
در  فارس�ي  بي بي س�ي  پ�رگار  برنام�ه 
تازه تري�ن نمايش�ش دس�تاوردهاي تمدني 
اي�ران در حوزه ه�اي اجتماع�ي را ب�ه 
س�خره گرف�ت. كارشناس�ان اي�ن برنام�ه 
ب�ا بي اطالعي محض نس�بت ب�ه موضوعات 
اجتماعي، به تخريب روند توس�عه در كشور 
پرداختن�د؛ آن ه�م با س�ه دروغ ش�اخ دار !

برنامه پرگار بي بي س��ي با ش��عار »پرسش هايي 
براي تمام فصل ها« به زعم  خود تالش مي کند  
تا موضوع��ات مه��م در حوزه ه��اي مختلف را 
واکاوي کند. حال آنكه داريوش کريمي، مجري 
کم سواد اين برنامه همواره در کنار بي ربط ترين و 
ناآگاه ترين کارشناسان به جاي روشنگري تنها به 

هم نوايي بسنده کرده است. 
 چشم بستن بر يك تمدن

تازه تري��ن برنام��ه پرگار ه��م مثل هميش��ه از 
دو کارش��ناس بي مايه اس��تفاده کرد. محس��ن 
نامجو)منتقد و خواننده فراري( و سالور ماليري 
)منتق��د اجتماع��ي فرهنگ��ي( در نخس��تين 
موضوع، دستاوردهاي محيط زيس��تي ايران را 
به سخره گرفتند؛ نامجو در حوزه دستاوردهاي 
محيط زيس��تي گف��ت: »ج��ز ش��عر و ابوعطا و 

نستعليق مگر ما چه چيزي از خودمان داريم؟«
اين به اصطالح کارش��ناس ها و شخص مجري 
اينقدر مطالعه ندارند که بدانند ايراني ها در اين 

زمينه سه اختراع و دستاورد جهاني دارند. 
 اختراع ايراني در يونسكو

نخست اينكه ايراني ها فناوري ساخت قنات در 

اوايل هزاره اول قبل از ميالد در مناطق خش��ك 
را کشف و توسعه دادند. قنات به کشاورزان اين 
مناطق اجازه داد تا بتوانند در دوره هاي طوالني 
که آب س��طحي پيدا نمي ش��ود، به کشاورزي 
بپردازند. اين قنات ها به تدريج در مناطق ديگر 
دنيا رايج شد و اکنون قنات هاي زيادي از چين تا 
مراکش و حتي در قاره امريكا وجود دارد وجالب 
اينكه تنها قنات دو طبقه جهان فقط در اصفهان 

موجود است. 
س��ازمان آموزش��ي، علم��ي و فرهنگ��ي ملل 
متحد)يونسكو( در سال ۲۰۱۶، قنات ايراني را 
به عنوان ميراث فرهنگي جهاني ثبت کرده است. 
به طوري که ۱۱ قنات در مناطق خراسان، يزد، 
کرمان، اصفهان و اس��تان مرکزي در فهرس��ت 
آثار جهاني ثبت ش��ده اند. عمر اي��ن قنات ها از 
۲۰۰ تا ۲هزار و 5۰۰ س��ال است. قنات گناباد، 
عميق ترين قنات اي��ران که عمق چاه اصلي اش 
به ۳5۰متر مي رس��د، يك��ي از قنات هاي ثبت 
شده  است. قنات بلده مهندسي سازترين قنات 
و همچنين قنات باغ زارچ ي��زد با طول حداقل 
۲۰کيلومت��ر و صدها حلقه چاه، يك��ي ديگر از 

قنات هاي ثبت شده  است. 
 وارثان ييالق و قشالق

دوم اينكه ايراني ها مبدع کوچ عمودي بوده اند که 
شيوه اي هوشمندانه براي زندگي در مناطقي با 
پراکندگي فصلي و منابع محدود است. اين شيوه 
که امروزه به آن ييالق و قش��الق هم مي گويند، 

نخستين بار در تمدن ايراني ديده شده است. 
کوچ عمودى به نوعى کوچ اطالق مى  ش��ود که 

جابه جايي يا نقل مكان دشت و کوه يعنى ناحيه 
پس��ت به ناحيه مرتفع، پايين به باال و بالعكس 
صورت مى گي��رد. به هنگام تابس��تان که هواى 
مناط��ق جلگه اى گرم مى  ش��ود، علوف��ه مراتع 
مى خش��كد و از بين م��ى رود. در مقابل مناطق 
کوهستانى و مرتفع داراى علفزار و مراتع سرسبز 
است. در نتيجه دامپروران به همراه دام به سوى آن 
حرکت مى کنند و به هنگام سرما هم از کوهستان 
به دشت )گرمسير( سرازير مى ش��وند. اين نوع 
حرکت و کوچ اکن��ون ييالق قش��القى ناميده 

مى شود. 
 دنياي شگفت انگيز كوير

 سوم اينكه ما مبتكر معماري کويري هستيم که 
راهي اس��ت براي انطباق با اقليم فوق خشك و 
همچنين خشكسالي بلندمدت. بادگيرهاي کوير 
يزد تنها يك نمونه از اين معماري  هستند که در 

دوبي براي جل��ب گردش��گر از آن کپي برداري 
شده است. 

طراحي »چهار صفه« سمبل خانه هاي شهرستان 
زواره است که عامل مكش هواي خنك حياط به 
درون اتاق هاست. طراحي نوع پشت بام و حياط 
خانه ها در ش��هرهاي نايين، اردستان، کرمان و 

غيره هم در همين راستاست. 
 مافيا فقط در ايران !

در ادام��ه برنام��ه پرگار ش��خص ب��ه اصطالح 
کارش��ناس از »وجود مافياي زبال��ه در ايران « 
خبر داده و ايران را »تنها جوالنگاه مافياي زباله 
در جهان« مي داند. حال آنكه يك جست وجوي 
س��اده نش��ان مي دهد که س��ال ۲۰۱8 افشاي 
مافياي زباله در ايتاليا چقدر براي اين کشور در 

اتحاديه اروپا دردسرساز شده بود. 
در نمونه مافياي زباله در ايتاليا، اين ش��رکت ها 
زباله هاي خانگي و الكترونيكي را از کش��ورهاي 
ش��مال اروپا خريداري و براي دفن،س��وزاندن 
يا بازيافت آن به شيوه اس��تاندارد پول دريافت 
مي کنند و در عوض با رها سازي آن در طبيعت 
و حاشيه شهرها بخش زيادي از پول را به جيب 

مي زنند. 
خانواده هاي زيادي از س��اکنان اي��ن مناطق با 
همكاري بخش هاي دانش��گاهي و بهداش��تي 
منطقه و همين طور فيلمبرداري هاي داوطلبانه 
شبانه از مجريان اين موضوع و برگزاري سمينار 
و پخش فيلم و عكس سعي کردند در مورد اين 
آسيب و خطراتي که منطقه و سالمت ساکنانش 
را تهديد مي کند، اطالع رساني کنند. در نهايت 
هم حتي برخي سياستمداران چپ گراي ايتاليا با 

همين افشاگري ها رسوا شدند. 
 نابودي درختان بيخ گوش ايران

در بخش ديگري از برنامه هم ميهمانان از ايران 
به عنوان »تنها کشور جهان که محيط زيست را 

شخم مي زند تا معدن برويد« سخن گفتند. 
اين در حالي اس��ت که اخيراً تصوير ماهواره اي 
در غرب ترکيه قطع بي��ش از ۱95هزار درخت 
براي يك پروژه معدن کاري را افش��ا کرده است 
که اين تصاوير از آوريل تا ماه جوالي امس��ال را 

نشان مي دهد. 
پروژه هاي توسعه در ترکيه به شدت باعث تخريب 
محيط زيست اين کشور ش��ده است. بسياري از 
فعاالن محيط زيست ترکيه به روند درخت روبي 
براي توس��عه معادن يا ساخت س��د در مناطق 

مختلف ترکيه اعتراض کرده اند. 
تنها هفته گذشته هزاران نفر براي توقف برنامه 
قطع احتمالي درختان در توس��عه يك منطقه 
معدني در نزديك شهر کرازلي دست به اعتصاب 
زدند. صاحب امتياز اين معدن معترف ش��د که 
براي قطع اين درختان به س��ازمان جنگلداري 

پول بسيار زيادي پرداخت کرده است. 
اينها نمونه اي از واقعيت هايي اس��ت که افرادي 
ناآگاه بدون اش��راف بر آن به خودشان برچسب 
کارش��ناس و متخص��ص زده ان��د؛ اف��رادي که 

پاتوق شان هم رسانه ملكه است. 
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نمكي: تاكنون پاسخ شفافي براي هزينه كرد بودجه ۵٠٠ميليون يورويي دارو دريافت نكرده ام

فساد موريانه وار بهداشتي تمامي ندارد

ايران ستيزي رسانه ملکه با 3 دروغ محيط زيستي
بي بي سي باز هم با كارشناس نماهايش مضحكه محافل علمي شد

 اسفند سال گذشته بود كه وزيربهداشت در 
نخستين نشست خبري اش با خبرنگاران 
ق�ول داد درب�اره نح�وه هزينه ك�رد۵٠٠ 
ميليون يورو ك�ه از صندوق توس�عه ملي 
براي درمان زخم دارو و تجهيزات پزشكي 
اختص�اص يافته ب�ود، شفاف س�ازي كند. 
ضرورت اين شفاف س�ازي در پي ابهاماتي 
بود كه نش�ان مي داد مبلغ واريزش�ده به 
حس�اب ش�ركت هاي دارويي و تجهيزات 
پزشكي با مبلغي كه در اختيار دانشگاه هاي 
علوم پزش�كي قرار گرفته تا حسابش�ان 
را تس�ويه كنند، تفاوت معن�اداري دارد. 
حاال پس از گذشت ش�ش ماه از قول وزير 
بهداش�ت و حدود 9ماه از تاريخ اختصاص 
اي�ن ارز ب�ه دارو تجهيزات پزش�كي وزير 
بهداش�ت تأكيد مي كند:»تاكنون پاس�خ 
شفافي براي هزينه كرد بودجه ۵٠٠ ميليون 
يوروي صندوق توس�عه ملي ك�ه به حوزه 
دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص يافت، 
دريافت نك�رده ام!« اما تدبي�ر آقاي وزير 
براي پيش�گيري از تك�رار اي�ن ماجرا ها 
جداس�ازي رديف بودجه دارو و تجهيزات 
پزشكي در دانشگاه ها از سال آينده است. 

ماجراي فساد بزرگ و س��ازمان يافته اي که در 
حوزه س��المت و س��ازمان غذا و دارو رخ داده، 
ابعادي گسترده تر از گزارش هاي ديده بان عدالت 
و ش��فافيت دارد؛ چن��دان که س��عيد نمكي در 
اين ب��اره مي گويد:»پرونده اي ک��ه آقاي توکلي 
مطرح کرده براي دو س��ه سال گذش��ته بوده و 
به همين دليل ش��خصاً به آن ورود نكردم. بنده 
پرونده هايي را که در زمان خودم بود رس��يدگي 
کردم و پري��روز پن��ج پرونده را تقدي��م مراجع 

ذي ربط کردم تا آنها بررسي کنند.«
 كليد تي تك در دست يكي دو نفر 

بخش مهمي از ابهامات موجود در سازمان غذا 

و دارو، حول محور س��امانه تي تك مي چرخد. 
وزير بهداش��ت در نشس��ت معاونت هاي غذا و 
دارو دانشگاه هاي علوم پزش��كي کشور با اشاره 
به جلس��ه اي که چندين ماه قبل با رئيس بانك 
مرکزي، رئيس سابق سازمان غذا و دارو و معاون 
اول رئيس جمهور در زمينه تخصيص ارز و عدم 
همخواني اعداد سازمان غذا و دارو با اعداد بانك 
داشت، تأکيد کرد: همين ناهمخواني موجب شد 

تا با حساسيت ماجرا را دنبال کنم. 
به گفته وي، دکتر اصغري رئيس اسبق سازمان 
غذا و دارو در پاس��خ به اين س��ؤال که »شما از 
س��امانه تي تك چه اطالعاتي داش��تيد؟« گفته 
که ت��ا روز آخر حضورش در اين س��ازمان حتي 
شناسه کاربري اين سامانه را در اختيار نداشته 
است! با ورود دکتر شانه ساز به سازمان نيز هيچ 
کدام از اطالعاتي از قبيل موجودي انبار در حوزه 
مواد اولي��ه موجودي در انباره��اي پخش، فعل 
و انفعاالت ارزي مش��خص نبود. نمكي تصريح 
کرد:»کليد اين راز س��ر به مه��ر در جيب يكي 

دو نفر بود. من در اينجا احساس کردم که ديگر 
نمي توانم بنشينم و سكوت کنم و بايد به مسئله 

ورود کنم.«
بنا به اظهارات وزير بهداش��ت در اين فرآيندها 
تعدادي پرونده در زمينه تخلفات تش��كيل و به 
مقامات قضايي ارائه شد که روند رسيدگي خود 
را طي مي کنند. وي خطاب به معاونت هاي غذا 
و دارو دانش��گاه هاي علوم پزشكي کشور تأکيد 
کرد:»در حال حاضر در اين حوزه کل بدنه نظام 
پشت سر ما هس��تند و فكر نكنيد که کسي در 
حوزه مقامات امنيتي و قضايي و در دولت است 
که بخواهد ما را از اي��ن روند رو به جلو منع کند. 
خوشبختانه همه يكصدا با اذن رهبري و دستور 
رئيس جمهور با پديده اي به نام موريانه فساد در 
ساختار اجرايي کشور و در درون وزارت بهداشت 

مبارزه مي کنيم.«
  س�امانه اي حاكميتي در دس�ت بخش 

خصوصي 
شايد يكي از مهم ترين داليل ابهامات و تخلفات 

رخ داده در س��امانه تي ت��ك يا همان س��امانه 
پش��تيباني غذا و دارو اين باش��د که سامانه اي 
با اين س��طح از حساس��يت به بخش خصوصي 

واگذار شده بود. 
وزير بهداشت تأکيد کرد: در سازمان غذا و دارو 
اتفاقات مثبتي رخ داد، چند نفر دستگير شدند 
که بيان آن براي من تلخ است. به گفته وي سامانه 
تي تك زيرساختي است که قابليت مختلفي دارد 
و ماحص��ل جمع بندي ها اين ب��وده که به جاي 
تعطيلي، اين سامانه تقويت شود. نمكي تصريح 
کرد:»تي تك بايد از اختي��ار نهاد غيرحاکميتي 

خارج و در اختيار حاکميت قرار گيرد.«
نمكي درباره س��امانه تي تك در س��ازمان غذا و 
دارو و شائبه تخلفات ارزي در آن گفت: »سامانه 
تي تك سامانه اي اس��ت که مي توانسته به ثبت 
و ضبط درس��ت به اطالعات بپردازد، البته بعضاً 
نارسايي هايي وجود داشته که هنوز از بين نرفته 
و ما هنوز روي اين س��امانه چهار ماه اس��ت کار 
مي کنيم. اکنون سامانه تي تك را بازنگري کرده 
و تعميرات الزم را براي ش��فافيت بيشتر انجام 
مي دهيم و داشبوردهاي مديريتي قابل پيگيري 

را نصب مي کنيم.«
 سفر به آنتاليا و س�واحل قناري در ازاي 

تجويز داروي خارجي 
با تمام اينها ان��گار خارج از س��امانه تي تك هم 
تخلفاتي در حوزه دارو تجهيزات پزشكي صورت 
مي گيرد. تخلفات��ي که نمكي در بي��ان يكي از 
مصاديق آن گفت:»برخي شرکت هاي خارجي 
خانواده پزش��كان را به آنتاليا و س��واحل قناري 

مي برند تا داروي آنها را تجويز کنند.«
بنا به تأکيد وي، گزارشاتي وجود دارد که نشان 
مي دهد برخي مأموران خري��د برخي موارد را از 
قلم مي اندازند؛ گاهي کدها جا به جا مي ش��وند و 
محصوالت تقلبي وارد بيمارستان مي شوند. گويا 
در اين زمينه ها هم چند پرونده به مراجع قضايي 

ارجاع داده خواهد شد. 

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

 يك كاربر با انتشار اين عكس نوش�ت: شهرداري در تابلوهاي 
جديد خيابان ها اسم شهيد را حذف کرده است. واژه شهيد دقيقاً کجاي 

شهرداري تهران رو داشت آزار مي داد که حذفش کردند؟!
-----------------------------------------------------

  علي عليزاده با انتش�ار اين عكس نوش�ت: روي جلد تجارت 
مكارانه سعي کرده چين و امريكا را يكسان مقصر وضعيت ايران تصوير 
کند تا به صورت ضمني امريكا را تبرئه کند. اين همان مجله  اي است 
که سال ها برجام را کليد همه چيز مي دانست. دولت امريكا مي خواست 
جنگ رواني داخل ايران طراح��ي کند بهتر از اين نمي توانس��ت. در 

مطبوعات ايران چه خبر است؟
-----------------------------------------------------
  فؤاد ايزدي توئيت كرد: آمار تكان دهنده دانش��مند امريكايي با 
۱۳ميليون فالوور در توئيتر: به طور ميانگين در هر ۴8 ساعت در امريكا؛ 
5۰۰ نفر به خاطر اشتباهات پزشكي، ۳۰۰ نفر به خاطر آنفلوآنزا، ۲5۰ 
نفر به خاطر خودکش��ي، ۲۰۰ نفر به خاطر تص��ادف رانندگي، ۴۰ نفر 

به خاطر قتل با اسلحه کشته مي شوند. 
-----------------------------------------------------

  نويد كمال�ي با انتش�ار اين عكس نوش�ت: آقايان مس��ئول 
صدا و سيما؛ شبكه پويا، شبكه ويژه کودکان ايراني است لطفاً با پخش 
آگهي هاي بازرگاني ذهن کودك ايراني را آلوده به بيماري مصرف گرايي 

نكنيد!
-----------------------------------------------------

 عبد اهلل گنجي نوش�ت: يورونيوز از قول مؤسس��ه IFOP اعالم 
کرد، سال گذش��ته از هر ۱۰زن فرانسوي هش��ت نفر مورد مزاحمت 
يا سوء اس��تفاده جنس��ي قرار گرفته اند. اين همان فرهنگ و حيات 
اجتماعي غرب اس��ت که براي جامعه م��ا به عنوان اس��تانداردهاي 
جهان شمول تجويز مي شود و امثال علينژاد و ۲۰۳۰مأموريت اين کار 

را عهده دار هستند.
-----------------------------------------------------

  علي چناوي توئيت كرد: ماليات کارمن��دان: ۶ هزار ميليارد در 
سال. ماليات همه صنوف: 9 هزار ميليارد در سال. جمعيت کارمندان 

دولت تقريباً ۲ميليون نفر. جمعيت همه صنوف؟!
-----------------------------------------------------

  جواد نيكي ملكي با انتش�ار اين عكس نوشت: به پدر شهيد 
خليلي زنگ زديم که بيان براي پويش فقط به عشق علي ازشون فيلم 
بگيريم؛ گفتن: تهران نيستم. کجاييد حاج آقا؟ خواف، خراسان رضوي. 

خواف چرا حاجي؟ اومديم اردو جهادي.
-----------------------------------------------------

 مجيد قرباني نوشت: ۲8 هزار و 5۰۰ سرباز امريكايي )از ۷۰ سال 
پيش( توي کره جنوبي مس��تقرن تا از امنيت کره در برابر کره شمالي 
محافظت کنن! پارسال امريكا 99۰ ميليون دالر به عنوان هزينه امنيت 
از کره گرفته و امسال امريكا درخواست هزينه 5 ميليارد دالري رو به 

کره داده!ببر اقتصادي آسيا گاو شيرده فعلي امريكاست!
-----------------------------------------------------

  بهروز شجاعي با انتش�ار اين عكس نوشت: اهلل اکبر از اين 
همه ابتكار!آقاي وزير بهداشت کار خبرنگار انتشار درد و مشكالت 
مردم و پيگيري آنهاست، آنها نياز به پيام گير اختصاصي ندارند! شما 
انتقادات و مشكالت را در رسانه ها بخوانيد و پاسخ دهيد و البته از 
اتهام زدن به خبرنگاران پرهيز کنيد! خبرنگاران مخبر اختصاصي 

شما نيستند!
-----------------------------------------------------
  مجيد قرباني نوشت: موقع دوران نامزدي برجامي مي گفت: اينا 
موشك هوا مي کنن که فالن بهمان کنن، اما االن ميگه موشك دولت 
من بود که پهپاد امريكا رو س��اقط کرد! آقاي روحاني باالخره موشك 

خوبه يا بد؟

حسين فيروزي*

 عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقالب سابق تهران 
در گفت وگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، در خصوص صحت و 
سقم برخي شايعات مطرح شده درباره بازداشت وي در فضاي مجازي 
گفت: اين موضوعات از اس��اس کذب اس��ت و صحت ن��دارد. بنده از 

منتشرکنندگان اين شايعات شكايت کرده ام. 
-----------------------------------------------------

 معاون خدمات شهري شهرداري تهران در آستانه عيد سعيد قربان 
با اعالم برپايي ۲۴ جايگاه عرضه بهداشتي دام از سوي سازمان مديريت 
ميادين با همكاري شهرداري هاي مناطق گفت: تهران با اجراي »طرح 

عرضه بهداشتي دام« به استقبال جشن بزرگ عيد قربان مي رود. 
-----------------------------------------------------

 معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور گفت: در 
کمتر از 5۰ درصد ايستگاه هاي راه آهن و فرودگاه هاي کشور سرويس 

خدمات ويژه معلوالن ارائه مي شود. 
-----------------------------------------------------

 فوق تخصص گوارش و کبد با اش��اره به اينك��ه هپاتيت B از طريق 
تماس جنس��ي، انتقال از مادر به فرزند و تزريق خون و س��وزن آلوده 
صورت مي گيرد، گفت: اين بيماري درمان دارد اما فرد مبتال شده بايد 

به مدت طوالني دارو مصرف کند. 
-----------------------------------------------------
 مظاهري معاون برنامه ريزي شهرداري تهران با بيان اينكه در طرح 
اصالح ساختار ش��هرداري، لزوم تعيين تكليف ش��رکت هاي وابسته 
موضوع مهمي اس��ت، گفت: بايد در يك مطالع��ه جامع، وضعيت اين 

شرکت ها به لحاظ حقوقي و اقتصادي تعيين تكليف شود. 
-----------------------------------------------------

 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: اين 
وزارتخانه در مهر امسال با کمبود ۱۰۰ هزار فرهنگي مواجه است.

 -----------------------------------------------------
 رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور گفت: کميسيون 
ماده ۱۰۰ مكلف شد هر گونه تخريب در حوزه آثار تاريخي را حكم قلع و 
قمع ندهد و اين اقدام کمك به حمايت از بناهاي تاريخي کشور است. 
-----------------------------------------------------

 محمدي متخصص جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي قفسه سينه 
با اشاره به اينكه سرطان س��ينه در ميان زنان جوان ايراني افزايش يافته 

است، گفت: انجام ماموگرافي سبب ابتال به سرطان سينه نمي شود. 
-----------------------------------------------------

 رئيس کل سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه هر روز خيل مهاجرت 
پرستاران از کشور زيادتر مي شود، گفت: دنيا به ۷ ميليون و 5۰۰ هزار 

پرستار و کشورمان به ۱5۰ هزار پرستار نياز دارد. 
-----------------------------------------------------
 رئيس مرکز مديريت پيوند و امور بيماري هاي وزارت بهداش��ت از 
عملياتي شدن برنامه پيش��گيري از تولد بيماران جديد هموفيلي در 
س��ال جاري خبر داد و گفت: با اقداماتي که طي سال هاي اخير براي 
درمان بيماران هموفيلي انجام شده، شاهد افزايش اميد به زندگي اين 

بيماران بوده ايم. 
-----------------------------------------------------
 مصرف روزانه يك عدد س��يب زميني بنفش براي مدت يك هفته 
مي تواند تأثير بسزايي در متوقف کردن فعاليت سلول هاي بنيادي مضر 
که عامل سرطان روده است، داشته باشد. بررسي انجام شده در امريكا 
حاکي از آن است که آنتوسيانين زيست فعال موجود در اين خوراکي 
به کاهش تومورها و تهاجمي شدن سلول هاي سرطاني کمك مي کند.

ضعف قوانين مالکيت
عامل  مهم فرار سرمايه

مطابق گفته هاي کارشناسان ضعف قوانين مالكيت از عوامل مهم فرار 
سرمايه در کشور بوده که متأس��فانه به دليل تمرکز زياد مسئوالن بر 

عوامل سياسي مانند تحريم، اين معيار مهم مغفول مانده است. 
يكي از مهم ترين ابزارها و شاخص هاي حكمراني خوب در هر کشوري 
حقوق مالكيت فيزيكي اس��ت که ارتباط مس��تقيمي نيز با امنيت و 
پويايي اقتصادي دارد و از طريق اين شاخص حاکميت مي تواند امنيت 
سرمايه و مالكيت فعاالن عرصه اقتصادي را تضمين کند و در اين بين 
از مهم ترين معيارهاي ارتقادهنده حقوق مالكيت فيزيكي، اعتباردهي 

به اسناد رسمي است. 
اين اعتبار بايد به گونه اي باشد که هيچ تزلزلي در مالكيت فرد دارنده 
س��ند رس��مي به وجود نيايد، اما در کش��ور ما به دليل اعتبار اس��ناد 
غيررسمي در مقابل اسناد رسمي اين شاخص مهم وضعيت مناسبي 
ندارد. به  طوري  که رتبه ايران در غرب آس��يا ۱۳ و رتبه جهاني آن 9۲ 
است )منبع: گزارش ipri2018(. گفتني است شاخص حقوق مالكيت 
فيزيكي يكي از مهم ترين معيارهاي سرمايه گذاران براي انتخاب مقصد 

سرمايه گذاري است. 
از اين رو يك��ي از داليل فرار س��رمايه در اي��ران، وجود اعتبار اس��ناد 
غيررس��مي )قولنامه اي( است. در همين راس��تا عباس کريمي، عضو 
هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران معتقد است: »زماني که 
سند عادي )قولنامه اي( موجب بي اعتباري سند رسمي شود، امنيت 
قضايي مردم نيز به هم ريخته و امنيت اقتصادي کاماًل مخدوش مي شود 
و با مخدوش شدن امنيت اقتصادي هيچ سرمايه اي در کشور استقرار 
پيدا نمي کند. بنابراين يكي از مهم ترين روش هايي که در دنيا مرسوم 

بوده، توجه به اسناد رسمي است.«
در واقع ش��اخص حقوق مالكيت به فعاالن اقتصادي اين اطمينان را 
مي دهد که امنيت س��رمايه و مالكيت آنها از سوي حاکميت تضمين 
مي شود. بنابراين رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري پيدا مي کنند که 

اين مسئله در مورد سرمايه گذاري خارجي نيز صادق است. 
عالوه بر آن پيلوار، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران معتقد است: »حتي 
در بحث سرمايه گذاري خارجي هم ما با اين امر مواجه هستيم؛ يعني 
سرمايه گذاران خارجي وقتي  که وارد کش��ور مي شوند، يكي از اولين 
اسنادي که مطالبه مي کنند، سند رسمي راجع آن ملك است؛ اما در 
مقابل اگر قانون گذار زمينه را براي فرار از قانون فراهم کند، سودجوياني 
که وجود دارند به  س��رعت از اين خألها استفاده مي کنند و حتي افراد 

ديگر را هم به سير به اين مسئله تشويق مي کنند.«
 در واقع صاحب نظران معتقد هستند، امنيت اقتصادي که اصلي ترين 
عامل شكوفايي اقتصادي و جذب سرمايه به شمار مي رود، نيازمند به 

رسميت شناختن و اعتبار دهي به اسناد رسمي است. 
کريمي در اين باره معتقد اس��ت: »پذيرفتن اسناد غيررسمي، اقتصاد 
کشور را به اضمحالل مي برد و باعث شكوفانشدن اقتصاد نيز مي شود، 
زيرا شكوفا ش��دن اقتصاد منوط به تأمين امنيت اقتصادي براي مردم 
است؛ امنيت اقتصادي مستلزم امنيت حقوقي است و امنيت حقوقي 
يك بخش عمده آن امنيت قضايي است. بنابراين براي شكوفايي اقتصاد 
بايد امنيت اقتصادي داشته باشيم که الزمه آن امنيت حقوقي است؛ 
امنيت حقوقي نيز منوط به  رسميت شناختن اسناد رسمي است. چون 
اسناد رسمي درواقع نمايانگر مالكيت عرصه سرمايه گذاري بوده و اگر 
عرصه سرمايه گذاري مخدوش ش��ود، کل امنيت اقتصادي کشور به 

خطر خواهد افتاد.«
* كارشناس حقوقي

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

در نمون�ه مافي�اي زبال�ه در 
ايتاليا، اين شركت ها زباله هاي 
خانگ�ي و الكترونيك�ي را 
از كش�ورهاي ش�مال اروپا 
خري�داري مي كنن�د و براي 
دفن،س�وزاندن ي�ا بازيافت 
آن به شيوه اس�تاندارد پول 
دريافت مي كنند و در عوض 
با رها سازي آن در طبيعت و 
حاشيه شهرها بخش زيادي 
از پ�ول را به جي�ب مي زنند

زهرا چيذري
  گزارش  2


