مبادالت بين المللي شده و توانسته 
برخي از معادالت جهاني را در حوزه هاي بانكي 
و مال�ي به هم بزن�د. همين ماج�را هم موجب 
ش�ده تا ارزه�اي ديجيتال�ي در كن�ار برخي 
آسيب ها به راه حلي براي دورزدن تحريم ها و 
س�لطه گري نظام هاي غربي و امريكا بر حوزه 
نق�ل و انتقاالت مالي ش�ود. بر همين اس�اس 
ايران بنا دارد تا در عرصه عرضه ارز ديجيتال 
وارد شود و از اين مس�ير قدرت اقتصادي اش 
را گس�ترش دهد، اما در اين مسير نيز به رغم 
وجود توان فن�ي چالش هاي سياس�ي وجود 
دارد. ب�ا اين همه پاي�گاه تخصصي بيت كوين 
استراليا در گزارشي فاصله ايران تا دستيابي به 
ارزهاي ديجيتال را تنها يك گام دانسته است. 

عرضه ارز ديجيتال اواخر س��ال گذشته بود كه از 
س��وي وزير جوان دولت دوازدهم رسانه اي شد. 
محمدجواد آذري جهرمي، در اسفند سال گذشته 
در گفت وگو با »جوان«  درباره ارز ديجيتال اينگونه 
توضيح داد: يكي از شاخه هاي فعاليت فايننشال 
تكنولوژي ارزهاي ديجيتال است كه بروز و ظهور 
هم دارد و برخي از اين ارزها همچون بيت كوين در 
دنيا خريد و فروش مي شود و مردم كشور ما هم به 
اين خريد و فروش وارد شده اند. برخي از پذيرنده ها 
در دنيا آن را به رسميت مي شناسند و معامالتشان 
را با آن انجام مي دهند و مردم كيف پولي بر مبناي 
آن دارند. بنا به تأكيد وي، پياده سازي اين ارز نياز 
به پژوهش و بررس��ي دارد و اي��ن كار با همكاري 
پژوهش��گاه پولي - مالي بانك مركزي آغاز شده 

است.  اما  بعد از اين كمتر صحبتي از ارز ديجيتال 
به ميان آمد، هر چند تالش ها در اين مسير آغاز 

شده است. 
 راه اندازي ارز ديجيتال

پايگاه تخصصي بيت كوين اس��تراليا در اين باره 
نوشت: ايران تا راه اندازي اولين ارز ديجيتال اين 
كش��ور، يك قدم فاصله دارد. اين ارز بدون نام، به 
پشتيباني ريال ايران منتظر تصويب نهايي بانك 
مركزي ايران قبل از توزيع در بانك هاي سراس��ر 

كشور است. 
س��يدابوطالب نجفي، رئيس ش��ركت ط��راح و 
منتش��ركننده اين ارز اطمينان داد كه به زودي 
راه اندازي مي ش��ود. در مرحله اول، زيرس��اخت 
بانكداري بالكچين )زنجيره بلوك ها( به بانك هاي 
اقتصادي ايران داده مي ش��ود ت��ا از آن به عنوان 
يك ابزار پرداخت در معامالت و واريز هاي بانكي 
استفاده شود.  مانند بيت كوين )يك ارز ديجيتال و 

رمزپايه( و ساير ارزهاي مجازي، ارز ديجيتال ايران 
هم براي ذخيره معامله ه��اي مالي در بالكچين 

عمل مي كند. 
ولي برخ��الف بيت كوين ارز ديجيت��ال ايران به 
شدت توسط دولت كنترل مي شود. پشتوانه اين 
ارز مجازي، وابسته به بانك مركزي ايران است و 

تحت نظارت دولت عمل مي كند. 
 دور زدن تحريم ها با ارز ديجيتال از ايده 

تا واقعيت
برخي تحليل هاي بر اين اس��ت كه اي��ران با اين 
ارز ديجيتال معامالت بانك��ي را انجام مي دهد تا 
تحريم هاي اقتصادي ترامپ را دور بزند. مديرعامل 
شركت خدمات انفورماتيك درباره ادعاي دريافت 
پول نفت و كاالهاي صادرات��ي در زمان تحريم از 
طريق ارزهاي ديجيتال و دورزدن تحريم ها معتقد 
است: به رغم آنكه از نظر فني اين امكان وجود دارد، 
اما بخش بزرگي از چالش ه��اي مرتبط با ادعاي 

عبور از تحريم و دورزدن آنها با استفاده از ارزهاي 
ديجيتال و فناوري زنجيره بلوك در حوزه تعامالت 
سياسي است؛ چراكه در اين نوع از مبادالت مالي 
بين المللي و در اين حجم از تبادالت، پروتكل ها 
و قوانين س��ختگيرانه اي وجود دارد كه استفاده 
از رمزارزها جوابگوي آنه��ا نخواهد بود؛ به عنوان 
مثال در صورت عبور حجم مبادالت از يك ميزان 
مش��خص، كل تبادل مش��مول فرآيند مديريت 
ريسك پولشويي و لزوم شفافيت در زمينه بانكي يا 

همان KYC مي شود. 
وي س��د ديگري را كه در اين مس��ير وجود دارد 
فاصله بانكداري كنوني كشور با بانكداري ديجيتال 
مي داند و مي افزايد: پياده س��ازي زيرس��اخت و 
به كارگي��ري فراگير فن��اوري زنجي��ره بلوك در 
زيرساخت صنعت بانكي ايران حداقل به ۱۰سال 
زمان ني��از دارد؛ زيرس��اختي ك��ه از آن صحبت 
مي كنيم تمامي خدمات بانكي با استفاده از زنجيره 
بلوك را شامل مي ش��ود و منظور از آن ارائه يك 

خدمت خاص بر بستر اين فناوري نيست. 
 مهلت راه اندازي ارز ديجيتال

در ادامه فشارهاي سياسي، سرويس مالي سوئيفت 
ايران را كنار گذاشته است. اين يعني ايران از يك 
سيستم مالي بر مبناي دالر و تمام مزاياي همراه 

آن بيرون آمده است. 
سوئيفت سيستم عصبي مركزي دنياي مالي است. 
وقتي ارتباط بانك هاي كشور با اين سيستم قطع 
شود، آن كشور نمي تواند براي واردات و صادرات 

خود تبادل مالي داشته باشد. 
براي كاهش فشار اقتصادي به هشت كشور معافيت 
ش��ش ماهه از تحريم هاي ايران داده شده است. 
ايران بدون دسترس��ي به دالر مجبور است براي 
نيازهاي اساسي و كمك هاي بشردوستانه معامله 
پاياپاي داشته باشد. ارز ديجيتال ايران بايد قبل از 

انقضاي مهلت معافيت ها راه اندازي شود. 

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. 

  پريچهر با انتشار اين عكس نوشت:
 رهبر ايران از دخت��ران محجبه و مخصوصاً بان��وي چادري پرچمدار 
پارالمپيك تشكر ويژه اي كردند. خشك  مقدس ها و روشنفكر نماهاي 
مغرض خيلي سعي كردند از »ش��خصيت هاي اسالم« يك چهره ضد 

زن نشون بدن.

  محمد غزنويان با انتشار اين عكس توئيت كرد:
جست وجوي كار در محالت شمالي تهران درك نسبتاً خوبي از خصائل 
بورژوازي اين شهر به دست مي دهد. در برخي موارد تجرد، »انعطاف« 
و حتي قد و وزن زنان كارگر مالك استخدام براي كارخانه است. حتي 
يكي نوشته بود، با دوستان دو روز مي رم ويالي شمال يك خانم مجرد 

۳۵ساله الزم دارم براي »نظافت و رسيدگي.«

    اولين توئيت هاي »پيروز خيابان بهش�ت« بعد از ش�هردار 
شدن:  

خدمت به شهروندان تهراني، نعمت بزرگ خداوند است كه با تالش و 
كوشش شبانه روزي آن را پاس خواهم داشت. 

   واكنش ها به انتخاب حناچي شهردار جديد تهران: 
حسام الدين آشنا:  حال نوبت دكتر پيروز حناچي است. شهرداري 
تهران آزمون دشواري است براي هر آنچه در شوراي عالي شهرسازي 
به عنوان انتقاد از شهردار ۱۲ساله تهران مي گفت. دوران دشوار پرهيز 
از سياست بازي، رانت خواري، هوافروشي و تعجيل در اصالح ساختار 

مالي، مشاركت جويي و پايدارسازي شهري.
پيكار جو:  اينك��ه تهران رو بعد قاليباف مي س��پرديم دس��ت امثال 
آخوندي مثل اين ميمونه كه پرس��پوليس رو بعد برانكو بديم دس��ت 

فرهاد مجيدي!

  يك كانال خبري با انتشار اين عكس نوشت: 
شهردار بازنشسته تهران دست از انتصاب هاي دقيقه ۹۰برنمي دارد؛ طي 
حكمي از سوي محمدعلي افشاني »اصغر احمدي« به عنوان سرپرست 
مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي شهرداري تهران منصوب شد. 

 علي سيس�تاني اس�توري كتايون رياحي را باز نشر كرد و 
نوشت:

  كتايون رياحي اين پست رو گذاشته، يه عده شروع كردن به فحش دادن 
كه چرا حادثه طبيعي رو ربط دادي ب��ه تحريم؟! اينا كيان؟! همونا كه 
زلزله، سيل، آتش سوزي جنگل و... تو ايران رو به شعار مرگ بر امريكاي 

نماز جمعه ربط ميدن يا ميگن اينا همش تقصير سپاهه!!

    محمد مهدي يزدي پاسخ ديپلماتيك فرمانده دريايي ارتش 
 ايران به فرمانده ايتاليايي را توئيت كرد:

 نوع نشس��تن و پا روي پا انداختن دريادار خانزادي در ديدار جانشين 
فرمانده نيروي دريايي ايتاليا در هند يك واكنش ديپلماتيك به طرف 

مقابل است. 

عليرضا سزاوار

 مديرعامل س��تاد معاين��ه فني خ��ودروي ش��هر ته��ران از ورود 
كاتاليس��ت هاي قالبي به بازار خبر داد و گفت: برخي از س��ازنده ها با 
دس��تكاري كاتاليس��ت ها، قوطي خالي روي خودروه��ا براي كاهش 

آلودگي هوا نصب مي كنند. 
 سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به برخي اعمال جراحي زيبايي 
نامتعارف و منتس��ب به حيوانات گفت: تعداد اعم��ال جراحي زييايي 

نامتعارف در كشور ما نسبت به اكثر كشورهاي دنيا بيشتر است. 
  يك ميليون بافنده در كل كشور وجود دارد، اما فقط ۳۲۰هزار نفر از 
بيمه تأمين اجتماعي برخوردارند، اين در حالي است كه ۹۵درصد فرش 
ايراني به خارج صادر مي شود و اين قشر نيازمند حمايت بيش تري است. 
  يك پزشك با اشاره به تبليغاتي كه در شبكه هاي ماهواره اي و فضاي 
مجازي مبني بر درمان صد در صد ديابت مطرح مي ش��ود، گفت: اين 

موارد به هيچ عنوان مبناي علمي ندارد و كاماًل كذب است. 
  مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه گفت: براساس 
طرح جامع، تهران به ۹هزار دس��تگاه اتوبوس نياز دارد. در صورتي كه 
ناوگان اتوبوسراني ۶هزار دس��تگاه اتوبوس دارد كه ۳هزار دستگاه آن 

فرسوده است. 
  رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران گفت: متأسفانه به 
دليل عدم اتخاذ راهكارهاي الزم براي استفاده از پساب هاي فاضالب، 

تمامي پساب ها به سمت جنوب شهر تهران جاري مي شود. 
 رئيس انجمن ارتودنتيست هاي ايران با اشاره به اينكه ۳۰تا 4۰درصد 
ايراني ها دچار بي نظمي هاي دنداني هستند، گفت:  امروزه بيشترين آمار 

ارتودنسي در ميان بزرگساالن است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2

نابودي جنگل ها با بهره برداري علمي!
رئيس انجمن جنگلباني: در صورت ادامه روند فعلي

تا 30سال ديگر جنگلي نخواهيم داشت
در حال حاضر هفت برابر اس�تانداردهاي موجود از جنگل هاي كشور 
بهره برداري شده است. با نامساعد كردن ش�رايط زيستي، گونه هاي 
نادر درختان شمالي به سمت نابودي هدايت شده است و گونه راش كه 
30درصد جنگل هاي كشور را تشكيل مي دهد، امروز رو به انقراض است. 
رئيس انجمن جنگلباني ايران هشدار داد كه 42درصد از جنگل هاي 
ش�مال در معرض نابودي ق�رار دارد و در صورت ادام�ه روند فعلي تا 
30 س�ال آينده، عماًل جنگلي در ش�مال ايران وجود نخواهد داشت. 
خوشبختانه با تصويب قوانين مناسب، ديگر كسي نمي تواند بدون طرح و 
برنامه به حريم جنگل وارد شود. حدود 4۰سال قبل، بهره برداري سنتي از 
جنگل بدون علم صورت مي گرفت و امروز با بهره برداري علمي! از جنگل، 

شاهد خسارت هاي بيشتري هستيم. 
در همين زمينه، رئيس انجمن جنگلباني ايران هشدار داد كه 4۲درصد از 
جنگل هاي شمال در معرض نابودي است و در صورت ادامه روند فعلي تا ۳۰ 

سال آينده، ديگر جنگلي در اين مناطق وجود نخواهد داشت. 
 از مرگ يخچال تا جنگل

هادي كيادليري، اين خبر را در حالي اعالم كرد كه به دليل وضعيت وخيم 
جنگل هاي كشور در سال ۹۵، طرح »تنفس جنگل« تصويب شد و براساس 
آن حتي برداشت درختان خش��ك و افتاده نيز به دليل مقابله با هرگونه 

برداشت غيرقانوني و بي رويه جنگل هاي شمال ممنوع است. 
به گفته رئيس انجمن جنگلباني ايران، با وجود اجراي طرح تنفس جنگل 
»همان نشانه هايي كه طي ۳۰ سال گذشته منجر به نابودي جنگل هاي 
زاگرس ش��د، امروزه در جنگل هاي شمال مشاهده مي شود.« كيادليري 
با بيان اينكه در ارتفاعات ش��مال ايران »يخچال ها را از دس��ت داده ايم، 
چشمه ها، رودخانه ها در حال خشك شدن هستند و اين عوامل نشانه هاي 
وقوع خشكسالي است« هشدار داد كه »اگر اين روند ادامه يابد تا سه دهه 

آينده )در اين منطقه( جنگلي نداريم.«
40 ميليون درخت قرباني بي تدبيري

رئيس انجمن جنگلباني ايران اضافه كرد: خشكسالي و دستبرد به طبيعت، 
موجب مرگ ميليون ها درخت طي پنج تا شش سال اخير در شمال ايران 
شده و در مواردي »چهار تا پنج برابر ظرفيت هاي اكوسيستمي از منابع 
چوبي« جنگل هاي شمال ايران بهره برداري شده است.  وي با بيان اينكه 
۲ميليون هكتار از جنگل هاي ايران در حال نابودي است، معتقد است كه 
»در طي چهار الي پنج سال گذشته، 4۰ميليون اصله درخت جنگل هاي 
ايران با بي تدبيري خشك شد و در ۲۰۰هكتار آتش سوزي اتفاق افتاد كه 
نشان مي دهد تا زماني كه مطالبه گر نباشيم، مسئوليت پذيري نيز اتفاق 

نخواهد افتاد.«
كيادليري اهميت جنگل هاي ش��مال ايران را با دارا بودن »يك درصد از 
خاك كشور« بسيار باال دانس��ت و گفت: »اين يك درصد از خاك كشور 
اهميت باستاني داش��ته و چندين ميليون سال است كه به عنوان ميراث 

طبيعي جهان محسوب مي شود.«
 حمله ملخ دريايي به جنگل

كيادليري با بيان اينكه »۱۲۶هزار هكتار از جنگل هاي شمال تنها در پنج 
سال گذشته دچار آفت شده است«، تصريح كرد: يك نوع آفت مانند ملخ 
دريايي كه مربوط به مناطق كويري بود را امروز در شمال كشور مشاهده 
مي كنيم كه نش��ان مي دهد الگوهاي زماني و مكاني دچار تغيير ش��ده 
است.  وي افزود: »با س��وءمديريت كه به واسطه نبود آموزش و تحقيقات 
تصميم گيري ها صورت مي گيرد، باعث شد تا محيط زيست روند نابودي را 
طي كند كه متأسفانه اكثر مديران از تعهد بي بهره هستند و بايد پرسيد اين 
رويه تا كي قرار است ادامه پيدا كند.« رئيس انجمن جنگلباني ايران عدم 
توس��عه يافتگي بي قاعده را يكي ديگر از عوامل نابودي جنگل ها برشمرد 
و ابراز داش��ت: در ايران به رغ��م دارابودن منابع نف��ت و گاز، ۸/۵ميليون 
مترمكعب مصرف چوب س��وخت داريم و به س��اخت كارخانه هاي اقدام 
كرديم كه زمينه تهيه مواداوليه آن فراهم نشده است و تالش مي كنيم تا 
سمنان را بدون آنكه توجيه پذير باشد، صنعتي كنيم كه همه اين موارد به 

عدم درك توسعه به  واسطه مديران منتهي مي شود.«
 چقدر از سواحل باقيمانده؟

ايران بالغ بر ۱۲ميليون هكتار اراضي جنگلي دارد كه ۲ميليون هكتار از 
آن موسوم به جنگل هاي هيركاني در شمال ايران در حاشيه درياي خزر 
قرار دارد. با قطع هر درخت در اين جنگل ها، يك گام به بياباني شدن اين 
مناطق نزديك مي شويم.   اين در حالي است كه عالوه بر زمين خواري و 
جنگل خواري، شمال كشور با مشكل درياخواري نيز مواجه است و حسين 
معصوم، نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال در 
اراضي و منابع طبيعي گفت: اين معضل در شمال كشور به اندازه اي است 
كه »ديگر چيزي از سواحل شمالي باقي نمانده است.« برخي مسئوالن 
و طرفداران محيط زيس��ت مي گويند: مش��كل اصلي در بروز پديده هاي 
زمين خواري، درياخواري، كوه خواري و جنگل خواري، »ضعف در نظارت 
بر ساخت وسازهاي بي رويه«، »نبود مديريت شفاف«، »اشتباه در روش 
درآمدزايي شهرداري ها« و »صدور بي رويه مجوزهاي« مختلف از سوي 

برخي سازمان هاست. 
يكي ديگر از عوامل بهره برداري غيراصولي از جنگل فقر اس��ت كه افراد 
سودجو، روستانش��ينان را براي بهره كشي خودش��ان به كار مي گيرند تا 
پتانس��يل هاي موجود را از بين ببرند.  از سال ۷۵تاكنون، حدود ۷۰گونه 
درخت جنگل هاي شمالي كش��ور در معرض طغيان آفات قرار دارد. اين 
آفات ۳۵۰هزار هكتار از جنگل هاي شمال ايران را درگير خودش كرده است 
كه اين مقدار براي انسان خطرآفرين و باعث ايجاد بيماري مي شود.  زيان و 
آسيب وارده به محيط زيست به  هيچ وجه قابل  برگشت نيست؛ اقدامات پس 
از مشاهده شايد سودده باشد، اما به خاطر مسائل اكولوژيك در درازمدت 

فاجعه هاي اقتصادي را به بار خواهد آورد. 

از روز سه ش�نبه توزي�ع س�بد كاالي نيازمن�دان آغاز ش�ده 
و مددجوي�ان كميت�ه امدادامام خمين�ي )ره( ب�راي دريافت 
آن ب�ه فروش�گاه ها مراجع�ه كرده ان�د. رئيس كميت�ه امداد 
جزئيات�ي از س�بد كاالي مددجوي�ان را ارائ�ه ك�رده اس�ت. 
رئيس كميته امداد در نشست خبري روز گذشته خود، چگونگي 

توزيع اين سبد كاال را ميان نيازمندان تحت پوشش توضيح داد. 
پرويز فتاح يادآور ش��د: خانواده يك نفره ۱۰۰هزار تومان، دو نفره 
۱۵۰هزار تومان، س��ه نفره ۲۰۰هزار تومان، چهار نفره ۲۵۰هزار 
تومان و پنج نفر به باال نيز ۳۰۰هزار تومان دريافت مي كنند كه اين 

مبلغ در كارت يارانه آنها شارژ مي شود. 
وي افزود: مددجويان مي توانند با مراجعه به فروش��گاه هاي رفاه، 

اتكا، افق كوروش، سپه و تعاوني هاي روستايي، اقالم خود را دريافت 
كنند.  فتاح با اش��اره به اينكه ۲ميليون و ۷۰ ه��زار خانواده تحت 
پوش��ش كميته امداد كه شامل پش��ت نوبتي ها هم مي شود سبد 
كاال دريافت مي كنند، اظهار داش��ت: طي دو هفته گذشته اسامي 
اعالم شده است كه به طور متوسط به هر خانواده ۲۰۰هزار تومان 
سبدغذايي حمايتي ارائه خواهد شد. اين مبلغ قابل وصول نيست 
و حتماً بايد خريد شود و صرفاً س��بد كاالي حمايتي كه بيشتر به 
خوراكي تعلق مي گيرد، اقالمي مانند گوشت، مرغ، روغن و حبوبات 

مدنظر قرار گرفته است. 
فتاح با اشاره به اينكه سقف زماني براي ارائه اين سبد مشخص نشده 
است، تصريح كرد: مددجويان عجله اي براي مراجعه نداشته باشند 

و مي توانند در چند نوبت كاالهاي خ��ود را دريافت كنند.  رئيس 
كميته امداد امام با اش��اره به اينكه تعداد مستمري بگيران ما يك 
ميليون و 4۵۰ هزار خانواده بوده است، يادآور شد: تعدادي كه ما 
براي دريافت سبد كاال دريافت كرديم، ۲ميليون و ۷۰ هزار نفر بود 
كه شامل افراد پش��ت نوبت و همچنين نيازمندان شناسايي شده 
است.  فتاح اعالم كرد: در حال حاضر هيچ پشت نوبتي نداريم و از 
مهرماه ۶۰۰هزار خانواده پشت نوبت را تحت پوشش قرار داده ايم كه 

اسامي اين افراد نيز براي دريافت سبد كاال نيز معرفي شده است. 
وي درخصوص معرفي افراد جديد نيز خاطرنشان كرد: دولت براي 
بهزيستي و امداد، سقفي قرار نداده و ما مي توانيم افراد جديدي را 

شناسايي و براي ماه آينده و مرحله بعدي اعالم كنيم. 
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