
ب�ر اس�اس آماره�اي مجم�ع خيرين اس�تان 
ته�ران، در ش�ش ماهه امس�ال نس�بت به كل 
سال گذش�ته كمك هاي مردمي در تمام كشور 
400 درص�د رش�د داشته  اس�ت. اي�ن افزايش 
چش�مگير كمك ه�اي مردم�ي در ش�رايطي 
بوده  كه آمارها نش�ان مي دهد معيش�ت براي 
خانواده ه�اي ايران�ي س�خت تر شده  اس�ت. 

تمجيد رهبر معظللم انقاب اسللامي از رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه موجب شللد كلله كمك هاي 
مؤمنانه مردم در مرحله دوم اين رزمايش دو برابر 
شللود. دور دوم كمك هاي مؤمنانه، در سه مقطع 
ذيحجه، محرم و صفر اجرا  شد كه مرحله اول در دهه 
واليت، مرحله دوم در دهه اول محرم و مرحله سوم با 
همت بلند خيرين، بسيجيان و اصناف در آخر صفر 

برگزار مي شود. 
 كمك 920 ميليارد توماني فقط براي كرونا

كميته  امداد ميزان كمك هاي مردمي در طرح ايتام 
امسال را 1100 ميليارد تومان عنوان كرده، رقمي 
كه نسبت به سال گذشته افزايش محسوسي دارد. از 
سوي ديگر سازمان داوطلبان جمعيت هال احمر 
خرداد امسال از كمك 920 ميليارد توماني مردمي 
در خصوص كرونا خبر مي دهد، در حالي  كه اين رقم 

در فروردين امسال فقط 376 ميليارد تومان بود. 
 تشكيل بانك اطالعاتي از نيازمندان

با توجه به تجربه مرحله اول كمك هاي مؤمنانه، در 
معاونت سرمايه انساني بسيج براي يك هزار و 6۵0 
خانوار نيازمند كشور براي مرحله دوم كمك ها بانك 

اطاعاتي تشكيل شد. 

 اكثر اين خانواده ها داراي كد ملي هستند و قبل از 
اين جزو نيازمندان محسوب نمي شدند، اما با اتفاقات 
اخير و شيوع ويروس كرونا نيازمند شده اند كه در 
اين كمك ها كه قرار است سه مرحله اي باشد، اقام 
معيشتي به ترتيب اولويت مشخص شده بين آنان 
توزيع شد. در مرحله دوم كمك هاي مؤمنانه عاوه 
بر توزيع بسته هاي معيشتي، لوازم التحرير، كيف و 
كفش، جهيزيه در حد توان و كارت هديه با اقتضائات 

و شرايط موجود بين نيازمندان توزيع گرديد. 
 هجوم خيرين براي اكرام ايتام

محمد فاحي، مسئول بخش شبكه هاي مردمي و 
امور خيريه كميته امداد استان تهران هم با اشاره به 
كمك هاي مؤمنانه استان تهران اظهار كرد: بيش 
از ۴۵ مركز نيكوكاري در سطح استان تهران است 
كه تمامي اين مراكز نيكوكاري در زمينه كار خير و 
انسان دوستانه فعاليت مي كنند. از زماني كه رهبر 
معظم انقاب اسامي فرمايش كردند كه كمك هاي 
مؤمنانه صورت بگيرد، كمك هاي مؤمنانه مردم دو 

برابر شده است. 
عليرضا عسگريان، معاون مشللاركت هاي مردمي 
كميته  امداد اين افزايش كمك هاي مردمي را حاصل 
»عميق شدن گرايش احساسي، ديني و اعتقادي« 
مي داند. او مي گويد: » افزايش ميزان مشاركت هاي 
مردمي شايد يك مقدار تعجب آور باشد. پنج ماه اول 
امسال ميزان كمك هاي مردمي در طرح اكرام ايتام 
به 1100 ميليارد تومان مي رسد، در حالي  كه سال 
گذشته كمك هاي مردمي 1010ميليارد تومان بود، 
البته ميزان كمك هاي مردمي در سال گذشته هم 

جهش داشته است.«

 از بخش�يدن اجاره به�ا تا طرح همس�ايه 
خوب

آمارهاي شگفت انگيز افزايش كمك هاي مردمي 
تنها محدود به كميته امداد امام خميني)ره( نيست، 
رئيس مجمع خيرين اسللتان تهران هم از افزايش 

چشمگير اين كمك ها خبر داده است. 
 محسللن وليئي با بيان اينكه كرونللا در كنار همه 
تهديدهايش فرصتي براي فراهم كردن بسللتري 
براي دستگيري ساخته ، گفت: » اين روحيه از همان 
ابتدا با تشكيل گروه هاي مردمي در ضدعفوني كردن 
معابر خودش را نشان داد. اين ماجرا با بيانات رهبر 
معظم انقاب در نيمه شعبان هم سرعت بيشتري 
گرفت و افزايش چشللمگيري داشت. كرونا به رغم 
تهديدهايش فرصتي براي همدلي بين مردم پديد 
آورد. اين روحيه تعاون ميان مردم تنها محدود به 
كمك هاي نقدي نمي شد و در بسياري از موارد ديگر 
هم خودش را نشان داد، از بخشلليدن اجاره بهاي 
مغازه ها و طرح همسللايه خوب گرفته تا بخششي 
كه بسياري از صاحبخانه ها نسبت به مستأجرين 

خود داشتند.«
آن طور كه رئيللس مجمع خيرين اسللتان تهران 
مي گويد امسال نسبت به كل سال گذشته بخش 
كمك هاي مردمي ۴00 درصد رشد داشته است و 
اين افزايش شگفت كمك هاي مردمي در شرايطي 
بوده است كه تورم افزايش بسياري داشته و معيشت 

شهروندان سخت تر شده است. 
 مشاركت هاي غيرقابل باور

در كنار كمك هاي مردمي بلله نهادها پويش هاي 
بسياري هم در اين ميان شكل گرفت، يكي از آنها 

پويش » ايران همدل« بود كه در فاصله اي كوتاه بدل 
به بزرگ ترين پويش ملي كشور شد. ايران همدل از 

نيمه شعبان امسال آغاز شد. 
رهبر معظم انقاب اسامي، در سخنراني تلويزيوني 
به مناسبت نيمه شعبان امسال و با اشاره به مشكاتي 
كه به خاطللر كرونا براي برخي مللردم پيش آمده، 
فرمودند: »ماه رمضان، ماه انفاق است. ماه ايثار است. 
ماه كمك به مستمندان است. چه خوب است كه 
يك رزمايش گسللترده اي در كشور به وجود بيايد 
براي مواسات و همدلي و كمك مؤمنانه به نيازمندان 
و فقرا كه اين اگر اتفاق بيفتد، خاطره خوشللي را از 

امسال، در ذهن ها خواهد گذاشت.«
همين پيام موجب شد پويشي به نام ايران همدل در 
سراسر ايران با هدف فراگيرشدن مفهوم مواسات در 
جامعه اسامي آغاز به كار كند. محمد زهرايي، رئيس 
بسيج سازندگي كشور و دبير و سخنگوي رزمايش 
كمك هاي مؤمنانلله ميزان باالي مشللاركت هاي 
مردمي در پيوستن به اين پويش ملي را براي خود 

برگزاركنندگان هم غيرقابل باور خواند. 
وي گفت: »پيش بيني ما بر اساس وضعيت نابسامان 
معيشتي مردم به واسللطه گرفتاري هاي مرتبط با 
بيماري كرونا بسلليار كمتر از لطفي بود كه مردم 
به اين پويش داشللتند. تازه اين كمك ها بخشي از 
مواردي است كه ما توانستيم محاسبه كنيم. « به 
باور او 7  ميليون و 1۵0هزار بسللته معيشللتي و 3 
 ميليون نفري كه اين بسته ها شامل آنها شده است 
مي تواند به عنللوان ركوردي از ميللزان كمك هاي 

مردمي ثبت شود. 
وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان بهزيستي هم خبر 
داده كه » مجموعاً 30ميليللارد تومان كمك هاي 
مردمي در مرحله اول پويش ايران همدل به دست 

مددجويان بهزيستي رسيد.«
 خالقيت در كمك رساني 

كمك هاي مردمي در برخي از شهرهاي كشور هم با 
خاقيت هايي همراه بود. مثاً در بندر عباس عاوه بر 
توزيع بسته هاي معيشتي، كارگاه دوخت لباس فرم 
مدارس براي دانش آموزان بي بضاعت با همكاري و 

مشاركت بسيج سازندگي راه اندازي شد. 
شيفت ايثار كارگران در برخي كارخانجات بزرگ هم 
از ديگر اقدامات مهم بسيج كارگري و كارخانجات 

براي ياري رساني به نيازمندان بود. 
مركز تعميراتي وسللايل سرمايشي كولر و يخچال 
به صورت رايگان در محات محللروم بيرجند هم 
از ديگر خاقيت ها بود. رويكللرد اين مرحله دوم از 
رزمايش همدلي صرفاً توزيع اقللام غذايي نبود و 
حمايت از مشللاغل خانگي يكي از برنامه هاي مهم 

اين مرحله بود. 
مرحله دوم كمك هاي مؤمنانه مللردم در حالي در 
سراسر كشور انجام شد كه بر اسللاس آمار قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه، در موج اول اين رزمايش به 
همت خيرين و ساير نهاد ها بيش از 10 ميليون بسته 
معيشتي در سراسر كشور توزيع شد. در حال حاضر 
هم انجام طرح هاي محروميت زدايي در استان هاي 
مختلف با اولويت پروژه هاي آب و اشتغال همچنان 

ادامه دارد. 
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» شاد« رابط مجازي معلمان و دانش آموزان شد

سردرگمي والدين و دانش آموزان ميان تشتت تصميم گيري مديران !

افزايش 400 درصدي كمك هاي مؤمنانه
كمك هاي مردمي به نيازمندان با وجود مشكالت معيشتي از مرز 1000 ميليارد تومان گذشت

روز  س�ه، چهار 

زهرا چيذري 
بيشتر از بازگشايي   گزارش  2

مدارس نمي گذرد، 
اما طي همين چند روز چند مدل تصميم گيري 
براي برگزاري حضوري و مج�ازي كالس هاي 
درس گرفته شده و در بسياري از مدارس هنوز 
دانش آموزان و والدين نمي دانند تكليفشان تا 
س�اعتي بعد چه خواهد بود! اما انگار تصميم 
غير تك�راري بودن حض�ور دانش آم�وزان در 
مدارس كه روز 1۷ ش�هريور ماه از سوي وزير 
آم�وزش و پ�رورش اع�الم ش�د، همچن�ان 
پابرجاست؛ چراكه روز گذشته نيز سخنگوي 
دولت و معاون اول رئيس جمهور يك بار ديگر بر 
اجب�اري نبودن حض�ور دانش آموزان بر س�ر 
كالس هاي درس تأكيد كردند. حاال بناست تا 
براي ارتباط تصويري بين معلم و شاگرد، حضور 
و غياب دانش آموزان و محتواي كتب درسي از 

ظرفيت شبكه شاد استفاده شود. 
علي ربيعي، سللخنگوي دولت در نشست خبري 
هفتگي خود با اشاره به موضوع بازگشايي مدارس 
گفت:» مبارزه ما بللا دو ويروس تحريللم و كرونا 
مبارزه اي براي بقاي ملي است. ما بايد حمايت از 
دانش آموزان و سامت شللان را در كنار انجام امر 
آموزش بلله خوبي پيش ببريم و ايللن يك آزمون 
ملي براي ماست.« وي با تأكيد بر اينكه به دغدغه 
اولياي دانش آموزان توجه شللد، افللزود:» امروز 
معلمان متعهد مللا در خط مقدم ايللن پيكار قرار 
دارند و مناسبات آنان با دانش آموزان و اولياي شان 
كامًا متفاوت با هميشه اسللت. ضرورت تحرك 
دانش آموزان و تأكيد بر تمرين اجتماعي شللدن، 
شيوه استفاده از فضاي مجازي و انجام امور مربوط 
به تعليم و آموزش از جمله مواردي است كه در ستاد 
ملي كرونا و دولت درباره آن بحث شد و به دغدغه 

اوليا هم در اين زمينه توجه كافي داده شد.«
   حضور در مدرسه اجباري نيست

ربيعي در پاسللخ به اين پرسش كه علت تأكيد بر 

حضور دانش آموزان در مدارس چيست، تصريح 
كرد:» آقاي رئيس جمهوري در همان جلسلله به 
طور صريح اعام كردند كه هيچ اجباري در مدرسه 
رفتن وجود ندارد، اما تمام كارشناسان پرورشي و 
آموزشي حساسيت داشتند كه مدرسه باز شود و در 
اين زمينه به آسيب هاي جسماني و رواني كه در پي 
مدرسه نرفتن بچه ها پيش مي آمد، اشاره مي كردند 

و به همين دليل هم مدرسه ها باز شد.«
به گفته وي از امكانات آموزشللي شبكه شاد هم 
مي توان استفاده كرد. حضور در مدرسه اجباري 
نيسللت، اما مدارس باز اسللت و نيز الزم است كه 
ارتباط دانش آموزان با مدارس حفظ شود، حال يا 

به صورت حضور فيزيكي يا به صورت مجازي. 
  پوش�ش 98 درص�دي تلويزي�ون براي 

آموزش 
اسللحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري 
هم با بيان اينكه آموزش وپرورش در شرايط كرونا 
خيلي قوي عمل كرد، افللزود:»  خانواده ها مخير 
هستند، روش هاي مختلفي كه پيش روي آنها قرار 

گرفته نظير استفاده از فضاي مجازي، برنامه هاي 
صدا و سيما و آموزش حضوري هر كدام كه برايشان 
اطمينان بخش است، انتخاب كنند تا هم دغدغه اي 
براي سامت دانش آموزان وجود نداشته باشد و هم 
برنامه هاي آموزش و تعليم و تربيت به خوبي در 
كشور اجرا شود.« جهانگيري با اشللاره به اينكه 
وزارت آمللوزش و پرورش اعام كرده اسللت كه 
اجباري براي آموزش حضوري وجود ندارد، تصريح 
كرد: » در كنللار آموزش حضوري، صدا و سلليما 
به عنوان رسللانه ملي وقت زيللادي را به آموزش 
اختصاص داده است و خوشبختانه 9۸ درصد مردم 
كشور تحت پوشش برنامه هاي صدا و سيما هستند 
و در دورترين روستاها نيز امكان دريافت برنامه هاي 
صدا و سيما وجود دارد. البته اگر خانواده اي امكان 
تهيه تلويزيون نداشللته باشللد نيز با كمك هاي 
دولت و خيرين اين مشللكل قابل حل است، اما بر 
اساس آمارها ميزان برخورداري خانواده ها از اين 
امكانات در اقصي نقاط كشور به باالي 90 درصد 

رسيده است.«

   ارتب�اط مجازي دانش آم�وزان و معلمان 
با »شاد«

محسللن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش 
هم با بيان اينكه سللال تحصيلي جديد با تأكيد 
بر چند اصل آغاز شللد افزود: » اصل اول سامتي 
است، لذا پروتكل هاي بهداشللتي در دستور كار 
قرارداديم و بر اجراي آن نظارت مي كنيم بنابراين 
از مديران، معلمان و خانواده ها خواستيم تا در همه 
شللرايط پروتكل ها را رعايت كنند. اصل دوم اين 
است كه همه دانش آموزان آموزش ها را دريافت 
كنند، به گونه اي كه هيچ كس از آموزش ها محروم 
نشللود. سللومين اصلي كه مورد توجه قرارداديم 
اين بود كه خانواده ها نگران سللامتي و آموزش 
فرزندانشان هستند، لذا اصل سوم توجه به نگراني 

اوليا است.«
وي اداملله داد:» شللرايطي را پيش بيني كرديم 
كه آموزش تداوم داشللته باشللد، شللبكه شاد با 
ظرفيت هاي جديد را فعال كرديللم لذا امكانات 
جديدي را در اين شبكه قرارداديم، ازجمله ارتباط 
تصويللري بين معلم و شللاگرد، حضللور و غياب 
دانش آموزان و محتواي كتب درسي را در شبكه 
شللاد بارگذاري كرديم و آموزش ها نيز به صورت 

زنده در اين شبكه ارائه مي شود.«
به گفته حاجللي ميرزايي عاوه بللر آموزش هاي 
مستقيم، سه شبكه تلويزيوني نيز آموزش ها را ارائه 
مي دهند در ابتكاري كه انجام شللد آموزش هاي 

ويژه ناشنوايان نيز ارائه مي شود. 
وي از پوشللش بيش از 97درصدي شللبكه هاي 
تلويزيوني در سراسر كشور خبر داد و افزود:»براي 
رفع مشللكل ارتبللاط يك طرفلله تلويزيللون در 

آموزش ها، از طريق شبكه شاد عمل كرديم.«
حاجي ميرزايي تأكيد كرد:» جايگزين آموزش هاي 
حضوري وجود ندارد، زيرا كودكان با حركت در فضاي 
مدرسه ظرفيت هاي ذهني شللان افزايش مي يابد. 
نگراني هاي اوليا از دوري دانش آموزان از مدرسلله 

كمتر از نگراني از ويروس كرونا نيست.«

 وزير بهداشت گفت:براي اولين بار در تاريخ ايران، امسال 10 هزار و 
600 تخت بيمارستاني و 2 هزار تخت آي سي يو را به مجموعه مراكز 

درماني اضافه خواهيم كرد. 
 معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه هنوز حدود 
۵00 هزار دانش آموز براي ثبت سللفارش كتب درسي اقدام نكردند، 
گفت: 220 هزار نفر در دوره ابتدايي، 1۵9 هزار نفر در دوره متوسطه، 
1۵2 هزار نفر در متوسللطه نظري و ۸2 هزار نفر در هنرستان ها هنوز 

ثبت نام كتب درسي را انجام ندادند. 
 رئيس سللازمان نوسازي، توسللعه و تجهيز مدارس كشللور از اباغ 
اعتبار ۵۵ ميليللارد توماني براي تجهيللزات كاس  هاي درس مناطق 

محروم خبر داد. 
 معاون توسللعه مديريت و منابع وزير بهداشللت گفللت: ۵3 پروژه 
بهداشتي و درماني با مسللاحت بيش از ۴0 هزار متر مربع در كشور به 

بهره برداري رسيد. 
 مشاور وزير و مسئول شبكه آموزشللي دانش آموز)شاد( زمان بندي 
ساعات آموزش در شبكه شللاد را اعام كرد و گفت: ساعت حضور در 

شبكه شاد در هر روز حدود 2 تا 2/۵ ساعت است. 
 حجت االسام درويشلليان گفت: چندي پيش بازرسي مفصلي در 
خصوص تحول سامت در سطح كشللور انجام شد، آسيب هاي جدي 
را احصا كرديم و اينكه اين طرح چه توقعاتللي ايجاد و چه هزينه هاي 

سرسام آوري تحميل كرد. 

فراخوان جهاني وزير بهداشت 
براي پايان دادن به تحريم سالمت 

در شرايط پاندمي كرونا
آمار فوتي هاي ناشي از كرونا در كشورمان از 22 هزار و 500 قرباني 
فراتر رفت. اما چالش هاي مقابله با وي�روس تاجدار تنها به تاخت 
و تاز اين ويروس ناش�ناخته منتهي نمي ش�ود و تحريم هاي دارو 
و تجهيزات پزش�كي مس�ير مقابله با كرونا را ناهموارتر مي كند. 
در همين راس�تا وزير بهداش�ت، درم�ان و آموزش پزش�كي در 
نامه  اي به مديركل س�ازمان جهاني بهداشت، فراخواني جهاني را 
براي پاي�ان دادن تحريم هاي نامش�روع و يكجانبه اياالت متحده 
كه س�المت جهاني را به مخاطره انداخته اس�ت، خواس�تار شد. 
بر اساس آخرين آمار جهاني پايگاه اطاعاتي »worldometer« تا صبح 
روز گذشته 27 ميليون و ۴۸9 هزار و 3۴2 نفر در جهان به ويروس كرونا 
-كوويد19 - مبتا شده اند كه از اين تعداد، ۸96 هزار و ۸67 هزار نفر جان 
خود را از دست داده اند.  از مجموع تعداد مبتايان در جهان، 19 ميليون 
و ۵90 هزار و 369 نفر بهبود يافته و توانسته اند اين بيماري را شكست 
دهند.  در كشور ما هم طي 2۴ ساعت منتهي به 1۸ شهريور 1399 و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 2 هزار و 302 بيمار جديد مبتا به 
كوويد19 در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 226 نفر از آنها بستري 
شدند و مجموع بيماران كوويد19 در كشور به 391 هزار و 112 نفر رسيد.  
در همين زمان، 132 بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان اين بيماري به 22 هزار و ۵۴2 نفر رسيد. 
همچنين 3هزارو713 نفر از بيماران مبتا بلله كوويد19 در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.  تا كنون 337 هزار و ۴1۴ 

نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
بر اساس آخرين اطاعات كرونا در كشور، اسللتان هاي تهران، مازندران، 
گيان، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان 
شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در وضعيت قرمز قرار دارند.  همچنين 
اسللتان هاي آذربايجان غربي، البرز، فارس، لرسللتان، هرمزگان، اردبيل، 
بوشهر، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، مركزي، ايام، 
چهارمحال و بختياري، گلستان و خوزستان در وضعيت هشدار قرار دارند. 

   درخواست از سازمان جهاني بهداشت 
حاال وزير بهداشت دست به قلم شللده و در نامه اي خطاب به مدير كل 
سازمان جهاني بهداشت خواستار فراخواني جهاني براي پايان تحريم ها 
عليه سامت شده اسللت. سللعيد نمكي در نامه خود خطاب به دكتر 
تدروس آدهانوم تأكيد كرده است: زمان فراخوان جهاني فرا رسيده كه 
همه تحريم  ها برداشته شود و سامت افراد تحت تأثير به خطر نيفتد و 
از جنابعالي در خواست دارم اقدامات الزم براي پايان دادن تحريم  هاي 
نامشللروع و يكجانبه اياالت متحده كه موجب رنج و درد و مرگ مردم 
ايران و ساير ملت  ها شده و عواقب منفي براي سامت جهاني و امنيت 

بهداشت به بار مي  آورد، انجام شود. 
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول اين هفت ماه براي مقابله با 
كرونا تصريح كرده است:» با وجود تمام تاش هاي ما، دهها نفر از پرسنل 
تحصيلكرده و متعهد در حوزه بهداشت درمان را به  طور دردناكي از دست 
داديم كه در پيام شما به مناسبت روز پزشك از آنها يادآوري شد، به رغم 
مبارزه همه جانبه ما با COVID- 19، جمهوري اسللامي ايران با نقض 
يكجانبه، غيرقانوني و آشللكار قوانين بين المللي از جمله برجام مواجه 
است كه اين امر باعث تحريم  هاي گسترده، همه جانبه و بي رحمانه عليه 
مردم ايران شده است. در همين حال، مسدود كردن دسترسي ايران به 
كانال  هاي بانكي جهاني به اقتصاد ايران آسلليب زده و فعاليت هاي مهم 
تجاري از جمله دارو و تجهيزات پزشكي را مختل كرده است كه اين امر، 
سامت مردم كشورمان را در شرايط شيوع بيماري كوويد19 هدف قرار 
داده و آسيب زده است. عاوه بر تعهدات عام و معاهدات چند جانبه، دولت 
امريكا بر مبناي دستور موقت ديوان بين المللي دادگستري، ملزم به رفع 

تحريم  ها در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي است.«
وي در نهايت از رئيس سازمان جهاني بهداشت خواست اقدامات الزم 
براي پايان دادن تحريم  هاي نامشللروع و يكجانبلله اياالت متحده كه 
موجب درد و مرگ بر مردم ايران و سللاير ملت ها شده و عواقب منفي 

براي سامت جهاني و امنيت بهداشت به بار مي آورد، انجام دهد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

زمين خواري بيخ گوش باغ گياه شناسي
تصرف زمين هاي اطراف باغ گياه شناسي 

مانع از توسعه آن شده است
توس�عه ب�اغ گياه شناس�ي مل�ي اي�ران ب�ه  دلي�ل تصاح�ب 
زمين هاي اطرافش به بن بس�ت خورده اس�ت. ش�هرداري هيچ 
نظارتي بر س�اخت و س�ازهاي بي روي�ه اطراف باغ گياه شناس�ي 
مل�ي ن�دارد و اي�ن ب�اغ مل�ي در ان�زوا ق�رار گرفته اس�ت. 
باغ گياه شناسللي ملي ايران كه 1۴۵ هكتار وسعت دارد و از بزرگ ترين 
 )Kew Garden( و مشهورترين باغ گياه شناسي جهان در انگلسللتان
2۴هكتار بزرگ تر است، در حاشيه اتوبان تهران ل كرج قرار دارد. اين باغ 
در سال هاي اخير در معرض تهديدهاي مختلفي قرار گرفته و بي توجهي 
شهرداري موجب شده اكنون اين باغ ملي امكان توسعه را از دست بدهد. 

 مي سازند و بعد مجوز مي خواهند
روز گذشته احمد مسجد جامعي در صحن شوراي شهر به موضوع باغ 
گياه شناسي هم كه داراي ۴ هزار گونه گياهي دارد، اشاره كرد و گفت: 
قرار بود اين مجموعه تا پاي كوه كشيده شود، اما شاهديم كه زمين هاي 
باالدستي تصرف شده است.  وي با انتقاد از شهرداري منطقه 22 تهران 
كه باغ ملللي هم در محدوده آن اسللت، گفت: در يللك بازديدي كه از 
منطقه داشتم، مديران اشاره كردند كه ساخت و ساز انجام مي شود، اما 
بعد از ما مي خواهند كه پايان كار بدهيم.  انبوه سللازي در حاشيه باغ 
گياه شناسي در سال هاي اخير شدت گرفته و حتي براي عضو شوراي 
شهر هم مشخص نيست كه چطور شهرداري حاضر به مجوز دادن به 

ساختمان سازي هاي اطراف اين باغ شده است. 
 آثار مرگبار زيست محيطي براي باغ ملي

از زماني كه منطقه 22 تهران در انبوه ساختمان هاي سر به فلك كشيده 
غرق شد، پيش بيني مي شللد كه آثار زيست محيطي غير قابل جبراني 
براي شللهروندان به ارمغان بياورد. در يك دهه اخير معلوم نيست چه 
تصميمي و با چه تدبير عاقانه اي منجر به توسعه سازه هاي مسكوني در 
اين منطقه خوش آب و هوا و هدايت صد ها هزار نفر به اين بخش از غرب 
تهران شللد كه امروز به راحتي مي توان آثار مرگبار زيست محيطي آن 
را براي دهه هاي آينده پيش بيني كرد.  مهاجرت صدها هزار نفر به اين 
سازه هاي مرتفع اطراف باغ گياه شناسي پيامدي جز سرازيري فاضاب 
انساني شامل مواد شوينده و سمي تا آثار مخرب حضور انسان ها در اين 
حاشيه، ترافيك سللنگين و آلودگي هوا، نابودي چشم انداز طبيعي به 
دامنه هاي زيباي البرز، از بين رفتن چشللمه ها و سفره هاي زير زميني 
به ارمغان نمي آورد و توصيفي كوچللك از آينده تاريك اين پارك ملي 
قلمداد مي شود.  طرح جامع اين باغ به نحوي پيش بيني شده است كه 
نشان دهنده الگويي از باغ ها و رويشللگاه هاي ويژه ايران و جهان باشد. 
به اين منظور يك ميدان در مركز باغ پيش بيني شده كه چهار بلوار در 
چهار جهت آن به هم مي پيوندند. به عللاوه در طرح جامع با توجه به 
شرايط آب و هوايي منطقه و نيازهاي علمي و تحقيقاتي، مجموعه هاي 
مختلفي در نظر گرفته شده اند كه تاكنون حدود ۴ هزار گونه از گياهان 
بومي و غير بومي را در خود جاي داده است.  در واقع براي ساخت اين باغ 
ملي مسائل مهمي براي موقعيت مكاني آن در نظر گرفته شده بود؛يعني 
مكان فعلي براي رشد و نمو گياهان با ارزش آن بهترين موقعيت را دارد 
و در آينده هم براي حفظ پويايي بايد توسعه يابد،  اما تصرف زمين هاي 

اطراف اين باغ، امكان توسعه آن را از بين مي برد. 
 بي تدبيري هاي ادامه دار

از ويژگي هاي اين باغ اين است كه حدود۴هزار گونه گياهي با نيازهاي 
مختلف اكولوژيك را كه از نقاط مختلف كشور جمع شده و بعضاً نيز از 
خارج از كشور وارد شده اند در خود جاي داده است. به عبارت ديگر براي 
اينكه اين تعداد گونلله گياهي در كنار هم قللرار گيرند و اين مجموعه 
ارزشمند ژنتيكي ايجاد شود، شرايط مختلف زيستي در نظر گرفته شده 
كه انبوه سازي در اطراف اين مكان در دراز مدت موجب آسيب رساندن 
به اين مجموعه ارزشمند مي شود.  بي تدبيري مسئوالن فقط به ساخت 
و ساز هاي بي رويه اطراف باغ گياه شناسي محدود نمي شود. پيش از اين 
نيز عقد قرار داد با بخش خصوصي براي اجاره باغ گياه شناسللي ملي با 
موجي از اعتراض كارشناسان و فعاالن محيط زيست رو به رو شده بود؛ 
چراكه تجربه نشان داده اينگونه اجاره دادن ها هرگز با اهداف اصلي اين 
مراكز كه آموزش و پژوهش است، همخواني ندارد و حتي گفته مي شد 
بخش خصوصي در قرار دادي كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي پارك 
بسللته كاركرد هاي تفريحي و حتي برگزاري جشن هايي مانند جشن 

عروسي در اين مجموعه را مد نظر داشت. 
در دوره اي هم مسئوالن جهاد كشللاورزي ناچار شدند كه حدود 120 
باغبان اين مركز را به دليللل كمبود اعتبار اخراج كنند و بسللياري از 

بخش هاي ارزشمند اين باغ در آستانه نابودي قرار گرفت. 

ديكتاتورها ويژگي هايي دارند كه خيلي از اوقات شبيه همند؛ 
يكي از اين ويژگي ها نفاق و دورويي است!

نام »موسوليني« ديكتاتور ايتاليا را شنيده ايد؟
او در برابر ملتي كه از ظلم اس�تعمار امريكا به تنگ آمده بود، 

مي ايستاد و با حرارت و گرمي رجز مي خواند و شعار مي داد. 
ملت از سخنان وي به هيجان آمده، شعارهاي ضد امپرياليستي 
سر مي دادند. اين امر باعث شده بود وجهه استعمارستيزي وي 

برجسته شده، بر سِر زبان ها بيفتد!
اما اين هم�ه ماجرا نبود؛ وقتي موس�وليني به كاخ س�لطنتي 
برمي گشت، بالفاصله به سفير امريكا زنگ مي زد و مي گفت اين 
هارت و پورت ها، اين سخنراني هاي مهيج خوراك افكار عمومي 

است. مبادا به دل بگيريد. . . ما با شماييم!
اين شيوه حكومتي ديكتاتورهاي دوروست. هر كارگزاري كه 
از چنين شيوه رذيالنه اي بهره گيرد، يك »موسوليني كوچك« 

درون خود پرورده است!
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ابراهیم مشیريان

كاهش ۷0درصدي نرخ باروري ايران 
در ۳0 سال گذشته!

برآورده�ا نش�ان مي ده�د ك�ه مي�زان ب�اروري كل در كش�ور 
از ح�دود ۷/ ۷ فرزن�د ب�راي ه�ر زن در س�ال 1345 ب�ه س�طح 
ب�اروري ح�دود 1/8 فرزن�د ب�ه ازاي ه�ر زن در س�ال 1390 
رسيده اس�ت و بر اس�اس گ�زارش ملل متح�د نرخ ب�اروري كل 
ما در 30 س�ال گذش�ته ح�دود ۷0درص�د كاهش داشته اس�ت!

روند تحوالت باروري در ايران بر اساس برآوردهاي صورت گرفته حاكي 
از تغييرات و نوساناتي قابل ماحظه است؛ شاخص مرسوم براي بررسي 
روند تغييرات باروري در پيشللينه جمعيت شناسللي، »نللرخ باروري 
كل يا )TFR )Total Fertility Rate اسللت كه نشان دهنده متوسط 
تعداد فرزندان به دنيا  آمده براي يك زن در طول دوره باروري اوسللت.  
برآوردهاي انجام شده نشللان مي دهد كه ميزان باروري كل كشورمان 
در حدود 7/ 7 فرزند براي هر زن در سال 13۴۵ به 6/3 فرزند در سال 
13۵۵ كاهش يافته است؛ بعد از اين كاهش اوليه موقتاً وقفه اي در گذار 
جمعيتي ايران پديد مي آيد و تحت تأثير شرايط متأثر از رويداد انقاب 
اسامي، باروري بين سال هاي 13۵6 تا 13۵۸ افزايش مي يابد و سپس 

تا حوالي سال 1363 روند نسبتاً ثابتي را ادامه مي دهد. 
به گزارش تسنيم، از سللال 1363 به بعد مجدداً به تدريج روند كاهش 
باروري آغاز مي شللود و از 6/9 فرزند براي هر زن در اين سللال به ۵/ ۵ 
فرزند در سللال 1367 كه زمان راه اندازي مجللدد برنامه هاي تنظيم 
خانواده است، مي رسد؛ از اين زمان به بعد كاهش باروري به سرعت روند 
انتقالي خود را طي مي كند و ميزان باروري كل به حدود 2/17 در سال 
1379 مي رسد.   گزارش ملل متحد در سال 2017 به عنوان چشم انداز 
جمعيت جهان نيز نشان مي دهد كه نرخ باروري كل در طول 30 سال 

گذشته حدود 70 درصد كاهش داشته است. 
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