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باشگاه نویسندگان

بهداش��ت را رعای��ت کنید؛عدهای از
ساکنان محلهای برای پاکیزه نگه داشتن
محیط زندگی ش��ان و رعایت بهداش��ت،
اطالعی��های مینویس��ند و آن را در دید
عموم نصب میکنند ت��ا اهالی مطالعه و
رعای��ت کنند .اما برخیها به بی نظمی و
عدم رعایت بهداشت عادت دارند .به عنوان
نمونه به تصویری که از خیابان سیرجان،
خیابان قریب گرفته شده توجه فرمایید:
«قابل توجه اهالی محت��رم محل ،ظاهرا ً
دیده ش��ده که موش و حش��رات موذی
در این م��کان در البه الی زبالهها تجمع
میکنند .لذا از اهالی محترم تقاضا میشود
زبالهه��ای خود را در این مکان نگذارید و
با هم��کاری یکدیگر در نظافت این مکان
کوش��ا باش��یم تا خدای نکرده مشکل یا
بیماری برای کسی پیش نیاید .با تشکر از
کسانی که به این موضوع عمل میکنند».
از طرفی هم عدهای زبالههایشان را مقابل
اطالعیه مربوط گذاشته اند!

نارضایتی از افزایش قیمت گوش��ت
قرمز؛ متأسفانه با شروع ماه مبارک رمضان
قیمت بیشتر اجناس از جمله گوشت قرمز
گران شد و این مسئله نارضایتی مردم را
به همراه داشت و اعتراض آنان در ستون
پیامهای تلفنی روزنامهها هم چاپ ش��د.
به ط��وری که پس از اعتراض هموطنان،
قصابیها وقتی متوجه ش��دند مسئوالن
فرصت یا حوصله رس��یدگی به این گونه
مس��ائل را ندارن��د ،علناً قیمته��ا را در
معرض دید مشتریان گذاشتند .به عنوان
نمونه لیست قیمت انواع گوشت قرمز که
از خیاب��ان ش��کوفه و از یکی از قصابیها
گرفته ام توجه کنید:
گوش��ت راس��ته گوس��فند بی استخوان
کیلویی 75000
ماهیچه گوسفند کیلویی  69000تومان
ران گوسفند کیلویی  63500تومان
گوشت مخلوط کیلویی  46000تومان
مسئوالن چه پاس��خی برای قیمتهای
تعیین شده دارند؟

روی خط آفتاب

ایالم محروم بر مدار پیشرفت و توسعه

88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

 -1914س�لام بن��ده از ط��رف خ��ود و
تمامی ساکنین خیابان خسروی از شما
تش��کر نموده و قدردان زحمات ش��ما و
سایر همکاران محترمتان در مورد چاپ
گزارش ب��وی تعفن و ج��والن موشها
درخیابان خس��روی منطقه  ۱۴خواهیم
بود .امید قاسم زاده ()3/12
 -1925با س�لام .با تش��کر از زحمات
ش��ما ،اهالی محل از ش��ما کمال تشکر
را دارند .محسن کشوری ،ساکن خیابان
خسروی منطقه )3/12( -۱۴
بیشتر روزها و شبها در تقاطع خیابان
پی��روزی ـ ش��کوفه ع��دهای از وانتبارها
(میوهفروشان مزاحم) ،با سدمعبر و ایجاد
مزاحمت ب��رای رانندگان خطی و عبوری
مشکالت فراوانی ایجاد میکنند .از مأموران
سدمعبر شهرداری تقاضای پاکسازی محل
را داریم .تصویری که مالحظه میفرمایید
بیانگر واقعیت است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

طاهر جمشیدزاده

با آغاز انقالب ش��كوهمند اس�لامی ای��ران و پایان
دوران منحوس و پلید رژیم شاهنشاهی پارادایمها
و گفتمانه��ای تازه و بدیعی ب��رای عمران و آبادی
شهرها و روستاها آغاز شد ولی با آغاز جنگ تحمیلی
و نابرابر هش��ت س��اله عراق علیه ایران در سال 59
با حمایت آمریكا و كش��ورهای اروپایی و غربی این
پروس��ه برای هشت س��ال به محاق موقت [ركود]
گرایید ولی با اتمام جنگ تحمیلی دوران پرش��كوه
س��ازندگی آغاز ش��د و قدم به قدم با عزمی راس��خ
دولتمردان ش��جاع و نس��توه خرابیهای ناش��ی از
ویرانیهای جنگ را یكی پ��س از دیگری مرمت و
بازسازی كردند ،اما در این میان استانهای محرومی
همچون ایالم ،لرستان و كردستان همچنان محروم
ماندهاند یا بهتر است بگوییم كمتر توسعهیافتهاند و از
مواهب توسعه بهره چندانی نبردهاند و بیكاری مزمن
و اعتیاد و فقر و بیماری و مهاجرت اجباری به دیگر
استانهای كشور از معضالت فراروی توسعه در این
استانها و به خصوص استان ایالم است .بدون شك
اس��تان ایالم یكی از توسعه نیافته ترین استانهای
كش��ور اس��ت و این در حالی اس��ت كه به استناد
برخی مطالعات توان و اس��تعداد ویژهای به صورت
بالقوه در ایالم برای گذر از این ش��رایط وجود دارد؛
زمینهای كشاورزی ،معادن ،منابع زیرزمینی نفت
و گاز و رودخانههای متعدد و همس��ایگی با كشور
عراق در كنار اس��تعدادهای بالقوه معنوی و نیروی
انس��انی مستعد از جمله محاسن و مزیتهای قابل
اتكا در راستای توسعه در استان هستند .مروری بر
تاریخچه ایالم بعد از انقالب موید این مطلب است
ك��ه به دالیل مختلف از جمله جنگ تحمیلی موج
آبادگری انقالب سالها دیرتر به این استان محروم
اما پراستعداد رسیده و مصداق پراستعداد بودن آن
انتخاب پروفسور «جعفر دارابی» از بچههای این دیار
كه دارای دكترای فیزیك هستهای و استاد دانشگاه
فلوریدای آمریكا اس��ت بهعنوان چهره ش��اخص و
مرد علمی س��ال آمریكا در س��ال  1998میالدی
اس��ت ،ولی با این دیباچه امروز ما ش��اهد استانی
هس��تیم كه قدمهای ابتدایی برای رش��د و توسعه
در آن به س��ختی برداشته ش��ده و به نظر میرسد
در س��الیان اخیر و به ویژه بعد از جنگ تحمیلی در
بسیاری از استانها منشأ سرمایهگذاریهای اساسی
بوده است .در ایالم به دالیلی باید این ایام را سالهای
ع��دم بهرهگیری كامل از فرصتها نام نهاد؛ اما جدا
از مباحثات منتج از دیدگاههای فلس��فی و نظری
اگر الیهها و طبقات مختلف جامعه را به سه بخش
عمومی ،اجرایی و نظارتی تقسیم كنیم ،الیه عمومی
جامعه ش��امل تودهها و اقشار مختلف جامعه است
ك��ه بهعنوان پایه اصلی جامعه به حس��اب میآید،
الیه اجرایی اجتماع به تمامی مدیریتهایی اطالق
میشود كه در امر به كارگیری توان مادی و معنوی
جامعه در راستای اهداف شكل گرفته آن نقش دارند.

این مدیریتها در جامعه امروزی فعالیت
قانونگذاری ،اجرایی و قضایی دارند .الیه
سوم اجتماع بخشهایی هستند كه اقدام
به اعمال نظارت میكنند ،به این معنی كه
این الیه با شناختی كه از دو بخش عمومی
و اجرایی جامعه دارند نحوه شكلگیری
و هدفگذاریه��ای اجتماعی را میشناس��ند و بر
این هدفگذاری و مصرف س��رمایههای اجتماعی
در راس��تای دس��تیابی به آن اهداف اعمال نظارت
میكنن��د؛ هر چند تودههای مردم س��رمایه اصلی
جامعه هس��تند اما بخشهای اجرایی جامعه نقش
بسیار مهمی در راستای توسعه جامعه ایفا میكنند
و عمدتاً آنچه از آن به نام نظارت یاد میش��ود ،باید
در ای��ن بخش جامعه صورت گی��رد .عدم تعریف و
ش��كل گیری علمی و موثر این سه الیه اجتماعی
كه ش��رح آن رفت ،منجر به ع��دم توازن اجتماعی
ش��ده و بدون شك ماحصل آن فقر ،عقب ماندگی
و توسعه نیافتگی هر جامعهای است .امروز در استان
ایالم شاهد چنین وضعیتی هستیم و به نظر میرسد
عدم ت��وازن بخشهای مختلف اجتماع��ی در این
استان پیامدهایی جز آنچه مشاهده میشود ،نداشته
باشد .مدیریت استان سالهاست به دلیل نبودن یك
تش��كیالت حرفهای نظارتی بسیار كم تحرك شده
است ،البته موارد ذكرشده تنها یك نگاه خوشبینانه
قابل بیان اس��ت كه نگاه منتقد این گونه نگرش را
همراه با اغماض میپندارد .هنجارها و آس��یبهای
اجتماعی از قبیل خودكش��ی و خودسوزی در ایالم
آمارهای نگرانکننده دارد .فقر ،اعتیاد ،خش��ونت،
تكدی گری ،بی��كاری مزمن و مهاج��رت اجباری
به دیگر اس��تانها از دیگر تبعات سوءمدیریتی در
ایالم اس��ت كه در چند سال اخیر مسائل جدیدتر
و تازهتری به آنها اضافه شده است .از جمله باالرفتن
رنج س��نی ازدواج در بین جوانان ایالمی و باالرفتن

آمارهای طالق از مس��ائل حاد و بغرنج و
نگران كننده فراروی مسئوالن و مدیران
آسیبهای اجتماعی این استان و كشور
اس��ت .هوا ،جو و فرهن��گ مدیریتی در
اس��تان ایالم ،غیرپاسخگو و غیرخالق با
راندمان بسیار پایین است .از سوی دیگر
متاسفانه الیه ناظر اجتماعی در استان ایالم در بخش
دستگاههای رسمی نظارتی كم تحرك و در بخش
ناظران مردمی گاهی كم اطالع نشان داده اند .نكته
آخر اینكه در این فضا تنها مزیت و نقطه قابل اعتماد
این است كه شاید امروز استان ایالم میداند كه بیمار
است و از بیكاری مزمن و عدم پاسخگویی خود رنج
میبرد و درد خود را میشناسد ،امیدواریم مسئوالن
با دید رافت اس�لامی و متعهد و دلس��وزانه به فكر
درمان این درد باشند.
در اولین روز پاییز خبری خوش برای استان همیشه
مقاوم و محروم ایالم در راه بود و آن انتخاب مهندس
قاسم سلیمانی دشتکی بهعنوان استاندار جدید ایالم
برای مردمان سرزمین طلوع آفتاب « آالمتو» بود و
این نوید خوبی برای استان ایالم بود ،چرا که قاسم
س��لیمانی یکی از اس��تانداران موفق و قاطع دولت
تدبیر و امید بود که قبل از این استاندار چهارمحال و
بختیاری در دولت یازدهم بود .استاندار ایالم خودش
بیان کرده که در هم��ان لحظه که با اعتماد دولت
اس��تاندار ایالم شدم با عنایت به نقش ایالم در دفاع
مق��دس ،عقبماندگیهای اس��تان و ظرفیتهایی
مانند اربعین ،مرز ،نفت ،گاز و گردش��گری رسالت
خود را بیش��تر از گذش��ته دیدم و س��نگینی این
مسئولیت را بیش از هر زمان دیگری بر دوش خود
احساس کردم و به ایالم آمدم .معموال هنگامی که
یک اس��تاندار و یک مدیرکل منصوب میش��ود دو
س��ه هفته اول ،ایام خوشی است یعنی بازار تبریک
و تهنیت خوش و بش گرم اس��ت ام��ا وی از همه

چالش زیستگاه جانوری در شهرها
نیما نعمتی=کارشناس ارشد محیط زیست شهری

محیط زیست پیرامونی شامل مجموعهای از موجودات زندهای است که
سالیان دراز و قرون متمادی در کره خاکی کنار یکدیگر زندگی میکنند.
موجودات زنده به آب ،خاک و هوای سالم نیاز دارند .در صورت آلوده شدن
عناصرحیاتبخش،محیطزیستآنهاقابلسکونتنمیباشد.سالهاطول
کشید تاانسانهادر کره خاکی تصمیمبهجداسازیزیستگاهانسانیگرفته
و تشکیل زیستگاهی منحصر بفرد کردند.به مرور زیستگاههای انسانی از
زیستگاههای جانوری و گیاهی فاصله گرفتند.در مراحل مختلف جداییگزینی این
انسانها بودند که براساس اولویتبندی مجوز حضور برخی گونههای گیاهی و جانوری
را میدادند و از حضور دیگر گونهها جلوگیری میکردند .انس��ان مدرن و آش��نا به
فناوریهای نوینصنعتی ،بهحیوانات اهلی شده احساس نیازبیشتری میکرد .انسان
مدرننسبتبهفرآیندهایگذشتهدربستریازتحوالتمحیطیومتغیرهایرفتاری
درگیر نوعی بازنگری رفتاری -عملکردی شده بود .ورود مجدد گونههای جانوری در
محیطهای انسانی نیز با چالشهایی همراه بود .این بار حیوانات نه بهعنوان همکار
انسان در تالش معاش بلکه بیشتر بهعنوان یک پشتیبان عاطفی و برای پر کردن خأل
تنهایی به زیستگاه انسانی بازگشتند.پذیرش جانوران برای برخی از جوامع،سبکی از
زندگیونوعیفرهنگوارداتیمحسوبمیشود.تبلیغاینسبکجدیدازهمزیستی
انسانی -جانوری در اشکال و ابعاد مختلف ،با صرف زمان و هزینههایی قابل تعمل در
حالپیگیریمیباشد.دیدگاههایاقتصادیهمبیتاثیرنیستند.هرچهتعدادجانوران
شهری افزایش یابد نیاز به تهیه غذای ویژه حیوان و تجهیزات و اماکن نگهداری و
پرورش آنها نیز افزایش مییابد .در قرون اخیر با توسعه فرهنگ شهرنشینی و آشنایی
بشربادستاوردهاینوینبهداشتی،برایحفاظتازسالمتیشهروندان،محدودیتهایی
برای نگهداری جانوران در منازل ش��خصی و تردد آنها در اماکن عمومی وضع شد.
در شهرها پرسنل نهادهای بهداشتی -خدمات ش��هری در صورت اطالع یافتن از
همزیستی انسان و حیوان در فضاهای بسته درون شهری و واحدهای مسکونی نسبت
به تأمین شرایط مطلوب بهداشتی شهروندان براساس شرح وظایف خویش عمل
مینمایند .در روستاها شرایط محیطی با شهرها دارای تفاوتهای کارکردی میباشد.
زندگی انسان و دام برای تأمین معیشت خانوار روستایی امری طبیعی است .فاصله
کمیمیانمحل سکونتیک روستاییبامحلنگهداری احشاموطیورویوجوددارد.
امروزه در فضای مجازی مشاهده تصاویر تبلیغی از همزیستی مسالمت آمیز جانوران
با انسانها درون منازل مسکونی روبه گسترش میباشد.حیواناتی که امروزه،نگهداری از
آنها ،نوعی تجدد به شمار میرود اما عاری از هرگونه عالئم هشداردهنده بهداشتی
میباشند .در حالی که وجود حداقل  40نوع بیماری مشترک واگیردار میان انسان
و حیوانات اثبات شده و همچنان شاهد کشف ویروسها و میکروبهای بیماریزا
و کش��ندهای ب��ا احتم��ال دخالت عامل انس��انی -حیوانی و امکان ب��االی انتقال

آنهادرمحیطهایمشترکمیباشیم.دربرخیجوامعپیشیننیزفرهنگ
همزیستی انسان و حیوان در فضای مشترک رسم دیرینهای محسوب
میشود .اما در فضای پیچیده روابط انسانی،رشد همزیستی با حیوانات
برای جبران خألهای عاطفی و جس��توجوی جایگزینی برای عواطف
رو به افول انسانی قابل بررسی میباشد.نکته قابل تحقیق دیگر،افزایش
سطحهشدارکارشناسانبهداشتیبهرعایتفواصلمطلوبزیستگاهیبا
درک تفاوتهای ساختاری میان انسان و جانوران علیرغم برخی شباهتهای ظاهری
میباشد.حجم تبلیغات و سوژههای انتخابی برنامه سازان در شبکههای ماهوارهای،
شبکههایاجتماعیودیگررسانهها درترویجگرایشهمزیستیمسالمتآمیزانسان
و حیوان با صرف وقت و هزینههای قابل توجهی ادامه دارد.امکان س��نجی تخمین
ظرفیتهای اقتصادی تبادالت مالی و خرید و فروش و نگهداری و خدمات دامپزشکی
اینحیوانات،گردشپولیقابلتوجهیمیباشد.گونههایجانوریباخصایصخاصی
مانند ریزش مقطعی پوست،مو و کرک،انتخاب نوع تغذیه و گردش در محیطهای
متناسب با زیستگاه اصلی خویش و برخی رفتارهای ویژه دیگر،از نظر سطح درک
و نوع خواستههایشان متفاوت از انسانها میباشند .اگر انسانی رافت قلب فراخ دارد
که به سرنوشت یک حیوان عالقه مند است آیا همین احساس را نیز به یک همنوع
و کودکی نیازمند دارد؟ یا کودک نیازمند میتواند از خوان نعمت الهی به واس��طه
یک انسان دیگر بهرهمند شود؟به هرحال درک محبت به حیوانات با رشد عواطف
انسانی و بذل عشق ورزی میان انسانها نسبت به یکدیگر مشهود وملموس میشود.
با افزایش سطح عواطف انسانی به درجات مطلوب ،زندگی آزاد جانوری در زیستگاه
طبیعی و اختصاصیشان نیز محقق میشود.حضور افرادی با سگهای قالده بسته
در س��طح ش��هرهای بزرگ با ژستهای عجیب و غریب و مظاهری از این دست از
نظر روانشناختی و امنیت اجتماعی قابل بررسی و پیگیری میباشد.زندگی افراد در
چهاردیواری خویش با حیوانات مجوز دارش��ان به سبک زندگی و دیدگاه شخصی
خودآنهابرمیگردد.جانوراننیازمندادامهحیاتآزاددرزیستگاهیمتناسبباشرایط
روانی-جسمیخویشمیباشند.درحالیکهوجودبرخیشباهتهایرفتاری-عاطفی
میانانسانهاودیگرموجوداتزندهانکارنمیشود،درکتغییراجباریزیستگاهواجبار
حیوان به تبعیت از شیوهای متفاوت با ساختار ذاتیاش آسان نیست.در هر صورت
دفاع از حقوق حیوانات آداب خاصی دارد.در همه ادیان الهی بر دفاع از حقوق جانوران
غیرموذی تاکید فراوان شده است .آزار و اذیت آنها به هر شکلی مکروه دانسته شده
است.مقوله حمایت از حقوق حیوانات اقدامی ارزشمند است و باید از دوگانگیهای
رفتاری -ارزش��ی مصون بماند .همچنین در مواجهه با شرایط نامطلوب نگهداری
حیوانات در آپارتمانهای مسکونی الزم است تدوین قوانین جامع حمایتی ،متناسب با
نوععملکردهایفردی-اجتماعیصورتپذیرد.

فقر ،اعتیاد ،خش�ونت ،تك�دی گری،
بی�كاری مزم�ن و مهاج�رت اجباری
ب�ه دیگ�ر اس�تانها از دیگ�ر تبعات
سوءمدیریتی در ایالم است كه در چند
سال اخیر مسائل جدیدتر و تازه تری به
آنها اضافه شده است .از جمله باالرفتن
رن�ج س�نی ازدواج در بی�ن جوان�ان
ایالم�ی و باالرفتن آماره�ای طالق از
مس�ائل ح�اد و بغرن�ج و نگرانكننده
فراروی مسئوالن و مدیران آسیبهای
اجتماعی این استان و كشور است .هوا،
جو و فرهنگ مدیریتی در استان ایالم،
غیرپاس�خگو و غیرخالق ب�ا راندمان
بسیار پایین است

تصاوی��ری ک��ه مش��اهده میکنید
14خرداد س��اعت  18:40از پارک ملت،
ورودی بزرگ��راه آی��تاهلل رفس��نجانی
(نیایش) گرفته ش��ده اس��ت .علیرغم
اینکه نگهب��ان و یکی از کارکنان فضای
س��بز در مح��ل حضور دارن��د و از ورود
موتورس��یکلت س��واران به داخل پارک
جلوگی��ری میکنند ،اما خ��ودرو پراید
به راحتی در پارک تردد میکند .ش��اید
مسئوالن شهرداری یا پارک ملت پس از
چ��اپ پیام بگویند طرف از عوامل پارک
اس��ت ،مقررات برای همه یکسان است
و ورود خ��ودرو ب��ه پارک یعن��ی نادیده
گرفتن قوانین!

خواهش کرد کسی تا دو سه هفته اول به دالیلی از
جمله در پیش بودن اربعین ،پیگیری مصوبات سفر
رئیسجمه��ور و بحث بودجه بندی به دفتر نیاید.
همان ایام با رایزنی در قبال سفر رئیسجمهور 98
میلیارد تومان اعتبار گرف��ت و  17میلیارد تومان
برای زیرس��اختهای اربعین جذب و خوشبختانه
پارسال محور ایالم – ملکشاهی – مهران بازسازی
و زیرس��ازی و تصادفات خیلی کم شد و اجازه نداد
یک نفر غیر قانونی از مرز خارج ش��ود .ایشان برای
بودجه  97هم صحبت کرد و قرار ش��د ردیفهای
استان چند برابر و ردیف اربعین سال آینده دو برابر
ش��ود و با رایزنیهای انجام ش��ده دولت این اختیار
را به ایش��ان داد که بحث راه آه��ن را هم از طریق
شورای عالی و هم در قالب بخش خصوصی دنبال
کند .ایشان وحدت نظر بر سر مسائل استان را الزمه
توس��عه میدان��د و تصریح میکند ک��ه برای همه
شهرس��تانها برنامهریزی دارد ،بهعنوان مثال برای
مرز چیالت میخواهد زیرساختهایش را آماده کند
و با عراق برای گش��ایش آن مذاکرات را ادامه دهد،
تا جمعیتی که وارد مهران شده بین مرزها تقسیم
شود .وی همچنین برای تصویب منطقه آزاد رایزنی
و گذرگاهها و بازارچههای مرزی را تقویت و از اربعین
هم بهعنوان فرصتی اقتصادی برای مردم اس��تفاده
کند و تالش خواهد کرد س��ال آینده موکب دولتی
وجود نداشته باش��د و صفر تا صد برنامه اربعین را
به مردم واگذار کند و دولت فقط نظارت و امنیت را
برقرار کند که برای این کار دنبال تدوین سند جامع
اربعین میباشد .ایشان در پایان تصریح میکند که
همچنی��ن دولت برای رفع بیکاری تدارک عظیمی
دیده و حدود  20هزار میلیارد تومان برای اشتغال
فراگیر و  3میلیارد دالر برای توسعه روستایی در نظر
گرفته و در مجموع از نظر تسهیالت مشکلی وجود
ندارد و امیدوار است مردم با همتی که دارند از این
منابع برای اشتغالزایی استفاده کنند.

ارز مجازی
و اقتصاد جهانی

محمد برم مشگینی
پول مجازی یا رمزپایه مانند
بیت کویین پدیده نوظهور
عرصهاقتصادجهانیبهشمار
میرود .بیت کویین که باید
آن را زاییده پیش��رفتهای
شگرففناوریهایرایانهایو
فضای مجازی دانست ،امروز به یکی دیگر از قلمروهای
دولتها قدم گذاشته و اصل نظارت بانک را زیر سوال
میبرد .بر قراردادهایی که از طریق ارز مجازی منعقد
میش��ود ،هیچگونه نظارتی از س��وی دس��تگاههای
مربوطه ،به خصوص بانک مرکزی صورت نمیگیرد.
اما اعتبار بیت کویین به چیست؟ ما از پول طال و نقره
که ارزش آن به جنسش متکی است به مجموعهای از
اعدادمندرجبرکارتهایاعتباریوحسابهایآنالین
عبور کرده ایم که اعتبار آنها وابسته به حافظه رایانهای
است که در آن ثبت شده اند و در ارتباط با سایر شبکه
عظیمی که با آن در ارتباطند معنا مییابد .تا به حال
 2گروه درخواست کننده غالب بیت کویین بوده اند:
گروهاولآنهاییکهبهدنیایکامپیوتروتکنولوژیعالقه
وافری داش��ته اند و استقبال خوبی هم از بیت کویین
کردهاند.گروهدومباورمندانومعتقدانبهآزادیخواهی
بودند؛ زیرا این ارز وابسته به هیچ دولتی نبوده و نیست.
میتوان لیبرالها و آنارشیستها را در این دسته قرار
داد .ارزی که به این شدت دارای نوسان باشد ،نمیتواند
مبنایذخیرهارزشباشدبلکهصرفامیتواندواسطهیک
مبادله باشد .پس بیت کویین نمیتواند پولی باشد که
به صورت فراگیر و به عنوان یک فرصت مورد استفاده
قرار بگیرد و بتوان روی آن سرمایه گذاری کرد .بدون
تردید نمیتوان از پش��ت پرده ارزهای مجازی مانند
بیت کویین صحبت کرد اما یکی از احتماالت ،مسئله
کالهبرداری اس��ت .حتی اف��رادی که در حال خرید و
یدانند چه کسانی پشت پرده
فروش آن هستند هم نم 
یدانندبیتکوییندارایچهمکانیسمی
آنهستندونم 
اس��ت .برخی بر این فکرند که با خلق ارزهای مجازی
میتوان تحریمهای آمریکا را دور زد .شک نکنید اگر
پولی خلق شود که بتوان توسط آن تحریمهای آمریکا
را دور زد ،دولت آمریکا مقابله به مثل خواهد کرد .البته
که دو کشور میتوانند در قراردادهای مالی و اقتصادی
خود ارزی را مشخص و تعیین کنند و مبادالتشان را
براساسآنانجامدهندامااینکارمتفاوتازبیتکویین
است .اعتبار اجرایی دارد و پشت پرده اش نیز مشخص
است .در مثالی مشابه برای این عمل "سپام"" ،سامانه
پیام الکترونیکی مالی" ساخته بانک مرکزی ایران یکی
از این نمونههاست که حتی در قراردادهای دوجانبه و
چندجانبه میتواند جایگزین سوئیفت شود .کشوری
مثلچینبااستفادهازاینروشتوانستهاستوابستگی
اقتصاد خود به یک پول خارجی (دالر) را کاهش داده،
خود را تحریم ناپذیر کرده و همچنین تحت تاثیر تورم
دالر بودن نجات دهد.

پ��ل طبیعت و خواب خوش! هر گاه
از بزرگ��راه م��درس عب��ور میکنیم پل
طبیعت را مشاهده میکنیم که از پارک
آب و آتش به پارک طالقانی متصل اند.
از پ��ارک آب و آت��ش خودم��ان را روی
پل طبیعت میرس��انیم .ع��دهای روی
نیمکتها نشس��ته و برخیها به خواب
خ��وش فرو رفته ان��د و بعضیها هم در
حال اس��تراحت و طیفی هم عکسهای
سلفی یا گروهی یا از طبیعت میگیرند.
زیر پل طبیعت فضای مفرح سرس��بز با
درختان زیبا جلوه خاص به این مجموعه
داده اس��ت .تصاوی��ری ک��ه مش��اهده
میکنی��د ،از روی پ��ل و زیرپل طبیعت
گرفته شده است.

