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 محدودیت های تازه
 برای مشموالن غایب

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا با تشــریح 
برخی از محدودیت های ایجادشده برای مشموالن 
غایب اعالم کرد که سه میلیون مشمول غایب در 
کشور داریم. سردار تقی مهری روز گذشته دریک 
نشست خبری گفت: مشموالن غایب اجازه خروج 
از کشــور را ندارند، این افراد اجازه اســتخدام در 
ســازمان های دولتی را ندارند و به کارگیری آن ها 

مشمول جریمه برای کارفرماست.
او ادامه داد: همچنین به این افراد تسهیالت بانکی 
نیز داده نخواهد شد و طبق هماهنگی که با بانک 
مرکــزی وجــود دارد این خدمات بــه آن ها ارائه 

نخواهد شد.
مهری درباره تعداد مشموالن غایب گفت: متولدین 
ســال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۳ در حال حاضر مشــمول 
سربازی هستند طی این مدت با ۲۱میلیون ذکور 
در کشور داشــتیم و این تعداد حدود سه میلیون 
نفر غایب هســتند.  رئیس سازمان وظیفه عمومی 
فراجا گفت: یکــی از موضوعات مهمی که در این 
ایام مطرح است بحث معافیت تحصیلی مشموالن 
اســت، با توجه به شروع مدارس و دانشگاه ها این 

موضوع اهمیت پیداکرده است.
او ادامــه داد: تمام افرادی که در کنکور شــرکت 
کــرده و در مقاطــع مختلف پذیرفته شــده باید 
ثبت نام کنند و با توجه به هوشمندســازی پلیس 
تمام دانشــجویان که پذیرفته شــده اند از طریق 
اینترنت و ســامانه ســخا می توانند درخواســت 
معافیــت تحصیلــی را ثبــت کرده و ســامانه ما 
به صورت خودکار به دانشگاه مربوطه وصل شده و 
معافیت برای دانشگاه ارسال شده و افراد می توانند 

ثبت نام کنند.
به گفته مهــری، متقاضیان می تواننــد از طریق 
نرم افــزار »پلیس من« درخواســت معافیت کنند 
افرادی که در ســال گذشــته یعنی ۱۴۰۰ دیپلم 
گرفته انــد و ســال گذشــته در کنکور شــرکت 
کرده اند و امســال هم در کنکور شرکت کرده اند 
تا ۳۱شهریورماه فرصت دارند و بعدازآن باید برگه 
اعزام به خدمت بگیرند و چنانچه اقدام نکنند برای 
آن ها غیبت زده می شــوند افرادی هم که در سال 
۱۴۰۱ دیپلم گرفته تا شهریور سال آینده فرصت 

دارند که در کنکور شرکت کنند.
او تأکیــد کرد: مشــموالن غایــب نمی توانند در 
دانشــگاه ثبت نام کنند. اگر کســی هــم در ارائه 
مدارک یا ثبت نام از طریق سایت و سامانه مشکل 
داشــتند می تواننــد از طریق مراجعــه به پلیس 
+۱۰ و یا ســازمان وظیفه عمومی خدمات الزم را 

دریافت کنند.
مهری با اشــاره بــه اینکه بیــش از ۵۰ درصد از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس را سربازان تشکیل 
می دادند، افزود: مشــموالن از طریق اپلیکیشــن 
پلیس من یا ســایت ســخا می تواننــد وضعیت 

سربازی خود را پیگیری کنند.
او دربــاره امکان خرید خدمت ســربازی یا همان 
جریمــه ریالی نیز اظهار کرد:  در حال حاضر هیچ 
قانونی برای به خرید ســربازی نداریم. همان طور 
که می دانید از ســال ۹۴ تــا ۹۷ افرادی که بیش 
از هشت سال غیبت داشتند می توانستند جریمه 
را پرداخــت کننــد اما از ســال ۹۷ اجــرای این 
قانون به پایان رســید اما در قانون ســال گذشته 
مصوب شــده که افرادی در ســال ۹۷ یک قسط 
پرداخت کرده بودند تا پایان ســال ۱۴۰۰ اقساط 
را پرداخت کنند. در حــال حاضر هیچ قانونی در 
رابطه با موضوع خرید خدمت ســربازی یا جریمه 
ریالــی نداریم. رئیس ســازمان وظیفــه عمومی 
فراجا همچنین درباره معافیت قهرمانان ورزشــی 
از ســربازی نیز گفت: برابر قانون ســرباز قهرمان 
تمام افرادی که در بازی هــای المپیک یا جهانی 
مقام کسب کنند می توانند معافیت دریافت کنند. 
درباره سه رشته فوتبال، والیبال و بسکتبال هم در 
صورت کســب مقام این معافیت شامل حال آن ها 
خواهد شــد؛ همچنین می توانند از قانون ســرباز 

قهرمان برخوردار شوند.
مهری درباره ســربازی نخبگان نیــز گفت: افراد 
نخبه نیز به ســتاد کل معرفی شده و اسامی آن ها 
به ســازمان وظیفه عمومی ارســال شده و بعد از 
گذشــت آموزش عمومی در بخش نخبگان پروژه 
تکمیــل کــرده و کارت پایان خدمــت دریافت 
می کننــد؛ نخبگان خارج از کشــور هم می توانند 
پــس از اتمام پــروژه تحقیقاتی برایشــان کارت 
صــادر می شــود. او بــه موضــوع مهارت آموزی 
سربازان اشــاره و اظهار داشــت: این طرح چهار 
ســال است که در حال اجراســت از سال گذشته 
برای ســربازان منقضی خدمت تســهیالت بانکی 
نیز در نظر گرفته خواهد شــد این تســهیالت در 
ســال گذشــته ۱۰۰میلیون تومان بود؛ همچنین 
بین المللی  مهارت آمــوزی  گواهی نامه  ســربازان 
دریافــت می کنند. او ادامه داد: کلیه افراد ذکوری 
که به ۱۸سالگی می رسند مشمول هستند افرادی 
کــه کفالت پدر بیمار را بر عهــده دارند و یا تنها 
فرزند ذکور زنان سرپرست خانوار باشند یا دارای 
بیماری باشــند بعد از برگزاری کمیسیون و تایید 
می تواننــد کارت معافیت دریافــت کنند. مهری 
درباره حقوق سربازان نیز خاطرنشان کرد: حقوق 
ســربازان نسبت به سال های گذشــته به ویژه در 
مناطق عملیاتی افزایش پیداکرده؛ نسبت به سال 
گذشته به طور میانگین ۱۱۵درصد افزایش حقوق 
داشته ایم؛ همچنین افرادی که متأهل هستند دو 
ماه کسر خدمت دریافت کرده و به ازای هر فرزند 
سه ماه کسر خدمت برای آن ها محاسبه می شود.

خبر

پاسخ آموزش وپرورش به گزارش 
»همدلی« درباره رتبه بندی معلمان

آموزش پــرورش به مطلــب منــدرج در روزنامه 
همدلی به تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۲۹ با عنوان »رتبه بندی 
معلمان و دبه ای که مســئوالن درمی آورند« پاسخ 
داد. در جوابیــه مرکز برنامه ریزی منابع انســاني و 
امور اداري آمده: »قانــون نظام رتبه بندی معلمان 
اســالمي  شــوراي  مجلس  مصوب۱۴۰۰/۱۲/۱۵ 
و آیین نامــه اجرایي موضوع تصویب نامه شــماره 
۵۹۴۲6/ت ۵۹۷۹۴ به تاریخ۱۴۰۱/۴/۱۲ به منظور 
اجراي صحیح آن قانون، طــي اصالحیه ۸۱۸۴۳/

تاریــخ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیأت محترم  به  ت6۰۱۵۱ه 
وزیران بر اســاس راهکارهاي سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش تصویب شــده اســت. لــذا قانون 
رتبه بنــدی معلمان در اجراي سیاســت های کلي 
ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش و بر اســاس 
راهکارهاي اسناد فرادستي تنها با هدف ایجاد انگیزه 
براي ارتقاء سطح کیفیت آموزشي، افزایش انگیزه، 
بــروز خاّلقّیــت و نوآوری و ارتقــاي کیفیت نظام 
تعلیم و تربیت بر اســاس الگوي شایستگي، نتایج 
عملکردي و رویکرد رقابتي است. شایان ذکر است؛ 
فرایند رتبه بندی از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲6 در سراســر 
کشــور آغازشــده و به ادارات کل آموزش وپرورش 
اســتان ابالغ شده اســت برای رفاه همکارانی که 
امکانات سخت افزاری مناســبی برای تهیه تصویر 
مدارک و بارگذاری آن ها را ندارند، امکانات مدرسه 

را در اختیار همکاران عزیز قرار دهند.«

۹۹2 ابتال و 2۵ فوتی کرونا در ایران
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت طی شبانه روز گذشــته ۹۹۲بیمار جدید 
مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و ۲۵بیمار 

نیز جان خود را ازدست داده اند.
از روز دوشنبه تا سه شــنبه )۲۹شهریورماه ۱۴۰۱( 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۹۲بیمار 
جدیــد مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی و 

۱۵۹نفر از آن ها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و 
۵۴۴ هزار و ۵۴۰ نفر رســید. روز گذشته، ۲۵ بیمار 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دست 
دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۱۴۴ 
هزار و ۳۴۴ نفر رسید. تا کنون ۷ میلیون و ۳۲۱ هزار 
و ۹۷۲ نفر از بیماران، بهبودیافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
۲۳۳نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاکنون ۵۴ میلیون و ۱۵ هزار و ۱۷۰ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
تاکنون 6۵ میلیون و 6۸ هزار و ۳۴۷ نفر ُدز اول، ۵۸ 
میلیون و ۴6۴ هزار و ۷۸۲ نفر ُدز دوم و ۳۱ میلیون 
و ۱۵6 هزار و 6۰۰ نفر، ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند.مجموع واکســن های تزریق شده 
در کشــور به ۱۵۴ میلیون و 6۸۹ هــزار و ۷۲۹ ُدز 
رســید. در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت 
قرمز نیست، ۲۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۵۷ 
شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۷۱ شهرســتان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

تکذیب برگزاری غیرحضوری کالس های 
دانشگاه تهران

دانشــگاه تهران، در پی انتشار شایعه مجازی شدن 
آموزش این دانشــگاه که در فضای مجازی و برخی 
سایت ها منتشــر شــد، تأکید کرد که آموزش در 
دانشــگاه تهران به صورت حضوری آغاز شــده و بر 
اســاس برنامه ریــزی قبلی ادامــه دارد و هیچ گونه 
تغییری در این برنامه ریزی اتفاق نیفتاده است.سید 
محمد مقیمی، رئیس دانشــگاه تهران در پیامی که 
هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید صادر شد، تأکید 
کرد: جبران آسیب انکارناپذیری که تعطیلی مطلق 
آمــوزش حضوری در دوران شــیوع کرونا بر فضای 
نشاط محیط علمی و همچنین کیفیت آموزش وارد 
آورد، همــت مضاعف همه اجــزای آموزش عالی را 
طلب می کند. لکن دانشگاه تهران پیشگام ازسرگیری 
آموزش حضوری از فروردین ماه ۱۴۰۱ شــد و تمام 
تالش خود را برای شکســته شدن تعطیلی مطلق 

آموزش حضوری برداشت.

تجمع بیماران SMA در اعتراض به نبود 
دارو

جمعی از بیماران SMA و خانواده های آن ها نسبت 
به تأخیر در توزیــع داروهای وارداتی مربوط به این 

بیماری در برابر سازمان غذا و دارو اعتراض کردند.
طی دو ســال اخیــر بیمــاران SMA با تجمعات 
گوناگونی در برابر مجلس شــورای اسالمی، وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو در اعتراض به نبود 
داروهای موردنیاز این بیماران تجمعات گوناگونی را 
برگزار کرده بودند.حدود دو ماه قبل بود که سازمان 
غــذا و دارو با اعالم ورود داروی این بیماران به ایران 
در اطالعیه ای از توزیع آن طی هفته های آینده خبر 
داد. بااین حال از آن تاریخ تابه حال به گفته نمایندگان 
این بیماران هنوز این داروها وارد چرخه توزیع بین 
این بیمــاران قرار نگرفته اســت.ابراهیم رحیمیان، 
 SMA عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران
دراین باره گفت: تدوین پروتکل اثربخشی دارو برای 
زمانی اســت که هنوز این دارو وارد نشده و در حال 
خرید آن هستند، همان زمان هم انجمن SMA این 
موضوع را به ســازمان غذا و دارو یادآور شد؛ اما این 
کار انجام نشد.رحیمیان بیان کرد: آمپول اسپینرازا 
و شربت خوراکی رسیدیپالم دو دارویی هستند که 

توسط سازمان غذا و دارو وارد کشور شده اند.

خبر

همدلی| در چند روز اخیر عکس و اســم 
او هم گاهــی در کنار نام و تصویر مهســا 
منتشر شــد، اما داســتان تلخش در میان 
تلخی داســتان غم انگیز مهســا گم شــد. 
سخن از »امیرحســین« است، امیرحسین 
خادمی، داســتان امیرحســین هم داستان 
تلخ و گزنده ای است که مو را بر بدن راست 
می کند. پسری ۱6ساله که مورد تجاوز سه 
نفر قرار گرفت، اما ساکت ننشست و به ظلم 
تن نداد و از متجاوزان شــکایت کرد، اما به 
دســت همان متجاوزان به شیوه ای فجیع 
به قتل رســید. هم زمان بــا مرگ دردناک 
دختر۲۲ساله  امینی«،  »مهسا  امیرحسین، 
ســقزی در مقر پلیس تهــران جان باخت، 
تراژدی مرگ مهســا، زمان و توان نوشتن 
از تراژدی و بیدادی دیگر را از همه ســلب 
کرده بود و داستان تلخ امیرحسین فراموش 
شد. این چند روز همه درباره مرگ غم انگیز 
مهسا نوشتیم و یادمان رفت بر جان بی گناه 
این پسر نوجوان هم چه ظلمی رفته است. 
امیرحسین مظلوم بود، در مرگ هم مظلوم 

بود.
 ماجرای امیرحسین چه بود؟

امیرحسین با داشــتن ۱6سال سن نان آور 
خانواده اش بود، در زرین دشــت شــیراز به 
همراه خواهر و مادر بیمار مبتال به سرطانش 
زندگی می کرد. امیرحســین به دلیل فوت 
پدرش برای تأمیــن هزینه های زندگی کار 
می کــرد. او برای امرارمعاش خانواده اش در 
یک تعمیرگاه خودرو در شــهر زرین شــهر 

مشغول به کار بود.
صاحب کار او که می توان آن را شیطان صفت 
نامید، به همراه دو کارگر دیگرش نقشه ای 
بــرای تعرض بــه او را می کشــند. ابتدا به 
شــوخی و ســپس به صورت جدی به این 
پســر نوجوان تعرض می کنند. امیرحسین 
کــه از ایــن اتفاق شــوم به شــدت ازنظر 
روحی آســیب دیده بود، زمانی با افسردگی 
می گذراند تا اینکــه موضوع تجاوز به خود 
را با مادرش در میان می گذارد، آن ها برای 
شکایت به دادگستری زرین شهر می روند و 

شکایت می کنند.
 امــا وقتی کــه صاحب کار امیرحســین از 
موضوع شــکایت باخبر می شــود، نقشــه 
جنایت دیگــری را می کشــد. او به همراه 
دوســتانش نقشــه قتل این پســر نوجوان 
را می کشــند و به بیابان های اطراف شــهر 
برده و به طرز وحشــتناک شکنجه کرده و 
به قتل می رســانند. انتشار خبر این جنایت 
در زرین شــهر به شدت مردم را خشمگین و 

متأثر کرده است.
ســینا قلندری، روزنامه نــگار در این زمینه 

گفته: »از طرف نزدیکان امیرحسین خادمی 
مطلع شــدم که این نوجوان زرین دشتی از 
اســتان فارس به خانواده اش گفته از طرف 
۳نفر ازجملــه صاحب کارش مــورد تجاوز 
قرارگرفته است و از او فیلم گرفتند و گفتند 
اگر به کســی بگویی بهت تجــاوز کردیم، 
فیلمــت را پخش می کنیــم. او بعد از آگاه 
کردن خانواده اقدام به شــکایت کرده بوده 
اما در نهایت روز یکشنبه ۲۰شهریور ۱۴۰۱ 
جنــازه اش در بیابان های شــهر حاجی آباد 

شهرستان زرین دشت پیدا شد.«
خواهر امیرحســین به رســانه ها گفته بود: 
»فردای آن روزی که به امیرحســین تجاوز 
شد، امیرحســین رفت پیش دادستان و از 
صاحب کارش و دو نفر دیگر شــکایت کرد، 
ولی دادســتان گفته باید شــاهد بیاورید، 
اما  پیگیــری می کند،  بازهم  امیرحســین 
به نتیجه نمی رســد تا اینکه چند روز بعد 
جنازه اش را پشت مســکن مهر حاجی آباد 

پیدا می کنند.«
قتل  به  زرین دشت  مردم  اعتراضات   

امیرحسین
خبر مــرگ مظلومانه امیرحســین هیاهو 
و غوغایی در شــهر زرین دشت ایجاد کرد. 
مــردم عصبانــی از این جنایــت در مقابل 
دادگســتری تجمــع کردنــد و خواســتار 
برخورد قاطع دســتگاه قضا با مسببان این 
حادثه شــدند. تصاویری ازاین تجمع مردم 
زرین دشت در اعتراض به تعـرض هولناک 

و مرگ امیرحسین در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد و بازتاب گسترده ای نیز داشت. 
در جریان این تجمع مسئوالن دادگستری 
شهرســتان با حضور در میان مردم ضمن 
شنیدن مطالبات آن ها به آن ها قول پیگیری 
فوری ایــن مســئله را دادنــد. رئیس کل 
دادگســتری اســتان فارس با بیــان اینکه 
اقدامات قضایی اولیه از جمله شناسایی هر 
ســه متهم، بازداشت و تفهیم اتهام آنان در 
حوزه قضایی زرین دشــت انجام شده است، 
بیان داشــت: ادعای مطرح شــده توســط 
خانواده متوفی در خصوص آدم ربایی و قتل 
نیز با تشکیل پرونده قضایی در دستور کار 

رسیدگی مقام قضایی قرار دارد.
در پــی تجمعات اعتراضی مــردم؛ فرمانده 
انتظامــی زرین دشــت با حضــور در جمع 
مردم گفــت؛ این نوجوان بــا خود من هم 
یک نســبت فامیلی دارد و به عنوان فرمانده 
انتظامــی قــول می دهم ما همه کوشــش 
خود را برای رســیدگی به این پرونده انجام 

خواهیم داد.
  پیگیری قوه قضاییه

مــدت کوتاهی بعدازآنتشــار قتــل فجیع 
دادگســتری  رئیس  انصاری  امیرحســین، 
شهرســتان زرین دشــت گفــت: متهمین 
تعرض به جوان زرین دشتی در بازداشت به 

سر می برند.
 او بــا تأکیــد بر اینکــه پرونــده قضایی 
تشکیل شــده در حال رسیدگی در محاکم 

کیفری اســتان بــوده و با توجــه به فوت 
بزه دیده با حساســیت ویــژه قضایی دنبال 
می شــود. حجت االسالم والمســلمین سید 
کاظم موســوی بــا تأکید بر اینکه اشــد 
مجازات قانونی در انتظــار متهمان خواهد 
بــود اعالم کــرده رســیدگی بــه پرونده 
مذکــور در صالحیت محاکــم کیفری یک 
استان اســت که اقدامات اولیه جهت انجام 
تشــریفات قضایی و ارسال پرونده به مرجع 

عالی قضایی استان انجام شده است.
رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس با 
بیان اینکه اقدامــات قضایی اولیه از جمله 
شناسایی هر ســه متهم، بازداشت و تفهیم 
اتهــام آنــان در حوزه قضایی زرین دشــت 
انجام شــده اســت، بیــان داشــت: ادعای 
مطرح شــده توســط خانــواده متوفی در 
خصــوص آدم ربایی و قتل نیز با تشــکیل 
پرونده قضایی در دستور کار رسیدگی مقام 
قضایی قرار دارد.قتل هولناک امیرحســین 
سوال های زیادی را در ذهن ایجاد می کند. 
ســوال های از این قبیل که چرا امیرحسین 
نوجوان که در ســن مدرسه قرار دارد ناچار 
اســت برای هزینــه درمان مــادرش کار 
کند؟ چرا محیط کار چنین ناامن اســت و 
متجاوزان و جانیان این قدر احساس امنیت 
می کنند؟ چرا امیرحســین باید چنین تنها 
و مظلوم به چنگ ســتم و مرگ و سبعیت 
و بی وجدانــی بیافتــد؟ چــرا محیط برای 

نوجوانان امن نیست؟

مروری بر تجاوز و قتل نوجوان زرین دشتی 

تراژدی امیرحسین؛ داستانی که گم شد

همدلی| افزایش تعــداد موش ها موســوم به »موش های 
نــروژی« به معضلی حــاد و آزاردهنده، برای شــهروندان 
تبدیل شده است. کافی اســت در خیابان های تهران قدمی 
بزنید تا از پرسه زدن های بی محابای موش ها متعجب شوید. 
این موش ها دیگر نه تنها خودشــان را از دید ساکنان پنهان 
نمی کنند بلکــه به راحتی در کوچه هــا و خیابان ها جوالن 
می دهند. بــه گفته تازه ترین اظهارات مســئوالن خدمات 
شــهری جمعیت موش ها رو بــه افزایش بــوده و تاکنون 

۵۰هزار کلونی موش در شهر تهران شناسایی شده است.
باوجودآنکه چندی پیش شــهرداری از کاهش ۳۵درصدی 
شــکایت شــهروندان از موش ها خبر داده بود، اما شــهر 

همچنان با این معضل حاد درگیر است. 
موش هــا می تواننــد در ۵زایمان ۷ تا ۱۵نــوزاد را در یک 
ســال به دنیا بیاورند و آن ها از هفته پنجم عمرشان قابلیت 
زادوولد دارند و تقریبــاً جمعیت موش ها هیچ وقت به صفر 

نمی رسد. 
بهتریــن مــکان بــرای رشــد ایــن حیوانــات مــوذی 
اغذیه فروشی هاســت. اگر زیرساخت های شهری تغییر کند 

فضایی برای رشد این حیوانات موذی باقی نمی ماند.
  تردد ۵۰ تا ۷۰میلیون موش در فاضالب شهری

پیش تر گفته شــده بود که بین ۵۰ تا ۷۰میلیون موش در 
فاضالب شهری تهران تردد می کنند. موش ها به محیط های 
تاریــک، گرم و مرطوب عالقه مندنــد و بهترین مکان برای 
زندگــی آن ها باغچه هــا به ویژه باغچه های هرس نشــده، 
زیر ریشــه درختان، البه الی شــکاف جدول ها، شکستگی 
پیاده روهای شهری و شکاف جوی ها، زیرزمین های قدیمی، 
خانه هــا و زمین های متروک و داخــل انواع فاضالب ها اعم 
از فاضالب های لوله ای و چاله ای اســت، تأسیسات شهری 
مانند کانال های عبور برق به خصوص انواع غیراستاندارد آن 
و محل تجمع زباله های شــهری از دیگر مکان های مناسب 

برای ادامه حیات این جانوران است.
علی خلیلــی، مدیــر اداره نظارت و ارزیابــی امور مناطق 
پســماند شــهرداری تهران دراین باره گفت: جا هایی که از 
امنیت باالیی برخوردار باشــد و زیستگاه آن ها ایمن باشد 
بهترین کلونی موش ها محســوب می شود و یکی از جاهایی 
که محل زیستگاه آن هاســت داخل باغچه ها و فضای سبز 
اســت. به گفته او انسداد و از بین بردن کلونی ها، بازسازی 
معابــر و زیرســاخت های معابر می تواند پناهــگاه و کلونی 
موش ها را از بین ببــرد و منجر به مهاجرت و از بین بردن 

موش ها شود.
  عامل تازه افزایش جمعیت موش های پایتخت

یکی از دالیل اصلی افزایش جمعیت موش را مخازن همیشه 
پر زباله می دانند، هرچند حســین نظری، معاون هماهنگی 
امور مناطق شــهرداری تهران معتقد اســت کــه افزایش 
جمعیت موش فقط به دلیل زباله نیســت و زیرساخت های 

فرسوده شهر هم در این زمینه تأثیرگذار بوده است.
او در پاسخ به پرسشی در خصوص گالیه برخی شهروندان 
و اعضای شــورای شــهر از وضعیت نظافت شهر گفته:  در 
تمامی جلســات با شهرداران بر آراســتگی و نظافت شهر 
تأکید داریم و جمع آوری زباله بر اســاس برنامه ریزی های 
معمــول به صورت مرتب در حال انجام اســت، اما این نوع 
ارزیابی نظافت شــهر درست نیســت که بنده از کوچه ای 
کــه گذر می کنم و با یک صحنه ناجور روبه رو شــوم و آن 
را مالک عمل کل شــهرداری قرار دهم. ممکن اســت در 
کوچه ای اتفاق خاصی افتاده باشد که تعمیم دادن آن به کل 

شهر درست نیست.
نظــری با تأکید بر اینکه شــاخص های ارزیابی برای پایش 
مناطــق وجــود دارد، گفت: به جــز نظارت هــای دائمی 
شــهرداری، شورای شــهر تهران هم به روش های گوناگون 
نظارت های خاص خود را دارند و مشــاهده شــد نظافت و 
آراستگی شهر نسبت به گذشته رونق بیشتری داشته است.

  فرسودگی زیرساخت های شهری
معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه تمانی سطل های زباله 
سطح شهر بازسازی شده است، گفت: این سطل ها فرسوده 
شــده و زیر آن ها وســیله ای برای نگهداری شــیرابه های 
تولیدشــده از زباله نداشــت و آب زباله ها به سطح خیابان 
نشت می کرد که تمامی این سطل های فرسوده جمع  آوری 
بازسازی شده اند و اکنون شکل مرتبی به خود گرفته است.

او در خصوص افزایــش جمعیت موش هم در تهران گفت: 
در شورای شهر مطرح شد که فرسودگی فقط در خانه های 
مردم نداریم که در خود شــهر و زیرساخت های شهری هم 
داریم و زیرســاخت های شــهر مدت ها استفاده شده است. 
یک زمانــی و در یــک برهه های مدیریتی زیرســاخت های 
خوبی در شــهر انجام شــده و بعدازآن کمتر به این موضوع 
توجه شــده و سبب این فرسودگی شده است. بازسازی این 
فرسودگی شــهر نیاز به یک برنامه ریزی منسجم و نیاز به 

بودجه منسجم دارد.
  ضرورت برنامه ریزی مناسب برای مدیریت پسماند

۸۰ درصد از جمعیت موش ها را می توان با کنترل زباله های 
شهری و شوک غذایی حذف کرد، زیرا از این طریق زادوولد 
آن هــا کاهش می یابــد. یکی از مهم تریــن راه های کنترل 
جمعیت موش ها، کاهش حجم غذای آنان است، موش های 
شــهری عموماً از زباله ها تغذیه می کنند و مدیریت پسماند 
ازجمله راه های کاهش جمعیت آنان اســت، متأسفانه دیده 
می شــود که برخی کاسبان پســماند خود را در جوی های 
شــهری و کانال های آب رها می کنند یــا برخی از خانه ها 
لوله کشــی فاضالب خود را به ســمت جوی های شــهری 

هدایت کرده اند.
عــالوه بر وظیفه مقامات مســئول در زمینه مکانیزه کردن 
مدیریت پسماند، مردم نیز کاهش میزان زباله تولیدی خود 
و عدم رها کردن زباله و فاضالب خود در محیط شهر نقش 
مهمی دارند. در برخی از شــهرهای پیشرفته از کانال های 
بزرگ در عمق بســیار پایین زمین قرار دارد و این موجب 
می شود تا اگر موشی هم وجود دارد به سطح زمین راه پیدا 
نکند، اما در کالن شــهرهای کشــور به دلیل تنوع در انواع 
فاضالب های چاله ای، لولــه ای و...امکان زندگی موش های 

شهری وجود دارد.
همچنیــن یکــی از علل مهــم افزایش جمعیــت موش ها 
کم توجهی به زیرســاخت های شــهری و نبود برنامه ریزی 
مناســب بــرای زباله ها بــوده اســت. یکــی از مهم ترین 
محل های جــوالن موش ها در کوچه و خیابان های شــهر 
اغذیه فروشی هاســت و الزمه کنترل جمعیت موش ها این 
است که نسبت به پســماندها اغذیه فروشی ها برنامه ریزی 
مناســبی صورت گیرد. همچنین مدیریت پسماند شهری و 
رعایت زمان مناســب برای بیرون گذاشــتن زباله ها نیز از 
دیگر مواردی اســت که در کنترل جمعیــت این حیوانات 

موذی مؤثر است.

۵۰هزار کلونی موش در شهر تهران شناسایی شد

جوالنموشهاینروژیدرخیابانها


