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در شهر

شهردارتهران در مراسم بهرهبرداري
از بزرگراه طبقاتي شهيد صدر:

صدر ،طرحي منحصربهفرد
به شمار ميرود
منطقه ما چه وضعيتي دارد؟

هرجا كه آدمها زندگي ميكنند ،موش هم
وج�ود دارد .در واقع م�ا هيچوقت نميتوانيم
نسل موشها را در شهر منقرض كنيم ،اما اگر
جمعيتشان كنترل نشود بيمارهاي مختلفي
شهرنش�ينان را تهديد ميكند .آمارها نشان
ميده�د اين روزها جمعيت موش در پايتخت
كمي نگرانكننده اس�ت ،براي همين س�راغ
مسئوالن رفتيم و وضعيت زندگي اين موجود
در منطقه را زير ذرهبين قرار دادهايم.
به ازاي هريك از اهالي منطقه شش تا  10موش
وجود دارد .براس�اس اين آمار ،ميتوان گفت كه
بهطور تقريبي ح�دود  4تا 5ميلي�ون موش در
منطقه ما ساكن اس�ت .بخش عمدهاي از آن در
جنوب و محلههاي قديميمان زندگي ميكنند.
موشهاييكهدرمنطقهمازندگيميكنندشامل
موشخانگي،موشقهوهايوموشسياههستند.
كش�تن و نابودي نسل موشها در منطقه ما
امكانپذير نيس�ت؛ چرا كه دسترسي به آنها
امكانپذيرنيست.

چهارشنبه  13آذر  1392شماره 485

«خداون��د را ش��اكرم ك��ه پ��س از  26م��اه ت�لاش ش��بانهروزي مجموعه
همكاران كارگران ،تكنسينها ،پيمانكاران و بخشهاي مختلف و همچنين
تحمل رنج و س��ختي م��ردم در طول دوره اجراي اين طرح س��خت امروز
ش��اهد افتتاح طرح هس��تيم » .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،دكتر

موشه�اي منطقه بهصورت دس�ته جمعي
زندگي ميكنند و در كولونه�اي  20 ،15تا 25
نفرهبهزيستخودادامهميدهند.
بهط�ور واضح نميت�وان گفت ك�ه در كدام
قسمت منطقه بيش�ترين تعداد موش وجود
دارد ،ام�ا در برخ�ي محلهه�ا مانن�د فرحزاد،
طرشت،ستارخان،سعادتآبادوتوحيدبهدليل
وجودرستورانهاوفستفودهايمختلفموش
بيشتريوجوددارد.
بعضي از موشهاي منطقه نوعيجانور جونده
به نام رت ( )Ratهستند كه ماهيت آنها با موش
خانگي متفاوت است .با وجود اينكه رت از نظر
جثه درشتتر از موشخانگي است ،اما با توجه
به ش�باهت ظاهري اين دو ،مردم «رت» را هم
كه در برخي جويها و كانالهاي محلهها ديده
ميشودبهعنوانموشميشناسند.
بهطور كلي موشها به محيطهاي س�اكت و
تاري�ك كه حرارت معي�ن و ثابت و همچنين
رطوبتنسبيداشتهباشدعالقهمندهستند.

«محمدباقر قاليباف» ش��هردار ته��ران با بيان اين جم�لات ادامه داد«:اين
طرح به جهت اجرا و كيفيت طرحي منحصربهفرد و قابل ارائه در مقياس
بينالمللي به شمار ميرود .بنابراين به مردم خوب و نجيب در شهر تهران
تبريك عرض ميكنم و به همه همكارانم عرض خسته نباشيد دارم».

كارشناسانمعتقدند90درصدعاملافزايشموششهروندانهستند

 4ميليون موش
در منطقه ما

علیجواهری

اي�ن روزها موشه�اي تهراني در زير زمين طوري جوالن ميدهند كه انگار هيچ چيزي تهديدش�ان
نميكند .بدون تعارف نه اسير بازي «موش و گرب ه » شهرداري تهران شدهاند ،نه استفاده از تفنگ بادي
و ارس�ال دود آنه�ا را از پا درآورده اس�ت .دليل اصلي تهيه اين گزارش ه�م آمارهاي موجود در زمينه
تعداد موشهاي شهرمان است كه همراه با دادههاي پزشكي عاقبت همنشيني با اين موجود ،بيمارهاي
مختلف را نشان ميدهد .در بررسيها و گفتوگوهايمان ب ا«مهندس؟ مقدم» ،رئيس واحد محيطزيست
ش�هرداري منطقه و «شيوا پيروي» كارش�ناس محيطزيست شهرداري منطقه متوجه شديم كه بيش از
4ميليون موش در زير زمين محلههاي منطقه ما زندگي ميكنند كه اگر خدا نكرده با زلزله اين جمعيت
م�وش به روي زمي�ن بيايند ،معلوم نيس�ت كه خطر ش�يوع بيمارهاي
مختلف در آن لحظههاي بحراني چه باليي س�ر شهروندان
بياورد .در اين گزارش س�عي شده اطالعات مفيدي
در اين زمينه در اختيار شهروندان قرار بگيرد
تا با مشاركت شهروندان گام مؤثري براي
كاهش اين حيوانات برداشته شود.

اطالعيه فوري

با فرارس�يدن فصل س�رما به
دليل كاه�ش زادو ولد موش در
صورت رعايت بهداشت ميتوان
انتظار داشت جمعيت اين حيوان
بهص�ورت طبيعي روب�ه كاهش
داشته باشد .ش�هروندان در هر
جاي منطقه ميتوانند در صورت
مشاهده موش يا آثار اين حيوان
ب�ا ش�ماره  22135451تم�اس
بگيرن�د ت�ا خيلي س�ريع براي
نابودي آنها اقدام شود.

شهروندان منطقه چقدر در افزايش يا كاهش موش نقش دارند؟
يكي از دغدغههاي بزرگ منطقه ما ناش�ي
از افزاي�ش توليدزباله و دفع نك�ردن اصولي و
بهداش�تي زبال�ه و ضايعات از س�وي برخي از
ش�هروندان اس�ت .اين معضل در كنار برخي
از مشكالت زيرس�اختي منطقه از جمله نبود
سيس�تم فاضالب ،ش�رايطي ايجاد ك�رده كه
روزبه روز به تعداد اين موجودات موذي اضافه
ش�ود .اگ�ر ميخواهيد در كاه�ش اين معضل
شهري شما هم نقش مهمي داشته باشيد لطف ًا

پيشنهادهاي كارشناسان ما را جدي بگيريد.
حواس�مان باشد همه اقدامات انجام شده در
زمينه كنترل موشها از طرف مديريت شهري،
فقط 10درصد به وضعيت كنترل موشها كمك
ميكند و 90درص�د مردم در كنترل آنها نقش
دارند.
سه عامل آب ،غذا و پناهگاه در ازدياد جمعيت
موش نقش دارد و هر يك از اين عوامل موجب
كاه�ش جمعيت موشه�ا ميش�ود .بنابراين

شهروندان منطقه با خودداري از ريختن زباله در
جويها ،نهرها و مسيلها نقش مهمي در كاهش
جمعيت اين جانور موذي خواهند داشت.
مقابله ب�ا افزايش جمعيت موش ،مس�تلزم
مشاركت همگاني اس�ت و در صورت همكاري
نكردن شهروندان سموم استفاده شده و ديگر
روشهاي كنترل جمعيت اين جانور موذي مؤثر
نخواهد بود.
اكنون 31نقطه از منطقه بهعنوان كانونهاي

آلوده به موش شناسايي شده و تمركز كافي در
كنترل جمعيت موش در اين كانونها توس�ط
گروههاي فعال انجام ميشود.
اهالي ميتوانند با بستن سوراخهاي كوچك
اطراف ساختمانهايش�ان از ورود موش به آن
جلوگيريكنند.
با از بين بردن الن ه موشها و محرو م كردن آنها از
دسترسي به آب و مواد غذايي مناسب ميتوانيد
دركاهشاينموجوداتياريرسانباشيد.

