
فرقي نمي كند باالي شهر باش�يد يا در ميانه 
و حت�ي پايي�ن ش�هر، در تمامي نقاط ش�هر 
افرادي كه س�گي كوچك يا حت�ي بزرگ در 
كنارشان مي دود يا سگي را در آغوش گرفته 
و قرب�ان صدق�ه اش مي روند، كم نيس�تند! 
افرادي كه تحت تأثير ش�بكه هاي ماهواره اي 
و معرفي حيواناتي مانند س�گ تحت عنوان 
عش�ق بدون قيد و ش�رط و حتي پيش�نهاد 
جايگزيني نگهداري از س�گ به جاي داشتن 
بچه ! از يك سو و از س�وي ديگر شبكه اي كه 
س�گ هاي واردات�ي را با قيمت هاي�ي گزاف 
از طرق مختلف در دس�ترس ق�رار مي دهد، 
نگهداري از س�گ را در برنام�ه زندگي خود 
قرار داده اند. به تناس�ب همين ماجرا با رشد 
قارچ گونه پت ش�اپ ها در اقص�ي نقاط و صد 
البته مناط�ق باالي ش�هر ته�ران مواجهيم 
كه انواعي از وس�ايل، لباس، خوراكي و ابزار 
آالت مرتبط با حيوانات خانگي و در رأس آنها 
سگ را با قيمت هايي عجيب و غريب عرضه 
مي كنند، ام�ا نكته قابل تأمل اينجاس�ت كه 
همين هزينه ها براي برخي طبقات اقتصادي 
جامعه سنگين تر از آن است كه بتوانند از پس 
تأمين هزينه هاي نگه�داري حيوان بر آيند و 
حيوانش�ان را رها مي كنند تا شاهد افزايش 
جمعيت س�گ هاي ولگرد به چيزي حدود 3 
ميليون قالده باشيم. از سوي ديگر با افزايش 
نگهداري از سگ ها و همين طور غذا دادن به 
سگ هاي ولگرد، با افزايش آمار هاري و حيوان 
گزيدگي مواجهيم به گونه اي كه در يك سال 
گذشته بالغ بر ۲۶۰ هزار مورد حيوان گزيدگي 
در كش�ور ثبت شده اس�ت و ب�راي اولين بار 
تعداد آمار ابتال ب�ه هاري در انس�ان به عدد 
۱۶ رسيد كه همه اين ۱۶ نفر هم فوت كردند. 

اگر پاي صحبت كس��اني كه س��گ يا حيوانات 
خانگ��ي دارند بنش��ينيد متوجه خواهيد ش��د 
نگهداري از اين حيوانات دردس��رهاي خودش 
را دارد و بر خالف آنچه ش��بكه هاي فارسي زبان 
ماهواره اي در تالشند به جامعه القا كنند، عشق 
س��گ به صاحبش چندان هم بي قيد و ش��رط 
نيست! س��گ هايي كه بر حس��ب نژادشان بايد 
ميليون ها تومان براي خريدشان خرج كرد و تازه 
اين اول راه است. نگهداري از اين حيوان كار پر 
دردسر و پر هزينه اي است و با وجود رعايت تمام 
نكات بهداشتي و واكسيناسيون باز هم سگ ها 
مي توانند بيماري ه��اي متعددي را به انس��ان 

منتقل كنند. 
 روزي 5۰۰ حي�وان گزيدگ�ي توس�ط 

سگ هاي صاحب دار!
در ش��رايطي كه در دنيای غرب تالش مي شود 
از طريق برنامه سازي و س��اخت انيميشن هايي 
همچون »بچه رئي��س« فرهنگ نگه��داري از 
حيوانات خانگي همچون سگ و گربه را اصالح 
كنند، بخش مهمي از برنامه هاي تلويزيون هاي 
فارسي زبان ماهواره اي به توصيه براي نگهداري از 
سگ اختصاص يافته است. اين تبليغات گسترده 
براي نگهداري از سگ و حيوانات خانگي موجب 
شده تا س��گ داش��تن آنقدر معمول شود كه با 
گش��تي در كوچه و خيابان يا حضور در پارك ها 
با تعداد زي��ادي از افراد مواجه مي ش��ويد كه با 

سگ هايش��ان براي گردش به پ��ارك آمده اند. 
س��گ هايي كه خيلي وقت ها، صاحبان ش��ان از 
آنها خسته شده، پس رها مي ش��وند تا به جمع 

سگ هاي ولگرد اضافه شوند. 
مه��دي نبي يان، كارش��ناس محيط زيس��ت و 
پژوهشگر حيات وحش با تأكيد بر اينكه هرگونه 
غذارس��اني به س��گ هاي بدون صاحب، باعث 
دادن امتياز ويژه به اين گونه، توليد مثل بيشتر و 
افزايش جمعيت آنها مي شود، مي افزايد: » اكنون 
در ايران بين يك تا 3ميليون سگ بدون صاحب 
داريم، اما كل جمعيت حيات وحش قابل شمارش 
ما زير ۲۰۰ هزار فرد اس��ت. به بيان ديگر اكنون 
جمعيت سگ ها ۱۰ تا۲۰ برابر بيشتر از جمعيت 

حيات وحش قابل شمارش ماست.«
وي با بي��ان اينكه آماره��اي دقيق��ي از وزارت 
بهداش��ت وج��ود دارد ك��ه نش��ان مي دهد با 
افزايش جمعيت سگ ها مواجه بوده ايم، تصريح 
مي كند: »كس��اني كه توس��ط حيوانات گزيده 
مي شوند براي درمان و دريافت واكسن مستقيماً 
به مراكز بهداش��تي و درماني مراجعه مي كنند. 
س��ال ۶۶ تعداد اف��رادي كه به دلي��ل گزيدگي 
حيوانات به وزارت بهداشت مراجعه كرده بودند 
كمتر از ۷۰۰ نف��ر بوده اس��ت. در حالي كه اين 
تعداد در س��ال ۹۲ به ۱۵۰ هزار نفر و در آخرين 
آمار كه در سال ۹۸ به دست آمده به بيش از ۲3۴ 
هزار نفر رسيده است كه از اين تعداد ۱۸۰ هزار 

نفر ناشي از گزيدگي توسط سگ بوده است.«
به گفته نبي يان بر اس��اس آمارها روزانه بيش از 
۵۰۰ نفر در كشور توس��ط سگ هاي صاحب دار 
و حدود ۵۵ نفر توسط س��گ هاي بدون  صاحب 
در كش��ور گزيده مي ش��وند. اين يعن��ي تقريباً 
روزان��ه نزديك ب��ه ۸۰۰ ميليون توم��ان منابع 
مالي وزارت بهداش��ت به صورت يارانه اي براي 
درمان افرادي هزينه مي ش��ود كه توسط سگ 

گزيده شده اند و س��االنه نزديك به ۱۰ ميليون 
دالر وزارت بهداش��ت براي واكس��ن ضد هاري 
افرادي كه دچار سگ گزيدگي و حيوان گزيدگي 
ش��ده اند، هزينه مي ش��ود. همچنين شهرداري 
تهران ساالنه ۱۰هزار سگ ولگرد را جمع آوري 
مي كند و ۵۰هزار تومان براي زنده گيري هر سگ 

هزينه مي شود. 
  خطر سگ ها براي بچه ها

بهزاد اميري، رئيس گروه مديريت بيماري هاي 
قابل انتقال بين انس��ان و حيوان مركز مديريت 
بيماري ه��اي واگير وزارت بهداش��ت  هم تأكيد 
مي كند: » حت��ي حيوانات اهلي ه��م مي توانند 
ويروس ها و بيماري ها را به انس��ان منتقل كنند 
و در اين مي��ان ك��ودكان و اف��راد داراي نقص 
درسيستم ايمني بيش از ديگران كانديداي ابتال 

به اين بيماري ها هستند.«
به گفته وي اغلب ويروس هايي كه ممكن است 
براي انس��ان خطرناك باش��ند، در بدن حيوان 
بيماري ايج��اد نمي كن��د، بس��ياري از عوامل 
بيم��اري زاي ديگ��ر مانن��د باكتري ه��ا هم در 
حيوان ايجاد بيم��اري نمي كنند، ام��ا منجر به 
ايجاد بيماري در انسان ها مي شو د، به طور مثال 
باكتري ها و انگل هايي در بدن حيوان وجود دارد، 
اما حيوان عالئمي از بيماري ندارد و حيوان ناقل 
بدون عالمت است و به راحتي عامل بيماري زا را 

به انسان انتقال مي دهد. 
اميري با تأكيد بر اينكه يكي از بيماري هاي مهمي 
كه از طريق سگ ها به انس��ان منتقل مي شود، 
هاري است، مي افزايد: » بيماري »هاري« بيماري 
ويروس��ي اس��ت كه عمدتاً از طريق گاز گرفتن 
حيوان مبتال به انس��ان انتقال پيدا مي كند. اين 
ويروس، ويروسي عصب دوست است و به سيستم 
عصبي مركزي انسان وارد مي شود و باعث ايجاد 
التهاب حاد مغ��زي و عصبي مي ش��ود. اگر اين 

بيماري در بدن انس��ان وارد ش��ود و فرد سريعاً 
درمان نشود، محكوم به مرگ خواهد بود.«

 ۲۶۰ هزار حيوان گزيدگي در يك سال
طبق توضيح��ات اميري در بزاق س��گ عوامل 
بيماري زاي زيادي وج��ود دارد كه برخي از آنها 
مي تواند هنگام گاز گرفتن يا ليس��يدن به بدن 
انس��ان انتقال پيدا كند. يكي از خطرناك ترين 

عوامل بيماري زا بيماري »هاري« است. 
وي با اشاره به شيوع حيوان گزيدگي و هاري در 
كش��ور  مي افزايد: »موارد حيوان گزيدگي رو به 
افزايش است و در سال گذشته بالغ بر ۲۶۰ هزار 
مورد حيوان گزيدگي در كشور ثبت شده است. 
سال گذش��ته تعداد آمار ابتال به هاري در انسان 
به عدد ۱۶ رس��يد كه همه اين ۱۶ نفر به دليل 
تأخير در مراجعه به مراكز درمان و پيشگيري از 
هاري فوت كردند.  اميري ادامه مي دهد: »بيماري 
باكتريايي به نام »پاستورال« هم هنگام گزش يا 
گازگرفتگي از طريق بزاق به انسان وارد مي شود. 
اين باكتري از طريق ليس��يدن بخشي از پوست 
بدن كه آس��يب ديده اس��ت، وارد بافت نرم بدن 
و ب��روز عفونت بافت، عفون��ت مفصلي و عفونت 
استخواني مي شود. در موارد شديد مي تواند باعث 

مننژيت شود.«
به گفت��ه وي همچنين خيل��ي از باكتري ها در 
مدفوع س��گ وجود دار د كه ممكن اس��ت براي 
س��گ عالئم بيماري ايجاد نكند، اما براي انسان 
عامل بروز بيماري باشد. از بيماري شايع مي توان 
به بيماري »سالمونال« اش��اره كرد، اين باكتري 
باعث بروز بيماري گوارش��ي و اسهال مي شود. 
همچنين ان��واع انگل ها ني��ز مي توانند از طريق 

مدفوع به انسان انتقال پيدا كنند. 
تب مالت، تب خرگوشي و بيماري هاي تنفسي و 
ريوي از ديگر بيماري هايي است كه از طريق سگ 

مي تواند به انسان منتقل شود. 
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تسهيلساختمانسازيبابلوكهاينانوپليمري

حمايتبركتازكولبرانوسوختبرانبااشتغال

260 هزار حيوان گزيدگي دستاورد سگ هاي خانگي!
سال گذشته براي اولين بار ابتال به هاري در ايران به عدد ۱۶ رسيد كه هر ۱۶ نفر هم فوت كردند

ي�ك محق�ق موف�ق ب�ه س�اخت بلوك هاي 
س�بك عايق رطوبت و عايق حرارت ش�د كه 
در ساختمان س�ازي كاربردهاي زي�ادي دارد. 
عضو هيئت علمي دانش��گاه آزاد اس��المي تبريز 
موفق به طراحي و ساخت بلوك هاي نانو پليمري 
الياف دار شده است كه اين محصول در زمره مصالح 

ساختماني عايق رطوبت قرار دارد. 
يوس��ف زندي، عضو هيئت علمي دانش��گاه آزاد 
درباره بلوك هاي نانو پليمري عايق رطوبت گفت: 
پانل نانوگچي عايق آب الياف دار براساس آخرين 
رهيافت هاي تكنولوژي هاي روز دنيا و با مقاومت 
فش��اري حداقل 3 مگا پاس��گال، با چگالي پايين 
ح��دود ۵۵۰- ۴۰۰ كيلوگرم بر مت��ر مكعب و با 
قابليت هاي فراوان از جمله بدون نياز به گچ و خاك، 
سرعت اجراي بسيار باال با قابليت جذب آب مناسب 
و چسبندگي فوق العاده با سيمان و عايق حرارتي 
باال شناخته مي شود.  وي ادامه داد: نانو پليمرهاي 

گچي كه به اندازه چوب  سبك هستند. استفاده از 
اين نانو پليمرهاي گچي در ساخت و سازهاي نوين 
موجب كاهش بيش از 3۰درصد صرفه جويي در 
هزينه هاي ساخت و بيش از ۷۰ درصد صرفه جويي 
در هزينه هاي سرمايشي و گرمايشي مي شود. در 
واقع اين بلوك ها به خاطر ساختار سلولي خود كه 
ش��امل مقادير زيادي از حباب هاي ريز محبوس 
ش��ده اند، ضريب هدايت حرارتي كمتر از مبحث 
۱۹ مقررات مل��ي س��اختمان و همچنين عايق 
صوتي بيش از مبحث ۱۸ مقررات ملي ساختمان 

را پوشش مي دهد. 
زن��دي ادام��ه داد: مقاومت فش��اري بلوك هاي 
س��ايلكس فراتر از الزامات ملي ب��راي بلوك هاي 
جدا كننده غيرباربر است. بلوك هاي نانو پليمرهاي 
گچي الي��اف دار به واس��طه تركيب��ات معدني و 
غيرآتش زاي خود به هيچ وجه قابل اشتعال نيست 
و به علت ضريب انتق��ال حرارتي پايين و ظرفيت 

حرارتي باالي س��اختار خود حرارت را بسيار آرام 
منتقل مي كند؛ بنابراين در هنگام آتش س��وزي، 
به جلوگيري از گس��ترش آتش كمك می كند و 
همين ويژگي آن را در زم��ره ديوارهاي ضد آتش 

قرار مي دهد. 
وي گفت: بلوك هاي پليمري الياف دار در هنگام 
قرارگرفتن در معرض آتش، هيچ گونه گاز و بخارات 
س��مي از خود متصاعد نمي كند، بنابراين كاربرد 
اين بلوك ها در انواع س��اختمان ها با كاربردهاي 
مس��كوني، تج��اري، دولتي و صنعت��ي، هتل ها، 
بيمارستان ها، مدارس  و مس��اجد بسيار مناسب 
است. حضور رطوبت در يك سازه مي تواند منجر به 
رشد قارچ ها، تغيير رنگ ديواره ها و افزايش ضريب 
انتقال حرارت شود، به واس��طه اينكه بلوك هاي 
پليمري الياف دار در س��اختار داخلي خود داراي 
حفره ه��اي به ه��م پيوس��ته داخلي نيس��تند، 
جريان هاي مويرگ��ي آب پس از نفوذ به س��طح 

بلوك هاي نانو پليمرهاي گچي الياف دار بالفاصله 
متوقف مي ش��ود و قادر به نفوذ به سطوح داخلي 
قطعات نيس��تند، بنابراين اين ويژگي بلوك هاي 
پليمري الياف دار را در زمره مصالح س��اختماني 
عايق رطوبت هم قرار مي ده��د. همچنين جذب 
آب بسيار مناسب در اين بلوك ها باعث شده است 
تا امكان انجام عمليات سيمان كاري يا سنگ نما و 

كاشي به خوبي روي آنها صورت بگيرد. 
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي يادآور شد: 
عالوه بر اين، امكان ترك خوردگي و ريزش در اثر 
ضربه و زلزله و تغييرات دمايي در اين نوع بلوك ها 
به دليل دارا بودن الياف بسيار  كاهش مي يابد كه 
اين مشخصه در س��اير بلوك ها نظير بتن گازي و 
محصوالت مشابه وجود ندارد. مهم ترين مشخصه 
ديگر اين بلوك ها عالوه بر س��رعت بس��يار باالي 
اجرا، هزينه بس��يار پايين آن در مقايس��ه با ساير 

محصوالت است. 

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام امسال راه اندازي 3هزارو5۰۰ 
طرح اشتغال را براي كولبران و سوخت بران در دستور كار دارد. 
محمد تركمانه مدير عامل بنياد بركت گف��ت: راه اندازي 3 هزار و 
۵۰۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور براي كولبران و سوخت بران در 
مناطق محروم و روستايي هفت اس��تان كشور در برنامه هاي سال 

۱۴۰۱ قرار دارد. 
وي تصريح كرد: راه ان��دازي اين 3 هزار و ۵۰۰ طرح اش��تغالزايي 
اجتماع محور ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر 

را به شكل مستقيم و غيرمستقيم به دنبال خواهد داشت. 
به گفته مدي��ر عامل بني��اد بركت، كولب��ران و س��وخت بران در 
استان هاي كردس��تان، كرمانش��اه، آذربايجان غربي، سيستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان و فارس جزو جامعه مخاطبان 

هدف ايجاد اشتغال هستند.  وي درباره ميزان سرمايه گذاري براي 
اجراي طرح هاي اشتغال ويژه كولبران و سوخت بران نيز توضيح داد: 
حجم كل س��رمايه گذاري براي راه اندازي اين 3 هزار و ۵۰۰ طرح 

اشتغال بالغ بر ۶ هزار و 3۰۰ ميليارد ريال است. 
تركمانه در تشريح عملكرد پيشين بنياد بركت در حوزه اشتغالزايي 
براي كولبران و س��وخت بران گفت: تا پايان س��ال ۱۴۰۰ نزديك 
به ۸ هزار طرح اش��تغالزايي با ظرفيت ۲۴ هزار ش��غل مستقيم و 
غيرمستقيم براي كولبران و سوخت بران در مناطق محروم و كمتر 

برخوردار كشور راه اندازي شده است. 
مدير عامل بنياد بركت بر استقبال سوخت بران از شغل پايدار تأكيد 
كرد و اظهار داشت: اكثر سوخت بران از روي اجبار و ناچاري به اين 
كار مشغول ش��ده اند. بيش��تر اين افراد نه تنها مالك سوخت هاي 

قاچاق شده نيستند كه حتي خودرو هم به آنها تعلق ندارد و فقط 
نقش يك راننده روزمزد را بازي مي كنند. 

وي خاطر نش��ان كرد: تحقيقات و نظرسنجي ها نشان مي دهد كه 
بخش اعظمي از كولبران نيز به  رغم ميل باطني به اين كار اشتغال 
دارند و اگر از يك درآمد حداقلي برخوردار باشند، اين شغل را كنار 
خواهند گذاشت.  تركمانه يادآور شد: كولبري و سوخت بري خالف 
شأن انساني است و بايد روش ها و راهكارهاي بهتري را براي تأمين 

معيشت كولبران و سوخت بران طراحي و اجرا كرد. 
به گفته مدير عامل بنياد بركت، تسهيلگران اين بنياد در استان هاي 
هدف با شناسايي و مراجعه به كولبران و سوخت بران آنها را پس از 
اهليت سنجي و تكميل فرآيند ثبت نام، براي دريافت تسهيالت به 

بانك هاي عامل معرفي مي  كنند. 

 متخصص بيماري هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با 
بيان اينكه واكسن آبله مي تواند تا حدود ۸۵ درصد در برابر آبله ميمون 
ايمني ايجاد كند، گفت: براي كساني كه اين واكسن را دريافت نكرده اند، 

خطر ابتال به اين بيماري وجود دارد. 
 وزير آموزش و پ��رورش گفت: اعتب��ارات آموزش وپرورش در حوزه 
ساير، تنها ۱/۸ درصد است و مابقي بودجه آموزش وپرورش به حقوق 

اختصاص مي يابد. 
 با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض بر ايجاد اسكله 

و تأسيسات تفريحي ساحلي ممنوع شد. 
 رئيس سازمان بازرسي در خصوص صدور الكترونيكي مجوزها گفت: 
بسياري از دستگاه ها به وظايف خود عمل كردند، اما برخي دستگاه ها 
به صورت نيمه كاره به تكاليف خود عمل كردند و بعضي نيز به هيچ كدام 

از وظايف خود عمل نكردند. 
 رئيس سازمان مدارس غيردولتي گفت: رويكرد ما تقويت مدارس 
هيئت امنايي در حاشيه شهرها و مناطق كمتر توسعه يافته با مشاركت 
خود مردم، خيرين و همكاري نهادهاي انقالبي و مذهبي اس��ت. وي 
همچنين گفت: محتواي كتاب درس��ي زبان فرانسه براي آموزش در 

مدارس آماده است و به چاپ مي رسد. 
 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: تمام تالش خود را براي 
حفظ توله يوز سوم به كار خواهيم بست و پس از اعالم نتيجه گزارش 

هيئت حقيقت ياب، با قصورهاي احتمالي برخورد خواهد شد. 
 ستاد ملي مقابله با كرونا شرط وارد شدن به كشور را گواهي دو نوبت 

واكسيناسيون يا ارائه نتيجه منفي تست كرونا )PCR( عنوان كرد. 
 معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران ب��ا بيان اينكه قطعاً 
تأمين اتوبوس نو و توليد داخل در اولويت است، اما با توجه به كسري 
منابع و سابقه ۱۰ س��اله كمبود اتوبوس راه هاي ديگري را هم در نظر 
گرفته ايم، گفت: وزارت كشور قرارداد خريد ۲هزار دستگاه اتوبوس را 
دنبال مي كند كه در اين ميان س��هم تهران ۹۰۰ اتوبوس است و يك 
قرارداد ديگر نيز از طريق تهاتر نفت دنبال مي شود كه ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ 

اتوبوس سهم ما خواهد بود. 
 دو خانواده ايراني تعداد يك هزار و ۵۰۰ ش��يء تاريخي را كه قدمت 
آنها به ۱۰۰ تا ۷هزار سال پيش برمي گردد، به وزارت ميراث فرهنگي 
اهدا كردند كه هم اكنون در محل موزه ملي ايران به نمايش گذاش��ته 

شده است. 

سازمان برنامه و بودجه به گزارش »جوان« پاسخ داد

اختصاص 2هزار و 382ميليارد ريال
برای مقابله با گرد و غبار

پ�س از  انتش�ار گ�زارش با عن�وان »خاك ب�ر س�ر تعطيلی های 
و  برنام�ه  ۲8ارديبهش�ت م�اه، س�ازمان  ناخواس�ته« در 
بودج�ه پاس�خی را ب�ه دفت�ر روزنام�ه ارس�ال كرده اس�ت.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه كش��ور به گزراش »جوان« به اين شرح 
است:

برخالف برخ��ی اظهارنظرهای غيرصحيح، دولت در س��ال گذش��ته 
برای مهار كانون های گرد و غبار ۲هزار و 3۸۲ميليارد ريال تخصيص 
داده است. از اواخر س��ال ۱3۹۶ و با توجه به تشديد پديده گرد و غبار، 
اقدامات اجرايی به  منظور مهار و مديري��ت كانون های داخلی منهای 
گرد و غبار، در قالب رديف متفرقه ای از محل منابع صندوق توسعه ملی 
آغاز شد. طی مهر و موم های ۱3۹۶ لغايت ۱3۹۹ جمعاً مبلغ ۲۴هزار 
و ۹۷۷ميليارد ريال اعتبار، تحت عنوان »مقابله با پديده گرد و غبار و 
تأثير آن بر شبكه های برق«  پرداخت شده اس��ت. در اين راستا حدود 
۷۵درصد اين منابع صرف اقدامات و عمليات پيش��گيرانه، مقابله ای و 
احيای عرصه ها و كانون های منهای گ��رد و غبار و الباقی نيز به منظور 

تقويت و بهسازی شبكه انتقال و توزيع برق شده است. 
در اين خصوص و با توجه به وس��عت، ش��دت و پراكن��ش جغرافيايی 
كانون های گرد و غبار و همچنين محدوديت ه��ای ادافيكی حاكم بر 
اين كانون ها، نوع مداخالت مورد نياز عمدتاً در قالب اقدامات احيايی، 
اليروبی انهار و بهسازی مسيل ها و مرطوب س��ازی كانون ها از طريق 
احداث كانال های انتقال آب تعريف و اجرا شده اند. به نحوی كه تا پايان 
س��ال ۱3۹۹ مجموعاً ۲ميليون و ۱۰۵هزار هكتار عمليات احيايی و 
مراقبت و نگهداری و ۶۴۴هزار متر مكع��ب عمليات اليروبی، احداث 
و اصالح مج��اری انتقال و هداي��ت آب به كانون های بحرانی توس��ط 

دستگاه های اجرايی مرتبط انجام شده است.
در سال ۱۴۰۰ نيز در قالب رديف متفرقه )رديف ۸3-۵۵۰۰۰۰ جدول 
شماره ۹ قانون بودجه كشور(، مبلغ 3هزار و 3۴۰ميليارد ريال جهت 
ادامه و توسعه اقدامات مورد اش��اره  در نظر گرفته شده بود كه تا پايان 
سال نيز مبلغ ۲هزار و 3۸۲ميليارد ريال )حدود ۷۱درصد( تخصيص 
داده شده است. با اين مبلغ در سطحی بالغ بر ۱۱۰هزار هكتار عمليات 
كنترل و تثبيت كانون های داخلی گرد و غبار و مراقبت و نگهداری در 

محدوده ۲۱استان كشور انجام شده است.
شايان ذكر است برای س��ال جاری)۱۴۰۱( نيز با عنايت به اهميت 
موضوع و تشديد دامنه خشكس��الی ها و در نتيجه پيش بينی شدت 
يافتن اين پدي��ده و حتی توس��عه جغرافيايی آن، اعتب��اری معادل 
3هزارو۱۶3ميليارد ريال در قالب رديف متفرقه )رديف ۵۵۰۰۰۰-۸3 
جدول ش��ماره ۹ قان��ون بودجه كش��ور(، جهت حف��ظ و نگهداری 
پروژه های سنواتی و تداوم و توسعه اقدامات مورد نياز در نظر گرفته 

شده است.
گفتنی است اخيراً در برخی اظهارنظرهای غيرصحيح عنوان شده بود 
دولت از بودجه سال گذش��ته اعتبارات مربوط به مقابله با ريزگردها را 

حذف كرده حال آنكه همچنان اين اقدامات در جريان است.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

كودكان كار، سرمايه رهاشده در شهر
پدر مددكاري اجتماعي ايران در گفت  و  گو با »جوان«: 

با رها كردن كودكان كار در جامعه، مشكالت صد ساله گريبانگير 
كشور خواهد شد و بايد هزينه سنگيني بابت آن پرداخت كنيم

لباسش ش�لخته و موهايش نامرتب است، با چشم هاي معصومش 
داخل ماشين را نگاه مي كند و مي خواهد كه از او دستمال، آدامس 
يا وس�يله ديگري كه براي ف�روش آورده بخريم. وقت�ي با جواب 
منفي رو به رو مي ش�ود، دوباره اصرار مي كند و مي پرس�د: »مگر 
چه مي ش�ود يك آدامس از من بخريد؟« حرفش درس�ت اس�ت! 
با خري�د اين آدامس هي�چ اتفاقي ب�راي زندگي م�ا نمي افتد، اما 
مگ�ر زندگ�ي او با خري�د اي�ن آدامس ها نج�ات پي�دا مي كند؟!

مشكالت كودكان كار براي فروش آن چيزي كه به همراه خود مي آورند، 
نيست، مشكل با اصل كار آنهاست. كودكي كه بايد در اين سن مثل همسن 
و سال هاي خود بازي كند و درس بخواند، حاال به دليل شرايط بد زندگي اش، 
ناچار به كار در كوچه و خيابان ها و التماس به مردم است تا بتواند از آنها پول 
بگيرد.  هر وقت كه صحبت از كودكان كار به ميان مي آيد، مس��ئوالن به 
اعالم آمار و ارقام بسنده مي كنند و مي گويند كه نهايت تالششان را براي 
ساماندهي كودكان كار انجام داده اند، اما مشاهدات ميداني نشان مي دهد كه 
هنوز هم كودكان كار زيادي در سطح شهر وجود دارند كه اگر فكري به حال 

آنها نشود، مشخص نيست كه چه آينده اي برايشان رقم مي خورد؟
 س�اماندهي وضعي�ت ك�ودكان كار در دس�تور كار وزارت 

دادگستري
به تازگي امين حس��ين رحيمي، وزير دادگستري با حضور در شبكه خبر 
سيما در مورد حقوق كودكان گفت: »وزارت دادگستري مرجع ملي حقوق 
كودك در ايران است، ما يك شوراي سياستگذاري راجع به حقوق كودك 
داريم كه بيش از ۲۰ دستگاه اجرايي عضو آن هستند كه رياستش با وزير 

دادگستري است. « 
او ادامه داد: »بحث و موارد ذيل حقوق كودك بس��يار طوالني است، ولي 
راجع به كودكان كار و خيابان بايد گفت وضعيت اقتصادي كشور، وضعيت 
اتباع خارجي كه در كش��ور وجود دارند و عوامل ديگ��ر مثل عدم اجراي 
قانون پسماند كه تفكيك زباله را از مبدأ تكليف كرده كه جدا شود، موجب 
زباله گردي شده است، چه كودكان و چه افراد ديگر  و اين وضعيت نامناسبي 
را به وجود آورده است. اگر شهرداري كه مطابق قانون تكليف دارد از مبدأ اين 
زباله را جدا كند، اصالً موضوع منتفي مي شود و زباله  تر و خشكي وجود ندارد 

كه آن زباله گرد بخواهد جدا كند، بلكه از قبل جدا شده است. «
رحيمي اظهار داش��ت: »الگويي ك��ه مي خواهيم ارائه دهي��م، مهم ترين 
ويژگي اش خانواده محوري اس��ت؛ يعني بچه هاي كار و خيابان كه ش��ما 
مي بينيد تعدادي از آنها سرپرس��ت ندارند، يك عده سرپرست و خانواده 
دارند، ولي به خاطر مشكالتي كه خانواده دارد بايد خانواده او را كمك كنيم 

كه آن بچه كار پيش خانواده بماند. «
وزير دادگس��تري گفت: »با نظارت و مديريت دولت، س��ازمان بهزيستي، 
دادگستري و دادسراي عمومي انقالب سعي داريم به اين مسئله هم سر و 
سامان بدهيم. افراد زيادي ثبت نام كرده اند كه سرپرستي بچه اي را به عهده 
بگيرند، ولي متأسفانه قوانين و مقررات آنقدر دست و پا گير است كه اصاًل 

نمي شود بچه اي را به كسي داد. «
وي گفت: »تالش  مان راجع به كودكان كار و خيابان اين اس��ت كه آنها را 
ساماندهي كنيم و با كمك سازمان هاي مردم نهاد در حمايت از اين كودكان 
با محوريت خانواده و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده خودشان يا سپردن 

آنها به خانواده هايي كه شرايط الزم را دارند، اقدام كنيم. «
رحيمي در پايان افزود: »براي ما از جهت حمايت و ساماندهي، كودك اتباع 
و غير اتباع فرقي ندارد، هر چند تعداد ورودي نفرات زياد است، ولي ما خود را 

موظف مي دانيم كه از تمام ابزار ها و امكانات استفاده كنيم. «
 برنامه شهرداري براي مهارت آموزي و اشتغالزايي كودكان كار

همچنين عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران در اولين نشست خبري خود با 
اصحاب رسانه درباره تمهيدات و برنامه ريزي قرارگاه آسيب هاي اجتماعي 
در رابطه با كودكان كار و خياباني گفت: »در سطح معابر تهران با كودكان 
كار و خياباني روبه رو هستيم. عالوه بر اين مسئله، ما با كودكان زباله گرد نيز 
روبه رو هستيم كه بايد براي اين دو مقوله برنامه ريزي متفاوتي پيش بيني 
ش��ود و بنا داريم مس��ئله كودكان كار و خياباني را با همراهي مردم براي 

هميشه ببنديم. «
ش��هردار تهران ادامه داد: »با برنامه ريزي انجام ش��ده، ك��ودكان در معابر 
جمع آوري و در مراكز مهارت آموزي و اش��تغالزايي مشغول مي شوند كه 
براي اين كار از گذشته تعدادي از مراكز وجود داشت كه در اين دوره نيز با 

برنامه ريزي جديد مراكز جديد تأسيس شدند. «
وي با بيان اينكه محور اصلي كار جمع آوري كودكان كار و خياباني بر عهده 
بهزيستي است، گفت: »ما نيز خود را مكلف مي دانيم به سازمان بهزيستي در 

اين بخش كمك بكنيم. «
زاكاني با اشاره به اينكه به زودي كارگروه هاي ويژه با برنامه ريزي از سوي 
قرارگاه آسيب هاي اجتماعي تحت عناوين كارگروه كودكان كار و خياباني، 
كارگروه خانواده معتادان و زندانيان  راه اندازي خواهد شد، گفت: »قرار است 

اين كارگروه ها فعاليت خود را آغاز كنند. «
 رها كردن كودكان كار، هزينه صد ساله خواهد داشت

مصطفي اقليما، رئي��س انجمن علمي مددكاري اجتماع��ي ايران درباره 
وضعيت كودكان كار در كشور و كارهايي كه بايد انجام مي شده اما نشده 
است، مي گويد: »حدود ۱۰ سال است كه درباره كودكان كار صحبت مي شود 
و سازمان ها و ارگان هاي مختلفي براي س��اماندهي آنها اقداماتي را انجام 
مي دهند، اما نتيجه اين صحبت ها و اقدامات مطلوب نبوده است، طوري كه 

گويا قرار نيست معضل كار كردن كودكان حل شود. «
او ادامه مي دهد: »وقتي يك كودك به دنيا مي آيد، نه دروغگو است و نه دزد، 
او هيچ صفت بدي ندارد. اين كودك با قرار گرفتن در مسير نادرست و محيط 
نامطلوب خانواده يا به طور كلي جامعه، تبديل به فردي آسيب ديده مي شود. 
به همين دليل بايد ش��رايط را براي كودكان و به خصوص كودكان كار به 
گونه اي فراهم كنيم تا كمتر در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار بگيرند و با 

صفات بهتري رشد كنند. «
اقليما با بي��ان اينك��ه پيداي��ش ك��ودك كار، معلولي از علت ها اس��ت، 
مي گويد: »عوام��ل اجتماعي و فرهنگي متعددي دس��ت به دس��ت هم 
مي دهند تا يك كودك تبديل به كودك كار شود. فرقي نمي كند اين كودك 

فال يا آدامس بفروشد يا اينكه زباله گردي كند. «
او درباره نحوه مواجهه با كودكان كار اظهار مي دارد: »هرچند كه مردم به 
دليل نوع دوس��تي تمايل به كمك كردن به كودكان كار دارند، اما اين امر 
موجب ماندگاري اين كودكان در خيابان ها مي شود و آسيب هايي به دنبال 
دارد. بهتر است كه دولت به طور اساسي به دنبال رفع مشكالت كودكان كار و 
خانواده هايشان باشد و اين مسئله را ريشه اي حل كند و خانواده اين كودكان 

را چه از لحاظ فرهنگي و چه از لحاظ اقتصادي سر و  سامان دهد. «
پدر مددكاري اجتماعي ايران مي گويد: »اگر مي خواهيم معضل كودك كار 
ريشه كن شود، بايد اين مسئله به صورت زيربنايي حل شود. اين كودكان 
سرمايه كشور هستند و اگر از لحاظ تحصيلي، فرهنگي و مهارتي روي آنها 
سرمايه گذاري شود، به طور حتم در آينده در كشور بازدهي خواهد داشت. 
بنابراين بايد دولت به آنها به چشم سرمايه ملي نگاه كند و رفع مشكالت 
آنها را در اولويت كاري خود قرار ده��د؛ چراكه با رها كردن آنها در جامعه، 
مشكالت صد ساله گريبانگير كش��ور خواهد شد و هزينه سنگيني را بايد 
پرداخت كرد. « آنطور كه اعالم شده، وزارت دادگستري، سازمان بهزيستي 
كشور و شهرداري تهران به دنبال ساماندهي كودكان كار هستند؛ مي توان 
اميد داشت كه با پيشبرد برنامه هاي كارآمد و حمايتي از كودكان كار در اين 
سازمان ها و ساير نهادهاي مرتبط، شاهد بسته شدن پرونده كودكان كار در 

آينده اي نزديك باشيم؟

تبلتش را نشان مغازه دار داد و گفت ببخشيد صفحه  اش ناگهان 
تاريك شد. نگاهي كرد و گفت:

-  ممكنه اِل سي دي اش سوخته باشه؛ اگه سوخته بود، عوضش 
كنم؟

جوان بود و كم پول... ولي پاسخ مثبت داد. قرار شد عصر برود 
تبلت را تحويل بگيرد. سر قرار رفت. تبلت درست شده بود. از 

هزينه پرسيد. لبخندي زد و گفت: 
-  هيچي! كابل فلشش شل شده بود. سفت كردم!

تشكر كرد و از مغازه بيرون آمد. چند قدمي رفت، دلش طاقت 
نياورد... مي توانست خدا تومن پول بگيرد. يك بسته شكالت 

گرفت، دوباره برگشت. حرفي گفت كه عميقاً باور داشت:
-   هيچ وقت عوض نشو؛ دنيا به مردماني مثل شما نياز داره!

با تعجب گفت عين جمل�ه پدرم را تكرار كردي�د؛ حيف... ماه 
پيش از دنيا رفت. 

در آغوشش گرفت؛ تسليت گفت و خداحافظي كرد. 
دوس�تان! حرف خوب رد پ�ا به ج�ا مي گذارد. ح�رف خوب، 

انسان ساز است!
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