
روز گذش�ته ب�ا شناس�ايي ۳۱ ه�زار و ۸۱۴ 
بيمار جدي�د مبتال ب�ه كرونا در 2۴ س�اعت 
ركورد مبتالي�ان جديد به كرون�ا طي ۱7 ماه 
اپيدمي اين بيماري در كش�ور شكسته شد. 
آمار فوتي ه�اي كرونايي هم ب�ا افزايش 5۴ 
مرگ نس�بت به 2۴ س�اعت قبلي خ�ود، به 
۳22 مورد فوتي رس�يد تا م�وج پنجم كرونا 
عالوه ب�ر ق�درت نماي�ي در ابتال و ش�يوع، 
قدرت كش�ندگي خود را هم به رخ بكش�د. 

ركورد ش��كني هاي ويروس دلتا در حالي اتفاق 
مي افتد كه پيش از اين مس��ئوالن بهداش��تي 
مي گفتند به واسطه واكسيناسيون سالمندان و 
از آنجايي كه 70 درصد از فوتي هاي كرونايي از 
اين گروه سني است، مرگ و ميرهاي كرونايي در 
موج پنجم كاهش يافته است، اما انگار كمتر بودن 
مرگ و ميرهاي كرونا نسبت به موج هاي قبلي به 
اين دليل بود كه ويروس دلتا هنوز ضرب شست 
خود را به ما نش��ان نداده بود و اال واكسيناسيون 
س��المندان با وقفه طوالني و روندي الكپشتي، 
آن هم فقط براي دوز نخست شايد خيلي نتواند 
از آمار ابتال و م��رگ و ميره��ا در جامعه بكاهد. 
همچنانكه آمارهاي جديد ابت��ال، مرگ و مير و 
حتي بيماران بدحال از همين مس��ئله حكايت 
دارد. طي 2۴ ساعت تا روز دوشنبه ۴ مردادماه 
۱۴00 و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۳۱ هزار و ۸۱۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي ش��د كه ۳ هزار و ۵۶۶ نفر از 

آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۳ ميليون و 72۳ هزار و 2۴۶ نفر رسيد. 
در همين زمان، ۳22 بيمار كوويد۱۹ جان خود 
را از دس��ت دادند و مجم��وع جانباختگان اين 

بيماري به ۸۹ هزار و ۱22 نفر رسيد. 
۴ هزار و ۹۸2 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت ق��رار دارند. در حال حاضر 2۳2 ش��هر 
كش��ور در وضعيت قرمز، ۱۱7 شهر در وضعيت 

نارنجي، ۹۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 
  تسريع واكسيناسيون براي تحقق وعده 

دولت
سرعت گرفتن واكسيناس��يون كرونا و نزديك 
ش��دن به ركورد موعود ۵00 هزار دوز واكسن 
در روز، ش��ايد بتواند براي تحق��ق وعده دولت 
درباره واكسيناسيون گروه هاي هدف همچون 
س��المندان و بيماران خ��اص كاربرد داش��ته 
باشد، اما تا رس��يدن به ايمني و تزريق دوز دوم 
واكسن ها راهي طوالني در پيش است، چراكه 
تاكنون تنها 2 ميلي��ون و ۴2۶ هزار و ۶۹7 نفر 
ني��ز دوز دوم را تزري��ق كرده اند، ام��ا مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱0 ميليون 
و ۵۶۸ هزار و ۵۴۹ دوز رسيده است. اين بدين 
معناست كه تكميل واكسيناسيون ۸ ميليون و 
۱۴۱ هزار و ۸۵2 نفر به مرور زمان و دولت بعدي 
واگذار مي شود، آن هم در شرايطي كه برخي از 
متخصصان از جمله مينو مح��رز معتقدند اگر 
زمان تزريق دوز دوم واكس��ن به تعويق بيفتد، 

اثرگ��ذاري اش را تحت تأثير ق��رار خواهد داد. 
بگذريم از اينكه همين ح��اال هم با جهش هاي 
تازه كرونا اثرگذاري واكس��ن روي جهش هاي 

تازه در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
  احتمال افزايش فوتي هاي كرونا

سيدعليرضا ناجي، عضو كميته علمي كوويد۱۹ 
درباره پيش بيني ش��رايط ويروس در كشور در 
روزهاي آتي  گف��ت:» در روزهاي آت��ي با توجه 
به چيزهايي ك��ه مي بينيم و با توج��ه به اينكه 
رعايت ها خوب نيست، احتماالً افزايشي در تعداد 
كشته شدگان خواهيم داش��ت و فكر مي كنم تا 
مدت ها درگير موج پنجم هس��تيم؛ چون سويه 
دلتا بسيار انتقال پذير است و ما هم در قبال آن 
تصميمات چندان قوي و مناس��بي نمي گيريم. 
رنگ بندي ش��هرهاي قرمز را اعالم كرديم، ولي 
هيچ ظاهري از قرمز بودن ش��هرها وجود ندارد 
و اين يعني م��ا نقض غرض مي كني��م و رفت و 
آمدهاي مردم ادامه مي يابد. فكر نمي كنم با اين 
رفتارها و مسافرت هايي كه اين چند روز ديديم، 

آينده مناسبي داشته باشيم.«
وي معتقد است هنوز به قله پيك پنجم نرسيديم 
و شايد در نزديكي آن باشيم؛ به هر صورت همه 
اينها بس��تگي به اين دارد كه اطالعات دقيق در 
دسترس داشته باش��يم و اين در حالي است كه 

رفتارهاي ما هم مي تواند در شرايط مؤثر باشد. 
ناج��ي خاطرنش��ان كرد: »جوامع��ي ك��ه 
واكسيناس��يون بااليي دارند، واريان��ت دلتا در 
فرم شديد بيماري كوويد ۱۹ و مرگ و مير ناشي 

از آن، تأثير چنداني نداشته است، اما با توجه به 
روندي كه تغيير ويروس ها دارند، نگران هستيم. 
چون بايد جلوي گردش ويروس در جوامع گرفته 
شود. در مبارزه با كرونا، بايد قانون ويروس را در 
نظر بگيريم، اما سياست هاي خيلي از كشورها، 
ناديده گرفتن قانون ويروس در مبارزه با آن است 

و واريانت ها به همين دليل ايجاد مي شود.«
به گفته وي تا االن واكس��ن ها با توجه به درصد 
كفاي��ت و قدرتي كه دارند، تا ح��دودي در برابر 
واريانت دلتا اثربخش هستند، اما اين يك واقعيت 
است كه تمام واكسن ها نسبت به واريانت دلتا، 

كاهش كفايت و قدرت را دارند. 
ناجي تصري��ح كرد:» تقاضا دارم وقتي ش��رايط 
قرمز اعالم مي ش��ود نظارت بر اين ش��رايط هم 
كامل انجام شود. در ش��رايط قرمز كرونايي چرا 
بايد مراكز خريد و رستوران ها باز باشند؟ با عدم 
نظارت خالصي مناسبي از پيك نخواهيم داشت و 

فشار فراواني به كادر درمان وارد مي شود.«
  تسريع در روند تزريق دوز اول واكسن !

حاال تمام تالش ها بر تس��ريع واكسيناس��يون 
متمركز شده است؛ البته تزريق دوز اول واكسن ها 
و يك سؤال جدي اينجاست كه آيا براي تزريق 
دوز دوم افرادي كه دوز نخست واكسن را دريافت 
كرده اند، واكس��ن كافي موجود هست؟ كرونا و 
جهش هايش بسيار س��ريع تر از واكسيناسيون 
حركت مي كنند و در روزهاي پيش رو ركوردهاي 
جديد ابتال، بستري و مرگ بيماران كرونايي دور 

از انتظار نيست. 
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فرمانده قرارگاه مركزي محروميت زدايي سپاه: ساخت مسكن براي محرومان امسال هم ادامه دارد

تأمين آب  مناطق محروم، مهم ترين اولويت محروميت زدايي سپاه

ضرب شست دلتا با ركورد 32 هزار بيمار جديد
از ۱۰ ميليون و 5۶۸ هزار د وز واكسن تزريق شده، تنها 2 ميليون و ۴2۶ هزار و ۶۹7 نفر دوز دوم را هم دريافت كرده اند

تكميل واكسيناسيون بيش از ۸ ميليون نفر براي دولت بعدي مي ماند

اس�تان هاي جنوب�ي 

عليرضا سزاوار
كش�ور ب�ه خص�وص   گزارش  2

هرمزگان و خوزستان 
زي�ر پوش�ش طرح ه�اي مختلفي از ق�رارگاه 
محروميت زدايي س�پاه قرار گرفته اند. توزيع 
بيش از ۶ ه�زار جهيزيه، ايجاد اش�تغال براي 
جوانان و تأمين آب از اقدام�ات اصلي قرارگاه 
مركزي محروميت زدايي س�پاه در استان هاي 
جنوبي در هفته هاي اخير بوده است. در همين 
زمينه روز گذش�ته فرمانده ق�رارگاه مركزي 
محروميت زدايي س�پاه هم اولويت اصلي اين 
قرارگاه را تأمين آب  مناطق محروم دانس�ت. 
ق��رارگاه مرك��زي محروميت زدايي س��پاه از دو 
س��ال قبل و با س��اخت ۱۵ هزار منزل مسكوني 
براي محرومان در شهرس��تان هاي مح��روم، به 
مسكن سازي گسترده هم ورود كرد. اين اقدام در 
سال گذشته هم پيگيري ش��د و به گفته فرمانده 
قرارگاه مركزي محروميت زدايي، ساخت مسكن 

براي محرومان امسال هم ادامه خواهد داشت. 
 كمك ب�ه ح�ل تن�ش آب�ي در 7۳ نقطه 

خوزستان
قرارگاه مركزي محروميت زدايي سپاه در سال ۹۳ 
و از دل قرارگاه خاتم االنبيا)ص( متولد ش��د. اين 
قرارگاه تاكنون بيش از ۱۶0 هزار طرح عمراني را 
اجرايي كرده است. اين نهاد اكنون در تمام نيروهاي 
س��پاه از نيروي قدس تا نيروي هوافضا، مشغول 
خدمات دهي به محرومان و كم��ك به دولت در 

محروميت زدايي است. 
در س��ال هاي اخي��ر ق��رارگاه محروميت  زدايي 
معضالت مهمي مثل اش��تغال، آبرساني، امنيت 
غذايي، ازدواج آسان، مسكن مددجويان و احداث 
مدرسه را با اولويت مناطق مرزي و مناطق محروم 
در دستور كار قرار داده اس��ت. به موازات مناطق 
مرزي و محروم، رفع مشكالت مناطق صعب العبور و 
حاشيه نشين هم در اين قرارگاه پيگيري مي شود. 

از اواخر تيرماه قرار گاه محروميت زدايي به دستور 
فرماندهي كل سپاه پاسداران، براي رفع تنش  آبي 
در مناطق محروم خوزستان به كمك دولت آمد. 
با توجه به مش��كالت بي آبي و كم آبي در مناطق 
مختلف كشور، سرلشكر سالمي دستور ويژه براي 
رسيدگي به مشكالت روستاهاي كم آب را صادر 
كرد.   تأمي��ن لوله هاي آب براي ح��ل تنش آبي 
در 7۳ نقطه از اس��تان خوزس��تان هم از اقدامات 
اخير قرار گاه محروميت زدايي بود. خدمت رساني 
اما فقط به خوزستان محدود نش��د و اين قرارگاه 
در اس��تان هاي هرمزگان و كرمان هم طرح هاي 

مختلفي را به سرانجام رسانده است. 
 برگ�زاري ازدواج آس�ان ب�راي كمك به 

توليد داخل
در همين راستا فرمانده قرارگاه محروميت زدايي، 
روز گذش��ته با تأكيد براينكه تأمي��ن آب و ايجاد 
اشتغال مهم ترين اولويت هاي سپاه است به تسنيم 
گفت: سپاه در قالب حمايت و ترويج ازدواج آسان 

برنامه هاي بس��يار خوبي دارد كه سبب مي شود 
والدين و زوج ها از برگزاري چنين مراسمات خوبي 
اس��تقبال كنند. مردم نجيب هرم��زگان هم در 
رزمايش هاي مواسات و همدلي در روزهاي اخير 

تالش زيادي كردند و خوش درخشيدند. 
س��ردار س��يدضياءالدين حزني افزود: برنامه هاي 
محروميت زدايي در سراسر كشور برگزار مي شود و 
سپاه با تمام توان نسبت به اين امر اقدام كرده است. 
هدف ديگر ما از برگزاري مراسم هاي ازدواج آسان، 
كمك به توليد داخلي و رونق گرفتن كارخانه هايي 
است كه محصوالت ايراني مي س��ازند و روانه بازار 
مي كنند.  وي تصريح كرد: در حوزه محروميت زدايي 
نيز اولويت اصلي س��پاه تأمين آب و ايجاد اشتغال 
براي جوانان است، اما احداث مدرسه، مسجد، منازل 
و راه نيز از ديگر برنامه هاي قرارگاه محروميت زدايي 
سپاه است. امسال هم ساخت مسكن محرومان را 
با تمام توان ادامه مي دهي��م. ضمن اينكه از مردم 
هرمزگان كه مردمان نجيب و واليتمداري هستند 

و به خاطر تالش هايي كه داشتند و در سطح كشور 
در حوزه كمك هاي مؤمنانه خوش درخش��يدند، 

تقدير و تشكر مي كنم. 
 توزيع بيش از ۶ هزار جهيزيه

س��ردار حزني در آيي��ن ازدواج آس��ان و اهداي 
جهيزيه به زوج هاي جوان هم كه روز يك شنبه در 
بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: يكي از اهداف 
سپاه پاسداران ترويج ازدواج آسان در جامعه بود 
و ايام كرونايي فرصت مناس��بي را به وجود آورده 
 كه از آن بايد ب��راي اين مهم به خوب��ي بهره برد. 
تروي��ج ازدواج در جامعه بركات بس��ياري دارد و 
بايد تالش كنيم براي اي��ن مهم موجي در جامعه 

به  راه بيندازيم. 
مشاور فرمانده كل سپاه افزود: در استان هرمزگان 
تاكنون ۶ هزار و ۱۸0 سري جهيزيه توسط رده هاي 
مختلف سپاه پاسداران بين زوج هاي جوان توزيع 
شده است. برنامه داريم 2 هزار سري جهيزيه ديگر 
در استان هرمزگان توسط رده هاي مختلف سپاه 

پاسداران در سال ۱۴00 توزيع شود. 
 اقدامات جهادي يكماهه در كرمان

اين در حالي اس��ت كه در هفته هاي اخير قرارگاه 
محروميت زدايي براي حل مشكل آب شرب كرمان 
هم به ميدان آمد و اعتبارات خوبي براي حل اين 
مش��كل اختصاص داد. افتتاح يك سالن ورزشي، 
تكميل ش��ش مدرسه و مس��جد، احيا و اليروبي 
هفت قنات و آبرساني كامل به ۴۵ روستا از اقدامات 
قرارگاه در يك ماه اخير كرمان بود. استان كرمان 
جزو چهار استاني است كه به شدت با كمبود آب 

مواجه است. 
در واقع رويكرد سپاه در كمك هاي مؤمنانه تغيير 
كرده و اهداي جهيزيه، كمك به آزادسازي زندانيان 
جرائم غيرعمد، اش��تغال خرد، س��اخت مسكن 
محرومان و مددجويان و ورود به حوزه هاي فرهنگي 
و اجتماعي از جمله اقدامات جديد محروميت زدايي 

سپاه است. 

 ايران با كسب يك مدال طال و سه مدال نقره در سي و سومين المپياد 
جهاني كامپيوتر در جايگاه هفتم در بين شركت كنندگان قرار گرفت. 

 نفس اتوبوسراني تهران به شماره افتاده است. منتخبين شوراي ششم 
تهران مي گويند، آمار اتوبوس هاي پايتخت از ۶ هزار مورد در سال ۹۶ 
به 2 هزار اتوبوس رسيده، بايد فكري عاجل كرد و برنامه هاي نيمه تمام 

را به سرانجام رساند. 
 معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي گفت: ساالنه نزديك به ۳0 تا 

۳۵ هزار پرونده پزشكي در كشور تشكيل مي شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

»اگر در ايران زندگي مي كردم و برايم از وقوع چنين اتفاقي در 
آفريقا مي گفتند، محال بود باور كنم!«

اين سخن رايزن فرهنگي اسبق كش�ورمان در سودان است. 
جوان ورزشكاري كه خاطرات جالبي از ورزش صبحگاهي در 

پارك هاي خارطوم دارد. 
. . . اما ديدار رفتگرهاي س�وداني چيز ديگري است. سخت به 

وجد آورده است او را!
آنان كه صبحگاهان و حين اس�تراحت به دس�ته جاروي خود 
تكيه زده، كتاب كوچكي از جيبش�ان بيرون آورده، مش�غول 

مطالعه مي شدند!
دوستان! سخت است باور اينكه ما از جهت فرهنگي از رفتگري 

سوداني كمتر باشيم. 
پس لطفاً چند كتاب جيبي همراه داشته باشيم؛  براي اوقاتي كه 
در اتومبيل منتظر خانواده ايم، يا ترافيك قفل شده و راه فرار 
نداريم، يا در صف طوالني پمپ بنزين گير افتاده ايم، يا تأخير 

دوستي كالفه مان كرده يا هزار جاي ديگر!
با مطالعه كتاب مسئوالنه تر رفتار كنيم. 
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كمترين فرزندآوري 
در پردرآمدترين استان ها

تصور عمومي اين اس�ت كه مهم ترين مانع فرزن�دآوري، اقتصادي 
اس�ت، اما براس�اس اع�الم مركز آم�ار، اس�تان هايي ك�ه باالترين 
درآمد س�رانه را دارند، پايين ترين ميزان نرخ باروري را داش�ته اند. 
يك پژوهشگر حوزه جمعيت در رد اين تصور عمومي كه مهم ترين مانع 
فرزندآوري، اقتصادي اس��ت، گفت: در نگاه اول، اقتصاد پررنگ ترين 
مانع براي فرزندآوري اس��ت، اما كمي كه دقيق تر مي شويم،  مي بينيم 

اينطور نيست!
صالح قاسمي گفت: استان هايي كه براساس اعالم مركز آمار، باالترين درآمد 
سرانه را دارند، يعني اس��تان هاي گيالن، مازندران و مركزي، پايين ترين 
ميزان نرخ باروري را دارند و همين سه استان به ترتيب گيالن، مازندران 
و مركزي جزو سه استان سالمند كشور هستند! وي ادامه داد: طبقاتي كه 
مانع اقتصادي ندارند هم، فرزندآوري نمي كنند ضمن اينكه متوسط تعداد 
فرزندان طبقات برخوردار كه مانع اقتص��ادي ندارند، از ميانگين جامعه 
خيلي پايين تر است؛ پس يعني مانع اقتصادي وجود دارد، اما مانع اقتصادي، 
اصلي ترين مانع نيست.  قاسمي با بيان اينكه سبك زندگي يك مانع پنهان 
در امر فرزندآوري است، به تس��نيم گفت: مانع پنهان اما قوي تري كه در 
امر فرزندآوري وجود دارد، سبك زندگي و نوع نگرش عمومي و اجتماعي 
مردم به فرزند است. به عبارتي متأسفانه در حال حاضر، فرزند يك ارزش 

اجتماعي نيست و نگرش عمومي نسبت به آن مطلوب نيست. 
نويس��نده مجموعه كتاب »جنگ جهاني جمعيت« درباره رابطه  سطح 
تحصيالت و تعداد فرزند، متذكر ش��د: معموالً افراد تحصيلكرده، سطح 
برخورداري اقتص��ادي و موقعيت اجتماعي باالت��ري دارند و در طبقات 
اجتماعي اليت و نخبه جامعه قرار مي گيرند، اما تعداد فرزند آنها كمتر از 
ميانگين جامعه اس��ت و باز اين يعني نگرش بيشتر ايفاي نقش مي كند 
تا اقتصاد؛ اگر چه كه اقتصاد بس��يار مهم اس��ت و حتماً در اين رابطه هم 
موانعي وجود دارد.  قاسمي با اشاره به اينكه در طبقات مختلف اجتماعي، 
وزن متغيرهاي اقتصاد و سبك زندگي متفاوت است، تأكيد كرد: حتماً در 
طبقات مياني و پايين تر، وزن موانع اقتصادي بيشتر مي شود؛ اگر چه موانع 
نگرشي و سبك زندگي هايي كه مانع فرزندآوري است، در طبقات متوسط 
و پايين هم همچنان پررنگ و مؤثر است.  وي افزود: بنابراين واقعاً نياز به 
تحليل دقيق و مطالعات كيفي وجود دارد كه متأس��فانه كمتر شاهد آن 
هستيم؛ براساس آنچه در دنيا بين جامعه شناسان و جمعيت شناسان مطرح 
است، همگي اقتصاد را مؤثر مي دانند، اما سبك زندگي و نگرش را مؤثرتر. 

درختاني كه ايستاده مي ميرند
فضاي سبز يكي از مهم ترين اركان زندگي 
ش��هري و روس��تايي است. در س��ال هاي 
اخير شهرداري ها با هزينه كرد بودجه هاي 
فراوان، تالش كردند تا فضاي س��بز شهري 
را افزايش دهند، اما در چند س��ال متوالي و 
به خصوص س��ال جاري، شاهد آن هستيم 
كه به  دليل خش��كي هوا، كمبود رطوبت و 
كاهش بارش هاي س��االنه، فضاي س��بز به 
شدت آسيب ديده اس��ت و در ش��هري مانند تهران كه صدها هزار نهال 
غرس مي شود، اكثر آنها خشك مي شود! مجدد در جشن روز درختكاري، 
نهال هاي ديگري، غرس مي ش��ود و باز هم از بين مي رود! متأسفانه اين 
چرخه باطل هر س��اله در حال تكرار شدن است و ش��هرداري نهال هاي 

جديدي را مجدداً مي كارد. 
اين اقدام باطل، باعث مي شود كه بخش زيادي از منابع كشور هدر برود. 
امسال اگر شهرداري خبر داشت كه خشكسالي است، بهتر بود براي آبدهي 
درختان برنامه ريزي مي كرد؛ برخي از بلوارها و اتوبان ها كه ميان ش��ان 
درخت وجود دارد و سيستم لوله كش��ي آب انجام شده، به خوبي آبياري 
مي شود، اما تك درختاني كه در اطراف خيابان ها يا داخل كوچه ها هستند، 
معموالً به آب دسترس��ي ندارند و گاهي توس��ط تانكر آبياري مي شوند. 
متأسفانه اكثر تانكرها اجاره اي هستند و شنيده ها حاكي از آن است در 
بسياري از مواقع، بخشي از آب تانكر به استخردارها يا كساني كه آب نياز 
دارند فروخته مي ش��ود و فقط بخش كمي از آن براي مأموريت آبياري 
درختان حاشيه اي استفاده مي شود. يعني شب هنگام، معموالً يك كارگر 
مي آيد، با شلنگي كه در دست دارد، مقدار كمي آب پاي درختان مي ريزد 
و مي رود؛ در چنين ش��رايطي اين كارگر انجام وظيفه كرده و به  ظاهر به 
درختان آب داده شده است، اما در حقيقت ۵ س��انتي متر هم اين آب به  
داخل خاك نفوذ نمي كند و درخت تشنه مي ماند. در نتيجه تعداد زيادي از 
تك درختان خشك مي شوند و خسارت بااليي به فضاي شهري ايجاد كند. 

متأسفانه شهرداري در اين خصوص ساز و كار مناسبي ندارد. 
گاهي مشاهده مي شود كه پاي درختان معموالً از آسفالت، بتن و زباله انبوه 
پوشيده شده است و اجازه نمي دهد كه آبياري مناسبي صورت بگيرد و آب 
به قسمت هاي زيرين خاك نفوذ كند. همچنين سنگ و بناي ساختمان ها 
و گرمايي كه از آنها تراوش مي شود نيز از ديگر مواردي است كه مزيد بر 

علت شده و درختان زيادي را خشك كرده است. 
پيشنهاد من اين است كه يك بسيج عمومي داده شود و به خصوص بسيج 
محالت و جهادگراني كه در امور خير مشاركت مي كنند هر چه سريع تر و 

تا قبل از اينكه درختان بيشتري خشك شود، آنها را نجات دهند. 
سال گذشته از ش��هرداري منطقه خود خواستم كه هفت درخت غرس 
كنند كه آخرين آنها در ماه گذشته خشك شد. تمام درختاني كه جديد 
كاشته مي شوند، با توجه به اينكه آب بيشتري نسبت به درختان قديمي تر 

احتياج دارند، رو به خشكي مي روند و بايد فكري براي آنها شود. 
از طرف ديگر، بايد فرهنگسازي انجام شود تا خود اهالي منطقه و كوچه 
نس��بت به آبياري درختان اقدام كنند. منازل تا زماني كه به صورت تك 
منزل، دو طبقه يا سه طبقه بودند، احساس مسئوليت بيشتري داشتند، 
اما در حال حاضر كه اكثر مناطق، آپارتمان نشين شده است، كمتر كسي 

نسبت به اين مسئله توجهي نشان مي دهد. 
البته در برخي كوچه ها، سيستم كاشت درختان طوري است كه به هيچ 
عنوان آب پاي درخت نمي ايس��تد، زيرا كه گودالي در پاي درخت وجود 
ندارد كه حتي اگر اهالي آن كوچه هم آستين همت باال زنند و درختان را 

آبياري كنند، آب به داخل خاك نفوذ كند و درخت سيراب شود. 
متأسفانه نه فقط در كالنشهرها بلكه در برخي شهرهاي كوچك نيز اين 
سناريو وجود دارد و تعداد بس��يار زيادي از درختان زير سايه بي توجهي 

مديران شهري خشك مي شوند. 
الزم است هر س��اله به جاي اهميت به روز درختكاري و كاشت درختان 
جديد، مسئله درخت ياري را مورد توجه قرار دهيم، زيرا كه كاشت درخت 
جديد با شرايط موجود تنها موجب هدر رفت منابع خواهد شد و در اين 

وضعيت »درخت ياري« بامسماتر و موردنيازتر خواهد بود. 

گشت سازمان بازرسي
 براي مبارزه با گرانفروشي

پيش از اين س�ازمان تعزيرات گش�ت هاي مبارزه با گرانفروشي 
را راه ان�دازي و هداي�ت مي كرد. ح�اال عالوه بر تعزي�رات، رئيس 
س�ازمان بازرس�ي هم از راه  ان�دازي گش�ت هاي ويژه مب�ارزه با 
گرانفروش�ي در كل كش�ور براي نظارت بيش�تر بر بازار خبر داد. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به دستور رئيس قوه قضائيه 
براي برخورد با مديران دستگاه هايي كه به موقع به كار مردم رسيدگي 
نكرده و باعث معطل ش��دن آنها مي ش��وند، گفت: از هفته گذش��ته 
هيئت هايي در تهران و اس��تان ها ب��راي بازديد س��رزده از اداراتي كه 
بيشترين ميزان مراجعات مردمي را دارند، اعزام شدند تا با عوامل خاطي 
در دستگاه ها برخورد كنند.  حجت االسالم حسن درويشيان همچنين از 
راه  اندازي گشت هاي ويژه مبارزه با گرانفروشي در استان ها با همكاري 
سازمان بازرسي و ادارات صمت و سازمان تعزيرات از هفته گذشته براي 

نظارت بيشتر بر بازار خبر داد. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته گزارشي از آخرين وضعيت 
رسوب كاال در گمرك بندر امام خميني )ره( ارائه كرد كه هفته گذشته 
از سوي رئيس دس��تگاه قضا مأمور بررسي آن شده بود. وي همچنين 
اظهار داش��ت: پس از اعزام هيئت ويژه سازمان بازرس��ي به بندر امام 
خميني )ره( روند ترخي��ص ۱/۵ ميليون تن كاالي آم��اده بارگيري 
س��رعت گرفته و روزانه ۱0 هزار تن افزايش يافته است. در حال حاضر 
براي حمل اين نهاده هاي دامي به اندازه نياز كشور مشكلي وجود ندارد 

و فقط بايد بر روند آن نظارت بيشتري داشت. 

حسن مرادي، استاد حقوق و انرژي دانشگاه تهران

رشد 30 درصدي كمك هاي مردم 
در بازسازي عتبات

ستاد بازسازي عتبات عاليات از رش�د ۳۰ درصدي كمك خيران به 
توسعه و بازسازي حرم هاي عتبات با وجود تنگناهاي اقتصادي خبر داد. 
معاون فرهنگي و مش��اركت هاي مردمي ستاد بازس��ازي عتبات با بيان 
اينكه مردم مناطق كم برخوردار و استان هاي محروم در كمك به توسعه 
حرم هاي مطهر پيشتاز بوده اند، گفت: با وجود مشكالت اقتصادي و شرايط 
خاص كرونايي، ميزان اهداي نذر خيران حرم ساز در سال ۹۹، حدود يك 

سوم نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است. 
يوس��ف افضلي به نتيجه تازه تري��ن پايش آماري مش��اركت مردمي در 
بازسازي و توسعه عتبات اشاره كرد و افزود: خيران حرم ساز در استان هاي 
سمنان، ايالم، كرمان، خراسان جنوبي و اردبيل بيش از ميزان پيش بيني 
شده در فيض توسعه حرم هاي مطهر در سال گذشته مشاركت داشتند.  
افضلي گفت: براي ارزيابي ميزان مش��اركت در توس��عه عتبات در سال 
گذشته، شاخص هاي مختلفي مانند »عملكرد كلي استان«، »سرانه ۵ 
هزار توماني مشاركت«، »ميزان مشاركت در طرح بناي نور«، »جهش در 
ميزان مشاركت«، »كمك هاي نقدي و غيرنقدي«، »پرداخت نذر از طريق 

درگاه آنالين«، »كمك متبرعان خاص« و. . . مورد بررسي قرار گرفت. 
وي اظهار كرد: براساس اين ارزيابي، در شاخص »عملكرد كلي استان«، 
هموطنان س��مناني ۱2 درصد بي��ش از ميزان پيش بيني ش��ده در اين 
باقيات الصالحات مشاركت داشتند. پس از آن، مردم واليتمدار استان هاي 
ايالم، كرمان، خراس��ان جنوبي و اردبيل جايگاه هاي بع��دي را به خود 
اختصاص دادند.  معاون ستاد بازسازي عتبات عاليات با اشاره به راه اندازي 
پويش »هر ايراني ۵ هزارتومان نذر عتبات« از اواخر سال گذشته  گفت: 
هموطنان عزيز در استان هاي خراسان جنوبي، بوشهر، سمنان، گيالن 
و فارس بيش��ترين مش��اركت را در اين پويش مذهبي داشتند.  افضلي 
بيان كرد: نكت��ه جالب در ارزيابي ش��اخص »س��رانه ۵هزارتوماني نذر 
عتبات«، ميزان مش��اركت مردم مناطق محروم و كم برخوردار اس��ت، 
به طوري كه هموطنان عزي��ز در شهرس��تان هاي »كرُغند«، »طبس«، 
»دير«، »مهديشهر«، »لنگرود« و »گراش« بيشترين سهم را در تحقق 

اين شاخص در سال ۹۹ داشتند. 
معاون فرهنگي و مشاركت هاي مردمي س��تاد بازسازي عتبات به طرح 
مشاركت اقساطي )بناي نور( اشاره كرد و گفت: در اين طرح كه با همكاري 
يكي از بانك ها اجرا مي شود، خيران مي توانند نذر خود را به صورت اقساط 
پرداخت كنند. ضمن اينكه خيران استان هاي بوشهر، خراسان رضوي، 
مازندران و آذربايجان ش��رقي بيشترين مش��اركت را در طرح بناي نور 
داشتند. در شاخص جهش ميزان مشاركت نيز استان هاي سمنان، ايالم 

و اردبيل استان هاي پيشتاز در سال ۹۹ بودند. 
به گزارش ايس��نا، افضلي گفت: از نظ��ر ارزش كمك هاي نقدي، خيران 
اس��تان هاي تهران، كرمان و مازندران حائز رتبه برتر شدند. در شاخص 
اهداي كمك ه��اي كااليي نيز خيران اس��تان هاي خوزس��تان، ايالم و 

آذربايجان شرقي بيشترين نقش را در سال گذشته داشتند. 
وي با اش��اره به نزديك ش��دن به ماه محرم از تمام دوستداران اهل بيت 
عليهم السالم دعوت كرد تا با توجه به محدوديت هاي اجتماعي ناشي از 
شيوع كرونا، در كنار ساير اقدامات خداپسندانه مانند توزيع كمك هاي 
معيشتي، بخشي از نذر خود را به امر توسعه عتبات به ويژه طرح توسعه 
حرم مطهر امام حسين )ع( اختصاص دهند.   معاون ستاد بازسازي عتبات 
عاليات گفت: فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر امام حسين )ع( مزين به 
نام صحن حضرت زينب )س( با هدف توسعه ۱۴ برابري اين مكان مقدس 
و فراهم كردن شرايط رفاهي و زيارتي مطلوب براي زائران، هم اكنون با 

همت مهندسان و كارگران ايراني در حال اجراست. 
افضلي با بيان اينكه ميلگرد، سيمان و گچ، سه مصالح مورد نياز اجراي اين 
طرح است، افزود: آن دسته از هموطنان يا شركت ها و نهادها كه عالقه مند 
به اهداي كمك هاي غيرنقدي و كااليي هس��تند مي توانند با مراجعه به 
دفاتر ستادهاي استاني بازس��ازي عتبات در سراسر كشور در اين زمينه 

مشاركت كنند. 

محمد حسن ظريف منش |تسنيم


