
اگر هر 10دقيقه يك ايراني بر اثر عوارض ناشي از 
مصرف سيگار و دخانيات به كام مرگ فرو برود 
و مصرف سيگار و افرادسيگاري ساالنه چيزي 
نزديك به 30ه�زار ميليارد توم�ان خرج روي 
دست نظام سالمت بگذارند، حمايت هاي دولت 
از صنعت دخانيات كمتر كه نمي شود هيچ، هر 
سال مزاياي بيشتري هم براي واردات و توليد 
سيگار در نظر گرفته مي شود. به طوري كه پس 
از اختصاص ارز 4 ه�زار و 200 توماني به واردات 
دخانيات در راس�تاي حمايت از توليد داخلي ، 
اين محصول سال گذشته 16ميليون دالر كاغذ 
سيگار وارد كشور شد. توجه ويژه دولت به صنف 
واردكنندگان و توليدكنندگان سيگار و دخانيات 
موجب شده تا تعداد كارخانه هاي توليد دخانيات 
در كشور طي چهار سال گذشته به دو برابر برسد 
و از 9 كارخانه توليد در سال 94   به 17كارخانه 
توليد سيگار برسيم؛ رشدي كه طي سال هاي 
اخير هيچ كدام از صنايع تجربه نكرده اند، اما در 

صنعت دخانيات كشور چه خبر است و دليل اين 
همه رسيدگي به اين صنعت آسيب زا چيست؟

انگار هيچ صنعتي به ان��دازه صنعت دخانيات در 
ايران مورد توجه نيس��ت؛ اختصاص ارز دولتي، 
واردات كاغذ سيگار در ش��رايطي كه مطبوعات 
به دليل گراني كاغذ فلج ش��ده و صنعت نشر در 
كماست، آنقدر به صنعت دخانيات جان داده كه 
تنها طي دوره اي چهار ساله تعداد كارخانه هاي 
توليدكننده سيگار دو برابر شده. بگذريم از اينكه 
قانون جامع كنترل و مب��ارزه ملي با دخانيات از 
سال 85 در قفسه هاي مجلس خاك مي خورد و 
چشم انتظار اجرايي شدن است. نكته قابل تأمل 
اينجاس��ت كه هيچ كس نيس��ت درباره مضرات 
مصرف س��يگار و دخانيات ترديد داشته باشد و 
حتي خود افراد س��يگاري هم مي دانند مصرف 
مداوم س��يگار روزي آنها را از پ��اي در مي آورد. 
با وجود اين اي��ران به عنوان يك��ي از ارزان ترين 
كشورهاي دنيا براي سيگاري ها به شمار مي آيد 

و شما مي توانيد با كمترين قيمت و در كوتاه ترين 
زمان حتي از دكه هاي مطبوعاتي به دليل گراني 
كاغذ و كماي مطبوعات كه رسماً سيگار فروشي 

شده اند، سيگار بخريد. 
 تنها صنعتي كه توليد آن دو برابر شد

بيش از ۲۰س��ازمان مختلف در زمين��ه مبارزه با 
دخانيات فعالند، اما كارخانه هاي توليد دخانيات به 

جاي كاهش افزايش يافته اند. 
اصغر س��ليمي، سخنگوي كميس��يون شوراها و 
امور داخلي مجلس، از دخاني��ات به عنوان عامل 
اصلي بس��ياري از بيماري هاي كش��نده از جمله 
بيماري هاي قلبي، تنفسي و سرطان ها نام مي برد 
و مي گويد: »امسال در كنوانسيون جهاني كنترل 
دخانيات، بدترين نمره ماليات به سيگار در دنيا به 
ايران داده شده است. افزايش ماليات دخانيات در 
برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتي اشاره شده، اما 
اين افزايش نسبت به تورم و رشد قيمت كاالهاي 
اساسي بسيار ناچيز بوده و تأثيرگذاري چنداني هم 

نخواهد داشت.«
به گفته وي تعداد كارخانه هاي دخانيات از س��ال 
۹۴ تقريباً دو برابر ش��ده اس��ت؛ علت اصلي اين 
مسئله هم سودآوري قابل توجه صنعت دخانيات 
است. سليمي معتقد است:»اگر بر صنعت دخانيات 
نظارت و كنت��رل كافي ص��ورت نگي��رد، تعداد 
كارخانه ها روز به روز افزايش پيدا كرده و مبارزه، 
س��اماندهي و نظارت بر اين كارخانه ها با سختي 

همراه خواهد شد.«
 بدترين عملكرد در دنيا

محمدرضا مس��جدي، دبيركل جمعيت مبارزه با 
دخانيات هم با انتقاد از رشد دو برابري كارخانه هاي 
توليد سيگار مي گويد:»تنها صنعتي كه توليد آن 
دو برابر شده، سيگار و توتون اس��ت. در سال۹۴، 
۹ كارخانه توليد س��يگار داش��تيم و در سال۹8، 
اين تعداد به ۱۷ كارخانه رس��يده اس��ت. به اين 
معنا كه با افزايش توليد، سود بيشتري نيز نصيب 
توليدكنندگان مي شود. س��ود توليد نيز حاصل 
مصرف بيشتر اس��ت، به طوري كه مصرف قليان 
در دختران چندبرابر شده و نوجوانان نيز بيش از 

گذشته سيگار مصرف مي كنند.«
 به گفته وي، ايران از س��ال 85 عض��و معاهده و 
كنوانس��يون جهاني كنترل دخانيات اس��ت كه 
مانند معاهده انرژي هس��ته اي ب��ه صورت مداوم 
مسئوالن جهاني پيروي از كنوانسيون را در ايران 

بررسي مي كنند.
 بر طبق قواعد اين كنوانسيون، ۷۰درصد قيمت 
خرده فروشي هر پاكت سيگار بايد ماليات اخذ شود، 

اما در ايران چنين مالياتي وجود ندارد. 
مس��جدي با بيان اينكه روزانه ۲۰ ميليارد تومان 
خرج سيگار مي شود، مي گويد:»سالي ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان خرج سيگار مي شود و بزرگ ترين 
خطر ابتال به فشار خون باال، مصرف دخانيات است 
و خطر س��كته قلبي تا دو برابر با مصرف دخانيات 

افزايش پيدا مي كند.«
 يك مرگ ديگر... 

به عقربه هاي س��اعت تان نگاه كنيد. اگ��ر از آغاز 
خواندن اين مطلب ۱۰ دقيقه گذشته است، يعني 
يك هم وطن ديگر هم بر اثر عوارض مصرف سيگار 
جان داده است، اما شايد در همين لحظات مافياي 
دخانيات در ح��ال تالش ب��راي واردات، افزايش 
توليد و برنامه ري��زي براي قاچ��اق صدها تريلي 

سيگار باشند !
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در دادگاه بانك سرمايه نماينده دادستان با تشريح شگرد حياط خلوت سازي هاي مديران بانكي براي چپاول اموال معلمان
 از اين نوع عملكرد تحت عنوان شارالتانيسم بانكي ياد كرد 

شارالتانيسم مديران يک بانک براي چپاول اموال معلمان 

طرح پرحاشيه ترافيک از شنبه اجرايي مي شود

رشد دو برابري كارخانه هاي سيگار در 4 سال
در سال 94، 9 كارخانه توليد سيگار داشتيم و در سال 98 اين تعداد به 17 كارخانه رسيده است

بان�ك س�رمايه، 

نيره ساري 
مدي�ران و داي�ره   گزارش  2

فسادي كه تمامي 
ندارد! هيئت مديراني كه بايد فيلتر فساد باشند 
خود عهده دار فساد مي شوند و امروز در مقام 
دف�اع همه چي�ز را ان�كار مي كنن�د. نماينده 
دادستان روزگذشته، حياط خلوت سازي هاي 
مديران بانكي براي چپاول اموال معلمان را با 
بازي رياضي توصيف كرد. طبق اين تش�ريح 
فقط حدود 610ميلي�ارد توم�ان در زير گروه 
ريخته گران از شبكه بانكي كشور خارج شده 
است. توصيفي كه باعث شد نماينده دادستان 
نام شارالتانيسم بانكي را براي آن انتخاب كند. 
جلس��ات دادگاه رس��يدگي به اتهامات مديران 
بانك سرمايه يا به تعبير نماينده دادستان مديران 
ناكارآمد در شعبه سه ويژه به رياست قاضي اسداهلل 
مسعودي مقام به جلسه نهم و دفاعيات محمدرضا 

خاني رسيد. 
  تقدير مدير مفسد از مديران سالم 

متهم خاني در بخشي از دفاعيات خود از نيروهاي 
جوان حاضر در بانك سرمايه تقدير كرد و گفت: 
اگر حضور نيروهاي جوان در سال ۹5 نبود، االن 
بانك س��رمايه هم نبود. نيروهايي كه ش��بانه با 
اهل بيت خود به خانه مشتريان رفتند و سوگند 

مي خوردند بانك ورشكسته نشده است. 
مديرعامل سابق بانك س��رمايه در مورد امحاي 
مدارك و مستندات در بانك نيز مدعي شد كه تا 
قبل از سال ۹۴ مدارك منسجمي درباره بدهكاران 
وجود نداشته است و بعضاً اصل مدارك در دست 
بدهكاران بوده اس��ت؛ بدهكاراني كه خودش��ان 

رئيس ش��عبه تعيين و معرف��ي مي كردند و پس 
از دريافت وام رئيس ش��عبه را به همراه مدارك و 
مستندات با خود مي بردند. وي بار ديگر به تالش 
نيروهاي جوان بانك سرمايه اشاره كرد و گفت: اگر 
همت نيروهاي جوان در سال ۹5 نبود، االن هيچ 

مدركي به دست شما نمي رسيد. 
  نقل يك رويه متعارف اما عجيب!

يكي از نكات جالب توجه در ذيل دفاعيات خاني، 
اش��اره وي به اعطاي وام ۱۰۰ ميليوني به مديران 
ارشد و اعضاي هيئت مديره ها براي خريد خودرو 
بود. وي اعطاي چنين مبلغي را ب��ه عنوان وام در 
سال هاي ۹5 و ۹6 كاماًل متعارف تلقي كرد و ادامه 
داد: خريد خودرو با اعطاي چنين وامي در شركت ها 

رويه اي متعارف است.  دفاعيات پاياني محمدرضا 
خاني با اين ادعا كه دالالن و واسطه ها از در و ديوار 
بانك سرمايه باال مي روند، در حالي به پايان رسيد كه 
نماينده دادستان از مهره چيني در اركان بانكي پرده 
برداشت و بخش بعدي دادگاه به تشريح اقدامات 

مديران بانكي توسط قهرماني سپري شد. 
 چگونگي تحقق شارالتانيسم بانكي 

طبق توضيحات قهرماني از حياط خلوت  سازي هاي 
مديران بانكي براي چپاول اموال معلمان، متهمان 
بانك س��رمايه از زير گروه ريخته گ��ران همچون 
شركت هاي سايه گس��تر ماهان، ش��ركت پايدار 
قشم و نيز تفاهمنامه بانك سرمايه با بانك تجارت 
حدود 6۱۰ ميليارد تومان از ش��بكه بانكي خارج 

كردند.  دادس��تان با توصيف بازي رياضي اعداد و 
ارقام برداشت شده و تشريح شگردهاي متهمان، نام 
»شارالتانيسم بانكي« را براي اين اقدامات انتخاب 
كرد و گفت: هيئت مديراني كه بايد فيلتر فس��اد 
باشند خود عهده دار فساد شدند. طبق گفته هاي 
دادس��تان حتي اين افراد از حس��اب مالي يكي از 
مددجويان كميته امداد هم سوءاستفاده كرده و به 

اسم كمك تخلفاتي را رقم زده اند. 
نماينده دادستان در بخش پاياني گفته هاي خود 
به پيامك هاي رد و بدل شده ميان خاني و امامي 
اشاره كرد و گفت: اين پيام ها نشان مي دهد آقاي 
خاني توسط آقاي امامي در مديريت بانك گماشته 
شده اند، به عنوان مثال خاني به امامي مي گويد، 
ناهار را با هم باشيم امامي در پاسخ مي گويد، يك 
وقت حساسيت ايجاد نشود. طبق اظهارات بانكي 
در اينجا متهم خاني با يك ناس��زا به ديگر اركان 
بانكي پاسخ امامي را مي دهد.  نماينده دادستان 
همچنين با بيان اين توضيح ادامه داد: آقاي امامي 
در پيام ها به خاني اع��الم مي كند كه مديرعامل 
آينده بانك اس��ت و مي گويد، ي��ك كابينه به تو 
)خاني( معرفي مي كنم كه در بانك بگذاري و از كار 
با آنها لذت ببري و خيالت راحت بانك براي خودت 

مي شود. از شنبه هم براي ماساژ به منزل ما بيا!
طبق گفته نماينده دادس��تان، امام��ي اقدامات 
مجرمانه زيادي در بانك داش��ته اس��ت و اين در 
حالي اس��ت كه متهمان رفت و آمد هاي مكرر به 
منزل امامي داش��ته اند. فردي ك��ه طبق آخرين 
گفته ه��اي قاضي مس��عودي مقام پرونده وي در 
مرحله تحقيقات اس��ت و به زودي راهي دادگاه 

خواهد شد. 

ق�رار اس�ت از اول تيرم�اه با اجرايي ش�دن 
طرح ه�اي ترافيكي جديد ش�هروندان براي 
ورود به محدوده طرح كاهش، طرح ترافيك 
و جاي پارك پ�ول پرداخت كنند و در صورت 
نداشتن حس�اب ش�هروندي پس از يك ماه 
عالوه بر پول ورود به محدوده هاي طرح، توسط 
پليس هم جريمه شوند. در اين خصوص معاون 
شهردار تهران از اجراي طرح جايگزين زوج 
و فرد در روزهاي پنج ش�نبه خبر داد و گفت: 
 البته طرح ترافيك در اين روز اجرا نمي شود. 
محس��ن پورس��يد آقايي گف��ت: گام دوم طرح 
جديد ترافيك از ابتداي تير اجرايي مي شود كه 
بر همين اساس طرح زوج و فرد كه ۱۴سال اجرا 
مي شد، متوقف خواهد شد.  معاون شهردار تهران 

گفت: شهروندان تهراني در صورتي كه در سامانه 
»تهران من« ثبت نام كنند، مي توانند از ۲۰روز 
تردد راي��گان در هر فصل در مح��دوده كاهش 

آلودگي هوا »زوج و فرد سابق« بهره مند شوند. 
وي با اش��اره به اينكه حدود يك ميليون خودرو 
تاكنون در س��امانه تهران من ثبت نام كرده اند، 
خاطرنشان كرد: پايتخت ۴ميليون خودرو دارد 
كه ۲ميليون آنه��ا در مح��دوده كنترل كاهش 
آلودگي ه��وا تردد مي كنن��د و آمارهاي موجود 
نشان مي دهد، هنوز تعداد زيادي از شهروندان 
در س��ايت تهران من ثبت نام نكرده اند.  وي در 
پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه چ��ه ضمانتي 
وجود دارد كه از اول تيرماه طرح ترافيك جديد 
اجرايي شود و ساير دس��تگاه ها مانع آن نشوند، 

تأكيد كرد: اجراي ط��رح ترافيك جديد مصوبه 
ش��وراي ترافيك را دارد و طي روزهاي گذشته 
فرمانده تهران بزرگ و رئي��س پليس راهور نيز 
واكنش ه��اي مثبت��ي در خصوص اج��راي اين 
طرح داشتند.  پورس��يدآقايي اعالم كرد: طرح 
ترافيك پنج ش��نبه ها ديگر اجرا نخواهد ش��د، 
ولي از ابتداي تير طرح محدوده كنترل آلودگي 
هوا اجرا مي شود كه از ساعت 6:3۰ تا ۱3 است.  
پورس��يدآقايي گفت: در صورت��ي كه موجودي 
حساب ش��هروندي آنها كافي نباشد و براي اين 
مسئله هيچ اقدامي صورت نگيرد، ۲5درصد بايد 

رانندگان عوارض بيشتري پرداخت كنند. 
 ساماندهي پارك حاشيه اي در پايتخت

معاون شهردار تهران در مورد ساماندهي پارك 

حاش��يه اي در منطقه۲ گفت: اين مس��ئله به 
صورت آزمايشي و عملياتي در دو منطقه اجرا 
مي شد و از شنبه اول تير به صورت كامل اجراي 

آن در دستوركار قرار دارد.  
پورس��يدآقايي خاطرنش��ان ك��رد: رانندگان 
در صورتي كه در س��امانه ته��ران من ثبت نام 
كرده باشند، هزينه پارك حاشيه اي از حساب 
شهروندي  آنها كسر مي شود و همچنين ميزان 
بدهي به آنها اعالم تا از طريق اپليكيشين هاي 

مربوطه پرداخت كنند. 
وي گفت: پاركبان براي اين كار الزم نيس��ت و 
فقط خ��ودروي در نظر گرفته ش��ده كه هر 3۰ 
دقيقه يك ب��ار از معبر مربوطه بازديد و ش��ماره 

پالك خودروهاي پارك شده را ثبت مي كند. 

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. 
-----------------------------------------------------

 عليرضا تنها با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: از جبهه ها تا در 
منزل تمام بچه هاي اين قاب عكس شهيد شدند. به جز نفر آخر از سمت 
چپ. او ماند و شد امام جمعه كازرون. حجت االسالم شهيد محمد خرسند 
كه در بهترين زمان، حال و احوال در سحرگاه شب قدر امسال به شهادت 

رسيد. هركس آنچنان مي ميرد كه زندگي مي كند. روحش شاد
-----------------------------------------------------

 پيام فضلي نژاد توئيت كرد: فساد و آقازادگي در جمهوري اسالمي 
فراجناحي ش��ده و هر دو جريان »اصالح طلب« و »اصولگرا« را شامل 
مي ش��ود. مردم اين س��وپر پارادوكس را نمي پذيرند كه آنها را دعوت 
به مبارزه با امريكا كنيد، اما صاحب منص��ب عالي مقام وزارت خارجه، 

دخترش در امريكا وضع حمل كند. 
-----------------------------------------------------

 كبري آسوپار نوشت: همين طوري كه همه سرگرم بودند آن زوج 
بازيگر چرا بايد بخواهند كه بچه شان در كانادا به دنيا بيايد و آنجا با چه 
سطح پوشش��ي تردد مي كنند، نماينده  مجلس مان وسط مخاصمات 
ميان ايران و امريكا، يك سفر تفريحي رفت امريكا به فرزندش سر زد و 

برگشت و بالفاصله پست رياست كميسيون بهداشت را هم گرفت!
-----------------------------------------------------
 ش�مس الدين توئيت كرد: فكركنم مافيايي در استفاده از سنگ 
در نماي ساختمان ها باش��ه؛ صاحب نظران در اين زمينه ميگن نماي 
سنگي به خصوص پنج طبقه به باال طبق آيين نامه نظام مهندسي نيست 
)صحت و سقمش با نظام مهندسي(. دوستان خارج از كشور هم ميگن 

كه از سنگ استفاده نمي شود. 
-----------------------------------------------------

 فرش�ته عس�كري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: عالمه 
طباطبايي، اواخر عمرشريفش��ون زياد اين بيت را مي خوندن و گريه 
مي كردن: كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش. كي روي؟ ره زِكه 

پرسي؟چه كني؟چون باشي؟!
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب توئيت كرد: مبارزين يمن��ي يك اصطالح خوبي رو به 
كار بردن: فرودگاه در برابر فرودگاه. تا زماني كه ش��ما فرودگاه هاي ما 
رو مي زنيد كه دسترس��ي به غذا و دارو محدود شه، ما پاسخ مي ديم و 
فرودگاه هايي كه سالح جابه جا مي كنن رو مي زنيم و اين مدت باعث 

شدن چند فرودگاه در عربستان تعطيل بشه كه ان شاءاهلل بيش باد.
-----------------------------------------------------

 فاطمه محبي توئيت كرد: چي شد كه به شفاخانه گفتيم بيمارستان؟ 
كلمه به اون زيبايي رو با يه كلمه با بار منفي عوض كرديم كه اسمش��م 
روحيه  مريض رو خراب مي كنه، چه برسه به محيطش؛اون شفاخانه اي 

كه بوعلي سينا طراحي كرده بود كجا، اين بيمارستان ها كجا!
-----------------------------------------------------

 حميدرضا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: كشته شدن توله 
خرس توس��ط عده اي از مردم محلي، اتفاقي تلخ و تأمل برانگيز است. 
وقايع اين چنيني )هرچند از س��وي عده اي بسيار اندك( واقعيت هاي 
كمتر مطالعه شده اي از تقابل حيات وحش و بخشي از جامعه را نشان 
مي دهند كه از تأثيرگذارترين موارد در مديريت حيات وحش هستند. 
-----------------------------------------------------

 سيده راضيه حسيني با انتشار اين عكس توئيت كرد: »حمل 
اثاث منزل براي نيازمندان رايگان مي باشد« اينجا شيراز. اينجا ايران 

دوست داشتني.
-----------------------------------------------------

 جواد حيدريان با انتش�ار اين عك�س توئيت ك�رد: ۲۷خرداد 
روزجهاني مقابله با بيابان است. ايران بعد از جنگ هشت ساله بيش از هر 
زماني در تله بيابان زايي افتاد. چيدمان توسعه براي جبران عقب ماندگي 
جنگ به نحوي بود كه فرصتي به مديريت سرزمين نداد. فرونشست زمين و 

فرسايش خاك دو نشانه زوال سرزمين است كه به هر دو مبتال هستيم. 

نيلوفر اماني 

ايران، دومين كشور موفق آسيا 
در بيابان زدايي

كنوانس�يون مب�ارزه ب�ا بيابان زايي س�ازمان مل�ل در تازه ترين 
گزارش اش به مناس�بت روزجهاني بيابان زدايي، كشورهاي چين 
و ايران را موفق ترين كشورهاي آس�يا در اين زمينه معرفي كرد. 
نهاد مب��ارزه ب��ا بيابان زايي س��ازمان ملل )UNCCD( مكانيس��مي 
جهاني براي كاهش بيابان و توسعه مناطق سبز در تمام جهان است؛ 
مكانيسمي كه شامل پروتكل هاي مختلف بهره وري و رصد پيشرفت 
تمام كشورهاست. اين نهاد تحت ماده ۲۱كنوانسيون سازمان ملل متحد 
براي كمك به كشورها در بس��يج منابع براي اجراي اين كنوانسيون و 

پرداختن به بيابان زايي، تخريب زمين و خشكسالي ايجاد شده است. 
اين نه��اد در گزارش��ي جامع كش��ورهاي مختل��ف جه��ان را از نظر 
بيابان زدايي مورد بررس��ي قرار داده اس��ت. در بخش مربوط به ايران، 
اين گزارش بهره برداري بيش از حد از منابع زيرزميني، عدم استفاده از 
روش هاي درست آبياري، توسعه بي رويه باغات، كاشت محصوالتي كه 
نيازمند آب فراوان هستند را از مهم ترين عواملي دانسته كه مي توانند 

سبب افزايش سطح بيابان ها در ايران شوند. 
براس��اس آمارهاي اين نهاد، در سال گذش��ته ۹۰۰هزار هكتار پروژه 
بيابان زداي��ي در چين، ۱۷۰ه��زار هكتار در ايران ص��ورت گرفته و با 
موفقي��ت همراه بوده اس��ت. عمليات موف��ق بيابان زداي��ي با احداث 
بادشكن، بذرپاشي، نهال كاري، مراقبت و آبياري بايد انجام شود و مالچ 
پاشي مورد قبول نيست.  پژوهشگران توصيه كرده اند كه ايران بايد به 
سمت كاشت محصوالتي حركت كند كه آب دوست نباشند و از كاشت 
صيفي جات بپرهيزد. ضمن اينكه كشورهاي جهان بايد به جاي توسعه 
كشت در سطح به سمت افزايش راندمان كشت حركت كنند.  در واقع 
بيابان زايي، بعد از تغيير اقليم و كمبود آب، س��ومين چالش كره زمين 

محسوب مي شود. 
بر اساس آمارهاي كنوانس��يون مقابله با بيابان زايي حدود يك ششم 
جمعيت جهان، سه چهارم اراضي خشك جهان، يك سوم كشورهاي 
دنيا در معرض بياباني شدن قرار دارند و همچنين ۱۱۰ كشور دنيا در 
معرض بيابان زايي هس��تند.  در ايران نيز بيش از ۲۰ درصد مساحت 
كش��ور تحت تأثي��ر بيابان زايي قرار دارد. س��رانه بيابان در كش��ور ما 
۴3۰۰مترمربع است، اما سرانه بيابان در جهان ۲۰۰۰متر مربع است. 
همين موضوع وظيفه نهادهاي مختلف را در پرداختن به بيابان زدايي 
سنگين تر مي كند.  براساس آمارهاي كنوانسيون مقابله با بيابان زايي 
حدود يك ششم جمعيت جهان، سه چهارم اراضي خشك جهان، يك 
سوم خش��كي هاي روي جهان در معرض بياباني ش��دن قرار دارند و 

همچنين ۱۱۰ كشور دنيا در معرض بيابان زايي هستند. 
آمارها نشان مي دهد، ايران هنوز تا رسيدن به نقطه تعادل نياز دارد كه 

حدود ۷/5 ميليون هكتار عمليات بيابان زدايي انجام دهد!
در بين كشورهاي همسايه ايران هم عراق وضعيت خوبي ندارد و منشأ 
بيشتر گرد و غباري است كه به ايران و كويت وارد مي شود. بيش از 86 
هزار هكتار از اراضي كشور عراق در بين النهرين از كشت خارج شده 
و اين اراضي به علت داش��تن خاك هاي ريز و رسي اصلي ترين منشأ 

گرد و غبار هستند. 

آغاز نسل دزدي رسمي بي بي سي 
با پخش »قد و نيم قد«

در شرايطي كه مسئوالن اجرايي كشور درگير چالش هاي پسابرجام 
و مش�كالت اقتص�ادي پيش آمده ب�ه دنبال بدعه�دي طرف هاي 
غربي برجام هستند، فرهنگ كش�ور آماج بي سابقه ترين حمله ها 
از خارج از مرزها قرار گرفته اس�ت. به طوري كه برخي تحليلگران 
جنگ اقتصادي را پوششي براي جنگ فرهنگي به راه افتاده عليه 
كشورمان عنوان مي كنند، بر اين اساس رسانه سلطنتي بي بي سي 
قصد دارد در راس�تاي افزايش طيف مخاطبين خود، براي كودكان 
و نوجوانان فارس�ي زبان نيز برنام�ه روي آنتن ببرد كه  قرار اس�ت 
برنامه هاي س�رگرمي و آموزش�ي ويژه كودكان و نوجوان�ان به نام 
»قد و نيم قد« از اين ش�بكه تلويزيوني پخش ش�ود. آنچه در تيزر 
تبليغاتي برنامه مزبور ديده مي ش�ود، آموزش گام ب�ه گام زندگي 
غربي و شهروندي كشورهايي مانند انگلستان به كودكان فارسي 
زبان دنياس�ت. زندگي ب�ا حيوانات، س�بك غذا خ�وردن، تعامل 
با جن�س مخالف بخش�ي از اهداف سياس�ي و فرهنگي اس�ت كه 
دولت بريتانيا با بودجه حاصل از ماليات ش�هروندان اين كشور در 
برنامه هاي ويژه كودكان تلويزيون فارسي بي بي سي دنبال مي كند. 

به اعتقاد گروهي از كارشناسان، رسانه هاي گروهي داراي چنان قدرتي 
هستند كه مي توانند نسلي تازه در تاريخ بش��ر پديد آورند، نسلي كه با 
نسل هاي پيشين بسيار متفاوت است. امروز اين چاقوي برنده در دست 

زنگي مستي  است كه اهداف استعماري مدرني را دنبال مي كند. 
در اين بين رسانه هاي غربي به پرچمداري بي بي سي در خط مقدم اين 
جنگ ايفاي نقش مي كنند و براس��اس تئوري رهبري از راه دور هر روز 

درصدد افزايش طيف مخاطبين خود هستند. 
برنامه ويژه كودك و نوجوان قد و نيم قد كه به زودي از شبكه تلويزيوني 
بي بي سي پخش مي شود، از پنج قسمت تشكيل و دوبله شده برنامه هاي 
كودك كشور انگلستان اس��ت. كلينيك حيوانات خانگي آيا مي دانيد، 
ورزش و نرمش، آقاي خالق و آموزش اش��كال و رنگ ها پنج قسمت ياد 
شده است. به اذعان مسئوالن اين ش��بكه تلويزيوني برنامه قد و نيم قد 
منحصر به مسائل سرگرمي نيست و مسائل آموزشي را نيز در برمي گيرد. 

در دوبله اين برنامه ها از صداي كودكان استفاده شده است. 
  استانداردسازي به سبك بي بي سي 

در اين اثنا كارگردانان و برنامه س��ازان اين ش��بكه مدت هاس��ت تحت 
آموزش هاي تخصصي زبان و روانشناسي كار با كودك قرار گرفته اند. 

يكي از اهداف تشريح شده براي راه اندازي قد و نيم قد رعايت استانداردهاي 
زبان فارسي براي نسل دوم مهاجرين ايراني است. چه بچه هايي كه در 
ايران متولد ش��ده اند و به خارج از كش��ور رفته اند و چه بچه هايي كه در 
خارج از ايران به دنيا آمده اند،  بخشي از تيزر تبليغاتي برنامه مزبور نشان 
مي دهد كه  چگونه كودكان و خردساالن به تدريج به اصول زندگي غربي و 
شهروندي كشورهايي مانند انگلستان آشنا مي شوند. زندگي با حيوانات، 
سبك غذا خوردن، تعامل با جنس مخالف بخش از اهدافي است كه دولت 
بريتانيا با بودجه حاصل از ماليات شهروندان اين كشور در برنامه هاي ويژه 

كودكان تلويزيون فارسي بي بي سي دنبال مي كند. 
اين در حالي است كه استانداردهاي زبان فارسي، استانداردهاي سبك 
زندگي ايراني و اسالمي را از بين مي برند و با استانداردهاي تعريف شده در 

اهداف استعماري دولت و رسانه خود جايگزين مي كنند. 
عادي سازي بي حجابي و بي عفتي در انظار عمومي و نفوذ سازمان يافته 
در مراكز آموزشي و فرهنگي و تربيتي از جمله مدارس و مهدهاي كودك 
از ابزارهاي ضربه زدن به حاكميت كشور است. بعد از اثرگذاري بر قشر 
جوان و نخبه و مديريت آنها، حاال در سايه غفلت مسئوالن فرهنگي كشور 
دستبرد به سرمايه هاي نسلي زده است.  ش��بكه تلويزيوني  بي بي سي 
فارسي بخشي از شبكه گسترده جهاني شبكه بي بي سي به شمار مي رود 
كه در سال ۱38۷ توسط وزارت خارجه انگليس تأسيس شده است و به 
عنوان يكي از دستگاه هاي سخن پراكني عليه جمهوري اسالمي ايران، در 

راستاي اهداف و سياست هاي دولت انگليس عمل مي كند. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

   از شهر

عليرضا سزاوار


