
آب نيست، اگر هم باشد، قابل آشاميدن نيست؛ 
گاهي كيفيت آب به قدري كم مي شود كه حتي 
نمي توانند دست هايشان را با آن بشويند! مردم 
اينجا گاهي براي رسيدن به آب بايد چهار ساعت 
پياده روي كنند و دبه آبي را كه پركرده اند با خود 
به خانه برگردانند. قدر آب آشاميدن را اين مردم 
مي دانند كه داشتن آب لوله كشي و تصفيه شده 
برايشان آرزو شده است. البته اين مسئله براي 
امروز و ديروزشان نيس�ت، سال هاست كه اين 
مشكل در كنار مشكالت ديگر بخشي از زندگي 
روزمره خوزستاني ها ش�ده و مسئوالن فقط به 
تماشاي آنها ايستاده اند! ريشه تمام مشكالت 
خوزستاني ها   را مي توان در سركار آمدن مديران 
نااليقي دانس�ت كه كار چنداني ج�ز پر كردن 
صندلي هاي مديريتي استان انجام نداده اند و در 
اين سال هاي اخير مدير توانمندي در خوزستان 
بر س�ركار نيامده ك�ه دغدغه حل مش�كالت 
خوزستان را داشته باش�د. در تمام اين سال ها، 
گروه هاي جهادي و خيرين بس�ياري آس�تين 
همت باال زده اند و با دس�تان خالي به كمك اين 
مردم آمده اند. رئيس جمهور و برخي از اعضاي 
دولت جديد در اولين سفر خود، جمعه گذشته 
غيرمنتظره به خوزستان رفتند تا بلكه اين سفر 
شروعي براي پايان مشكالت خوزستان باشد. 
براي آگاهي از وضعيت خوزستان و ارائه تصوير 
آن به مردم و مسئوالن جهت كمك به اين استان 
زرخيز اما مظلوم گفت و گويي را از دل خوزستان 
تدارك ديده ايم. خانم مري�م بيك پور، يكي از 
جهادگراني اس�ت كه چندين س�ال است كنار 
خوزستاني ها آمده تا بخش�ي از درد و رنج آنها 
را بكاهد. او در يكي از كانكس هاي يادمان شهدا 
در كنار همس�ر و پدر همسرش زندگي مي كند 
و معتقد است با اين س�بك زندگي مي تواند به 
زندگي اش معنا ببخش�د. در ادامه، گفت وگوي 
»ج�وان« را با اين خان�م جهادگ�ر مي خوانيد.

خانم بيك پور! چه ش�د ك�ه تصميم 
گرفتي�د ب�ه مش�كالت خوزس�تان 

رسيدگي كنيد؟
اجازه بدهيد ابتدا توضيحي را خدمتتان عرض كنم 
كه در ادامه به كار گف��ت و گويمان مي آيد. من 11 
سال است ازدواج كردم. بعد از ازدواج با حسن آقا كه 
پاسدار هستند به تهران آمدم. از همان اول زندگي 
را ساده مي گرفتم و به پيشنهاد خودم در خانه پدر 
همس��رم و در كنار ايشان زندگي مش��تركمان را 
شروع كرديم. س��ال 93 و بعد از گذشت حدود سه 
سال از زندگي مشتركمان، پدر همسرم )كه در ميان 
خوزستاني ها به حاج  قاسم معروف شده اند(، به ما 
گفتند يكي از مناطق دفاع مقدس گمنام در آبادان 
شناسايي شده كه نياز به پاكسازي و بازسازي دارد. 
او گفت كه صحبت هاي اوليه انجام شده و بايد براي 
كارهاي اجرايي به آنجا برود و از من و همسرم پرسيد 
ما هم مي خواهيم همراه ايشان به آن منطقه برويم؟ 
از آنجايي ك��ه هر دوي ما از اين موضوع اس��تقبال 

كرديم، راهي خوزستان شديم. 
در نهاي��ت ما تصمي��م گرفتيم ادام��ه اين زندگي 
مشتركمان را به آبادان و در يكي از مناطق گمنام 
دفاع مقدس منتقل كنيم. در آن منطقه كه تماماً 
بيابان بود، خانه اي وجود نداشت و در يك كانكس 
زندگي كرديم، البته هنوز ه��م بعد از حدود هفت 
سال در همان كانكس زندگي مي كنيم؛ كانكسي 15 
متري كه يك آشپزخانه كمتر از يك متر مربع دارد 
و من در همين آشپزخانه براي جهادگران، كارگران 

و حتي زائران غذا مي پزم. 
ش�ما كه براي پاكس�ازي و بازسازي 
منطقه گمنام دفاع مقدس رفته بوديد، 
چه شد براي حل مشكل خوزستاني ها 

دغدغه مند شديد؟
روزهاي اول روايت ش��هدا را ب��راي دانش آموزان 
و خانواده ش��هدا در بخش بانوان انج��ام مي  دادم. 
پاييز س��ال 1394 بود كه راهيان نور دانش آموزي 
به يادمان ش��هدا آمدند. اين كاروان مش��غول غذا 
خوردن بود كه يك خانمي آمد و ظروف غذاي دور 
ريخته شده را زير و   رو مي كرد و غذاهاي مانده را در 
قابلمه اي كه همراهش بود، مي ريخت! از ديدن اين 
صحنه ناراحت شدم. جلو رفتم و به او گفتم اين كار را 
نكند و قصد داشتم كه به او غذاي تازه و تميز بدهم، 
اما او در جواب به من گفت: »غذاي زائر يادمان برابر 
است با غذاي زائر اباعبدا. . . « اين جمله من را به شدت 
تكان داد و تصميم گرفتم كه بعد از آن حواسم براي 
غذاها جمع باشد تا اسراف نشود. اينكه هر كسي به 
اندازه نيازش غذا بردارد و بخورد و آن غذاهايي را كه 
دست  نخورده باقي مي ماند براي محرومان اطراف 
يادمان ببرم.  بعد از آن بود كه ماه رمضان از راه رسيد 
و بچه هاي روس��تا مش��غول بازي در پارك بودند، 
پاركي كه هيچ وسيله اي براي بازي ندارد! هنوز يادم 
نرفته كه يكي از دختر بچه ها آمد و از من پرسيد در 
تهران هنگام س��حر و افطار چه چيزي مي خورند؟ 
براي او از سفره افطار گفتم و اينكه شيربرنج، فرني 
يا آش��ي تهيه مي ش��ود و روزه دار از آن مي خورد، 
گفتم! او دوباره پرسيد اگر اينها را نداشته باشند، چه 
مي خورند؟ گفتم فقط نان و پنير و سبزي مي خورند. 
چند لحظه بعد، يكي از دوس��تان اين دختربچه به 
من گفت كه او يتيم است و در ماه رمضان هم روزه 
مي گيرد، اما هيچ چيزي ندارد كه براي افطار بخورد! 
از آن روز بود كه زندگي من تغيير كرد. اولين تلنگر 
براي من ديدن خانمي بود كه از غذاهاي دورريخته 
شده براي بچه هايش غذا مي برد و دومين تلنگر هم 

گش��نه بودن دختربچه روزه داري ك��ه براي افطار 
هيچ چيز نداشت بخورد. از همان موقع فعاليت من 
براي شناسايي مناطق محروم و جمع آوري كمك 

برايشان شروع شد. 
چند نف�ر از محرومان را شناس�ايي 

كرده ايد و از آنها حمايت مي كنيد؟
در حال حاضر به طور ثاب��ت از هزار خانوار حمايت 

مي كنيم كه تعداد آنها روز به روز بيشتر مي شود.  
هزينه اين كارهاي خير از كجا تأمين 

مي شود؟
از آنجايي كه هر روز به تعداد اين افراد اضافه مي شود، 
خودم هم دغدغه تأمين هزينه هاي رس��يدگي به 
اين خانوارها را داش��ته و دارم. روزهاي اول بخشي 
از حقوق حاج قاسم و همسرم را مي گرفتم. به مرور 
زمان آنهايي كه به يادمان مي آمدند و مشكالت اين 
مردم را مي ديدند، براي تأمين هزينه ها كمك كردند. 
در حال حاضر خيرين زيادي با من در ارتباط هستند 
تا به هر مناسبتي و هر زماني كه قصد انجام كار خير 
دارند، آن را صرف حل مشكالت و تأمين هزينه هاي 
محرومان اين منطقه  كنند. برخ��ي از مداحان نيز 
كه به اينجا آمده بودند و فعاليت ما را ديدند، گفتند 
وقتي بودجه اي را براي كمك به نيازمندان در نظر 
گرفتند بهتر است كه آن را ندانسته و نشناخته خرج 
نكنند و آن را براي حل مشكالت مردمان اين منطقه 
واريز كنند. رزمندگان گ��ردان حبيب نيز از ديگر 
خيرين اين منطقه هس��تند كه به اين خانوارهاي 
محروم كم��ك مي كنند. كمك هاي مالي بس��يار 
كمي نيز از طريق فعاليت من در پيج اينستاگرامي 

انجام شده است. 
ما هم اع�الم مي كنيم ك�ه »جوان« 
مي توان�د واس�طه كار خير ش�ود و 
منابع مال�ي و غيرمالي خوانندگان و 
خيران را به دست شما برساند. درباره 
مشكالت مردم خوزستان و شادگان 
كه از نزديك با آنها آش�نا هس�تيد، 

برايمان بگوييد. 
متأسفانه شادگان معضالت بسيار زيادي دارد و من 
نمي دانم چرا در اين سال ها و تا اين حد، دولتي ها 
نسبت به ش��ادگان و مردمانش بي توجه بودند! به 
نظر من دولت بايد آنقدر به روستاييان مرزنشين 
رس��يدگي كند تا آنها با ج��ان و دل و قدرت تمام 
از مرزهاي كشورش��ان دفاع كنند، نه اينكه دولت 
با دس��ت هاي خودش اين مردم را ضعيف و راه را 
براي نفوذ معاندان كشور هموار س��ازد! البته اين 
مردماني كه من مي شناسم حتي اگر ضعيف شوند 
نيز ِعرق به وطن دارند و بدون ن��گاه به بي تفاوتي 
دولت نسبت به خودش��ان پاي دفاع از كشورشان 
مي مانند، اما انصاف نيست كه زير سايه بي توجهي 
دولت نسبت به خودشان حتي ناني براي خوردن 
نداشته باش��ند! يا در اين دوران شيوع كرونا توان 
تهيه ماس��ك و مواد ش��وينده و ضدعفوني كننده 

نداشته باش��ند! آن وقت مس��ئوالن پشت تريبون 
مي آيند و آمار هولناك ابتال به كرونا و مرگ و مير 
ناش��ي از آن را اعالم مي كنند. خب وقتي امكانات 
بهداشتي در اختيار مردم قرار ندهيد، توقع وضعيت 
بهتر از اين را هم نداشته باشيد.  از طرفي وضعيت 
راه و جاده  در خوزستان بسيار نامناسب و خطرناك 
است. خاك زمين به گونه اي است كه با يك نم باران 
آنقدر لغزنده مي ش��ود كه براي همه به خصوص 
خانم هاي باردار مشكالت زيادي را ايجاد مي كند. 
اين خاك كه تركيبي از ماسه، شن و نمك است و 
آسفالت نشده، هنگام بارندگي دچار سيل مي شود 
و مردم را گرفتار مي كند. ع��ده اي تصور مي كنند 
كه مش��كالت مردم خوزس��تان به دليل كمبود و 
نبود آب است، اما مشكالت خوزستاني ها بيش از 
اينها است و وضعيت بسيار بدي دارد. در روستاي 
عين دو كه شرايط شبيه به جنگ مي ماند و كمتر 
كسي تحمل ديدن وضعيت روستاهاي خوزستان 
را دارد! آن وقت چنين وضعيت بغرنجي را مسئوالن 
ما مي بينند و از آن خبر دارند، اما هيچ اهميتي به 
آن نمي دهند و هيچ كاري براي بهتر شدن وضعيت 

آنها انجام نداده اند. 
 ش�ما چند س�ال اس�ت در اس�تان 
مس�تقريد و مش�كالت را از نزديك 
مشاهده مي كنيد. عمده مشكالت آبي 
مربوط به كجاهاست؟ به نظر شما اين 

مشكل را چطور مي توان حل كرد؟
باغملك چندين روستا دارد. يك روستا كه اسمش 
ابوالعباس و ديگري رواك اس��ت كه اين دو روستا 
منشأ آبي 11 روستاي ديگر است، اگر براي آب اين 
دو روستا مشكلي ايجاد شود، 11 روستاي ديگر نيز 

با مشكل مواجه مي شوند. 
چند ده سال بود كه روس��تاي آرزو لوله كشي آب 
نداشت و فقط يك تانكر داشت كه از اداره آب به آنجا 
مي آمدند و تانكر را آب مي كردند. به دليل جمعيت 
باالي اين روستا آب تانكر در كمتر از يك روز تمام 
مي شد و ساكنان آن مجدد با مشكالت بي آبي مواجه 
مي شدند. مسئوالن كه هيچ كاري نكردند، تصميم 
گرفتيم به  كمك بسيج جهادي س��پاه باغملك از 
ارتفاعات صعب العبور، لوله كشي آب را انجام دهيم. 
در اين مدت ام��ا هيچ كدام از مس��ئوالن باز هم به 
كمك ما نيامدند، در حالي كه ما مي خواستيم با اين 
كار، دولت را با مردم آشتي بدهيم و با اينكه اولين 
قدم را براي رفع مشكل آبي اين روستا برداشتيم، آنها 
حتي يك درصد هم در اين پروژه به ما كمك نكردند. 
البته با پيگيري هاي مستمر و بعد از گذشت حدود 
دو ماه، هليكوپتر هالل احمر بخشي از لوله كشي را 
كه نمي توانستيم با پاي پياده انجام دهيم به باالي 
كوه برد و به چشمه متصل كرد. مابقي كار را مردم 
داوطلب روستا و بسيجي ها انجام  دادند و لوله ها را 

روي دوش مي گذاشتند و به باالي كوه مي بردند. 
روستاهايي در اين منطقه داريم كه نه تانكر دارند 

و نه لوله كشي آب! مردمان اين روستا براي تأمين 
آب موردنياز خود ناچارند كه چهار تا پنج س��اعت 
راه بروند و فقط چند دبه آب برس��انند. در صورتي 
كه در نزديكي اين روستاها، رودخانه و چشمه قرار 
دارد و با لوله كشي آب مي توانند از اين نعمت الهي 

بهره مند شوند. 
دولتي ه�ا هي�چ كاری نكردند؟! پس 
چط�ور از كمك هاي�ي كه ب�ه مردم 
خوزستان شده است، خبر مي دهند؟

ساده ترين مس��ئله را مي خواهم براي شما بگويم 
تا پاسخ س��ؤالتان را بگيريد. نخل هاي كشاورزان 
بار آمده اس��ت، اما وزارت كش��اورزي به آنها س��م 
نمي دهد! وقتي هم سم نرسد، درختان آفت مي زند 
و محصوالت از بين مي رود. كاري به اين س��ادگي 
انجام نمي شود و مش��كالت جبران ناپذيري اتفاق 
مي افتد، آن وقت شما توقع داريد باور كنيم كه به 

اين مردم كمكي شده است؟!
گاهي مس��ئوالن پز مي دهن��د كه مث��اًل »موتور 
آب« براي حل مشكل خوزس��تان داده شده است، 
كاش بگويند اين موت��ور آب به چه كس��اني داده 
مي ش��ود كه ما آن را نديديم! يا مثاًل اعالم كردند 
كه عيدي هاي پرداخت شده در عيدفطر براي ايتام 
هزينه  شده اس��ت، اين عيدي به دست هيچ كدام 
از ايتامي كه من  مي شناس��م نرسيده است. يا مثاًل 
سبدكااليي كه اعالم مي ش��ود داده شده، تا امروز 
در ح��وزه اي كه من در آن كار مي كنم هيچ س��بد 

كااليي را نديده ام. 
به نظ�ر ش�ما چط�ور مي ش�ود اين 

مشكالت را حل كنيم؟
من و امثال من اگر در اينجا حضور داريم مي توانيم 
شبيه به مسكن براي دردهاي مردم اين منطقه عمل 
كنيم. مسئله آب خوزس��تان و ديگر مشكالتشان 
چون ريشه اي است، بايد براي حل آن، اقدام اساسي 

از سوي دولت انجام شود. 
سازمان منطقه آزاد براي اين مردم دغدغه اي ندارد 
و به جاي وزارت راه و شهرسازي، بچه هاي سپاه 
هستند كه راه ها را آسفالت مي كنند! متأسفانه همه 
مسئوالن به خوابي عميق فرو رفته اند. زير سايه اين 
غفلت ها در روستاها گراز مي آيد و به زنان و بچه ها 
حمله مي كند و به آنها آسيب مي زند، يا با بارش 
باران، معابر و گودال ها پر از آب مي شود و مشكالت 
زيادي از جمله غرق شدن كودكان در گودال هايي 
كه ندانسته پا روي آن مي گذارند، اتفاق مي افتد و 
مسئوالن هيچ كدام از اينها را نمي بينند.  مشكل 
اينجاست كه هر وزير و نماينده مجلسي كه به قدرت 
رسيد درگير چارچوب و كاغذبازي شد، در صورتي 
كه مشكالت مردم به قدري بغرنج است كه هر ثانيه 
هم براي آنها يك ثانيه است! متأسفانه از زماني كه 
دچار كاغذبازي شديم و از خط اصلي امام)ره( كه 
رسيدگي به مردم مستضعف است، دور شده ايم، به 
جاي حل مشكالت مردم برايشان مشكالت بيشتري 

درست كرديم. 
 خوزس�تان ظرفيت چه مش�اغلي را 
دارد؟ آي�ا نمي ت�وان در اين اس�تان 
درآمدزايي ك�رد و با هم�ان پول اين 

استان را ساخت؟
به طور حتم اين كار شدني اس��ت. پساب نيشكر 
كه بالي جان خوزس��تاني ها ش��ده و يك تهديد 
براي محيط  زيست است، با يك مديريت صحيح و 
قوي مي توان آن را تبديل به فرصت كرد. همچنين 
مي توانيم از مهندس��ان ج��وان بخواهي��م كه به 
خوزستان بيايند تا گل رودخانه ها را اليروبي كنند 
و به جاي اينكه با بي  تفاوتي اجازه دهيم كه اين گل 
به محيط زيست آس��يب بزند از آن درآمد كسب 
كنيم. آنها مي توانن��د از اين گل ها درآمد بس��يار 
زيادي كسب كنند. هر چند كه ممكن است چند 
وقت ديگر يك خارجي پيدا شود و براي آن دست 
به كار شود و بگويد من دريا را پاكسازي مي كنم و 
آن را از ما به قيمت مفت بخرد، مسئوالن هم بادي 
به غبغب بيندازند و بگويند به بهترين شكل ممكن 
خوزستان را نجات داده اند! در كنار همه اينها، حصير 
آبادان نمونه اس��ت و قطر و كويت، مشتاق خريد 
آن هستند. متأسفانه هيچ كس به اينجا نيامده تا 
حصيربافي را به طور اصولي راه بيندازد و شهرك 
صنعتي اينجا نيز از كار افتاده است.  به غير از همه 
اينها، خرماي خوزستان در تمام دنيا معروف است 
كه با نرساندن به موقع سم از سوي دولتي ها در حال 
نابود شدن است. اگر به آن رسيدگي شود و كارخانه 
اصولي براي بسته بندي شكيل آنها و صادراتش به 
خارج از كشور راه اندازي شود، منبع درآمد بسيار 
خوبي در اين مناطق خواهد بود. در حالي كه شاهد 
آن هستيم كه اين مناطق تبديل به جوالنگاه دالالن 
شده است كه خرماها را به قيمت ارزان مي خرند و با 
يك بسته بندي ساده به خارج از كشور مي فرستند 
كه ضرر همه اين سوءمديريت ها به مردم خوزستان 
باز مي گردد.  از طرفي حتي ضايعات خرما و ني هم 
درآمدزا خواهد بود، زيرا مي ت��وان كارخانه توليد 
نئوپان و كود از ضايعات خرما و ني راه اندازي و از اين 
راه كسب درآمد كرد. بنابراين اولين و اصلي ترين 
مش��كل ما س��وءمديريت و در مرحله دوم مسئله 

تأمين پول است. 
در حال حاضر شاهد آن هس��تيم كه رئيس دولت 
سيزدهم اولين سفر اس��تاني خود را به خوزستان 
انجام داده اس��ت، اميدواريم ايش��ان كه دركي از 
مشكالت و شرايط سخت زندگي خوزستاني ها را 
داش��تند، درصدد حل آنها برآين��د و وزراي جديد 
انتخاب شده نيز هر كدام دغدغه حل مشكالت اين 

مردم نجيب و مظلوم را داشته باشند. 
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خوزستان را از کاغذبازی نجات دهید
»جوان « در گفت وگو با جهادگر ساكن خوزستان، ابعاد مشكالت اجتماعی – اقتصادی مردم منطقه و راهكار برون رفت از اين وضعيت را

مورد بررسی قرار داده است

حسین سروقامت

طرف كافر نبود، زنديق بود. زنديق فوق كافر است. كافر برخي 
چيزها را قبول دارد؛ زنديق به هيچ چيز معتقد نيست!

. . . و حاال در بحث و مناظره س�ر و كار او افتاده اس�ت با شاگرد 
رئيس مذهب. 

مگر در بين ياران امام صادق چند نفر مثل هشام بن حكم، مؤمن 
الّطاق، جابر بن حيان يا مفضل بن عمر هست؟ 

ساعتي با هم مناظره كردند. او توانست زنديق را مغلوب كرده، 
در مناظره چيره ش�ود. نازنده و س�رافراز به امام صادق گفت 

چطور بود؟ خوب بحث كردم؟
انتظار هر س�خني داش�ت، جز آنچه امام صريح و روشن به او 

فرمود:
- خ�وب از عه�ده برآمدي، ام�ا گاه ح�ق و حق�وق وي را بجا 

نياوردي!
خب! خيل�ي ذوق نكنيد؛ زيباي�ي يك مكتب تنها ب�ه تعاليم 

ارزشمندش نيست. 
اصاًل بي خي�ال كاف�ر و زندي�ق. . . م�ا در خان�ه و زندگي حق 

نزديك ترين عزيزانمان را بجا مي آوريم؟

385
واکسیناسیون دولت با آغاز از قبرستان

شايد براي خيلي از انس��ان هاي ظاهربين آغاز به كار رئيس جمهور از 
بهش��ت زهرا )س( كار جالبي به نظر نرس��د، اما همين موضوع از نگاه 
رفتار شناسي عالئم حركتي بسيار بديع و آموزنده است؛ آغاز از جايي 

كه نقطه پايان است. 
موال علي )ع( مي فرمايد هرگاه كه دنيا بر تو  س��خت گرفت و دلتنگ 
شدي سري به قبرستان بزن و ببين عاقبتت چيست؛ و هرگاه خيلي به 
دنيا و جاه و مقام غره شدي باز سري به گورستان بزن و ببين پايان تو 

چيست و آخرين ايستگاهت كجاست!
دنياي مردگان چه جهان عبرت آموزي است؛ شاه و گدا در مكاني يكسان 
و در زير خاك و س��نگ خفته اند. در اينجا لقب و عنوان و جايگاه براي 
تو ارزش خلق نمي كند و همه با يك نام خوانده مي شوند؛ ميت،جنازه، 
فقيد سعيد. از تو فقط نامي و شهرتي و سن و تاريخ مرگ ثبت مي شود؛ 
چه حركت آموزنده و عبرت آموزي كه جناب رئيس جمهور انجام دادند. 
هموطن من از جايي كارم را آغاز كردم كه نقطه پايان همه است. ميز 
و عنوان هيچ امتيازي به حساب نمي آيند. از تمام دارايي تو فقط يك 
كفن به تو مي رسد، لباسي كه در پوشيدن آن با يك فرد عادي همسطح 

و همدوش مي شوي. 
خانه، ويال، خودرو، تختخواب و لباس همه را براي ديگران مي گذاري و 
با چند قطعه چلوار دنيا را ترك مي كني. حاال اگر كمي خاك بر لباست 
بنشيند و گوش��ه اي از تن پوش��ت خاكي گردد، با تالش زياد سعي در 
خاك زدايي مي نمايي و اينج��ا در مقابل چش��مان زن و فرزند و اقوام 

خاك ها را به رؤيت مي ريزنند. 
مبادا ش��يطان و نف��س فريبت دهد و گم��ان كني تا نوب��ت تو خيلي 
مانده است؛ توبه را براي همين جا گذاشته اند. در حالي كه هزاران نفر 
جوان تر و قوي تر از من و تو براي نوش��يدن ي��ك ليوان آب هم فرصت 
نيافتند.  رئيس جمهور با اين حركت به وزرا و همكاران با زبان بي زباني 
اعالم كردند همكاران عزيز، دوستان من، در زير پاي شما و ما هزاران 
اس��تاد و دكتر و مهندس و س��ردار خوابيده اند كه آرزوي يك ساعت 
بازگشت به دنيا و انجام امور جا مانده را داش��تند، اما با صدهزار اندوه 

فرصت آنها تمديد نشد. 
پيشنهاد مي كنم جناب رئيس جمهور به مدير عامل بهشت زهرا دستور 
دهند دو تصوير متوس��ط از دو  نقطه از بهش��ت زهرا )س( تهيه و اهدا 
نمايند. يك تصوير از قطعه شهدا كه امروز ما به صدقه خون آنها بر اين 
مشاغل مسلط شديم. چشمان خاك و خون آلود آنها به دست ما خيره 
مانده تا ببينند ما ب��ا ميراث آنها چه مي كنيم. ي��ك تصوير بزرگ تر از 
گورهاي خالي و آماده براي پذيرش كه منتظر ورود ما هستند و معلوم 
نيست چند تا از آنها توسط ما يا نزديكان و دوستان ما پر مي شوند. اين 
دو تابلو بهترين هديه براي رجال و اصلي ترين پاك كن براي خطاها و 
اشتباهات ماست. قطعاً نگاه به اين دو تصوير در طول روز و در جلسات 
ما را از خطا مصون مي دارد؛ مگر اينكه ريسمان شيطان واقعاً قدرتمند 

باشد. 
 اگر كسي واقعاً به فكر مرگ و قبر باش��د به مردم وحقوق آنها خيانت 
نمي كند. باور مرگ واكس��ن پيش��گيري از خطا و خيانت است؛ و چه 
زيبا و عالي جناب رئيسي واكسيناس��يون همكاران دولت خود را آغاز 
نمودند. حاال دوباره كساني كه بر اين حركت رئيس جمهور خرده گرفته 

و مي گيرند اين مقال را مرور فرمايند؛ پناه برخدا

بازگشت 800 هزار يورو 
با هوشمندي قوه قضائیه

با درايتي كه سازمان بازرسي چند استان كشور در ماه هاي نشان 
دادند، از تضييع مبالغ قابل توجه�ي از اموال بيت المال جلوگيري 
ش�د. وصول هزارو۶۰۰ ميلي�ارد از معوقات بانك�ي در چهارمحال 
بختياري، صرفه جويي 8۰۰ هزار يورويي در يك مناقصه به س�ود 
بيت المال و جلوگيري از تضيي�ع ۲۲۱ ميلياردي يك بانك دولتي 
از اقدام�ات مهم س�ازمان بازرس�ي در ماه هاي اخير بوده اس�ت. 
به تازگي برگزاري مناقصه خريد در يكي از ش��ركت هاي پتروشيمي 
استان بوشهر به قيمت پيشنهادي 2/4 ميليون يورو برگزار شد. يعني 
اين پتروشيمي بايد اين مبلغ را براي خريد يكي از مواد مورد نياز خود 
مي پرداخت. اين مسئله اما منجر به تذكر بازرسان حاضر در جلسه در 
خصوص باال بودن قيمت پيشنهادي و تجديد مناقصه مذكور شد. پس 
از برگزاري مجدد مناقصه، كمترين قيمت به مبلغ 1/6 ميليون يورو ارائه 
و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد. در نتيجه با ورود به موقع دستگاه 

قضا به اين موضوع، مبلغ ۸۰۰ هزار يورو صرفه جويي شد. 
اين شركت پتروشيمي زيرمجموعه ش��ركت صنايع هلدينگ خليج 
فارس و عمده س��هام آن متعلق به طرح توزيع سهام عدالت و در اصل 

متعلق به بيت المال است. 
بازرسي كل استان چهارمحال هم در راستاي نظارت بر عملكرد بانك ها 
با رويكرد حمايت از سرمايه گذاران و وصول مطالبات از بدهكاران بانكي، 
از ابتداي س��ال جاري موضوع وضعيت مطالبات غير جاري )سررسيد 
گذش��ته، معوق و مش��كوك الوصول( بانكي را به صورت مستمر و در 
بازه زماني ماهانه، با اعمال نظارت محس��وس و غير محس��وس  دنبال 

كرده است. 
برگزاري جلسات مشترك مسئوالن قضايي استان، نماينده بانك ها و 
بدهكاران عمده با پيگيري بازرسي كل استان چهارمحال و بختياري، 
تأثيرگذاري خوبي در وصول مطالبات داشته اس��ت. به طوري كه آمار 
مربوط به مطالبات وصولي بانك هاي استان در تيرماه به مبلغ بيش از 

هزارو6۰۰ ميليارد ريال رسيد. 
در بازرس��ي عملكرد مديريت ش��عب يكي از بانك هاي دولتي استان 
خراس��ان رضوي درخصوص نحوه تعيين تكليف اموال و دارايي هاي 
تملك شده هم مشخص شد يكي از شركت ها كه تعدادي از امالك اين 
بانك را خريداري كرده، در پرداخت به موقع اقساط جمعاً به مبلغ بيش 

از ۷۰3 ميليارد ريال به تعهد خود عمل نكرده است. 
به اضافه اينكه چك هاي واگذاري آن ش��ركت هم برگشت شده، ولي 
مديريت شعب بانك مذكور در استان خراسان رضوي، در زمينه مطالبه 
و كسر خسارات وارده از محل پرداخت هاي اوليه خريدار و برگشت اين 
امالك به بانك اقدامي صورت نداده است؛ يعني با اين ضعف عملكرد، 

زمينه تضييع حقوق بانك فراهم شده است. 
در نهايت با پيگيري هاي به عمل آمده از ناحيه بازرس��ي كل خراسان 
رضوي و در نتيجه اقدامات صورت گرفته از طرف بانك، ملك با ارزشي 
از آن شركت به بانك مسترد شد. در نتيجه عماًل از تضييع حقوق بانك 
و بيت المال به مبلغ حداقل 221 ميليارد ريال )كه با توجه به افزايش 
قيمت امالك ارزش فعلي بيش��تر اس��ت( جلوگيري به عمل آمد. در 
خصوص ساير امالك نيز حسب توافق بين فروشنده و خريدار چك هاي 

جديد اخذ و مبالغي از آن نيز به تازگي وصول شد. 
اقدامات بازرسي كل استان كرمان هم در راستاي مبارزه با فساد از بدو 
سال 14۰۰ تاكنون موجب ش��ده در مجموع تعداد 1۷ نفر از مديران 
و كاركنان دستگاه هاي دولتي به اتهام فس��اد مالي )اختالس، ارتشا  و 
تحصيل مال از طريق نامش��روع( با ارس��ال گزارش به دادسرا معرفي 
و بازداشت شوند. مجموع سوء اس��تفاده مالي اين افراد هم مبلغ 2۸۰ 
ميليارد ريال بوده است.  با پيگيري قضات رسيدگي كننده به پرونده ها، 
از مجموع مبالغ مذكور در ماه هاي اخير، ح��دود 35 ميليارد ريال به 

خزانه دولت برگشت داده شده است. 

کرونا در پايتخت کاهشي شد
توقف فوتي ها در سيستان با واكسيناسيون گسترده

هر چند آمار مرگ هاي روزانه همچنان باالي ۶۰۰ مورد فوتي است،  اما 
در برخي مناطق كشور انگار ويروس دلتا در حال سر به زيري است و 
موج پنجم از قله به سرازيري فرود مي  آيد. آن طور كه عليرضا زالي، 
فرمانده ستاد مقابله با كروناي پايتخت مي گويد، در تهران با كاهش 
7 درصدي فوتي ها مواجه بوده ايم. در سيستان و بلوچستان هم كه تا 
حدود يك ماه پيش كرونا در شرايطي بحراني قرار داشت حاال آرامش 
حكمفرما شده و اين استان در ۲4 ساعت منتهي به ۶ شهريور ماه هيچ 
مورد فوتي ناشي از كرونا ثبت نكرد. مهار كروناي دلتا در سيستان و 
بلوچستان از يك سو به واسطه واكسيناسيون گسترده در اين استان 
و از سوي ديگر عبور از قله موج پنجم رخ داده است. حاال نگراني ها 
براي موج بعدي كرون�ا و ورود ويروس المبدا جدي تر شده اس�ت و 
اين مي طلبد تا سرعت واكسيناسيون  و ايجاد ايمني كامل در افراد 
با تزريق دو دوز واكس�ن بيش از پيش مورد توجه ق�رار گيرد. وزير 
بهداشت دولت سيزدهم هم در نشست با مديران سازمان غذا و دارو بر 
تسريع در روند صدور مجوز براي واكسن هاي داخلي كرونا تأكيد كرد. 
بر اساس گزارش هاي 24 س��اعته وزارت بهداشت تا ۸ شهريور 14۰۰ و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 33 هزار و ۷۸۰ بيمار جديد مبتال 
به كوويد 19 در كشور شناسايي شد كه 4 هزار و 91۸ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد 19 در كشور به 4 ميليون و 96۰ هزار و ۷44 
نفر رس��يد.  در همين زمان، 669 بيمار كوويد 19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به 1۰۷ هزار و 151 نفر رسيد. ۷ 
هزار و ۸۸6 نفر از بيماران مبتال به كوويد 19 در بخش  مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر 3۰6 شهر كشور در 
وضعيت قرمز، 11۰ شهر در وضعيت نارنجي و 32 شهر در وضعيت زرد قرار 
دارند. آمار كلي مرگ و ميرها از بهبود وضعيت شيوع بيماري حكايت ندارد، 
اما اين آمار در مناطق مختلف متفاوت است و برخي استان ها با كاهش آمار 

فوتي و بستري مواجهند. 
  كاهش 7 درصدي مرگ ها در تهران 

عليرضا زالي، فرمانده ستاد مديريت مقابله با بيماري كرونا در كالنشهر 
تهران در حاشيه مراسم افتتاح مركز واكسيناسيون صنايع هوايي وزارت 
دفاع )پنها( تأكيد كرد:»در حال حاضر ميزان واكسيناسيون بايد در كشور 
از شتاب بيشتري برخوردار شود و براي رسيدن به يك ايمني جمعي كافي، 

بايد ۸1 درصد از جمعيت هدف ايران واكسينه شوند.«
به گفته وي در حال حاضر با انجام واكسيناسيون در كشور، ميزان مرگ 
و مير ها به ميزان ۷ درصد، بستري هاي عادي 3 درصد و ميزان بستري در 

بخش مراقبت هاي ويژه حدود 2 درصد كاهش يافته است. 
زالي با بيان اينكه به ركورد 132 هزار تزريق در كشور رسيده ايم، گفت:» 4 
ميليون و ۷1۰ هزار نفر دوز اول واكسن را در تهران دريافت كرده اند كه 

يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر هر دو دوز واكسن را زده اند.«
  سر به زيري دلتا در سيستان و بلوچستان 

سيستان و بلوچستان اما تنها استاني است كه طي روزهاي اخير روز بدون 
مرگ بيماران كرونايي را ثبت كرده است. در اين استان در شبانه روز منتهي 
به ششم شهريور، فوتي هاي كرونايي در اين استان به صفر رسيد. بعد از 
اوج گيري كرونا در اين استان در ماه هاي اخير، حاال در قله موج پنجم، به 
دليل واكسيناسيون گس��ترده حتي در افراد باالي 35سال وضعيت اين 

استان بهتر از بسياري از نقاط ديگر ايران است. 
  المبدا بيخ گوش ايران

هنوز از شر ويروس دلتا راحت نشده بايد فكري به حال سوش المبدا كنيم ! 
آنطور كه عليرضا ناجي، رئيس مركز تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي مي گويد اين ويروس به كشورهاي اطراف ما 
يعني تركيه، قطر و هندوستان رسيده و خالصه بيخ گوش ايران است.  وي 
درباره المبدا اينگونه توضيح مي دهد:»واريانت المبدا، واريانتي است كه 
اولين بار در آگوست سال 2۰2۰ در پرو شناسايي شد و از آن زمان تاكنون 
بيش از 4۰ كشور اين واريانت را شناس��ايي كردند و مطمئناً هم به نظر 
مي رسد كه بيش از اينها باشد.« به گفته ناجي گزارشات هم نشان داده 
مي تواند در كودكان بيماري بيشتر و شديدتري ايجاد كند. البته اين تصوير 
نهايي نيست. زيرا ما بايد در اين زمينه در كشورهايي كه المبدا را گزارش 
كردند، تصويرسازي مناسب حاصل از اطالعات باليني آزمايشگاهي انجام 
دهيم تا ببينيم كه بيماري شديدتري مي دهد يا خير.  وي درباره واكسن 
گريزي ويروس المبدا هم مي گويد:» مطالعاتي ك��ه در اين زمينه انجام 
شده، نشان داده كه كاهش كفايت واكسن را در اين واريانت مي بينيم. به 
عنوان مثال درباره مدرنا و فايزر كار شده و ديده اند كه دو تا سه برابر كاهش 
اثربخشي اين واكسن ها را در برابر المبدا داريم. به هر صورت مي توان گفت 
كه با واريانتي مواجهيم كه هم احتمال انتقال باالتري دارد و هم شكست 
واكسن و گريز از سيستم ايمني در آن بيشتر اس��ت.« پيش از اين ايرج 
حريرچي، معاون كل وزارت بهداش��ت از لزوم واكسيناسيون باالي 9۰ 
درصدي براي مقابله با ويروس دلتا سخن گفته بود. آنطور كه كارشناسان 
تأكيد دارند واكسيناسيون از بيمار شدن جلوگيري نمي كند، اما ريسك 
مرگ را كاهش مي دهد. حاال هم افزايش پوشش واكسيناسيون در كنار 
كنترل مرزها و شناسايي بيماران راهكارهايي است كه مي تواند از ورود 

المبدا به كشور جلوگيري كند يا دست كم آن را به تأخير بيندازد. 
  تأكيد وزير بر تسريع صدور مجوز واكسن هاي وطني

بهرام عين اللهي، وزير بهداشت تازه نفس دولت سيزدهم هم در نشست 
وزير بهداش��ت با رئيس و مديران س��ازمان غذا و دارو، با بيان اينكه در 
دوران بحراني هستيم و بايد به مش��كالت هم بحراني رسيدگي شود، 
بر ضرورت تسريع در روند صدور مجوز براي واكسن هاي داخلي كرونا 
تأكيد كرد.  عين اللهي با اشاره به تعداد مرگ و مير در كشور، بر ضرورت 
توجه به توليد داخل تأكيد كرد و گفت:» بايد توجه ويژه اي به كيفيت 
داروهاي توليد داخل شود و در همين راستا اقدامات رسانه اي و فرهنگي 

متعددي انجام شود.«

 جوان

زهرا چیذري 

مهسا گربندي
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