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آب كاالي با ارزشي نيست!

بس��ياري از اف��راد  به وي��ژه مدي��ران چني��ن 
مي انديشند كه اگر نگرش مردم نسبت به چيزي 
تغيير كند، آن گاه رفتار آنان نيز نسبت به آن تغيير 
خواهد كرد و بر اين مبنا براي تغيير الگوي مصرف 
نيز كه در قلمرو رفتار است، به پيام هاي فرهنگي 
و تبليغات��ي بس��نده مي كنند.   اي��ن در صورتي 
 اس��ت كه تحقيقات تجرب��ي نش��ان داده اند كه

 هر چند آمادگي براي عمل يكي از اجزاي سه گانه 
نگرش است، ولي لزوما بين نگرش هاي كالمي و 
رفتارهاي غيركالمي افراد رابطه مثبت و معناداري 
وجود ندارد.   به اين معني كه ممكن است افراد در 
گفتار خود، نگرشي را بيان كنند كه در رفتار خود 

چندان به آن پايبند نيستند.   
به عنوان مث��ال، نگرش افراد نس��بت به تقلب 
هنوز نتوانس��ته اس��ت رفتار عملي تقلب كردن 
آن��ان را پيش بيني كند؛ چرا كه رفت��ار، به غير از 
نگ��رش، متاث��ر از موقعيت نيز هس��ت و افراد بر 
مبناي موقعيت ه��اي متف��اوت، به  رغم نگرش 
واحد نس��بت به موضوع موردنظر، ممكن است 
رفتارهاي متفاوتي از خود ب��روز دهند.  از اين رو، 
 اگر افراد در موقعيت همس��وي ب��ا نگرش خود
 قرار گيرند، احتمال بيشتري وجود دارد تا رفتار 

آنان هم جهت نگرش شان باشد. 
عالوه ب��ر اين بايد در نظ��ر گرفت، نگرش هاي 
گوناگون و مرتبط با يكديگر منظومه هاي نگرشي 
را تشكيل مي دهند، از اين رو، در مواقع بسياري، 
رفتار نه ناش��ي از نگرش خاص نسبت به موضوع 
موردنظر، بلكه ناش��ي از تأثير نگرش نس��بت به 
موضوع ه��اي مرتبط با آن و در مجم��وع متاثر از 

منظومه نگرشي است.  
با اين توضيح كوتاه، به موضوع بي ارزش��ي آب 
بپردازم.   همه ما كم و بيش بر اين باور هس��تيم 
كه »آب مايه حيات و عنصري ارزشمند در زندگي 
ماست.«   حداقل وقتي از هر كسي بخواهيم درباره 
آب سخني بگويد، به اين نكته اشاره مي كند و ما 
وقتي به مجموع اين سخنان، بدون در نظر گرفتن 
رفتار افراد، توجه كنيم با خود خواهيم گفت كه در 
اين جامعه تا چه اندازه قدر آب شناخته شده است! 
ح��ال اگر به وضعي��ت جغرافيايي اي��ران، كم 
 آب��ي هميش��گي آن، خشكس��الي هاي پياپي و

 كويري بودن بخش قابل توجهي از اين سرزمين 
و ض��رورت مديريت دقيق و امس��اك در مصرف 
آب توجه كنيم، آن گاه اين جمله برايمان زيباتر 
هم رخ مي نمايد و با خ��ود خواهيم گفت عجب 
مردمان قدرشناسي هس��تيم ما! اما اين واقعيت 
زندگي ما نيست.  ما در بسياري از عرصه ها ازجمله 
مصرف آب، دچار ش��كاف عميق بي��ن نگرش و 
رفتار هس��تيم؛ چرا ك��ه از يك س��و در موقعيت 
هم سوي با اين نگرش نيس��تيم و از سوي ديگر، 
نگرش نسبت به آب در منظومه نگرشي قرار دارد 
كه رفتار ما را متفاوت از نگرش خاص ما نس��بت 
به آب س��امان مي دهد؛ از جمل��ه:   »هر چه مفت 
و ارزان باشد، بي ارزش هم هست«؛ »چارديواري، 
و  افراط��ي  خاص گراي��ي  اختياري«)نوع��ي 
خودشيفته مخصوص ما(؛ »با اين يك ذره مصرف 
مش��كلي پيش نمي آيد، جل��وي كله گنده ها را 
بگيرند«)و بعد حياط و كوچ��ه و اتومبيل خود را 
نيز با همان آب مي شوييم(؛ »وقتي بقيه مصرف 
مي كنند چرا من نكنم«؛ »وقتي پولش را مي دهم 
ديگر به كسي ربطي ندارد چقدر مصرف مي كنم«؛ 

»آقايان اول خودشان را درست كنند، بعدا ما را«.   
اين  جم��الت و جمالت��ي از اين قبي��ل كه در 
خورجي��ن حاضرجوابي همه ما پيدا مي ش��ود، 
توجيهي براي بي توجهي به مصرف نادرست آب 
نيست، بلكه نشانه نگرش ما نسبت به موضوع هاي 
ديگري اس��ت ك��ه به  رغ��م اهمي��ت كالمي اي 
كه براي آب قايل هس��تيم، در رفتار ناشايس��ت 
و غيرمسئوالنه ما نس��بت به آن بروز مي كند.   از 
اين رو، در ش��رايط معمول، تغيير رفتار در حوزه 
آب نيازمند تغيير در امور بس��ياري اس��ت كه از 
پيچيدگي هاي عميقي نيز برخوردار اس��ت. اين 
دشواري به اين معنا نيست كه امكان تغيير رفتار 
نسبت به آب وجود ندارد، بلكه براي تغيير رفتار 
در اين زمينه آن چه در شرايط كنوني)مقصودم 
در اين چند ماه و امس��ال نيست، بلكه در شرايط 
كم آبي و عدم تغيير منظومه نگرشي( باقي مي ماند 

»افزايش هزينه بي مسئوليتي« است.  
در اواخر  س��ال گذشته اعالم ش��د كه قيمت 
هر متر مكعب آب در ج��دول پلكاني 20 درصد 
افزاي��ش خواهد ياف��ت.  ابت��دا برخ��ي چنين 
انديشيدند كه 20 درصد مبلغ بسياري است، ولي 
اين افزايش هيچ تأثيري در رفتار ما نسبت به آب 
نداش��ت.   به عبارتي ديگر، با اين 20 درصد آب نه 
در نگرش، بلكه در واقعيت رفتاري مان همچنان 
در زمره كاالهاي باارزش- كه آنها را چون چش��م 
خود مراقبت مي كنيم- جاي نگرفت.  آب نه كاالي 
كمياب، بلكه كاالي دم دستي و ارزان و بي ارزش 
باقي ماند.  در اين زمينه فرقي هم بين شمال شهر 
و جنوب شهر وجود ندارد.  غير از افراد اندكي از هر 
قشر، از جنوبي ترين نقطه شهرمان تا شمالي ترين 
نقطه آن، رفتار ما نس��بت به آب يكس��ان است.  
يكي در ش��مال شهر اس��تخرش را پر مي كند و 
حياط بزرگ مجتمع را با آن مي ش��ويد و ديگري 
موتورسيكلتش را و حياط 10، 15 متري و حتي 
كوچك تر از آن را.   در ماهيت موضوع اصال تفاوتي 
وجود ندارد.  هر كسي به س��هم و اندازه دارايي و 
 جيب��ش در اين بي مس��ئوليتي نس��بت به آب 

سهيم  است.
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هجوم شبانه بولدوزرها به خانه تاریخی یکی از تاریخی ترین شهرهای کشور

بافت تاریخی شيراز با خاک یکسان شد
  خانه دختر فتحعلی شاه قاجار تخریب شد

  رئیس سازمان میراث فرهنگی از رهبری، وزارت کشور، دادستان کل کشور درخواست کمک کرد

ش�هروند| ناگهان لودرها آمدند و به جان خانه های 
تاريخی ش��يراز افتادند. خانه های بی دفاع يكی پس از 
ديگری تخريب ش��دند.  فعاالن ميراث فرهنگی آمدند 
جلوی لودرها خوابيدند كه شايد چند خانه تاريخی كمتر 
خراب شود اما نه آنها زورشان به تخريب چی ها رسيد و 
نه حتی ماموران يگان ويژه حفاظت از ميراث فرهنگی. 
آنها را مضروب كردند و باز لودرها را به راه انداختند. حاال 
از بافت تاريخی شيراز در محله اسكندری، جز آهی، جز 

حسرتی نمانده است.  
اواخر هفته بود كه خبر رس��يد بافت تاريخی شيراز 
در خطر است و بولدوزرها در هجوم شبانه شان به بافت 
تاريخی شيراز تخريب بخشی از بافت باارزش تاريخی 
بازمانده از دوره ايلخاني��ان را آغاز كرده ان��د. در همان 
نخستين روز پيش از آن كه نامه نگاری ها و تماس های 
تلفنی اثر كند پنج خانه تاريخی در شيراز تخريب شد.  
تخريب كنندگان می گفتند قرار است به جای اين خانه 
طرح »بين الحرمي��ن« يا همان »حرم تا ح��رم« بين دو 
امامزاده شهر اجرا ش��ود. بولدوزرها مشغول كار بودند 
كه فع��االن ميراث فرهنگی رس��يدند. ع��ده ای از آنها 
جلوی لودرها خوابيدند و درنهايت كار به جايی رس��يد 
كه در ميان انبوه خانه هايی كه از آنها جز آواری نمانده 
بود يك خانه تاريخی از تخريب كامل نجات پيدا كرد: 
»خانه »پورنواب« متعلق به دختر فتحعلی ش��اه قاجار. 
يك روز بعد اما بولدوزرها بار ديگر ب��ه راه افتادند و اين 
بار راهش��ان را به س��مت خانه دختر فتحعلی شاه كج 
كردند. س��اعاتی بعد از همان تنها خانه نجات يافته، از 
خانه دختر فتحعلی شاه قاجار هم نشانی نبود. تا چشم 
كار می كرد كاشی های رنگی و درها و پنجره های چوبی 
و تزيين��ات تاريخی بودند كه گواه��ی می دادند اين جا 
زمانی يك خانه تاريخی نفس می كشيده؛ خانه ای كه 
ديگر جز تل��ی از آوار از آن نمانده ب��ود. خانه »پورنواب« 
متعلق به دختر فتحعلی شاه بود؛ خانه ای كه نشانه هايی 
از معماری دوره های مختلف تاريخی را در خود داشت، 
كه در سال های گذشته به  دليل تخريب های انجام شده 
از فضای 2500متری آن تنه��ا يك بخش 500متری 
باقی مان��ده بود. اين خان��ه هم در ادام��ه تخريب های 
روزهای اخير س��رانجام چهارشنبه ش��ب 26 شهريور 
به سرنوش��ت مرگبار تخريب زي��ر پ��ای بولدوزرها و 
لودرها تن داد. خبرگزاری »ايس��نا« دراين باره نوش��ته 
اس��ت: »عمليات تخريب خانه دختر فتحعلی ش��اه به 
طوركامل با پشتيبانی برخی افراد كه با ضرب و جرح و 
استفاده از وسايلی مانند چماق دو نفر از فعاالن ميراث 
فرهنگی شيراز و سه نفر از اعضای يگان حفاظت اداره 
كل ميراث فرهنگی اين استان را مضروب كردند، انجام 
ش��د.« ماجرای تخريب بافت تاريخی به سال ها پيش 
بازمی گردد؛  سال 1373 كه قرار ش��د در طرحی با نام 
»بين الحرمين«، امامزاده شاهچراغ و عالءالدين حسين 
به هم متصل شوند تخريب بخشی از خانه های تاريخی 
شيراز هم شروع شد اما آنچه در روزهای اخير بر شيراز و 
بافت تاريخی اش گذشت در نوع خود اتفاقی تكان دهنده 
و كم س��ابقه بود. اين نخس��تين بار بود كه در راستای 
اجرای طرح بين الحرمين، بافت تاريخی شيراز چنين با 

هجوم بولدوزرها و لودرها مواجه می شد.  هجوم شبانه 
بولدوزرها به بافت تاريخی شيراز را بايد يكی از اتفاقات 
نادر و تكان دهنده دهه های اخير دانس��ت و نش��انه ای 
دال بر اين كه ميراث فرهنگی كش��ور آن هم در شهری 
تاريخی مثل ش��يراز آن قدر ضعيف و بی دفاع شده اند 
كه بی هيچ واهمه ای از مج��ازات بولدوزرها و لودرها را 
سروقت آنها می فرستند. خبرگزاری ها گزارش داده اند 
شدت تخريب ها به حدی بوده كه در اولين روز حمله به 
بافت تاريخی، 5 خانه را به طور كامل تخريب كرده بودند.  
دو روز پ��س از آن كه اقدامات و پيگيری ها در س��ازمان 
ميراث فرهنگی شيراز به نتيجه نرسيد و تخريب چی ها 
و حمله كنندگان به بافت تاريخی حتی به فعاالن ميراث 
فرهنگی و ماموران يگان ويژه ميراث فرهنگی حمله ور 
ش��دند و آنها را مضروب كردند، »مس��عود سلطانی فر« 
معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان ميراث فرهنگی 
و گردشگری سرانجام ناگزير شد آستين ها را باال بزند. 
او به هر كسی كه فكر می كرد دستورش می تواند برای 
نجات بافت تاريخی شيراز كارساز باشد نامه نوشت؛ از 
دفتر مقام معظم رهبری گرفته تا توليت آس��تان حرم 
احمد بن موسی )ع(.  سلطانی فر در شش نامه جداگانه 
به دفتر مقام معظم رهبری، وزير كشور، دادستان كل 
كشور، اس��تاندار فارس و توليت آستان حرم احمد بن 
موس��ی )ع( خواس��تار توقف آنی رون��د تخريب بافت 

تاريخی شيراز شد. 
 به گزارش مركز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری، مسعود 
س��لطانی فر در اين نامه ها اجرای هرگونه طرح توسعه 
و عمران��ی در بافت تاريخ��ی را منوط به اخ��ذ مجوز از 
مراجع قانونی نظير سازمان ميراث فرهنگی، شورايعالی 
معماری و شهرس��ازی و داشتن طرح مصوب دانسته و 
نوشته اس��ت: »دفتر مقام معظم رهبری، وزير محترم 
كشور، دادستان محترم كل كش��ور، استاندار محترم 
فارس، توليت محترم آستان حرم احمد بن موسی )ع(، 
با سالم؛ حس��ب اطالعات واصله و بازديد كارشناسان 
اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
استان فارس از بافت تاريخی اطراف مجموعه شاهچراغ، 

متاسفانه بخشی از بافت ارزشمند تاريخی جهت الحاق 
به طرح بين الحرمين تخريب ش��ده است. اين سازمان 
حس��ب وظايف قانونی خود موضوع را از طريق مرجع 
قانونی در دس��ت پيگيری دارد. سپاسگزار خواهد بود 
دستور فرماييد به منظور جلوگيری از تخريب عناصر 
ارزش��مند موجود در بافت تاريخی، دستور توقف آنی 
عمليات مذكور صادر شود. بديهی است اجرای هرگونه 
طرح توس��عه و عمرانی در بافت تاريخی پ��س از اخذ 
مجوز از مراجع قانونی نظير سازمان ميراث فرهنگی و 
شورايعالی معماری و شهرسازی و داشتن طرح مصوب 

امكان پذير خواهد بود.«
 عالوه بر اينها پنجشنبه شب يك هيأت كارشناسی 
رسمی از سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شامل 
مديركل دفتر محوطه ها و بافت های تاريخی، نماينده 
معاون��ت دفت��ر حقوقی س��ازمان مي��راث فرهنگی و 
گردشگری و مديركل حراس��ت اين سازمان به شيراز 
رفتند ت��ا بنا بر اع��الم روابط عمومی س��ازمان ميراث 
فرهنگی و گردشگری، علت آس��يب به بافت تاريخی 
شيراز را بررسی كنند. اين هيأت از سوی رئيس سازمان 

ميراث فرهنگی و گردشگری به اين سفر رفته اند.  
پس از تخريب بافت تاريخی شيراز مسئوالن ميراث 
فرهنگی در اين ش��هر گفته اند ك��ه تخريب ده ها خانه 
تاريخی در معبر طرح توس��عه حرم ش��اهچراغ )ع( به 
حض��رت عالءالدين حس��ين )ع( اقدام��ی عجوالنه و 
احساسی بوده است.  »عبدالرضا نصيری«، معاون ميراث 
فرهنگی اداره كل ميراث فرهنگی با تأكيد بر صيانت از 
بافت تاريخی ش��يراز به عنوان يك بافت منحصربه فرد 
جهانی گفت:  به محض اطالع يافتن از تخريب بخشی 
از اثر تاريخی خانه پورنواب مربوط به دوره زنديه با اعزام 
يك تيم كارشناسی برای بازرسی موضوع از ادامه تخريب 
آن جلوگيری شد ولی با وجود هماهنگی های انجام شده 
برای جلوگيری از تخريب كامل اين اثر تاريخی ارزشمند 

اين خانه تاريخی نيز كامال تخريب شد. 
»مصيب اميری«، مديركل سازمان ميراث فرهنگی، 
صناي��ع دس��تی و گردش��گری ف��ارس هم ب��ا تأييد 
تخريب های ش��بانه و غيرقانونی گفته است: »سازمان 

از تخريب كنندگان اين بناها به مراجع قانونی شكايت 
كرده اس��ت.« در اين مي��ان توليت دو امام��زاده ای كه 
طرح بين الحرمين با حمايت و درواقع توسط آنها اجرا 
می شود در برابر حادثه غيرمنتظره ای كه می تواند يك 
فاجعه فرهنگی برای شهر تاريخی شيراز باشد سكوت 
كرده اند. البته متولي��ان اين امامزاده ها تنها كس��انی 
نيستند كه بولدوزر و لودر س��روقت خانه های تاريخی 
شيراز فرس��تادند، در يك سال گذشته نيروی انتظامی 
هم تعدادی از خانه های قديمی و ارزشمند بافت تاريخی 
ش��يراز را به اين بهانه كه »معت��ادان در آنها رفت وآمد 

داشتند« تخريب كرده است.  
دادستان شیراز دستور توقف تخریب خانه 

های تاریخی را صادر کند
همچنين معاون دفت��ر حقوقی و امال ك س��ازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری گفت: با 
توجه به حس��ن همكاری دادستان های سراسر كشور 
با اين سازمان، اميدواريم دادستان شيراز دستور توقف 
 عملي��ات تخريب خانه ه��ای تاريخی در اين ش��هر را 

صادر كند .
اميرحس��ن ش��ادنوش كه به اتفاق دو تن از مديران 
س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
س��اعت يك بامداد جمعه از محل عمليات عمرانی در 
بافت قديمی تاريخی شيراز بازديد كرده است، بعدازظهر 
جمعه در نشستی خبری در شيراز افزود: بنا بر ماده 560 
قانون مجازات اس��المی هر كس بدون اجازه از ميراث 
فرهنگی يا با تخلف از ضوابط مشخص اين سازمان اقدام 

كند تحت تعقيب كيفری قرار می گيرد. 
او گفت: در ارتباط ب��ا تخريب صورت گرفته در خانه 
های تاريخی شيراز، شكايت سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردش��گری از آمران و متوليان امر به 
شعبه 21 بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب شيراز 

ارايه شده و هم اكنون در دست بررسی است. 
معاون دفتر حقوقی و امال ك سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری يادآوری كرد كه در ارتباط 
با طرح های عمرانی در شهرها يا شهرداری راسا مجوز 
صادر و طرح را اجرا می كند يا اين كه مجوز اجرای طرح 
به نهادهايی چون راه و شهرسازی صادر می كند كه در 

هر دو صورت، مكلف به اخذ نظر ميراث فرهنگی است. 
او اظهار كرد: در راس��تای تخريب و عمليات عمرانی 
در محدوده بافت تاريخی فرهنگی ش��يراز هيچ گونه 
هماهنگ��ی و نظرخواهی از س��ازمان ميراث فرهنگی، 

صنايع دستی و گردشگری صورت نگرفته است. 
ش��ادنوش گفت: با توج��ه به تكالي��ف قانونی همه 
مجموعه های فعال در اجرای طرح های عمرانی در قبال 
حفظ ميراث فرهنگی و توجه به نظر اين سازمان، اين 
توجيه كه خانه تاريخی پورنواب در فهرس��ت آثار ملی 
نبوده است، پذيرفته نيس��ت. او افزود: بر اساس بند 11 
ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
 دس��تی و گردش��گری، اظهار نظ��ر در خصوص كليه

 طرح های عمرانی، جامع و تفصيلی در رابطه با مناطق 
 فرهنگی و تاريخی و موافقت نهاي��ی درباره محوطه و 

بافت ها از وظايف اين سازمان است. 

خبر

با حضور برجسته ترین شخصیت های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی

نشست سياست گذاری همایش توسعه 
و عدالت آموزشی برگزار می شود

ش�هروند| نشست ش��ورای سياس��ت گذاری 
همايش توس��عه و عدالت آموزش��ی سه شنبه اول 
 مهر در دانش��كده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف 

برگزار می شود. 
هماي��ش »توس��عه و عدالت آموزش��ی« با هدف 
بررسی عدالت آموزشی، آرمان های انقالب اسالمی 
و اسناد سياس��ت گذاری كالن كش��ور، ريشه های 
بودجه ای فقر آموزشی كودكان، ريشه های حقوقی 
– اجتماعی - فرهنگی محروميت آموزشی كودكان 
و مدارس محروم، نابرابری فرصت ها و افكار عمومی 
مهرماه  سال جاری در دانشگاه شريف برگزار می شود. 
مسعود نيلی مش��اور اقتصادی رئيس جمهوری، 
علينقی مش��ايخی بنيانگذار دانش��كده مديريت و 
اقتصاد دانشگاه ش��ريف، حسين راغفر هيأت علمی 
اقتصاد دانشگاه الزهرا، محمدامين قانعی راد رئيس 
انجمن جامعه شناس��ی ايران، سعيد معيدفر مشاور 
اجتماع��ی وزي��ر راه و شهرس��ازی و رئيس س��ابق 
انجمن جامعه شناس��ی پيش از برگزاری نشس��ت 
از س��اعت16:30 ت��ا17:30 درب��اره جزيي��ات اين 
همايش پاسخگوی خبرنگاران خواهند بود. حسين 
عبده تبريزی مدرس اقتصاد دانش��گاه های بهشتی،  
امام صادق)ع( و شريف، طهماس��ب مظاهری وزير 
اسبق اقتصاد و دارايی، مهدی عسلی مديركل اسبق 
دفتر اقتصاد كالن س��ازمان مديريت و برنامه ريزی، 
زهرا  افشاری استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، علی دينی 
تركمان��ی عضو هيأت علمی پژوهش��كده مطالعات 
بازرگان��ی، ميثم  هاش��م خانی پژوهش��گر اقتصاد 
اجتماعی و اقتصاد فقر/ دبير اجرايی همايش و آزاده 
داودی پژوهشگر اقتصاد توس��عه جزو اقتصاددانان 
ش��ورای سياس��ت گذاری هس��تند. در بخ��ش 
سياست گذاران نيز مسعود نيلی مش��اور اقتصادی 
ارش��د رئيس جمهوري، كاظم جاللی رئيس مركز 
پژوهش های مجل��س، احمد توكلی رئيس س��ابق 
مرك��ز پژوهش ه��ای مجل��س، داود دانش جعفری 
مشاور اقتصادی وزير بهداشت ، محمد سعيدی كيا 
رئيس بنياد مس��تضعفان و جانبازان، احمد ميدری 
اقتصاددان سيدحميد پورمحمدی معاون برنامه ريزی 
معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری و قائم مقام 
س��ابق بانك مركزی حضور دارند و غالمرضا غفاری 
نايب رئيس انجمن جامعه شناسی و سوسن باستانی 
عضو هيأت علمی جامعه شناسی دانش��گاه الزهرا از 

جامعه شناسان حاضر در اين شورا هستند. 

 1200 متوفای دشتستانی 
در آمارها زنده هستند

ایرن�ا | توجه نكردن ب��ه ثبت فوت ش��دگان در 
س��ال های گذشته س��بب ش��ده يكهزار و 200نفر 
دشتستانی فوت شده همچنان به عنوان افراد زنده در 
آمار جمعيتی اين شهرستان باقی بمانند. رئيس اداره 
ثبت احوال دشتستان بوش��هر  افزود: عدم مراجعه 
خانواده ه��ا يا اع��الم نكردن دس��تگاه های مربوطه 
همچون بهداشت و درمان، دهياری ها و شهرداری ها 
نسبت به فوت اين افراد به ثبت احوال، از عوامل ايجاد 

اين مشكل است. 

سالمت

خبر

ایس�نا| رئيس مركز تحقيقات ايدز بيش��ترين 
راه ابت��ال به ايدز ميان ك��ودكان كار و خيابان��ی را از 
طريق تجاوز دانس��ت. دكتر مينو محرز گفت: طبق 
مطالعه ای كه در گذشته انجام شده بيشترين ميزان 
 ش��يوع ايدز در ك��ودكان كار و خيابان بين س��نين

 10 تا 18 س��ال است. او با اس��تناد به مطالعه ای كه 
پيش از اين در زمينه ابتال ب��ه HIV/AIDS  روی 
يكهزار كودك كار در تهران انجام ش��ده، ادامه داد:  از 
ميان يكهزار كودك مورد مطالعه، 4 تا 5 درصدشان 
HIV مثبت بودند. محرز با بيان اين كه بيش��ترين 
راه ابتال در بين اين كودكان تجاوز جنس��ی هم بين 
دختران و هم بين پس��ران بوده است، گفت: اعتياد 
نيز يكی از راه های انتقال بي��ن اين گروه كودكان در 
سنين باالتر است. محرز با تأكيد بر لزوم انجام مطالعه 
جديد در اين زمينه گفت: در تحقيق گذشته ميزان 
شيوع را پيدا كرديم. تعدادی از جمعيت مورد مطالعه 
افغانی و تعدادی ايرانی بودند و به چند قسمت تقسيم 
می شدند. به عنوان مثال يك گروه به دليل اعتياد پدر 
و مادر انجام به كارهايی مثل گل فروش��ی در خيابان 
می كردند. محرز در مورد پيش��گيری از ابتال به ايدز 
در ميان كودكان كار و خيابانی با بي��ان اين كه ابتدا 
بايد ارگان و سازمان مسئول در اين زمينه مشخص 

ش��ود، گفت: در مرحله بعد بايد اين كودكان و وضع 
خانوادگی آنها را شناسايی كرده و ساماندهی شوند تا 
به اين ترتيب بتوان از روند افزايشی ابتال به ايدز ميان 
كودكان كار و خيابانی جلوگيری كرد. وی افزود: در 
غيراين صورت امكان تجاوز جنس��ی و اعتياد در اين 
كودكان زياد ش��ده و به تبع آن ابتال به ايدز در ميان 
آنها افزايش می يابد. گفتنی است پيش از اين دكتر 
علی اكبر سياری، معاون بهداشتی وزير بهداشت نيز از 
بروز و شيوع HIV/AIDS در كودكان كار و خيابانی 
ابراز نگرانی كرده و ضمن اشاره به مطالعه مذكور گفته 
بود كه HIV/AIDS در كودكان مورد مطالعه 4/5 
درصد بوده اس��ت. اين درحالی اس��ت كه شيوع اين 
بيماری در جمعيت عموم كش��ور ي��ك دهم درصد 
است. او با استناد به همين مطالعه گفته بود كه شيوع 
HIV/AIDS در ك��ودكان كار و خيابانی 45برابر 
جمعيت عادی است. همچنين 72 درصد اين كودكان 
عنوان داش��ته اند كه دوستانشان س��وءمصرف مواد 
مخدر داشته اند و اين نشان می دهد كه اين كودكان 
با مواد مخدر آشنا هس��تند. 15 درصد اين كودكان 
نيز اعالم كرده اند كه خودش��ان مواد مخدر مصرف 
كرده اند. 4/6 درصدش��ان نيز عنوان داشتند كه مواد 

تزريقی استفاده كرده اند. 

ایس�نا| اس��تاندار تهران كه پيش از اين از وضع 
فضای آموزش��ی مس��كن مهر به ويژه در شهر پرند 
و پرديس ابراز نگرانی كرده بود، گفت:  مش��كالت 
كمبود فضای آموزشی برای  سال تحصيلی 93 در 

اين مناطق برطرف شده است. 
سيدحسين  هاشمی افزود:  شهرك های مسكن 
مهر امسال مش��كلی از بابت فضای آموزشی ندارند 
و به ان��دازه كافی برای دانش آموزان س��اكن در اين 
مناطق فضای آموزشی فراهم شده اس��ت. او ادامه 
داد: در زمينه فضای آموزشی و ساير امكانات مدارس 
برای  س��ال تحصيلی پيش رو نگرانی وجود ندارد؛ 
اما برای س��ال های آينده عالوه بر ش��هرهای پرند 

و پرديس، ش��هر تهران نيز ش��رايط خوبی نخواهد 
داشت. هاش��می ادامه داد: با اسكان های جديد در 
اين شهرك ها امور زيرساختی مانند مدرسه، امنيت، 
آب، برق و گاز با مسأله اساسی مواجه خواهد شد و 
استانداری با كمك خيرين بايد به صورت متناوب 
نسبت به تعيين محل آموزشی و مدارس اقدام كند. 
استاندار تهران در رابطه با تمايل به بازگشت تعدادی 
از كارمندان تهرانی منتقل شده به ساير شهرها كه 
در دولت گذشته انجام شد، اظهار كرد:  براساس بند 
»الف« م��اده 65 قانون برنامه پنجم، كس��انی كه از 
تهران خارج شده اند اجازه بازگشت به تهران و ساير 

كالنشهرها را ندارند. 

رئیس مرکز تحقیقات ایدز مطرح کرد:  

شيوع ایدز در كودكان كار و خيابان 10 تا 18 ساله

استاندار تهران:  

كارمندان انتقالی، امکان بازگشت به تهران را ندارند

افقي
1- همس��ايه هندوراس وگواتماال- از شهرهاي 

گيالن
2- چهره زيبا را به آن تشبيه مي كنند- رشته كوه 

اروپا- از قبايل عرب جاهلي- لقب امام دهم
3- همراه ناله- شيمي كربن- روزانه- شامه نواز

4- اسب س��ركش- سگ انگليس��ي- واجب و 
ضروري

5- زه كمان- دوقلو- دزد بيابان
6- كشتي رزمنده- گوناگوني- كرگدن

7- فيلم جالل فاطمي- حاشيه سفيد صفحات 
كتاب- جايزه ورزشي

8- يك و يك- سياه- وطن- راه ميانبر
9- گوسفندزاده- استخوان نازك روي انگشت- 

حروف يكسان آخر هر بيت
10- كفن دزد- بي نام تو كي كنم باز- جايگاهي 

در جهنم
11- گوش به زنگ- پشيماني- خميازه

12- از بخش هاي اوس��تا- جواب مثبت- دعاي 
نماز

13- كلمه شگفتي- نمك سازگار با غده تيروييد- 
از آالت موسيقي- مساوي

14- ع��دل و داد- پيغمبر- دختر انگليس��ي- 
مرزبانش

15- پژوهش- علت نيمي از تلفات جاده اي است

عمودي
1- غيرحرفه اي- نان به نرخ روز خور

2- قلمرو موج��ودات غير م��ادي- درخت انار- 
وجود دارد

3- همين س��تون- پليس براي كش��ف جرم به 
دنبال آن مي گردد- ورزش يخ و چمن- پزشكي

4- يك لحظه- ص��دا و آواز-  چهارچوب زيرين 
خودرو

5- بي زبان- خليج مرزي امريكا و كانادا- شهر تيم 
فوتبال چلسي انگليس

6- خويش��اوند نزديك مقتول كه براي خونبها 
اقدام مي كند- پول چين- اديبان

7- باالي فرنگي- نيتروژن- سوره 44 قرآن كريم 

داراي 59 آيه- ضمير اشاره
8- بي همتا- از درختان جنگل هاي شمال

9- يك حرف و س��ه حرف- تداوم داشتن- سگ 
بيمار- از حروف شرط

10- روباه صحرا- ژرف و گود- ايزد موكل بر عهد 
و پيمان ايراني هاي قديم

11- دوره گرد- گواهي- حرف اول الفباي فارسي
12- بلبل- واحد شمارش شتر- فرورفته

13- س��ه كيلو- هيجان آور- طبق��ه اول اعداد- 
كوچك 

14- اسم غير واقعي- همان ني نوازندگي است- 
كليد ماشين

15- دستورالعمل مكتوب- استاندار قديم ايران
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