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مركز مطالعات شهرداري اهواز 
راه اندازي مي شود

گروه شهرستانها- حسين قباديان: در جلسه معاونين 
ــهردارى، شهردار اهواز از راه اندازي مركز  و مديران ش
ــهري  ــهرداري در بخش هاي مختلف ش مطالعات ش
ــكالت شهرداري، وجود  خبر داد و گفت: يكي از مش
مطالعات پراكنده در سطح معاونت ها و مناطق است كه 
برخي از اين مطالعات غير كاربردي هستند اما به منظور 
ــدن اين بخش،مركز  ــجام بخشي و ساختارمند ش انس
مطالعات شهرداري اهواز راه اندازي مى شود. سيد خلف 
ــزوم  انجام طرح هاي مطالعاتي  ــوي در ادامه بر ل موس
ــهري در آن لحاظ شده  كه كليه موارد و مالحظات ش
باشد تاكيد كرد و اظهار داشت:بايد پراكندگي موجود 
در بخش مطالعات منسجم شود و پس از تدوين آئين 
نامه اي در خصوص راه اندازي اين مركز،كليه مطالعات 
صورت گرفته در شهرداري اهواز به اين بخش منتقل 
ــراه مديرمنطقه  ــهردار اهواز به هم ــود. همچنين ش ش
ــهري،مديرعامل  ــازمان عمران ش ــل س يك،مديرعام
ــازي و مدير روابط عمومي و  سازمان بهسازي و نوس
امور بين الملل شهرداري از پروژه زيرگذر خليج فارس 
ــي بازديد كرد. در اين بازديد  ــلمان فارس و خيابان س
سيد خلف موسوي بر لزوم اتمام هرچه سريعتر پروژه 
زيرگذر خليج فارس و خيابان سلمان فارسي تاكيد كرد 
و گفت: اين پروژه ها كه در جهت سهولت شهروندان 
انجام شده در آينده نزديك به بهره برداري مي رسد. وي 
با اشاره به اينكه شهرداري اهواز تالش مى كند تا شرايط 
ــبي براي  عبور و مرور شهروندان در سطح شهر  مناس
فراهم كند، از افتتاح تعدادي پروژه خدماتي و شهري تا 

پايان سال جاري خبر داد.

در ارزيابى سطح بندى سال 91
شركت توزيع نيروى برق كرمانشاه 
رتبه برتر شركتهاى خدمات رسان 

در استان را كسب كرد
ــركت توزيع نيروى برق استان  ــتانها: ش گروه شهرس
كرمانشاه رتبه برتر شركتهاى خدمات رسان در سطح 
ــب كرد. در ارزيابى سطح بندى سال 91  ــتان را كس اس
ــعه و سرمايه  امور مديريت و بهره ورى معاونت توس
ــت جمهورى، شركت توزيع نيروى  انسانى نهاد رياس
ــب 81675 امتياز به عنوان  برق استان كرمانشاه با كس
ــت  ــد. گفتنى اس ــتگاه هاى برتر معرفى ش يكى از دس
ــتان كرمانشاه عالوه بر  ــركت توزيع نيروى برق اس ش
برترى در بين ادارات استان در حوزه شركت هاى تابع 
ــن دوره از ارزيابى  ــت اي وزارت نيرو حائز رتبه نخس
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور 
ــايان ذكر است در سطح بندى معاونت توسعه  شد. ش
رياست جمهورى در استان كرمانشاه در بين 57 دستگاه 
ــركت  ــاد ادارى محقق گرديد كه در اين حين ش و نه
توزيع نيروى برق استان كرمانشاه در رده دستگاه هاى 

سطح خوب مطرح شد.

نماينده ولي فقيه در هرمزگان تاكيد كرد:
استفاده از ظرفيت آب شيرين كن ها 

در بخش كشاورزى
ــه در هرمزگان با  ــتانها: نماينده ولي فقي گروه شهرس
ــركت آب و  ــران و كاركنان ش ــور در جمع مدي حض
ــيرين سازي  ــتان، به ظرفيت مطلوب ش فاضالب اس
ــاره  ــتان به عنوان منابع جديد آبى اش ــا در اس آب دري
ــتي استفاده ازاين ظرفيت در بخش  كرد و گفت: بايس
ــده و آب ذخيره شده سدها به  ــاورزي ترويج ش كش
مصرف شرب برسد. آيت اهللا نعيم آبادى اظهار داشت: 
ــيار ارزان  ــه عنوان يك ماده حياتى با ارزش، بس آب ب
ــران كم آبى در  ــه با توجه به بح ــود ك فروخته مى ش
ــتان و باال بودن هزينه هاى تامين آب، بازنگرى در  اس
ــيار ضرورى  ــوى وزارت نيرو بس تعرفه هاى آب از س
ــتان نيز  ــت. در ادامه مديرعامل آب و فاضالب اس اس
ــيرين كن  ــتگاه آب ش ــال حاضر 14 دس ــت: در ح گف
ــبانه روز در حال  ــا ظرفيت 30 هزار مترمكعب در ش ب
ــتگاه آب شيرين كن نيز با  ــت و 10 دس بهره بردارى اس
ــت اجرا داريم.  ــت 125 هزار مترمكعب در دس ظرفي
ــين خادمى افزود: براى اجراى آب شيرين كن هاى  حس
ــدار توليد 500 ميليارد ريال اعتبار از طريق بخش  در م
ــت و تكميل پروژه هاى در  ــده اس خصوصى هزينه ش
دست اجرا نيز 8 هزار و 500 ميليارد اعتبار نياز دارد. به 
گفته اين مقام مسئول؛ با اتمام پروژه آب شيرين كن 100 
ــاس، 50 درصد آب مورد نياز  هزار مترمكعبى بندرعب
اين شهر از طريق اين آب شيرين كن تأمين خواهد شد. 
وى اضافه كرد:در سال هاى اخير تامين آب جزاير استان 
نيز از طريق شيرين سازى آب دريا محقق شده است. 
خادمى همچنين به باالبودن سطح آب زير زميني ، نفوذ 
ــرح فاضالب به روش  ــر خاك و عدم اجراى ط ناپذي
سنتى به عنوان چالش اصلى اجراى اين طرح در استان، 
اشاره كرد و گفت: براى رفع اين مشكل و اجراي شبكه 

جمع آوري فاضالب نيازمند اعتبار هستيم. 

اصالح 15 نقطه پرحادثه 
در محور كرجـ  چالوس

مديريت ساخت و توسعه راه هاى استان البرز از اصالح 
15 نقطه پر حادثه در محور كرجـ  چالوس خبر داد. به 
ــل از روابط عمومى اداره كل راه  گزارش از كرج به نق
ــتان البرز، افشين پيرنون اظهار كرد: با  و شهرسازى اس
تمهيدات انجام شده اصالح 15 نقطه پرحادثه با حذف 
دو پيچ و همچنين بهسازى روكش آسفالت انجام شده 
است. وى با بيان اين كه براى نقاط پرحادثه اين محور 
ــده است افزود: در اين راستا  از اعتبارات ملى هزينه ش
تعداد 22 نقطه پر حادثه ديگر شناسايى شده است كه با 

اختصاص اعتبارات اين نقاط نيز ساماندهى مى شود.

سد طالقان بيش از 110 ميليون متر 
مكعب كمبود آب دارد

معاون حفاظت و بهره بردارى شبكه آب منطقه اى استان 
قزوين گفت: سد طالقان نسبت به سال گذشته بيش از 
110 ميليون مترمكعب كمبود آب دارد. به گزارش فارس 
از قزوين، يداهللا ملكى ديروز در همايش توجيهى نظام 
انتخاب نمايندگان كشاورزان آب بر شبكه آبيارى دشت 
قزوين كه در سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزى 
قزوين برگزار شد، اظهار كرد: با توجه به كمبود بارندگى 
ــال جارى سد طالقان نسبت به سال گذشته 110  در س
ــهميه  ميليون مترمكعب كمبود آب دارد.  وى گفت: س
ــتان قزوين يك سوم آب ذخيره  اختصاص يافته به اس

شده در سد و معادل 100 ميليون مترمكعب است.

سخنى با استانداران
محمدعلى خالق نژاد*

 آفتاب اعتدال برآسمان ايران تابيد و نسيم تغييركشور را 
فراگرفت و 24 خرداد 92 حماسه اى شد به عظمت ملت 
ــر شور بود و شعور. شور  بزرگ ايران. جمعه اى كه سراس
حضور در پاى صندوق هاى رأى وپايبندى به آرمان هاى 
ــعورى براى ضرورت نگاه  ــالمى وش واالى انقالب اس
جديد درعرصه مديريت ايران اسالمى. در روز انتخابات 
ــت در دست هم، برگ  رياست جمهورى همه باهم ،دس
زرين ديگرى برتاريخ پرافتخارملت ايران اضافه كرده ونقطه 

عطف ديگرى در سپهر سياست ايران خلق كرديم.
ــعار تغيير،تدبيرواميد،شهرها  ــت ميليون ايرانى با ش بيس
ــى و  ــزوا، بى توجه ــوت ان ــران رااز رخ ــتاهاى اي وروس
ــت درعرصه هاى  ــس رف ــال عقب گرد و پ ــت س هش
سياسى،اقتصادى،عمرانى والبته بين المللى رها كرده و با 
ــردى از مردان نيك  ــش تغيير و تحول، م پرچم هاى بنف

روزگار را انتخاب كرده ومصدر امور را به وى سپردند.
ــتانداران  ــاله اس مردم ايران اميدوارند، تجارب چندين س
ــتان ها در دوره هاى  ــه مديريت عالى اجرايى اس در عرص
سازندگى واصالحات مى تواند گره مشكالت چندين ساله 
استانها را بگشايد و بارى از دوش اين مردم بردارد.همانگونه 
كه دكتر روحانى در ديدار با نمايندگان مجلس گفت: «مردم 
براى حل مشكالت كشور اميد بسته اند. خوب است همه 

در اين راه قدم برداريم تا پاسخگوى مردم باشيم.»
ــود براى تغيير وضع  ــت ميليونى  مردم پيامى ب رأى بيس

موجود.تغيير، مطالبه اصلى مردم است.
ــتانداران به  ــت دراين زمينه نكته اى خطاب به اس الزم اس
ــد استانها ونماينده عالى دولت تدبير  عنوان مديريت ارش

واميد عرضه شود:
ــانى كه  ــت طلبان وافراد بارى به هرجهت وكس 1- عافي
ــتند از يك طرف،  ــه گروهى هس ــت يار چ معلوم نيس
ــت خورده كه در ايام انتخابات براى  واصولگرايان  شكس
ــت كانديداى اصالح طلبان واعتدال گرايان از هر  شكس
كوششى وهر راهى بهره جستند ولى سيل خروشان مردم 
ناكامشان ساخت، اكنون اصالح طلب ترو اعتدالگراتر از هر 
اصالح طلب واعتدالگرايى شده وخود را يار دولت كرده اند 
تا بتوانند همچنان در عرصه بمانند. مدعيانى كه در انتخابات 
گذشته ياشديداٌرقابت مى كردند يا ساكت بودند يا نامى به 
جز حسن روحانى رادر برگ رأى خود نوشتند. نمايندگان 
اصولگرايى كه براى رد صالحيت آيت اهللا هاشمى بارها به 
شوراى نگهبان نامه نوشتند و اكنون براى استيضاح، سوال 
واحضار وزراى دولت تدبير واميد به مجلس به بهانه هاى 
ــد وبه صورت خاموش  ــى امضاء جمع آورى مى كنن واه
وپنهان در پرتو شعار اعتدال وتعامل رئيس دولت يازدهم 
ــهمى به  چوب الى چرخ دولت مى گذارند مگر اينكه س
ــودولى غافل از اينكه روحانى اهل سهم دادن  آنها داده ش
ــت. انتظار مردم  ــت، بلكه اهل تعامل اس و باج دادن نيس
ــت كه در زمينه انتصاب همكاران  وتغييرخواهان اين اس
ــى در  ــد اجرايى وسياس دولت تدبير و اميد وعوامل ارش
شهرستان ها از ياران وهمكاران صادق، مخلص، باتجربه و 
وفادار به آرمان هاى اصالحات واعتدال استفاده شده و راه بر 
عافيت طلبان وسهم خواهان بسته شود تا به واسطه حضور 
چهره هاى تكرارى وآزمون پس داده و كسانى كه به خاطر 
عملكرد ضعيف آنها وگروه وحزبشان مردم به دكتر روحانى 

وتحول خواهى اقبال نشان دادند اميد مردم نا اميد نشود.
*روزنامه نگار

مرگ 88 نفر بر اثر سوء مصرف 
مواد افيونى در خوزستان

ــتان گفت: در 9 ماهه  ــكى قانونى خوزس مديركل پزش
ــال جارى، 88 نفر بر اثر سوء مصرف مواد  نخست س
ــتان جان خود را از دست دادند. سيد  مخدر در خوزس
ــارس در اهواز اظهار  ــينى در گفت و گو با ف فرزاد حس
كرد: در 9 ماهه نخست سال جارى، 88 نفر بر اثر سوء 
مصرف مواد مخدر در خوزستان جان خود را از دست 
دادند كه از اين تعداد 79 نفر مرد و 9 نفر زن بودند. وى 
در ادامه از افزايش آمار فوتى هاى ناشى از سوءمصرف 
ــكى  ــتان خبر داد. مديركل پزش مواد مخدر در خوزس
ــه با  ــتان تصريح كرد: اين رقم در مقايس قانونى خوزس
مدت مشابه سال قبل كه تعداد فوتى ها 83 نفر بود، شش 

درصد افزايش يافته است.

زخم بى تدبيرى بر پيكره سرزمين بلوط
ــود به درد  ــا امروز خ ــت، ام ــوط درمان دردهاس بل
ــت. به گزارش فارس از  ــده اس بى تدبيرى گرفتار ش
ــش بود كه خبرهايى از  ــال پي خرم آباد، حدود چهار س
ــيوع آفت زغالى بلوط در جنگل هاى زاگرس بر سر  ش
ــيد تا اين آفت مانند  ــا افتاد، اما خيلى طول نكش زبان ه
ــيره جان  ــوره به جان جنگل هاى زاگرس افتاد و ش خ
ــه در حال حاضر هر  ــان بلوط را بلعيد تا آنجا ك درخت
روز صدها اصله درخت در اين منطقه خشك مى شوند. 
نكته اينجاست كه با گذشت چند سال از اين موضوع 
هنوز هم بايد به تماشاى قطع هزاران اصله درخت بلوط 
نشست و افسوس خورد كه چرا نبود مديريت درست، 
يا منابع اعتبارى كافى سدى شده است براى نجات جان 
ــئوالن نيز تاييد  ــاى زاگرس، زيرا با اينكه مس جنگل ه
ــت كم از سال 87 در جنگل هاى  مى كنند، اين آفت دس
ــيوع پيدا كرده، اما آزمايش هاى انجام گرفته  زاگرس ش
ــوى آن ها در سال 89 به آنها اطمينان داد كه با چه  از س
مشكل حادى روبه رو هستند. استان هاى لرستان، فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختيارى و ايالم 
ــتند كه در نوع خود از  داراى جنگل هايى از بلوط هس

بى نظيرترين جنگل هاى جهان هستند.
مديرعامل شركت تخصصى منابع طبيعى ُخرمان بهار 
ــا و مراتع ايران،  ــاره به پراكنش جنگل ه زاگرس با اش
ــور ايران  به دو ناحيه مهم  ــى كش گفت: نواحى رويش
ــاى خارج  ــا هيركانى و جنگل ه ــمال ي جنگل هاى ش
ــى زاگرس،  ــار ناحيه رويش ــامل چه ــمال كه ش از ش
ارسبارانى، ايران وتورانى و جنگل هاى خليج فارسى و 
درياى عمانى تقسيم مى شود. الونديان افزود: رويشگاه 
جنگل هاى زاگرس با مساحتى بالغ بر حدود 5 ميليون 
هكتار از منطقه پيرانشهر به سردشت در استان آذربايجان 
ــتان فيروزآباد استان فارس  ــروع  و به  شهرس غربى ش
ــود.  وى خاطرنشان كرد: عامل قارچ زغالى  ختم مى ش
بلوط در شرايط طبيعى به درختان ضعيف و درختانى كه 
تحت تأثير تنش هاى زيستى و تنش هاى آب و هوايى 
قرار گرفته حمله كرده و اسپور قارچ با گسترش در زير 
ــت تنه، درخت را آلوده مى كند و پس از افزايش  پوس
ــاخه ها وتنه درختان توليد  ــطح ش ميزان آلودگى، در س
ــپور تيپيك زغالى نموده و شبكه آوندى و پوست و  اس

چوب را كلونيزه مى كند.

ــينى و فقر در منطقه نيروگاه كه  ــتى حاشيه نش همزيس
ــهرى قم است موجب شده  پرجمعيت ترين منطقه ش
آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى در اين منطقه پررنگ تر 
نمايان شود و نيازهاى اهالى آن نيز بيشتر احساس شود. 
به گزارش مهر در قم، قلعه كامكار و شهرك فاطميه، دو 
سكونت گاه غير رسمى اصلى در محله نيروگاه هستند. 
ــاً 450 هزار نفر جمعيت در غرب قم  محله اى با تقريب
كه بيشتر قسمت هايش قدمتى بيش از 50 سال ندارد و 
ــران از قوميت هاى مختلف را در خود جاى داده  مهاج
ــت. مهاجرت بى رويه مردم به اين مناطق و خارج  اس
ــاخت و ساز خارج از  ــدن از محدوده شهر براى س ش
مسيرى كه شهردارى برايشان تعريف مى كند، اينجا را به 
منطقه اى تبديل كرده كه خانه ها مانند بمب ساعتى منتظر 

بهانه براى فروريختن  هستند.
ــن و نزديك به  ــيه ريل راه آه ــى كردن در حاش زندگ
ــت كه فضاى  ــروگاه اس ــرق 2 ويژگى ني ــاى ب دكل ه
ــهرى را آسيب پذير كرده است. «نرگس» در يكى از  ش
روستاهاى مركزى كشور متولد شده اما به دليل نداشتن 
زمين كشاورزى و بيكارى همسرش به قم آمده است. 
او كه حاال يك خانواده 6 نفره دارد از مضرات زندگى 
نزديك به دكل برق چيزى نمى داند. وقت مدرسه است 
اما مينا و محيا، دخترهاى نرگس روى خاك هاى حياط 

نشسته اند و سبزى آش پاك مى كنند.
ــت. قمه كشى و چاقوكشى زياد شده.  «محله شلوغ اس
جرات نمى كنم بگذارم دخترهايم مدرسه بروند.» نرگس 
اينها را مى گويد، آشغال سبزى ها را داخل پاكتى مى ريزد 
ــايه اش در خانه بز و  ــايه ببرد. همس تا براى خانه همس
گوسفند نگه مى دارد. «دزدى، دعوا و سر و صدا فراوان 
است. بانك و داروخانه نداريم. اتوبوس اينجا نمى آيد. 
درمانگاه واكسن بچه  هايم را نمى زند.» «اعظم» هم از يك 
روستاى كوچك، 2 سال پيش به قم آمده تا همسرش 
بتواند با كارگرى در ساخت و ساز و خانه ها هزينه اجاره 
منزل را تأمين كند. مى گويد همسرم تهران كار مى كرد 
اما هر چه كرديم با پولى كه در مى آورد، نتوانستيم تهران 
ــود  جايى را اجاره كنيم. در قم هم تنها جايى كه مى ش

سرپناهى دست و پا كرد، همين جاست.
ــدارى دام بوده. اآلن  ــه اعظم هم روزى محل نگه خان
ــك را يك تكه  ــدارد. همان اتاق ــرايط بهترى ن هم ش
ــان را چيده اند.  ــايل زندگيش ــت انداخته اند و وس موك
همسايه هايش در خانه گوسفند نگه مى دارند. از بوى بد 
و تجمع حشرات كالفه شده اما چاره اى نيست؛ به قول 
ــازد. اين فقط مشكل سكونت گاه هاى  خودش بايد بس
غير رسمى نيست. حتى برخى خانه هاى داخل محدوده 

شهر هم همين وضعيت را دارند.
«جلوگيرى از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحوى 
از انحاء موجب بروز مزاحمت براى ساكنان يا مخالف 
اصول بهداشت در شهرهاست.» اين مقدمه بند 20 ماده 
55 قانون شهردارى ها است كه به موجب آن شهردارى 
مكلف است با واحدهاى صنفى كه براى مردم مزاحمت 

ايجاد مى كنند، برخورد كند. 
مشاغل مزاحم در سراسر محله نيروگاه يكى از معضالت 
بزرگ مردم هستند كه آرامش را ربوده و زندگى شهرى 
ــاغل مانند آهن  را بى كيفيت كرده اند. برخى از اين مش
ــهر بروند اما  ــى ها در دراز مدت بايد از داخل ش فروش
ــش مى آيد كه  ــت. پي موضوع دامدارى ها متفاوت اس
شهردارى در يك دامدارى را پلمب مى كند اما شب ها 
ــوار، علوفه براى دام هاى جابه جا مى كنند و كار را  از دي
ــيار  ــب ها اينجا بس ادامه مى دهند. يك كار ديگر هم ش
ــاز. حادثه شهرك فاطميه كه  ــاخت و س رونق دارد؛ س
ساخت و ساز غير مجاز جان 2 كودك بى گناه را گرفت؛ 
تا مدتى سر زبان همه گشته و برخى را به فكر واداشت 
اما «سلمان» 28 ساله مى گويد ساخت و سازهاى شبانه 
ــان  هنوز ادامه دارد. او مى گويد مردم اينجا خيلى هايش
ــند تا  ــين باش پول دارند اما ترجيح مى دهند حاشيه نش
بتوانند حالت روستايى زندگى كنند و پولى به شهردارى 

و ديگر ارگان ها براى خدمات شهرى ندهند.
ــيخ آباد  ــى از خيابان هاى ش ــاكن يك «آقاى زينلى» س
ــاخته. شبانه مصالح آورده و  همينطورى خانه اش را س

آجر روى آجر گذاشته. حتى نماكارى هم كرده است.
ــر قانونى  ــهردارى اينجا را غي ــرش مى گويد ش همس
ــالك هم نداريم اما  ــد. قبض برايمان نمى آيد. پ مى دان
ــك خانه زندگى  ــم. 9 نفر در ي ــت داري اينجا را دوس
ــال دارند و قالى مى بافند.  مى كنند كه همه باالى 25 س
مادر همسرش كه بزرگ خانه است، فارسى نمى داند؛ 
ــتر درس  بچه ها هم هر كدام تا اول يا دوم ابتدايى بيش
نخوانده اند. «زندگى ما با قالى مى گذرد. اگر دخترها را 
ــه كى قالى ببافد؟ تازه بروند مدرسه كه  بفرستم مدرس
ــر راه معتادها اذيتشان كنند؟» صحبتم با خانم زينلى  س
كه تمام مى شود، به سمت انتهاى كوچه مى روم. جايى 
ــت. كسى را نمى بينم اما  كه مى گويد پاتوق معتادان اس
گوشه و كنار خرابه اى كه انتهاى كوچه است، پر شده از 
سرنگ هاى استفاده شده. سرنگ هايى كه احتماالً ديشب 
ــب هاى قبل براى تزريق استفاده شده و امشب و  و ش

شب هاى بعد هم استفاده خواهد شد.
از 40 هزار معتادى كه در شهر قم زندگى مى كنند، 10 
درصد معتادان پر خطر هستند. كسانى كه ممكن است 
دست به هر كارى بزنند. به همين خاطر است كه خانم 
زينلى ترجيح مى دهد دخترهايش بى سواد بمانند تا اينكه 

در چنين محله اى هر روز از خانه بيرون بروند.
ــه آلوده دارد كه  ــهردارى به تنهايى 56 نقط منطقه 2 ش
ــت.  ــادان و مصرف مواد مخدر اس ــع معت محل تجم
ــيه ريل راه آهن، خرابه هاى  اين مناطق بيشتر در حاش
سكونت گاه هاى غير رسمى و معابر باريك كه در منطقه 

نيروگاه كم هم نيستند، قرار دارند.
حضور همين معتادان و مشكالت اجتماعى در طالق 
ــده  ــت، موجب ش كه خود بزرگ ترين ثمره اعتياد اس
مردم در اين منطقه با چالش هاى سالمتى روبه رو باشند. 
ــاوره بيمارى هاى رفتارى يكى از 24 مركزى  مركز مش
ــتان براى ساماندهى امور  ــت كه مركز بهداشت اس اس
ــاخته است. در اين مركز به  بهداشتى در اين منطقه س
ــاوره رايگان در  افرادى كه رفتارهاى پرخطر دارند، مش
زمينه بيمارى هايى مانند ايدز و هپاتيت داده مى شود. به 
همين خاطر است كه بيشتر كسانى كه اينجا رفت و آمد 

مى كنند، دوست ندارند با كسى همكالم شوند.
ــاور خانم، يك مشاور آقا و يك آزمايشگاه در  يك مش
اين مركز كوچك به مردم خدمات مى دهند. مشاور خانم 
چهارشنبه ها نمى آيد. مشاور آقا هم داخل دفترش با يك 
ــوى در اتاق كه رد  ــوان آرام صحبت مى كند. از جل ج
مى شوم، چهره ام آنقدر كنجكاو هست كه دعوتم كند به 
داخل اتاق. شايد هم تصور مى كند مشاوره مى خواهم. 
مى گويم: رفتار پرخطر ندارم؛ خبرنگارم. لبخندى مى زند 
ــدازه كافى پرخطر  ــودش به ان ــد: «همين خ و مى گوي
است!» اعتياد، فقر و بى اطالعى سه مشكل بزرگى است 
ــناس بيمارى هاى رفتارى درباره كسانى  كه اين كارش
كه به او مراجعه مى كنند، مطرح مى كند. او از كم كارى 
مدارس در اين زمينه مى گويد و از اينكه گفتن خيلى از 

واقعيت ها تابو شده است.
بيمارستان امجدى، يكى از طرح هاى مهر ماندگار دولت 
ــتاندار  ــروگاه بود كه بنا به قول اس ــم براى مردم ني ده
ــد اما هنوز 15 ميليارد  ــى بايد تا تيرماه افتتاح مى ش قبل
ــت. فاز اول اين  اعتبار براى تكميل فاز اول آن نياز هس
ــامل اورژانس، بخش ژنرال و درمانگاه  ــتان ش بيمارس
خواهد بود. در حال حاضر نبود يك مركز بيمارستانى 
براى بيماران اورژانسى، مشكالت بسيارى در اين منطقه 

به وجود آورده است.
ــش از 32 درصد جميعت  ــمى، بي ــق آمارهاى رس طب
ــد. جوانانى كه  ــكيل مى دهن ــان تش ــروگاه را جوان ني
فرصت هاى كمى براى تحصيل، ورزش و اشتغال پيش 

روى خود دارند. 
ــوز زندگى  ــه 80 هزار دانش آم ــروگاه نزديك ب در ني
ــه برايشان ساخته شده  مى كنند كه بيش از 200 مدرس
است. با اين حال امكانات ورزشى آموزش و پرورش 
در اين منطقه در حداقل قرار دارد و تقريباً مى شود گفت 
ــگاه بزرگى براى دانش آموزان وجود ندارد.  هيچ ورزش
ــن اندازه براى  ــى و فرهنگى نيز به همي امكانات علم

دانش آموزان نيروگاهى در حداقل است.

زندگى رسمى در سكونتگاه هاى غيررسمى

 خوب و بد زندگى در نيروگاه قم
خرب

سردى هوا و كاهش منابع غذايى موجب خروج پرندگان 
و حيوانات وحشى مناطق كوهستانى زاگرس از مناطق 
ــت و اين حيوانات براى تامين غذا به  حفاظت شده اس
مناطق روستايى و شهرى استان چهارمحال و بختيارى 
پناه آورده اند.به گزارش مهر شهركرد، استان چهارمحال 
ــطه شرايط توپوگرافى زادگاه و محل  و بختيارى به واس
زندگى جانوران و پرندگان مختلفى است كه در كوه ها 

وجنگل ها و تاالبهاى اين استان زندگى مى كنند.
ــدن هوا و بارش هاى سنگين برف در روزهاى  سرد ش
ــر در چهار محال و بختيارى محدوديت هايى براى  اخي
زيستمندان در زيستگاه هاى طبيعى اين استان به وجود 
آمده است و بسيارى از جانوران وحشى از مناطق حفاظت 
ــده اين استان خارج و براى پيدا كردن منابع غذايى و  ش
ــتاهاى  ــهرها و روس محلى براى زندگى بهتر به كنار ش
چهارمحال و بختيارى آمده اند و اين در حالى است خطر 

شكار براى بسيارى از آنها به وجود آمده است.
در حاشيه مناطق حفاظت شده و تاالب هاى استان پرندگان 
و چهار پايانى از جمله كبك، تيهو، قوچ وحشى، كل و 
بز، گربه وحشى و روباه ممكن است به مناطق روستايى 
ــهرى آمده اند و اين در حاليست خطر زندگى آنها  و ش
بسيار تهديد مى كند. منطقه حفاظت شده تنگ صياد يكى 
ــده استان  از مهمترين و بزرگ ترين مناطق حفاظت ش
چهار محال و بختيارى است كه در كنار شهر فرخ شهر و 

تعدادى از روستاهاى اين استان قرار دارد.
هم اكنون بسيارى از حيوانات وحشى اين منطقه حفاظت 
شده از منطقه بيرون آمده اند و به كنار روستاها و شهرهاى 
اين استان آمده اند. روباه، خرگوش، شغال، گرگ و... از 
بيشترين انواع حيواناتى هستند كه به كنار شهر فرخ شهر 
مى آيند و به دنبال منابع غذايى هستند و تعدادى از اين 

حيوانات در خطر شكار هستند.
يكى از مزرعه داران حاشيه شهر فرخ شهر در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: شبها حيوانات وحشى از جمله 
شغال و روباه و تعداد كمتر گرگ وارد باغهاى حاشيه شهر 
فرخ شهر و نزديكهاى خيابانهاى خروجى شهر مى شوند.

ــغال به راحتى در شبها در منطقه  وى گفت: گله هاى ش
پارك سرچشمه اين شهر ديده مى شود كه به دنبال مواد 

غذايى هستند.
وى تاكيد كرد:  بسيارى قوچ وحشى نيز در قسمت كوه 
«برآفتاب حجى» حاشيه شهر فرخ شهر توسط چوپانان  و 
ــاورزان مشاهده شده است كه خروج آنها از مناطقه  كش

حفاظت شده آنها در خطر شكار قرار داده است.
همچنين يخ زدن تاالبهاى استان بسيارى از پرندگان را به 

مناطق روستايى اطراف تاالبها كشانده است.
مدير كل حفاظت محيط زيست چهار محال و بختيارى 
گفت: بارش سنگين برف و سرماى شديد هوا پرندگان و 
حيوانات وحشى مناطق كوهستانى را براى تامين غذا به 
حاشيه مناطق مسكونى روستايى و شهرى چهارمحال و 

بختيارى كشانده است.
ــتا خواستار شد  چنانچه اين  ــهر و روس وى از اهالى ش
پرندگان و يا حيوانات به روستا ها و يا شهر ها پناه آوردند 
ــانند و  با قرار دادن مواد غذايى براى  به آنها آسيبى نرس
ــى در محيط براى پرندگان از آن ها  حيوانات و دانه پاش

حمايت و مراقبت كنند.
ــف پور با اشاره به اينكه شكار و آسيب رساندن به  يوس
ــود، بيان داشت: افراد  حيوانات تخلف محسوب مى ش
در صورت مشاهده تخلف مى توانند مراتب را به واحد 
حفاظت محيط زيست، نيروى انتظامى و پايگاه مقاومت 

بسيج اطالع رسانى كنند تا آنها با متخلفين برخورد كنند.

بارشهاى آسمانى هميشه نشانه رحمت الهى بوده است 
ــانه اى از نعمتهاى آسمان براى زمينيان. اما  و بس. نش
براى بارش همين نعمت الهى كه هواشناسى هم از قبل 
ــئوالن استانى آمادگى نداشتند  خبر آن را داده بود، مس
ــه بالغ بر70 پرنده مهاجر در تاالب ميقان  به نحوى ك
ــن  ــخ زدند و در خيابانهاى اراك هم پخش ش اراك ي
و ماسه باعث دامن زدن به آلودگى هواى اراك شد.به 
گزارش مهر، در حاليكه شهردارى اراك از شستشوى 
خيابان هاى اراك خبر مى دهد اما رئيس سازمان محيط 
زيست استان مركزى پديده آلودگى هواى اراك را بى 
ارتباط با شن و ماسه هايى كه در ايام بارش برف براى 
باز شدن مسير توسط شهردارى ريخته شده، نمى داند.

ــهر  ــان اينكه اراك جزو 8 كالنش ــهردار اراك با بي ش
است كه با معضل آلودگى هوا همراه است، مى گويد: 
دستگاه هاى مربوطه بايد در رفع اين مهم تالش كنند تا 

بتواند رضايت شهروندان را به همراه داشته باشد.
ــى با اشاره به تعامل شهردارى با  محمد ابراهيم عباس
ــهردارى نيازمند تعامل  ــاير نهادها اظهار داشت: ش س
بيشتر ساير نهادها با اين سازمان است تا بتواند خدمات 
مطلوب ترى در حوزه مديريت شهرى به شهروندان 
ارائه كند. معاون خدمات شهرى شهردارى اراك نيز از 
نظافت و شستشوى معابر خبر مى دهد و مى گويد: اين 
ــالمت شهر، سالمت و رفاه  طرح به منظور ارتقاى س
ــهروندان به صورت مستمر و روزانه، توسط  حال ش

كارگران خدمات شهرى در دست اجرا است.
وى با اشاره به اقدامات اجرايى اين طرح گفت: عالوه 
ــود در معابرى كه براى تردد  بر انتقال برف هاى موج
ــكل مى كرد، شستشو، نظافت،  ــهروندان ايجاد مش ش
رفت و روب و انتقال ضايعات مازاد بر برف هاى باقى 
مانده از بارش هاى اخير، نيز به منظور تكميل خدمات 

ارائه شده در حال انجام است.
ــى با بيان اينكه انتقال ضايعات مازاد بر برف از  عباس
جمله اقدامات صورت گرفته در راستاى نظافت سطح 
شهر است، بيان داشت: اين ضايعات در محدوده اى از 

پيش تعيين شده، خارج از محدوده زندگى شهروندان 
ــود. وى همچنين  ــهر انتقال داده مى ش و رودخانه ش
ــريع در بازگراندن  ــان ساخت: به منظور تس خاطرنش
ــادى، از ظرفيت پيمانكاران  نظافت معابر به حالت ع
طرف قرارداد با سازمان مديريت پسماند در امر نظافت 
و رفت و روب سطح شهر نيز بهره گيرى مى شود. مدير 
تشكل هاى مردم نهاد استان مركزى نيز با اشاره به يخ 
ــر و دادن دانه براى آنها گفت:  ــى پرندگان مهاج زدگ
ــده بود كه غذا به اندازه  ــرما و كمبود غذا باعث ش س
كافى در محيط براى پرندگان نباشد و به دليل مشكل 
ــوند و از بين بروند.  ــن پرندگان ضعيف ش تغذيه اي
سياوش آقاخانى مى گويد: چندى پيش گروهى عكاس 
از سراسر كشور براى عكاسى از تاالب آمدند كه در آن 
روز با حجم زيادى از پرندگان يخ زده مواجه شديم كه 
نقطه روشنى براى معرفى تاالب نبود. پرندگان مهاجر 
ــه از ماهها قبل براى حضور  ــرايطى يخ زدند ك در ش
ــور براى عكس از منطقه اطالع  عكاسان سراسر كش
رسانى شده بود اما همين برف پيش بينى شده، وقايع 
ــايه عدم  ــده اى را براى اراكى ها در س پيش بينى نش
ــئوالن پديدار شد. بارش هاى جوى  برنامه ريزى مس
طبق پيش بينى هواشناسى از فردا دوباره آغاز مى شود 
بارشى كه اين بار هم پيش بينى شده است اما اميدواريم 
برنامه مسوولين اين بار هم در بهمن برف گير نكند و 

شاهد اجراى قويتر شستشوى معابر و...باشيم.

خروج حيوانات وحشى از مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختيارى
پناه آوردن به مردم از شدت سرما وگرسنگى

وقتى برف بدون هماهنگى با مسووالن مى بارد
از آلودگى هوا تا يخ زدگى پرندگان مهاجر در برف اراك

ــت در  ــت و بد سرپرس اعتياد مهمترين عامل افزايش كودكان بى سرپرس
ــوزى كه طالق را به دنبال دارد و  ــان رضوى است، بالى خانمان س خراس
ــئوليتى در  كودكانه هايى كه در آغوش اين بال از ياد مى روند و بى هيچ مس
خيابان ها رها مى شوند.به گزارش مهر، اشك ها و دلتنگى هاى كودكان رها 
شده بى سرپرست و بد سرپرست در سرزمينى كه مهد فرهنگ و هنر است 
هر روز بيشتر شنيده مى شود، فرشتگانى كه تنها گناهشان داشتن والدينى بى 
مسئوليت است. والدينى كه روزى شايد با عشق زندگى را شروع كرده اند 
اما حاال با گرفتارى در دام اعتياد و هوس، تن به طالق داده يا از پس ندارى 
ــكارى روى آورده، به زندان مى روند و بى رحمانه كودكان خود را  به بزه
به دست سرنوشت مى سپارند. اعتياد اين بالى خانمان سوز مهمترين عامل 

افزايش كودكان بى سرپرست و بد سرپرست در خراسان رضوى است.
ــادى كه به دنبال خود بيكارى، جدايى، بزهكارى و در نتيجه ز ندان را  اعتي
ــتي يا خود  به دنبال دارد و فرزندان چنين خانواده هايى به علت بد سرپرس
ــت فروشى  در دام اعتياد افتاده يا در كوچه و خيابان ها به تكدى گرى، دس
ــوش اعتياد والدين  ــوند و بچگى خود را در آغ ــكارى مجبور مى ش و بزه
ــناس شبه خانواده و امور اجتماعى بهزيستى خراسان  از ياد مى برند. كارش
ــال حاضر 88 خانه  ــاره به خبرنگار مهر مى گويد: در ح ــوى در اين ب رض
فرزندان يا مراكز نگهدارى كودكان بى سرپرست و بد سرپرست در استان 
خراسان رضوى وجود دارد. زيبا مجرب عنوان مى كند: اين مراكز 40 درصد 
ــرانه و 60 درصد دخترانه هستند كه حدوداً هزارو 800 كودك در آنها  پس
تحت حمايت و مراقبت شبانه روزى هستند. وى با بيان اينكه مجموعه اى 
ــازى براى انتقال كودك به خانواده و  از برنامه هاى مراقبتى با هدف زمينه س
جامعه تدوين شده است مى افزايد: اين اقدامات ممكن است كوتاه مدت يا 
بلند مدت باشند. مجرب ادامه مى دهد: اين اقدامات ويژه كودكانى است كه 

داراى خانواده و  بستگان سببي و يا نسبي  هستند ولى به داليلى مانند فوت 
والدين، زنداني بودن والدين، مفقود االثر بودن آنها، اعتياد، طالق و عواملى 

از اين قبيل به مراكز نگهدارى شبانه روزى سپرده شده اند.
ــان رضوى با بيان اينكه 30 تا 40  ــناس شبه خانواده بهزيستى خراس كارش
ــبانه روزي فاقد شناسنامه هستند  ــده به مراكز ش درصد كودكان معرفي ش
ــنامه از مواردى است كه براى سر و سامان دادن به  مى افزايد: گرفتن شناس
ــط واحد مددكاري انجام مى شود. مجرب ابراز  وضعيت اين كودكان توس
مى كند: هر كودك زير سن 18 سال كه بنا به هر علت به طور دائم يا موقت 
ــت خود را از دست داده و با معرفي مقام قضايي به سازمان سپرده  سرپرس
شده، جزو كودكان بي سرپرست و بد سرپرست محسوب مي شود، حتي 
تعدادي كودك از مليت هاي مختلف مانند افاغنه و عراقي نيز در مراكز شبانه 
ــوند. مجرب با بيان اينكه اقدامات انجام  روزي بهزيستي نگهداري مي ش
شده در مراكز نگهدارى از كودكان بى سرپرست و بد سرپرست تا حدود 

زيادى بروز آسيب ها را در سطح استان و كشور كاهش داده است مى افزايد:  
پذيرش كودكان در اين مراكز باعث پيشگيرى از بروز آسيب هاى جديد و 
از طرفي نشان دادن راه درست زندگى با فراهم آوردن شرايط مناسب براي 
آنهاست. كارشناس شبه خانواده بهزيستى خراسان رضوى با تاكيد بر اينكه 
ــيب هاى جديد را بسته ايم ابراز مى كند: در سال جاري تعداد   راه ورود آس
ــبانه روزي به دانشگاه ها وارد شده اند چرا كه  138 نفر از فرزندان مراكز ش
با ايجاد انگيزه و نشان دادن راه درست از آسيب مجدد آنها جلوگيرى شده 
است. مجرب مى افزايد: در سال گذشته 210 كودك به خانواده هاى متقاضي 
فرزند خواندگي و امين موقت سپرده شده اند و سه هزار نفر از كودكان داراي 

بيمه نامه عمر و پس انداز هستند.
ــت مى افزايد:  حدود 80  ــتى پديده شومى اس وى با بيان اينكه بد سرپرس
درصد از ورودى هاى مراكز را اين گونه كودكان تشكيل مى دهند كه با توجه 
به شرايط استان و هم مرزى با افغانستان، افزايش مصرف مواد مخدر صنعتي 

و به دنبال آن بيكارى و طالق تأثير بسزايي در اين خصوص داشته است.
كارشناس شبه خانواده بهزيستى خراسان رضوى عنوان مى كند: مدت زمان 
ــيب هاي روحي رواني آنها  ــى اين كودكان با توجه به آس ــان و بازتوان درم
ــاير كودكان است. مجرب با بيان اينكه آمار كودكان مراكز  چندين برابر س
ــد فزاينده اي داشته است مى افزايد: به  ــبانه روزي در سال هاي اخير رش ش
ــت به  ــت و بد سرپرس طور ميانگين روزانه چهار تا پنج كودك بى سرپرس
مراكز نگهدارى شبانه روزى سپرده مى شوند. وى عنوان مى كند: اگر قوانين 
ــود آمار ورودى هاى مراكز نگهدارى كودكان  حمايت از كودكان اصالح ش
پايين مى آيد و شاهد اين همه آسيب روحى و روانى برا ى كودكان نخواهيم 
ــى از نبود خانواده براى كودكان با هيچ گونه  بود چرا كه خالء عاطفى ناش

امكان مادى برطرف نمى شود.

كودكانه هايى كه در چنگال اعتياد از ياد مى رود
رشد فزاينده كودكان بى سرپرست و بدسرپرست در خراسان رضوى


