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شریعتمداریدراجالسوزیرانکارجنبشعدمتعهد:

اقدامات زورگویانه
حق توسعه و کار را به مخاطره می اندازد

اخبار

انتقاد وزیر کشور
از نحوه عملکرد بانکها در قبال سیلزدگان

وزیر کشــور با بیان اینکه در زمینه امدادرســانی و نجات ســیلزدگان ،مردم و
همه دســتگاههای اجرایی حضور داشــتند ،گفت :انصافاً دســتگاههای اجرایی
کارنامه قابل قبولی داشتند البته بار اصلی این مسأله بر دوش مردم بود.
بهگــزارش ایســنا ،عبدالرضــا رحمانیفضلــی در چهارمین جلســه قرارگاه
بازســازی و نوســازی مناطق ســیلزده که با حضور اســماعیل نجار رئیس ستاد
مدیریت بحران معاون عمرانی وزیر کشور و جمعی از نمایندگان دستگاههای
مختلف در وزارت کشور برگزار شد ،اظهارکرد :در بحث مقابله به نسبت حجم
ســیل و خسارتهایی که میتوانســت ایجاد کند ،تالش شد که در همه حوزهها
خسارتها به حداقل ممکن برسد بخصوص در بحث خسارتهای جانی.
وزیــر کشــور با بیان اینکــه در حال حاضر در مرحله ســوم یعنی بازســازی و
نوســازی مناطق ســیلزده قرار داریم ،اظهار کرد :در مرحلــه اول که دولت باید
مصوباتــی را انجام میداد تمام مصوباتی را که در دولت ارائه دادیم ،تصویب
شد و هیچ ایراد و اشکالی در این زمینه وجود ندارد .روز گذشته نیز مقرر بود که
در بحث زیرساختها  ۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در سه حوزه تصویب شود که
نشد اما قطعاً روز یکشنبه تصویب خواهد شد.
وزیــر کشــور تصریح کرد :آن چیــزی که ما در آن عقب هســتیم و باید به آن
توجه شــود ،موضوع بانکها اســت .متأســفانه با وجود جلســات متعددی که
با بانکها گذاشــته شــده اســت قرار بود تا آخر خرداد همه قراردادها منعقد و
پرداختها نیز انجام شود اما بر اساس گزارشهایی که امروز ارائه شد بانکها
عقب هستند البته آنها علت را تغییر نوع پرداخت و تأمین منابع اعالم کردند
کــه دولت آن را تأمین کرده اســت .جلســاتی نیز اخیراً در بانــک مرکزی برگزار
شــده و بانک مرکزی نیز اعالم کرده اســت که در خصوص اجرای این موضوع
هیچ محدودیتی وجود ندارد و بر اساس مصوبات روز چهارشنبه بانک مرکزی
قرار بوده اســت که از شنبه این موضوع سرعت بگیرد .وی ادامه داد :دلیل این
موضوع هر چه که هست برای ما قابل پذیرش نیست .باید این موضوع را حل
میکردند .ما فرصت را تا آخر خرداد ماه نگه میداریم تا تالششــان را بکنند
و کار ســرعت بگیــرد ،همچنین حداکثــر دو هفته دیگر نیز به ایــن زمان اضافه
میکنیم و تا اواسط تیر باید تمام کارها انجام شود.
رحمانی فضلی افزود :بخش دیگری که نتوانسته است وظایفش را همگام
با دیگر دســتگاهها پیش ببرد ،خزانه اســت .ما میدانیم مشــکالت و وضعیت
خزانه چیست و همه را درک میکنیم اما سیلزدگان اولویت اول کشور هستند.
این افراد در دمای  ۵۰درجه سانتیگراد با شرایط سخت در حال زندگی هستند.
اموال ،دارایی ،مســکن و زمینهای کشــاورزی آنها آسیب دیده است و اولویتی
اصلیتر از این نداریم و حتماً باید این اولویت رعایت میشد.
وزیر کشــور ادامه داد :ســازمان برنامه و بودجه را بهعنوان دســتگاه تشــخیص
دهندهاولویتقبولداریم.وقتیکهسازمانبرنامهاعالممیکندکه ۳هزارمیلیارد
تومان باید پرداخت شــود خزانه باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد و بر
اســاس گزارشهایی که ارائه شــده خزانه نصف آن یعنی حدود  ۵۰درصد آن را
تأمین کرده است و ما انتظار داریم که باقی را نیز با سرعت تأمین کند.

جزئیات لغو اجرای طرح زوج و فرد از روز شنبه
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران جزئیات طرح کنترل آلودگی هوا
(زوج و فرد سابق) را تشریح کرد.
بــــــــــــــهگزارش ایســنا ،محســن
پورســیدآقایی دیروز در نشست خبری
کــه بــه منظــور تشــریح جزئیــات طرح
جدیــد ترافیکی کــه از روز اول تیر ماه در
پایتخــت اجــرا میشــود ،با بیــان اینکه
اجــرای طــرح ترافیــک جدیــد موجب

کاهــش  ۲۲درصــدی ورود خــودرو بــه
مناطق مرکزی شهر شد ،گفت :با توجه
بــه موفقیتهــای مرحلــه اول طــرح
ترافیک ،مرحله دوم را آغاز کردیم.
او بــا بیــان اینکــه طــرح زوج و فــرد
 ۱۴ســال اســت کــه اجرایی میشــود اما
نتوانســته بــه اهــداف خــود کــه همــان
کنترل آلودگی هوا اســت برســد ،گفت:
قرار بود طرح زوج و فرد تردد خودروها

را نصف کند اما حاال به جایی رســیدیم
کــه بیــش از دو برابــر خــودرو در تهران
وجــود دارد و عمــاً زوج و فرد بیفایده
اســت و نتوانســته کنترل آلودگــی هوا را
محقق کند.وی با بیان اینکه با مطالعه
تطبیقی و مشاورههای دانشگاهی نهایتاً
بــه این نتیجه رســیدیم که طــرح زوج و
فــرد کارایی خود را از دســت داده و باید
طرحی دیگــر در زمینه کنترل و آلودگی

هوا اتخاذ کرد ،گفت :نهایتاً طرح کنترل
آلودگــی هــوا را جایگزیــن زوج و فــرد
ســابق کردیم.معــاون حمــل و نقــل و
ترافیک شــهرداری تهران با بیان اینکه
بر این اســاس مقرر شــد که دیگر مالک
عمل ،پالک زوج یا فرد نباشد گفت :در
گذشــته پالکهای فرد  ۲۶روز در فصل
و پالکهــای زوج  ۳۶روز در فصل تردد
میکردند کــه موجبات بروز مشــکالتی

شــده بود اما حــاال  ۲۰روز ثابت برای هر
خــودرو با هــر پالکی در نظــر گرفتیم که
مالــکان میتواننــد در هــر روز کــه مایل
هســتند به صورت رایگان وارد محدوده
شوند.پورســید آقایی با بیان اینکه همه
خودروهــا بــرای اســتفاده از تخفیــف و
این  ۲۰روز رایگان باید در سامانه تهران
من ثبت نــام کنند ،گفت :تــا کنون یک
میلیــون خــودرو اطالعــات خــود را در

ســامانه تهران من ثبــت کردهاند و این
در حالــی اســت کــه در پایتخــت چهــار
میلیــون خودرو وجود دارد .وی در مورد
روزهای پنجشنبه نیز با بیان اینکه تردد
در روزهای پنجشــنبه در محدوده طرح
ترافیک رایگان است گفت :پنجشنبهها
از ســاعت  ۶:۳۰تا  13طــرح ترافیک در
محدوده کنترل آلودگی هوا یا زوج و فرد
سابق اجرایی میشود.

گفت و گوی «ایران» با اقتصاددانان در باره آثار اجرای زیست شبانه

کارآفرینی در شیفت شب پایتخت
حمیده امینیفرد
خبرنگار

زیســت شــبانه نــام طرحــی اســت
کــه فعــاً بــه علــت برخــی مخالفتها
کنار گذاشــته شــده اســت ،اما این طرح
صرفــاً بــا رویکــرد تفریحی و اســتفاده از
فضاهــای فرهنگــی و هنــری در شــب
تعریف نمیشود« .زیست شبانه» حاال
بهعنوان یکــی از پرســابقهترین طرحها
بــرای درآمدزایــی و راهانــدازی کســب
و کارهــای خــرد در اغلــب کشــورهای
توریســتی و بــزرگ دنیــا مطــرح اســت.
سانفرانسیســکو شــهری اســت کــه از
صنعــت شــبانه در ســال  ،2015بــرای
بیش از  60هزار نفر اشتغال ایجاد کرده
و تنهــا  4میلیــارد و  778هــزار میلیــون
دالر درآمد رستورانها از این صنعت در
همین ســال بوده است .لندن هماکنون
یک شهر  24ساعته معرفی میشود که
توانســته با اجــرای طرح حیات شــبانه،
حــدود  66میلیــارد پونــد نصیب شــهر
کند .برخی شهرها مثل آمستردام هلند،
شــهردار شب دارند و حتی کتابخانهها و
مراکز فرهنگیشــان در تمام طول شب
باز اســت .بندر ویکتوریــا در هنگکنگ،
بارسلونا در اسپانیا ،پکن در چین ،رم در
ایتالیا ،منچستر در انگلستان ،جایپور در
هند و ســنپترزبورگ در روســیه از دیگر
شــهرهای معروفــی هســتند کــه حیات
شــبانه در آنهــا رونق چشــمگیری دارد.
در ایــران البتــه هنــوز حیــات شــبانه بــه
رسمیت شناخته نشــده و تنها تالشها
برای اجــرای آن هم بهصورت ســازمان
یافتــه و در کالنشــهرهای کشــور تاکنــون
موفقیتآمیــز نبــوده اســت .بنابرایــن
نمیتوان آمار رســمی دقیقــی از میزان
درآمدزایی در شــب در کشــورمان اعالم
کــرد .افزایش یکســاعته کار اصناف در
مــاه رمضــان و برگــزاری جشــنوارههای
هنــری در بعضــی جزیرههــا شــاید تنها
حیــات شــبانهای باشــد کــه بهصــورت
رسمی در ایران اجرا میشود.
ëëطــرح زیســت شــبانه را بــه رئیــس
جمهوریارجاعدهید
معصومــه آقاپــور علیشــاهی ،عضو

کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیان
اینکــه صددرصــد موافــق اجــرای طرح
زیســت شــبانه در کالنشــهرها هســتم،
بــه «ایــران» میگویــد :فکــر میکنــم
اقتصــاد گردشــگری بهعنــوان یکــی از
زیرشــاخههای اقتصــاد در کشــور به این
حیات شــبانه نیاز دارد .ما نباید اقتصاد
وابســته به صنعت توریســم و هنــر را به
زمــان خاصــی محــدود کنیــم ،بــا توجه
بــه اینکه تعــداد مأمــوران انتظامی هم
کافی است و میتواند تأمینکننده نظم
و امنیت باشــد .اگرچه شــهرهای بزرگ
ما در زمره شــهرهای امن دنیا محسوب
میشــوند و فکــر نمیکنــم از ایــن نظــر
مشــکلی بــه وجــود بیایــد .ضمــن آنکه
االن در بیشتر شهرهای گرمسیری کشور
بویــژه در نیمــه اول ســال ،برنامههــای
هنــری و فرهنگی در نیمههای شــب در
حال اجراســت و مــا میبینیــم که هیچ
مشــکل امنیتــی هــم بــه وجــود نیامده
است .شخصاً در ساعت یک نیمه شب
در کنســرتی در کیش در تــاالر بزرگ این
جزیره شــرکت کردم و اتفاقــاً مردم هم
اســتقبال کردنــد و همه چیــز در آرامش
برگزار شــد .خب چــرا نباید این طرح در
شهرهای بزرگ اجرا شود؟
بــه گفتــه او میتــوان بــا تعییــن
شــاخصهایی در شــهرهای بــزرگ و
توریســتی کشــور ،مجــوز زیســت شــبانه
را بویــژه در تابســتان صــادر کــرد« :مــن
معتقــدم کــه ایــن طــرح بایــد بــه وزیــر
کشــور اعالم شود و ایشــان هم به رئیس
جمهوری ارجاع دهند .چراکه این طرح
قابلیــت و ظرفیت اجــرا دارد و از طرفی
یک نیاز برای کالنشهرهاست».
ëëبانکهادرشببازبمانند
میثم موســایی ،کارشناس اقتصادی
یکــی از موافقــان طــرح زیســت شــبانه
اســت .او البتــه از نگاه اقتصــادی به این
طــرح میپــردازد .بــه اعتقــاد او ،تعیین
ســاعات کار بــرای اصنــاف ،بنگاههــا،
کارخانجــات و رســتورانها یــک الــزام
است ،اما شــرایط اقتصادی امروز بویژه
آمــار جمعیت بیــکاران نشــان میدهد
که بایــد روی این قبیل طرحها فکر کرد.

موســایی به «ایران» میگوید« :زیســت
شــبانه در اقتصــاد میتوانــد بــه کاهش
هزینه مبادالت هم منجر شود .من فکر
میکنم عالوه بــر کاهش بار ترافیکی که
این روزها در چندین ساعات از شبانهروز
به مرحله پیک رسیده ،میتوان ساعات
کاری برخی ادارهها ،کارخانهها و بنگاهها
را هــم به شــب تغییــر داد .اگــر بعضی
دستگاههای دولتی مثل بانکها بتوانند
در طــول شــبانهروز هــم فعــال باشــند،
چنــد نتیجــه مثبــت بهدنبــال دارد .اول
اینکــه حــدود نیمــی از کشــورهای دنیا،
زمانیکــه ما در خواب هســتیم ،بیدارند
و ایــن تغییــر ســاعت زمانــی میتوانــد
بــر روابــط بوروکراتیــک و ارتباطات بین
بانکی هم تأثیر مثبت بگذارد .از طرفی
برخــی مــردم بــه علــت مشــغلههای
کاری نمیتواننــد در طول روز به کارهای
اداری و بانکی خود برسند و این فرصت
مناسبی است تا بدون نگرانی و دغدغه،
امورات خود را انجام دهند».
وی با بیان اینکه طرح زیســت شبانه
را باید فراتــر از یک طرح صرفاً تفریحی
و ســرگرمکننده دیــد ،میافزاید« :براین
اســاس از ســه بعد میتوان به این طرح
نگاه کرد؛ اول اینکه با تغییر سبک کاری
ادارهها و دستگاههای دولتی به بخشی از
نیازهای مردم بویژه در کالنشهرها مثل
شــیراز ،کــرج ،مشــهد و اصفهان پاســخ
داد .نیازهایی که در طول روز به ســختی
جــواب داده میشــود .در بعد دوم برای
صاحبان مشــاغل آزاد و دســتفروشها
کار شــبانه ایجاد کرد و در بعد ســوم ،در
مناطق گرمسیر ساعات اداری و فعالیت
مــردم را بــرای صرفهجویــی در انرژی و
بــرای افزایــش بازدهــی به شــب انتقال
داد .از همیــن حــاال میتوانــم بگویم که
ایــن تغییــر ســبک زندگــی میتوانــد به
نتیجه مثبــت منتهی شــود.در این نگاه
میتــوان  20تــا  30درصد مشــاغل را به
شب انتقال داد.
وی توضیــح میدهد که اگر بخشــی
از کار کارخانهها و صنایع در شــب انجام
شــود ،مصرف برق و گاز کاهش مییابد
و ســاعات پیک هم تقســیم شده و خود
بــه خود تولید باال میرود .حتی با تغییر

تسنیم

وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گفت :ما امروز به مناســبت ســدۀ ســازمان
بینالمللی کار در ژنو گرد هم آمدهایم تا در خصوص مهمترین مسائل مطرح
در دنیای کار ،بویژه آیندۀ کار ،ریشهکنی فقر ،اهداف توسعه پایدار و نیز همکاری
در زمینه تغییرات اقلیمی با یکدیگر همفکری کنیم.
به گزارش «ایران»«محمد شــریعتمداری» با حضور در یکصد و هشتمین
کنفرانــس بینالمللــی کار در اجالس وزیران کار جنبش عــدم تعهد که در ژنو
سوئیس در حال برگزاری است ،گفت :هماکنون دنیای کار دستخوش تغییرات
عظیمی است .نیروها و عواملی چند ،از تحوالت دائمی فناوری و آثار تغییرات
اقلیمی گرفته تا ویژگیهای تغییرپذیر تولید و اشتغال آن را دگرگون میکنند.
به منظور پاسخگویی مؤثر به اینگونه چالشهای جدید ،همه نیازمند شناخت
هرچه بهتر تغییرات مستمر دنیای کار هستیم تا بتوانیم اهداف مشترک خود
و نیز وظایف و تعهدات سازمان بینالمللی کار برای تحقق عدالت اجتماعی
را به پیش ببریم.
وی ادامــه داد :اما هدف محوری همچنــان درک بهتر تغییرات دنیای کار و
توگو به منظور یافتن راهحلهای مؤثر سیاســتگذاری برای ترســیم
بحث و گف 
توگوی اجتماعی
آینــده کار با کار شایســته برای همه اســت .در این راســتا ،گف 
کلید تدوین راهحلهای مؤثر و کارآمد سیاســتی اســت کــه بتواند به جای آنکه
فناوری برای آیندۀ ما تصمیم بگیرد ،به ساختن دنیای کار برای تحقق بهترین
دســتاوردهای ممکن برای جوامع کمک کند .توســعه مهارتها ،حمایتهای
توگوی اجتماعی ،فرصتهای برابر ،ایمنی و بهداشــت شغلی
اجتماعی ،گف 
و مقــررات مناســب بــازار کار از جمله عناصر ضروری ،راهحل و سیاســتی برای
ترسیم آینده کار همراه با رشد اقتصادی پایدار ،مستمر و کار شایسته برای همه
است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت :جنبش عدم تعهد میتواند
نقش مهمی در تحقق عزم و اراده کشورهای در حال توسعه برای همکاریهای
مؤثرتــر در زمینــه اقتصاد جهانــی ایفا کند .در طــول دهههای آینــده ،موضوع
اصلی تطبیق اقتصادهای ملی و نهادهای ملی با تغییر و تحوالت جهانی ،و نیز
سازگاری تغییرات جهانی با نیازهای بشری است .ماهیت مشکالت و راهحلها
در مناطق گوناگون متفاوت است اما هیچ کشور یا منطقهای از این تغییرات در
امــان نخواهد ماند .اگر روندهای کنونی به همین شــکل ادامه یابند ،بزرگترین
تهدیدی که همچنان با آن روبهرو خواهیم بود ،نابرابریهای فزآینده است.
وی افزود :حق توسعه ،یک حق انسانی جداییناپذیر ،ذاتی و مرتبط است
و تحقق آن میتواند دســتیابی به تمامی اهداف توســعه پایدار را محقق سازد.
مــا تأکید میکنیم کــه اقدامات زورگویانه یکجانبه بهطــور جدی تمامی حقوق
بشــر ،از جملــه حق توســعه و حق کار را بــه مخاطره میانــدازد .از اینرو اعالم
مینماییــم که ضرورت تقویت چندجانبهگرایی و پرهیــز از اقدامات زورگویانه
یکجانبه باید در بیانیه ســده که به چالشهای دنیــای کار میپردازد ،منعکس
گردد .سازمان بینالمللی کار باید اقدامات مؤثر و عملی در ارتباط با رفتارهای
زورگویانه یکجانبه تحمیلی به کشورها ،ازجمله با پرداختن به پیامدهای اینگونه
اعمال بر تحقق عدالت اجتماعی و حق کار شایســته اتخاذ کند .شریعتمداری
خطاب به حاضران گفت :محدودیتهای اعمال شده برای رفت و آمد مردم،
فعالیتهــای اقتصــادی ،و حضور غالب و منکوبکننده شــهرکها ،انســجام
بــازار کار در فلســطین و دیگر مناطق اشــغالی از جمله جوالن ســوریه را از هم
پاشــیده اســت .غزه همچنان از راه زمین ،دریا و هوا محصور شده و میزان قابل
توجه بیکاری همچنان بیش از  ۴۰درصد اســت .از جمله ویژگیهای وضعیت
اقتصادی میتوان به میزان باالی بیکاری ،اشتغال ناکافی و نابرابری اشاره کرد.
باید تمامی اینگونه اعمال ظالمانه غیرانسانی خاتمه یابد.
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زیست شبانه راهی برای کاهش بیکاری
قرجه طیار ،عضو کمیسیون اقتصادی
برش مجلــس پیشــنهاد شــورا و شــهرداری
بــرای اجــرای طرح زیســت شــبانه در
پایتخــت را تصمیــم بســیار خوبــی میدانــد کــه حتــی
قابلیــت اجــرا در شــهرهای کوچــک را هــم دارد .او بــا
تأکیــد بر اینکــه شــهرهای بــزرگ دنیــا ،از بازارچههای
شــبانه برای رونق اقتصادی اســتفاده میکننــد و از این
فرصت برای مردم کســب و کار خرد ایجاد کردهاند ،به
«ایــران» میگویــد« :نرخ بیکاری هماکنون در کشــور به
حــدود  12درصد رســیده و این درحالی اســت که اغلب
ســبک آبیــاری محصــوالت میتــوان از
میزان تبخیر در طول روز جلوگیری کرد.
در مجموع فکر میکنم کــه این طرح از
نظر اقتصادی مزایای بسیار زیادی بویژه
برای مشاغل خرد دارد.
موسایی با اشاره به وابستگی صنعت
گردشــگری بــه اقتصــاد میگویــد :نباید
صرفــاً با یــک نــگاه امنیتی و پلیســی به
موضــوع نــگاه کــرد ،بخشــی از اقتصــاد
در شــب ،بازدهی دارد و ایــن قابل انکار
نیست.
ëëنبایــد بــرای کســب و کارهــای شــبانه
محدودیتایجادکرد
«زیســت شــبانه در شــهرهای بزرگ
میتواند به رونق اقتصادی منجر شود».
کامــران نــدری ،کارشــناس اقتصــادی
بــا بیــان ایــن مطلــب دربــاره ظرفیــت
کالنشــهرها در مقایســه بــا شــهرهای
کوچک به «ایــران» میگوید« :در اغلب

کارخانههــا ،صنایع بــزرگ و بنگاههــای اقتصادی کالن
به علت کمبود نقدینگی مجبور به اخراج کارگران خود
شدهاند .این صنایع نیاز به کمک بانکها و دولت دارند
و دولت هماکنون با مشکالتی که دارد ،نمیتواند از آنها
حمایت کند.بنابراین باید به سراغ روشهای جایگزین
برای کمک به امرار معاش مردم رفت .زیســت شــبانه
تصمیم داخلی شــورا و شهرداریهاست .اما به اعتقاد
من تصمیم خوبی است که مجلس هم میتواند به آن
ورود کنــد .البته هنوز برنامهای نداریم ،اما میتوانیم به
این موضوع هم وارد شویم».

شــهرهای بــزرگ دنیــا از تجربه زیســت
شــبانه بــرای کســب درآمــد اســتفاده
میشــود ،در ترکیــه و مالــزی ،بهخاطــر
ظرفیتهــای گردشــگری مخصوصاً در
نقاط تفریحــی و پرجاذبه ،صنوف برای
فــروش کاال تــا نیمههــای شــب مجــوز
میگیرنــد و دســتفروشها نیــز کاالهای
خود را در کنار مغازهها عرضه میکنند.
این بخشــی از زیســت شــبانه اســت ،اما
مــا در ایران چنین چیــزی نداریم .علت
اصلی آن هم نبود تفریحات شبانه مثل
سایر کشورها است».
وی ادامــه میدهد« :بیــکاری یکی از
تبعات شرایط اقتصادی امروز ماست و
زیست شبانه میتواند با ظرفیتسازی،
کســب و کارهــای خصوصــی و خــرد
را در زیســت شــبانه تعریــف کند.اگــر
ایــن ظرفیــت ایجــاد شــود ،بهصــورت
خودجــوش ،تقاضــا باال مــیرود و رونق
ایجــاد میشود.مســأله این اســت که در

دنیا جلوی هیچ کسب و کار درآمدزایی را
نمیگیرند و تنها قوانین و مقررات برای
آن ایجــاد میکننــد ،چراکه اصــل براین
اســت هر کس هر ایدهای داشت ،بتواند
عرضــه کنــد و نبایــد مانع آن شــد.البته
بحــث کنتــرل و نظــارت جداســت ،امــا
نباید محدودیت ایجاد کرد .چراکه اصل
بر آزادی فعالیتهای اقتصادی اســت.
دولت حتی میتواند با دریافت مالیات
از اصنــاف از زیســت شــبانه درآمدزایی
کنــد.وی بــا بیــان اینکــه رفــع معضــل
بیــکاری همــواره یکــی از دغدغههــا و
تقاضاهای نمایندگان مجلس از دولت
بوده اســت ،میگویــد« :بیــکاری یکی از
معضالت اصلی کشور است .به هرحال
اجــرای این طرح میتواند دو ســر ســود
هم برای فروشــندگان و هم برای مردم
باشد .بنابراین بهتر بود پلیس تمهیدات
امنیتی و انضباطی الزم را فراهم میکرد
و این طرح با مخالفت همراه نمیشد».

گزارش «ایران» از قتل توله خرس سوادکوهی

حیات وحش زیر چتر بیمه نیست !
 80میلیون خسارت قتل یک توله خرس
زهرا کشوری
خبرنگار

توله خرس سواد کوهی از کوه که پرت
شد ،میان مردانی خشمگین در منطقه
دراســله افتاد .تا خبر به نیروی انتظامی
برسد آنها آنقدر توله خرس را زده بودند
کــه وقتی تــن نیمه جانــش بــه پناهگاه
حیات وحش سمســکنده ســاری رسید،
از دســت کســی کاری برنیامد! آنطور که
«مجیــد خرازیان مقــدم» مدیرکل دفتر
حیات وحش ســازمان حفاظت محیط
زیســت به «ایران» میگوید کارشناســان
هنــوز نمیداننــد کســانی کــه قتــل توله
خــرس را جلوی چشــمان خــرس مادر
رقم زدند کشاورزانی هستند که به انتقام
باغاتشــان آمــده بودنــد یــا مردانــی کــه
میخواســتند با کشــتن خرس بیزبان،
هیجان و خشــونت طلبــی خود را پاســخ
بدهنــد .او میگویــد« :در هــر صورتــی
آنهــا متخلف هســتند و باید طبــق قانون
مجازاتشوند«».جمشیدمحبتخانی»
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت
هم خســارت قتل خــرس را  80میلیون
تومان اعالم میکند و از تشــکیل پرونده
قضایی بــرای ضاربان تولــه خرس خبر
میدهــد .حرفهــای او ایــن ســؤال را
پیــش مــیآورد که آیــا دریافــت جریمه
میتوانــد زخمــی که بــه حیــات وحش
زده شــده را جبران کند یا باید به ســمت
پیشــگیری رفت؟ «باقــر نظامی» عضو

هیأت علمی دانشکده محیط زیست در
توگو با «ایــران» بیمه حیات وحش
گف 
را مطمئنتریــن چتــر بــرای حفاظت از
گونههای در معرض انقراض میداند.
نظامــی مهمتریــن عامــل سنگســار
خــرس ســواد کــوه را عــدم آمــوزش و
فرهنگ میداند .او اعتقاد دارد« :محیط
زیســت قربانــی نــگاه صــرف اقتصادی
تصمیــم گیــران بــه کشــور اســت!» او
بیــراه نمیگوید .با گذشــت چهار دهه از
تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست
همچنــان کســانی فکــر میکننــد زبــان
خرس میتواند هموروئید آنها را درمان
یــا لخته شــدن خــون در طحــال خرس
زنــده میتواند مرهمی بــر بیماریهای
آنها باشد .نظامی تقابل انسانی و حیات
وحــش را در بعضــی از مناطق از جمله
«مازنــدران» را بســیار زیــاد میدانــد و
میگویــد« :حملــه خرسهــا بــه باغات
و کندوهــای زنبور عســل باعث تعارض
میان روســتائیان و خرسها میشــود».
البتــه حملــه خرسهــا بــه باغــات و
مــزارع ماحصــل تخریب زیســتگاههای
آنهــا اســت .تعــارض جامعــه انســانی
و روســتایی بــا حیــات وحــش تنهــا بــه
خرسهــای قهــوهای و ســیاه محــدود
نمیشود.
تخریــب زیســتگاهها ،کاهش طعمه
حیــات وحــش ،گســترش شــهرها و
روستاها در زیســتگاه و مناطق حفاظت
شده ،همواره تعارض جامعه انسانی را

در مقابل حیات وحش قرار داده است.
نظامی هرچند روی فرهنگسازی تأکید
میکنــد امــا اعتقــاد دارد تنهــا با پاســخ
علمــی میتــوان جلوی چنیــن حوادث
تلخــی را گرفــت .او بیمــه گونههــای
حیوانــی را مهمتریــن راهــکار حفاظت
از حیــات وحــش میدانــد و میگویــد:
«وقتــی ســازمان محیــط زیســت بتواند
خســارت حیــات وحــش به کشــاورزی و
دامــداری را بدهــد آن زمــان میتواند از
آنها هم طلب داشــته باشــد ».سنگسار
تنهــا راه مقابلــه جوامــع روســتایی بــا
حیــات وحــش نیســت .گلههــا و برخی
چوپانــان نادانســته بزرگتریــن دشــمن
یوزهــا و پلنگهــا هســتند .آنطــور کــه
کارشناسان به «ایران» میگویند« :بیش
از هرچیزی این چوپانان هستند که دفتر
زندگی ســریعترین گربهســان جهــان را
در بیابانهای ایران بســتهاند ».آنها یا با
چمــاق به جــان این خوش خــط و خال
افتادهاند یا سم به خوردش دادهاند.
مــرگ یوزپلنــگ ایرانــی  -کــه نماد
محیــط زیســت کشــور اســت  -براثــر
تصــادف و دامــی کــه چوپانهــا بر ســر
راهــش مینهنــد ،چنــد ســال پیــش
پــروژه بینالمللــی یوزپلنــگ را بــه
ایــن نتیجه رســاند تــا یوزهــا و یوزبانها
(محیــط بانهــای یــوز) را بیمــه کنــد.
بیــش از هر چیــزی این مــرگ «ماریتا»
تولــه یوزپلنــگ بافقی بــود کــه نگاهها را
به ســمت وضعیــت یوزهــا بــرد .ماریتا

ترویج خشونت در فضای مجازی
انتشار فیلم سنگسار توله خرس هرچند توجه بسیاری
برش را بــه خــود جلب کرد و باعث واکنش مســئوالن اســتانی و
کشوری محیط زیست به ماجرا شد اما اعتراض بسیاری به
انتشار باالی آن را هم در پی داشت .کسانی که اعتقاد دارند پخش این فیلم،
باعث گسترش خشونت میشــود« .جمشید محبت خانی» فرمانده یگان
حفاظت محیط زیســت میگوید« :عالوه بر کشــتن توله{ ،این اتفاق} منجر
به جریحه دار شــدن افکار عمومی شده که با تشخیص قاضی برای پرونده
مجازات مناســبی مشــخص خواهد شــد ».صحبتهای محبت خانی این
سؤال را پیش میآورد که چه راهکاری باید برای جلوگیری و کاهش تأثیرات
مخرب انتشار چنین فیلمهایی اندیشید؟ چون تجربه نشان میدهد عدم
پخش آنها هم مسئولین را به حاشیه امن عدم پاسخگویی میبرد.
به همــراه مادر ،خواهر و بــرادرش برای
خــوردن آب بــه روســتایی نزدیک بافق
مــیرود کــه مردم بــا چــوب و چماق به
جانشــان میافتنــد .از آن حادثــه تلــخ،
مادر گریخت خواهر و برادر جان باختند

و ماریتا به پردیسان آمد تا او مرگ را در
تهــران تجربه کند .روز ملــی یوزپلنگ را
هم مــرگ ماریتا در تقویــم ایرانی ثبت
کرد ...آن زمان گوزنهای زرد ایرانی هم
بیمه شــدند .بعــد از یوزپلنگ ،دفترچه

بیمه بــه دســت پلنگها هم رســید اما
بــه یکباره دو بیمهای که چتر حمایتی را
روی ســر حیات وحش کشیده بودند ،پا
پس کشیدند« .مجید خرازیان» بار مالی
بســیار زیــاد را دلیــل این عقب نشــینی
میداند.
بــه گفتــه او ،پردیســانیها تصمیــم
داشــتند بعــد از ایــن ســه گونــه ،خرس
سیاه بلوچی ،خرس ســیاه قهوهای ،غاز
پیشــانی کوچک و ...را هم زیر چتر بیمه
ببرنــد اما هنــوز هیچ بنــگاه اقتصادی یا
بیمهای به درخواســت آنها پاسخ نداده
اســت .خزاریــان اعتقــاد دارد کــه بایــد
یــک پکیــج جــذاب را بــرای بنگاههــای
اقتصادی تعریف کرد تا آنها به ســمت
بیمه حیات وحش بروند .او اعتقاد دارد
بنگاههای اقتصادی اصل را بر منفعت
میگذارند ،بنابراین نباید انتظار داشت
بدون ســود ،حیات وحش را زیر پر و بال
خــود بگیرنــد .او ایجاد شــرایط تبلیغ در
محیــط زیســت را از جملــه برنامههایی
میداند که میتواند بنگاههای اقتصادی
کمتر شناخته شده را به سمت حمایت
از گونههای در معرض انقراض یا خطر
ببــرد .او دربــاره توان ســازمان حفاظت
محیط زیســت برای بیمه حیات وحش
هــم آب پاکــی را روی دســت همــگان
میریــزد و میگوید« :اگر مــا برای بیمه
حیــات وحش یــک میلیون تومــان نیاز
داشــته باشــیم ،تــوان مالی ســازمان دو
ریال است».

