
 با وجود هشدارهاي مس�ئوالن سالمت كشور و 
پزشكان، تعطيالت عيد س�عيد فطر بسياري از 
هموطنان مان را براي آغاز س�فرهاي تابستاني 
وسوسه كرده است. حجم سفرها به اندازه اي است 
كه روز گذشته جاده هاي شمال كشور با ترافيك 
سنگين مواجه شد و رئيس مركز كنترل ترافيك 
راهور ناجا از احتمال يك طرفه شدن جاده چالوس 
براي تخليه بار ترافيكي جنوب به شمال در اين 
محور خبر داد. مردم در حالي بار سفر را بسته و 
دل به دري�ا زده اند كه وي�روس تاجدار همچنان 
وجود دارد و فعال است. بنا به تأكيد رئيس ستاد 
مقابله با كرونا در كالنشهر تهران، شواهدي مبني 
بر تضعيف ويروس كرونا در دست نيست و هنوز 
كوويد ۱۹ مي تواند اف�راد را بي رحمانه در معرض 
خطر قرار دهد و سالمت و جان آنان را تهديد كند. 
روند مديريت ويروس كرونا در كشورمان خوب پيش 
مي رود و حتي در مرز مهار اين بيماري قرار گرفته ايم. 
تا كنون ۱۰۲ هزار و ۲۷۶ نفر از بيماران  بهبود يافته 
و ترخيص ش��ده اند و طبق آخرين گ��زارش وزارت 
بهداشت در طول ۲۴ س��اعت گذشته در ۱۴ استان 
موارد فوتي صفر و در شش اس��تان، فقط يك مورد 
فوتي گزارش شده اس��ت. با وجود اين، شناسايي ۲ 
ه��زار و ۳۱۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ نش��ان 
مي دهد ويروس كرونا هنوز هم وجود دارد و اگر مسائل 
بهداشتي رعايت نشود، ويروس تاجدار دوباره قدرت 
مي گيرد و مي تواند افراد بيشتري را با خود درگير كرده 
و حتي به كام مرگ فرو برد. به خصوص اينكه وضعيت 
بعضي از مناطق كش��ور همچون خوزستان قرمز و 
هشدار آميز است. با وجود اين، برخي از مردم هنوز 
هم كرونا را جدي نگرفته اند، اين را مي توان از ترافيك 

جاده هاي شمالي كشور متوجه شد. 
  خواهش معاون كل از سفر مردم براي پرهيز 

از سفر
هشدارهاي وزارت بهداشت براي پرهيز از سفرهاي 

غير ضروري حاال به خواهش تبديل شده است. 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت با تأكيد 
بر اينكه اصلي ترين عامل شيوع بيشتر كرونا، افزايش 
تعداد تماس افراد ب��ا ديگران اس��ت، تصريح كرد: 
»مردم از ديد و بازديد محروم هستند و ما احساسات 
آنان را درك مي كنيم، اما به عنوان يك برادر از آنان 
خواهش مي كنم كه به سفر هاي غيرضروري نروند.« 
به گفته وي س��فر به مناطق قرمز باعث مي ش��ود 
خودمان به خطر بيفتيم و سفر به مناطق سفيد باعث 
مي شود مردم آن شهر ها به خطر بيفتند. معاون كل 
وزارت بهداشت از مردم خواس��ت چند هفته اي به 
مسئوالن اين وزارتخانه فرصت دهند تا آنها بتوانند 

خدمت گذاري را كامل كنند. 
با تمام اين توصيه ه��ا اما آنطور كه س��رهنگ نادر 
رحماني رئيس مرك��ز كنترل ترافي��ك راهور ناجا 
مي گويد، با توج��ه به تعطيالت عيد س��عيد فطر و 
مطابق سنوات گذشته شاهد بروز ترافيك هايي در 

جاده هاي شمالي هستيم. 
حجم ترافيك به گونه اي است كه احتمال دارد جاده 

چالوس يك طرفه شود. 
   احتمال رشد مجدد اپيدمي

عليرضا زالي، فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا 
در كالنشهر تهران با اش��اره به محدوديت هايي كه 
اپيدمي كرونا در س��طوح زندگي فردي و اجتماعي 
مردم به وجود آورده است، تأكيد مي كند: » در صورت 
عدم تمكين پذيري داوطلبانه از پروتكل هاي بهداشتي 

منطقي، اپيدمي مجدد رشد خواهد كرد.«
 وي با اش��اره به ميزان باالي مرگ و مير و بس��تري 
بيماران كرونايي تهران در اسفند و اواسط فروردين 
ماه، سير نزولي بيماري در زمان فعلي را نتيجه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از س��وي مردم و همچنين 
ايزوله سازي افراد پرمخاطره توسط خانواده ها مي داند.  
زالي با تأكيد بر اينكه آثار سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتص��ادي كرونا ب��ه مراتب از آث��ار بيولوژيك آن 

فراتر اس��ت، مي افزايد:» بر خالف ويروس سارس، 
ويروس كوويد ۱۹ هنوز در طبيعت از بين نرفته است، 
همچني��ن هنوز ش��واهدي مبني ب��ر تضعيف اين 
ويروس در دست نيست و كوويد ۱۹ هنوز مي تواند 
افراد را بي رحمانه در معرض خطر قرار دهد و سالمت 

و جان آنان را تهديد كند.«
فرمان��ده مديري��ت كرون��ا در كرمان ش��هر تهران 
درباره وضعيت پايتخت با تأكيد بر اينكه به س��طح 
باالي سرايت پذيري، ارتباط مس��تقيم با شلوغي و 
تردد، ناقلين بي عالمت و بقاي ويروس در س��طوح 
آلوده مقابل��ه با آن را در كالنش��هري مانند تهران با 
پيچيدگي هاي فراوان همراه مي كند، مي افزايد:»اگر 
چه از نظر مرگ و مير و مراجعه و بس��تري در مراكز 
بهداشتي درماني شاهد سير نزولي هستيم، اما اين 

وضعيت شكننده است.«
  رسيدن عدد مولد پايه در تهران به زير يك

زالي با اش��اره به مفهوم »عدد مولد پايه« براي رصد 
اپيدمي ه��اي عفوني، درباره اي��ن اصطالح اينگونه 
توضيح مي دهد:» براي مثال اگر عدد مولد پايه برابر 
با سه باشد، به اين معناست كه هر فرد بيمار مي تواند 
سه نفر ديگر را بيمار كند، هرچقدر اين عدد پايين تر 
باشد؛ يعني به سمت كنترل اپيدمي حركت مي كنيم 
و در حال حاضر عدد مولد پايه در تهران به زير يك 
رسيده است. در حالي كه در روزهاي اول اسفند ماه 
عدد مولد پايه در تهران بين ۲/5۷ تا ۳/۲ در نوسان 
بود. از نگاه اين پزشك متخصص معلوم نيست اين 
عدد ثابت بمان��د و نبايد اين عدده��اي نزولي ما را 
فريب دهد، زيرا ممكن است وضعيت با يك مداخله 
دچار تغيير جدي ش��ود.  فرمانده عمليات مديريت 
بيماري كرونا در كالنش��هر تهران با اشاره به اينكه 
اپيدمي ها باعث اخالل در وضعيت اقتصادي و از رونق 
افتادن بسياري از كسب و كارها مي شوند، به خطر 
افتادن حاشيه امنيت دهك ها، در هم رفتن كشويي 
دهك ها، تغيير در دهك هاي اجتماعي، كوچك شدن 

س��فره خانوارها، باال رفتن ت��ورم، جا به جايي ثروت 
ملي و كاهش رفاه اجتماعي را از آثار اجتناب ناپذير 
طوالني ش��دن اپيدمي عنوان كرد؛ براي جلوگيري 
و عبور از اين آس��يب ها بايد پروتكل ها و برنامه هاي 

راهبردي تدوين شود. 
از طرف ديگر، روزگذش��ته اولين نمازجمعه  استان 
تهران پس از ۱۲هفت��ه  در شهرس��تان پرديس با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد. نمازجمعه 
شهرس��تان پردي��س ب��ه امامت حجت االس��الم 
سيدحسين حسيني و با حضور پرشور نمازگزاران 
ضمن رعايت موارد بهداش��تي در مسجدالغدير فاز 

۴ پرديس اقامه شد.
  مخالفت صريح وزارت بهداش�ت با اجراي 

طرح ترافيك
كيانوش جهانپور، سخنگوي ستاد مقابله با كرونا درباره 
بازگشت طرح ترافيك تهران با بيان اينكه كشور در 
وضعيت عادي نيست و تهران وضعيت فراز و نشيب 
در هفته هاي اخير داشته تصريح كرد:»نمي توانيم 
بگوييم حتي وضعيت سفيد دارد. اولويت ما رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و فيزيكي اس��ت و آلودگي 
هوا نيست. سوق دادن مردم به سمت ناوگان حمل و 
نقل عمومي مي تواند مشكالتي در شهر تهران ايجاد 
كند. بنابراين نظر وزارت بهداش��ت در مورد اجراي 
مجدد طرح ترافيك مش��خص و صريح است و با آن 

مخالف است.«
وي با بيان اينك��ه در حال حاض��ر ۱5 درصد موارد 
ارجاعي از بيمارستان هاست و كمترين درصد و عدد 
بستري را در دو ماه گذشته ش��اهد هستيم، درباره 
افزايش آمار مبتاليان نيز اينگونه توضيح داد:» ممكن 
است موارد مثبت در ظاهر باالتر از روزهاي گذشته 
باش��د، اما در عمل موارد بس��تري به شدت در حال 
كاهش است. موارد فوت هم نسبت به روزهاي پيك، 
تقريباً يك سوم شده است. افرادي كه فوت مي كنند 
اغلب كساني هستند كه بين سه تا پنج هفته در آي 

سي يو تحت مراقبت بودند.«
  امريكا همچنان در صدر قربانيان و مبتاليان 

كرونا
بازار جهاني ابتال به وي��روس كرونا بازار جهاني ابتال 
به ويروس كرونا ش��مار قربانيان كرونا در جهان به 
۳۳۴ هزار و ۶۹۴ نفر رس��يده و تاكن��ون ابتالي 5 
ميليون و ۱۹۸ هزار و ۶۸۶ نفر ني��ز به اين بيماري 

تأييد شده است. 
بنابر تازه ترين آمارها بيش از ۲ميليون و ۸۴ هزار 
و ۴۱۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد- ۱۹ تاكنون 
بهبود يافته اند. امريكا همچنان در صدر فهرست 
كشورهاي درگير با بيماري كوويد- ۱۹ قرار دارد 
و با افزايش ۲۷ هزار و ۲۱۳ مبتال در ۲۴ س��اعت 
گذشته، تعداد مبتاليان در اين كشور به مجموع 
يك ميليون و ۶۲۰ هزار و ۹۰۲ مبتال رسيده است؛ 
تاكنون ۹۶ ه��زار و ۳5۴ امريكاي��ي مبتال در اين 
كش��ور جان خود را از دس��ت داده اند.  همچنين 
روسيه و برزيل به لحاظ تعداد مبتاليان در رتبه هاي 
دوم و سوم جاي گرفته  و انگليس نيز پس از امريكا 
بيشترين شمار قربانيان ناشي از كروناويروس را به 

خود اختصاص داده است. 
تاكنون در چندين كشور درگير با بيماري كوويد- ۱۹ 
محدوديت هاي اعمال شده براي كنترل شيوع اين 
بيماري برداشته ش��ده و عالوه بر بازگشايي كسب و 
كارها، امكان سفر و تردد براي افراد فراهم شده است. 
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آمار تردد روزانه با متروي پايتخت به بيش از 800 هزار نفر رسيد

مسافرگيري مترو در 12 ايستگاه جديد

كرونادركمينمسافرانيكهدلبهدريازدهاند
اولين نماز جمعه استان تهران پس از ۱2 هفته در پرديس برگزار شد

شيوع ويروس كرونا 

بيژن يانچشمه
اهميت توسعه حمل   گزارش  2

و نق�ل عموم�ي و 
رعايت فاصله گذاري هوشمند اجتماعي را بيش 
از گذش�ته مش�خص كرد. كمبود وسايل نقليه 
عمومي در شبكه حمل و نقل عمومي سبب شد تا 
طرح هاي ترافيكي در شهر هاي شلوغ به صورت 
موقت تعطيل شود. اين امر ضرورت توسعه حمل 
و نقل عمومي توسط متوليان بخصوص دولت را 
بيش از گذش�ته نماي�ان ك�رد. در اين خصوص 
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران از 
راه اندازي ۱2 ايستگاه خطوط ۶ و ۷ مترو تا پايان 
امس�ال خبر داد. با اين حس�اب ايستگاه هاي 
متروي پايتخ�ت ب�ه ۱40 عدد خواهد رس�يد. 
 فاصله گذاري هوش��مند اجتماعي در كنار كمبود 
شبكه حمل و نقل عمومي سبب شد تا طرح هاي 
ترافيكي نيز در پايتخت به ص��ورت موقت تعطيل 
ش��ود. حجم باالي مس��افر و تق��ا ضا براي س��فر 
درون شهري، خودروهاي شخصي را به معابر شهر 
كش��اند؛ ترافيك و آلودگي محيط زيست و تبعات 
آن هر روز بيشتر شد. با بازشدن برخي مشاغل و لغو 
برخي محدوديت ها دوباره شلوغي و ازدحام به شبكه 
حمل و نقل عمومي بخصوص مترو بازگشت و اين 
موضوع رعايت فاصله گذاري اجتماعي را هم براي 

شهروندان و هم مسئوالن مشكل كرد. 
  افتتاح ۱2 ايستگاه مترو تا پايان سال 

در همي��ن زمين��ه معاون حم��ل و نق��ل ترافيك 
شهرداري تهران از راه اندازي ۱۲ ايستگاه خطوط 

۶ و ۷ مترو تا پايان امسال خبر داد. 
سيد مناف هاشمي، معاون شهردار تهران در حاشيه 
بازديد از مراحل ساخت و بهره بردارى خط ۷ مترو 
اظهار داش��ت: اين خط از منطقه ۱۴ )ورزش��گاه 

تختي( آغاز و ب��ا عبور از ن��واب، در پايان به ميدان 
كتابي مي رسد. همچنين عمليات احداث ايستگاه ها 
در مسير اين خط بيش از ۷۰ تا ۸5 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته است.  وي با بيان اينكه بهره بردارى 
از هشت ايس��تگاه در خط ۷ مترو و چهار ايستگاه 
در خط ۶ مت��رو تا پايان س��ال جارى هدف گذاري 
شده اس��ت، تصريح كرد: در حال حاضر بيش از ۷ 
هزار نفر در خط ۶ و ۷ به صورت شبانه روزى مشغول 

به فعاليت هستند. 
 تزريق 2 هزار ميليارد تومان 

معاون شهردار تهران گفت: بيش از ۲ هزار ميليارد 
توم��ان منابعي ب��وده ك��ه از همه محل ه��ا براي 
بهره بردارى از اين خطوط بايد تزريق مي شد، ولي 
متأسفانه در سال ۹۸ كمتر از هزار ميليارد تومان اين 

منابع تزريق شده است. 
وي گفت: برخي منابع در قالب اوراق مشاركت سال 

۹۷ در نظر گرفته شده است كه هنوز با مشكالتي در 
اين زمينه مواجهيم. 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران تأكيد 
كرد: در تالشيم از سه طريق منابع مالى شهرداري 
تهران، فروش اوراق مش��اركت و درآمد حاصل از 
مجتمع هاي ايستگاهى منابع مورد نياز بهره بردارى 

از ۱۲ ايستگاه را تأمين كنيم. 
 هشدار تردد 800 هزار نفري با مترو

 از سوي ديگر مدير عامل شركت بهره برداري متروي 
تهران با اش��اره به افزايش آمار مسافران مترو طي 
روزهاي اخير گفت: با اجراي طرح ترافيك پس از 
عيد فطر، مسافران حتي المقدور نبايد در ساعات 

پيك با مترو تردد كنند. 
فرنوش نوبخ��ت، درب��اره آمار مس��افران مترو در 
روزهاي اخير اظهار داش��ت: طي روزهاي گذشته 
آمار مسافران مترو به بيش از ۸۰۰ هزار نفر در روز 

رسيده و هر چند اين آمار نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بسيار كمتر است، ولي به دليل شرايط كرونايي 
اين آمار مي تواند در صورت رعايت نكردن موازين 
بهداشتي توسط مسافران مش��كالتي را به همراه 

داشته باشد. 
وي با اشاره به اينكه رعايت نكات بهداشتي توسط 
مسافران جهت پيشگيري از كرونا بسيار حائز اهميت 
است، افزود: در حال حاضر شركت بهره برداري مترو 
تهران با صد در صد ظرفيت، ارائه خدمات به مسافران 
را انجام مي دهد و پروتكل هاي بهداشتي نيز ابالغ و 

اجرا شده است. 
مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري مت��روي تهران 
خاطرنشان كرد: مس��افران مترو جهت پيشگيري 
از ابتال به ويروس كرونا پس از اجراي طرح ترافيك 
تهران بايد س��فر خود را با مترو برنامه ريزي كنند 
و حتي المقدور از تردد در س��اعات پي��ك و انجام 
س��فرهاي غيرضروري بپرهيزند؛ چراك��ه در اين 
ساعات به دليل حجم بيشتر مس��افران، احتمال 

انتقال ويروس كرونا بسيار افزايش مي يابد. 
نوبخ��ت گفت: در ح��ال حاضر در ۱۲۷ ايس��تگاه 
مترو ماس��ك با قيمت مصوب دولتي ارائه مي شود 
و هر چند اكثر مس��افران هنگام ورود ب��ه مترو از 
ماسك استفاده مي كنند ولي به محض وارد شدن 
به فضاي ايستگاه ها، ماس��ك ها را برداشته و بدون 
آن تردد مي كنند كه ما در اي��ن زمينه بارها به اين 
افراد تذكر داده ايم، ولي متأسفانه رعايت موضوعات 
بهداشتي توسط مسافران برخي از مواقع مورد توجه 
قرار نمي گيرد.  با توجه به اس��تقبال مردم از مترو، 
 اي كاش دولت اعتبارات الزم را براي توسعه و تجهيز 
ايستگاه هاي مترو هرچه سريع تر پرداخت كند تا 
در مسائل و مشكالت اينچنيني مسافران كمتر به 

دردسر بيفتند. 

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نوش��ت: با ت��الش فعاالن مدني و 
رسانه اي و اهتمام دولت، مفهوم سرزمين مادري معنا يافت. 

پيشتر وسط دريا انتقال تابعيت مادري به فرزندانشان ممكن شد. اينك 
 با اصالح آيين نامه اعطاي تابعيت فرزندان زنان ايراني مزدوج با مردان 
خارجي هر كودكي كه خون زن ايراني در رگ هايش جاري است، زين 

پس قانوناً نيز هموطن ماست. 
 مدير عامل سازمان تاكس��يراني ش��هر تهران از افزايش حدود ۲۳ 

درصدي نرخ كرايه  تاكسي ها، بعد از عيد فطر خبر داد. 
 رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزش��ي با اشاره به فعاليت 
كاس��بكاران و س��وداگران س��ؤاالت امتحاني گفت: از هم اكنون اين 
كاس��بكاران با ايجاد گروه  در ش��بكه هاي اجتماعي ب��ه دنبال فريب 
دانش آموزان هستند و ادعا مي كنند كه سؤاالت امتحاني را دارند، در 

حالي كه هنوز سؤاالت طراحي نشده اند. 
 پاستيل بر خالف تبليغات زياد و تنوع در طعم و رنگ آن، از نظر دانش 
تغذيه و متخصصان اين حوزه فاقد خواص غذايي بوده و مضرات بسياري 

براي بدن به همراه دارد و هيچ توصيه اي درباره مصرف آن نمي شود. 

ضرورتتقويتهمزمانرويكرد
عدالتخواهانهدركناررويكردخيريهاي

 مفهوم فق��ر تاريخچه اي طوالني به قدمت زندگي جمعي بش��ر دارد؛ 
چراكه هميش��ه در كنار هم زيستن انس��ان ها، رقابت بر سر به دست 
آوردن سرمايه و ثروت را به دنبال داشته است، بنابراين هميشه بخشي 
از مردم وجود داشته اند كه به علل مختلف از اين سرمايه و ثروت عمومي 
بي بهره مانده و در فقر زيسته اند. از فقر بسيار گفته و نوشته شده و حتي 
داستانس��رايي كرده اند؛ »بينوايان« ويكتو هوگو يكي از شاهكارهاي 
مهم ادبي جهان اس��ت كه با نگاهي عميق و انتق��ادي به موضوع فقر 

پرداخته است. 
واقعيت تلخ اين اس��ت كه عده اي از مردم جامعه در بخشي يا حتي در 
تمام طول عمر خود با فقر، دست و پنجه نرم مي كنند تا مگر از شر آن 
رهايي يابند، اما دست آخر، اين فقر اس��ت كه باقي مي ماند و حتي به 
عنوان ميراث به نسل بعد منتقل مي ش��ود، اما چرا؟ اين سؤالي است 
كه براي پاسخ دادن به آن مي بايس��ت مقدماتي را شرح داد و داليلي 
را تبيين كرد.  در اين ميان، تمركز بر مس��ئله بي عدالتي و نابرابري در 
جامعه، اساسي ترين و صريح ترين موضعي است كه مي توان نسبت به 

فقر اتخاذ كرد. 
نشانه هاي نابرابري و بي عدالتي، اگر چه در عرصه هاي مختلف جامعه ما 
به وضوح قابل مشاهده  است، اما در سال هاي اخير و با افزايش فشارهاي 
سياس��ي- اقتصادي بين المللي عليه ايران، نابراب��ري اقتصادي ميان 
اقشار مختلف جامعه، بيش از گذش��ته نمايان شده است. نابرابري ها و 
بي عدالتي هاي اقتصادي منتج به فقير شدن اقشاري از افراد جامعه، زنگ 

خطري  است كه به صدا در آمده و بايد شنيده و جدي گرفته شود. 
اكنون سال ها از پيروزي انقالب اسالمي ايران گذشته است؛ انقالبي كه 
يكي از مهم ترين آرمان هايش برقراري عدال��ت بود؛ آرماني كه بر پايه 
مباني اصيل اسالم تعريف شده است، اما اين آرمان چرا در جامعه امروز 

ما عينيت نيافته است و ملموس نيست؟
سال گذشته در فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي، به صورت جدي 
شاهد مطالبات عدالتخواهانه فردي و گروهي مختلف بوده ايم كه در آن 
به افشاگري در مورد مفاسد اقتصادي پرداخته اند. اگر خوب به اين موارد 
نگاه كنيم، خواهيم ديد زمينه ساختاري پيدايش همه آنها به نوعي به 
مسئله عدم شفافيت باز مي گردد؛ انتصاب ها و برخورداري هاي ژن هاي 
خوب، حق��وق و پاداش هاي نجومي، امالك نجوم��ي، تخصيص هاي 
نجومي ارز براي واردات كاالهاي ضروري و حتي تقلب هاي علمي در 
رساله هاي دانشگاهي و. . . . عدم ش��فافيت باعث ايجاد رانت سياسي 
و به تبع آن اقتصادي براي كس��اني ش��ده كه به نوعي به اطالعات يا 

فرصت هاي اقتصادي و شغلي يا امكانات نزديك ترند. 
با اين اوصاف، اولين قدم، تالش براي ايجاد فضايي شفاف است كه در آن 
امكان استفاده افراد از رانت هاي سياسي و اقتصادي وجود نداشته باشد. 
اگر چه ايجاد چنين ش��فافيتي در قالب يك ساختار سالم امكان پذير 
است، ولي تا آن زمان، فشارهاي رسانه اي عدالتخواهانه و روشنگري هاي 
نخبگان جامعه با همراهي افكار عمومي، مهم ترين راهكار پيش روي 

عامالن اجتماعي است. 
اصالح ساختارهاي معيوب سياسي، اقتصادي و مالي-  بانكي كنوني، 
هم نيازمند عامليت هاي انس��اني عدالتخواه و غيروابس��ته است و هم 
محتاج ايده هاي نو و علمي. اين ايده ه��ا اگر بتوانند در قدم اول جلوي 
فرصت طلبي ها و رانت خواري هاي كنوني را سد كنند، اعتماد و حمايت 
و مطالبات اجتماعي عموم مردم را جلب خواهندكرد و به مرور اصالحات 
ساختاري در سطح كالن نيز امكان پذير خواهدشد ؛ اصالحاتي كه اميد 
مي رود نابرابري هاي موج��ود را به حداقل برس��اند و از جمعيت رو به 

افزايش فقرا و محرومان جامعه بكاهد. 
البته در مقاب��ل اين رويك��رد عدالتخواهانه نس��بت ب��ه فقرزدايي از 
جامعه، رويكرد خيريه اي نيز وجود دارد كه اگر چه براي رفع بخش��ي 
از نيازمندي ها و محروميت هاي اقشار ضعيف و فقير جامعه، در كوتاه 
مدت مفيد است اما به  علت امكان پوشش گستره جمعيتي محدود، به 
هيچ وجه با رويكرد عدالتخواهانه كه هدفش اصالح ساختارهاي كالن 
و قوانين ظالمانه است، قابل مقايسه نيس��ت. ضمن اينكه در رويكرد 
خيريه اي، غالباً كرامت انساني و عزت نفس افراد فقير حفظ نمي شود؛ 
چراكه هميشه در ذهن آنها، احساس محروميت و نيازمندي وجود دارد 
كه به خاطر آن خود را مديون ترحم و دستگيري اغنيا و جامعه مي بينند؛ 
حال آنكه در بينش توحيدي اسالم كه ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران 
بر مبناي آن شكل گرفته است، مسلمان و مؤمن نبايد در رفع نيازهاي 
زندگي و معيش��ت خود به غير از خداوند به كمك كس��ي چشم اميد 
داشته باشد ) به طور مثال در دعاي سيزدهم از كتاب صحيفه سجاديه( 
و اين مهم ممكن نخواهد بود مگر در ش��رايطي كه همه افراد جامعه   
اسالمي براي داشتن يك زندگي ساده و رفاهي حداقلي با حفظ كرامت 

و عزت انساني، از حقوق و امكاناتي عادالنه برخوردار باشند. 

زهرا چيذري
  گزارش  يک

حسین سروقامت

حمايت10ميليونيوروييازهامون
احياي اكوسيستم تاالب هامون و حمايت

 از معيشت هاي جوامع محلي هامون جهاني شد
پ�روژه بين المللي احي�اي هامون ب�ه صورت همكاري مش�ترك 
مي�ان جمه�وري اس�المي اي�ران و برنام�ه توس�عه - عم�ران 
س�ازمان مل�ل متح�د )UNDP( امس�ال اج�را خواه�د ش�د. 
ح�دود ۱0 ميلي�ون ي�ورو اعتب�ار هم ب�راي اج�راي اي�ن پروژه 
از كمك ه�اي اتحادي�ه اروپ�ا در نظ�ر گرفت�ه شده اس�ت. 
پروژه  »ارتقاي مديريت جامع منابع طبيعي براي احياي اكوسيس��تم 
هامون« شامل حمايت از معيشت هاي جايگزين جوامع محلي هامون 
هم مي ش��ود. يعني زندگي مردم محل��ي در اين برنام��ه كاماًل جدي 
گرفته ش��ده كه تا پيش از اين در پروژه هاي بين المللي اجرا ش��ده در 

كشورمان سابقه نداشت. 
 حيات هامون در زندگي مردم

اواسط فروردين ماه امسال بود كه در نتيجه فعاليت هاي طرح حفاظت 
از تاالب هاي كشور و همكاري س��ازمان محيط زيست با برنامه عمران 
سازمان ملل متحد، پروژه  احياي اكوسيستم تاالب به اضافه حمايت از 

جوامع محلي اش شكل گرفت و به امضاي تفاهم طرفين منتج شد. 
هدف اين پروژه اين اس��ت كه بتواند به نقش و ارتباط زندگي مردم در 
تاالب  هامون و همچنين حيات هام��ون در زندگي مردم توجه كند و 
همزمان بتواند هم روي موضوع حفاظت از اين تاالب و هم ارتقاي سطح 
معيشت اهالي اطراف آن كار كند.  اين پروژه قرار است به مدت پنج سال 
اجرايي شود و حمايت مالي اتحاديه اروپا را هم به همراه دارد. اين پروژه 
فرصتي است تا بتوان ايده ها يا شكل هاي جديد گزينه هاي معيشتي 
مردم محلي را در آن محدوده به صورت آزمايشي اجرايي كرد. پس از 
اجراي اين پروژه  دولت مي تواند برنامه هاي آزمايشي اجرا شده اش را در 

سطح گسترده تري اجرا و حتي در ديگر نقاط كشور عملياتي كند. 
 روابط منطقه اي حول هامون

روز گذشته هم مدير دفتر اكوسيستم هاي تاالبي سازمان محيط زيست 
از اجراي قطعي اين طرح بين المللي براي احي��اي تاالب هامون خبر 
داد.  مسعود باقرزاده كريمي با تأكيد بر اينكه اجراي اين طرح در بخش 
ايراني تاالب هامون اجرا مي شود، اظهار اميدواري كرد: » با شروع اين 
پروژه و بروز نتايج مثبت آن در ساماندهي وضعيت بخش ايراني تاالب 
هامون، افغانس��تاني ها هم براي اجراي آن پاي كار بيايند.« مدير ملي 
طرح حفاظت از تاالب هاي ايران هم در اين زمينه گفت: » فعاليت اين 
پروژه بر اين تأكيد دارد كه بايد فش��ار بر منابع تاالب هاي هامون و به 
طور خاص بر منابع آبي مجموعه اين تاالب ها به حداقل ممكن برسد و 
همزمان به تقويت ارتباط فرامرزي تاالب هامون با كشور همجوار كمك 
كند تا شاهد تخصيص منابع آبي بيش��تري براي اين مجموعه تاالبي 
باشيم و شايد فرصتي باشد براي تقويت و گسترش ارتباط وزارت امور 
خارجه كشورمان با كشور همجوار يعني افغانستان با اين تاالب تا مقوله 

تخصيص آب هاي فرامرزي به شكل بهتري اجرايي شود.«
 فشار كمتر به منابع آبي كشور

علي ارواح��ي تأكيد كرده » مبح��ث ديگر اين پروژه توج��ه به مقوله 
تغييرات اقليمي و شيوه هاي سازگاري با اين تغييرات است، مي دانيم 
كه ايران كشوري خشك و نيمه خشك است و بر اين اساس منابع آبي 
محدودي در اختيار داريم، بنابراين داشتن سازگاري با شرايط اقليمي 
بسيار حايز اهميت است، به عنوان مثال در اين پروژه بحث كشاورزي 
به عنوان يكي از شاخه هاي فعاليت مد نظر است، به اين معنا كه بتوانيم 

اين بخش را تا حد ممكن با اقليم سازگار كنيم.«
مديرملي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران ادامه داد: »عالوه بر بخش 
كشاورزي تالش شد تا ساير فعاليت هايي كه به طور خاص روي منابع 
آبي تاالبي فشار وارد مي كنند نيز مد نظر قرار گيرند تا با اجراي آن فشار 
كمتري به منابع آبي وارد شود، در واقع به طور كلي تالش مي شود تا به 
نوعي شيوه هاي بهره برداري سازگار با منابع به مرحله اجرا گذاشته شود 

كه اميدواريم با اجراي آن تجربه خوبي به دست آوريم.«
 تعميم به تمام مناطق تاالبي كشور

وي اظهار داش��ت: » براي اجرا ابتدا مطالعاتي را روي مباحث اقليمي 
انجام خواهيم داد تا ش��يوه هاي مؤثري را شناس��ايي و اجرايي كنيم، 
به طوري كه هم بحث توسعه منطقه اتفاق بيفتد و هم معيشت مردم 
وضعيت بهتري يابد و ه��م اينكه موجب احياي تاالب ش��ود، در واقع 
رسالت پروژه هاي اينچنيني پايلوت كردن مدل ها است كه اميدواريم 
از دل اين فعاليت ها مدلي بيرون بيايد كه در صورت تأييد بخش هاي 
دولتي، شاهد تعميم آن به تمام مناطق تاالبي در كشور باشيم؛ همچنين 

تقويت حمايت هاي مالي دولت را نيز در اين راستا داشته باشيم.«
 هفتمين تاالب بين المللي جهان

تاالب هامون در استان سيستان و بلوچستان واقع شده  و از سه درياچه 
كوچك به نام هاي هام��ون پوزك، هامون س��ابوري و هامون هيرمند 
تشكيل شده  است كه در زمان فراواني آب به هم مي پيوندند و درياچه 
مشترك هامون بين افغانس��تان و ايران را تشكيل مي دهند، رودخانه 

هيرمند شريان اصلي ورود به هامون است. 
درياچه يا تاالب بين المللي هامون سومين درياچه بزرگ ايران پس از 
درياچه خزر و درياچه اروميه، هفتمين تاالب بين المللي جهان و يكي 

از ذخيره گاه هاي زيست كره در ايران است. 
وس��عت درياچه هامون در زم��ان پرآبي 5۶۶۰ كيلومتر مربع اس��ت 
كه از اين مق��دار ۳۸۲۰ كيلومتر مربع متعلق به اي��ران و بقيه متعلق 
به افغانستان اس��ت. با اين اوصاف، درياچه هامون وابسته به رودخانه 
هيرمند است و اين وابستگي باعث شده تا هرگونه نوسانات در ميزان 

آب آن، مشكالتي را براي تمام سيستم هامون به وجود آورد. 

  نسیم كاهیرده 

تاكنون سوار كشتي شده و بر پهنه دريا سفر كرده ايد؟
اگر وسط دريا كه تا چشم كار مي كند، آب است و آب؛ كسي ميخ 

و چكش بردارد و كشتي را سوراخ كند، چه مي كنيد؟
بي ترديد نه تنها شما، كه همه برآش�فته مي شوند و او را از اين 

كار باز مي دارند. . . 
درست مثل كسي كه با كفش وارد مسجد شود!

جامع�ه س�الم و مس�ئول اينگون�ه اس�ت. در مقاب�ل ارزِش 
فراموش شده، يا قبِح شكسته شده، ساكت نمي نشيند. 

جامعه س�الم زنده اس�ت. نب�ِض آن مي زند؛ مي داند كش�تي 
سوراخ شده همه را به كام مرگ فرو خواهد برد!
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رئيس كميته امداد:
۲00هزارشغلامسال

برايمددجويانايجادميشود
رئي�س كميت�ه ام�داد ب�ا اش�اره ب�ه ض�رورت توانمندس�ازي 
و خودكفاي�ي مددجوي�ان از اعط�اي 4۹00 ميلي�ارد توم�ان 
تسهيالت در زمينه اشتغال مددجويان در س�ال جاري خبر داد. 
مراسم افتتاح و واگذاري ۴۰۰ واحد مسكوني به مددجويان سيل زده 
در اس��تان همدان با حضور رئيس كميته امداد و استاندار و مديركل 
كميته امداد همدان برگزار شد.  سيدمرتضي بختياري، رئيس كميته 
امداد در حاش��يه افتتاح اين واحدها گفت: در س��يل سال گذشته در 
استان همدان بيش از ۲۰۰۰ واحد مسكوني مددجويان خسارت ديد 
كه ۱۱۰۰ مورد نيازمند بازسازي بود.  وي با اشاره به اينكه 5۰۰ واحد 
آسيب ديده از سيل، سال گذشته بازس��ازي و تحويل مددجويان شد، 
افزود: امروز نيز به صورت همزمان ۴۰۰ واحد به بهره برداري رس��يد و 
مابقي واحدها نيز تا تيرماه افتتاح مي شود.  بختياري با اشاره به ضرورت 
توانمندس��ازي و خودكفاي��ي مددجويان تأكيد كرد: امس��ال ۴۹۰۰ 
ميليارد تومان تسهيالت در زمينه اشتغال اعطا مي شود و ۶۰۰ ميليارد 
تومان تسهيالت نيز در زمينه اشتغال روس��تايي در نظر گرفته است.  
بختياري با بيان اينكه براس��اس برنامه ريزي ها امسال بايد ۲۰۰ هزار 
شغل براي مددجويان ايجاد شود، تصريح كرد: سال گذشته ۱۷5 هزار 
و ۹۰۰ شغل از سوي كميته امداد ايجاد شد كه بر اين اساس اين نهاد 

۴۰ درصد ايجاد اشتغال كشور را به خود اختصاص داد.

علیرضا سزاوار


