
در حالي كه وزير بهداش�ت خطاب به مردم 
تأكي�د مي كند» حت�ي فك�ر س�فر رفتن را 
هم نكنيد«، س�خنگوي س�تاد ملي مقابله 
ب�ا كرون�ا تصميم گي�ري درباره س�فرهاي 
نوروزي را ب�ه »ش�نبه« موك�ول مي كند و 
معاون انتظامي وزير كش�ور اع�ام كرد كه 
تكليف س�فرهاي نوروزي و محدوديت هاي 
پيرام�ون آن ت�ا قب�ل از ۲۵ اس�فندماه 
مشخص خواهد شد! ش�ايد به همين خاطر 
اس�ت كه نمك�ي ب�راي توصيف ش�رايط و 
ناهماهنگي ه�اي دولت با وزارت بهداش�ت 
براي كنترل ش�رايط اپيدم�ي كرونا و مرگ 
روزانه دهها ت�ن از هموطنانمان به صراحت 
از كوتاه ب�ودن دس�تش از تصميم گيري ها 
اش�اره كرد و اي�ن ب�ار ملتمس�انه از مردم 
خواس�ت تا در خيال ش�ان هم به سفر فكر 
نكنند تا وضعيتي مشابه وضعيت خوزستان 
كه حاال از قرم�ز هم عبور ك�رده و به تعبير 
وزير بهداش�ت به وضعيت آتشين رسيده، 
در ديگر ش�هرهاي كش�ور به وج�ود نيايد. 

روز گذشته در حالي كه س��خنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرون��ا و معاون انتظامي وزير كش��ور 
همچنان تصميم گيري درباره سفرهاي نوروزي 
را به روزه��اي پي��ش رو موكول كردن��د، وزير 
بهداشت به صراحت از مردم خواست بار و بنديل 
سفر نبندند و فكر سفر رفتن را از خيالشان بيرون 
كنند. نمكي اما اب��زار ديگري غي��ر از توصيه و 
خواهش ن��دارد! به رغم آنك��ه مديريت كنترل 
كرونا و درمان بيماران كرونايي با وزارت بهداشت 
است انگار حرف وزير متولي سالمت جامعه در 
ش��رايط بحراني ش��يوع كرونا خريدار ندارد و با 
وجود قاطعيت وي درباره لزوم ممنوعيت سفر 
در ش��رايط حاد كنوني، دولت براي اجراي اين 

ممنوعيت و اتخ��اذ تدابيري ب��راي ممانعت از 
برپايي س��فرهاي نوروزي برنامه اي ندارد. حتي 
برعكس انگار تمام تالش ها در راس��تاي برپايي 
سفرهاي نوروزي است؛ سفرهايي كه مي تواند 
وضعيت آتشين خوزستان را به ساير نقاط كشور 
تسري دهد. حاال وزارت بهداشت تمام بضاعتش 
را به كار گرفته و به ج��ز التماس و خواهش، در 
پيامكي به تمامي مردم كشور از مردم خواسته 
تا در شرايط كنوني سفرهايشان را تعطيل كنند 
و به خصوص اگر كار ضروري ندارند از س��فر به 

خوزستان پرهيز كنند. 
  استان آتشين خوزستان

در 24 ساعت منتهي به روز چهارشنبه 13 اسفند 
ماه، ۸ هزار و ۵2۵ بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۷۶4 نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به يك 

ميليون و ۶۵۶ هزار و ۶۹۹ نفر رسيد. 
در همين زمان، ۸۶ بيمار كوويد1۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 

به ۶۰ هزار و 3۵3 نفر رسيد. 
تا كنون يك ميليون و 413 ه��زار و ۷1۷ نفر از 
بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. 3 ه��زار و ۷4۷ نفر از بيم��اران مبتال 
به كووي��د1۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال 
حاض��ر 11 شهرس��تان قرمز، 32 شهرس��تان 
نارنجي، 2۵1 شهرستان زرد و 1۵4 شهرستان 
آبي هستند. شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، 
خرمش��هر، دزفول، دش��ت آزادگان، رامهرمز، 
ش��ادگان، شوش��تر، كارون و هويزه در وضعيت 

قرمز قرار دارند. 
سعيد نمكي، وزير بهداش��ت درباره روند شيوع 
كرونا در كشور گفت:» گرفتاري در كشور امروز 
بيشترين درگيري را در استان خوزستان داريم 

و يك استان آتش��ين از نظر گرفتاري با بيماري 
اس��ت.« وي با تأكيد بر مي��زان تهاجمي بودن 
ويروس كروناي انگليسي تصريح كرد:» ما ابتدا 
فكر مي كرديم افراد دير مراجعه مي كنند، اما بعد 
ديديم بيماراني هم كه به موقع مراجعه مي كنند، 
تعدادي شان در عرض 4۸ ساعت در فاز گرفتاري 
سخت ريوي و مرگ و مير گرفتار مي شوند. از ۷۰ 
بيمار اينتوبه ما در بيمارس��تان هاي خوزستان، 
متأسفانه در يك ش��بانه روز 3۰ نفر تلف شدند 
و اين نشان از ش��دت، حدت و هجوم بيماري به 

ريه هاست.«
  اگ�ر 3، 4 اس�تان ديگ�ر ب�ه وضعي�ت 
خوزستان گرفتار ش�ود كنترل از دست ما 

خارج شود
نمكي با گاليه از عدم همكاري با وزارت بهداشت 
افزود:»   در هندوستان با پيدا ش��دن مواردي از 
ويروس موتاس��يون يافته، كل پروازها تعطيل 
شد و فقط هواپيماهاي باربري كار مي كنند، در 
نيوزيلند با يك مورد گزارش بيماري، تعطيلي 
عمومي در بسياري از فعاليت هاي عمومي ايجاد 
كردند، در اس��تراليا و برخي كش��ورهاي ديگر 
اروپايي به ش��دت محدوديت ايجاد كردند، اما 
متأسفانه امروز كه با رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
استان صحبت مي كردم، اعالم كرد كه هنوز ما 
براي سوار شدن به قطار، هواپيما و وسايل حمل 
و نقل عمومي تست الزامي نيست كه من دوباره 
نامه محكمي نوشتم به دنبال نامه هاي قبلي كه 
حداقل زماني كه ما يك كانون سنگين آلودگي 
داريم، اجازه ندهيم كه ويروس به جاهاي ديگر 
كشور سرايت كند. خدايي نكرده اگر سه تا چهار 
خوزستان ديگر با ويروسي با اين قدرت سرايت 
و مرگ آفريني داشته باشيم، واقعاً كنترل ممكن 
اس��ت از دس��ت ما و همكارانمان خارج شود و 

مصيبت بزرگي خواهد بود.«

وي با تأكيد بر لزوم ممنوعيت تردد بين استاني 
ميان شش استان لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، 
چهارمح��ال و بختي��اري، اصفهان، بوش��هر و 
هرمزگان افزود:»اوالً نبايد اج��ازه آن را دهيم، 
 اما اگر نمي توانيم و ناچاري��م و اين رفت وآمدها 
دارد اتفاق مي افتد و دس��تمان كوتاه است كه از 
روز اول هم متأسفانه همينطور بوده، حداقل تمنا 
و خواهش كنيم كه مراقب باشند تا آتش بيماري 
به استان هاي همجوار نيفتد كه كار بسيار سخت 

مي شود.«
 سفر را در خيالتان هم تصور نكنيد

وزير بهداشت از مردم خواست ويروس موتاسيون 
يافته جديد را بس��يار جدي بگيرند. وي تصريح 
كرد:»ما خودمان را براي موج هاي سنگين آماده 
كرديم، اما تقاضا مي كنيم كه مردم خودشان را 
گرفتار تخت هاي بيمارستاني و  آي سي يو هاي 
ما نكنند. اگر آنجا برون��د نمي دانم كه چقدر در 
بهبود اين عزيزان با لطف خداون��د توفيق پيدا 

مي كنيم.«
نمكي با تأكيد بر اينكه تقاضا مي كنيم كه مردم 
رعايت كنند، گفت:»زم��ان خريدهاي نوروزي 
است. اميدوار بوديم و هس��تيم كه مردم ما عيد 
نوروز كم خط��ر و كم عارضه اي را ط��ي كنند. از 
حاال بار و بنديل س��فر نبنديم، اصاًل مش��خص 
نيست كه چه روزهايي را در پيش داشته باشيم. 
خواهشم اين است كه تدارك سفرها را در ذهن 
و خيال ت��ان هم تصوي��ر نكنيد. ان ش��اءاهلل اگر 
اسفند كم عارضه اي را گذرانديم، به مردم اعالم 
مي كنيم كه با چه پروتكلي مي توانند جابه جايي 

داشته باشند.«
وزي��ر بهداش��ت در ادامه با اش��اره ب��ه موضوع 
واكسيناسيون گفت:» 2۵۰ هزار واكسن را اوايل 
هفته وارد كرديم. حدود 2۰۰ هزار واكسن ديگر 
اين هفته وارد مي كنيم. ان ش��اءاهلل از س��هميه 
كوواكس هم قرار ش��د بيش از يك ميليون دوز 
واكس��ن جديد تا پايان اسفند ماه دريافت كنيم 
و بر اين اس��اس اميدوارم تا پايان اسفند بتوانيم 
واكسيناس��يون گروه هاي پرخطرم��ان را انجام 
دهيم.« به گفته وي روند آزمايشات واكسن هاي 

داخلي هم به خوبي پيش مي رود. 
  هنوز سفرهاي نوروزي تعطيل نيست

با وجود تأكيدات وزير بهداشت براي چشم پوشي 
مردم از سفرهاي نوروزي و خطرات آن عليرضا 
رئيسي، سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با 
تأكيد بر ممنوعيت س��فر به ش��هرهاي قرمز و 
نارنجي، درباره تعيين تكليف وضعيت سفرهاي 
ن��وروزي گف��ت:» ش��نبه 1۶ اس��فند آخرين 
رنگ بندي ش��هرها را ارائه كرده و بر اس��اس آن 
تصميم گي��ري انجام مي دهيم ت��ا مردم تكليف 

خود را بدانند.«
وي روند كشور را با اس��تان خوزستان متفاوت 
دانست و افزود:» دو روز گذش��ته در حالي آمار 
مرگ و مي��ر مجدداً س��ه رقمي ش��د كه نصف 
استان هاي كشور مرگ و مير صفر و يك داشتند. 
از سوي ديگر بيش از 3۰ درصد از مرگ و ميرها 

مربوط به استان خوزستان بود.«
طبق اعالم س��ردار حس��ين ذوالفقاري، معاون 
انتظامي وزير كش��ور، تكليف سفرهاي نوروزي 
و محدوديت ه��اي پيرام��ون آن تا قب��ل از 2۵ 

اسفندماه مشخص خواهد شد. 
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استاندار از خودش در بحث كودكان كار  انتقاد كرد!

نمكي: فكر سفر رفتن را هم نكنيد
در حالي كه وزير بهداشت از مردم خواست فكر سفر را هم نكنند، معاون انتظامي وزير كشور اعام كرد كه تكليف سفرهاي نوروزي 
تا قبل از ۲۵ اسفندماه مشخص مي شود و سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم تصميم گيري در اين باره را به »شنبه« موكول كرد! 

انتق�اد اس�تاندار 

بيژن يانچشمه
  گزارش  2

تهران از روند كند 
ي  ر و جم�ع آ

كودكان خياباني در ته�ران در حالي صورت 
مي گيرد كه استانداري به عنوان مجري دولت 
در دستگاه هاي متولي ساماندهي و جمع آوري 
كودكان كار نقش نظارتي و هماهنگ كننده را 
بر عهده دارد. تا كنون فقط از سوي استانداري 
مباح�ث كل�ي در اي�ن خص�وص مط�رح 

شده است. 
 به گفته انوشيروان محس��ني بندپي از شهريور 
ماه سال جاري طرح جمع آوري كودكان خياباني 
در تهران كليد خورد و در سه مركز غربالگري كه 
مجهز به اسكن عنبيه چشم براي شناسايي اين 
كودكان بودند، اين كودكان س��اماندهي شدند. 
در مجموع تعداد ۶24 كودك جمع آوري شدند 
كه از اين تعداد ۵24كودك اتباع و الباقي ايراني 
بودند.  اس��تاندار تهران افزود: روند اجراي طرح 
جمع آوري كودكان خيابان در ش��هر تهران كه 
از شهريور ماه آغاز ش��د، كند است و هفته آينده 
جلس��ه اي با محوريت فرمانداري ته��ران براي 
هم افزايي بين دستگاه هاي متولي برگزار خواهد 
ش��د. تعداد44۸كودك از مراكز اس��كان موقت 
و غربالگري ترخيص ش��دند، اما برخي كودكان 
اتباع به صورت غيرقانوني در ايران حضور دارند و 

همين كار را دشوار مي كند. 
وي افزود: در حال حاضر ۵2كودك اتباع در مركز 
اسكان موقت حضور دارند و از تعداد 44۸كودك 
ترخيص ش��ده 12 كودك مجدداً بازگش��ت به 
خيابان داش��تند كه از اين تعداد هم سه كودك 
ايراني بودند. در ايام منتهي به پايان س��ال قطعاً 

با حجم زي��ادي از كودكان خيابان��ي در تهران 
مواجه خواهيم بود و با توجه به تكميل ظرفيت 
و محدوديت مراكز غربالگري تهران بايد در اين 

خصوص پيش بيني هاي الزم صورت گيرد. 
وي تأكيد ك��رد: آمار جمع آوري ك��ودكان كار 
رضايتبخش نيست و اداره كل بهزيستي به طور 
ميانگين از شهريور ماه تاكنون روزانه دو كودك 
خياباني را جمع آوري كرده اس��ت. در سال ۹۶ 
تعداد هزارو۵۰۰كودك خيابان در ش��هر تهران 
جمع آوري ش��د، در حالي كه بهزيس��تي استان 

مراكز غربالگري فعلي را نيز در اختيار نداشت. 
 در حقيق��ت جمع آوري و س��اماندهي كودكان 
كار بخش مهمي از مباحث كنترل و ساماندهي 
آسيب هاي اجتماعي است كه تا كنون به دليل 
موازي كاري هاي صورت گرفت��ه و نبود نظارت 

سيستمي صرفاً يا الاقل بيشتر به صورت اسمي 
دنبال شده است. نتايج كف كوچه و خيابان نشان 
مي دهد در طول س��اليان گذش��ته هيچ اقدام 
قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته اس��ت. 
حضور كودكان كار و خياباني در سطح شهر در 
اين شرايط كرونايي نشان از آن دارد كه حتي در 
شرايط خاص و تهديد آور نيز هيچ دستگاهي به 
دنبال اجراي وظايف قانوني خود نيست؛ چراكه 
نظارتي انجام نمي شود كه روند پيشرفت امور در 

اين خصوص رصد، اعالم و پيگيري شود. 
متأس��فانه بح��ث آس��يب هاي اجتماعي فقط 
ش��عارهاي دهان پرك��ن مس��ئوالن دولت در 
طول هش��ت س��ال گذش��ته بوده و پيش��رفت 
قابل مالحظه اي در اين زمينه صورت نگرفته است. 
ك��ودكان كار و خيابان��ي قرباني��ان ناكارآمدي 

دستگاه هاي متولي شده اند كه حتي پاسخگوي 
افكار عمومي هم نيستند. 

در نب��ود اقدامات قاط��ع در حوزه س��اماندهي 
كودكان كار اين باند هاي مافيايي هس��تند كه 
همچون قارچ رشد كرده و اين كودكان بي گناه 
را به كام معضالت پليد خود مي كش��انند. اگر به 
آ سيب هاي اين كودكان رسيدگي نشود، در آينده 
اين افراد به معضالت و آسيب هاي بيشتري مبتال 
خواهند شد كه راه برگشت و اصالح آنان را سخت 
خواهد كرد و هزينه هاي بس��ياري را به جامعه 

تحميل خواهند كرد. 
بازي دستگاه هاي متولي در زمين يكديگر كار را 
به جايي كشانده است كه بستر سازي براي كنترل 
اين آس��يب ها ب��ه اليه هاي مختل��ف اجتماعي 
كشانده شده است.  عمر دولت دوازدهم هم ديگر 
رو پايان است، اما همچنان معضالت و آسيب هاي 
اجتماعي در ميان دس��تگا ه هاي متولي اجرايي 
دست به دست مي شود و هزينه هاي اختصاص 
يافته در نبود نظارت هاي ميان بخش��ي به هدر 
رفته است؛ عده اي سود جو هم از اين آشفته بازار 

ماهيگيري مي كنند. 
استاندار وظيفه شناس كه خود سال ها در كسوت 
رئيس سازمان بهزيستي قرار داشت، حاال به جمع 
گاليه مندان كودكان كار پيوسته اس��ت! شرايط 
س��اماندهي اين كودكان به گونه اي شده اس��ت 
كه مس��ئوالن ناراضي و كودكان ناراضي و افكار 
عمومي هم در صدر ناراضيا ن ق��رار گرفته اند و 
معضالت هم در اين بخش همچنان پا برجاست. 
نتايج جلسات مسئوالن در وزارت كشور و ارائه 
گزارش س��اماندهي آس��يب هاي اجتماعي نيز 

همچنان بي پاسخ مانده است. 

 ش��هردار منطقه13 تهران از ممنوعيت فعاليت كارگاه ساختماني 
داراي مزاحم��ت صوت��ي و ترافيك��ي در روز ه��اي تعطي��ل بن��ا به 

درخواست هاي مردمي با هماهنگي مالكين و كارفرمايان خبر داد. 
 دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جزئيات اصالح قانون 
مبارزه با مواد مخدر  گفت:  تاكنون ۷۰ درصد معتادان متجاهر ساماندهي 

شده اند و در سال آينده اين ميزان به ۹۰ درصد خواهد رسيد. 
 رئيس جمعيت هالل احمر گفت: غربالگ��ري 1۰۰ مبدأ ورودي در 
آستانه عيد به جمعيت هالل احمر سپرده شده است. انجام تست هاي 

سريع در مرزهاي زميني، دريايي و هوايي اجرا خواهد شد. 
  در يكصد و بيست دومين جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه در دسترس قراردادن يا ارائه محتواي مستهجن و مبتذل به 
كودكان و نوجوانان به فهرست مصاديق محتواي مجرمانه اضافه شد. 

 رئيس اداره سالمت گوش و ش��نوايي وزارت بهداشت درباره تأثير 
استفاده زياد از هندزفري و گوش��ي هاي همراه در كم شنوايي گفت: 
يكي از عوامل خطري كه جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده، استفاده 
بي روي��ه از اصوات پر خطر اس��ت. اي��ن موضوع منجر به پيرگوش��ي 
زودهنگام و درجاتي از ناتواني شنوايي براي اين افراد مي شود كه قابل 
جبران نيس��ت. در نتيجه والدين بايد مراقب باشند كه اوالً استفاده از 
هندزفري ها نبايد بيش از يك ربع ش��ود و صدا ه��م نبايد از ۵۰ يا ۶۰ 
درصد ولوم باالتر باشد. به دفعات هم بايد استراحت صوتي داده شود تا 

آسيب ها در اين زمينه كاهش يابد. 
 رئيس مركز مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت گفت: در 
كشور ما متأسفانه تقريباً از هر هزار تولدي كه اتفاق مي افتد، 2/۷ درصد 
نوزادان كم شنوا هستند و اصطالحاً كم شنوايي ناتوان كننده دارند كه 
عدد بسيار بزرگي است و نزديك به 3هزارو۵۰۰نوزاد در سال مي شود؛ 
عددي نزديك به 3۰۰ نوزاد كم شنوا در ماه و 1۰ نوزاد در روز؛ به دليل 
اينكه ناشنوايي و كم شنوايي بار زيادي را به فرد تحميل مي كند، عوارض 

زيادي را براي افراد دارد. 
 ش��هردار تهران با بيان اينكه به دس��ت آوردن دل مردم در مناطق 
جنوبي پرهزينه نيست، اما پر بركت است، عنوان كرد: در بودجه 14۰۰ 
بيش از 2هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي محله اي اختصاص داده 

شده و اين پروژه ها در رضايتمندي مردم بسيار تأثير گذار است. 
 نمايندگان مجلس، بانك مركزي را مكلف به پرداخت تس��هيالت 
قرض الحسنه به برخي از اقش��ار كردند كه از جمله آن اختصاص هزار 
ميليارد تومان براي پرداخت به بيماران صعب العالج، سرطاني، خاص 

و زوج هاي نابارور است. 

آقايان كانون وكال! لطفًا وقتي به دادگاه
مي رويد ماسك بزنيد، همين!

كانون هاي وكال هم نامه زدند كه به ما واكسن خارج از نوبت بزنيد! عجب 
دنيايي شده است كه در روز روشن، رانت خواران، رانت خودشان را در زرورق 
پيچيده، مكتوب مي كنند و فرياد هم مي زنند؛ آنگاه با كت و شلوار و كراوات 
برايش استدالل هم مي كنند، البته استدالل كه چه عرض كنم، مغالطه اي 
از نوع »رفع مقدم« يا »ايهام انعكاس« و حتي »سوتاليف«. خالصه همه جور 
چيزي به هم مي بافند تا ويژه خواري را توجيه كنند. بدبختي مضاعف تر 
آنكه همين ها خودشان را فرش��ته عدالت مي نامند و بر اين قائلند كه اگر 
نباشند، كميت عدالت لنگ است! واي بر عدالتي كه فرشته اش اينچنين به 

غايت ويژه خوار و انحصارطلب و مغلطه باز باشد. 
مشكل اساسي نظام اسالمي با همين ويژه خواران بوده و هست. با اندوهي 
فراوان، جالب اس��ت ك��ه ديگر بوي تعف��ن ادا و اطواره��اي ژيگول هاي 
ادكلن زده، بيش از حد ممكن شده است. دسته اي از مردم بخت برگشته 
چند نفري را علم مي كنن��د، باد مي كنن��د و آنگاه در فض��اي مجازي و 
غيرمجازي برايشان اليك و فالوور مي فرستند، آخر كار هم بايد سر تعظيم 
جلويشان خم كنند و برده وار به هر آنچه مي گويند گوش و جان بسپرند، 
چه انتخابات رياست جمهوري باشد، چه واكسن كرونا! بعد، عيش و نوش 

براي باد شده ويژه خوار باشد و فقر و مرگ و مير براي ماسوي. 
اصاًل اگر كس��ي نخواهد چنين وكاليي وجود خارجي داشته باشند، بايد 
كي را ببيند؟ مگر نه اينكه فاصله طبقات��ي و درآمدهاي ميلياردي باعث 
شده است برخي وكال تافته اي جدا بافته شوند و در ذهن مردم هم اين گونه 
شكل بگيرد كه وكيل يعني، زياده خواه. البته دور از جان عزيز قاطبه وكاليي 

كه شريفند و مطالبه واكسن خارج از نوبت هم نداشته اند. 
عمق مغالطه كانون وكال در نامه به وزير بهداشت با يك نگاه جزئي مشهود 
است؛ در نامه نوشته شده »مس��تمراً مجبور به حضور در مراجع قضايي 
هستيم. شغل وكال در پاندمي كرونا پرخطر است«. عجب ! با اين دو جمله 
كه معلوم مي شود نانوا و بقال و كودك كار سر كوچه از وكال اولي به دريافت 
واكسن هستند، چون كارشان پرخطر تر است. خيلي هاي ديگر »مستمراً 
مجبور به حضور در مراجع قضايي هس��تند«، خون شما رنگين تر از بقيه 
است كه فقط به شما واكسن بزنند؟! از اين گذشته، رفتگري كه ته مانده 
غذاهاي اعياني پولدارها را از جل��وي خانه تان جمع مي كند تا بوي تعفن 
غذاهاي لوكس  ش��هر را پر نكند هم بر ش��ما در دريافت واكسن كرونا و 
خيلي چيزهاي ديگر امتي��از دارد. بگذريم كه هنوز حتي بيماران خاص، 
كهنساالن و بسيار افراد نيازمند هستند كه واكسن نزده اند و احتماالً هم 

تا آخر كرونا نخواهند زد. 
پس از ۷۰ سال، تا همين جا هم تصور قاطبه جامعه از وكيل و وكال بيش 
از اندازه مخدوش شده اس��ت. لطفاً گوشه اي بنش��ينيد، يا اگر به دادگاه 
مي رويد مثل همه ماسك بزنيد و الكل به همراه داشته باشيد، به كساني كه 
با شما در ارتباط هستند، تهمت كرونايي نزنيد، شايد خودتان ناقل كرونا 
باش��يد، صداي خود را متبخترانه بلند نكنيد، نخوت و غرور نهادينه شده 
در درونتان را بروز ندهيد، ت��ا بلكه بيش از اين دردي ب��ر دردهاي مردم 

كرونا زده نيفزاييد. 

مربي امورتربيتي اتاق ندارد !
مربي امورتربيتي، با تأسي از كالم اميرمؤمنان در وصف پيامبر گرامي 
اس��الم صلوات اهلل عليه »طبيب دوار بطبه قد احك��م مراهمه و احمي 
مواسمه« به دنبال دانش آموزان مدرسه مي دود؛  مربي اي در اين مسابقه 

پيروز است كه توان دويدنش بيشتر از شاگردانش باشد. 
مربي امورتربيتي، ب��ا ظاهر و باطن دانش آموز ارتب��اط برقرار مي كند 
و س��خن مي گويد؛ تربيت ام��ري مس��تمر و تدريجي اس��ت و صرفاً 
در يك س��اعت درسي خالصه نمي ش��ود. آنچه در مدرس��ه به عنوان 
ساعت پرورشي اختصاص داده مي شود به منظور گپ و گفت مربي با 

دانش آموزان و تا حدي آموزش و معرفت بخشي به آنان است. 
مربي امورتربيتي در زنگ تفريح به دنبال تصحيح رفتار دانش آموزان 
نيس��ت، بلكه با آنها بيش��تر آشنا ش��ده و فرآيند كش��ف و شناسايي 
شاگردانش را رقم مي زند. مربي امور تربيتي، هنگامي كه دانش آموزان 
در كالس درس هستند هم به استراحت نمي پردازد، بلكه خود را براي 
رويارويي پر انرژي در زنگ تفريح آماده مي كند تا در دنياي نوجوان سير 
كند. آنگونه سير مي كند كه بتواند از نگاه آنان به دنيا بنگرد، با گوش هاي 

آنان بشنود و با قلب هاي آنان پديده ها را درك و احساس كند. 
اتاق مربي امورتربيتي، اتاقي اس��ت كه تجهيزات فعاليت ها در آن  قرار 
گرفته و پاتوق دانش آموزان است تا مربي، دانش آموزان و فعاليت ها را 
س��ازماندهي كند؛ مربي امورتربيتي اتاقي براي استراحت و برگزاري 

جلسات رسمي ندارد. 
تنور فعاليت هاي تربيتي مربي در مدرسه با هيئت گرم مي شود؛ هيئتي 
كه شور و شعور دانش آموزان و معرفت آنان را به اهل بيت عليهم السالم، 
به ويژه نسبت به وجود نازنين امام عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشريف 

افزايش مي دهد. 
مربي امور تربيتي، نخ تس��بيح دانش آموزان تشكل هاي دانش آموزي 
و فعاالن مدرسه است؛ با حفظ هويت مستقل تشكيالتي آنان نسبت 
به راهبري آنها در مدرس��ه نقش آفريني مي كند. زمان فعاليت مربي 
امورتربيتي، در ساعات مدرسه خالصه نمي شود و زماني براي خلوت 
خود با خدايش در نظر مي گيرد و خودش را عرضه مي كند و از اهل بيت 
عصمت و طهارت عليهم السالم مدد مي جويد تا زنگارهاي دلش زوده 
شود. كتاب كار و راهنماي تعليماتي و تربيتي مربي امورتربيتي، قرآن 
كريم است؛ به هر ميزان كه از اين اقيانوس بي انتها نوشيده باشد مي تواند 

به شاگردانش بنوشاند. 
اينها همه بخش كوچكي از وصف اهميت مربي امور تربيتي است، كه 
البته در نظام آموزشي ما، درست برخالف آنچه بايد باشد، چندان مورد 

توجه قرار نمي گيرد. 
*دبيرشوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسامي دانش آموزان

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

حسین سروقامت

از جوان كه س�خن به ميان آي�د، در حقيقت از جامعه س�خن 
رفته است؛ كه جوان عصاره هر اجتماعي است!

و من امروز مي خواهم به چهار گونه جوان اشاره كنم:
جوان متعالي؛ مربعي متوازن است. هدايت و حمايت، اقتصاد، 

آموزش و امنيت اضاع چهارگانه او را مي سازند. 
جوان متعادل؛ مثلثي متوازن است. او چنان نيرومند است كه 
بتواند بدون هدايت و حمايت نيز كار خود را پيش ببرد. اقتصاد، 

آموزش و امنيت سه ضلع تشكيل دهنده شخصيت اويند. 
جوان متزلزل؛ نيز يك مثلث است، اما مثلثي نامتوازن. . . ضلعي 

كوتاه و دو ضلع ديگر بلندتر!
اما جوان متاشي؛ مثلثي اس�ت كه يك ضلع يا دو ضلع ندارد. 

تركيبي كه اساساً نمي توان مثلث ناميد. 
. . . خب؛ مس�ئوليت ذات�ي خود جوان و مس�ئوليت انس�اني 
اطرافيان او ايج�اب مي كند كه دس�ت او را در هر وضعيتي كه 

هست، بگيرند و الاقل يك مرحله باال بكشند!
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وقتي سلبريتي ها 
الكي حامي درخت هم مي شوند!

س�لبريتي هاي بي�كار وقت�ي س�راغ محيط زيس�ت مي آين�د، 
كمپين هاي�ي عجي�ب و غريب خل�ق مي كنن�د. هفت�ه آينده به 
نام هفته درخت�كاري نامگذاري ش�ده و دو هفت�ه ديگر هم عيد 
نوروز اس�ت. همين مناس�بت درختكاري و نوروز موجب شده تا 
عده اي از س�لبريتي ها ويديوي�ي در صفحات اينس�تاگرام خود 
منتش�ر كنند كه حاوي ادعاهاي غيرمنطقي محيط زيستي است. 
در ويديويي كه عده اي از سلبريتي ها منتش��ر و به دنبال آنها بسياري 
از افراد عادي كه اين افراد را در شبكه هاي مجازي دنبال مي كنند هم 

بازپخش كرده اند؛ سخن از ايجاد جنگلي با 4 ميليون درخت است. 
در اين ويديو خطاب به مردم گفته شده بياييد به جاي سبزه عيد، نهال 
بكاريم تا بدين وسيله تا دو هفته ديگر كه نوروز مي رسد، جنگلي داريم 

با 4 ميليون درخت! 
تصور برخي از افراد اينطور است كه اگر نهالي فرو كردند در زمين؛ پس 
از چند هفته درختي شده است به بلنداي سرو ابركوه! برخي به قدري از 
واقعيت هاي منابع طبيعي بي خبر هستند كه نمي دانند در كشوري كه 
با خشكسالي دست و پنجه نرم مي كند و خشكسالي حتي جنگل هاي 
طبيعي موجود را آماده آتش سوزي كرده، اين نهال ها از كجا و توسط 

چه كسي بايد آبياري شوند؟! 
از سوي ديگر بس��ياري از افراد هم اين طور كنشگري هاي بي هزينه و 
وجدان راحت كن را دوست دارند و اينستاگرام هم شبكه اي است پر از 
چنين بالهت هايي كه به راحتي وايرال )پخش ويروسي( مي شود، دست 
به دست مي گردد و بازي هم فقط دست آنهاست كه صفحات پر فالووري 

دارند و براي همه چيز اظهار نظر نهايي مي كنند. 
دلس��وزان واقعي منابع طبيعي كساني هس��تند كه بيايند و به جاي 
شوآف بي حاصل و تكراري و عمدتاً زيانبار محيط زيستي، درختداري 
را ياد بدهند؛ يعني سركش��ي بكنند به درخت هايي كه سال هاي قبل 
كاشته اند؛ يا اينكه چند درخت تشنه را آب بدهند و دليل ويراني و تغيير 

كاربري باغ هاي شهري را مطالبه كنند. 
چندي قبل در همين اينستاگرام عكسي دست به دست مي شد كه در 

شرح آن نوشته بودند: 
»يك كوهنورد مشهدي در محل تردد كوهنوردان درخت كاشته است 
و روي ظرفي نوشته: كوهنورد گرامي از اينكه بخشي از آب قمقمه خود 

را به من مي سپاريد متشكرم«
آفرين به اين حس زيبا و الهام بخش، اما واقعيت اين است كه قرار نيست 
همه جاي كره زمين درخت داشته باشد. چرا بايد درخت را جايي بكاري 
كه فقط با قمقمه مي توان به آن آب داد؟ مگر اينجا قباًل درخت داشته؟ 
درختكاري به عنوان يك كنش محيط زيستي عمدتاً بايد محدود باشد 

به احيا، واكاشت جنگل ها و درختزارهاي ويران. 
در جايي كه بنا به شرايط محيطي، پوشش گياهي آن درخت نيست؛ 
درختكاري مي تواند حت��ي زيانبار باش��د. اين نكته ب��ه خصوص در 
درختكاري هاي گسترده پيرامون ش��هرهاي كشور مصداق دارد كه با 
غارت آب جايي ديگر مي خواهند به زور ي��ك بيابان را درختزار كنند. 

مصداقش هم طرح موسوم به حرم تا حرم در اتوبان تهران- قم. 
به هر حال اقدام اين كوهنورد مشهدي قابل ستايش است، اما ترجيحاً 

قابل توصيه نيست. 
چندي قبل تحقيقي كه نتايج آن در اينديپندنت منتشر شد، نشان داد 
كه هر نوع درختكاري لزوماً مفيد نبوده و درختكاري در برخي مناطق 
اتفاقاً ممكن اس��ت باعث تقليل توان طبيع��ي محيط براي جذب دي 
اكسيد كربن شود. براي مثال محاسبات نشان مي دهد باتالق هاي پر از 
خزه توان بيشتري براي جذب دي اكسيد كربن از هوا دارند، اما به غلط 
در بسياري از كشورها اين باتالق ها را خشكانده اند و در اراضي به دست 
آمده درخت مي كارند. اين گزارش تأكيد مي كند كه درختكاري فقط 
در صورتي مفيد است كه »درخت مناسب در مكان مناسب و به دليل 

مناسب« كاشته شود وگرنه اثر زيانبار خواهد داشت. 
تحقيقي ديگر هم كه اتفاقاً هفته گذش��ته انجام ش��ده نشان مي دهد 
برخالف ادعاي چپگراهاي محيط زيستي، همه جنگل ها در خنك كردن 
زمين برابر نيستند، بلكه بعضي  از اين جنگل ها باعث گرمتر شدن هم 
مي ش��نوند! در واقع به خاطر رنگ تيره اي كه دارند و نور بيشتري كه 

جذب مي كنند، موجب جذب و گسترش گرما مي شوند. 
درختكاري بسيار مفيد است به شرط آنكه در مكان درست و همراه با 

حمايت هاي پس از كاشت باشد. 
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