
بيش از يكسال است كه دنيا با مشكالت ناشي 
از شيوع كرونا دست و پنجه نرم مي كند كه يكي 
از آنها كاهش رشد جمعيت است. در كشور ما و 
در سايه بي تدبيري مسئوالن، هم از لحاظ مرگ 
و مير كرونايي و هم از لح�اظ كاهش باروري، 
جمعيت با شيب تندتري كاهش مي يابد، اين در 
حالي است كه به تعويق انداختن بارداري عالوه 
بر اينكه سن باروري را باال مي برد، گاهي موجب 
از دست دادن فرصت بارداري نيز خواهد شد. 

پيش از ش��يوع ويروس كرونا، شرايط اقتصادي 
كشور و تورم و همچنين تغيير نگرش مردم نسبت 
به ازدواج و فرزندآوري، به مرور زمان رفتار آنها را 
تغيير داد و موجب به تعويق انداختن فرزندآوري 
در ميان بس��ياري از خانواده ها ش��د، اما در زمان 
شيوع كرونا مش��كالت برجس��ته تر از قبل شد؛ 
بيكاري بيشتر و درآمد كمتر شد، استرس باال رفت 

و آرامش تا حد زيادي كمياب شد! شيوع ويروس 
كرونا، احساس ناخوش��ايندي را همه گير كرد و 
رنگ اميد به آينده را از بين برد. حاال زنگ خطر 
كاهش رشد جمعيت به صدا درآمده و كارشناسان 
جمعيتي درباره سرعت منفي شدن رشد جمعيت 

كشور در آينده اي نزديك هشدار مي دهند. 
صالح قاس��مي، پژوهش��گر تح��والت جمعيت 
ايران و جه��ان در اين باره به خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: »براساس آمارهايي كه در حال حاضر 
در طرح تحول جمعيتي كشور داريم، نرخ رشد 
جمعيتي كش��ورمان حدود 0/6 ت��ا 0/7 درصد 
اس��ت و با سرعت بس��يار زيادي در حال كاهش 
است. نرخ باروري كشورمان 0/1 و 6 /0 فرزند به 
ازاي هر زن است، در حالي كه نرخ جانشيني 2/1 
فرزند به ازاي هر زن مي باش��د  كه متأسفانه بايد 
گفت در حال حاضر نرخ باروري فعلي كشورمان 

پايين ترين نرخ باروري دنياي اسالم است.«

او درباره نرخ سالمندي در كشورمان نيز هشدار 
مي دهد و مي گويد: »نرخ س��المندي كشورمان 
از مرز 10 درصد گذشته و با س��رعت زيادي در 
حال ثبت ركورد جديدي در س��المند شدن در 

جهان هستيم.«
قاسمي درباره تأثير كرونا بر كاهش رشد جمعيتي 
كش��ور اظهار مي دارد: »در الگ��وي آينده پژوهي 
پيش بيني هاي ما منه��اي پاندمي كرونا اين بود 
كه اگر با همين روال و روند ادام��ه پيدا كند، در 
حوالي سال هاي 1420 تا سال 1425 نرخ رشد 
جمعيت مان، صفر درصد مي ش��ود و ديگر رشد 
جمعي��ت نخواهيم داش��ت. آن وقت پيش بيني 
مي كرديم كه در ادامه اين روند نرخ رش��د كشور 
منفي خواهد شد و كاهش رشد جمعيت را رقم 
خواهد زد. آن موقع پيش بيني ما اين بود كه در 
س��ال ها 1420 تا 1425 به جمعيت حدود 93 
ميليون نفر مي رس��يم و بعد از آن شاهد كاهش 

جمعيت كل كشور مي شويم، اما با شرايط جديد 
پاندمي كرونا كه روي شاخص هاي جمعيتي به 
شدت تأثير گذاشت كه تمام معادالت و الگوهاي 
آينده پژوه��ي را به هم ريخته و به كاهش رش��د 

جمعيت سرعت بيشتري داده است.«
پژوهشگر تحوالت جمعيت ايران و جهان تصريح 
مي كند: »در حال حاضر بسياري از جامعه شناسان 
و جمعيت شناسان معتقدند كه تحوالت جمعيتي 
كش��ورها و همينطور جه��ان را مي توانيم به دو 
مقطع پيش��اكرونا و پس��اكرونا تبديل كنيم. در 
چنين ش��رايطي و تأثير كرونا در كاهش رش��د 
جمعيت پيش بيني ما اين است كه از سال 1410 
نرخ رشد جمعيت كشورمان به صفر و بعد به منفي 

ميل پيدا خواهد كرد.«
او با اشاره به اينكه زمان پيدا كردن راه حل براي 
افزايش رشد جمعيت كوتاه شده است، مي گويد: 
»پيش بيني آينده پژوهي نرخ رش��د صفر درصد 
به جاي 1420 تا 1425 در س��ال 1410 محقق 
مي ش��ود و اين يعن��ي بحران كاه��ش جمعيت 
عميق تر است و پيامدهاي آن بسيار بيشتر خواهد 
بود و پنجره جمعيتي ما خيلي زودتر بسته خواهد 
شد، بنابراين پيامدهايي كه در كاهش نرخ رشد 
جمعيت منتظرش بوديم، شديدتر خواهد بود و 
زمان ما براي كنترل بحران جمعيت بسيار كوتاه تر 

شده است.«
به گفته قاس��مي، كرونا مع��ادالت آينده پژوهي 
را به هم ريخت، از يك س��و روي تع��داد مواليد 
تأثير گذاشته و باعث شده كه بسياري از افراد از 
فرزندآوري صرف نظر كنند، از سوي ديگر نيز روي 
تعداد مرگ و مير تأثير گذاشته كه هر دوي اين 
تغييرات منجر به سرعت در كاهش نرخ جمعيت 

شده است.«
پژوهشگر تحوالت جمعيت ايران و جهان تأكيد 
مي كند: »اميدوارم كه مردم و مسئوالن اهميت 
اين مسئله را در ابعاد فردي و اجتماعي به خوبي 
درك كنند و با ي��ك عزم مل��ي و اراده همگاني 
درصدد مديريت اين بحران گس��ترده جمعيت 
برآيند، زيرا كه اگر عزمي جدي براي پيدا كردن 
راه نج��ات از اين ش��رايط وجود نداشته باش��د، 
در آين��ده اي نزديك هيچ كس از عه��ده رفع آن 
برنخواهد آمد. بنابراين هرگونه اهمال در حل اين 
مسئله،  بهبود شرايط را سخت تر كرده و عواقب 

جبران ناپذيري را رقم خواهد زد.«
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پروژه تفريحي سيب لند كه با دستور دادستان تهران به جرم كوه خواري متوقف شده بود، اكنون در شرف راه اندازي است

كوه خواري با طعم سيب!

ابر چالش رشد منفي جمعيت ايران از 1410 
جمعيت ايران 10 سال زودتر از پيش بيني ها پير مي شود

پروژه گردشگري 

عليرضا سزاوار
سيب لند فيروزكوه   گزارش  2

در ش�رق اس�تان 
تهران، سه سال قبل به دستور دادستان وقت 
تهران به جرم كوه خواري و زمين خواري متوقف 
شد. اين پروژه كه بزرگ ترين جنگل درختان 
اُرس ايران را هم در معرض ناب�ودي قرار داده، 
اكنون با حواشي زيادي در حال راه اندازي است. 

پروژه س��يب لند با واگ��ذاري 230 هكتار زمين 
در ش��رق اس��تان تهران در ذخيره گاه امين آباد 
در س��ال 94 كلي��د خ��ورد و در روزه��اي اخير 
حاشيه ساز شده است. اين منطقه يكي از مهم ترين 
ذخيره گاه هاي جنگلي اس��تان تهران اس��ت كه 
حاال با تله كابين، مسيرس��ازي، ساختمان سازي، 
لوله گذاري و جاده س��ازي و غيره در حال نابودي  
اس��ت.  پروژه تفريحي و تله كابين 450 هكتاري! 
سيب لند در منطقه بكر و كوهستاني در حاشيه قله 
دماوند قرار گرفته و داراي دهها گونه گياهي و محل 
زندگي برخي از گونه هاي نادر حيات وحش است. 

 مصداق بارز زمين خواري و كوه خواري
شواهد نشان مي دهد كه با مماشات محيط زيست و 
اداره كل منابع طبيعي استان تهران و دست پر زور 
عده اي اين پروژه آسيب رسان به طبيعت شكننده 

استان تهران تحميل شد. 
تيرماه سال 97 شبكه دوم صدا و سيما در گزارشي 
مفصل نس��بت به ايجاد منطقه گردشگري سيب 
لند به ش��دت انتقاد كرد. دو روز بعد، دادس��تان 
وق��ت ته��ران در اي��ن خصوص ب��ا بي��ان اينكه 
از چند س��ال قبل پرون��ده اي راجع ب��ه واگذاري 
230 هكتار از اراضي ش��رق اس��تان تهران به نام 
سيب لند تشكيل شده، خبر داد كه متهمان پرونده 
مدعي ان��د مجوزه��اي الزم را از نهادهاي دولتي 

و ذي ربط دريافت كرده اند، ام��ا پرونده پس از دو 
س��ال رس��يدگي، با صدور قرار عدم صالحيت به 
دادسراي تهران ارسال شده است؛ اقداماتي كه در 
اين پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق 

بارز زمين خواري و كوه خواري است. 
به گفت��ه دادس��تان، متهمان در اراض��ي مذكور 
اقدام��ات متعددي نظير جاده س��ازي، تس��طيح 
اراضي، احداث رستوران  و ساخت تله كابين انجام 
داده و ح��دود دو هفت��ه پيش كه متوجه ش��دند 
پرونده وارد مرحله جدي رس��يدگي شده اس��ت، 
مبادرت به پيش بيني مراسم افتتاحيه تله كابين 
در محل كردند كه بازپرس با توجه به مستندات و 
گزارش ضابطان، دستور توقف عمليات اجرايي در 

محل را صادر كرد. 
تعداد زيادي از انجمن هاي حوزه محيط زيس��ت 
در س��ال 94 با انتش��ار بيانيه اي خواهان توجه به 

بزرگ ترين جن��گل درختان اُرس اي��ران و توقف 
ساخت وس��از در آن ش��دند. در اين جنگل تعداد 
بسيارزيادي درخت با عمر بيش از 100 سال وجود 
دارد.  در پروژه س��يب لند، بخش شمالي جنگل 
اُرس در ارتفاع 2هزارو500 تا 3هزار متر، به دهكده 
وياليي، مجتمع تجاري، رس��توران، بيمارستان!، 
شهربازي، پارك آبي، شكارگاه بين المللي!، درياچه 
مصنوعي و مركز همايش هاي بين المللي تبديل 
خواهد شد.  اين پروژه گردش��گري بيش از 530 
هكتار از بكرترين مناطق طبيعي كوهستاني شرق 
پايتخت را تبديل به يك شهرك تفريحي خواهد 
كرد. دقيقاً همان فرايندي كه در بسياري از ديگر 
نقاط بكر طبيعت ايران مثل لواسان و كالردشت 
طي ش��د و اكنون ديگر از آن طبيعت بكر و قابل 
اس��تفاده عموم خبري نيس��ت. موقعيت مكاني 
سيب لند هم به نحوي است كه فقط خودروهاي 

گرانقيمت توانايي رفتن به آنجا را دارند. 
 نظ�ر مثب�ت دس�تگاه هاي مختل�ف به 

تخلفات!
سال 98 معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
تهران با اشاره به توقف فعاليت پروژه گردشگري 
سيب لند خواهان بازگشايي اين پروژه و رسيدگي 

همزمان به مسائل حقوقي آن شد. 
محمد امامي امي��ن در يازدهمين جلس��ه رونق 
توليد و رف��ع موانع س��رمايه گذاري با اش��اره به 
بررسي پروژه سيب لند در فيروزكوه توسط شركت 
عقيق پارسيان اظهار  داش��ت: »اين پروژه بزرگ 
و اس��تاندارد مجموعه اي از تله كابين، رس��توران 
و اماكن گردش��گري اس��ت كه فاز اول آن آماده 
بهره برداري بود كه سال گذش��ته به دستور مقام 
قضايي توقيف شد.  دس��تگاه هاي مختلف اعم از 
ميراث فرهنگ��ي، محيط زيس��ت، منابع طبيعي  
و جهاد كش��اورزي نظرشان اين اس��ت كه پروژه 
بازگشايي شود و اگر تخلفاتي وجود دارد به مرور 

زمان قابليت رسيدگي دارد. «
معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار تهران 
تصري��ح كرد: »توقف پ��روژه خس��ارت زيادي به 
س��رمايه گذار وارد مي كند؛ چراك��ه بيش از 150 
ميليارد تومان براي آن هزينه ك��رده و تله كابين 
استاندارد و به روزي را ايجاد كرده است، در سالي كه 
حمايت از رونق توليد است طبق تأكيدات رئيس 
قوه قضائيه حمايت از رونق توليد و سرمايه گذاري 
در دس��تور كار قرار دارد. درخواست ما اين است 
كه اجازه داده ش��ود پروژه بازگشايي و در ذيل آن 

رسيدگي به امور قضايي انجام شود. «
 اتفاقي را كه اكنون رخ داده  از سخنان معاون 
اس��تاندار مي توان فهميد؛ پروژه ب��ا تخلفات 
به س��رانجام برس��د تا بع��داً فكري ب��ه حال 

محيط زيست بكنيم!

  سخنگوي ش��وراي شهر گفت مس��ير حناچي خالف جهت منافع 
شهر است. 

  عض��و كميس��يون قضاي��ي و حقوق��ي مجل��س گفت: ب��ه علت 
محدوديت هايي كه براي ورود به حوزه وكالت وجود دارد، 600 تا 700 

هزار كارشناس حقوق فارغ التحصيل در كشور بيكار هستند. 
  در حالي كه بيش از يكس��ال از آغاز به كار مجدد طرح س��اماندهي 
كودكان كار و خيابان در تهران مي گذرد و تاكنون بيش از 800 كودك در 
اين طرح جمع آوري شده اند؛ رئيس ستاد حمايت از كودكان كار و خيابان 
استان تهران از ورود اين ستاد براي ساماندهي كودكاني كه در »مترو«ها 

يا به صورت »زيرزميني« در كارگاه ها كار مي كنند، خبر مي دهد. 
  رئيس شوراي شهر تهران گفت: 10 نفر از 12 نفر كانديداي انتخابات 
شوراي شهر ششم رد صالحيت شده اند كه با سازمان هاي مربوطه وارد 

مذاكره شده ايم تا داليل رد صالحيت را جويا شويم. 
  مدير كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با اشاره به 
مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران و پايش ميداني پرنده نگرها از 

شناسايي و ثبت بيش از 210 گونه پرنده در شهر تهران خبر داد. 
  رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس از شروع تحقيق و تفحص 
مجلس از نحوه هزينه كرد 11 هزار ميلياردي در پروژه احياي درياچه 
ارومي��ه و واگذاري چند ه��زار هكت��ار اراضي ملي و تح��ت حفاظت 

محيط زيست خبر داد. 
  »آواز بخ��وان، پرواز ك��ن، اوج بگير مثل پرنده« ش��عار روز جهاني 
پرندگان مهاجر در سال 2021 اس��ت كه با هدف جلب توجه، ارتقاي 
سطح آگاهي و آموزش در خصوص پرندگان مهاجر و تهديدات پيش 

روي آنها تعيين شده است. 
  رئيس انجمن داروس��ازان اي��ران با انتق��اد از آنچه »تغيير ناگهاني 
آيين نامه هاي مرتبط با فعاليت داروخانه ها« خواند، از سازمان غذ او دارو 
خواست كه در فرآيند بازنگري ضوابط و آيين نامه مربوط به داروخانه ها، 

نظرات داروسازان را اخذ كند. 
  سازمان هواشناسي از وقوع رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شديد 

موقت و بارش تگرگ در بيشتر استان هاي كشور خبر داده است. 

حسین سروقامت

چند سال بي قانوني آشكار 
عليه رزمندگان عراقي و افغانستاني

س��اليان س��ال از جنگ تحميلي و پايان دفاع مق��دس مي گذرد، اما 
همچنان ياد و خاطره ش��هدا و جانبازان در بزنگاه هاي تاريخي همراه 
ملت ايران است. شايد بسياري از نسل جوان كه حين جنگ يا سال هاي 
پس از آن به دنيا آمده اند، ندانن��د كه در جبهه هاي حق عليه باطل در 
كنار رزمندگان دالور ايراني رزمندگاني از دو كش��ور همسايه عراق و 
افغانستان نيز دوش��ادوش فرزندان ملت ايران فرمان خميني كبير را 
لبيك گفتند،اما آيا كسي پس از اتمام جنگ نيز س��راغي از اين افراد 

گرفته و رشادت هاي آنان را قدر نهاده است؟ 
مدتي پيش اطالع يافتيم كه رزمندگان افغانستاني حاضر در جنگ ايران 
و عراق ساليان سال است كه به دنبال امكان بهره مندي از خدمات بنياد 
شهيد و امور ايثارگران هستند و هر بار با جواب منفي مسئوالن مواجه 
مي شوند. همچنان كه در بهت و حيرت اين موضوع بوديم با رزمنده اي 
سابق از سپاه بدر عراق مواجه شديم كه او نيز از درد مشترك همرزمان 
عراقي اش سخن مي  گفت. عجيب اين است كه مرداني دالور به  رغم عدم 
تعلق به اين آب و خاك با فرمان امام به صف مقابله با دشمن پيوستند 
و پس از آن نيز ساليان سال در اين كشور زيسته اند، اما همچنان با آنان 
مانند يك غريبه رفتار مي شود و در كوچك ترين امور زندگي شان اسير 

ادارات مختلف دولتي هستند. 
بررسي قانوني نش��ان مي دهد كه در س��ال 1396 در بند »پ« ماده 
87 قانون پنج ساله ششم توسعه ناظر بر همين مشكل قيد شده است 
كه »دولت موظف اس��ت خانواده معظم ش��هدا، جانب��ازان، آزادگان، 
رزمندگان و افراد تحت تكفل ايش��ان )والدين، همس��ران و فرزندان( 
داراي تابعيت غيرايراني كه در طول هشت سال دفاع مقدس يا بعد از 
آن در راستاي مأموريت محوله از سوي مراجع ذي صالح به درجه رفيع 
شهادت يا جانبازي يا اسارت نايل آمده اند،  پس از تأييد مراجع مذكور 
تحت پوشش بنياد ش��هيد و امور ايثارگران قرار دهد و رزمندگان نيز 
بنا به تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح تحت پوشش سازمان تأمين 

اجتماعي نيروهي مسلح )ساتا( مي گيرند.  «
در ادامه در تبصره همين بند قيد شده است: »اعطاي تابعيت و اقامت به 
افراد موضوع اين ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواهد بود كه 
حداكثر ظرف مدت سه ماه از الزم االجرا شدن اين قانون توسط ستاد 
كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور تهيه 
و به تصويب ش��وراي عالي امنيت ملي با رعايت اصل يكصد و هفتاد و 

ششم قانون اساسي مي رسد.«
به  رغم صراحت تكليف  قانوني فوق ب��راي بخش هاي مختلف دولت و 
نهادهاي حاكميتي مانند س��تاد كل نيروهاي مس��لح و شوراي عالي 
امنيت ملي، اما بررسي هاي ما نش��ان مي دهد با اينكه در سال پاياني 
اجراي قانون برنامه ششم توسعه هستيم، اين بند از ماده 87 و تبصره 
آن همچنان اجرايي نشده اس��ت و اين رزمندگان و خانواده هاي شهدا 
همچنان در بالتكليفي به س��ر مي برند. بيم آن داريم كه با اتمام برنامه 
ششم توسعه اين موضوع اسالمي و انساني به بوته فراموشي سپرده شود 
و ملت شهيدپرور ايران بيش از اين شرمسار اين بزرگواران گردد. اميد 
داريم انتش��ار اين خبر زمينه را براي گفت و گو با مسئوالن مربوطه در 
نهادهاي مختلف بگشايد و به زودي بتوانيم گزارشي از عمل كرد آنان را 

در راستاي تحقق اين موضوع منتشر نماييم. 

اينفلوئنسر، اينس�تافيمس، س�لبريتي، َرپِر زيرزميني، شاخ 
اينستاگرام... يا هر لقب ديگر!

افرادي تأثيرگذار كه قدرت نفوذ بر ديدگاه ديگران و جهت  دهي 
افكار آنان را دارند. 

اگر همين ب�ود و بس؛ م�ا در ذه�ن خويش از آنان اش�خاصي 
مي ساختيم هنرمند و خودس�اخته ، اما اين همه ماجرا نيست. 
كارهاي مبتذل آنان گاه چنان حال به هم زن است كه ميان ما و 

آنان فرسنگ ها فاصله مي اندازد!
يكي از همين قماش اخيراً اعالم كرده تا هوادارانش 6 ميليارد 
تومان به حساب او واريز نكنند، آهنگ جديدي منتشر نخواهد 

كرد. 
شگفت تر آنكه تاكنون بيش از ۲۷۲ ميليون تومان به حساب وي 

واريز شده و تنها يك نفر ۲۹ ميليون تومان كمك كرده است!
توجه كنيد... دقيقًا يعني كساني حاضرند چنين مبالغ گزافي 
بپردازند تا خواننده اي هنجارشكن در تك آهنگي سخيف به 

شنيع ترين شكل ممكن به آنان توهين كند!
چيزي مانده كه من نگفته باشم؟!
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به گفته مدير كل دفتر امور بيابان س�ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور قرار است در س�ال 1400 با مشاركت مردم 
و س�ازمان ها، 50 هزار هكتار از عرصه هاي بياباني احيا ش�ود. 
وحيد جعفريان، مدير كل دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كش��ور گفت: مطالعه، شناس��ايي و مديريت پديده 
بيابان زايي و كنترل فرسايش بادي در مناطق بياباني كشور از جمله 
وظايفي است كه با سياس��تگذاري و برنامه ريزي از سوي سازمان 

جنگل ها در دفتر امور بيابان مديريت مي شود. 
وي دسترس��ي س��ريع كارشناس��ان و دس��ت اندركاران بخ��ش 
بيابان زدايي را به شاخص هاي فني و اجرايي به روز و كارآمد ضروري 
دانست و گفت: ش��اخص هاي فني و به كارگيري روش هاي نوين 

مي تواند به اجراي اي��ن پروژه ها در حداقل زمان ممكن س��رعت 
ببخش��د.  مدير كل دفتر امور بيابان س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري كشور با تأكيد بر اينكه دستورالعمل هاي فني و اجرايي 
بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي و تجارب پروژه هاي موفق در 
كشور و جهان تهيه شده اس��ت، از لحاظ كردن فناوري هاي جديد 
مقابله با فرسايش بادي براي به روزرساني نرم هاي عمليات اجرايي 
خبر داد و اظهار كرد: ضابطه مند كردن دس��تورالعمل هاي فني و 
اجرايي بخش بيابان با اس��تفاده از بادش��كن هاي زنده و غيرزنده، 
نهال كاري و مراقبت و آبياري، مديريت جنگل هاي دست كاش��ت 
بياباني، مديريت رواناب، حفاظت و قرق، بذرپاش��ي و بذركاري از 

ابتداي سال 1400 در حال اجراست. 

مدي��ر كل دفتر ام��ور بيابان در ادام��ه تصريح ك��رد: به كارگيري 
ش��اخص ها و روش هاي جديد عالوه بر كاهش هزينه ها و ارتقاي 
اثربخشي، بخشي از نيازهاي فني و اجرايي نيروهاي دست اندركار 

بيابان زدايي و كنترل فرسايش بادي كشور را تأمين مي كند. 
به گفته جعفريان، مهم ترين رويكرد اين دس��تورالعمل ها بر پايه 
مشاركت مردم تعريف ش��ده و متأثر از سياس��ت ها و برنامه هاي 

چهارده گانه سازمان جنگل ها در سال 1400 است. 
به گزارش مركز اطالع رساني سازمان جنگل ها وي در پايان اظهار 
كرد: در س��ال جاري حداقل 50 هزار هكتار از عرصه هاي بياباني 
كشور با مشاركت مستقيم مردم، جوامع محلي و بهره برداران مورد 

حفاظت، احيا و بهره برداري پايدار قرار مي گيرد. 

محمدصادق فقفوري

درخواست يك بانوي نيازمند
صدا و س��يما مدام خبرهايي درباره كمك هاي مؤمنانه به نيازمندان 
منتشر مي كند. من زني سرپرست خانوار هستم و از زمان شيوع كرونا 
كسي براي كمك در خانه من را نزده است. چند ماه قبل كه در اينجا از 
بي توجهي ها گاليه كردم، فرزند چهارمم زنده بود. پسرم دچار معلوليت 
حركتي ب��ود و از بيماري كليوي ه��م رنج مي برد. دو هفت��ه قبل او را 
كه دچار درد زيادي از ناحيه كليه ش��ده بود، به مركز درماني شهداي 
گمنام بردم. پس��رم آنجا به بيماري كرونا هم مبتال و سپس فوت شد. 
بيمارستان از دادن جسد ممانعت كرد و درخواست پول داشت. يكي 
از همسايه ها سند ماشينش را گرو گذاشت تا توانستم جسد را تحويل 
بگيرم و در بهشت زهرا دفن كنم. براي تأمين هزينه كفن و دفن هم با 
سختي زيادي مواجه شدم. در اين مدت كسي از من حمايت نكرده و 

درخواست همراهي دارم. 

امسال 50 هزار هكتار  از عرصه هاي بياباني احيا مي شود
  محيط زيست

واكسيناسيون 13 ميليون نفر 
از افراد پرخطر تا پايان تير ماه

فوتي هاي كرونا 14 درصد و موارد مثبت شناسايي شده 
۲6 درصد كاهشي شد

هر چند در نقش�ه كرونايي كشور هيچ ش�هري آبي نيست، اما با 
اعمال محدوديت ه�ا آمارهاي كرونايي رو به كاهش اس�ت. طبق 
گزارش هاي وزارت بهداشت در هفته گذشته موارد بستري 16/5 
درصد، فوتي حدود 14 درصدي و موارد سرپايي مثبت شناسايي 
ش�ده ۲6 درصد نس�بت به هفته قبل از آن كاهش داشته است. با 
تمام اينها براي دس�تيابي به ايمني جمعي باي�د حدود ۷0 درصد 
جمعيت كش�ور واكس�ينه ش�وند و در حال حاضر چي�زي حدود 
۲ درصد از جمعيت كش�ورمان واكس�ينه ش�ده اند؛ يعني با روند 
كنوني واكسيناسيون با ايمني جمعي فاصله زيادي داريم. با وجود 
اين كم كم با س�رعت گرفتن تأمين واكس�ن مورد نياز مي توان به 
تس�ريع در امر واكسيناسيون عمومي اميدوار ش�د. روز گذشته 
هم رئيس جمهور وعده داد طبق برنامه وزارت بهداش�ت تا پايان 
تيرماه 13 ميليون نفر گروه پرخطر در كش�ور، واكس�ينه  شوند. 

افزايش 103 نفري آم��ار جانباختگان در 24 س��اعت منته��ي به روز 
يك شنبه 19 ارديبهشت ماه نسبت به 24 ساعت قبل از آن نشان مي دهد 
به رغم روند كاهشي كلي در موارد شناسايي جديد، بستري و فوتي ويروس 
تاجدار ممكن است به يك باره همه را غافلگير كند. اين اتفاقي است كه 
پيش از اين و در ماجراي سفرهاي نوروزي آن را تجربه كرده ايم. با وجود 
اين، آنطور كه وزارت بهداشتي ها مي گويند در اغلب نقاط كشور به قله 

موج چهارم كرونا رسيده ايم و كم كم رو به سراشيبي حركت مي كنيم. 
  روند نزولي كرونا در اغلب نقاط كشور

در 24 ساعت منتهي به روز يك شنبه 19 ارديبهشت 1400 و بر اساس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، 14 ه��زار و 141 بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد19 در كشور شناسايي شد كه 2 هزار و 44 نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد19 در كشور به 2 ميليون و 654 هزار و 811 نفر 
رسيد. در همين زمان، 386 بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جانباختگان اين بيماري به 74 هزار و 910 نفر رسيد. تا كنون 
2ميليون و 109 هزار و 702 نفر از بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. 5 هزار و 538 نفر از بيماران مبت��ال به كوويد19 در 

بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
در حال حاضر 46 شهر كش��ور در وضعيت قرمز، 263 شهر در وضعيت 

نارنجي، 139 شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 
سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت درباره آخرين وضعيت 
بيماري كوويد 19 در اينگونه توضيح داد:» روند موارد بستري به علت 
كوويد 19 در اغلب استان هاي كشور نزولي اس��ت، به گونه اي كه در 
هفته گذشته شاهد كاهش 16/5 درصدي موارد مثبت بستري به علت 
كرونا، كاهش حدود 14 درصدي در تعداد افراد فوت ش��ده و كاهش 
26 درصدي در موارد س��رپايي مثبت شناسايي شده نسبت به هفته 

ماقبل بوديم.«
به گفته الري در هفته گذشته استان هاي ايالم، همدان، خراسان شمالي 
و چهار محال و بختياري داراي بيشترين ميزان بروز موارد مثبت بستري 
و استان هاي مركزي، البرز، چهارمحال و بختياري، اردبيل و قزوين داراي 

بيشترين ميزان بروز موارد مرگ و مير ناشي از بيماري بوده اند. 
معاون وزير بهداشت گفت:» طبق آخرين بررسي هاي صورت پذيرفته 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كشور 62/2 درصد، استفاده از 
ماسك 63/3 درصد بوده و ميانگين رعايت تهويه مناسب هوا در اماكن 

عمومي كشور 64/3 درصد گزارش شده است.«
  وعده واكسيناسيون 13 ميليون نفري تا پايان تير ماه 

بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت تا كنون يك 
ميليون و 378 هزار و 744 نفر دوز اول واكسن كرونا و 276 هزار و 667 
نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در 
كشور به يك ميليون و 655 هزار و 411 دوز رسيد. با يك حساب و كتاب 
سرانگشتي مي توان دريافت اين آمار چيزي نزديك به 2 درصد از جمعيت 
80 ميليوني كشورمان را شامل مي شود و با 70 درصد واكسيناسيون براي 
ايمني زايي در جامعه هنوز فاصله زيادي داريم. با وجود اين تالش ها براي 
تسريع در روند واكسيناسيون ادامه دارد و رئيس جمهور هم روز گذشته 
در دويست و بيست و سومين جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت 
با تأكيد بر الزام اجراي سند واكسيناس��يون گفت:»طبق برنامه وزارت 
بهداشت و درمان تا پايان تيرماه 13 ميليون نفر گروه پرخطر در كشور، 
واكسينه خواهند شد و روند اجراي عمليات واكسيناسيون به نحوي انجام 
خواهد گرفت كه تزريق روزانه واكسن در سايت مربوطه ثبت و به طور 

منظم افزايش يابد.«
رئيس جمهور با اشاره به اهميت اجراي سند واكسيناسيون گفت:»اگرچه 
مسير تهيه و تأمين واكس��ن چندان هموار و آسان نيس��ت، اما به رغم 
محدوديت هايي كه در اين خصوص در جهان وج��ود دارد و همچنين 
به جهت محدوديت هاي تحريمي در زمينه اختصاص منابع ارزي آن، با 
عنايت به تالش ها و اقدامات انجام شده مي توانيم اميدوار باشيم كه تأمين 
و واردات واكسن به يك روال قطعي با سرعت الزم برسد به گونه اي كه هيچ 

ناهماهنگي و مانعي در اين مسير وجود نداشته باشد.«
روحاني با اش��اره به مأموري��ت و وظايف دس��تگاه هاي مختلف در اين 
خصوص افزود:»همان طور كه دولت اعالم كرده اس��ت، تهيه، تأمين و 
ساخت واكسن اصلي ترين اولويت كاري سازمان برنامه و بودجه، بانك 
مركزي و وزارت بهداشت و درمان بوده كه البته در اين زمينه وزارت امور 

خارجه نيز اهتمام ويژه و مؤثري در دستور كار خود قرار داده است .« 
رئيس جمهور تأكيد كرد:»اولويت سياس��تي دول��ت، ايجاد توان توليد 
داخلي در امر واكسن است، ولي از نظر زماني تا رسيدن به نقطه تكافوي 
تأمين داخلي، براي حفظ جان مردم نبايد زمان را از دست داد و نياز كشور 
بايد از محل واردات واكسن تأمين شود به همين منظور وزارت بهداشت 
همزمان با واردات، براي خريد واكس��ن توليد داخل از توليد كنندگان 

داخلي، قرارداد منعقد كرده و پرداخت هاي الزم را صورت مي دهد.«
روحاني ضمن تأكيد بر واكسيناس��يون 13 ميليون از گروه هاي هدف 
تا تير ماه امسال افزود:»براي سال 1400 هم  پيش بيني هاي الزم براي 
تأمين واكس��ن و حمايت هاي مالي و بانكي انجام شده و به مرحله اجرا 

درخواهد آمد.«

زهرا چیذري 

مهسا گربندي
  گزارش  يک

علي پوردهقان |  جوان


