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طي سال هاي گذشته کشور عزيز ما ايران با معضل مهاجرت شديد روستاييان به شهرها و به دنبال آن بيکاري و 
و    اوليه  امکانات   نبود  که   بوده  مواجه  مصرف کننده  به  دامي  و  کشاورزي  محصوالت  توليد کنندگان  تبديل 

زير ساختهاي حداقلي در روستاها سرمنشاء اين مهاجرت ها بوده است در روستاهايي که هيچ گونه مرکز بهداشتي درماني 
بهداشت  مرکز  نزديک ترين  تا  را  زيادي  بايد مسافت  درماني  و  بهداشتي  امر جزيي  براي هر  روستاييان  نداشت،  وجود 
روستاهاي مجاور و يا بيمارستان شهر طي مي کردند. روستاهايي که در مناطق دور افتاده قرار داشتند  با مشکالت بيشتري 
دست به گريبان بودند و در نتيجه نرخ مهاجرت و باالخص مهاجرت جوانان که نيروي مولد روستا مي باشند در آن ها بسيار 

بيشتر از روستاهاي ديگر بود. 
اما بحمداهلل در سال هاي اخير روند مهاجرت از روستاها به شهرها کند شده و حتي در برخي مناطق، روند مهاجرت 
معکوس،  شکل گرفته است که اين امر نتيجه ي اقداماتي است که در جهت بهبود وضعيت معيشت و اشتغال و نيز بهبود 
وضعيت خدمات بهداشتي و درماني در روستاهاي کشور انجام شده است که در اين راستا ساخت  و  تجهيز خانه هاي بهداشت، 
پوشش واکسيناسيون در کل کشور ، کنترل بيماري هاي مشترک انسان و دام و اجراي طرح هادي و بهسازي مبلمان و 

بهداشت محيطي روستاها از جمله فعاليت هايي است که در شکل گيري مهاجرت معکوس به روستاها نقش داشته اند  . 
اما در اين ميان دهياران بعنوان مديران اجرايي روستاهاي کشور نقش بسيار اساسي و مهم در تامين و بهبود وضعيت 
بهداشتي روستاها دارند. قانونگذار براي دهيار بعنوان نماينده حاکميت در روستا وظايف متعددي را پيش بيني نموده است و 
در شرح وظايف دهياران بيش از هشت بند بصورت مستقيم به مسئله بهداشت روستا و وظايف دهيار پرداخته است . کمک 
به بهبود وضع زيست محيطی روستا، مراقبت بر اجرای بهداشت و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب برای تامين بهداشت 
محيط، مراقبت بر وضعيت بهداشتی گرمابه ها، نانوايی ها،  قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذايی و بهداشتی 
بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و معرفی اماکن غير بهداشتی به مسئوالن ذی ربط، تنظيف، نگه داری و تسطيح معابر و 
انهار عمومی و مجاری آب  و فاضالب و اليروبی قنوات مربوط به روستا و تامين آب و روشنايی در حد امکان،  مراقبت 
بر بهداشت ساکنان روستا و تشريک مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسيناسيون در جهت 
پيش گيری از بيماری های واگير، همکاری در جلوگيری از شيوع بيماری های انسانی و حيوانی واگير و مشترک انسان و دام، 
اعالم مشاهده اين گونه بيماری ها به مراکز بهداشتی، درمانی و دامپزشکی محل يا ساير مراکز ذی ربط و در نهايت اهتمام 
به دور نگه داشتن بيماران مبتال، پی گيری و ايجاد زمينه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبيل کشتار بهداشتی دام و عرضه 

گوشت از جمله وظايف دهيار و دهياري در حوزه بهداشت روستا مي باشد . 
     با عنايت به موارد ذکر شده و اهميت موضوع بهداشت در توسعه پايدار روستاهاي کشور در اين شماره از نشريه بيشتر 
به اين موضوع خواهيم پرداخت تا دهياران عزيز با ابعاد مسائل مرتبط با حوزه بهداشت روستا و وظايف خود در اين زمينه 

بيشتر آشنا شوند 

به قلم 
مدیرمسئول
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ایمانعلیبخشی
کارشناسارشدعلومدامی

Bakhshi@Dehyariha.com
وبا،  مانند  انسان  اختصاصی  بیماری های  امروزه 
نقش  هیچگونه  حیوان  که  و ...  و دیفتری  آبله 
واسطه ای در آن ندارد کنترل شده و انسان در جلوگیری از 
با  اما  است.  یافته  دست  چشمگیری  موفقیت های  به  آن 
توجه به آنکه در بخش بزرگی از بیماریها حیوان نقش حد 
محیطی ،  زیست  تنوع  بدلیل  می کند  بازی  را  واسط 
آب و هوایی، جغرافیایی و ... کنترل چنین بیماری هایی بسیار 
مشکل است. این بیماری ها که بین انسان و دام  مشترک 
از  مهمی  بیماری های  شامل  که  دارد  نام  زئونوز  می باشد، 
جمله سیاه زخم، هاری،تب مالت، سل، سالک و در سال های 
کنگو  کریمه  تب   ، پرندگان  آنفوالنزای  ظهور  اخیر 
وجنون گاوی است که  شرایط بسیار خطرناکی را در جهت 

بهداشت بیماری های انسانی بوجود آورده است.
بیماری هایی  چنین  با  مبارزه  و  پیشگیری  هزینه های 
بسیار سنگین بوده و در صورت همه گیر شدن بیماری های 
یک  به  زلزله  و  سیل  از  بدتر  خساراتی  می تواند  مشترک 

کشور تحمیل نماید .
آن چه واضح است لزوم توجه بیش از پیش به اطالع رسانی 

و افزایش فرهنگ عمومی و هماهنگی گسترده بین بخش ها 
در مقابله و کنترل این بیماری هاست. سازمان دامپزشکی به 
عنوان پرچم دار مبارزه با بیماری های مشترک در کنار سایر 
و  کنترل  وظیفه  بهداشت    وزارت  مانند  مرتبط  بخش  ها  ی 
پیشگیری دارند. با توجه به صنعتی شدن کشورها و همچنین 
رشد فزاینده جمعیت در کشورهای در حال توسعه بخصوص 
را  کشور  جمعیت  از  زیادی  بخش  اینکه  و  کشورمان  در 
روستاییان و عشایر تشکیل می  دهند و بدلیل اینکه بخش 
مخاطرات  شده  متمرکز  روستا  ها  در  دامی  جمعیت  عمده 
با بیماری  های  از جامعه در رابطه  زیادی برای این بخش 
مشترک وجود دارد. بوجود آمدن بسترهای قانونی در جهت 
حفظ بهداشت روستا بر طبق سند توسعه بخش کشاورزی 
و تشکیل دهیاری با هماهنگی استانداری  ها و وزارت جهاد 
بسترهای  افزایش  در  بسزایی  نقش  می    توا  ند  کشاورزی 

فرهنگی و بهداشتی روستا داشته باشد.
 توسعه مدیریت بهداشت انسان و دام در 
روستا با توجه به تدوین سند توسعه بخش 

کشاورزی
با توجه به تدوین سند توسعه بخش کشاورزی در برنامه 
لزوم  قانونی  زمینه  های  شدن  فراهم  و  پنجم  و  چهارم 
هماهنگی در بین بخش  های مختلف در جهت اجرایی نمودن 

مدیریت بهداشت روستایی و کنترل
 و پیشگیری از بیماری های انسان ودام

اهل قلم

*N31*1

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترویجي

3

شماره 31 



قوانین مصوبه در کشور ضروری است. در این اسناد بخش 
با اجرایی نمودن  دامپزشکی هم مورد توجه قرار گرفته که 
قوانین می  توان در بهبود مدیریت بهداشت روستا در جهت 

کنترل بیماری  های انسان و دام   گام  های مهمی را برداشت.
مدیریت بهداشتی روستا از طریق تامین بهداشت دام و 
فرآورده  های دامی و پیشگیری و مبارزه با بیماری  هایی که 
امنیت غذایی و سالمت عمومی جامعه را به همراه می  آورد، 
به ایفای نقش خواهد پرداخت که در این فرایند مدیریت 

بهداشت روستایی وظایف زیر را برعهده خواهد داشت :
بررسی بیماری  های دامی

شناسایی مناطق آلوده و راه  های سرایت و طرز انتشار 
بیماری  ها

تامین بهداشت دام کشور از طریق پی گیری و مبارزه 
بهداشت  بر  نظارت  و  قرنطینه  ای  و  واگیر  بیماری  های    با 
کشتارگاهی و کارخانه  های تولید و تهیه فرآورده  های خام   

دامی
بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده  های خوراک 

دام در مرحله تولید و توزیع
صدور پروانه اشتغال به کار مایه کوبی در درمان دام 

توسط افراد ذیصالح
نظارت بهداشتی بر چراگاه  ها ، مراتع، آبشخورها،محل 

نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به نگهداری دام.
 مدیریت بهداشت روستایی مهمترین 

راهبرد کنترل و پیشگیری
جهاد   کشاورزی  سازمان  با  استانداری   ها  همکاری  لزوم 
روستاهای  تمام  در  دهیاری  در   تشکیل  بهداشت  وزارت  و 

کشور به مانند آنچه در شهرها دیده شده به منظور افزایش 
نظارت اجرایی در بخش بهداشت عمومی بسیار مهم است. 
به همین منظور انجام نکات ذیل در روستاها پس از تاسیس 
دهیاری    جهت کنترل بیماری   های مشترک بسیار ضروری 

است:
 راهبردهای عملیاتی در پیشگیری از 

بیماری   های مشترک
و  جمع   آوری  جهت  مناسب  محل   های  دادن  قرار 
به  روستا  زباله   های  همچنین  و  دامی  فضوالت  سوزاندن 
و  جوندگان  و  سگ   سانان  تغذیه  از  جلوگیری  جهت 
ایجاد   کانون تغذیه و رشد حد واسط   های انتقال بیماری   های 

مشترک انسان و دام
فراهم نمودن آب شرب مناسب که با آبهای سطحی 
نشده  آلوده  حیوانات  و  سگ   سانان  فضوالت  با  تماس  در 

باشد.
از  جلوگیری  جهت  در  سکنه  بدون  بناهای  تخریب 
تشکیل کانون رشد پشه   های خاکی به عنوان عامل انتقال 

بیماری مشترک
حد  عنوان  به  وگربه   سانان  سگ   سانان  نمودن  تلف 
واسط ناقل بیماری و همچنین مبارزه با جوندگان که یکی 

دیگر از عوامل انتقال بیماری   های مشترک هستند
جهت  به  آن   ها  بردن  بین  از  و  مرداب   ها  کنترل 

جلوگیری از تشکیل کانون   های آلودگی
داشتن آمار دقیق تعداد دام   های اهلی و تدوین برنامه 

مناسب جهت مایه کوبی به موقع    دام   های دارای شرایط
جلوگیری از کشتار غیر بهداشتی دام در روستا جهت 
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جلوگیری از انتقال برخی از بیماری   های مشترک 
 راهبردهای آموزشی در کنترل نمودن 

بیماری   های مشترک
جهت  در  بصری  سمعی  امکانات  نمودن  فراهم 

آموزش روستاییان 
آموزش روستاییان در مورد چگونگی کنترل بهداشت 

فردی و عمومی
و  دام  و  انسان  مشترک  بیماری   های  آموزش 

روش   های انتقال آنها
آموزش روستاییان در مورد چگونگی رعایت بهداشت 

دام   های اهلی
و  اجرایی  بخش   های  افزایش  شد  اشاره  که  هما   ن   طور 
سبب  می   تواند  و  بوده     ارزشمند  بسیار  روستا  در  ترویجی 
دام  و  انسان  در  مشترک  بیماری   های  رشد  از  جلوگیری 

باشد. 
 برخی از بیماری   های مشترک و چگونگی 

کنترل آن   ها
 بیماری بروسلوز)تب مالت( :

 این بیماری عفونی مشترک بین انسان ،گاو، گوسفند، 
بز، شتر و گاومیش است. به منظور پیشگیری و جلوگیری از 

انتقال این بیماری نکات ذیل می بایست رعایت گردد:
و  بافتها  با  روستاییان  مستقیم  تماس  از  جلوگیری 

ترشحات واژن حیوان سقط کرده و جنین سقط شده
جلوگیری از مصرف شیر خام و خصوصا پنیر تازه

شناسایی و کشتار دام آلوده
سازمان  توسط  شرایط  واجد  دام   های  کوبی  مایه 
و  نظارت  می   تواند  روستایی  مدیریت  که  دامپزشکی 

پیگیری   های الزم را در این زمینه داشته باشد .
 بیماری سالک :

 این بیماری انگلی جلدی بدلیل قابل انتقال بودن بین 
مورد  جوندگان  و  مثل سگ  حیوانات  از  تعدادی  و  انسان 
توجه می   باشد و توسط نیش نوعی پشه خاکی آلوده، انگل 

آن به انسان منتقل می   شود.
 کنترل و پیشگیری:

درمان افراد آلوده شده
نصب  از  استفاده  با  خاکی  پشه  گزش  از  جلوگیری 

توری در منازل 
کودهای  و  زائد  مواد  زباله   ها،  انباشتن  از  خودداری 

دامی در محل زندگی روستاییان
مرمت شکاف   های دیوار منازل و آغل   های دامی

تخریب و تسطیح اماکن مخروبه در روستا به دلیل از 
بین بردن کانون رشد پشه   های خاکی

به  با جوندگان  مبارزه  و  ولگرد  نابود کردن سگهای 
عنوان ناقلین اصلی بیماری

 بیماری شاربن)سیاه زخم( :
دیده  نشخوارکنندگان  در  عمدتاً  عفونی  بیماری  این   
می   شود و در اثر تماس انسان با دام یا فرآورده   های دامی 
آلوده بروز پیدا می   کند. روش   های کنترل بیماری به شرح 

ذیل می   باشد:
عدم کالبد گشایی حیوان مظنون به شاربن

سوزاندن یا معدوم ساختن الشه های آلوده در عمق 
زیاد و پوشاندن آن با الیه   ای از آب آهک

مایه   کوبی حیوانات واجد شرایط و جداکردن دام   های 
مظنون

 بیماری هاری :
 بیماری کشنده که در اثر انتقال ویروس از طریق خراش 
یا گزش حیوانات وحشی و اهلی و بعضی مواقع جوندگان 
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ایجاد می   شود. به منظور کنترل و پیشگیری این بیماری از 
روش   های ذیل استفاده می   گردد:

و  منازل  در  گربه  یا  سگ  نگهداری  از  خودداری 
درصورت نگهداری واکسیناسیون آنها

جلوگیری از نزدیک شدن کودکان به سگ   های ولگرد
تلف نمودن سگ   های ولگرد

جمع   آوری و دفن بهداشتی زباله   ها
و  وحشی  حیوانات  گازگرفتگی  به  خاص  توجه 
و  صابون  و  آب  با  دقیقه   15 مدت  به     زخم  شستشوی 

مراجعه به مراکز مبارزه با هاری
 بیماری کیست هیداتیک :

 یک بیماری انگلی است که با خوردن تخم نوعی انگل 
منتقل  انسان  به  سگ  مدفوع  در  اکینوکوک  تنیا  نام  به 

می   شود.
روش های کنترل و پیشگیری:

کم کردن تماس انسان با سگ ها
رعایت موازین بهداشتی و شستشوی سبزیجات
جلوگیری از تغذیه سگ   ها با اعماء و احشای دام

ذبح دام در محل   های بهداشتی
 سل گاوی :

 عامل این بیماری می   تواند از طریق تنفس، ادرار و مدفوع، 
شیر و مخاط به بیرون انتقال یابد. به همین دلیل که بخش 
زیادی از جمعیت گاو در روستا   ها نگهداری می   شود این بیماری 
به عنوان یکی از سرفصل   های سازمان دامپزشکی مورد مبارزه 
و پیشگیری است. از روش های ذیل می   توان جهت کنترل و 

جلوگیری از شیوع آن استفاده نمود:
عدم خرید و فروش گاو در صورت عدم اطمینان از 

انجام تست سل روی گاوهای خریداری شده
موازین  رعایت  و  دامی  کود  سوزاندن  و  جمع آوری 

بهداشتی در آغل   های نگهداری دام
حذف گاوهای پیر

زمان   بندی  از  استفاده  با  رآکتور  دام   های  تشخیص 
مناسب انجام تست توبرکولین توسط سازمان دامپزشکی

کشتار دام در مراکز بهداشتی
 بحث و نتیجه گیری کلی 

با توجه به اهمیت بین   المللی کنترل و پیشگیری بیماری   های 
در  بیماری   ها  این  از  بسیاری  وجود  و  دام  و  انسان  مشترک 
کشورمان الزم است به صورت جدی با گسترش روزافزون 
علم و فناوری و توجه بیش از پیش به بهداشت، گسترش 
از  جلوگیری  منظور  به  فردی  و  عمومی  بهداشت  آموزش 
شیوع بیماری   های مشترک در روستاها مورد توجه قرار گیرد 
و در این راستا دهیار به عنوان مدیریت کالن روستایی موظف 
است ضمن نظارت به موارد فوق ، همکاری و تعامل مثبتی در 
این زمینه با مسؤلین خانه بهداشت و مرکز بهداشتی مرتبط با 

روستای خود داشته باشد .
منابع:

تکنیک   ها و اصول عملی گاوداری دکتر غالمرضا قربانی 
بهداشت و بیماری های گاو و گاومیش– سید جلیل ذریه زهرا

کنترل بیماریهای دام دکتر مصطفی برازجانی 
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دکتر  مصطفی اوحدي حائری
مشاور حقوقی ریاست سازمان شهرداری ها و 

دهیاری ها
محترم  اعضاء  و  دهیاران  کلیه  دهیاری   ها: 
کشور  سراسر  روستاهای  اسالمی  شوراهای 
می   توانند سئواالت و مشکالت حقوقی و اداری خود را با 
نشریه در میان بگذارند تا کارشناسان نشریه در شماره   های 
آتی پاسخگوی آنها باشند .   شما می   توانید از طریق پیامک 
به شماره 30006271 و یا سایر روش   هایی که در بخش 
ارتباط با نشریه اعالم شده است سئواالت خود را برای ما 

ارسال فرمایید.
خود  جاري  اعتبارات  محل  از  مي   تواند  دهياري  آيا 
مبالغي را صرفه   جويي و ذخيره نمايد تا پس از چند 
ساختمان  توسعه  ) مثال  خاص  پروژه   اي  در  سال 

دهياري( استفاده نمايد   ؟
بودجه   ی  دهیاری   ها  مالی  آیین   نامه   ی   31 ماده   ی  طبق 
فعالیت   های  و  وظایف  و  برنامه   ها  اساس  بر  دهیاری 
دهیار  توسط  آن   ها  از  هریک  هزینه  و  دهیاری  مختلف 
ارایه  می   گردد.  تنظیم و جهت تصویب به شورای روستا 
دهیاری  مالی  نشده   ی یک سال  هزینه  اعتبارات  بنابراین 
در صورتی که با اصالح و یا تتمیم بودجه هزینه نشوند، در 
بودجه   ی ساالنه   ی بعدی منظور و با رعایت اصول مالی و 
بودجه   نویسی و موارد فوق، صرف این اعتبارات برای امور 

خدماتی عمرانی بالمانع می   باشد.
ذیل  تبصره   ی  به  عنایت  با  است؛  به   ذکر  الزم  البته 

مشاوره 
حقوقي

مشاوره
 حقوقی

*N31*2
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اعتبارات  چنانچه  دهیاری   ها،  مالی  نامه  آیین  ماده   ی1 
باشد،  شده  تامین  دولت  عمومی  بودجه  محل  از  دهیاری 
کرد  هزینه  و  مصرف  به  مربوط  مقررات  تابع  آن  مصرف  
عمومی دولت می   باشد بنابراین اعتبارات تامین شده از محل 
بودجه   ی دولت قابل ذخیره   سازی نیست و در صورت هزینه 

نشدن باید به خزانه   ی عمومی عودت شود.
آيا دهيار مي   تواند بابت عوارض ساخت   و   ساز و غيره 
مستلزم  کار  اين  اگر  ؟  بدهد  تخفيف  مراجعين  به 
مجوز  اين  بايد  کسي  چه  ،   از  است  مجوز  دريافت 

اين  در  روستا  اسالمي  آيامجوز شوراي  گرفته شود 
خصوص کفايت مي   کند ؟

بر  مالیات  قانون  ماده   ی50   3 تبصره   ی  به  عنایت  با 
خصوص  در  تخفیف   ها  و  معافیت   ها  کلیه  ارزش   افزوده، 
این  اما  است  شده  لغو  دهیاری   ها  و  شهرداری   ها  عوارض 
و  نبوده  محلی  عوارض  وضع  مراجع  صالحیت  نافی  امر 
روستا(، شورای  به  محلی)مربوط  عوارض  هنگام وضع  به 
می   تواند  عوارض  وضع  مرجع  عنوان  به  بخش  اسالمی 
به  سازد.  مشخص  را  مودیان  به  تخفیف  اعطای  شرایط 
عنوان مثال شورای مذکور می   تواند به هنگام وضع عوارض 

نقدی  پرداخت  هم   چون  خاص  شرایطی  در  نماید  مقرر 
مؤدی  به  مؤدی،  اجتماعی  شرایط  به  توجه  با  یا  عوارض 
تخفیف داده شود. اما به هرحال اعطای تخفیف پس از وضع 

عوارض ممنوع است.
در  درمانگاه  جهت  ساختمان  ساخت  قصد  خيّري 
روستا دارد آيا دهيار و شوراي اسالمي مي   توانند به 
اين  آيا  و  ؟  نمايند  واگذار  وي  به  را  زميني  رايگان 
و...  ساخت  پروانه  عوارض  پرداخت  مشمول  زمين 

مي   شود ؟
با جمع مفاد بندهای 6، 26 و 32 ماده   ی 10 اساس   نامه، 
تشکیالت و سازمان دهیاری   ها، تامین زمین برای ساخت 
نیاز  مورد  عمومی  تاسیسات  جمله  از  )که  خیریه  درمانگاه 
اهالی روستا می   باشد( پس از اخذ مجوز از    شورای اسالمی 
روستا، مشروط به حفظ مالکیت دهیاری بر عرصه   ی مورد 

نظر، قانونًا                امکان پذیر می   باشد.
سرمایه   ی  صرفاً  درمانگاه  سازنده  خیر  شخص  چنانچه 
ساخت درمانگاه را تامین نموده    و ادعایی در مورد مالکیت 
نهایی  نتیجه   ی  این   که  لحاظ  به  باشد،  نداشته  آن  اعیان 
یکی  بنای  ساخت  نظر،  مورد  خّیر  با  دهیاری  مشارکت 
عدم  بود،  خواهد  روستا  نیاز  مورد  عمومی  تاسیسات  از 
یادآوری  همچنین  است.  بالمانع  نیز  ساخت  عوارض  اخذ 
می   نماید تعیین ترتیبات مدیریت درمانگاه و حتی واگذاری 
مدیریت آن به شخص خّیر یا به مجموعه   ی مورد توافق با 

دهیاری)به هنگام صدور پروانه( امکان   پذیر خواهد بود.
آيا اعضا شوراي   اسالمي مي   توانند به صورت هم   زمان 
و  ؟  کار شوند  به  مشغول  دهياري  کارمند  عنوان     به 
مي   تواند  شوراي   اسالمي  عضو  آيا  خاص  به   صورت 

خزانه   دار و يا حساب دار دهياري باشد ؟
در ماده   ی 74 قانون تشکیالت، وظایف شوراهای   اسالمی 
کشور و انتخاب شهرداران آمده است: " شوراهای موضوع 
این قانون یا هر یک از اعضای آن   ها حق ندارند در نصب 
و  یا شرکت   ها  و  کارکنان دهیاری   ها، شهرداری   ها  و عزل 
موسسات وابسته به آن   ها دخالت نمایند یا به آن   ها دستور 
دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات   مدیره و 
مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری   ها، 
شهرداری   ها، شرکت   ها و سازمان   های تابعه ممنوع می   باشد" 
بنابراین از آن   جایی که اشتغال در دهیاری مستلزم واگذاری 
استخدام  می   باشد  کلمه  عام  مفهوم  به  اجرایی  مسئولیت 

آن   ها در دهیاری مغایر قوانین و مقررات کشور است.
در  بابت شرکت  مي   توانند  اعضاي شوراي   روستا  آيا 
جلسات اداري دهياري مبلغي را بعنوان حق شرکت 
در جلسه  دريافت نمايند ؟و اگر جواب مثبت است 

اين مبلغ از چه محلي مي   تواند پرداخت شود ؟
حق   جلسه به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات 
شرکت  فرعی  جلسات  سایر  یا  کمیسیون   ها  شورا،  رسمی 
می   نمایند قابل پرداخت است و مبلغ مذکور باید حسب مورد 
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با تایید رییس شورا و یا به پیشنهاد رییس کمیسیون و تایید 
مربوط  مبالغ  به عالوه؛   پرداخت  پرداخت گردد.  رییس   شورا 
به حق جلسه، موکول به پیش   بینی اعتبار الزم و تصویب 
بودجه   ی ساالنه   ی شورا می   باشد. شایان ذکر است که مطابق 
اعضای  به  مزایا  و  حق   جلسه  پرداخت  نحوه   ی  نامه  آیین 
به  حق   جلسه  پرداخت   ،)1384 اسالمی)مصوب  شوراهای 
فوق  آیین   نامه   ی  در  مندرج  مبالغ  اساس  بر  شورا  اعضای 

می   باشد.
و  استانداري  کمک  با  روستايمان  در  داريم  نظر  در 
نيز از محل اعتبارات جاري و نيز کمک خيرين يک 
مبلغ  اينکه  به  توجه  با  نماييم  احداث  سوله   ورزشي 
است  يکصد   و   بيست   ميليون   تومان  بر  بالغ  پروژه  اين 
آيا براي انتخاب پيمانکار بايد مناقصه اجرا شود ؟آيا 
تعاوني   دهياري  به  را  اين   کار  مناقصه  بدون  مي   توان 

شهرستان واگذار نمود   ؟
از   خرید،   فروش،   اجاره،  اعم  دهیاری   ها  معامالت  اصواًل 
پیمان کاری، اجرت کار و...)به استثنای مواردی که مشمول 
مقررات استخدامی می   شود( باید در قالب آیین نامه   ی مالی 
حسب  و  هیات   وزیران   1389/05/19 مصوب  دهیاری   ها 
مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. لیکن در ماده   ی 
22 این آیین   نامه به دهیاری اجازه داده شده است که برخی 
از معامالت را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد. 
در همین راستا بند "ت" همان ماده،  معامالتی را که طرف 
معامله وزارت   خانه   ها یا موسسات دولتی یا شرکت   های دولتی 
یا شهرداری   ها و موسسات وابسته به آن   ها و یا دهیاری   ها 
انقالب اسالمی باشد  و یا شرکت   های تعاونی و نهادهای 
بدون رعایت تشریفات مناقصه جایز دانسته است. بنابراین 
شهرستان)به  تعاونی  به  ورزشی  سوله   ی  احداث  واگذاری 
عنوان یک شرکت تعاونی( بدون رعایت تشریفات مناقصه 
فاقد   منع قانونی است. اخذ ضمانت نامه   ی پیش پرداخت و 
حسن انجام معامله مطابق بندهای ب و ت ماده   ی 13 در 

این قبیل از موارد الزامی است.

بنده  عضو شوراي   اسالمي يک روستا هستم سئوال 
اين  است که اگر ما بخواهيم بعضي از اعضا شورا و 
دهيار را براي پيگيري امور روستا به مرکز استان و 
نيز ساير استان ها اعزام نماييم ، از چه طريقي بايد 
براي اين افراد حکم ماموريت صادر    کرد ؟ آيا شوراي 
اسالمي و يا دهيار مي   توانند براي خود حکم ماموريت 
صادر نمايند   ؟ همچنين آيا پرداخت حق ماموريت از 
افراد مجاز  اين  براي  اعتبارات جاري دهياري  محل 

مي   باشد ؟
استخدامی  مالی  آیین   نامه   ی   12 ماده   ی  به  عنایت  با 
و  ماموریت   1383/04/07 مصوب  کشور  دهیاری   های 
با  و  روستا  اسالمی  شورای  موافقت  با  دهیار  مرخصی 
ماموریت  حق  پرداخت  و  می   گیرد  بخشدار صورت  اطالع 
اعتبارات مصوب  قانون   کار و در چارچوب  بر اساس  دهیار 
که  قراردادی  به    موجب  و  تعیین  روستا  شورای   اسالمی 
پرداخت  می   شود  منعقد  دهیاری  ذیحساب  و  بین   دهیار 
خواهد شد. در خصوص اعضای شوراهای اسالمی روستا، 
نماینده  عنوان  به  را  خود  عضو  اسالمی  شورای  چنانچه 
اعزام  روستا  از  خارج  محلی  به  شورا  امور  پیگیری  جهت 
داخلی  نامه   ی  آیین   7 ماده   ی   1 بند  به  عنایت  با  نماید، 
شورای اسالمی روستا، رییس شورا می   تواند حکم ماموریت 

مشارالیه را صادر نماید.
کارگران  مانند  خدماتي  نيروهاي  به   کار   گيري  آيا 
بيمه  پرداخت  مستلزم  کوتاه  مدت  براي  ساختماني 
است ؟ و سئوال ديگر اين که آيا دهياري مي   بايست 

نيروهاي پاره   وقت خود را نيز بيمه نمايد ؟
از  مانند   کارگران)اعم  خدماتی  نیروهای  به   کارگیری 
ساختمانی و   ...( مشمول قوانین و مقررات کار و تامین   اجتماعی 
درهر  کارگران،  برای  پرداخت حق   بیمه  بنابراین؛  می   باشد. 

حال و با هر وضعیت استخدامی، قانوناً الزامی است.
قديم  از  که  زمين هايي  به  نسبت  روستا  اهالي  آيا 
در   اختيار آنان بوده و در آن   سکونت داشته و يا زراعت 
مي   توانند   ، داشتن سند   مالکيت  بدون   ، مي   نموده   اند 
بخواهم  اگر  داشته    باشند   ؟  عام  مالکيت  ادعاي 
هادي  طرح  در  اگر  کنم  مطرح  را  سئوالم  شفاف   تر 
روستا بخشي از زمين مسکوني فردي در داخل طرح 
مدعي  از  را  زمين  ميزان  آن  بايد  دهياري  آيا  باشد 
نداشته  مالکيت  سند  اگر  )حتي  نمايد   ؟  خريداري 
باشد   ( و اگر فرد مورد نظر حاضر به واگذاري زمين 

نباشد دهياري مي   بايست چه اقدامي انجام دهد ؟
چنانچه مقررات ثبت در محل اجرا نشده باشد، مطابق 
در  و  بوده  مالکیت  دلیل  تصرف  مدنی،  قانون   35 ماده   ی 
صورتی که در خصوص مالکیت زمین اختالف وجود نداشته 
و برابر عرف محل، متصرف مالک شناخته شود، خریداری 

ملک از متصرف امکان پذیر است.
با عنایت به مقررات راجع به تملک، اجرای طرح    هادی 
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در روستاها، جواز قانونی برای تملک اراضي واقع در طرح 
نبوده و در صورت نیاز به ملکی، باید ملک را با   توافق صاحب 

آن خریداری نمود.
که  را  روستا  اطراف  زمينهاي  مي   تواند  دهياري  آيا 
عرفاً جزء روستا محسوب مي   گردد را واگذار نمايد؟ 
از  مجوز  دريافت  مستلزم  مواقعي  چه  در  امر  اين 

منابع   طبيعي و يا سازمان امور اراضي است ؟
ضمن  حقوقی،  یا  حقیقی  اشخاص  به  زمین  واگذاری 
رعایت آیین   نامه   ی مالی دهیاری   ها، مستلزم مالکیت قانونی 
مالکیت  چنانچه  بنابراین،  می   باشد.  مذکور  زمین   های  بر 
اراضی واقع در اطراف   روستا متعلق به   روستا باشد، زمین   های 
مذکور قابل واگذاری از سوی دهیاری خواهد    بود. در غیر این 
صورت،    جلب موافقت مالک این   قبیل اراضی)اعم از مالک 

خصوصی یا دولتی( برای هر اقدامی ضروری                می   باشد.
      االن پنج   ماه است که دهيار روستايمان شده   ام اما هنوز 
حقوقي بابت اين موضوع دريافت نکرده   ام      )   دهياري ما 
درجه   سه است   ( براي پيگيري اين موضوع به   کجا بايد 
درخواست  مي   توانم  شما  نظر  به  آيا  کنم   ؟و  مراجعه 

خسارت بابت تاخير بوجود آمده داشته باشم ؟
با   توجه به مواد    9   و   11 آیین   نامه   ی استخدامی دهیاری   ها، 
دهیاری  به  دولتی  دستگاه   های     از  که  صورتی  در  دهیار 
مامور نشده باشد، مشمول مقررات قانون کار می   باشد و 
به اختالفات کارگر و  این   که مرجع رسیدگی  به  با توجه 
کارفرما اداره   ی کار می   باشد الزم است تا دهیار مربوطه 
تصمیم   گیری   در  هرگونه  و  نماید  مراجعه  کار  اداره   ی  به 

این خصوص در صالحیت مرجع مذکور است.
وجود  امابا  هستم  دهيار   رسمي  که  است  سه   ماه 
دهيار   ، بخشداري  مکرر  درخواست هاي  و  نامه   ها 

و  مهر  تحويل  و  حساب  تسويه  براي  سابق 
به  را  موضوع  اين  و  نشده  حاضر  تحويلي  اموال 
جوابي  هنوز  ولي  ام  کرده  منعکس  هم  استانداري 
اقدامي  چه  و  چيست  من  وظيفه  االن  نگرفته   ام. 

بايد انجام دهم   ؟
عدم تحویل مهر یا اموال از سوی دهیار سابق، تخلف 
مسئولیت  متضمن  حتی  و  محسوب  قانونی  مقررات  از 
اداری  پیگیری   های  چنانچه  است.  متخلف  فرد  کیفری 
از   مقامات و مسئولین مربوطه منتج به نتیجه نشود، دهیار 
طریق  از  می   تواند  خود  قانونی  تکالیف  در   اجرای  فعلی 
را  الزام دهیار سابق  و  نموده  اقدام  مراجع صالح قضایی 

به استرداد مهر و اموال دهیاری تقاضا کند.
به  روستا  از  که  است  مدت 16ماه  ما  روستاي  دهيار 
شهرکوچ نموده ولي متاسفانه از سمت دهيارى استعفا 
ادارى  مشکالت  باعث  و  نگرديده  نيز  عزل  و  نداده 

فراواني در روستا شده، مردم روستا چکار بايد بکنند؟
و  تشکیالت  اساس   نامه،   6 ماده   ی  بند   5  به  عنایت  با 
سازمان دهیاری   ها، عدم حضور دهیار در محل خدمت 
از  مجوز  بدون  و  روز  پانزده  از  بیشتر  مدتی  برای 
از   – شورا  تشخیص  –   به  موجه  عذر  بدون  یا  شورا 
دهیاری  در  دهیار  خدمت  رسیدن  پایان  به  موارد 
در  است  موظف  شورا  بنابراین  می   شود.  محسوب 
برای  سرپرست  یا  دهیار  انتخاب  به  نسبت  وقت  اسرع 
تخلف  وظیفه،  این  انجام  عدم  و  نماید  اقدام  دهیاری 
در  پیگیری  قابل  و  شده  محسوب  قانونی  وظایف  از 
و  وظایف  تشکیالت،  قانون  موضوع  هیات حل   اختالف 
شهرداران  انتخاب  و  کشور  شوراهای   اسالمی  انتخاب 

می   باشد.
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کشور   ،  نبود      پراکندگی  بسیار  زیاد  روستاهای  
در  روستا ها  جهت   ارتباطی   زیر ساخت    امکانات  
حق   جمع آوری   و  نیز   اطالعات    جمع آوری  و  ثبت  
بیمه ، نامشخص  بودن  درآمد  روستاییان،  مشکالت  آماری  و 
 باالخره  نبود تشکل  و  نهادهایی  که  بتوانند  به  عنوان  مجری  
شده  است  که  باعث   عمل  نمایند  از  جمله  عواملی  
با  کندی  و  عشایری   روستایی    گسترش بیمه ی  اجتماعی  
 صورت  پذیرد  .  اما   با  تصویب  قانون  ساختار  نظام  جامع  رفاه 
که  مبنای  تشکیل  وزارت  رفاه  و   و تأمین اجتماعی  
بیمه ی  از  سال 1384  بحث   نیز  می باشد،    تأمین اجتماعی  

روستایی  و  عشایری  شتاب  فوق العاده ای  پیدا  نمود .
   این  صندوق  که  در حال  حاضر  بیش  از  26  درصد  از  جمعیت 
خود  دارد  انواع خدمات   روستایی  کشور  را  تحت  پوشش  
 بیمه های  اجتماعی  شامل  مزایای  پیری ،  از  کار افتادگی  کلی  
در  اثر حادثه  ناشی  از  کار  و  غیر کار  و برخورداری  بازماندگان 

 تحت  تکفل  بیمه  شده  متوفی  را  به  روستاییان  ارائه  می نماید 
 که  در  ادامه  به  شرح  آن ها  خواهیم  پرداخت 

 شرایط  عضویت  در  صندوق  بیمه ی 
 اجتماعی  روستاییان  و   عشایر 

افرادی  که  تمایل  به  عضویت  در  این  صندوق  داشته  باشند 
 باید حایز  شرایط  زیر  باشند :

 سکونت  در  روستا  و  یا  مناطق  عشایری  که  باید  به 
امورعشایری   یا  سازمان   و   روستا    تأیید  شورای  اسالمی  

رسیده  باشد.
تابعیت  جمهوری  اسالمی  ایران.

 عضویت نداشتن  در سایر  صندوق های  بیمه ای.
داشتن  حداقل  18 سال  سن  و  حداکثر  55  سال  برای 

 مردان  و  50 سال  برای  زنان  اعم  از  متأهل  یا  مجرد.
درآمدی  عقد  قرارداد  و  پرداخت  5  درصد  سطح  

 انتخابی  بیمه  شده  به  عنوان  حق  بیمه.
15 درصد  سطح  درآمد  بیمه  در  این  صندوق     نکته: حق  
که  5 درصد  آن  را  بیمه شده   شده  می باشد    انتخابی  بیمه  

آشنایی  با   صندوق  بیمه ي  اجتماعی 
 روستاییان  و  عشایر 

جدولسطوحدرآمدیمبنایپرداختحقبيمهبهصندوقبيمهیاجتماعی
روستایيانوعشایردرسال1389

ردیف
سطحدرآمدی

ماهيانه

5درصدسهم
بيمهشده
بابتیکماه

5درصدسهم
بيمهشده

بابتیکسال

10درصدسهم
دولت

بابتیکسال

حداقلمستمریبابت
یکماهپيریازکارافتادگی

وبازماندگان

11/100/00055/000660/0001/320/000733/000

21/200/00060/000720/0001/440/000800/000

31/350/00067/500810/0001/620/000900/000

41/500/00075/000900/0001/800/0001/000/000

51/700/00085/0001/020/0002/040/0001/133/000

61/950/00097/5001/170/0002/340/0001/300/000

72/350/000117/5001/410/0002/820/0001/566/000

82/600/000130/0001/560/0003/120/0001/733/000

آموزش

*N31*3
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پرداختهو10درصدآنرادولتتأمینمینماید.
عضویتدراینصندوقبرایروستاییاناختیاریبوده
ورودمیبایستیکیازسطوحدرآمد دربدو متقاضی و
قبلرابهعنوان صفحه ماهیانهیمندرجدرجدول
مبنایپرداختحقبیمهیخود،انتخابو5درصدآنرا
بابتیکسالپرداختنماید.دولتنیزدرحمایتازروستاییان
وعشایردوبرابرحقبیمهیهرروستاییوعشایرراخود
پرداخت وعشایر روستاییان بیمهیاجتماعی بهصندوق
دچار وعشایری روستایی میکند.درسالهاییکهمناطق
ویابروزحوادث خشکسالی،آفتزدگی،مرگومیردام
بیمهی غیرمترقبهگردددولتعالوهبرسهمخود،سهم

شدهروستاییوعشایریرانیزپرداختمینماید.
 مزایای  عضویت  در  صندوق  بيمه ی 

 اجتماعی  روستایيان  و  عشایر 
1.مزایایپیری

هرزنومردروستاییوعشایریکهحداقل65سال
سابقهیپرداختحقبیمهداشته 15سال حداقل و سن
استفادهنمایدو پیری باشد،میتواندازمزایایمستمری
حقوقحداقلمعادلدوسومدرآمدانتخابشدهایکهدر
ازآنکسرگردیدهاست،دریافت حقبیمه همانسال

مینماید.
بهعنوانمثالفردیکهسطحهشتمدرآمدراانتخاب
نمودهاستدردورانکهنسالی)براساسمبالغسالجاری(
بهصورتماهیانهحداقل1.733.000ریالمستمریدریافت

میکند.
2.ازکارافتادگیکلّیدراثرحادثهیناشیازکار

ازکارتوسط دراثرحوادثناشی چنانچهروستایی
کارافتادهکلّیشناخته صندوق،از کمیسیونهایپزشکی
شود،بدوندرنظرگرفتنمدتپرداختحقبیمهمیتواند

ازمزایای افرادتحتتکفلوی ازآن تاپایانعمروپس
مستمریماهانهاستفادهنمایند.

3.ازکارافتادگیکلّیغیرناشیازکار
هرروستاییکهپسازبیمهشدندراثرحادثهغیرناشیاز
کار،ازکارافتادهشودوبهتشخیصکمیسیونهایپزشکی
وبهپسازبیمهشدنش اوکلی صندوق،ازکارافتادگی
مربوطباشد،باداشتنحداقلیکسالسابقهبیمهوبهشرط
آنکهحقبیمه90روزقبلازوقوعحادثهراپرداختکرده
باشد،ازمزایایمستمریازکارافتادگیاستفادهمینماید.با
توجهبهنبودشرطسقفسنیدرعضویتصندوقافراد
ازکارافتادهقبلازنامنویسیمحسوب مسنهنگامورود

میگردند.
بیمهشده 4.برخورداریبازماندگانتحتتکفل

متوفیازمستمری
افرادتحتتکفلبیمهشدهایکهدراثرحادثهناشیاز
کارفوتنماید،باهرمیزانسابقهیپرداختبیمه،مشمول
مستمریبازماندگانخواهندبودوبازماندگانتحتتکفل
بیمهشدهمتوفیدراثربیمارییاحادثهغیرناشیازکارکه
حداقلنیمسالازشروععضویتویدرصندوقگذشته
وبهشرطآنکهحقبیمه90روزمتصلبهزمانوقوع
کردهباشد،برطبقمقرراتصندوق وفاتخودراپرداخت

مشمولدریافتمستمریمیباشند.
نمیگرددو مشمولخدماتدرمانی بیمه این البته
بیمهیخدماتدرمانیتوسطسازمانبیمهخدماتدرمانی
بیمهامکاننقلوانتقال دراین همچنین میگردد. ارایه
سوابقبیمهایوجوددارد.یعنیاگرفردیسابقهبیمهدر
سایرصندوقهامثلسازمانتامیناجتماعیوبازنشستگی
کشوریداشتهباشدمیتواندبارعایتقوانینومقرراتیاین

سوابقرامنتقلنماید.
  کارگزاری های  صندوق  بيمه ی اجتماعی 

 روستایيان  و  عشایر
باتوجهبهپراکندگیروستاها،صندوقبیمهیاجتماعی،
کارداردودر کارگزاریهایخودرادردستور توسعهی
کارگزاریدرسراسر از3460 راستاتاکنونبیش این

این  صندوق  که 
 در حال  حاضر  بیش  
از 26درصد  از 
 جمعیت  روستایی 
 کشور  را  تحت 
 پوشش  خود 
 دارد  انواع خدمات 
 بیمه های  اجتماعی 
 شامل  مزایای  پیری ، 
 از  کار افتادگی  کلی  
در  اثر حادثه  ناشی  
از  کار  و  غیر کار 
 و برخورداری  
بازماندگان  تحت  
تکفل  بیمه  شده 
 متوفی  را  به 
 روستاییان  ارائه 
 می نماید
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پرداختهو10درصدآنرادولتتأمینمینماید.
عضویتدراینصندوقبرایروستاییاناختیاریبوده
ورودمیبایستیکیازسطوحدرآمد دربدو متقاضی و
قبلرابهعنوان صفحه ماهیانهیمندرجدرجدول
مبنایپرداختحقبیمهیخود،انتخابو5درصدآنرا
بابتیکسالپرداختنماید.دولتنیزدرحمایتازروستاییان
وعشایردوبرابرحقبیمهیهرروستاییوعشایرراخود
پرداخت وعشایر روستاییان بیمهیاجتماعی بهصندوق
دچار وعشایری روستایی میکند.درسالهاییکهمناطق
ویابروزحوادث خشکسالی،آفتزدگی،مرگومیردام
بیمهی غیرمترقبهگردددولتعالوهبرسهمخود،سهم

شدهروستاییوعشایریرانیزپرداختمینماید.
 مزایای  عضویت  در  صندوق  بيمه ی 

 اجتماعی  روستایيان  و  عشایر 
1.مزایایپیری

هرزنومردروستاییوعشایریکهحداقل65سال
سابقهیپرداختحقبیمهداشته 15سال حداقل و سن
استفادهنمایدو پیری باشد،میتواندازمزایایمستمری
حقوقحداقلمعادلدوسومدرآمدانتخابشدهایکهدر
ازآنکسرگردیدهاست،دریافت حقبیمه همانسال

مینماید.
بهعنوانمثالفردیکهسطحهشتمدرآمدراانتخاب
نمودهاستدردورانکهنسالی)براساسمبالغسالجاری(
بهصورتماهیانهحداقل1.733.000ریالمستمریدریافت

میکند.
2.ازکارافتادگیکلّیدراثرحادثهیناشیازکار

ازکارتوسط دراثرحوادثناشی چنانچهروستایی
کارافتادهکلّیشناخته صندوق،از کمیسیونهایپزشکی
شود،بدوندرنظرگرفتنمدتپرداختحقبیمهمیتواند

ازمزایای افرادتحتتکفلوی ازآن تاپایانعمروپس
مستمریماهانهاستفادهنمایند.

3.ازکارافتادگیکلّیغیرناشیازکار
هرروستاییکهپسازبیمهشدندراثرحادثهغیرناشیاز
کار،ازکارافتادهشودوبهتشخیصکمیسیونهایپزشکی
وبهپسازبیمهشدنش اوکلی صندوق،ازکارافتادگی
مربوطباشد،باداشتنحداقلیکسالسابقهبیمهوبهشرط
آنکهحقبیمه90روزقبلازوقوعحادثهراپرداختکرده
باشد،ازمزایایمستمریازکارافتادگیاستفادهمینماید.با
توجهبهنبودشرطسقفسنیدرعضویتصندوقافراد
ازکارافتادهقبلازنامنویسیمحسوب مسنهنگامورود

میگردند.
بیمهشده 4.برخورداریبازماندگانتحتتکفل

متوفیازمستمری
افرادتحتتکفلبیمهشدهایکهدراثرحادثهناشیاز
کارفوتنماید،باهرمیزانسابقهیپرداختبیمه،مشمول
مستمریبازماندگانخواهندبودوبازماندگانتحتتکفل
بیمهشدهمتوفیدراثربیمارییاحادثهغیرناشیازکارکه
حداقلنیمسالازشروععضویتویدرصندوقگذشته
وبهشرطآنکهحقبیمه90روزمتصلبهزمانوقوع
کردهباشد،برطبقمقرراتصندوق وفاتخودراپرداخت

مشمولدریافتمستمریمیباشند.
نمیگرددو مشمولخدماتدرمانی بیمه این البته
بیمهیخدماتدرمانیتوسطسازمانبیمهخدماتدرمانی
بیمهامکاننقلوانتقال دراین همچنین میگردد. ارایه
سوابقبیمهایوجوددارد.یعنیاگرفردیسابقهبیمهدر
سایرصندوقهامثلسازمانتامیناجتماعیوبازنشستگی
کشوریداشتهباشدمیتواندبارعایتقوانینومقرراتیاین

سوابقرامنتقلنماید.
  کارگزاری های  صندوق  بيمه ی اجتماعی 

 روستایيان  و  عشایر
باتوجهبهپراکندگیروستاها،صندوقبیمهیاجتماعی،
کارداردودر کارگزاریهایخودرادردستور توسعهی
کارگزاریدرسراسر از3460 راستاتاکنونبیش این

این  صندوق  که 
 در حال  حاضر  بیش  
از 26درصد  از 
 جمعیت  روستایی 
 کشور  را  تحت 
 پوشش  خود 
 دارد  انواع خدمات 
 بیمه های  اجتماعی 
 شامل  مزایای  پیری ، 
 از  کار افتادگی  کلی  
در  اثر حادثه  ناشی  
از  کار  و  غیر کار 
 و برخورداری  
بازماندگان  تحت  
تکفل  بیمه  شده 
 متوفی  را  به 
 روستاییان  ارائه 
 می نماید
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  حق  بیمه 
 در  این  صندوق  

درصد  سطح  15
 درآمد  انتخابی 

 بیمه  شده  می باشد  
که  5 درصد  آن  را 

 بیمه شده  پرداخته 
 و 10  درصد  آن 
 را  دولت  تأمین  

می نماید.

 نزدیک به شصت 
درصد کارگزاران 

صندوق  دهیاری ها  
هستند،  اما  

تعاونی های  
عشایری  ، 

 تعاونی های 
 دهیاری ها  ،  

تعاونی های  تولید 
 روستایی  و سایر 
 اشخاص  حقیقی  

و  حقوقی  نیز 
 می توانند  کارگزار 

 صندوق  باشند   

عمدتا   صندوق   کارگزاران   کرده  است .   را  راه اندازی    کشور 
،  تعاونی های  عشایری   تعاونی های   اما   هستند   دهیاری ها  
و  سایر  اشخاص    دهیاری ها ، تعاونی های  تولید  روستایی  
در  و  حقوقی  نیز  می توانند  کارگزار  صندوق  باشند   حقیقی  
 حال  حاضر  نزدیک  به  شصت  درصد کارگزاران  صندوق  را  

دهیاری ها  تشکیل  می دهند . 
به  عنوان  کارگزار،  با  عقد  قرار داد  با  صندوق        دهیاری ها  
می نمایند.  البته  در   را  پیگیری   مربوط  به  صندوق    مسایل  
به  عنوان  یک  روستا   روستا   حال حاضر  از  میان  هر  چند  
 روستای  مرکزی  انتخاب  و  دهیار  آن  روستا  به  عنوان کارگزار 
می نماید .  نیز  خدمات  ارایه    صندوق  به  روستاهای  اطراف  
  این  قرارداد  به  صورت  حقوقی  و  با  دهیاری منعقد  می گردد 
 و  در  صورت  تغییر  دهیار  ،این  قرارداد  با  دهیاری  ادامه  پیدا 
 می کند  البته  این  امکان  وجود  دارد  تا  آشنایی  دهیار  جدید  با  
وظایف  خود  در  قبال  صندوق ،  دهیار  قبلی  امور  بیمه شدگان 

 را  پیگیری  نماید.
      همچنین  دهیاری هایی  که  می خواهند  به  عنوان  کارگزار 
 صندوق  فعالیت  نمایند،  باید  توجه  داشته  باشند  که  براساس  
محتوای  قرار داد  تامین  زیر ساخت ،  مکان  و  تجهیزات  اولیه ی 
کار  برعهده ی  کارگزار  یعنی  دهیاری  می باشد  و  صندوق  به 

، درصدی  از  آن  میزان  حق  بیمه ی  جمع آوری  شده    ازای 
 را  ) حداکثر  تا  پنج  درصد(  به کارگزار  بابت  خدمات  پرداخت 
 می نماید. البته  بدیهی  است  که  این  وجه  به  حساب  دهیاری  
واریز  خواهد  شد  و  مستقیما  به  دهیار  پرداخت  نمی گردد . 
می تواند  به عنوان  این  درآمد   اما  در  مجموعه ی  دهیاری  
 حق الزحمه  به  پرسنلی  که  در  این  خصوص  وقت  می گذارند  

پرداخت گردد.
     نکته ی  دیگری  که  در  خصوص  کارگزاری ها  وجود  دارد 
 آن  است که کارگزار  در  عملیات  مالی  صندوق  نقش مستقیم  
بیمه  می بایست  پرداخت  وجه  حق   ندارد  به  این  معنا  که  
 توسط  خود  متقاضی  و  از  طریق  بانک  صورت  پذیرد  و  فقط 
در  تا   در  اختیار  کارگزار  قرار  می گیرد   پرداختی    فیش های  
یعنی  عماًل  کارگزار  نیازی  به  درج  شود    پرونده  بیمه  شده  
را  ندارد  و  بانک  مانند  بانک   مالی  مستقیم   خدمات    انجام  
در  حال  حاضر  بانک  کشاورزی  است   صندوق  که    عامل  

وظیفه  انجام  عملیات های  مالی  صندوق  را  بر عهده  دارد.
 اطالع رسانی  صندوق  و  سوابق  اطالعات 

 بيمه ی  اشخاص 
صندوق  بیمه ی  اجتماعی  روستاییان  و  عشایر  فعالیت های  
گسترده ای  در  زمینه ی  اطالع  رسانی  فعالیت های  خود 
راه اندازی  وب  سایت    انجام  داده  است  که  مهم ترین  آن ها 
اطالع رسانی  می باشد .  در  سایت  اطالع رسانی  این  صندوق 
و  آمار  آخرین  اطالعات    www.roostaa.ir  به  آدرس  

 مربوط  به  صندوق  ارایه  می شود . 
آخرین  اخبار  صندوق  ،  بخشنامه ها  و  آیین نامه ها  ،  اطالعات  
کارگزاری های  سراسر  کشور ،  پاسخ  به پرسش های کارگزاران 
 و  بیمه شدگان  و  از  همه  مهم تر  ارایه  سوابق  بیمه شدگان از 
قابل  سایت  وب  این  طریق  از  که  است  خدماتی  جمله 
با  بیمه شدگان  می توانند  به  سادگی  و   دسترسی است .کلیه  
خود  دسترسی  بیمه ای   خود  به  سوابق    وارد  کردن  کد ملی  

 پیدا کنند  و  در  صورت  لزوم  سوابق  خود  را  چاپ  نمایند .
منبع :سایت  صندوق  بیمه ی  خدمات  اجتماعی
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شهرستان  پره سر  توابع  از  الکام  روستای 
رضوانشهر در استان گيالن مي باشد اين روستا 
به  شرق  از  سيمبرخاله  و  رودکنار  روستای  به  شمال  از 
به  از غرب  و  نوکنده  روستای  به  از جنوب  و  دريای خزر 
شهر پره سر محدود می گردد. طبق   سرشماری مرکز   آمار 
و  1733  450  خانوار  دارای  روستای  الکام  سال  85  در    ايران 
نفر جمعيت می  باشد.اين روستا تا مرکز استان 85 کيلومتر 

فاصله دارد.
بافت کالبدی   روستا مانند بافت فيزيکی ساير روستاهای 
  گيالن به صورت پراکنده در قالب مجموعه  های مرکزی و 
مسکونی پديدار شده و شکل  گرفته  اند و  وجود زمين  های 
امر  به  روستا  اهالی  اکثر  منجر  شده  کشاورزی  مستعد 

کشاورزی مشغول  باشند.
لحاظ  به  انقالب  اسالمی  از  قبل  روستای   الکام  لتوم 
و  تاسيسات  و  زير  ساخت  ها  امکانات  و  از  برخورداری 
اما  است  بوده  استان  روستاهاي  محروم  جزو  تجهيزات 

و  زيرساخت  ها  از  برخورداری  لحاظ  به  اين  روستا  امروزه 
تاسيسات و  تجهيزات، ديگر آن روستاي الکام  لتوم نيست و 
به يمن برکت انقالب  اسالمی از  اين نظر در حد قابل  قبولی 

است.
مهم ترين اقدامات انجام شده در سي  سال اخير در روستا 

را مي  توان در موارد زير خالصه نمود :
مصارف  برای  عميق  چاه  حلقه  سه  احداث 

کشاورزی.
آسفالت جاده ی  روستايی و اتصال آن به روستاهای 

هم جوار و مرکز  شهر.
برخورداری از آب  آشاميدنی، تلفن ثابت و نانوايی.

برخورداری از نعمت گاز.
احداث ساختمان ترويج جهاد  کشاورزی در روستا.

احداث ساختمان جديد مدرسه ی ابتدايی.
برخورداری از دهياری و شورای  اسالمی.

احداث خانه  ی بهداشت در روستا.

الکام
مروري بر فعاليت هاي دهياري روستاي 

تجربه های 
موفق

*N31*4
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 گزارش عملکرد دهیاری
 و شورای  اسالمی الکام  لتوم

با  و  شده  تاسیس   82 سال  در  روستای  الکام  دهیاری 
عنایت به فلسفه ی وجودی شوراهای  اسالمی و دهیاری  ها 
که رسیدگی به مشکالت مردم در جهت توسعه  ی روستا 
در  راه  اندازي  روزهای  نخستین  از  نیز  دهیاري  این  بوده 
توسعه  ی  جهت  در  موثری  اقدامات  مختلف  زمینه  های 
روستا انجام داده است که عمده ی این فعالیت ها به شرح 

زیر می باشد:
به سازی چهار  گلزار شهید.

همکاری  و  با  طول  1.5  کیلومتر  معابر  به  بازگشایی 
مشارکت اهالی و شورای اسالمی روستا.

ساماندهی گورستان)حصار کشی( به طول 300متر.
خرید 500 متر  مربع زمین و احداث ساختمان دهیاری.

به  روستایی  پسماندهای  دفع  و  جمع  آوری  طرح 
صورت خانه به خانه.

تعریض سه دهنه پل بزرگ.

صدور پروانه  ی ساختمان و نظارت بر ساخت  و  سازها.
احداث سایه  بان مسافر.
تابلوی نام  گذاری معابر.

تهیه  ی تابلوی یادمان شهدا.
ساماندهی روشنایی معابر با همکاری اداره ی برق پره  سر.

پی گیری الزم جهت آسفالت فاز دوم جاده ی  روستا و 
گاز  رسانی روستا.

کسب  و  دهیاری  فوتبال  و  والیبال  تیم    تشکیل 
نایب  قهرمانی فوتبال در جام دهیاری  های استان.

تشکیل ستاد بحران در روستا 
حفر   چاه  عمیق برای مصارف کشاورزی.

جهت  بنیاد  مسکن  با  همکاری  و  پرونده  تشکیل 
سند  دار نمودن واحدهای مسکونی و تجاری روستا.

آموزش  و  به  آن  واگذاری  و  قطعه  زمین  تهیه  ی یک 
پرورش جهت احداث مدرسه  ی ابتدایی.

برای  سهام  عدالت  برگه های  توزیع  و  نام  نویسی 
کلیه  ی اهالی روستا.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي
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طبیعت مسری  واسطه ی  به  بیماری ها  از  برخی 
افراد  از  جمعی  متفاوت،  زمانی  مقاطع  در  خود 
موجب  و  نموده  مبتال  گروهی  صورت  به  را  جامعه 
خسارت های جانی و مالی قابل توجهی می شوند. این گونه 
وقایع بهداشتی را اصطالحاً اپیدمی یا همه گیری می نامند. 
هر چند ارتقای سطح زندگی و ابداع واکسن برای بسیاری 
از بیماری ها، خطر اپیدمی را کاهش داده و یا به طور کلی 
اما مواردی مانند بیماری وبا هنوز هم  از بین برده است، 
بیماری  این  می شود.  دنیا  مردم  از  بسیاری  تهدید  باعث 
گرم  فصول  در  اغلب  و  مرطوب  و  گرم  نقاط  در  بیش تر 
سال بروز می کند. وبا یک بیماری واگیر عفونی است که 
بیماری زایی  عامل  می کند.  بیماری  ایجاد  انسان  در  فقط 
از  باکتری  این  نام ویبریو کلرا است.  به  باکتری  آن، یک 
طریق خوردن آب آلوده، از معده عبور کرده و در روده ی 
کوچک تکثیر یافته و موجب ترشح سم و افزایش دفع آب 
مدت  بیماری  عامل  می شود.  روده  دیواره ی  از  امالح  و 
زیادی در آب زنده می ماند و در مناطقی شیوع پیدا می کند 
از  است. میکروب  باال  آن  زمینی  زیر  که سطح آب های 
طریق مدفوع انسان در محیط پخش شده و می تواند آب و 
آب  آن  انتقال  راه  شایع ترین  بنابراین  کند.  آلوده  را  غذا 

آشامیدنی آلوده می باشد.
این بیماری با اسهال آبکی و فراوان مشخص می شود. 

آشنایی با ماهیت بیماری 

وبا
*N31*5
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قدر  آن  است.  شدید  بسیار  ولی  نبوده  خونی  اسهال  این 
دفع  سبب  است  ممکن  ساعت  چند  عرض  در  که  شدید 
مقدار زیادی آب و امالح از بدن فرد مبتال شود. ویبریو کلرا 
در گرمای 65 درجه سانتی گراد در مدت 30 دقیقه کشته 
می شود و در آب جوش ظرف چند ثانیه از بین می رود.کلر 
با غلظت 0/6 میلی گرم در لیتر هم می تواند این باکتری 

را از بین ببرد. 
 سیر پیشرفت بیماری:

در مرحله ی اول بیمار ناگهان دچار اسهال آبکی، پرفشار 
استفراغ  و  تهوع  دچار  بعد  اندکی  و  می شود  درد  بدون  و 
خواهد شد. در موارد شدید ممکن است حجم مدفوع در 24 
ساعت اول به بیش از 250 سی سی به ازای هر کیلوگرم 
وزن بدن برسد و بیمار تا 40 بار در روز مدفوع داشته باشد. 
مدفوع در این بیمار، فاقد صفرا و خون و خاکستری رنگ 

)نمای آب برنجی( بوده و دارای بوی غیر زننده می باشد.
در مرحله بعد به زودی به علت کم شدن آب بدن، بیمار 
وارد مرحله ی شدت بیماری می شود. با از دست دادن 5 - 3 
درصد وزن طبیعی بدن، تشنگی ایجاد می شود و با کاهش 
8 - 5 درصد وزن بدن، ضعف، سرگیجه و افزایش ضربان 
بدن،  وزن  درصد  از 10  بیش  کاهش  می شود.  دیده  قلب 
ادرار، نبض  ادرار و گاهی قطع کامل  به ترشح کم  منجر 
فرورفتگی  خواران  شیر  در  و  چشم ها  رفتن  فرو  ضعیف، 
مالج، پوست چروکیده، شکم فرورفته، گرفتگی عضالنی 
به علت اختالالت در میزان الکترولیت های بدن و در نهایت 
به  بیماری  عالئم  می شود.شدت  مرگ  و  آلودگی  خواب 

سرعت و مدت از دست رفتن مایعات بدن بستگی دارد.
 راه های انتقال 

الف - تماس مستقیم:
این بیماری به ندرت از طریق دست های آلوده، تماس 
با مواد مدفوعی و استفراغ بیماران، ملحفه و لوازم آلوده ی 

بیماران منتقل می شود. 
ب - تماس غیر مستقیم:

مدفوع  به  آب آلوده  از طریق  مستقیم  غیر  انتقال  روش 
انسان، منابع آب حفاظت نشده، غذای آلوده، سبزیجات و 
میوه های آلوده و یا شسته شده با آب آلوده، شیر آلوده و 

فرآورده های لبنی تهیه شده از منابع غیر مطمئن است.
 ویژگی های بیماری 

انسان تنها مخزن وبا است که به صورت بیمار یا حامل 
حامالن  و  بیماران  استفراغ  و  اسهال  بیماری،  منبع  است. 
خیلی کوتاه  بیماری  این  نهفتگی  دوره ی  می باشد.  بیماری 
بوده و به مقدار باکتری وارد شده به بدن فرد بستگی دارد. 
متوسط این دوره 3 - 2 روز و از چند ساعت تا 5 روز هم 
گزارش شده است. تا زمانی که بیمار در مدفوع خود ویبریو 
باشد.  کننده  آلوده  محیط  برای  می تواند  نماید،  دفع  کلرا 
افرادی که عفونت مزمن کیسه ی صفرا دارند می توانند به 
دخالت  بیماری  انتشار  در   ، سالم  ظاهر  به  حاملین  عنوان 

داشته باشند. در این افراد ممکن است به طور متناوب کشت 
مدفوع مثبت شود. از آن جا که ویبریو کلرا در محیط اسیدی 
نمی تواند زندگی کند، بیمارانی که داروهای کاهنده ی اسید 
یا کسانی که تولید اسید معده ی  معده  مصرف می کنند و 
مبتال  برای  بیشتری  استعداد  است  یافته  کاهش  آن ها  در 

شدن دارند.
امکان مبتال شدن هر دو جنس مذکر  بیماری ،  این  در 
و مونث یکسان است و هیچ شرط سنی وجود ندارد . البته 
بیشتر  بزرگترها  به  نسبت  کودکان  روستایی،  مناطق  در 
مبتال می شوند. ولی در کودکان زیر 2 سال، به علت ایمنی 
بچه های  از  کمتر  بیماری  شیوع  مادر،  شیر  از  اکتسابی 
بزرگ تر است. در کسانی که تغذیه ی نامناسب دارند، خطر 

ابتال به این بیماری بیشتر است.
طبق پژوهش های اخیر، مشخص شده است که حساسیت 
افراد به بیماری وبا با گروه خونی آن ها ارتباط دارد. افراد 
با گروه خونی O بیشترین مبتالیان به بیماری وبا بوده و 
افراد با گروه خونی AB کمترین خطر ابتال را دارا هستند. 
یک بار ابتال به بیماری، ایمنی طبیعی دایمی در فرد ایجاد 

می نماید. 
 راه های پیش گیری 

اساس پیش گیری از بیماری های  اسهالی، رعایت بهداشت 
فردی می باشد. بنابراین شستشوی دست ها با آب و صابون 

در جلو گیری از بیماری اهمیت بسیاری دارد.
چون بیماری بیشتر از طریق آب آلوده شیوع می یابد،باید 
سعی شود برای نوشیدن آب، شستشوی ظروف و سبزیجات 
از آب لوله کشی کلردار استفاده شود در غیر این صورت باید 

آب را جوشانده و پس از سرد شدن مصرف شود.
از یخ های قالبی و کارخانه ای غیر بهداشتی استفاده نشود 
زیرا در آب مصرفی، مراحل تولید و عرضه ی آن ها ، احتمال 

آلودگی به میکروب وبا وجود دارد.
سبزیجات و میوه ها را قبل از مصرف با محلول پرکلرین 

گندزدایی کرده و پس از شستن با آب سالم مصرف شود.
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از خوردن ماهی خام یا کم پخته که از آب آلوده گرفته 
شده، اجتناب شود.

از شنا کردن در استخرهای عمومی، رودخانه ها، نهرها و 
یا جوی های آلوده خودداری نماییم.

از خوردن هر غذایی که احتمال داده می شود آلوده باشد، 
شده  داغ  کامال  پخته ی  غذای  از  استفاده  شود.  خودداری 
و شستشوی مناسب ظروف برای کنترل بیماری ضروری 

است.
اسیدی نگه داشتن فضای معده )مصرف لیمو ترش و دوغ 
پاستوریزه به همراه غذا( تا حد زیادی باعث از بین رفتن 

میکروب وبا می شود.
با مشاهده ی هر مورد از ابتال به اسهال سریعا به مراکز 

بهداشتی و درمانی مراجعه شود.
مهم ترین مشکل اساسی در بیماری وبا،  از دست دادن 
از  لذا پیش  الکترولیت های بدن می باشد.  مایعات و  شدید 
 ors مراجعه به پزشک، خوردن مایعات فراوان و محلول

الزامی است.
    درمان 

دیگر  و  وبا  با  مبارزه  در  عملی  و  عمده  پیشرفت 
بیماری  های اسهالی کشف ors، بوده است. به نحوی که 
از 50 درصد  را  وبا  از  ناشی  این محلول مرگ  از  استفاده 
به یک درصد کاهش داده است. سازمان بهداشت جهانی 
توصیه  را   ors خوراکی  درمانی  مایع  ترکیب  هم مصرف 
کرده است. مصرف حتی در شیر خواران بدون خطر است به 
شرط این که با مصرف شیر مادر یا آب همراه باشد. برای 
استفاده از این محلول باید بسته های  orsرا در یک لیتر آب 
آشامیدنی حل کرد. این محلول باید همه روزه به صورت 
تازه تهیه و در مدت 24 ساعت مصرف شود و محلول نباید 
مقدور  آن  به  دسترسی  که  مکان هایی  در  شود.  جوشانده 
نیست، می توان 5 گرم نمک و 20 گرم شکر را در یک لیتر 

آب آشامیدنی حل کرد و استفاده نمود. 
در موارد حاد، تامین مایعات بدن از طریق سرم وریدی 
بیماری  دوره ی  آنتی بیوتیکی  داروهای  می شود.  انجام  نیز 
 ors را کوتاه می کنند اما به اندازه ی مصرف فراوان آب و
مفید نیستند. مهم ترین اقدام درمانی، جایگزینی مایعات و 
الکترولیت ها  میان  در  است.  رفته  از دست  الکترولیت های 
پتاسیم جایگاه ویژه ای دارد.  و در صورت مراجعه ی به موقع 
میر  و  مرگ  میزان  درمانی،  مایع  موقع  به  آغاز  و  بیماران 

بیماری، یک درصد و حتی کمتر است.
  نقش مدیریت روستا در کنترل بیماری وبا

در  آن  است که درصد شیوع  بیماری  هایی  از جمله  وبا 
مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است . استفاده از 
آب آشامیدنی غیر سالم ، استفاده از سبزیجات و میوه جات 
شسته نشده ، دفع غیر بهداشتی زباله و نبود سیستم فاضالب 
مناسب از جمله عواملی است که باعث شیوع این بیماری 
در جامعه ی روستایی می شود . همچنین  از آن جا که روستا 
مولد مواد غذایی در کشور می باشد وجود هرگونه آلودگی در 

مراحل تولید و توزیع می تواند فاجعه آفرین باشد.
در این میان دهیاری که بر اساس قانون ، وظایف اجرایی 
روستا  بهداشت  در حوزه ی  متعددی  و همکاری  نظارتی   ،
ایفا  بیماری  این  کنترل  در  سزایی  به  نقش  می تواند  دارد 
نماید. عمده وظایفی که بر عهده ی دهیار می باشد و انجام 
آن در کنترل این بیماری موثر است را می توان در موارد 

ذیل خالصه نمود :
ایجاد و توسعه ی مجاری آب

پاک سازی و نگه داری معبرهای عمومی و مجاری آب
توسعه و پاک سازی سیستم فاضالب

الی روبی چاه های آب
عمومی  مکان های  بهداشت  بر  دهیار  نظارت  همچنین 
روستا ، مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و معرفی بیماران 
به مراکز درمانی می تواند از شدت بیماری در کوتاه مدت 
و از به وجود آمدن  و گسترش آن در بلند مدت جلوگیری 

نماید. 
منبع : 

دانشنامه ی رشد 
کتاب بهداشت آب ، فرصت ها و تهدیدها علی خانجانی 
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آشنايي با نظام
 شبکه ی بهداشت و  درمان روستايي

سميه باقري 
Bagheri@Dehyariha.com

 از سال ها قبل ضرورت دسترسي سهل و سريع 
درماني  بهداشتي-  اوليه ی  نيازهاي  به  مردم 
احساس شده بود. با توجه به مشکالت آن زمان کشور، از 
جمله وجود بيش از 80000 روستاي پراکنده که بسياري از 
آن ها با جمعيت کمتر از 200 نفر و در مناطق دورافتاده قرار 
مشکل  انساني،  و  مالي  منابع  و  امکانات  کمبود  داشتند، 
ترابري و انتقال خدمات به مناطق دورافتاده و ... مسئولين 
حفظ سالمت و بهداشت کشور شروع به اجراي طرح هاي 
سپاه  طرح  بهدار،  تربيت  طرح  قبيل  از  کردند  مختلفي 
بهداشت، طرح بهدار روستا و .... تا هدف دسترسي مردم به 
نيازهاي اوليه ی بهداشتي تأمين شود و در نهايت طرح نظام 
شبکه هاي بهداشتي درماني با استفاده از تجربيات طرح هاي 

اجرا شده، در سال 1364 به وجود آمد.
نظام بهداشتي-  درماني کشور براي سه سطح شهرستان، 
استان )که بعدها تبديل به دانشگاه علوم پزشکي گرديد( و 
ملي طراحي گرديد. اين نظام، اصول و ضوابطي بنياني براي 
درماني و ارايه خدمات قرار  گسترش واحدهاي بهداشتي- 

داد که از همان آغاز تاکنون هنوز هم در حال اجراست.
شبکه ی بهداشتي درماني شهرستان، کوچک ترين واحد 
ارتباط  زنجيره ی  از  استفاده  با  که  است  نظام  اين  مستقل 
سطوح مختلف خود مي تواند خدمات تعريف شده اي را به 
جمعيت تحت پوشش خود ارايه دهد. هر شبکه ی بهداشت و 

درمان شهرستان داراي 3 سطح مي باشد:
سطح اول اين شبکه را در روستاها، خانه هاي بهداشت 

و در شهرها، پايگاه هاي بهداشت تشکيل مي دهند. البته در 
به جاي خانه ی  نفر جمعيت  از 6000  بيش  با  روستاهايي 
بهداشت، از واحد پايگاه بهداشت روستايي استفاده مي شود. 

را مراکز  سطح دوم شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
مي دهند.  تشکيل  شهري  و  روستايي  درماني  بهداشتي 
وظايف اصلي اين مراکز، پشتيباني از خانه هاي بهداشت و 
پايگاه هاي بهداشت تحت پوشش، نظارت بر فعاليت آن ها، 
قبول ارجاعات درماني )به دليل وجود پزشک در اين مراکز(  

و برقراري ارتباط مناسب با سطوح باالتر است.
هر مرکز بهداشتي درماني روستايي برحسب جمعيت تحت 
پوشش خود، به طور متوسط 5 خانه ی بهداشت يا جمعيتي 
حدود 9000 نفر را پوشش مي دهد. در اين نوع مراکز، گروهي 
مرکب از پزشک، کاردان هاي مختلف بهداشتي و در صورت 

نياز بهيار و دارويار و افراد اداري مالي کار مي کنند. 
در مناطق شهري، مراکز بهداشتي درماني وظيفه ی قبول 
ارجاعات پايگاه هاي بهداشتي و نظارت بر واحدهاي تحت 

پوشش خود را به عهده دارند.
در سطح سوم شبکه، بر حسب وظيفه اي که انجام مي شود، 
دو نوع واحد وجود دارد شامل: مرکز بهداشت شهرستان و 

بيمارستان شهرستان.
سطح باالتر را شهر مرکزي استان با معاونت هاي مختلف 

دانشگاه و بيمارستان هاي استاني تشکيل مي دهد.
درمان  بهداشت  شبکه ی  نظام  اجزاي 

شهرستان:
خانه ی بهداشت:

واحدي است مستقر در روستا، که ممکن است يک يا چند 
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ميانگين جمعيت تحت  نيز پوشش دهد.  را  روستاي ديگر 
پوشش هر خانه ی بهداشت 1500 نفر است.

در انتخاب خانه ی بهداشت بايد به پراکندگي روستاهاي 
تحت پوشش و راه ارتباطي توجه گردد. اگر جمعيت تحت 
پوشش يک خانه ی بهداشت در چند روستا پراکنده باشد، 
بايد فاصله ی آن ها تا محل استقرار خانه ی بهداشت از يک 
ارتباطي روستاي محل  ساعت پياده روي تجاوز نکند. راه 
بهداشتي  مرکز  استقرار  محل  تا  بهداشت  خانه ی  استقرار 
درماني مربوطه، بايد در تمام سال قابل عبور باشد و فاصله 
آن از 20 کيلومتر تجاوز نکند. روستاي محل استقرار خانه 
مجموعه ی  مردم  حرکت  طبيعي  مسير  در  بايد  بهداشت 

روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت باشد.
بهورزان مرد و زن، کارکنان خانه ی بهداشت را تشکيل 
با مردم،  آن ها  دايم  ارتباط  بهورزان،  بودن  بومي  مي دهند. 
ثبت دقيق اطالعات بهداشتي و نظارت مستمر بر فعاليت 
خانه ی بهداشت از عوامل عمده ی پوشش مطلوب خانه هاي 
بهداشت است. وظيفه ی اصلي خانه ی بهداشت، ارايه مراقبت 
پوشش مي باشد.  به جمعيت تحت  بهداشتي  اوليه ی  هاي 

مهم ترين وظايف خانه ی بهداشت به شرح زير مي باشد:
تحت  جمعيت  از  ساالنه  سرشماري  الف- 

پوشش:
سال،  هر  آغاز  در  و  کار  شروع  در  بهداشت  خانه ی  هر 
بايد اطالعات آماري کاملي از منطقه ی تحت پوشش خود 
جمع آوري کند. براي اين کار اطالعاتي مانند تعداد خانوار، 
تعداد افراد هر خانوار به تفکيک نام، سن، جنسيت، نسبت 
با سرپرست خانوار، شغل و ميزان سواد، بارداري، معلوليت 

و بيماري مزمن و تغييرهاي جمعيتي خانوار )تولد، ازدواج، 
مرگ، مهاجرت( و ... استخراج و ثبت مي گردد. با جمع آوري 
و دسته بندي اين اطالعات وسعت عمل، حجم فعاليت و 

ميدان عملياتي خانه ی بهداشت روشن مي شود.
در  آنان  مشارکت  جلب  و  مردم  آموزش  ب- 

زمينه هاي مختلف:
خانه ی  نقش  اميد بخش ترين  و  مهم ترين  مشکل ترين، 
اگر  است.  مدرسه  و  خانواده  بهداشت  آموزش  بهداشت، 
آموزش هاي خانه ی بهداشت در اين عرصه ها، به خصوص 
در مدرسه، موفقيت آميز باشد، معلمان در مدرسه و کودکان 
در خانه باعث تداوم مفاهيم مورد نظر خواهند بود. به عبارت 
تنگ  قالب  از  بهداشت  آموزش  نقش  ساختن  خارج  ديگر 
موجود و آموزش مردم از دهان خود مردم مي تواند موثرترين 

استراتژي موفق در اين زمينه باشد.
پ- ارايه خدمات بهداشت خانواده شامل:

مراقبت هاي دوران بارداري، زايمان و شيردهي:
تشکيل پرونده براي زن باردار

برآورد تاريخ تقريبي زايمان و درخواست آزمايش هاي 
تشخيصي الزم

از  بعد  و  بارداري  دوران  طول  در  باردار  زن  مراقبت 
زايمان

مساعدت هاي الزم براي امکان زايمان سالم
آموزش مراقبت هاي بعد از زايمان و کمک به انجام 

آن ها
مراقبت از کودکان زير شش سال تمام:

تکميل پرونده براي کودک از بدو تولد تا پايان شش 
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سالگي
واکسيناسيون به موقع کودک

تحت نظر گرفتن کودک از نظر رشد و نمو و تغذيه 
در طول سال هاي مختلف عمر با توجه به دستورالعمل هاي 

وزارتي
مراقبت از دانش آموزان مدارس:

جلسات  تشکيل  و  روستا  مدارس  از  منظم  بازديد 
آموزشي براي دانش آموزان، والدين آن ها و اولياي مدرسه

معاينه ی جمعي دانش آموزان در طول سال تحصيلي 
و ارجاع موارد مشکوک به پزشک

بررسي بهداشت محيط مدرسه
بررسي بهداشت بوفه ی مدرسه

بررسي اماکن عمومي مجاور مدرسه مثل بقالي ها
مراقبت هاي مربوط به تنظيم خانواده:

آموزش، اجرا و پي گيري برنامه هاي تنظيم خانواده در 
زنان 15 تا 49 ساله ی شوهردار

واکسيناسيون:
به  توجه  با  سال   6 زير  کليه کودکان  واکسيناسيون 

برنامه ی کشوري واکسيناسيون
واکسيناسيون زنان باردار

واکسن هاي  با  هدف  جمعيت  کليه ی  واکسيناسيون 
الزم در صورت لزوم )کزاز، هاري و ...(

پي گيري موارد ترک و تأخير در مراجعه از طريق 
بازديد منزل:

کليه ی موارد مراقبتي که در زمان مقرر براي انجام 
با مراجعه به  بايد توسط بهورز  معاينات مراجعه نکرده اند 

منازل آن ها پي گيري و براي مراقبت دعوت شوند.

ت- خدمات مربوط به مبارزه با بيماري ها شامل:
بيماريابي:

اجراي موازين پي گيري درمان در مورد  بيماريابي، 
جذام،  سل،  مانند  باشند.  مراقبت  تحت  بايد  که  کساني 

ماالريا و ...
تهيه ی الم خون از بيماران تب دار و مشکوک به 
منظور  به  بهسازي محيط  و  بر سمپاشي  نظارت  ماالريا. 

الروکشي
غربال کردن دانش آموزان از نظر کچلي، عوارض 
شنوايي،  ديد،  مشکالت  و  چشم  بيماري هاي  پوستي، 

اسکلتي و ...
غربال کردن جمعيت از نظر بيماران داراي لکه هاي 

بي رنگ پوستي فاقد حس در مناطق آندميک جذام
غربال کردن زنان در معرض خطر سرطان پستان 

با انجام و آموزش معاينه ی پستان 
کمک هاي اوليه و درمان هاي عالمتي، به خصوص 
در مورد بيماري هاي خاص مانند عفونت هاي حاد تنفسي 

و بيماري هاي اسهالي
مي کنند،  مراجعه  بهداشت  خانه ی  به  که  بيماراني 
به  توجه  با  و  نياز  صورت  در  اوليه  معاينه ی  از  پس 
کم  عالمتي  درمان هاي  از  موجود  دستورالعمل هاي 
آموزش  و  مجاز  داروهاي  همراه  به  مجاز  و  خطر 
برخوردار  اطرافيان  و  بيمار  به  الزم  مراقبت هاي 

بود. خواهند 
و  تجويز  پزشک  توسط  آن ها  درمان  که  بيماراني 
شده  گذارده  بهداشت  خانه ی  عهده ی  به  آن  پي گيري 

)... و  به سل،  ماالريا  مبتال  بيماران  )مثل  است 
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 ث- فعاليت هاي بهداشت محيط روستا شامل:
مواد  نگه داري و فروش  توزيع،  اماکن تهيه،  از  بازديد 

غذايي و مصرفي
بهداشت محيط مدارس

بهداشت محيط کارگاه ها
بهداشتي  دفع  و  جامد  زائد  مواد  جمع آوري  به  توجه 

زباله
کلرينه کردن آب هاي آشاميدني

مشارکت در اجراي پروژه هاي بهسازي و نگه داري آن ها
تنظيم  و  آمار  نگه داري  و  ثبت  آوري،  جمع  ج- 

گزارش: 
بايد  بهداشت  خانه ی  فعاليت هاي  گزارش  و  جمع آوري 
از  نمونه  گيرد. يک  انجام  و محدود  فرم هاي ساده   توسط 

اين ابزارها نمودار حياتي است که هر ساله در اول سال به 
ديوار خانه ی بهداشت نصب گرديده و در طول سال به تدريج 
تکميل مي گردد و داراي اطالعات جمعيتي جامعي از وضعيت 

روستا مي باشد.
2- مرکز بهداشتي درماني روستايي:

واحدي است مستقر در روستا که يک خانه ی بهداشت 
در همان روستا و غالباً چند خانه ی بهداشت در روستاهاي 
تحت  جمعيت  مي دهد.  قرار  خود  پوشش  تحت  را  ديگر 
نفر  حدود 9000  روستايي  درماني  بهداشتي  مرکز  پوشش 
است. در مرکز بهداشتي درماني روستايي گروهي مرکب از 
پزشک، کاردان ها يا تکنسين هاي بهداشت خانواده، مبارزه 
دندان،  و  دهان  بهداشت  محيط،  بهداشت  بيماري ها،  با 
کار  پزشک  رهبري  با  اداري  کارکنان  و  بهيار  آزمايشگاه، 

روستايي  درماني  بهداشتي  مرکز  استقرار  محل  مي کنند. 
نسبت به روستاهاي محل استقرار خانه هاي بهداشت تابعه 

بايد در مسير طبيعي جمعيت باشد.
وظيفه ی اصلي مرکز بهداشتي درماني روستايي، پشتيباني 
از خانه هاي بهداشت، نظارت بر کار آن ها و قبول ارجاعات 
)بيمارستان هاي  باالتر  با سطوح  ارتباط مناسب  برقراري  و 
شهرستان( است. در مراکز روستايي عالوه بر وظايفي چون 
انجام آزمايشات تشخيص طبي، همکاري در آموزش نيروي 
انساني، نمونه برداري از مواد غذايي، توجه به بهداشت محيط 
کارگاه ها و مدارس، بررسي هاي آماري و تهيه ی گزارشات، 

انجام وظايف زير نيز پيش بيني شده است:
الف- جمع آوري، کنترل و دسته بندي اطالعات و آمارها

ب- درمان سرپايي و بيماريابي از ميان مواردي که توسط 

خانه هاي بهداشت ارجاع مي شوند
پ- تعيين برنامه ی درمان موارد مبتال و دستور نحوه ی 

پي گيري آن ها در خانه هاي بهداشت
زمينه ي  در  بهداشت  خانه هاي  فعاليت  بر  نظارت  ت- 

بهداشت خانواده، مبارزه با بيماري ها و بهداشت محيط 
ث - ارايه خدمات بهداشت دهان و دندان

ج- بهسازي هاي اساسي محيط و نمونه برداري از آب 
نظارت  بهداشتي و  پروژه هاي  اجراي  چ- مشارکت در 

بر آن ها
 ح- پشتيباني خانه هاي بهداشت از نظر تأمين و 

تدارک مواد، وسايل و داروها 
3- مرکز بهداشتي درماني شهري:

واحدي است مستقر در شهر که به طور متوسط جمعيتي 
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شهري  مراکز  در  مي دهد.  پوشش  را  نفر   12000 حدود 
نيروي  فهرست  به  راديولوژي  تکنسين  يا  کاردان  معمواًل 
انساني مراکز روستايي اضافه مي شود. وظيفه اصلي مرکز 
بهداشتي درماني شهري، ارايه مراقبت هاي اوليه بهداشتي به 
جمعيت تحت پوشش اعم از شهر و روستا و در صورت لزوم 
ارجاع بيماران به بيمارستان است. فهرست وظايف اين مراکز 

در زير آمده است:
الف- درمان بيماران سرپايي، بيماريابي از ميان مراجعين، 
مشخص کردن مواردي که بايد تحت مراقبت هاي ويژه قرار 

گيرند و آموزش بهداشت به بيماران 
ب- بهداشت دهان و دندان و خدمات دندانپزشکي 
پ- بهداشت خانواده مشتمل بر آموزش بهداشت و:

مراقبت هاي قبل از ازدواج

مراقبت هاي دوران بارداري
مراقبت هاي بعد از زايمان و دوران شيردهي

راهنمايي براي فاصله گذاري بين فرزندان)تنظيم خانواده(
مراقبت هاي کودکان زير پنج سال

مراقبت هاي دانش آموزان
مراقبت هاي جمعي از کارگران و بيماريابي

واکسيناسيون
طريق  از  مراجعه  در  تأخير  يا  ترک  موارد  پي گيري 

بازديد منزل
کمک هاي درماني

ت- مبارزه با بيماري ها مشتمل بر آموزش بهداشت و:
اجراي برنامه هاي ريشه کني و مبارزه با بيماري هايي 

که برنامه ي کشوري دارند

پي گيري بيماراني که از نظر مراجعه ی مداوم يا کنترل 
درمان بايد تحت مراقبت باشند. مثل ماالريا، سل و جذام

در  اطرافيان  و  محيط  در  پيش گيري  موازين  اجراي 
موارد ابتال به بيماري هاي واگيردار

مراقبت از دانش آموزان
مصرفي  و  غذايي  مواد  بهداشت  محيط،  بهداشت  ث- 

مشتمل بر آموزش بهداشت و :
بازديد از اماکن عمومي

بازديد از اماکن تهيه، توزيع، نگه داري و فروش مواد 
غذايي و مصرفي

نمونه برداري از مواد غذايي و مصرفي
نمونه برداري از آب

بهداشت محيط مدارس

بهداشت محيط کارگاه ها و کارخانجات
سنجش عوامل زيان آور محيط کار

سنجش عوامل ايمني کار
توجه به دفع بهداشتي زباله

ج- انجام آزمايشات تشخيصي طبي 
چ- همکاري در آموزش نيروي انساني پزشکي

و  اوليه  بررسي هاي  بندي،  طبقه  ثبت،  جمع آوري،  ح- 
نگه داري اطالعات و آمار و تنظيم گزارشات

منابع:
دکتر سيروس پيله رودي، شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان، 

انتشارات عقيق
دکتر کامل شادپور، شبکه مراقبت هاي اوليه بهداشتي در ايران، 

انتشارات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي 
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آب يکي از نعمات بزرگ پروردگار است که منشا 
حيات و سرآغاز زندگي موجودات زنده است. بيش 
از سه چهارم کره ي زمين را آب فرا گرفته است، اما بخش 
نتيجه  در  و  مي دهد  تشکيل  اقيانوس ها  آب  را  آن  اعظم 
مقدار کمي از آب هاي موجود، براي مصارف شرب، بهداشت 
درياها،  اقيانوس ها،  آب  است.  استفاده  قابل  کشاورزي  و 
به علت  زيرزميني  منابع آب  از  بسياري  و  درياچه ها  اغلب 
مقاصد  براي  معدني  امالح  داشتن  و  حد  از  بيش  شوري 
مي باشد.  استفاده  غيرقابل  و صنعتي،  کشاورزي  بهداشتي، 
اين نکته را نبايد فراموش کرد که آب به طور يکنواخت در 
سطح کره ي زمين موجود نمي باشد و بسياري از نقاط کره ي 
زمين با کمبود آب مواجه است. ميزان آب در نقاط مختلف 
کشور ما نيز تفاوت فراواني دارد. در مناطقي از کشور، آب 
فراوان موجود بوده و برعکس در مناطق خشک وکويري 
دچار کمبود آب مي باشيم و بهداشت آب نيز موضوعي بسيار 

مهم در بهداشت عمومي و مديريت سالمت مي باشد.
و  دارد  احتياج  سالمت  به  توسعه  و  رشد  براي  انسان 
سالمت انسان در گروی بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب 
مي باشد. آب آشاميدني عالوه بر تامين مايع مورد نياز بدن، 
در بردارنده ي امالح و عناصر ضروري براي انسان مي باشد 
که کمبود پاره اي از آن ها در آب، در بدن موجود زنده اختالل 
مي شود.  بيماري ها  برخي  بروز  به  منجر  و  مي کند   ايجاد 
بسياري از مشکالت بهداشتي  خصوصا در روستاهاي کشور ، 
ناشي از عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است. امروزه 
با پيشرفت زندگي صنعتي و رشد جمعيت، منابع آب قابل 
آلودگي  از حد و حتي  مصرف، در معرض استفاده ي بيش 
قرار گرفته است. عالوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني 
گوناگوني نيز در آب پيدا مي شوند که بعضي از آن ها بيماري زا 

بوده و ايجاد بيماري هاي عفوني خطرناکي مي کنند. به سازي 
آب رابطه ي مستقيمي با کاهش بيماري هاي عفوني دارد. به 
طوري که پس از تامين آب آشاميدني سالم، ميزان مرگ در 
اثر بيماري وبا 74/1 درصد، ميزان مرگ در بيماري حصبه 
63/3 درصد، ميزان مرگ به علت اسهال خوني 23/1 درصد 
و ميزان مرگ از بيماري اسهال  42/7 درصد کاهش يافت. 
سالم،  آب  تامين  جهت  در  هزينه  و  برنامه ريزي  بنابراين 
آب  تامين  و  تهيه  بود.  خواهد  آينده  براي  سرمايه گذاري 
آشاميدني سالم براي جامعه يکي از موثرترين و پايدارترين 

فن آوري ها براي ارتقای سالمت جامعه است.
اما در اين ميان براي دهيار وظايف مهمي در حوزه ی آب 
و فاضالب روستايي پيش بيني شده است و به موجب قانون 
تنظيف ، نگه داري و تسطيح انهار عمومي و مجاري آب  و 
فاضالب و الي روبي قنوات مربوط به روستا و نيز تامين آب 

مورد نياز روستا بر عهده ی دهيار گذاشته شده است .
و  آب  شرکتهاي  ميان  توافقنامه ی  بر اساس  همچنين 
فاضالب کشور و نيز سازمان شهرداري ها و دهيار ي ها کليه ی 
وظايف مرتبط با موضوع آب و فاضالب در روستاهاي کشور 

بر عهده ی دهياران گذاشته شده است .
به  گذرا  نگاهي  مي کنيم  سعي  فرصت  اين  در  ما  لذا 
مقوله ی آب ، منابع آب و فرصت ها و تهديدهايي که براي 
عزيز  دهياران  تا  بپردازيم  دارد  وجود  روستاهاي کشور  آب 
ايفاي نقش بهتري در  از اين مطالب  با بهره گيري  بتوانند 

اين زمينه داشته باشند. 
 منابع تامين آب 

آب يک منبع حياتي است که ميزان آن در هر محدوده ی 
جغرافيايي، تقريبا ثابت و جواب گوي جمعيت محدودي است. 

منابع آب شرب را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود: 
الف( آب باران

باران نخستين منبع تامين آب است و خالص ترين آب در 

سالمت آب، سالمت روستا

*N31*7
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طبيعت به شمار مي رود. از نظر فيزيکي آب باران تميز، روشن 
و شفاف است که البته با عبور از جو زمين ناخالصي هاي معلق 
در جو را به خود مي گيرد. اين ناخالصي ها عبارتند از گرد و 
غبار، دوده و گازهاي مختلف موجود در جو که از آالينده هاي 

محيطي به شمار مي روند.
ب( آب هاي سطحي

  آب هايي که در رودخانه ها، درياچه هاي طبيعي، سدهاي 
ذخيره اي و قنوات وجود دارند آب سطحي محسوب مي شوند. 
اين آب ها به دليل جاري بودن، به ندرت خالص هستند و 
آلودگي قرار دارند. منابع آب سطحي  به شدت در معرض 
به عنوان آب آشاميدني  به سازي و تصفيه، مي توانند  از  پس 

مصرف  شوند.
ج( آب هاي زيرزميني

چاه هاي  چاه هاي کم عمق،  چشمه سارها،  نظير  منابعي   
ساخته  کانال هاي  از  آب حاصل  و  جاري  چاه هاي  عميق، 
شده، منابع آب زيرزميني را تشکيل مي دهند. چون منابع آب 
زير زميني از فيلترهاي طبيعي خاک عبور کرده اند، معمواًل 

آلودگي کمتري دارند.
د( منابع آب شور

 در شرايطي که هيچ کدام از منابع فوق جهت دستيابي به 
آب شيرين مقدور نباشد، چهارمين منبع عبارت خواهد بود از 

آب درياها و درياچه هاي شور يا آب هاي شور زيرزميني.
اکثر اجتماعات شهري و روستايي ايران از منابع آب هاي 
آشاميدني  آب  اصلي  منبع  مي کنند.  بهره برداري  زيرزميني 
کرمانشاه،  بندر عباس،  تبريز،  شيراز،  مشهد،  مانند  شهرهايي 
کرمان و بخشي از تهران از منابع آب زيرزميني است. اغلب 
روستاهاي ايران از منابع آب زير زميني استفاده مي کنند که اکثراً 

به روش سنتي و بعضاً غلط از آب زيرزميني استفاده مي شود.
 آب سالم و پاكيزه 

آب آشاميدني، عالوه بر سالم بودن الزم است پاکيزه نيز 
مزه ي  يا  و  بوده  رنگ دار  يا  کدر  اگر  سالم،  آب  زيرا  باشد. 
نامطلوب داشته باشد، ممکن است براي مصرف کننده مطلوب 
نباشد و مصرف کننده به طرف آب به ظاهر پاکيزه اي گرايش 
نامطلوب  و ميکروبي،  شيميايي  نظر کيفيت  از  که  کند  پيدا 
باشد. آب سالم  آبي است که مصرف آن حتي در دراز مدت 

خطري براي مصرف کننده ايجاد نکند. 
 ويژگي هاي آب سالم 

1 ـ عاري از عوامل زنده ي بيماري زا باشد.
2 ـ  عاري از مواد شيميايي زيان آور باشد.

3 ـ  بدون رنگ و بو بوده و طعم مطبوع داشته باشد.
4 ـ  قابل استفاده براي مصارف خانگي باشد.

 تعريف آب آلوده
 آبي که داراي عوامل بيماري زاي عفوني يا انگلي، مواد 
شيميايي سمي، ضايعات و فاضالب خانگي و صنعتي باشد 
را آب آلوده گويند. آلودگي آب، از فعاليت هاي انساني نشات 

مي گيرد. منابع آالينده ي آب عبارتند از: 

آلي  مواد  و  بيماري زا  زنده ي  عوامل  که  الف( گندآب 
تجزيه پذير را در بردارد.

ب( مواد زايد تجاري و صنعتي در بر دارنده ي عوامل سمي 
از نمك هاي فلزي يا مواد شيميايي پيچيده ي مصنوعي.
ج( آالينده هاي کشاورزي نظير کودها و آفت کش ها.

د( آالينده هاي فيزيکي مانند گرما  يا آلودگي حرارتي و 
مواد پرتوزا.

در  نامطلوب  تغيير  يك  عنوان  به  مي توان  را  آلودگي 
خواص فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي آب تعريف کرد که 
باعث به خطر انداختن سالمت، بقا و فعاليت هاي انسان يا 

ساير موجودات زنده مي شود.
 بيماري هاي منتقل شده از آب 

از آب بيماري هايي هستند که  بيماري هاي منتقل شده 
در آن ها، عامل اصلي بيماري در آب است و از طريق دهان 
به انسان منتقل مي شود. وبا، حصبه يا تيفوييد، شبه حصبه، 
از  بسياري  و  هپاتيت  روده اي،  التهاب  خوني،  اسهال هاي 
بيماري هاي عفوني ديگر در اين گروه قرار مي گيرند. منابع 
و مخازن آب از جمله رودخانه ها،کانال هاي آب، درياچه ها و 
سدها به ويژه در مناطق گرمسير، محلي مناسب براي انتشار 
مسؤلين  کوشش  علي رغم  مي باشند.  بيماري ها  گونه  اين 
براي به سازي منابع آب، به خصوص در مناطق گرمسير، اين 
بيماري ها ممکن است ايجاد شوند. در نتيجه قبل از برطرف 
ساختن آلودگي آب، بايد به وضعيت بهداشتي محيط زيست و 
مردم رسيدگي شده و آموزش هاي الزم به آن ها داده شود تا 

از آلودگي آب جلوگيري شود.
 ويژگي هاي فيزيكي يا ظاهري آب

 ويژگي هاي   فيزيکي آب نظير بو، مزه، کدورت، درجه ی 
 حرارت و رنگ مي تواند آب را براي مصرف کننده نامطلوب سازد. 
عوامل  دارد.  آن  طعم  با  نزديکي  ارتباط  قاعدتاً  آب   بوي 
مختلفي در ايجاد طعم و بوي آب موثر است. از جمله ي اين 
عوامل جلبك ها، تجزيه ي گياهان آبزي، محصوالت حاصل 
از کلرينه نمودن آب نظير کلر و فنل ها و آب هاي راکدي که 

در انتهاي سيستم توزيع ساکن مي مانند، می باشد.
  كدورت 

يا  بودن  زالل  ميزان  که  است  پديده اي  آب  کدورت 
شفافيت آن را مشخص مي کند و يکي از معيارهاي تعيين 
وجود  علت  به  معموال  کدورت  است.  آب  ظاهري  کيفيت 
مواد معلّق در آب ايجاد مي شود. در برنامه هاي تهيه، تامين 
و توزيع آب بهداشتي، معيار کدورت نيز مورد توجه است. آب 
خالص معموال بي رنگ است. رنگ آب آلوده نشده مي تواند 
فلزي  يا نمك هاي  زمين  در حال گنديدگي  مواد  از  ناشي 
آالينده هاي  باشد.  منگنز  و  آهن  مانند  طبيعت  در  موجود 
از  وسيعي  طيف  آورنده ي  وجود  به  مي توانند  نيز  صنعتي 

رنگ ها در آب ها باشند. 
 دما

اکسيژن  ميزان  به  مربوط  آب  گوارايي  که  آن جايي  از   

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

25

شماره 31 



محلول در آن مي باشد، هر قدر دماي آب باالتر باشد، ميزان 
حالليت اكسيژن محلول در آن كم تر خواهد بود. لذا آب به 
اصطالح گرم با دماي باالي20 درجه، اكسيژن كمتري در 
بر دارد و مورد رضايت مصرف كننده نيست. در حالي كه آب 
با دماي بين 5 تا 15 درجه ي سانتي گراد، اكسيژن محلول 

بيشتري در خود دارد و گوارا و مطلوب است. 
 تصفيه ي آب 

طور  به  باشد،  تميز  و  سالم  بايستي  كه  آشاميدني  آب 
طبيعي به مقدار كافي در دسترس نمي باشد. اكثر منابع آب 
مناسب  براي شرب  بيولوژيكي  و  كيفيت شيميايي  نظر  از 
عمليات  سري  يك  به  احتياج  مصرف  از  قبل  و  نيستند 
دارند. چنين عملياتي كه به منظور متناسب سازي آب براي 
يا  ناميده مي شود. تصفيه  مصرف صورت مي گيرد، تصفيه 
پااليش آب از نظر پزشكي و بهداشت اهميت زيادي دارد. 
از بين منابع آب، آب هاي سطحي ناخالصي هاي بيشتري در 
احتياج  منابع  قبيل  اين  پس  زيرزميني.  آب هاي  تا  بر دارند 

نظر كيفيت  از  زيرزميني  دارند. آب هاي  به سازي جدي  به 
ميكروب شناختي براي حفظ سالمت، حداقل بايد ضدعفوني 
شوند و شايد برخي از آن ها به خاطر داشتن پاره اي عناصر 
شيميايي نظير آهن و منگنز، احتياج به تصفيه ي بيشتري 

داشته باشند. 
 راه هاي به سازي آب 

به سازي آب ممكن است به چند روش فيزيكي، شيميايي، 
انجام شود. در  اين روش ها  از  تركيبي  بعضا  يا  بيولوژيكي 
با در نظر گرفتن ميزان مصرف و شرايط موجود،  مجموع 

اغلب تصفيه ي آب از طرق زير انجام مي شود: 
 الف( جوشاندن در سطح خانوار و گروه هاي محدود جمعيتي
تا  مي شود  جوشانده  دقيقه   5 حدود  آب  روش  اين   در 
تا  نيز  از بين رفتن عوامل بيماري زا، سختي آب  عالوه بر 

حدودي كاهش  يابد.
 ب( انبار كردن آب:  اين روش براي اجتماعات كوچك و 

بزرگ قابل اجرا است. آب در منبع اصلي در مخازن طبيعي 
يا مصنوعي براي مدتي نگه داري مي شود. نكته ي قابل توجه 
در اين روش، جلوگيري از آلودگي بعدي آب است. انبار كردن 
را  معلق آب  ناخالصي هاي  قابل مالحظه اي  مقدار  به  آب، 
كاهش مي دهد. ذخيره نمودن آب براي مدتي، از چند ديدگاه 

مورد تامل است:
 1( از نظر فيزيكي، كاهش مواد معلق از طريق ته نشيني: 
مواد معلق موجود در آب در اثر قوه ي ثقل ته نشين مي شوند. 
اوليه، حدود 90 درصد  در 24 ساعت  نشان مي دهد  تجربه 
فرآيند  نتيجه  در  مي گردند.  ته نشين  معلق  ناخالصي هاي 

تصفيه در مراحل بعدي آسان تر مي شود.
2( از نظر شيميايي: در مدت ذخيره سازي آب، ممكن است 
گازهاي  دهد.  روي  بيوشيميايي  و  شيميايي  برخي تغييرات 
سمي نظير آمونياك، هيدروژن، سولفوره و انيدريد كربنيك 
اثر  در  آب خام  در  موجود  مواد آلي  مي شوند.  خارج  آب  از 
در آب  محلول  اكسيژن  كمك  به  ميكروبي  فعاليت هاي 
تجزيه و تثبيت مي شوند و در نتيجه، مواد آلي فساد پذير، 

به مواد  معدني تبديل مي گردند.
بيماري زاي  زنده ي  3( از نظر زيست شناختي: موجودات 
موجود در آب خام، در اثر عوامل مختلف رو به كاهش گذاشته 
نشان  تجربه  مي شوند.  نابود  آن ها  از  قابل توجهي  شمار  و 
اول،  روز  7ـ5  مدت  در  رودخانه  آب  انبار كردن  با  مي دهد 
تا 90 درصد ميكروب ها كاهش مي يابند و اين يكي از مزاياي 
ذخيره كردن آب است. مدت نگهداري بهينه ي آب 14ـ10 روز 

است. 
ج( پااليش آب معموال در سطح وسيع تر از مصرف خانوار، 
منابع  كه  صورتي  در  بزرگ،  و  كوچك  اجتماعات  يعني 
انجام  انبار كردن عمل پااليش  از  آب سطحي باشد، پس 
در  و  آب  به سازي  مرحله ي  دومين  آب  پااليش  مي شود. 
واقع مهم ترين مرحله ي آن است. زيرا اكثر قريب به اتفاق 
ميكروب ها يعني 99ـ 98 درصد در مرحله ي پااليش از بين 
 مي روند و ديگر ناخالصي هاي معلق از آب گرفته مي شود.

تصفيه ي شيميايي اگرچه در مراحل مختلف تصفيه ي آب 
براي سبك كردن، حذف مواد سمي و منعقد سازي، از مواد 
شيميايي استفاده مي شود، ولي متداول ترين ماده ي شيميايي 
كه در تصفيه ي آب كاربرد دارد، كلر و تركيبات آن مي باشد. 
كلر زني به صورت معمول آخرين مرحله ي به سازي آب است. 
اين فرآيند، مهم ترين پيشرفتي است كه در عمل تصفيه ي 
زيرا  است.  پااليش  كلر زني مكمل  است.  آب حاصل شده 
عالوه بر از بين بردن عوامل ميكروبي بيماري زا، از آلودگي 
ثانويه ي ميكروبي نيز جلوگيري  مي كند و بعضي از عوامل 

مولد بو و طعم نامطبوع را از بين مي برد. 
 مباني كلرزني 

براي حصول اطمينان از درستي كلر زني قواعد زير بايستي 
رعايت شود: 

1 ـ  آب مورد گندزدايي، صاف و بدون كدورت باشد.
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2 ـ  ميزان كلر مورد نياز آب مشخص گردد.
از بين بردن  3 ـ  زمان تماس حدود يك ساعت براي 

عوامل حساس در مقابل كلر منظور گردد.
 0/5 ساعت،  يك  از  پس  باقيمانده  كلر  حداقل  ـ    4

ميلي گرم در ليتر پيشنهاد مي شود. 
5 ـ  مقدار كلر مورد نياز براي هر نوع آب برابر است با 
مقدار كلري كه به آب اضافه مي شود تا پس از يك ساعت 
باشد. داشته  باقي مانده  كلر  ليتر  در  ميلي گرم   0/5  مقدار 
و  گندزدايي  مورد  آب  حجم  به  توجه  با  كلرزني،  روش 
وسعت پروژه تعيين مي گردد.  كلر اولين ماده ي انتخابي در 
گندزدايي آب است. زيرا ارزان و موثر بوده و كاربرد آن بسيار 
ساده است. براي جلوگيري از آثار سمي آن، توسط دستگاه 
كلرزني به آب اضافه مي شود. تركيب آمونياكي كلر نيز براي 
گندزدايي آب به كار مي رود ولي اثر آن كندتر از اثر كلر است. 

اين امر باعث محدوديت استفاده از آن شده است.
 وظايف کميته ي حفاظت از منابع آب 

آشاميدني
منابع  آلودگي  رشد  به  رو  روند  از  جلوگيري  منظور  به 
رودخانه ها،  چاه ها،  از  اعم  زيرزميني  و  سطحي  آب هاي 
قنات ها، چشمه ها و آب مصرفي شهر  و روستا، كميته اي با 
نام كميته ي حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار، 
با عضويت مديران و روساي اداره ی  كل بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان آب 
منطقه اي استان، جهاد كشاورزي  استان و ساير دستگاه هاي 
ذي ربط تشكيل مي شود تا بررسي هاي الزم را انجام داده و 
تصميمات را اتخاذ نمايند. از جمله وظايف اين كميته مي توان 
به حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود، خارج نمودن بعضي 
از منابع آب آشاميدني از سرويس كه براساس گزارش اداره ی 
كل بهداشت محيط آلوده شده اند،  حفظ حريم مناطقي كه 
در آينده براي تأمين آب شهرها قابل استفاده هستند و اتخاذ 
تصميم در رابطه با بحران هاي ناشي از آلودگي منابع آب و 

چگونگي مقابله با آن ها اشاره كرد.
  قنات ها

دستيابي به منابع آب زيرزميني و استخراج آن توسط قنات، 
هنگامي ضرورت يافت كه رودخانه ها و چشمه ها ديگر قادر 
به تأمين نيازهاي روز افزون بشر به آب نبودند. در كشور  ما، 
در گذشته نيز مانند امروز، آب كم ياب بود. از سوي ديگر، تنها 
يابد  زيرزميني دست  منابع عظيم  بر  كشوري مي توانست 
كه شرايط زمين شناسي و تكنيك براي آن مهيا بود. تمام 
اين شرايط در ايران بيش از هزار سال پيش فراهم بود. 
به همين دليل ايرانيان قديم مبتكر قنات شدند و فن آن 
در  نمودند.  ديگر  منتقل  كشورهاي  به  كشور  اين  از  را 
نتيجه قنات براي ما ايرانيان، حايز اهميت فراوان است؛ 
چه به لحاظ تاريخي و چه از حيث اين كه ساالنه حدود 8 
ميليارد متر مكعب آب زيرزميني توسط آن ها استحصال 
مي شود. حفاظت از قنات ها از اهميت بااليي برخوردار است. 

زيرا اين سرمايه هاي عظيم، طي نسل هاي متمادي و با صرف 
انرژي و هزينه ي هنگفت به وجود آمده اند.

با وجود اين كه چندين هزار سال از اختراع آن ها مي گذرد، 
مناطق  و  روستاها  در  آب،  از  استفاده  روش  اين  هنوز هم 
مسكوني جهت كشاورزي و دامداري كشور معمول و متداول 
است و حتي يكي از اركان اصلي كشت و زرع را تشكيل 
مي دهد. در بعضي از استان هاي نواحي خشك كشور، قنوات 
در گذشته ي نه چندان دور، تنها منبع قابل استخراج و بهره 
برداري از ذخاير سفره هاي آب زيرزميني بوده است. متاسفانه 
كه  قنوات  اتفاق  به  قريب  اكثر  اخير  سال هاي  طول  در 
تامين كننده ي آب روستاها بوده اند، به علت حفر بي رويه ي 
روستاهايي  از  زيادي  تعداد  و  عميق خشك شده  چاه هاي 
كه به وسيله ي قنوات تغذيه مي شده اند متروك و مخروبه 
گشته اند. آزمايشات شيميايي و بيولوژيكي بر روي آب قنوات 
نشان مي دهد كه علي رغم اين كه مقدار سختي آب قنوات 
وضعيتي  نظر آلودگي  از  ولي  است،  كم تر  چاه ها  به  نسبت 

موجب  عميق  نيمه  و  عميق  چاه هاي  وجود  دارد.  وخيم تر 
نتيجه  به موقع و در  قنوات و عدم اليروبي  به  بي توجهي 
افزايش آلودگي آب قنوات شده است. در نتيجه استفاده از آب 
قنوات و چشمه ها براي شرب در روستاها به طور چشمگيري 

كاهش پيدا كرده است.
هر رشته قنات داراي يك مادر چاه، چند ميله و گاهي 
ختم  چاه  مادر  به  كه  است  فرعي  رشته ي  چند  يا  يك 
از يك بخش آب گون،  مي شود و به طور كلي متشكل 
ميله ها  يا  چاه ها  مي باشد.  مظهر  و  خشك گون  بخش 
مواد  انتقال  مجاري  عنوان  به  قنات،  حفاري  هنگام  در 
حفاري شده به خارج استفاده مي شوند. به طور كلي عمل 
انجام مي دهند و راه ارتباطي  را  تهويه ي كانال زير زميني 
داخل قنات.  آغاز  از  و بازديد  تعمير  براي اليروبي،  هستند 
ناميده  قنات  قنات است كه مظهر  قنات، همان دهانه ي 
قنات  دل  از  آب  كه  جايي است  قنات  مظهر  مي شوند. 
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بيرونميآيد.
 جلوگيري از آلودگي آب قنات 

و باكتريايي آلودهسازهاي برابر در بايد قنات آب از
ميمانند باقي آب در طوالني مدت به كه آلودهسازهايي
مانندفاضالبكارخانجاتيكهفلزاتسنگينوياآرسنيك

درآناستونيزموادآلودهبهراديواكتيوحفاظتكرد.
آب كه ايناست بايدگفتهشود قنات درمورد كه آنچه
قناتبهطوركليبرايمصارفشربمناسبنيست.زيرا
جانورانوپرندگاناغلبدرميلهيچاههايقنواتويادر
كورهيآنهاجايمناسبيبرايزندگيمييابند.فضوالت
آلودهميسازد.چهبساكه والشههايآنهاآبقناترا
ماهيهاوجانوراندوزيست)قورباغهووزغ(ازمظهرقنات

واردآنشوندوسببآلودهشدنآبگردند.
گاهيهمدراثربياحتياطيصاحبانقناتكهپساز
بعضي و نميبندند،حيوانات را ميلهيچاه اليروبي،سر
اوقاتكودكاندرقناتافتاده،ازبينميروندوآبراآلوده

ميسازند.
دربعضيازروستاهايايرانمسيرقناتازدرونروستا
ميگذردومنبعتأمينكنندهيآبشربروستاميباشد.
دفعفاضالبخانگينيزدرمنازلدرچاههايجذبيانجام
ميشودكهدرحريمقناتواقعهستند.درنتيجهآبقنات

بهشدتآلودهوسبببيماريهايمختلفميشود.
قنات چاههاي ميلهي از مردم كه ميشود ديده گاهي
كار اين ميكنند. استفاده خانگي زبالهي دفع عنوان به
اثر نيزنادرستاست.چونعصارهيزبالههابهتدريجدر
بارندگيبهدرونقناتنشتمينمايدوآبقناتراآلوده
مزروعي زمينهاي از قنواتيكه آب همچنين ميسازد.
ميگذرند،توسطكودهايحيوانيوشيمياييكهروستاييان
بهزمينزراعيميدهند،آلودهميشوند.تخصيصدادنآب
اينقبيلقنواتنيزبرايآبشربمناسبنيست.درميان
روستاهايكشورماكمنيستندروستاهاييكهازآبقناتي
كهازداخلروستاميگذردوخودسببآلودهساختنآن

ميشوند،بهعنوانآبشرباستفادهميكنند.
بهطوركليمحافظتمنابعآبازآلودهشدن،آسانتراز
پاكيزهنمودنآنپسازآلودگياست.حفاظتازآببهمعني
جلوگيريازورودميکروببهداخلآناستبههمينجهت
مابايدكامالمطمئنشويمكهانسانوحيواناتبازمينهاي
اطرافقناتهاوچشمههاوخودآبتماسحاصلننمايند.
روشناستكهحتياالمکانبايدازآبقنات،بهويژهوقتي
كهمسيرآندرروستاويادرزمينهايمزروعيوباغواقع

است،برايمصارفشربخودداريكرد.
 حفر قنات 

روشحفرقناتبدينگونهاستكهباكندنيكحفرهي
افقيياتونلخودرابهمحلذخيرهيآبميرسانند.اول
دهانهیقناتكهخشكاستوبعداولينچاههاياميلهها
كهاينهاهمخشكاستوآبنداردحفرميشود.سپس

ميرود. پيش مادرچاه و آبده قسمتهاي سمت به كار
برايخارجكردنخاكدرموقعحفاريقنات،چاههاييرا
بافاصلههايمعينونزديكبههمميكنندكهاينچاهها
همگيبهآنحفرهيافقييعنيقناتوصلهستند.ازبيرون
كهنگاهكنيمفقطدهانهيچاههامعلوماست،حلقههاييبه
رديف،دريكخطوبافاصلهيمعينازهمقراردارند،ولي
قناتزيرآنديدهنميشود.روشحفرقناتيکيازبهترين
روشهابراياستفادهازآبهايزيرزمينياست.طويلترين
قناتيكهتاكنوندرايرانحفرشده،درحواليگنابادازتوابع

خراساناستكه70كيلومترطولدارد.
 چشمه ها

چشمهمحلظاهرشدنآبزيرزمينیدرسطحزمين
است.چشمهچاهیاستسطحیكهآبآنازشکافزمين
بهخارججاریميشود.چشمههايكشورمانيکيازمنابع
غنيثروتملياستكهعالوهبربهرهدهياقتصاديدر
بهرهدهيگردشگريدر از باغداري، و زمينهيكشاورزي
بعدجهانينيزبرخورداراست.نگهداريوحفاظتومرمت
مداومآنهابهمعنيتداوماينمنبعثروتعمومياست.
مديريت چشمهها، اين حفظ عوامل مهمترين از يکي
چشمههاوجلوگيريازآلودگيآبآنهاست.جلوگيرياز
دفعزبالهدرمحدودهيآنهاوحفظبهداشتچشمههابه
طريقمحلي،مردميودولتيامکانپذيراست.درجاهايي
كهامکاندسترسيبهآبهايلولهكشيميسرنيستوآب
چشمهها،بهعنواناصليترينمنابعتامينآبهستند،براي
استفادهازآب،حتمابايدازسرچشمهها)محلظهورچشمه(
استفادهكرد،بايددقتشودكهآبچشمهزاللوشفاف
باشد،درغيراينصورتبايدآبراباروشيكهبيانشد،
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ضدعفوني کرد.
 جلوگيري از آلوده شدن آب چشمه

حفاظت چشمه ها از آلودگي از اهميت بااليي برخوردار 
است. استفاده از اتاقك براي به سازي چشمه يكي از روش هاي 
چشمه هايي  در  روش  اين  مي باشد.  آلودگي  از  جلوگيري 
کاربرد دارد که در آن ها ماکزيمم مصرف و نياز جامعه بيشتر 
از جريان آب چشمه ها باشد. که در اين صورت آب چشمه 
در حوضچه ي داخل اتاقك ذخيره مي شود. با وجود اتاقك، 
 الزم نيست که حوض ته نشيني عمق زيادي داشته باشد. 
قواعدي  بايد  آلودگي  برابر  در  از آب چشمه  براي حفاظت 
محل  و  توالت ها  فاصله ي  مثال  براي  رعايت کرد.  را 
از چشمه  متر  به شعاع 50  بايد حداقل  حيوانات  نگه داري 
فاصله داشته باشند. محل بايد شيب کافي داشته باشد به 
دفع  راحتي  به  را  فاضالب هاي سطحي  و  آب  که  طوري 
نمايد. مرکز چشمه بايد به وسيله ي سنگ هاي تميز پوشيده 
کافي  معموال  ميلي متري  قطر40 –10  با  سنگ هاي  شود. 
سپس  و  درشت تر  سنگ هاي  از  اليه اي  سپس  و  است 
يك اليه از گل يا خاك حدود 10 سانتي متر قرار مي گيرد. 
آب هاي  ورود  از  جلوگيري  گلي،  اليه ي  وجود  از  منظور 
سطحي به داخل چشمه مي باشد. در سطح اليه ي نهايي 
بايد علف هاي ريشه دار  از فرسايش خاك،  براي جلوگيري 
کاشته شود. با اين شرايط اگر مشكالتي اتفاق بيافتد، مرکز 
کرد. پيدا  مي توان  سريع  خيلي  و  راحتي  به  را   چشمه ها 

با کمك لوله مي توان آب را از منبع حفاظت شده به محل 
مورد نظر و يا جايي که قصد استفاده از آب را دارند انتقال 
داخلي قطر  با  اتيلن  پلي  لوله ي  يك  اين کار،   داد.براي 

استفاده  مورد  انتقال آب  در  مي تواند  ميلي متري   30-50
قرار گيرد. استفاده از لوله سه مزيت دارد:

 حذف مقدار آب اتالفي که مي تواند در اثر انتقال به 
وجود آيد.

 حفاظت آب چشمه از آلودگي در هنگام انتقال.
 در صورت لزوم مي توان در مواردي اجازه داده تا لوله 
قرار گيرد. زمين  روي  و  مناسب  محل   در 

اين به آن معني است که از حفاري زياد براي انتقال آب به 
براي  زياد  حفاري  يا  و  نظر  مورد  محل  يا  چشمه  مظهر 
همچنين  و  چشمه  مظهر  در  لوله  محافظ  ديوار  ساخت 
حفاري زياد براي تهيه زه کشي نيز جلوگيري مي شود و فقط 
ساختن يك ديوار محافظ کوچك جهت حمايت و نگه داشتن 
و  الزم  چشمه  مظهر  در  زير زمين  از  خروج  محل  در  لوله 

ضروري است.
بهتر است در روستاها، دهياران و يا شوراهاي اسالمي، 
کميته ي مخصوص مراقبت از منابع آب تشكيل دهند و يك 
يا دو نفر به عنوان سرپرست انتخاب شوند. مي توان مردم را 
از خطرات بهداشتي مرتبط با چشمه مطلع کرد و آن ها را 
تشويق کرد تا هر چه بيشتر جهت حفاظت و مراقب از چشمه 

بكوشند.
 چاه آب

چاه يكي از ساده ترين و عملي ترين راه هاي استفاده از آب 
زير زميني است. چاه اگر به طرز صحيح محافظت نشود،  در 
معرض خطر آلودگي قرار مي گيرد. براي جلوگيري از آلودگي 

آب چاه خصوصاً در روستاها بايد مراتب زير را رعايت کرد:
 جهت نگه داري چاه، بايد يك نفر مشخص شود.

 براي محافظت از چاه در مقابل حيوانات،  بايد دورآن 
حصارکشي شود. 

سطل هاي  از  استفاده  پمپ  وجود  عدم  صورت  در   
مختلف  جهت برداشت آب از چاه ممنوع است و يك سطل 

ثابت با طناب تهيه و از آن استفاده شود.
آن  روي  که سطل  باشد  داشته  وجود  بايد سكويي   

قرار گيرد و با زمين تماس نداشته باشد. 
 فاصله ي منابع آلوده کننده مانند توالت ها بايد حداقل 
30 متر از چاه بوده و در پايين دست چاه قرار داشته باشد و 

يك زمين زه کشي اطراف چاه احداث شود.
 يك پمپ دستي يا موتور پمپ در چاه نصب شود و 

روي چاه پوشانده شود.
دهانه ي چاه بايد حداقل تا 3 متر پايين تر و تا 30 سانتي متر 
باالتر از سطح زمين توسط بتون )سيمان( به سازي شود تا از 
ورود آب هاي سطحي به داخل چاه پيش گيري به عمل آيد.

منابع :
کتاب بهداشت جامع محيطي - دکتر علي الماسي 

آيين نامه ی بهداشت محيط بيمه ی ايران 
قوانين و مقررات دادگستري – فصل توزيع عادالنه آب

جزوه ی آموزشي آب و فاضالب روستايي ايالم 
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عکاس:اميرحسينشيخان
پارک  جنگلي  سراوان  واقع  در  کيلومتر  18  جاده ی 
داده  را  جاي    رشت  به  تهران  در دل  خود  موزه اي  
با  معرفی  تاریخچه  و  نوع  فرهنگ  و   است  که  در  رابطه  
 زندگی  مردم  گيالن  در  فضای  باز  ایجاد  شده  است . در  این 
که  فضاهایی    موزه معيشت ، کار ، مسکن ، صنایع دستی  و  انواع  
 در  یک  حوزه  ی خانوادگی  وجود  دارد  بازسازی  و  به نمایش 
 در آمده  است.  در  این  موزه  نه  حوزه  فرهنگی  و  معماری  در 
 گيالن  شناسایی  و  برای  هر یک  از  آن ها  مکان  ویژه ای  در 

 محل  موزه  در  نظر  گرفته  شده  است. 
این  موزه  دو  مهمان پذیر  با  در  مجموعه    ی  همچنين  
 بهره گيري  از  معماري  روستایي  گيالن  نيز  طراحي  گردیده است . 
نيز  محل های  جداگانه  برای  نمایش ها  و   و  در  کنار  آن ها  
 بازی های  سنتی ، پرورش  گياهان  دارویی  و درختان  بومی ، بازار 
 روز ، کارگاه  صنایع دستی ، مزارع  برنج  و  باغات  چای، معماری  

و  رستوران  روستایی  ملل، پارک  بازی کودکان، چای خانه ها  
و  پژوهشکده ی  معماری  اردوگاه  تفریحی   سنتی،    های  
معماري   گرفته  شده  است.نمایش   در نظر    و  مردم شناسی  
به  تنوع  اقليمي آن ، معرفي آداب  و  روستایي  گيالن  با  توجه  
 سنن  هریک  از حوزه هاي  فرهنگي گيالن ، کاربري  بخش هاي  
سفره  ی  گيالني ،نمایش اشيا  و  آثار  هر بنا ، نمایش   گوناگون  
 قدیمي  روستایي  و  نيز معرفي  پوشاک  و  تن پوش هاي  متنوع 
 روستایي  از  مهمترین   موضوعاتي  است  که  در  این  موزه  به 
 نمایش  در آمده  است .این  موزه  همه روزه  از  ساعت  10 الي 18  
آماده  بازدید  مي باشد .  هم  چنين  پایگاه  اینترنتي  این  موزه  به 
 آدرس  www.gecomuseum.com حاوي  اطالعات  
موزه  مي باشد.  این   عالقمندان  از  این   براي   مناسبي   بسيار  
سایر  استان ها  براي   براي   موزه  مي تواند  الگوي  مناسبي  
معرفي  ميراث  روستایي  و  نشان  دادن  فرهنگ و  آداب  و  رسوم 

 بومي  باشد . 

گزارش
 تصویری
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هدفمندسازي  طرح  که  اکنون   : دهياري ها 
يارانه ها مراحل مقدماتي خود را پشت سر گذاشته 
و در آستانه اجراي اين طرح بزرگ و ملي هستيم ، بر آن 
تاثيرات  و  مزايا  با  عزيز  دهياران  آشنايي  که جهت  شديم 
اين طرح ، اطالع رساني در اين خصوص را در دستور کار 
نشريه قرار دهيم . در اين شماره جهت آشنايي اوليه شما 
عزيزان با اين طرح ، متن قانون مصوب در مجلس شوراي 
اما در شماره آتي که محور  اسالمي را منتشر مي نماييم 
اصلي نشريه پيرامون موضوع هدفمند سازي يارانه ها مي 
باشد به ابعاد مختلف اين طرح خواهيم پرداخت .همچنين 
ما در ميان  با  را  ابهامات خود  و  توانيد سئواالت  شما مي 

بگذاريد تا پاسخهاي آن را در شماره آتي دريافت نماييد. 
ماده 1- دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت 

حامل های انرژی را اصالح کند:
الف- قيمت فروش داخلی بنزين، نفت گاز، نفت کوره، 
نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت 
حاملها و با احتساب هزينه های مترتب )شامل حمل ونقل، 
توزيع، ماليات و عوارض قانونی( به تدريج تا پايان برنامه 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  پنجساله 
)90درصد(   درصد  نود  از  کمتر  ايران  اسالمی  جمهوری 

قيمت تحويل روی کشتی )فوب( درخليج فارس نباشد.
به  گازی  ميعانات  و  خام  نفت  فروش  قيمت  تبصره- 
قيمت  )95درصد(  درصد  نودوپنج  داخلی  پااليشگاه های 
می شود  تعيين  فارس  خليج  )فوب(  کشتی  روی  تحويل 
و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذکور تعيين 

ميگردد.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلی گاز طبيعی به گونه ای 
توسعه  پنجم  برنامه  پايان  تدريج  تا  به  که  شود  تعيين 
ايران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
معادل حداقل هفتاد و پنج درصد )75درصد( متوسط قيمت 
گاز طبيعی صادراتی پس از کسر هزينه های انتقال، ماليات 

و عوارض شود.
خوراک  گذاری،  قيمت  سرمايه  تشويق  جهت  تبصره- 
واحدهای صنعتی، پااليشی و پتروشيمی  برای مدت حداقل 
قانون  هر مترمکعب حداکثر  اين  از تصويب  ده سال پس 
شصت و پنج درصد)65درصد( قيمت سبد صادراتی در مبدأ 

خليج فارس )بدون هزينه انتقال( تعيين ميگردد.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلی برق به گونه ای تعيين 
توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  پايان  تدريج  تا  به  که  شود 
ايران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اقتصادی،اجتماعی 

معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه های تبديل 
انرژی، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با  بازده حداقل سی 
رعايت  و  کشور  های  نيروگاه  )38درصد(  درصد  هشت  و 
استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل يک درصد 
)1درصد( به  بازده نيروگاه های کشور افزوده شود به طوری 
که تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به  بازده چهل و پنج 
درصد)45درصد( برسد و همچنين تلفات شبکه های انتقال 
اقتصادی،  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  پايان  تا  وتوزيع 
چهارده  به  جمهوری  اسالمی  ايران  فرهنگی  اجتماعی  و 

درصد )14درصد( کاهش يابد.
از  مرکب  گروهی  کار  تشکيل  با  است  مکلف  دولت 
بندی  رتبه  به  نسبت  دولتی  غير  و  دولتی  کارشناسان 

ون
قان

ي 
ساز

ند 
فم

هد
ها 

انه 
يار پرونده 

ویژه
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تولیدکنندگان برق از نظر  بازده و توزیع کنندگان آن از نظر 
میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی 

مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت 
مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان 

مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک 
می کنند،  بهره برداری  مشترک  یا  خانواده  چندین  انشعاب 
درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ 
افزایش تعداد کنتورها  هزینه کنتور و نصب آن نسبت به 
اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد 

مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال 
پایه براساس  قیمت ارز منظورشده در بودجه ساالنه تعیین 

می گردد.
به  قانون  اجراء  این  پایه   تبصره 3-  قیمت های سال 
مبلغ  حداقل  یکسال  مدت  برای  که  گردد  تعیین  گونه ای 
یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد 

ریال درآمد به دست آید.
نوسان  آثار  مدیریت  برای  است  مجاز  دولت   -2 ماده 
این  اقتصاد ملی قیمت  بر  انرژی  قیمت های حامل های 
حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد )25درصد( 
قیمت تحویل در روی کشتی )فوب( خلیج فارس نوسان 
أخذ  طریق  از  مصرف کننده  برای  قیمت  تغییر  بدون  کند 
مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور 
را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی 
منظور کند.در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و 
نظر خواهد  تجدید  قیمت  در  )25درصد( شود،  درصد  پنج 

نمود.
ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت  این قانون قیمت 

آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضالب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه 
به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین 
توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  پایان  تدریج  تا  به  که  شود 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را  با 
در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت 

 بازده تعیین کند.
تبصره 2- تعیین قیمت  ترجیحی و پلکانی برای مصارف 
مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف 

مجاز خواهد بود.
ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضالب براساس 
پس  شبکه  برداری  بهره  و  هزینه های  نگهداری  مجموع 
از کسر ارزش ذاتی فاضالب تحویلی و کمک های دولت 
در بودجه سنواتی )مربوط به سیاست های تشویقی( تعیین 

می گردد.
برنامه  پایان  تدریج  تا  به  است  موظف  دولت   -4 ماده 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  پنجساله 
یارانه  هدفمندکردن  به  نسبت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
خدمات  پستی،  شکر،  خدمات  شیر،  روغن،  برنج،  گندم، 

هواپیمایی و خدمات ریلی )مسافری(  اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی 

نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی 
که در الیحه بودجه سالیانه مشخص می شود  با روش های 

مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
زیر  شهرهای  و  نان  روستاییان  یارانه  سرانه  تبصره- 
بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها 
به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد)50درصد( بیشتر از 

متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
و  تشویقی  های  سیاست  است  موظف  دولت   -6 ماده 
حمایتی الزم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان 
صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و 
نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه 

می شود اتخاذ نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری 
دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب 

این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
درصد  پنجاه  تا  حداکثر  است  مجاز  دولت   -7 ماده 
در  را  قانون  این  اجراء  از  وجوه حاصل  خالص  )50درصد( 

قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ 
به  کشور  خانوارهای  کلیه  به  نسبت  خانوار  درآمد  میزان 

سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف 

از قبیل:
خدمات  اجتماعی،  های  بیمه  تأمین  و  گسترش 
درمانی، تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش دارویی و 

درمانی بیماران خاص و صعب العالج.
کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن 

و اشتغال.
توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 – آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی 
پایگاه  به هنگام سازی  و  تشکیل  شناسایی جامعه هدف، 
جامعه هدف  به  پرداخت  نحوه  نیاز،  مورد  اطالعاتی  های 
پس  ماه  سه  حداکثر  ماده  این  موضوع  های  پرداخت  و 
و  اقتصادی  امور  وزراي  پیشنهاد  با  قانون  این  تصویب  از 
دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2ـ دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها 
را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط 
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دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال 
این  موضوع  وجوه  کرد  هزینه  نحوه  در  دولت  مدیریت 
حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت 

وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.
ماده 8- دولت مکلف است  سی درصد )30درصد( خالص 
وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های 
بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای 

اجراء موارد زیر هزینه کند:
تولیدی،  واحدهای  در  انرژی  بهینه سازی مصرف  الف- 
رعایت  و  صرفه جویی  به  تشویق  و  مسکونی  و  خدماتی 
معرفی  ذیربط  اجرائی  دستگاه  توسط  که  مصرف  الگوی 

می شود.
ب- اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت 
افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع 

تجدیدپذیر.
دهنده  ارائه  شرکت های  زیان  از  بخشی  جبران  ج- 
فرآورده های  و  طبیعی  گاز  برق،  فاضالب،  و  آب  خدمات 

نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب 
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 
و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده )9( قانون مذکور.

و  کشاورزی  بخش  تولیدکنندگان  از  حمایت   - هـ 
صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا 
کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

چگونگی  شامل  ماده  این  اجرایی  نامه  آیین   – تبصره 
حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای 
موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون 
معادن،  و  دارایی، صنایع  و  اقتصادی  امور  وزرا  پیشنهاد  با 

جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد )7( و )8( این قانون اعم از 
بانک ها  از طریق  اداره شده  کمک ها، تسهیالت و وجوه 
و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار 

اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت.
ماده 10- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد )7( 
و )8( این قانون منوط به ارائه اطالعات صحیح می باشد. 
دولت  شده،  ارائه  اطالعات  صحت  عدم  احراز  درصورت 
مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص 
عمل  به  را  الزم  قانونی  اقدامات  پرداختی  وجوه  استرداد 

آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و 
کمک های موضوع مواد )7( و )8( این قانون محق بدانند 
آیین نامه  به کمیسیونی که در  را  اعتراض خود  توانند  می 

اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این 
قانون توسط وزرا دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه 
و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد )20درصد( 
خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران 
آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه 

ای هزینه کند.
ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای 
این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها 
نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد)100درصد( وجوه 
واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی 
شده در مواد )7( ، )8( و )11( این قانون اختصاص خواهد 

یافت.
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تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات  منابع و مصارف 
الیحه  در  مستقل  ردیف  چهار  در  را  مذکور  مواد  موضوع 

بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء 
این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر 
درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 
1366 و اصالحیه های بعدی آن معاف است. کمک های 
قسمتی از  یا  تمام  جبران  بابت  مذکور  اشخاص  به  مزبور 
قیمت کاال یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم 

این تبصره نخواهدبود.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده 
را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای 

اسالمی ارائه نماید.
ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراي این قانون در تنخواه 
بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراي این 

قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد 
)7(، )8( و )11( حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی 
مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش 

بینی شده در این قانون مصرف شود.
اجازه داده می شود ظرف مدت یک  ماده 15- به دولت 
ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت 
شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده 
از منابع )امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات( موجود، جهت 
اجرا این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصالح 

ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرا این قانون را که 
از وصول و کسر سهم  پس  عیناً  واریز می شود،  به خزانه 
دولت موضوع ماده)11( به طور مستمر برداشت و به عنوان 
کمک صرفاً جهت اجراي اهداف و تکالیف مقرر در مواد 
)7( و )8( این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن 

هزینه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفاً مجاز به 
مرکز  در  نظارت  و  برنامه ریزی  ستادی،  واحدهای  داشتن 
و  اقتصادی  امور  اجتماعی،  تأمین  و  رفاه  می باشد.وزراء 
و  صنایع  کشاورزی،  ترابری،جهاد  و  راه  بازرگانی،  دارایی، 
معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.
اختیارات،  و  وظایف  ارکان،  شامل  شرکت  اساسنامه 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد )12( 
و )15( مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور 
موضوع  مجوزهای  و  اختیارات  جز  به  و  می شود  منعکس 
این قانون از جمله مواد )2( و )14( تغییر در سقف اعتبارات 
شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس 

مجاز می باشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف 
در  بعد  سنوات  برای  می تواند  هرسال  در  سازمان  و  است 

چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه 
قانون  رعایت  از  قانون  موجب  به  که  اعتباراتی  کردن 
محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی 

هستند- مصوب 1364/11/6- می باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت 
منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد)7(

و  برنامه  کمیسیون  دراختیار  ماه  شش  هر  پایان  در  و)8( 
بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس 

شورای اسالمی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه 
گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف 
اسالمی  شورای  مجلس  به  قانون  این  در  شده  پیش بینی 

ارائه نماید.
ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت 
مالیاتی موضوع ماده )84( قانون مالیاتهای مستقیم را عالوه 
بر افزایش ساالنه آن، متناسب با تغییر و اصالح قیمتهای 
موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی 

طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
تبصره  شانزده  و  ماده  شانزده  مشتمل بر  فوق  قانون 
درجلسه علنی روز سه  شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یک هزار 
و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب 

و در تاریخ 1388/10/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
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روستا  بر  را  در  حوزه   ی  وظایف  متنوعی   قانون  
که  است    عهده  ی  دهیاران  عزیز  گذاشته  
این  زمینه ها  مستلزم  توسط  دهیار  در   مطلوب    ایفای نقش  
این  وظایف  است .  در  میان  وظایف  وانهاده   شناخت  دقیق  
 شده  به  دهیار  بندی  وجود  دارد  تحت  این   عنوان  که  دهیار 
بیماری های   موظف  به  همکاری  در جلوگیری  از  شیوع  
 انسانی  و   حیوانی  واگیر  و  مشترک  انسان  و  دام  است  و  باید 
را  به  مراکز  مورد  یا  موارد  آن ها    در صورت  مشاهده ی 
مهم ترین  سازمان  مرتبط  با  این   که    ذی ربط  اعالم  نماید  

حوزه  سازمان  دام پزشکی  می باشد .  
ما  نیز  در  این  فرصت  ضمن  معرفی  سازمان  دام  پزشکی 
رابطه  ی  دهیاری  با  این  سازمان  به  بحث    تالش  می کنیم  

 بپردازیم.
تاریخچهیدامپزشكی

         برقراری   تشکیالت   نوین  دام  پزشکی   در  همه ی  کشورها  
بروز  همه   گیری های  طاعون   گاوی  واسطه    ی  عمدتا  به   
ایران  نیز  بروز  طاعون   گاوی   موجب   ایجاد     بوده   است .  در  

تشکیالت   آموزشی   و اجرایی  دام  پزشکی    نوین   شده   است .
جریان   جنگ   جهانی   اول   در  سال   1295   هجری     در  
شمسی،  طاعون   گاوی   به   ایران   سرایت  کرد  و  نواحی   شمالی  
 و  مرکزی   کشور  را  فرا گرفت   و  خسارت های   فراوانی   وارد 
نیز  همه   گیری   و  اوایل   1303   سال  1302   اواخر   در    نمود.  
 طاعون   گاوی   در  اردبیل   و  همدان   ظاهر  شد  و  سرانجام   به 
انستیتو  پاستور،  تشکیالت   از     تهران   رسید  و  چون   به   غیر  
در کشور  وجود   دام  پزشکی    دیگری   و  پزشکی     منسجم   
بررسی  از   مراجعه   و  پس    به   این   موسسه    ناچار   نداشت ،  
سال    اواسط    در   داده   شد.     بیماری ،  طاعون    گاوی  تشخیص   
1303  در  وزارت   فواید  عامه،   اداره  ی   کوچکی   به   نام   فالحت   
وجود  داشت   که  مبارزه   با  طاعون    گاوی   سرلوحه   ی  اقدامات   آن  
بود.  در  این   زمان   از  طرف  کمیته  ی  بهداشت   مجمع   دولت های  
 متفقه   قانونی  ابالغ  شد  که  هر یک   از  دولت های   عضو  باید 
طرف    یک    از   باشند.   دام  پزشکی    داشته    مخصوص    اداره  ی   
گسترش   طاعون   گاوی   و  از  طرف   دیگر  این   تذکر  سبب   شد  تا 
 قانون   تشکیل   اداره   ی  دفع   آفات    حیوانی   در  دی   ماه   سال   1303  

به   تصویب   مجلس  شورای   ملی   برسد. 
 این  سازمان  در  طی  فعالیت  خود  در  این  سال  ها  گسترش  
کمی  و  کیفی  زیادی  پیدا  کرد  و  در  سال 1361  نیز  مراکز  خدمات 
 روستایی  تشکیل  شد  و  در  نتیجه  ارتباط  مستقیم  بین  سازمان 

 مرکزی  و ادارات  دام  پزشکی  استان ها  کاهش  پیدا  کرد.  
دام پزشکی،  حوزه های  گوناگون  و  وسیع  کاری  از  نجات  
می گیرد.  را  در بر  غذایی   و   تولیدات  لبنی   تا   دام ها  گرفته  
و  انسان   میان   مشترک   بیماری های   شیوع    جلوگیری  از  
 دام  و  تضمین  سالمت  غذایی اعضای  جامعه  نیز  در  گروی  

فعالیت  در  این  عرصه  می باشد. 
وظایفاساسیسازماندامپزشكیکشور

وظیفه   ی اصلی  سازمان   دام  پزشکی،  تامین  بهداشت  دام  
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و  فرآورده های  دامی  کشور  می باشد. به  این  منظور  اقداماتی 
 برای  تشخیص  و  درمان  بیماری های  دامی  و  هم  چنین  پیش 
گیری  و  مبارزه با  بیماری های  همه   گیر  و  قرنطینه ی  دام  انجام  
می گیرد.  به  منظور  جلوگیری  از  سرایت  بیماری های دامی، 
 هم  چنین  کنترل  بهداشتی  ورود  و  خروج  دام  و  فرآورده های 
گواهی   و  صدور   نقل  و انتقال  آن ها   در   نظارت   دامی،    خام  
بهداشتی  دام  و  فرآورده های  خام  دامی  که  به  خارج  صادر 
 می شود،  در نوار  مرزی  و  داخل  کشور،  پست های  قرنطینه ای 

 ایجاد  شده  است.
 از  دیگر  وظایف  سازمان  شناسایی  مناطق  آلوده، 
 شناسایی  راه  سرایت  و  طرز  انتشار  بیماری ها می باشد.  غیر 
بیماری های  میکروبی،  با   مبارزه   دامی،    از  بیماری های  
 ویروسی،  انگلی  و  قارچی طیور،  زنبور عسل  و  کرم ابریشم  نیز  
العمل های  الزم  دستور  می باشد.   سازمان   جزو  برنامه های  
و  برنامه های  مزبور   ریشه کنی  بیماری های   و    برای کنترل  
 پیش گیری  از  این  بیماری ها  نیز  در  سازمان     دام  پزشکی  

تهیه  و  تنظیم  می شود. 
بهداشت،   گسترده ای  با  وزارت   سازمان  همکاری   این  
این همکاری  در   می دهد.   انجام   پزشکی   آموزش   و   درمان  
امر  مبارزه  با  بیماری های  مشترک  انسان  و  دام  و  درجهت  
و  قابل  انتقال  بین  حیوان   بیماری های   جلوگیری  از  شیوع 
با  دام  از  مرتبط   اماکن   وضعیت   می گیرد.     انسان  صورت  
 نظر عوامل  مولد  بیماری  بررسی  می شود؛ مکان هایی   مانند  
تجمع،   نگه  داری،  مراکز   چراگاه ها،  مراتع،  آبشخورها، محل 
میادین  دام،  کشتارگاه ها  و  سایر  تاسیسات  مربوط  به  پرورش  
و   دام   تولید  خوراک   کارخانه های   بر   نظارت بهداشتی   دام.  
کارخانه های  تولید  و  تهیه   ی فرآورده های  خام  دامی، صورت  
بهداشتی  و  کنترل  کیفی   بازرسی   کلی   طور   می گیرد.  به  
 فرآورده های  خوراکی  دام  در  مراحل  تولید،  کشتار  دام  و  طیور 
این  سازمان  می باشد.  با  توجه    و  توزیع  از  وظایف  عمده   ی 
دام  و  طیور   و  نقل  غیر مجاز   به مخاطرات  بهداشتی  حمل  
برای  جامعه   ی انسانی  و  نیز  صنعت  دام  و طیور  و  نیز  احتمال 
 انتشار  بیماری های  مشترک  بین  انسان  و  حیوان،  حمل   و   نقل  
هرگونه  دام  و  طیور  باید  با  مجوز  بهداشتی دام پزشکی   انجام  

شود.
این  سازمان  به  منظور  تهیه   ی مناسب ترین  واکسن ها  با  
به  رازی  همکاری  دارد.  این واکسن ها  با  توجه   موسسه   ی 

طیور  متفاوت  است. در  مورد   محیطی    نوع،  نژاد  و  شرایط  
سرم  و  واکسن   انواع  دارو،   ورود،  صدور  و فروش   ساخت،  
 مواد  بیولوژیکی  مخصوص  دام  نظارت  انجام  می شود.  تهیه  
وسایل  و  لوازم  فنی،  داروها،  واکسن،  سرم،  مواد   بیولوژیکی، 
مربوط  به  مبارزه  با  کننده   ی  مواد  ضد  عفونی   و    سموم  
 بیماری های  دامی  از  داخل  یا  خارج  کشور  و  عرضه   ی آن  به  
مصرف   کنندگان  به قیمت  تمام  شده  یا  به  صورت  بالعوض  

از  دیگر  وظایف  سازمان  دام  پزشکی  می باشد.
دفتر  مبارزه  با  بیماری های  طیور،  آبزیان  و  زنبور عسل  و 
 دفتر  مبارزه  با  بیماری های  دامی  در  خصوص ارزیابی  اثرات 
 حاصله  از  کاربرد  واکسن ها  و  داروها  با  این  سازمان  همکاری 
موثرترین   بهترین  و   تصمیم   گیری درمورد   تا    می کنند  
طریقه  ی  پیش  گیری،  کنترل،  مبارزه  و  ریشه کنی  بیماری ها 

 تعیین  شود. 
مجوزهای  صدور   سازمان   دام  پزشکی،   وظایف   دیگر   از  
می باشد.  مانند   اماکن  مرتبط             فعالیت  اعضا  و    الزم  برای  
صدور  پروانه  ی  اشتغال  به  کار  مایه   کوبی  و  درمان  دام  جهت  
افراد  ذی  صالح.  صدور پروانه  و  مجوزهای  بهداشتی  تاسیس،  
بهره   برداری  از  مراکز  و  تاسیسات  دامی  و  فرآورده های خوراکی 
 و  غیر  خوراکی  دامی.  صدور  پروانه  ی  تاسیس  بیمارستان ها، 
 داروخانه ها،  درمانگاه ها  و آزمایشگاه های  دام  پزشکی  و  نظارت  
و  موسسات   برای   پروانه  ی  اشتغال   بر فعالیت  آن ها.  صدور  

 واحدهای  تهیه  کننده  ی  مواد  مورد  مصرف   دام  پزشکی.
فعالیت های  سازمان  دیگر   از   فعالیت های  آموزشی  
و  برنامه های آموزشی  قبل   تهیه  و  تنظیم    می باشد.  مانند  
پزشکی .  انجام  امور  مربوط  دام  کادر   ضمن  خدمت  جهت  
دام  پزشکی   برای  گاو  داران،  برگزاری  دوره  ی آموزش   به  
برنامه  ی  تنظیم   تکنسین.   تربیت    زنبور داران،  ...  و  دوره ی 
پیش بینی   دام  پزشکی .    کارآموزی دانشجویان  دانشکده های 
مورد  نیاز  سازمان  بر اساس   برنامه  نیروی  انسانی   تامین   و  
توسعه  ی  و   تاسیس   مصوب.   بودجه   ی   و   تشکیالت  و  
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 شبکه های  دام  پزشکی  هم چنین  تربیت  کادر  فنی  در  مناطق  
و  مراکز  دامداری  کشور.

 وظایف  متقابل  سازمان دام  پزشکی کشور  
و  دهیاری ها

بیشتر  دامداری ها،  دامپروری ها،  مراکز  پرورش  طیور  و  ... 
 در  مراکز  روستایی  کشور  واقع  شده اند، لذا  عمده  فعالیت های 
می شود.  انجام   مناطق   در  این   کشور،    سازمان  دام  پزشکی  
دهیاران  و شوراهای  اسالمی  در  پیش  برد  اهداف    نقش  
اجرای  وظایف  ایجاد  تسهیالت  الزم  برای   و   دام  پزشکی  
 تعیین  شده  در  سازمان  بسیار  موثر  است.  دهیاران  به  عنوان 
 پل  ارتباطی  بین  مردم  و  مسئوالن هستند  و  از  این  رو  نقش 
 به  سزایی  در  راستای  رفع  مشکالت  روستا  دارند   و  در  وهله ی 
و  نظافت   زیست   محیطی  روستا،  حفظ   بهبود وضعیت   اول  
 ایجاد  زمینه ی مناسب  برای  تامین  بهداشت  محیط  و  نظارت  
بر  امور  بهداشتی  روستا  از  قبیل  کشتار  دام  و  عرضه ی گوشت  

به  عهده ی دهیاران              می باشد. 
دهیاران  موظف  اند  پس  از  مشاهده ی این  گونه  بیماری ها، 
 مراتب  را  به  مراکز  بهداشتی -درمانی  و دام  پزشکی   محل  یا  
سایر  مراکز  ذی  ربط  اطالع  داده  و  اهتمام  الزم  جهت  دور  
به   حیوانات  مبتال   نگه  داشتن  بیماران مبتال،  معالجه  و  دفع  

امراض  واگیر  بالصاحب  یا  مضر  داشته  باشند . 
دام ها  علیه  بیماری  مایه کوبی   طرح   در   به  عنوان  مثال  
دام  با ماموران   است   دامداران  خواسته  شده    تب برفکی،  از  
پزشکی  همکاری  کرده  و  درصورت  مشاهده  عالیم  بالینی 
 این  بیماری  در  دام ها،  به سرعت  به  دام  پزشکی  منطقه  اطالع 

 دهند. 
یکی  از  طرح های  مشترک  سازمان  دام  پزشکی و  سازمان  
کشتارگاه های  دهیاری ها،  طرح ساماندهی   و   شهرداری ها  

 کشور  است.  در  قالب  این  طرح،  کشتارگاه های  غیر بهداشتی  
به  سازی   و   جدید  ساخته  می شوند   و کشتارگاه های   تعطیل  
فعالیت  دارند  نیز   ادامه ی  کشتارگاه های  قدیمی  که  امکان  

در  دستور  کار  قرار  خواهد  گرفت. 
به  از  دیگر  طرح هایی  که  در  مجلس  شورای  اسالمی  
می باشد.   روستا   است،  طرح  دام  پزشکی   تصویب  رسیده  
میلیارد  ریال     50 اولیه ی  رقم   با     89 سال   از   طرح   این  
این   محروم  کشور اجرایی  شده  است.   استان های   در  
تفاوت   با  این   خانواده  است،   طرح  شبیه  طرح  پزشک  
از  دام  پزشکان  بخش  خصوصی   که  قرار داد  خرید خدمت  
در   که   در  قبال  کاری   دام  پزشکی   سازمان   توسط  
خدماتی  تمامی   می شود.   می دهند،  منعقد   روستاها انجام  
چون  هم  استان های  محرومی   دام  پزشکان  در   این    که  
 کهکیلویه  و  بویر احمد،  چهار محال  و  بختیاری،  لرستان، 
و   زنجان   استان   از    خراسان جنوبی  و  شمالی، قسمت هایی  
...  برای  دام های  روستاییان  انجام  می دهند،  رایگان  خواهد  
دام  پزشک  نفر   روستا،  600   با  انجام  طرح   دام  پزشکی   بود.  
بخش  خصوصی  به  کار  گرفته  خواهند  شد  و هر دام پزشکي 
روستا  حدود  50  تا  100  روستا  را  تحت  پوشش  خدمات  خود  
دارد.  عالوه  بر این خدمات،  دام پزشکان  می توانند  به  کارهای 
 دیگری  نیز  مشغول  باشند.  که  در  این  طرح  دهیار  به عنوان  
را   نظارت  کافی   می بایست   روستا   عالی ترین  مقام  اجرایی  
بر  عمل  کرد  این  دام پزشکان  داشته  باشد  و  در  صورت  لزوم  
به  الزم  را   کارکرد  آنان  گزارش های   کیفیت   در  خصوص  
 مبادی  ذی ربط  ارسال  نماید. البته  شرح  خدمات  این  سازمان 
دهیاران  که   است   وسیع   بسیار   کشور   روستایی    در حوزه ی 
 عزیز، جهت  آشنایی  بیشتر  با  این  سازمان  می توانند  به  آدرس  

اینترنتی www.ivo.org.ir مراجعه نمایند.

بلبل    آباد  
نماد اتحاد  
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عليرضا کاردانپور
Kardanpour@Dehyariha.com

به  ما  مجدد  سفر  براي  شد  بهانه اي  غدير  عيد 
آويني  شهيد  روزگاري  که  سرزميني  "بشاگرد"؛ 
آن جا را وادي    غربت ناميده بود . در ماه هاي آغازين انقالب، 
و در ميان شور و حال مردم انقالبي به سبب رهايي از ظلم 
شهيد    آويني  کارگرداني  به  بشاگرد  از  مستندي   ، طاغوت 
 ، آن  در  کشيده    شده  تصوير  به  محروميت  و  شد  پخش 
دل هاي بسياري را متوجه بشاگرد کرد. بسياري از مردم و 
نهادهاي انقالبي براي کمک به اين مردم و زدودن غبار 
رنج و محنت از چهره ی منطقه قدم در راه پرفراز و نشيب 
خدمت نهادند و در اين مسير طاليه    دار آنان کسي نبود جز 
مرحوم »حاج عبداهلل والي« بنده    اي از بندگان نيک خدا که 
کرد  هرچه  که  الحق  و  بست  مردم  ياري  به  کمر    همت 

ماندگار شد و مثمر ثمر .
حال و پس از گذشت بيش از سه    دهه و به سبب تالش 

بشاگرد  مختلف،  نهادهاي  و  خيرين  ياري  و  منطقه  مردم 
چهره ديگري به خود گرفته است . چهره    اي که روز به روز 
شاداب    تر مي    شود و صد البته که تا رسيدن به نقطه مطلوب 
راه طوالني  است و دشوار؛ وطي اين مسير همت مي    خواهد 

و تالش مضاعف.    
بشاگرد  شهرستان  به  اکنون  که  بشاگرد  منطقه ی 
بين  محصور  است  وسيعي  منطقه ی  است،  شده  تبديل 
که  کرمان  و  بلوچستان  و  سيستان  هرمزگان،  استان    هاي 
بيش از سي    و    پنج هزار نفر جمعيت دارد. شهرستان بشاگرد، 
منطقه ا    ي کوهستاني و تقريبا مستطيل شکل است در شرق 
و  رودان  شهرستان  به  مغرب  از  جاسک.  شمال  و  ميناب 
باريکه    ي ساحلي معروف به بيابان، از مشرق به بلوچستان، 
غربي  دامنه    ي  به  شرق  جنوب  از  و  منوجان  به  شمال  از 
بشاگرد  مي    شود.  محدود  بلوچستان  ساحلي  دشت    هاي 
احتماال جمع "بشگرد" يا "بشکرد" است که نام ديگر اين 
به معناي »باران  بلوچي  منطقه مي    باشد. »بَش« در زبان 

بلبل    آباد  
نماد اتحاد  

معرفی 
روستا                  
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متغير  هواي  و  آب  ويژگي    هاي  از  که  است  تابستاني« 
اين    ناحيه محسوب مي    شود. نزول بش براي محصول خرما 
آسماني    است.  نعمتي  بز  و  گوسفند  براي    گله    هاي  ولي  بال، 
اقتصادي  فعاليت    هاي اصلي  از  کشت خرما و پرورش دام 
سلسله  قله    ي  بلندترين  مي    رود.  به    شمار  شهرستان  اين 
است.  2360    متر  ارتفاع  به  کوه    کوران،  بشاگرد،  کوه    هاي 
سلسله کوه    هاي بسياري که از دشت    هاي بلند سر برآورده    اند 
عليرغم ارتفاع نسبتا کم صعب    العبورند. رنگ غالب در اين 
کوه    ها زيتوني خاکستري است که سنگ    هايي با رنگ    هاي 
ديگر به    طور پراکنده در    آن نفوذ کرده است. رطوبت نسبي 
بسيار پايين، بارندگي    کم و پوشش گياهي ناچيز باعث شده 
و  خشک  و  گرم  تابستان    هاي  داراي  منطقه  اين  تا  است 

زمستان    هاي سرد و خشن باشد. 
سالها پيش با روستايي در اين منطقه آشنا شديم با نام 
"بلبل    آباد" که عزم و اراده ی پوالدين مردمش باعث شده 
است  نام اين روستا جهاني شود. از آنجا که روستاي بلبل    آباد  
به عنوان اولين روستاي پاک که استعمال دخانيات در آن 
روز    ، است  پيدا کرده  و جهاني  ملي  است شهرت  ممنوع 

عيد غدير امسال ، که بيستمين سالگرد ممنوعيت استعمال 
تا  سفر    کرديم  روستا  اين  به   ، بود  روستا  اين  در  دخانيات 

گزارشي از حال و هواي آنجا و اين مراسم تهيه کنيم .
معرفياجماليروستايبلبلآباد

روستاي بلبل    آباد در حوزه    ي زنگيک شهرستان بشاگرد 
منطقه  اين  شاخص  روستاهاي  جزو  بلبل آباد  دارد.  قرار 
مي    باشد؛ چه به لحاظ فرهنگي و سواد اهالي ، چه از لحاظ 
و چه  مانند مدارس شبانه    روزي  روستا  در  امکانات موجود 
حال  در  بلبل    آباد  دام    ها.  تعداد  و  زراعي  زمين    هاي  نظر  از 
حاضر 151 خانوار و 677 نفر جمعيت دارد؛ اين روستا مانند 
تمام مناطق بشاگرد داراي موقعيت کوهستاني مي    باشد، لذا 
محدوديت شديدي در آن از لحاظ تخصيص اراضي براي 
ساخت و ساز مسکوني و حتي کشاورزي وجود دارد. بلبل    آباد 
با 84 هکتار زمين، جزو روستاهايي است که بيشترين سطح 
زيرکشت را در زمينه    ي باغات در کل منطقه دارا است و 
حوزه  در  برتر      روستاهاي  جزو  دام،  دارايي  ميزان  نظر  از 

مي    باشد.
اشتراکات  داراي  اطراف  روستاهاي  و  روستا  اين  اهالي 
فرهنگي بسياري هستند . همچنين از نظر زباني با لهجه    ي 
لهجه  اين  صحبت مي    کنند که درک و فهم  "ملکي    گال" 

براي افراد غير    بومي بسيار دشوار است .
فرهنگوآدابورسوماهاليبلبلآباد 

در روستاي بلبل    آباد تعداد بسيار کمي بيسواد وجود دارد 
که همگي آنها از افراد مسن روستا هستند. ويژگي باسواد 
بودن عموم مردم روستا، يکي از نقاط برجسته    ي فرهنگي و 
اجتماعي بلبل    آباد مي    باشد و اين امر يکي از داليل پيشرفت 

اين روستا نسبت به ساير روستاهاي منطقه مي    باشد. 
برنامه    هاي  و  مراسم  تعدد  روستا،  ويژگي    هاي  ديگر  از 
گروهي و عمومي مي    باشد که در زير به توضيح برخي از 
آن    ها مي    پردازيم. اين مراسم نيازمند فعاليت    هاي گروهي و 
دسته    جمعي هستند و به نوعي تمرين مشارکت در بين افراد 
روستا مي    باشد. مراسم    هاي روستا را مي    توان در قالب سه 
بخش تفکيک نمود: مراسم مذهبي و ملي، مراسم خانوادگي 

و قومي، مراسم ويژه    ي روستا.
براساس  که  هستند  مراسمي  ملي:  و  مذهبي  مراسم 
که  مي    گيرد  صورت  ملي  و  مذهبي  سالگردهاي  و  تقويم 
تعدادي از اين مراسم    ها به شکل ويژه    اي برگزار مي    گردد 
ذکر  زير  در  که  مي    نمايد  ارايه  را  توجهي  قابل  نکات  و 

مي    گردد:
در  روزه  همه  محرم  اول  دهه    ي  در   : صفر  و  محرم 
روستا مراسم عزاداري برگزار مي    شود و دسته    ي عزاداري به 
روستاهاي ديگر حرکت مي    کند. در روز عاشورا نيز مراسم 
روستاهاي حوزه  با حضور دسته    هاي عزاداري  با شکوهي 

برگزار مي    گردد .
ايام فاطميه : يکي از برنامه    هاي مهم  روستا ، مراسم 
مانند  نيز  مراسم  اين  که  مي    باشد.  فاطميه  ايام  عزاداري 
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مراسم روز عاشورا برگزار مي    شود. 
22 بهمن : يکي از برنامه    هاي ملي که به شکل ويژه در 
بلبل    آباد برگزار مي    گردد، "سالگرد پيروزي انقالب اسالمي" 
مي    باشد. در روز 22 بهمن هر سال در 8 نقطه از کوه    هاي 
مي    شود.  برگزار  پشته    ها  زني  آتش  مراسم  روستا  اطراف 
جمع  هيزم  از  بلندي  بسيار  پشته    هاي  نوجوانان  و  جوانان 
مي    کنند. سپس در شب 22 بهمن همراه با مراسم تکبير، 
تمامي اين پشته    ها را آتش زده و به شادي مشغول مي    شوند 

و شربت و شيريني پخش مي    کنند. 
تحويل سال  مراسم  خانواده    ها  در گذشته   : نوروز  عيد 
را در خانه    ي خودشان برگزار مي    کردند. اما امروزه قبل از 
تحويل سال، همه    ي اهالي روستا در جلوي حسينيه جمع 
تهيه  مردم  هزينه    ي خود  با  که  را  گوسفنداني  و  مي    شوند 
مردم  همه    ي  ترتيب  اين  به  مي    کنند.  قرباني  است،  شده 
مراسم تحويل سال را با هم مي    گذرانند. سپس تک تک 
اهالي از زير قرآني که در باالي يک دروازه    ي حجله مانند 
نصب شده است، رد مي    شوند. در ادامه نيز دعاي فرج به 
شکل دسته    جمعي توسط کل روستاييان خوانده شده و بعد 
پذيرايي مي    شوند  و شيريني  با شربت  اهالي  از سخنراني، 
فطر  عيد  است  ذکر  به  الزم  مي    نمايند.  روبوسي  هم  با  و 
و عيد قربان هم جزو مراسم ويژه    ي اهالي مي    باشد و نماز 
اين مراسم  به عالوه در  برپا مي    شود.  اعياد همه    ساله  اين 
زنگيک  حوزه     ي  اهالي  اکثر  بازديد  و  ديد  براي  فرصتي 
راهپيمايي  چون  ديگري  مراسم  همچنين  مي     شود.  فراهم 
روز قدس و يا هفته بسيج و ... در روستا برگزار مي     شود. در 
تمامي مراسم ذکرشده و سخنراني     هاي آن، مسائل سياسي، 
بحث  به  منطقه     اي  و  ملي  رويکرد  با  اجتماعي  و  مذهبي 

گذاشته      مي     شود.
مراسم خانوادگي و قومي: بخش عمده     اي از فرهنگ 
بومي هر منطقه در مراسم قومي و خانوادگي مانند عروسي     ها 
و يا مراسم ويژه ي وفات افراد روستا قابل مشاهده است.
تفاوت در نحوه اجراي اين مراسم در اين روستا با مناطق 
ديگر ، بيان گر فاصله هاي فرهنگي مناطق مختلف با يکديگر 

است. البته الزم به ذکر است که تالش براي ايجاد تغييرات 
تک     تک  زيرا  است.  بسيار سخت  مراسم  از  شکل  اين  در 
برنامه     هاي اين مراسم  ريشه     هاي قومي دارد و سال     هاست 
که در سبک و سياق مشخصي اجرا مي     گردد. در روستاي 
بلبل     آباد و حوزه     ي زنگيک اين قبيل مراسم که از قاعده     ي 
متفاوت و ويژه     اي برخوردار باشند عبارتند از: مراسم تدفين 
پيرامون هريک  که  و 14 صفر  بچه  تولد  ازدواج،  و ختم، 

توضيح داده خواهد شد:
مراسم تدفين و ختم :  در گذشته در روستاي بلبل     آباد، 
هرگاه کسي فوت مي     کرد، خانواده     ي متوفي بايد به مدت 
هفت روز از تمام اهالي بلبل آباد و روستاهاي اطراف پذيرايي 
مي     کردند. مردم در طول روز به خانه     ي صاحب عزا مي     رفته 
و پس از پذيرايي و ناهار به خانه هاي خود باز مي     گشتند. 
تا  است.  داشته  رواج  اخير  سال     هاي  تا  مراسم  شکل  اين 
اين     که در سال     هاي اخير شکل مراسم با تدبير بزرگان روستا 
به  مراسم  در حال حاضر  گونه     اي که  به  است.  تغيير     کرده 

شکلي بسيار     کم هزينه برگزار مي     گردد . 
ازدواج : در اين روستا فرهنگ ازدواج بسيار شبيه به ساير 
مناطق است و آداب و رسوم ويژه     اي براي آن وجود ندارد. اما 
از ويژگي     هاي مورد توجه در ازدواج اهالي، مهريه     هاي بسيار 
پايين مي     باشد. معموال مهريه     ها کمتر از يک     ميليون     تومان 
است و اين امر حتي در بين تحصيل     کرده     ها هم به همين 
صورت رواج دارد. در مراسم ازدواج که عموما به ناهار ختم 
کپرشان  يا  و  خانه  تا  را  داماد  و  عروس  اهالي،  مي     شود، 
همراهي مي     کنند. در بلبل     آباد رسم است که عروس و داماد 
نبايد تا 7 روز از خانه     شان بيرون بيايند که البته مقدار اين 
روزها بنابر تعداد خواهران و برادران عروس، کاهش مي يابد.  
بيشترين عروسي     ها در بشاگرد در ماه شوال بعد از عيد فطر 

و نيز بعد از اعياد قربان و غدير صورت مي     پذيرد.
تولد بچه : وقتي بچه     اي به دنيا مي     آيد، مردم و فاميل     ها 
براي شب     نشيني به خانه     ي والدين او مي     روند. البته رسم بر 
اين است که معموال مردان روستا شب پس از شام و زنان 
روستا نيز در طول روز براي احوال     پرسي و عرض تبريک و 
شاد     باش به خانه ی پدر      و مادر فرزند نو     رسيده مي     روند . اگر 
فرزند دختر باشد، اين شب     نشيني به مدت سه     شب و اگر پسر 
باشد، به مدت هفت شب ادامه مي     يابد. در روز چهلم، مراسم 
ويژه     ي چهلم برگزار مي     شود. در اين مراسم خانواده     ي نوزاد 
برگ چهل     درخت را جمع مي     کنند و داخل يک ظرف آب 
اولين  را روي  تا شب صبر مي     کنند. سپس آب  گذاشته و 
اهميتي  و  مي     ريزند  بيايد  آن     ها  خانه     ي  به  که شب  نفري 

ندارد که فرد از اهالي خانه باشد يا نه!
دليل  که  است  قديمي  مراسم  يک  اين   : 14صفر 
در  مراسم  اين  نمي     داند!  درستي  به  را کسي  آن  برگزاري 
شب 14 صفر و در فضاي باز برگزار مي     شود. در اين مراسم، 
در روز 13 صفر، مردم برگ 14 درخت را مي     چينند و در آب 
مي     ريزند. سپس اقوام نزديک را دعوت مي     کنند. وقتي همه 
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جمع شدند، هرکس چيزي نذر مي     کند و سپس فال حافظ 
مي     گيرند و حافظ مي     خوانند. 

 اشتغال در روستا
زمينه     ي  در  فعال  نسبتا  روستاهاي  از  يکي  بلبل     آباد 
کشاورزي، دامداري و خدمات، در حوزه     ي زنگيک است که 
البته بيشترين حجم اشتغال روستاييان در بخش     کشاورزي 
مي     باشد. زمين     هاي کشاورزي در بلبل     آباد  عموما زير کشت 
مي     باشد.عموما  پرتقال  و  ليموترش  هم  اندکي  و  خرما 
اين  دارد  خرما  درخت   50 حدود  بلبل     آباد  در  خانواده  هر 
محصول بيشتر مورد استفاده     ي خود مردم قرار مي     گيرد و 
مقدار کمي از آن به فروش مي     رسد. از ميان سبزيجات نيز 
سير و پياز کشت مي شود و بعضي از مردم به کشت گندم 
نيز مي     پردازند که البته در بيشتر موارد صرفا براي مصرف 

خانواده مي     باشد.
اشتغال  و  فعاليتي  حوزه     هاي  از  ديگر  يکي  دامداري 
  ، منطقه  بودن  کوهستاني  دليل  به  مي     باشد.  بلبل     آبادي     ها 
عمومًا دام سبک و به خصوص بز پرورش داده مي     شود. هر 

خانواده حدود 10 رأس بز دارد که  البته بعضي از خانواده     ها 
تعداد بسيار کمي هم گوسفند نگهداري مي     کنند.

تامين  نقش  دامداري، صرفا  و  منطقه کشاورزي  اين  در 
بر عهده داشته و حالت تجاري  را  اهالي روستا  مايحتاج  
چيزي  آب  و  زمين  کمبود  به  توجه  با  نيز  مردم  ندارند. 
از  بعد  ندارند.  انتظار  دامداري  و  از     کشاورزي  اين  از  بيش 
کشاورزي و دامداري، شغل رايج مردم روستا امور خدماتي 
است و کارمندي و معلمي نيز از مشاغل رايج در اين روستا 

مي     باشد. 
 عيد غدير و  جشن مرگ دود 

نام  به  روحاني  يک   ،1365 سال  محرم  ايام  در 
حجت االسالم  انارکي براي تبليغ از حوزه     ي علميه     ي قم به 
بلبل     آباد مي     آيد. ايشان روز سوم محرم طي يک سخنراني به 
عوارض دخانيات در زندگي، مخصوصا مشکالت بهداشتي 
مصرف سيگار، قليان و ... مي     پردازند. در اثر اين سخنراني، 
با  پيرمردهاي ده، در شب تاسوعاي همان سال جلسه     اي 
هم گذاشتند و تصميم گرفتند به خاطر جوان     هاي روستا و 

فرزندان     شان ديگر قليان، سيگار و ساير دخانيات را مصرف 
نکنند. اين افراد حدود 30 درصد اهالي را تشکيل مي     دادند. 
را اعالم  اين موضوع  پيرمردهاي روستا،  از  آن شب يکي 
کرد و در حرکتي نمادين، چپق خودش را شکست. صداي 
اين حرکت در بخش بشاگرد پيچيد و از فردا همه خبردار 
شدند که بلبل     آباد قصد ترک دود کرده است. از آن به بعد 
اکثر مردم روستا، قليان يا سيگار نمي     کشيدند و توتون هم 
مصرف نمي     کردند و مصرف دخانيات در مراسم و اجتماعات 
جوانان  از  خصوصا  افرادي  هنوز  اما  شد.  کم     رنگ  روستا 
دود  اين ترک  لذا  بودند  نکرده  بودند که ترک دود  روستا 
با روال کندي ادامه داشت. در سال     1370 و چند روز قبل 
از عيد     غدير، يک روز بعد از نماز، پيرمردها در حسينيه جمع 
خاطر  به  ما  که  اعتراض     کردند  روستا  بزرگان  به  و  شدند 
جوان     هاي روستا دود را کنار گذاشتيم، ولي جوان     ها گاه و 
بيگاه به مصرف سيگار مشغول هستند. اين اعتراض سبب 
شد که يک جلسه     ي عمومي در محل حسينيه برگزار شود. 
اين جلسات به مدت     يک هفته، هر شب حدود 2 تا 3 ساعت 
به طول مي     انجاميد. در هر جلسه، مسئله و يا حرف جديدي 
مطرح مي     شد. بعضي از اهالي می گفتند حاضرند خودشان 
دود را ترک کنند ولي براي پذيرايي از ميهمان يک يا دو 
قليان را نگه مي     دارند. ولي برخي ديگر بر اين عقيده بودند  
که مصرف دود يا بايد براي همه ممنوع باشد يا نباشد و 
ميهمان و غير ميهمان در اين مورد فرقي ندارند. در نهايت 
تصميم همگان بر اين شد که به طور کامل ترک دود نمايند 
و قليان به طور کامل از زندگي مردم حذف شود و مردم در 
منزل خود، در معابر عمومي و حتي در روستاهاي ديگر هم 
از قليان، سيگار و چپق استفاده ننمايند. اين جلسه با شب 
عيد قربان مصادف شد. در روز عيد     قربان، پس از نماز عيد 
که در مسجد خوانده شد، مصوبات جلسه در خطبه     هاي نماز 
اعالم شد و همه شنيدند و پذيرفتند که به     آن عمل کنند و 
مقرر شد که مراسم جشني در روز عيد غدير براي ترک دود 
در روستا برگزار شود. بزرگان روستا افراد زيادي را جهت 
شرکت در مراسم دعوت کردند. در شب عيد     غدير، تعداد 49 
قليان از خانه     هاي روستاييان جمع     آوري و در يک کپر قرار 
داده شد. سيگار افراد و مغازه     ها، توتون     هاي داخل باغچه     ها 
اقامه     ي  از  پس  شد.  جمع     آوري  هم  خشک  توتون     هاي  و 
نماز ظهر و عصر و صرف ناهار، مردم براي اجراي مراسم 
در حسينيه دور هم جمع شدند. ميهمانان نيز وارد حسينيه 
شدند. مراسم با قرائت قرآن و سرود جمهوري اسالمي آغاز 
شد و سپس قطعنامه     ي مرگ دود در حسينيه قرائت شد. 
بعد از پايان مراسم، وقتي جمعيت از حسينيه خارج شدند، 
منظره     ي جديدي را مشاهده کردند: قليان     هايي که رديف 
از  کوله     اي  دايره،  مرکز  تنباکو، سنگ  دوگوني  بودند،  شده 
هيزم و دو     کرت تنباکوي سبز. دايره داراي يک درب ورودي و 
يک درب خروجي بود. هر کدام از اهالي پس از رد شدن از زير 
قرآن، يک قليان را برداشته و به طرف دايره مي     رفتند و پس از 
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تکبير     گفتن، قليان را به سنگي     که در مرکز دايره بود مي     زدند و 
سپس از درون گوني     ها تنباکو برداشته و داخل آتشي     که روشن 
بود مي     ريختند و از سمت ديگر دايره خارج شده و با شربت 
پذيرايي مي     شدند تا نفر بعدي همين     کار را انجام دهد. در نهايت 
دو نفر از اهالي، دو بوته     ي تنباکو را از ريشه     کندند و در آتش 
سوزاندند. و ديگر هيچ اثري از دخانيات و دود در روستا باقي 

نماند و همه از بين رفت. 
اکنون     که نوزده سال از اين ماجرا مي     گذرد هنوز هم اهالي 
بلبل     آباد بر اين عهد و پيمانشان وفادارند و عيد     غدير امسال 
در روستاي خود  را   بيستمين سالگرد مرگ دود  آغاز  نيز 
اثرات جانبي بسياري براي روستا  اتفاق  جشن     گرفتند. اين 
داشته است که از آن جمله مي     توان به افزايش اتحاد دروني، 
فراگيري روند تصميم     سازي و تصميم     گيري جمعي و ايجاد 
هويت مشخص و خاص براي روستا اشاره کرد. اين امر، 
روستاهاي  بقيه     ي  براي  الگو  يک  عنوان  به  را  بلبل     آباد 
منطقه      تبديل     کرده و در نتيجه براي اهالي روستا حس     خوبي 
روستاهاي  از  بسياري  بلبل     آباد  از  پس  است.  کرده  ايجاد 
"برآهنگ"  و  "درجک"  روستاهاي  مانند  نيز  منطقه  ديگر 
نيز اعالم ترک دود کردند. يکي از ويژگي     هاي مردم اين 
منطقه که بر بسياري از تحوالت روستا از جمله ترک دود 
روستاهاي  آن     هاست.  گفتگو     بودن  اهل  است،  داشته  تأثير 
انسجام و همگرايي بااليي برخوردارند  از  حوزه     ي زنگيک 
بسيار  منطقه  اين  مردم  بين  در  و همکاري  تعاون  روح  و 
باالست. مردم بلبل     آباد به تصميم     هايي که به شکل جمعي  

مي     گيرند پاي     بند هستند ؛ حتي     اگر مخالف نظرشان باشد.
در مراسم بيستمين سالگرد مرگ دود امسال نيز خيلي     ها 
آمده بودند ؛ از مسئولين شهرستان گرفته تا مديران ارشد 
حضور  که  روستا  اهالي  تمامي  مهمتر  همه  از  و  استان 
چشمگيري در مراسم داشتند .در اين جشن ساده و صميمي 
مردم روستا از غدير شنيدند و بار ديگر به برکت اين روز با 
يکديگر تجديد پيمان     کردند که اين روح تعاون و اتحاد را در 
روستاي خود حفظ نموده و بر عهدي که در ترک دخانيات 

بسته     اند وفادار بمانند.    
 نقش مديريت روستايي در پيشرفت 

روستا  
مي     باشد.  باال  اجتماعي  سرمايه     ي  با  روستايي  بلبل     آباد 
نيز  و  ايجاد     گرديده  روستا   اهالي  بين  در  که  اعتمادي 
بوده،  قديم  از  تاريخي  شکل  به  افراد  بين  که  مشارکتي 
بسيار  دروني  اتحاد  که  است  داده  تشکيل  را  جامعه     اي 
بااليي داشته و هويت مشخصي را برايشان رقم زده است. 
از هيچ  روستا  افزايش ظرفيت     هاي   براي  آن     ها  همچنين 
تالشي فروگذار نيستند. يکي ديگر از ويژگي     هاي ملموس و 
قابل مشاهده در بين     اهالي اين روستا توجه به جلب امکانات 
است آن ها از هيچ فرصتي براي جذب منابع به روستايشان 
غافل نمي     شوند. حضور فردي بنام آقاي "عزيز عزيزي" در 
و  روستا  اين  پيشرفت هاي  از  بسياري  روستا سرمنشا  اين 
حتي منطقه ی بشاگرد بوده است . »عزيزي« که اولين معلم 
 ، بازنشسته شده است  تازگي  به  بوده و  نيز  بومي بشاگرد 
نقشي کليدي در بحث مرگ     دود در بلبل     آباد داشته است .هر 
چند وي مسئوليت رسمي مانند عضويت در شوراي     اسالمي 
تصميم     سازي     هاي  و  تصميم     گيري  در  اما  ندارد  را  روستا 
مرتبط با روستا حضوري موثر و پر     رنگ دارد.  با وجود تعامل 
با  روستا  دهياري  و  شوراي     اسالمي  اعضاي  ميان  مناسب 

ايشان ، روستا روندي رو به رشد در پيش روي خود دارد. 
پيگيري     هاي  با  نيز  روستا  دهياري  و  اسالمي  شوراي 
روستا  اين  تحول  در  کليدي  نقش  خويش  مجدانه ی 
پسماند،  منظم  جمع     آوري  هادي،  طرح  اجراي  داشته     اند. 
به  ويژه  مناسبتهاي  در  شکوه  با  جشن     هاي  برگزاري 
خصوص در سالگرد مرگ دود،  انتخاب روستاي بلبل     آباد 
به عنوان يکي از سي روستاي برتر     کشور و وجود 5 مدرسه 
روزانه و شبانه روزي، مسجد، حسينيه، بوستان روستايي و... 
نمونه     هايي از نتايج و ثمرات پيگيري     هاي مديريت روستا با 

مشارکت عموم اهالي بوده است .
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اجراي طرح توسعه ی مديريت 
پسماند در 5400 روستا

مدير کل عمران و توسعه ی روستايي سازمان شهرداري ها  
و دهیاری های کشور گفت: 5 هزار و 400 روستا در کشور 

تحت توسعه مديريت پسماند زباله قرار گرفته اند.
مجید عبد الهی در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره 
و  شهرداری ها  سازمان  و  وزارت کشور  از سوی  اين که  به 
اولويت های  از  يکی  به عنوان  پسماند  مديريت  دهیاری ها 
عمده در حوزه روستايی قرار داده شده است، اظهار داشت: 
تولید سرانه زباله هر نفر روستايی در کشور حدود 500 گرم 

است. 
وی با بیان اينکه تولید سرانه زباله هر نفر روستايی کمتر 
از سرانه ساکنین شهرها برآورد شده است، افزود: در جهت 
حفظ محیط زيست و برطرف شدن آلودگی ها در روستاهای 
کشور مديريت پسماند زباله های جامد صورت می گیرد که 
تاکنون 5 هزار و 400 روستا در کشور زير پوشش مديريت 

پسماند قرار گرفته اند. 
عبدالهی با بیان اين که مجموع تولید زباله ی روستايیان 
به 11 میلیون تن در سال می رسد، گفت: به منظور مديريت 
تومان  میلیارد  زباله های روستايیان، 11  بر پسماند  مطلوب 
اعتبارات راهبردی و بخشی به روستاها تخصیص يافته که 

اين میزان اعتبار تاکنون دريافت و هزينه شده است. 
وی تصريح کرد: يکی از مهم ترين مولفه های توسعه پايدار 
روستايی مديريت پسماندها بوده که اين مديريت مستلزم 
ايجاد زيرساخت های الزم از جمله آماده سازی بستر فرهنگی ، 
 اجتماعی و فراهم کردن امکانات مالی و تجهیزات الزم است. 
شهرداری ها  سازمان  روستايي  توسعه  و  عمران  مديرکل 
در سال های گذشته  اين که  بیان  با  دهیاری های کشور  و 
اين اعتبار راهبردی به صورت متمرکز به سازمان توسعه 
روستايی اختصاص پیدا می کرد، گفت: اکنون اين اعتبارات 
در قالب پروژه ها تعريف شده و به روستا پرداخت می شود. 

توسعه  و  بهبود  راستای  در  اينکه  بر  تاکید  با  عبدالهی 
و  کشور  روستايی  مناطق  در  پسماندها  مديريت  سیستم 
نیز با توجه به تاکیدات قوانین مختلف به ويژه ماده هفت 

قانون مديريت پسماندها و آيین نامه اجرايی آن و نیز شرح 
وظايف دهیاران، اين نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان 
مدير اجرايی پسماند، وظیفه برقراری و يا ساماندهی سیستم 
برعهده  را  روستاها  سطح  در  جامد  پسماندهای  مديريت 
دارد، خاط رنشان کرد: اعتبار الزم برای خريد 2 هزار و 900 
دستگاه ماشین آالت جمع آوری زباله  و نیز خدمات عمرانی 
برای دهیاری ها تخصیص يافته که با خريد اين دستگاه ها 
تمام زباله های روستاهای کشور به وسیله سیستم جمع آوری 

زباله مکانیزه جمع آوری می شود.

اخذ کد دستگاه اجرايي براي 
دهياری هاي استان مرکزي و 

کرمانشاه
باتوجه  کرمانشاه  و  مرکزي  استان هاي  استانداري 
بودجه  قانون  در  دهیاری ها  شدن  اجرايی  دستگاه  به 
معاونت  گیري هاي  پي  و  هماهنگي ها  با  کشور   1389
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي  امور  
از سوي معاونت  کشور موفق به اخذ کد دستگاه اجرايي 

برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری شدند.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  اجرايی  توان  افزايش  منظور  به  کشور،  دهیاري هاي 
و  مديريت  متولی  عنوان  به  دهیاری  نهاد  جايگاه  ارتقای 
معاونت  پیگیری های  با  محلی،  درسطح  روستايی  توسعه 
بودجه  قانون   2 بند  طبق  سازمان،  اين  امور دهیاری های 
تصويب  با  گذشته  سال  خاتمه  ،در  کشور   1389 سال 
اجرايی  دستگاه  عنوان  به  دهیاری ها  مجلس  نمايندگان 

شناخته شدند.
جلسات  مصوبه  اين  شدن  اجرايی  برای  اساس  براين 
کارشناسی متعددی توسط معاونت امور دهیاري ها با دفاتر      
ذی ربط در معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست 
جمهوری برگزار و ساز و کار الزم براي اين منظور تهیه و 
به استانداری ها ابالغ شد تا استانداری ها نسبت به اخذ کد 
تا     دهیاری ها  نمايند  اقدام  برای دهیاری ها  اجرايی  دستگاه 
مبادله  اجرايی  دستگاه های  ساير  همانند  بتوانند  نیز 

موافقت نامه را انجام دهند.
پس از مشخص شدن ساز و کار مربوطه، خوشبختانه 
تاکنون استانداری های مرکزی و کرمانشاه موفق به اخذ 
کد دستگاه اجرايی برای دهیاری ها گرديدند، که موفقیت 
مذکور  استان های  دهیاری های  برای  ارزشمندی  بسیار 
محسوب می شود. همچنین ساير استانداری ها نیز در حال 

پي گیري جدي  اين موضوع می باشند. 
بديهی است اين ارتقای جايگاه برای دهیاری ها نقطه 
عطفی در توسعه پايدار روستايی بوده و موجب تسريع در 
آبادانی روستاها، استفاده از پتانسیل های موجود در روستاها 

اخبار
دهیاریها
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با محوریت دهیاری ها، کاهش هزینه هاي  اجرای  طرح های 
عمرانی و جلب مشارکت مردم در اجرای آن ها می شود. 

دهياران پنج استان با گردشگري 
روستايي آشنا شدند 

فرهنگی  میراث  حفظ  آموزشی  دوره ی  چهارمین 
وگردشگری روستایی با حضور 51 نفر از دهیاران روستاهای 
هدف گردشگری پنج استان از سوی سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های کشور در خراسان رضوی برگزار شد.
و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دهیاری های کشور، این دوره ی آموزشی در راستای ارتقای 
دانش شغلی و علمی دهیاران روستاهای هدف گردشگری 
انتقال تجربیات آنها با یکدیگر از سوی معاونت  کشور و 
آموزشی پژوهشکده ی مدیریت شهری  و  روستایی سازمان 
سازمان  همکاری  با  و  کشور  ودهیاری های  شهرداری ها 

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.
استان های  منتخب  دهیار  آموزشی 51  دوره ی  این  در 
و  خراسان جنوبی،کرمان  ،خراسان شمالی،  خراسان رضوی 

سیستان وبلوچستان حضور داشتند.
دهیاران در این دوره هاي  آموزشی با موضوعات اصول 
و مبانی گردشگری روستایی، آشنایی با صنعت گردشگری 
روستایی و خدمات مختلف مرتبط با آن، پیشینه و اهداف 
دنیای  در  روستایی  گردشگری  گردشگری،  توسعه ی 
نیز  و  توسعه(  عوامل  و  موفقیت ها  و  )اولویت ها  امروزی 
آشنا  روستایی  گردشگری  توسعه ی  مدل های  و  الگوها 

می شوند.
میراث فرهنگی و صنایع دستی، گردشگری روستایی و 
الگوهای رفتاری در گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و 
کاهش اثرات منفی بر بافت فرهنگی و طبیعی روستاها و 
از  تخریب  از  جلوگیری  و  حفاظتی  شیوه های  و  روش ها 
دیگر موضوعات آموزشی است که برای دهیاران شرکت 

کننده در این دوره ها ارایه می شود.

سومين دوره ی آموزشي دهيار 
هميار 

عنوان   تحت  همیار”  “دهیار  آموزشي  دوره ی  سومین 
در  کمپوست  تولید  و  بهداشتي  دفن  تخصصي  آموزش 
روستاها با حضور 60 نفر از دهیاران منتخب 9 استان کشور 
از 29 آبان از سوي سازمان شهرداري ها ودهیاري هاي کشور 

در استان کرمان برگزار شد.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
دهیاران  آموزش  هدف  با  دوره ها  کشور،این  دهیاري هاي 
کرده  تحصیل  و  تجربه  صاحب  دهیاران  طریق  از  کشور 
استان ها و براي سهولت انتقال تجارب دهیاري ها به سایر 

مدیریت  پژوهشکده  آموزشي  معاونت  سوي  از  دهیاران 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستایي  و  شهري 
کشور به مدت سه روز در قالب 24 ساعت آموزشي برگزار 

گردید.
با حضور  دومین دوره این مجموعه آموزش ها ماه قبل 

دهیاران منتخب 10 استان در گیالن برگزار شد. 

تاسيس 43 دهياري جديد در 
استان مرکزي

در پی درخواست استانداری مرکزي با تاسیس دهیاری در 
تعدادی از روستاهای این استان مراتب بالمانع بودن تاسیس 

دهیاری در 43 روستا از سوی وزیر کشور ابالغ شد.
و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دهیاری های کشور،در پی پیشنهاد استانداری استان مرکزي 
مبنی بر تاسیس دهیاری در تعدادی از روستاهای این استان، 
مهندس مصطفی محمد نجار وزیر کشور با توجه به ماده 
روستاهای  در  خودکفا  دهیاری های  تاسیس  قانون  واحده 
 11 ماده  تحقق  صورت  در  و    77/4/14 مصوب  کشور 
 43 تاسیس  دهیاری ها؛با  سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه 
ابالغ  استان  این  استانداری  به  مراتب  و  موافقت  دهیاری 

شد.
که  شده  خواسته  مربوطه  استانداری  از  ابالغیه  این  در 
طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تاسیس دهیاری در 
روستاهای مذکور اقدام و شروع به کار دهیاری های مذکور را 

به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعالم نماید .

ابالغ شيوه نامه نظارت و کنترل 
نرخ هاي بار و مسافر حمل و نقل 
شهري،درون شهري و روستايي

بار  بر کنترل نرخ هاي  به منظور نظارت موثر و کارآمد 
شهري،حومه اي  شهري،بین  درون  نقل  و  حمل  مسافر  و 
به  اجرا  براي  وزیر کشور  سوي  از  روستایي؛شیوه نامه اي  و 

استانداران سراسر کشور ابالغ شد.
براساس این شیوه نامه، نظارت عالیه بر عملکرد صحیح و 
نرخ کرایه ناوگان بخشي از آژانس ها و وانت بارهایي که زیر 

نظر اتحادیه ها مي باشند،به عهده وزارت بازرگاني است.
مدیریت و نظارت بر نظام جابه جایي ناوگان بار و مسافر 
روستایي و انجام هماهنگي هاي الزم في مابین در رابطه با 
نحوه جابه جایي در شهرها و روستاها به عهده کمیته هاي حمل 

و نقل استاني و شهرستاني از طریق بخشداري هاست.
نرخ هاي جدید حمل و نقل درون شهري و برون شهري 
در صورت نیاز توسط کارگروه هدفمندسازي یارانه ها تعیین 
و از طریق وزارتخانه هاي کشور و راه و ترابري ابالغ خواهد 

شد.
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پرداخت 46 ميليارد تومان براي 
حامل  هاي انرژي در روستاها

و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور    معاون 
دهیاری های  کشور گفت: 46  میلیارد تومان اعتبار بالعوض 

برای حامل های انرژی در روستاها پرداخت می شود.
مهندس فراقی در حاشیه ی جلسه هدفمند کردن یارانه ها 
در شهر ساري به  خبرنگاران گفت: بر  اساس آخرین ابالغ 
وزارت کشور 23 هزار و 300 دهیاری در کشور وجود دارد 
که به 13هزار و 500 دهیاری که شاخص هاي جمعیتي 

خاصي  دارند ، یارانه حامل های انرژی تعلق می گیرد. 

بهبود وضع مالي کشاورزان و 
روستاييان با هدفمندي يارانه ها 

با  کرد:  تأکید  جهاد کشاورزی  وزیر  امور مجلس  معاون 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وضع درآمد کشاورزان 

قطعا بهتر می شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران”سید بهلول حسینی”  
در پاسخ به این پرسش که آیا کشاورزان با هدفمند شدن 
یارانه ها نگرانی داشته باشند یا نه، اظهار داشت: فقط این 
را بگویم که هیچ نگران نباشند، زیرا تمام پیش بینی هاي 
انجام شده و قطعا  قانون  اجرای  از  برای هر مرحله  الزم 

هدفمندی یارانه ها به نفع کشاورزان خواهد بود. 
آب،  هزینه ی  مورد  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
گازوییل و برق کشاورزان بعد از هدفمندی یارانه ها گفت: 
 همه ی این هزینه ها پیش بینی و طوری برنامه ریزی شده 
است که در نهایت به ضرر کشاورزان نخواهد بود و جای 

هیچ نگرانی در مورد هزینه ها نیست. 
حسینی تأکید کرد: به صورت ویژه برای اقشار کم درآمد 
و به خصوص برای کشاورزان تمهیداتی در نظر گرفته شده 

است و درآمد کشاورزان کاهش پیدا نخواهد کرد. 
معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این 
پرسش که چند درصد از30درصد درآمد هدفمندی یارانه ها 
استفاده  مورد  کشاورزی  بخش  در  تولید  از  حمایت  برای 
مورد سهم  در  قطعی  نتیجه ی  هنوز  گفت:  می گیرد،  قرار 

و هم  اما هم عدالت  نشده،  بخش های مختلف مشخص 
حساسیت بخش کشاورزی در تصمیم دولت لحاظ شده و 
استحقاق بخش کشاورزی برای دریافت حمایت ها در نظر 

گرفته شده است. 
از  یارانه ها  هدفمندی  که  این  خاطر  به  افزود:  وی 
دهک های پردرآمد به سمت دهک های کم درآمد حرکت 
سود  قانون  این  اجرای  از  قطعا  دهک ششم  تا   ، می کند 
که  مي شود  باعث  قانون  اجراي  طرفی  از  برد.  خواهند 
مصرف  خوب  و  بپرهیزند  اسراف کاری  از  باال  دهک های 
کنند و در نتیجه این به نفع جامعه و توسعه ی کشور است. 
وی افزود: کشاورزان از هدفمندی یارانه ها ضرر نخواهند 
کرد و پیش بینی الزم برای آن ها در نظر گرفته شده است. 
معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی در مورد این که 
آیا تسهیالت الزم برای جبران افزایش هزینه ی کشاورزان 
شده  پیش بینی  نیز  موارد  این  گفت:  شده،  گرفته  نظر  در 
است و حتی تسهیالت مورد نیاز برای جبران هزینه ها در 

نظر گرفته می شود. 

پرداخت يارانه به ناوگان 
حمل و نقل روستايي بوشهر در 

طرح هدفمند سازي يارانه ها

جلسه هماهنگی اجرای هدفمندسازی یارانه ها در بخش 
و  حمل و نقل  کل  مدیران  حضور  با  روستایی  حمل و نقل 
پایانه ها، دفتر امور روستایی استانداری و بخشداران سراسر 

استان بوشهر برگزار شد.
حمیدرضا  نشست  این  در  موج،  خبرگزاري  گزارش  به 
با  بوشهر  استان  پایانه های  و  حمل و نقل  مدیرکل  علم 
اجرای  برای  وپایانه ها  ویژه ی حمل ونقل  تدارک  به  اشاره 
هدفمند سازی یارانه ها در بخش حمل ونقل روستایی گفت: 
انجام  حال  در  مختلف  سطوح  در  طرح  اجرای  مقدمات 
است و ضمن شناسایی و ثبت نام از ناوگان فعال در بخش 
حمل و نقل روستایی، جلسات مختلفی نیز با دهیاران برگزار 

شده است.
معرفی  بخشداران،  و  دهیاران  با  تعامل  در  افزود:  وی 

روستاها 
در آیینه مطبوعات
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از مالکان خودروهای عمومی کوچک روستایی  و ثبت نام 
تأیید بخشداران  به عهده ی دهیاران و  را  نظیر وانت بارها 
گذاشته ایم که پس از طی مراحل ثبت نام، ناوگان حمل و نقل 

روستایی نیز از هدفمندسازی یارانه ها بهره مند می شوند.
امور  دفتر  مدیرکل  عالی نژاد  حسین  نشست،  این  در 
تشریح  ضمن  سخنانی  طی  بوشهر  استانداری  روستایی 
اجرای  برای  استانداری  امور  روستایی  دفتر  اقدامات 
هدفمندسازی یارانه ها در بخش روستایی گفت: در راستای 
سیاست دولت و توجه ویژه دولت دهم به مناطق محروم و 
روستایی درصدد هستیم با همکاری اداره کل حمل و نقل و 
پایانه ها مقدمات اجرای طرح در بخش حمل و نقل روستایی 
را به گونه ای ساماندهی کنیم که خللی در جابجایی مسافر 
و کاالی روستاییان پس از هدفمندسازی یارانه ها به وجود 

نیاید.
وی افزود: به همین منظور طرح فراخوان و اخذ شماره حساب 
از مالکان ناوگان عمومی روستایی با همکاری حمل و نقل و 
پایانه ها و دهیاران در حال انجام است و تا شناسایی کامل 

ناوگان عمومی روستایی ادامه خواهد یافت.

نياز کشور به احداث 151 هزار 
کيلومتر راه روستايي

به  نیاز  کشور  روستایی  راه های  وضعیت  بهبود  برای 
راه روستایی داریم.  بازسازی 151 هزار کیلومتر  احداث و 
راه های  نگهداری  و  ساخت  معاون  حسین میرشفیع،  سید 
روستایی وزارت راه و ترابری در گفتگو با خبرگزاری موج، با 
اعالم این مطلب گفت: وزارت راه و ترابری در حال حاضر 
3 پروژه مهم احداث راه و پل تنگه جمین بین کهکیلویه 
و  کهکیلویه  در  زیالیی  جاده  خوزستان،  و  بویراحمد  و 
بختیاری  و  چهارمحال  در  طویل  پلي  احداث  و  بویراحمد 
با اشاره به ضرورت بازسازی و  را در دست اجرا دارد.وی 
نگهداری جاده های روستایی اذعان داشت: با توجه به این 
که مدت زمان زیادی از احداث راه های روستایی در کشور 

می گذرد، این راه ها نیاز به تعمیر و بازسازی دارند.
نگهداری  هزینه ی  که  مطلب  این  بیان  با  میرشفیع 

راه های روستایی کشور باال است، تصریح کرد: به منظور 
هزینه ی  تا  است  الزم  روستایی  راه های  در  ایمنی  حفظ 

نگهداری و تعمیر آن ها تامین  شود.
اگر مسیرهای  این که  بر  تاکید  با  معاونت راه و ترابری 
روستایی بازسازی نشود منجر به کاهش ایمنی و تخریب 
منظور  به  کرد:  نشان  خاطر  شد،  خواهند  پل ها  و  راه ها 
بازسازی و نگهداری راه های روستایی کشور نیاز به اعتبار 
در  رقم  این  که  داریم  تومانی  میلیون   200 و  میلیارد   9

پیش نویس برنامه پنجم توسعه ذکر شده است.

تقويت  شوراهاي روستايي از 
طريق افزايش ارتباط با نهادهاي 

اجرايي 
خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
تقویت شوراهای روستایی، از طریق اصالح قانون و افزایش 

ارتباط میان شوراها و نهادهای اجرایی شد. 
را  دیدگاه  دو  که  مطلب  این  بیان  با  پژوهش ها  مرکز 
یکدیگر  از  باید  روستا  اسالمی  نهاد شوراهای  به  نسبت 
تفکیک کرد، افزوده است:دیدگاه اول که رویکردی بدبینانه 
است بر این باور است که با توجه به مشکالت متعددی که 
نهاد شوراهای روستایی با آن مواجه هستند و این مشکالت 
در موارد بسیاری باعث عدم کارآیی و ناکارآمدی این نهاد 
شده، باید نهاد شوراهای روستایی از ساختار مدیریتی کشور 
حذف شود، زیرا عالوه بر هزینه های مادی  که برای دولت 
شوراها  فعالیت  ، تداوم  ایجاد کرده  برای مردم  همچنین  و 
ناکارآمدی  زیرا  نیست،  مصلحت  به  نیز  معنوی  لحاظ  به 
شوراهای روستا و نارضایتی مردم از عملکرد آنان فقط به 

نهاد شوراها محدود نمی شود. 
در ادامه ی این گزارش آمده است: فرافکنی و گسترش 
به  را  بسیاری  معنوی  هزینه های  روستا،  اهالی  نارضایتی 
نظام سیاسی تحمیل می کند؛ معتقدین به این دیدگاه جهت 
جایگزین  شدن شوراهای روستایی خواهان احیای دهداران 
سابق با انجام اصالحات الزم هستند. در این طرح فردی 
می کند؛  فعالیت  روستا  در  بخشداری  نماینده ی  عنوان  به 
و  می شود  محسوب  بخشداری  قراردادی  کارمند  فرد  این 

امور مربوط به روستا را پی گیری می کند. 
موظف  دهدار  اساس  این  بر  می افزاید:  گزارش  این 
طریق  از  مسایل  پیگیری  و  روستا  در  مستمر  حضور  به 
دیگر  سوی  از  و  است  دولتی  ادارات  سایر  و  بخشداری 
مدیریت متمرکز ، سرعت پیگیری امور و همچنین نظارت 
بر آن را تسهیل می کند، در حالی که پراکندگی موجود در 
نظام شورایی باعث پیچیدگی امور و گاه معطل ماندن آن ها 

می شود. 
مقابل  در  است که   گزارش  تأکید شده  این  ادامه ی  در 
دیدگاه اول، بسیاری بر این باور هستند که نظام شورایی 
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نظام های  ساختار  در  حذف  غیرقابل  اصول  از  یکی 
همه  توسعه ی  افراد  این  دیدگاه  از  است.  دموکراتیک 
از طریق مشارکت حداکثری مردم امکان پذیر  جانبه فقط 
است و این مشارکت هنگامی میسر می شود که مردم و یا 
نمایندگان آنان در فرآیندهای قانونگذاری، تصمیم سازی و 
تصمیم گیری حضور مؤثر داشته باشند. در این رویکرد دو 
پیش فرض وجود دارد. پیش فرض اول این است که مردم 
نسبت به قوانین و تصمیماتی که خود در فرآیند ایجاد آن 
مشارکت داشته اند احساس تعلق بیشتری می کنند، بنابراین 
هزینه های اجرایی و کنترلی چنین قوانین و تصمیماتی به 
حداقل می رسد. پیش فرض دوم این است که توسعه ی همه 
جانبه فقط در صورتی امکان پذیر است که همه ی اقشار و 

آحاد جامعه در فرآیند آن مشارکت داشته باشند. 
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: توسعه به 
معنای افزایش توانمندی نظام سیاسی برای پاسخگویی به 
تقاضاهای اجتماعی در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی 
نظام  ظاهر  به  چند  هر  تعریف  این  در  است؛  فرهنگی  و 
نظام سیاسی هنگامی  اما  دارد،  قرار  در محوریت  سیاسی 
می تواند به این توانمندی برسد که در تعامل مستمر با نظام 
اجتماعی و مردم باشد که یکی از نمودهای این تعامل نهاد 

شوراهای اسالمی است. 
این گزارش می افزاید: مرکز تقویت نهاد شوراهای اسالمی 
روستا هدفی است که نباید به دلیل وجود مشکالت فعلی 
آن را نادیده گرفت، برای ایجاد، نهادینه شدن و توسعه ی 
هر نوع نهادی در جامعه مشکالت و محدودیت هایی وجود 
دارد که باید آن محدودیت ها و مشکالت را با تدبیر رفع 
نمود. به عبارت بهتر هیچ گاه نباید به دلیل وجود شر قلیل 

از خیر کثیر گذشت. 
در پایان این گزارش تأکید شده است: در مجموع عالوه 
روستایی،  شوراهای  تقویت  جهت  فوق الذکر  مسائل  بر 
و  شوراها  میان  ارتباط  اصالح قانون،  طریق  از  می باید 
نهادهای اجرایی را افزایش داد و نیز ارتباط آن ها با مجلس 
شورای اسالمی را به طریقی تقویت کرد؛ این مهم می تواند 
از طریق ایجاد تشکیالتی جهت حضور نمایندگان مجلس 
نمایندگان شوراهای شهر و  با حضور  در جلسات دوره ای 
روستای حوزه ی انتخابیه و پی گیری مشکالت آنان و نیز از 
طریق تقویت حضور و اثربخشی مصوبات شوراهای استانی 
روستایی  شوراهای  زمینه ی  در  استان ها  عالی  شورای  و 

تأمین شود.

 تحصيل سه ميليون دانش آموز 
در مجتمع هاي روستايي

معاون آموزش متوسطه ی وزارت آموزش وپرورش گفت: 
در هشت هزار مجتمع آموزشی روستایی حدود سه میلیون 

دانش آموز در حال تحصیل هستند.

نخستین  در  سحرخیز  ابراهیم  "ایسکانیوز"  گزارش  به 
با   ، کشور  سراسر  آموزشی و پرورشی  مجتمع های  همایش 
اشاره به طرح مجتمع های آموزش روستایی گفت: این طرح 
در سال تحصیلی جاری با هدف توسعه ی عدالت آموزشی، 
توانمندی  و  ارتقا  و  روستایی  مدارس  بر  بیشتر  نظارت 
در  ضمن خدمت  دوره های  برگزاری  با  معلمان  اطالعات 

حال اجرا است.
گفت:  مجتمع ها،  مالی  مسائل  بررسی  به  اشاره  با  وی 
به  که  مدرسه  هزار  داریم هشت  قصد  آینده  ماه  دو  طی 
عنوان مراکز این مجتمع ها هستند را به رایانه مجهز کنیم تا 
اطالعات دانش آموزان و پرسنل را به صورت شفاف دریافت 

کنیم.
سحرخیز با اشاره به بسته های آموزشی و پرورشی برای 
مجتمع های روستایی تاکید کرد: طبق اطالعات ارسالی از 
استان ها به خصوص روستاهای محروم رضایت حداکثری 

در بین دانش آموزان و معلمان به وجود آمده است.
امسال  نوپا  به صورت  برنامه  این  این که  اعالم  با  وی 
اجرا شده است،خاطرنشان کرد: قطعا مشکالت زیادی وجود 
خواهد داشت اما امیدواریم با برنامه ریزی و حمایت از این 
طرح مشکالت برطرف شود و طی دو سال آینده با ایجاد 
فراهم  شهر  به  را  طرح  این  ورود  شرایط  الزم  بسترهای 

کنیم.

روستاها ازپتانسيل خوبي در 
عرصه ی ورزش برخوردارند

عشایری  و  روستایی  ورزش های  فدراسیون  رییس 
خوبی  ظرفیت های  و  پتانسیل  از  کشور  روستاهای  گفت: 
این فدراسیون تالش  لذا  در عرصه ی ورزش برخوردارند، 
و  شهرها  به  تجهیزات  و  امکانات  توزیع  در  تا  می کند 

روستاها دقت کافی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري مهر در زنجان، غالمرضا جعفری 
در مجمع انتخابات هیات ورزش های روستایی و عشایری 
استان با بیان اینکه مسئوالن ورزش استان باید مشارکت 
دهند  قرار  مد نظر  بیش از پیش  ورزش  در  را  روستاییان 
افزود: یکی از اولویت های این فدراسیون، توسعه ی ورزش 
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روستایی است.
جعفری با اشاره به تاکید و اهتمام دولت به ورزش روستایی 
و عشایری گفت دولت توسعه ی ورزش و جلب مشارکت 
روستاییان را در برنامه های کاری خود قرار داده و در همین 
راستا فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری اقدامات 
مهمی را در تامین سالمت جسمی و روحی روستاییان و 
عشایر کشور انجام داده است. رییس فدراسیون ورزش های 
روستایی و عشایری  افزود: توسعه ی ورزش  های روستایی 
و عشایری در دولت، سرآغاز تحولی نوین در بخش  های 

مختلف روستاها به ویژه ورزش است.
 

  Ict راه اندازي ده هزار دفتر
روستايي

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، ناصر یوسف پور در 
جمع مدیران استان زنجان اظهار داشت: تالش های خوبی 
در راستای راه اندازی دفاتر ICT روستایی در کشور صورت 

گرفته است. 
وی در ادامه راه اندازی دفاتر ICT روستایی را از نتایج 
عدالت محوری دولت عنوان کرد و اظهار داشت: دولت نهم 
و دهم با راه اندازی این دفاتر خدمات بسیاری را در اختیار 

روستاییان قرارداده است. 
با اشاره به  ایران  عضو هیات مدیره ی شرکت مخابرات 
دولت  پیشخوان  دفاتر  راه اندازی  برای  دولت  برنامه های 
دفتر  هزار   10 از  بیش  حاضر  حال  در  افزود:  الکترونیک 
مخابراتی در روستاهای کشور ایجاد شده و بیش از 53 هزار 

نفر را زیر پوشش خود قرار داده است. 

وی گفت: با توجه به فعالیت این تعداد دفتر ICT در 
سراسر کشور باید مردم به ویژه روستاییان از این خدمات 

حداکثر بهره را ببرند. 
یوسف پور با اشاره به راه اندازی دفاتر ICT که موجب 
کاهش هزینه های روستاییان شده اظهار داشت: در این دفاتر 
زیر ساخت های بانکی، پستی و امکان خرید الکترونیک و 
اینترنتی فراهم شده و بسیاری از خدماتی را که روستاییان 
آن را در شهر انجام می دادند در این دفاتر انجام می گیرد. 

این  راه اندازی  با  دولت  حاضر  زمان  در  داد:  ادامه  وی 
دفاتر توانسته خدمات موجود در سطح شهرها را در اختیار 
روستاییان قرار دهد و با تلفیق پست، مخابرات، اینترنت و 

بانک فرصت ویژه ای برای روستاییان فراهم کند. 
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران کاهش مصرف 
برای  ایجاد زمینه های الزم  سوخت، هزینه های زندگی و 
بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک را از مزایای راه اندازی 
را  ICT دانست و گفت: 30 درصد جمعیت کشور  دفاتر 
روستاییان تشکیل می دهند که با راه اندازی این دفاتر 10 
به  نیز  میلیون  به صورت مستقیم و 10  میلیون روستایی 
صورت غیر مستقیم زیر پوشش این خدمات قرار گرفته اند. 
وی گفت: روستاییان با استفاده از این دفاتر در بسیاری از 
هزینه های زندگی خود صرفه جویی می کنند و نیز می توانند 
از خدمات دولت الکترونیک و آموزش الکترونیک بهره مند 
شوند که وجود این موضوع زمینه اشتغال و پیشرفت روستا 

و روستاییان را فراهم می کند. 
یوسف پور تعداد قبض های پرداخت شده توسط این دفاتر 

را تاکنون نزدیک به 90 میلیون قبض اعالم کرد.

سيستم هاي گرمايشي مدارس 
در برخي از روستاها ايمن 

نيستند
در  گفت:  مجلس  آموزش و تحقیقات  کمیسیون  عضو 
از روستاها و حتی شهرهای دور افتاده سیستم های  برخی 

گرمایشی مدارس هنوز ایمن نشده اند.
باشگاه  با  گفت وگو  در  سلیمی  علیرضا  حجت االسالم 
فارس در خصوص سیستم های گرمایشی مدارس  خبری 
در  خصوصاً  کشور  نقاط  از  بسیاری  در  داشت:  اظهار 
پروژه های تحقیقاتی، این سیستم ها تا اندازه ای ایمن شده اند 
ولی باید اذعان کرد که متاسفانه در برخی از روستاها و حتی 
هنوز  مدارس  گرمایشی  سیستم های  افتاده  دور  شهرهای 
ایمن نشده اند. وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برای 
اقدامات خوبی  ایمن سازی سیستم های گرمایشی مدارس 

انجام داده است ولی این اقدامات کافی نیست. 
حجت االسالم سلیمی با اشاره به حوادث تلخ و دردناک 
سال های گذشته که در روستاها اتفاق افتاده است، عنوان 
که  هستند  امانت هایی  و  زیبا  گل های  دانش آموزان  کرد: 
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10.1 درصد روستاهای کشور است. 
این میزان در مقایسه با سال گذشته 225 روستا )معادل 
2.4 درصد( و در مقایسه با شهریورماه امسال نیز افزون بر 

15 روستا کمتر گزارش شده است. 
خدمات  از  که  کشور  روستاهای  میان  در  هم چنین 
روستای   3280 به  نزدیک  می  برند،  بهره  سیار  آب رسانی 

کشور زیرپوشش شرکت  های آب و فاضالب قرار دارند. 
زیرپوشش  خانوارهای  جمعیت  گزارش،  این  اساس  بر 
آب رسانی سیار در کشور در زمان کنونی 501 هزار و 893 

خانوار ثبت شده است. 
با سال گذشته 91 هزار و 286  مقایسه  میزان در  این 

خانوار کمتر گزارش شده است.

اتصال 52 هزار مدرسه روستايي 
به شبکه ملي اينترانت

رییس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش 
و پرورش از اتصال 52 هزار مدرسه روستایی به شبکه ملی 
هزار  هشت  از  بیش  همچنین  گفت:  و  داد  خبر  اینترانت 
محیط اداری و سازمانی آموزش و پرورش در روستاها  نیز 

به این شبکه متصل می شوند.
اسداهلل اسدی گرمارودی در مصاحبه با خبرگزاري مهر با 
بیان این مطلب افزود: هفدهم آبان ماه همزمان با برگزاری 
نمایشگاه الکامپ تفاهم نامه ای با وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات در این خصوص امضا شده است .
رییس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش 
مجتمع های  تمام  طرح  این  اجرای  با  افزود:  پرورش  و 
آموزشی ما به شبکه ملی اینترانت متصل می شوند و از این 
پس می توانیم ارتباط دو سویه ای با مسئوالن این مجتمع ها 
و مدارس داشته باشیم و آمار دقیقی از وضعیت مدارس، 

دانش آموزان و معلمان بدست آوریم.
اسدی گرمارودی درباره آخرین وضعیت آمارگیری دقیق 
در آموزش و پرورش گفت: تمام آمار مربوط به دانش آموزان، 
معلمان، فضاهای آموزشی و... جمع آوری شده و در حال 
تطبیق آن هستیم و تا پایان آذر  ماه آمار جدید و دقیقی را 

از این سه موضوع ارائه می کنیم.

با  باید  ما  بنابراین  می گذارند  مدارس  اختیار  در  خانواده ها 
اقدامات مناسب بتوانیم زمینه ایمن سازی کامل مدارس را 

از هر جهت فراهم کنیم. 
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان 
نیست،  مطرح  گرمایشی  سیستم های  موضوع  فقط  اینکه 
فرسوده  نقاط  از  بسیاری  در  مدارس  گفت: ساختمان های 
هستند؛ مجلس با مصوبه ای که در برنامه ی پنجم توسعه 
میلیارد دالری  باقیمانده ی 4  از  تا  داد  اجازه  است،  داشته 
که در برنامه چهارم اجرایی و عملیاتی شد، 2 میلیارد دالر 
برای مقاوم سازی، تخریب و بازسازی مدارس اختصاص 

داده شود. 
حجت االسالم سلیمی بیان داشت: مشکلی که امروز بر 
سر راه اقدامات نوسازی مدارس وجود دارد، موضوع تأمین 
بودجه است که باید دولت، مجلس و تمام دست اندرکاران 
برای تأمین بودجه، اقدامات شایسته و همت بیشتری داشته 

باشند. 
دولت  گذشته  سال  بودجه ی  الیحه ی  در  افزود:  وی 
رقمی را که به تخریب و بازسازی مدارس اختصاص داده 
الیحه ی  در  داریم  انتظار  بنابراین  نبود  مناسبی  رقم  بود، 
بودجه ی سال 90 مجلس جهشی را در این زمینه داشته 

باشد تا برای مدارس تجهیز مناسبی داشته باشیم. 
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید 
بین  افزایی  با همدلی و هم  این است که  ما  انتظار  کرد: 
دولت و مجلس بتوانیم در سال آینده قدم مهمی در رابطه 
با بازسازی مدارس برداریم و تحول مهمی را در این عرصه 

ایجاد کنیم. 
اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  سلیمی  حجت االسالم 
از نظر ساختمانی و فضای فیزیکی  آموزش و پرورش ما 
گام های  بتوانیم  تا  است  توجه جدی  نیازمند  است،  ُمسن 
بلندی را برداریم همچنین مجلس آمادگی کامل دارد تا به 

تصویب مواردی که در زمینه بودجه وجود دارد، بپردازد. 
الیحه ی  در  مجلس  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
بودجه ی سال قبل نشان داده است که در خصوص بودجه 
وزارت  به  کمک  برای  و  است  حساس  مدارس  بازسازی 
آموزش و پرورش نیز کاماًل آماده است همچنین کشور ما 
هر چند به سمت بهینه سازی سیستم های گرمایشی رفته 
است ولی تا رسیدن به نقطه استاندارد مطلوب فاصله دارد.

کاهش روستاهاي تحت پوشش 
آب رساني سيار به ده  درصد

با آغاز بهره  برداری از شبکه  های آب رسانی در برخی از 
مناطق  روستایی، میزان خدمات آب رسانی سیار به روستاهای 

کشور به 10 درصد کاهش یافت.
بر 6515 روستا  افزون  به گزارش موج، در زمان  حاضر 
معادل  که  دارند  قرار  سیار  آب رسانی  خدمات  زیرپوشش 
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عملكرد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 
در حوزه ی روستاهاي کشور

راستاي  در  اخير  در طي سال  هاي  دولت  تالش 
براي  الزم  شرايط  ايجاد  و  سالمت  ارتقاي 
دسترسي عادالنه و فراگير آحاد ملت به  خدمات بهداشتي 
تحقق  راستاي  است.در  بوده  توجه  قابل  مناسب،  درماني 
اهداف ماده ی 90 و 91 قانون برنامه ی چهارم توسعه مبني 
بر کاهش هزينه ی پرداختي از جيب مردم و تعميم عدالت 
در بهره مندي از خدمات درماني براي روستاييان و عشاير، 

اقدامات موثري صورت گرفت. 
در اين مجموعه به طور خالصه به بخشي از فعاليتها و 
دستاوردهاي وزارت بهداشت، درمان و   آموزش پزشکي در 

حوزه ی روستايي اشاره مي شود. 
  توسعه ی شبكه هاي بهداشتي- 

درماني و ارتقاي سالمت   
خانه ی   461 نهم  دولت  سال   4 طي  در   
و  شهري  درماني   - بهداشتي  158  مرکز  بهداشت،  
روستايي و 444 آزمايشگاه در کشور مورد بهره برداري 

قرار گرفت. 
طرح پزشك خانواده در طول مدت دولت نهم 
از  بيش  تاکنون  و  يافت  گسترش  و  بسط 
و  روستايي  جمعيت  نفر  25  ميليون 
شهري زير20 هزار نفر تحت پوشش 
خانواده  پزشك  خدمات  ارايه ی 
مراحل  همچنين  قرار  گرفته اند. 
به  طرح  اين  گسترش  اجرايي 
شهرهاي باالي  20 هزار نفر جمعيت 

آغاز شده است.

گزارش
 آماری
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تعداد پزشكان و ماماهاي طرح پزشك خانواده نسبت 
به سال 84، به ترتيب با 4/4 و 24 برابر افزايش، به 5922 
بيماران طرح  ويزيت   . است  رسيده  ماما  و 4823  پزشك 
پزشك خانوار نيز در مقايسه با سال 84 با افزايش نزديك 
اقالم  است.  رسيده  نفر  ميليون   17 از  بيش  به  برابر  به  3 
دارويي موجود در مراكز بهداشتي نيز با 4/5 برابر افزايش 

به 270 قلم رسيده است .
برخوردار  خوبي  رشد  از  بهداشتي  شاخص هاي  ارتقاي 
در  از 14/46  نوزادان  مرگ  ميزان  به طوري كه  است  شده 

هزار تولد زنده در سال 84  به 12/9 در هزار تولد زنده در 
سال 86 كاهش يافته است. همچنين ميزان مرگ مادران 
به علت عوارض زايمان و بارداري نيز از 27 به 24/6 در 
صدهزار تولد زنده در سال 1386 بهبود يافته است. ميزان 
مرگ كوكان زير 5 سال از 26 در هزار تولد زنده در سال 84 
به 22 در هزار تولد زنده در سال 86 رسيده است. همچنين 
مرگ كودكان زير يك سال نيز از 20/84 در هزار تولد زنده 
در سال 84 به 18/9 در هزار تولد زنده در سال 86 كاهش 

يافته است. 
به  روستايي  و  شهري  جمعيت  دسترسي  ميزان 
اوليه ی بهداشتي در سال 84، 92 درصد بود  مراقبت هاي 

كه هم اكنون به بيش از 95 درصد افزايش يافته است.  
وزارت  سوي  از  بهداشتي،  مشكالت  رفع  انگيزه  با 
»داوطلبين  برنامه ی  پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

سالمت« در تمام نقاط حاشيه ی شهر و روستاهاي مجاور 
اين طرح  اكنون  به طوري  كه هم  پيدا كرد.  شهرگسترش 
واحد  دانشكده، 385 شهرستان، 2830  و  دانشگاه   42 در 

بهداشتي فعال شهري و 3705 روستا در حال اجراست، در 
اين  در  سالمت  داوطلب  هزار   126 از  بيش  حاضر  حال 
تحت  را  خانوار  ميليون   4 و حدود  داشته  مشاركت  برنامه 
رابط   20000 و  عشاير  رابط  نفر   550 و  دارند  پوشش 
بهداشت روستايي نيز در اجراي اين برنامه مشاركت دارند.

اعزام 1340 نفر نيروي تخصصي به مناطق محروم 
براي نخستين  نفر پزشك متخصص  اعزام 110  و  كشور 

بار به   نقاط محروم كشور.
اعزام پيام  آوران بهداشت در سال 88 كه طي 6 دوره، 
اعزام  محروم  مناطق  به  بهداشت  پيام  آور  نفر   483 تعداد 

شدند. 
 پيش  گيري و كنترل بيماري  هاي واگير و 

غيرواگير

 ميزان بروز بيماريهاي مشترك بين حيوان و انسان 
كاهش چشم گير داشته است، به طوري كه ميزان بروز تب 
در  به 35  جلدي  ليشمانيوز  در  صد  هزارنفر،  به 30  مالت 
كيست  و  نفر  صدهزار  در   2 به  زخم  سياه  نفر،  صدهزار 
هيداتيك به 0/51 در  صدهزار نفر و مرگ ناشي از هاري 
نيز به 10 مورد كاهش يافته است. ميزان بروز بيماري سل 

به 13/9 در  صدهزار نفر جمعيت كاهش يافته است.
ب  هپاتيت  واكسيناسيون  بسيج  دوره هاي  انجام  با 
جوانان، ميزان پوشش اين واكسن از 78 درصد در سال 84 

به 85 درصد در سال 86 رسيده است. 
 ميزان ابتال به بيماري وبا از 1133 نفر در سال 84 

به 57 نفر در سال 86 كاهش يافته است. 
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و  پيش گيري  كشوري  برنامه  كه   1384 سال  از   
كنترل بيماري ديابت در سيستم سالمت كشور ادغام شد، 
تاكنون دو دوره غربال  گري و بيماريابي ديابت در مناطق 
روستايي كشور اجرا شده است . در اين دوره ی چهار ساله 
بيش از 9 ميليون نفر غربال گري شدند كه در  پي آن 300 
هزار بيمار ديابتي و 97 هزار پره ديابتي شناسايي و تحت 
اجراي  از  حکايت  برنامه،  ارزشيابي  قرار  گرفتند.  مراقبت 

موفق اين برنامه دارد.
  بهبود تغذيه ی جامعه 

ابالغ دستورالعمل تامين ميان وعده ی غذايي و سبد  غذايي 
بوفه هاي مدارس و تغذيه ی رايگان مدارس شبانه روزي و 
ارايه شده  استاندارد كردن برنامه هاي تغذيه اي و آموزشي 
تغذيه  بهبود  زمينه ی  در  اقدامات  از جمله  روستامهدها  در 

در مدارس است. 
تغذيه ی  وضع  بهبود   ، مداخله اي  برنامه ی  پوشش   
ارايه ی سبد غذايي به  كودكان براي يك ميليون كودك، 
چهل هزار كودك مبتال به سوءتغذيه در برنامه ی حمايت 
در  كودكان  تغذيه  سوء  درصدي  كاهش  40  و  تغذيه اي 
ساله ی   3  -   6 كودكان  سوء  تغذيه ی  كاهش  تحت  پوشش، 
خانواده هاي نيازمند در بيش از 5000 روستا مهد به ميزان 
40 درصد از سال 86 تاكنون و تهيه ی  نقشه ی سوء تغذيه 
كودكان زير  6 سال براي بهبود تغذيه ی كودكان انجام شده 

است. 
 توجه به سالمت محيط 

 با تقويت و ارتقاي برنامه هاي سالمت محيط و كار، 
هم اكنون بيش از 89/8 درصد از خانوارهاي روستايي به 
آن ها  و 66/7 درصد  داشته  آشاميدني سالم دسترسي  آب 
دسترسي  زباله  بهداشتي  دفع  و  جمع آوري  سيستم  به  نيز 
دارند. اين در حالي است كه اين ميزان  قبل از سال 84 ،  

45 درصد بوده است.
 در راستاي توجه به بهداشت اماكن عمومي، اماكن عمومي 

و  مناطق شهري  شده  بهسازي  و  بهداشتي  معيارهاي  داراي 
روستايي به ترتيب به 89/6 و 81/1 درصد رسيده است. 

 ارتقاي سالمت  کار  
 طب كار و مراقبت از بيماريهاي شغلي نيز از مواردي 

شغلي  پوشش  و  است   شده  آن  به  ويژه  توجه  كه  است 
خصوص  در   اين  است.  داشته  چشمگير  افزايش  كارگران 
راه اندازي  بهگر  ايستگاه  و  بهداشت كارگري  ده ها خانه ی 
شد. از طرفي شاغليني كه به تشکيالت بهداشت حرفه اي 
و  درصد   41 به  درصد   38 از  دارند  دسترسي  كارگاه  در 
شاغلين تحت پوشش مراكز ارايه دهنده ی خدمات از 25 

درصد به 31 درصد رسيده است.
به  بازديد  پوشش  تحت  كارگاه هاي  تعداد  افزايش 
ميزان حدود 6 هزار كارگاه و افزايش تعداد شاغلين تحت 
اين  بر  عالوه  شاغل.  هزار   120 ميزان  به  معاينه  پوشش 
حداقل20  ميزان  به  قالي بافي  كارگاه هاي  بهسازي  براي 
و  بيماريها  آمار  ثبت  و  پزشکي  معاينات  انجام  درصد، 
شده  انجام  موثري  اقدامات  نيز  قالي بافان  شغلي  عوارض 

است. 
فعاليت هايي  كشاورزي  بهداشت  خصوص  در 

تعيين  كشاورزي،  بهداشت  طرح  تدوين  همچون: 
كارگاه هاي  برگزاري  كشاورزي،  بهداشت  شاخص هاي 
متعدد بهداشت كشاورزي، كاهش ميزان مواجهه با عوامل 
زيان آور كار در بخش كشاورزي، بهبود روشهاي انجام كار 
انساني در كشاورزان آموزش  از نظر فاكتورهاي مهندسي 
ديده، تدوين دستورالعمل ثبت اطالعات بهداشت حرفه اي 

كشاورزان و... صورت گرفت.
 گسترش خدمات تشخيصي- درماني  

 در طول دولت نهم 47 بيمارستان و 13 هزار تخت 
كه  طوري  به  گرفت.  قرار  بهره برداري  مورد  بيمارستاني 
تعداد بيمارستان هاي فعال كشور از 809 بيمارستان به 856 
 97600 از  نيز  بستري  تختهاي  كل  تعداد  و  بيمارستان 
رسيده  تخت   110600 به  اكنون  هم  سال  84،  در  تخت 
مورد  نيز  ويژه  مراقبت   تخت  هزاران  همچنين  است. 

بهره برداري قرار گرفت.
نظام  در  روان  بهداشت  ادغام  برنامه ی  گسترش     
مراقبت هاي بهداشتي اوليه، در اكثر مناطق روستايي و بخشي 
از مناطق شهري از جمله فعاليتهايي است كه به آن توجه شده 
و در اين راستا اقداماتي همچون بيماريابي، درمان، پي گيري و 
مراقبت بيماران رواني تحت پوشش برنامه، ارزش يابي برنامه ی 
برگزاري كارگاه هاي كشوري سالمت  ادغام بهداشت روان، 

روان و ... صورت گرفته است. 

دسترسي خانواده  هاي 
89/8 درصدروستايي به آب آشاميدني

دسترسي به سيستم 
جمع  آوري و دفن بهداشتي 

زباله
66/7 درصد

اماکن عمومي داراي معيارهاي 
81/1 درصدبهداشتي روستايي

تعداد کارگاه  هاي تحت پوشش 
بازديد

6000

تعداد شاغلين تحت پوشش 
معاينه

120000

20 درصدبه  سازي کارگاه  هاي قالي  بافي
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تريبون  عنوان  به  دهياري ها  نشريه  دهياریها: 
و  خدمات  مي  نمايد  تالش  کشور  روستاهاي 
فعاليت  هاي صورت گرفته در روستاهاي کشور را منعکس 
نمايد و در اين راستا از اين شماره و در بخش با استان ها ، 
روستايي  امور  دفاتر  اخبار  و  ، دستاوردها  فعاليت  ها 
دهياری ها  ماهنامه  مي  شود.  داده  پوشش  استاندار ی ها 
استانداري سمنان که  امور   روستايي  از دفتر  ضمن تشکر 
امور  دفاتر  ساير  ،از  بودند  گزارش  ارسال  در  قدم  پيش 
را  اخبار و گزارش  هاي خود  نيز دعوت مي  نمايد    روستايي 

براي دفتر نشريه ارسال نمايند.  
،سمنان،  )دامغان  داشتن 5 شهرستان  با  استان سمنان 
و 29  ،مهدی شهر(، 13 بخش, 17شهر  شاهرود، گرمسار 
کيلومترمربع   96815 معادل  مساحتي  داراي  دهستان, 
شده  واقع  البرز  کوه  رشته  جنوبي  منطقه  در  که  مي باشد 
است،اغلب اراضي استان در قسمت مرکزي تا جنوب استان 
قرار دارد که به دليل دوري از منابع رطوبتي داراي اقليم 
 3/2 از  بيش  نحوي  که  به  مي  باشد  نيمه  خشك  و  خشك 

ميليون هکتار از اراضي استان فاقد پوشش گياهي است.
 ، به استان هاي خراسان شمالي  از شمال  اين استان    
گلستان و مازندران ، از جنوب به استان هاي يزد و اصفهان، 
از شرق به استان خراسان  رضوي و از غرب به استان هاي 

تهران و قم محدود می  شود.
 براساس سرشماری سال  1385 جمعيت استان 588 هزار 
نفر بوده که از اين تعداد 438 هزار  نفر در مناطق  شهري، 149 
هزار نفر معادل 25 درصد جمعيت استان در مناطق  روستايي 

معرفي دفتر 
امور   روستايي 
استان  سمنان

بااستانها

*N31*13
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ساكن می باشند .
براساس سرشماری سال 1385 استان داراي 756 آبادی 
داراي سكنه مي  باشد كه از اين تعداد نيز 282 آبادي باالي 
20 خانوار و474 آبادي بين 1-20 خانوار جمعيت دارد كه 
چنين توزيع جمعيتي حاكي از اقليم گرم وخشك وبياباني 

بويژه در حاشيه كوير مي  باشد.
 اهم فعاليت  ها و اقدامات صورت گرفته 

توسط دفتر امور روستايي
با عنايت و اهتمام دولت خدمتگزار به مناطق  محروم و 
روستايي و در نتيجه تفكيك دفتر امور   روستايي ازدفتر امور 
شهري درسال 1386،  اين دفتر موجب بروز ومنشا خدمات 
فراواني به مناطق روستايي گرديد كه در اينجا به برخي از 

اين موارد اشاره مي گردد:
1- تا پايان سال 1385 تعداد 133 دهياري در روستاهاي 
آبان  ماه  پايان  تا  از سال 1386  بود و  استان تاسيس شده 
عبارتي  به  رسيد  دهياري   173 به  تعداد  اين   1389 سال 
پيدا  افزايش  تا 89  تعداد 40 دهياري طی سال هاي  86 

كرده است كه رشد 30 در  صدی را نشان مي  دهد.
سرفصل  هاي  در  آموزشي  دوره هاي  برگزاري   -2
مختلف برابر با نظام نامه جامع آموزش دهياري ها و ارسال 
گواهينامه ی پايان  دوره براي كليه شركت  كنندگان ؛ تاقبل 
از تفكيك دفاتر شهري و روستايي ميزان ساعات برگزاري 
از  آموزش دهياران به مدت 21381   نفر ساعت بوده ولی 
پايان  تا  سال 1386  از  روستايي  امور  دفتر  تاسيس  زمان 
ديده  اند  آموزش  ساعت  نفر  جاري 153642  سال  آبان  ماه 
برابر دوره  يعنی طی دوره اخير ميزان آموزش دهياران 7 

قبل گرديده است. 
3-در رابطه با ميزان اعتبارات تخصيصی به دهياري هاي 
استان نيز پس از تفكيك دفاتر شهري و روستايي از سال 
86 به بعد تخصيص اعتبارات به دهياري  ها  تقريبا 2  برابر 

گرديده است .
و  آموزشي  دوره  هاي  و  آموزشي  برگزاري سفرهای   -4

اعزام دهياران به دوره  هاي آموزشي ملي.
از سوی  ارسالي  نامه  هاي  تفاهم  اجراي  و  پيگيري   -5
سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور نظير تفاهم ی  نامه 

زكات و ...
طي  در  ارزنده  اي  بسيار  اقدامات  است  ذكر  به  الزم 
روستايي  امور  دفتر  طريق  از  و1389   1388 سال های 

استانداري صورت گرفته است كه به شرح ذيل مي  باشد:
از  استان  دهياري های  درجه  بندی  واخذ  پيگيري   -1

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور.
مربوطه  وتجهيزات  رايانه  توزيع  و  خريد  پيگيري،   -2
جهت كليه دهياري هاي فاقد رايانه به جز دهياری های تازه 

تاسيس سال 1389.
3- تخصيص و تامين و تحويل حداقل يك وسيله  نقليه 
خدماتي جهت كليه دهياري هاي فاقد وسيله كه تخصيص 

اعتبار صورت پذيرفته و درمرحله تحويل  گيری وسايل نقليه 
از شركت جهت واگذاری به دهياری ها مي  باشد.

ساختمان  احداث  جهت  اعتبار  واريز  و  تخصيص   -4
 100 باالی  دهياري هاي  كليه  جهت  دهياری ها  اداري 
نفر جمعيت به طوري كه تا پيش از اين فقط 45 دهياري 
صاحب ساختمان اداري بوده  اند كه پس از تخصيص اعتبار 
جمعيت  100  نفر  باالي  دهياري هاي  كليه  سال1388  در 

صاحب ساختمان اداري خواهند شد.
5- تاپيش از تفكيك دفاتر شهري و روستايي فقط يك 
بود.  نشاني  آتش  ماشين  داراي  استان  سطح  در  دهياري 
اما پس از منفك شدن دفتر روستايی از دفتر شهری و با 
پيگيري هاي بعمل آمده 3 دستگاه ماشين آتش نشانی ديگر 

به دهياري هاي ذينفع تحويل گرديد. 
6- تهيه و تكثير و توزيع مجموعه قوانين ، آيين  نامه  ها 
و دستورالعمل  ها و شيوه نامه  هاي مرتبط با امور دهياري ها 

دهياري ها  كليه  بين  جلد(  روستايی)5  امور  دفتر  توسط 
،بخشداري ها وفرمانداري هاي استان. 

7- خريد و توزيع كتب آموزشي و همچنين  CD   هاي 
آزمون  برگزاري  و    استان  دهياري هاي  كليه  بين  آموزشی 
در  نفرجمعيت   1000 باالي  دهياري هاي  براي  مكاتبه اي 
در  مكاتبه  اي  آزمون  جهت  برنامه  ريزي  و   1388 آبان  ماه 

دي  ماه سال جاري.
8- برگزاري نشست  هاي مشورتي در كليه سطوح بخش 
، شهرستان و استان و برگزاری   گردهمايي دهياران استان 

در شهريور ماه1389.
به  توجه  با   ، روستايي  امور  دفتر  آتي  برنامه  هاي  از 
و  رايانه  سيستم  از  استان  دهياري های  كليه  برخورداري 
به  عبارتي  يا  و  محلي  اينترانت  شبكه  ايجاد  آن  ملحقات 
ارتباط بين كليه دهياري ها ، فرمانداري ها، بخشداري ها و 
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از طريق شبكه  اي محلي مي  باشد كه  امور روستايي  دفتر 
پيگيري الزم در اين خصوص در دست اقدام مي  باشد.

 در خاتمه به معرفي يكي از روستاهاي داراي دهياري 
استان كه نمونه بارزي از عملكرد موفق دهيار پس از ايجاد 
دهياری در اين روستا مي  باشد اشاره مي  گردد كه بيان  كننده 
دستاوردهاي تاسيس دهياري و مديريت محلي )روستايي( 
سرمايه  گذاري هاي  و  حمايت  ها  با  است  اميد  مي  باشد 
بهتر وبيشتر بتوانيم شاهد توسعه همه  جانبه در روستاها و 

مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها باشيم: 
 معرفی دهياري روستاي السجرد  

روستاي السجرد در بخش سرخه و فاصله 31 كيلومتري 
مركز دهستان  روستا  اين  است  واقع شده  استان  مركز  از 
السگرد بوده و بر  اساس سرشماري سال 1385، 1076 نفر 
)399 خانوار( جمعيت دارد كه در سال 1381 مجوز تاسيس 
نموده است. آغاز  را  فعاليت خود  دهياري دريافت و رسما 
دهياري اين روستا اقدامات بسيار ارزنده و قابل قبولی را در 
روستا به اجرا درآورده است كه به صورت نمونه به برخي از 

آن ها در ذيل اشاره می گردد :
1- اجرای طرح هادی و بهسازی روستا طبق نقشه  های 

اجرايی مصوب 
تجاری  مسكونی،  واحدهای  و  اماكن  آزاد  سازی   -2
در  گرفته اند كه  قرار  در حريم طرح هادی  و خدماتی كه 
اجرای سه مرحله قريب به 65 واحد مسكونی از 10درصد تا 

90درصد تخريب و عقب نشينی داده شده است. 
3- پيگيری و اصالح شبكه  های آب شرب، برق، مخابرات 
و جابجايی علمک  های گاز كه دهياري با همكاری ادارات 
ذيربط در مسيرهای بهسازی شده كليه اصالحات مورد نياز 
را انجام و اكثر شبكه ها بازسازی و يا جديد به اجرا در  آمده 

است.
4- اجرای عمليات جدول  گذاری كه با اعتبارات بهسازی 
بنياد مسكن انقالب اسالمی از سوی اين دهياری به اجرا 
عقد  ضمن  دهياری  اين  خصوص  اين  در  است  درآمده 
ضمن  توانست  پروژه  ها  اجرای  قبول  و  بنياد  با  قرارداد 
باالبردن كيفيت ، نسبت به افزايش سطح كار با عنايت به 

صرفه  جويی  های صورت گرفته اقدام نمايد  . 
  5-  اجرای عمليات خاک  برداری ، زيرسازی و آسفالت 
مسيرهای بهسازی شده كه با اعتبارات بنياد مسكن از سوی 

اين دهياری به اجرا درآمده است. 
    6- اجرای عمليات پياده  رو سازی كه 50درصد آن 
و  دهياری  اعتبارات  از  ديگر  و 50درصد  بنياد  اعتبارات  از 
درآمدهای حاصله اين دهياری به اجرا درآمده است كه هم 
در  شده  بهسازی  مسير  های  از  65درصد  به  قريب  اكنون 

داخل روستا پياده  رو   سازی شده است.
پارک  به  روستا  نياز  به  عنايت  با   : روستايی  پارک   -7
اوليه  طرح  تهيه  و  بررسی  از  پس  دهياری  اين  روستايی 
نسبت به آزادسازی فضاهای مورد نياز احداث پارک در ضلع 
جنوب غربی روستا اقدام كه تاكنون 1/5 هكتار آن آزاد و 
قريب به يک هكتار درخت كاری شده است . در سال جاری 
نيز نيم هكتار درخت كاری خواهد شد. همچنين   ساماندهی و 
جدول گذاری و بهينه سازی فضای پارک بصورت فازبندی 

در حال انجام می  باشد.  
8- ايجاد فضاهای مناسب جهت درخت  كاری و فضای 
در حال حاضر  بطوريكه  بهسازی شده  در مسيرهای  سبز 
اكثر قريب به اتفاق طول مسير پروژه  های انجام شده دارای 

فضای سبز مناسب می  باشد.            
9- همكاری با كميته امداد امام  خمينی شهرستان سمنان 
و مشاركت با آن اداره جهت تامين مسكن افراد كم درآمد 
مسكونی  واحد  فاقد  كه  آنها  پوشش  تحت  افراد  بويژه  و 

می باشند.
10- كمک به موسسات و هيات  های مذهبی و همچنين 
شهادت ها  ميالدها،  مذهبی،  مراسم  های  كليه  برپايی 
و  مراسم  بابرپايی  مسجد  در  ملي  ويژه  مناسبت هاي  و 

پذيرايی.
امر  در  تسهيل  جهت  پالک ها  كل  كد  گذاری   -11

خدمات  رسانی و ساماندهی وضعيت امالک در روستا 
12-  احداث گلزار شهدا: گلزار شهدای روستای السجرد 
و  امامزاده  امنای  هيات  و همكاری  دهياری  اين  با همت 
حال  در  سمنان  شهرستان  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد 
احداث می  باشد اين گلزار با عنايت به اينكه در مسير ترددی 
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مسافران و در مجتمع خدمات رفاهی و امامزاده واقع گردیده 
، از جایگاهی خاص برخوردار می  باشد که فضایی قریب به 

300 مترمربع،براي آن طراحی و در حال ساخت است . 
13- اصالح شبکه آب و ساماندهی استخرهای ذخیره 
انتقال  خطوط  ساماندهی  اول  مرحله  در   : کشاورزی  آب 
آب کشاورزی روستای السجرد و مزرعه  های جمشید  آباد، 
که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  امیر  آباد  و  گیوه   ، بخش  آباد 
با  مناسب  طرح  های  تهیه  و  مسیر  ها  از  نقشه  برداری  با 
بهره  مندی از اعتبارات بخش کشاورزی مرکز خدمات سرخه 
انتقال  خطوط  ساماندهی  به  نسبت  توانست  دهیاری  این 
ساماندهی  طرح  دوم  مرحله  در  نماید.  همت  منطقه  آب 
قرار  توجه  مورد  منطقه  کشاورزی  آب  ذخیره  استخرهای 
گرفت. اجرای این پروژه  ها ضمن مهار کامل هدر رفت آب 
در مسیر انتقال و مرکز ذخیره شبانه ، باعث توسعه در کشت 
و زرع کشاورزان و تولید مضاعف گردیده است  به طوری 
که هر کشاورز به صورت میانگین از زیر کشت 5 جریب 
است  قابل ذکر   . است  برخوردار شده  قبل  زمان  از  باالتر 
نیاز طرح  مورد  لوله  های   ، انتقال  پروژه خطوط  اجرای  در 
و در احداث استخرهای ذخیره ورقه ای مربوطه را سازمان 
به  انتقال  و  خاکی  عملیات  کلیه  و  تامین  جهاد  کشاورزی 

عهده   این دهیاری بوده است .
14-  ایجاد روشنایی و نصب پایه  های پرچم : این دهیاری 
با تالش فراوان توانسته است با نصب چند پایه روشنایی 
فضاهای  به  عنایت  با  همچنین   . نماید  تامین  را  محوطه 
موجود با نصب 14 پایه پرچم به نیت 14 معصوم توانسته 
است در ایام شادی ، والدت ها و ... با نصب پرچم  های الوان 
نسبت  پرچم  های مشکی  نصب  با  ائمه)ع(  ایام شهادت  و 

به یادآوری در ایام خاص در نزد مسافران و زائران همت 
نماید  .

 15- اتخاذ تصمیمات جهت جلوگیری از روند مهاجرت 
زندگی  در  بهبود  براي  تالش  شامل  تصمیمات  این 
ذی ربط  ادارات  با  هماهنگی  مردم،  فرهنگی  و  اجتماعی 
جهت ایجاد امکانات رفاهی و آسایشی مردم ، ایجاد امکانات 
ترددی مناسب از روستا به شهر و بالعکس ، تالش در جهت 
حفظ موسسات و ادارات موجود و همچنین پیگیری جهت 
و  روستا  در محدوده  موسسات  و  سرمایه  گذاری شرکت ها 

ایجاد شغل برای جوانان روستا و غیره مي  باشد. 
به لطف خداوند این اقدامات ضمن ایجاد امید در جامعه، 
روند مهاجرت را بسیار پایین آورده و حتی شاید بتوان ادعا 
از  مهاجرت  معکوس  روند  در سال گذشته شاهد  که  کرد 

شهر به روستا نیز بوده  ایم.
و  محیطی  آلودگی  های  کاهش  جهت  در  تالش   -16

روش هاي اصولي جمع  آوری و دفع زباله  ها 
کوچه  ها  به  منازل  فاضالب  ورود  از  راستا  این  در  که   
و خیابان ها جلوگیري شده به  طوري که هم اکنون می  توان 
مدعی شد که بیش از 95 درصد فاضالب  ها کنترل و اصالح 
گردیده است. همچنین  هدایت آب های سطحی به خارج از 
روستا بویژه در مسیرهایی که بهسازی صورت گرفته ،  انجام 

شده است .  
در این حوزه نمونه  گیری از زباله  ها  طی یک دوره ی 8 
ریزی  برنامه  و  زباله  ها  تفکیک  و  در هر فصل سال  روزه 
مناسب جهت مدیریت پسماند که در برنامه  های سال آینده 

، روش دفن با خاک پیش  بینی و اجرا می  گردد.
17- استقرار روش های ارتباطی و اطالع رسانی

و  تصمیمات  از  اطالع  رسانی  جهت  دهیاری  این 
سایت  یک  راه  اندازی  به  نسبت  شده  انجام  فعالیت های 
و  اقدام   www.Lasjerd.comبه  نشانی اختصاصی 
کلیه ی موارد مورد نیاز را از طریق آن به استحضار عموم 
رسانده و نسبت به جمع  آوری اطالعات و نظرات مردم در 
با چاپ اطالعیه و  . در کنار آن  اقدام می  نماید  این قالب 
درج نکات ضروری در قبوض جمع  آوری خدمات و عوارض 
معمواًل اهالی از روند تصمیمات آگاهی حاصل می  نمایند . 
همچنین گزیده  ای از موارد مورد نیاز در مراسم های مختلف 

سال بویژه نماز عید فطر و .. به استحضار مردم می  رسد.
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مرضیه آخوندی قهرودی
Ma@Dehyariha.com

برنامه های  صورت  به  انسان  که  فعالیت  هایی 
خود  نفع  و  رفاه  جهت  در  ساختمانی  و  آبادانی 
انجام می دهد، ممکن است به صورت آگاهانه و ناآگاهانه 
که  نماید  ایجاد  مخربی  و  منفی  اثرات  محیط  زیست  در 
نهایت  در  محیطی  ناهنجاری های  این  از  ناشی  خسارات 
به همین  می گردد،  انسانی   جامعه ی  و  انسان  خود  متوجه  
دلیل در برنامه های زیست محیطی تالش  هایی در راستای 
محیط  زیست  در  انسانی  فعالیت های  هماهنگی  و  تعادل 
مطرح است و از آن جایی که روستاها هنوز   به عنوان یکی 
از اجتماعات بشری و منابع توسعه ی اقتصادی  کشورها در 
 1970 دهه ی  ابتدای  از  و  می باشند  مطرح  جهانی  سطح 
توسعه ی روستایی بیش از پیش مورد توجه محافل جهانی 
راهبرد  و  قرار  گرفته  کشورهای  توسعه   نیافته   ویژه  به  و 
مسایل  به  همه  جانبه  نگرش  موجبات  پایدار،  توسعه ی 
مسایل  در  بعد  گردیده  است،  محیط  زیست  جمله  از  مختلف 
و  انسانی  طبیعی،  محیط  ابعاد  تمام  روستا  زیست محیطی 
انسان  ساخت  اعم از: آب، خاک، حیوانات، گیاهان، انسان ها 
و محیط  زندگی انسان، مسکن، آلودگی های زیست محیطی 

و رفع  آن، مورد توجه بوده است. 
بر  اساس آخرین  این که  و  به موارد مطرح شده  توجه  با 
از  سرشماری نفوس و مسکن سال 1385،  31/4 درصد 
جمعیت  کشور در روستاها ساکن هستند، و حفظ محیط  زیست 
و رفع  آلودگی ها و مشکالت زیست محیطی نیز نیاز به نگرش 

همه جانبه تصمیم  گیرندگان با تجربه دارد، دهیاران به  عنوان 
یکی از مدیران حیطه ی  روستا، یکی از وظایف شان بهبود و 
توسعه ی وضعیت زیست  محیطی و بهداشتی روستاها است 
و در این راستا نیازبه نگاهی نوین، عالمانه و جامع در این 
مقوله دارند.   بدون شک این حوزه بدون استفاده از تجارب 
کامل  موفقیت  عملی  به  و  نظری  زمینه های  در  دیگران 
از  با  آوردن نمونه ای  این رو الزم دانستیم  از  نخواهد رسید. 
طرح ها و برنامه هایی که در  سطح جهانی در این زمینه  انجام 
شده، مقدماتی هرچند اندک در زمینه ی بهره گیری از این 

تجربیات   را فراهم  آوریم.
 برنامه سازمان بهداشت جهانی در ارتباط 

با توسعه ی بهداشت محیطی و مسکن 
روستا و شهر

سالمت  محیطی،  بخش  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
برنامه ی جدیدی درزمینه ی توسعه ی بهداشت محیطی و 
مسکن شهر و روستا ایجاد کرده که فعالیت های آن عمدتًا 
بر برنامه  ریزی توسعه  برای بهبود شرایط بهداشت محیطی 
کشورهایی که با شهرنشینی، مسکن نامناسب و ضعف  کلی 
برنامه های بهره برداری از پروژه های توسعه مرتبط هستند، 
تبادل  بر  برنامه  این  اولیه ی  عملکرد  داشت.  تمرکزخواهد 
آژانس های  پیشرفت  و  فناوری  توسعه ی  و  اطالعات 
همکاری ملی و بین المللی بهداشت محیطی، حامی توسعه و 
اجرای آن تمرکز دارد. توسعه ی شهر  و روستا در این مفهوم 
به برخی از امکانات جدید مرتبط با عوامل اولیه ی محیطی 
که به  کاهش بیماری های همه گیر و انگلی منجر می گردد، 

برنامه  ها ی سازمان بهداشت  جهانی 
در ارتباط با توسعه ی بهداشت 

محیطی روستا

تجربیات 
جهانی

*N31*14
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نیزارجاعدادهمیشود.
توسعهی برنامهی به دستیابی درزمینهی همچنین
ازآنجمله که است مطرح دیگری مسایل روستاوشهر،
میتوانبهسیستمبهداشتیتخلیهیفاضالباشارهنمود.
اینمسألهدرنقضبهداشتوسالمتمحیطیدربهبود
محیطیساکنانشهریوروستاییکشورهانقشبرجستهای
آب،دفعفضوالت،کنترل منابع براینکنترل دارد.عالوه
حشراتوجوندگان،جمعآوریودفعپسماندها،زهکشی
نیازهای از همه سرپناه، غذایسالم، سطحی، آبهای

موردتوجهاست.
بتوان آن بوسیلهی که موردنیازی منابع که آنجایی از
بامشکالتبهداشتیمحیطکنارآمددرداخلخودبخش
بهداشتودرمانکماست،بنابراینهمکاریجمعیکاری
ضروریاست.منابعمحدود،نیازبهعملکردهایپیشگیرانه
درمدیریتجوامعوهمکاریآژانسهاییکهدرزمینههای
غیربهداشتیمانند:خانهسازی،کارهایعمومی،آموزشو
با میسازد. ضروری را دارند فعالیت شهری برنامهریزی

بهداشتی جنبههای کافی ارزش یافتن هم هنوز اینحال
آژانسها این حرفهای چارچوب در توسعه پروژههای
برنامه این وظایف از یکی بنابراین است. غیرمتعارف
در اطالعاتی بانک ایجاد شهری( - روستا )توسعهی
زمینهیمشکالتبهداشتیوزیستمحیطیآنهاوارایهی
راهکارهایبهینهکهبایددردسترسبرنامهریزانشهری،
معماران،بومشناسان،اقتصاددانان،مأمورانبهداشتعمومی
ودیگرمسئوالنومدیرانتوسعهیاجتماعی– اقتصادی

قرارگیرد،میباشد.
همچنیندرسازمانبهداشتجهانی،همکاریباواحدهای
سالمتکودکومادر،کنترلبردارزیستی1ومراقبتهای
بهداشتاولیه،بهعنوانیککانالخدمترسانیبرایارایهی
اطالعاتبهداشتیمرتبطبهخدماترسانانحرفهایازدیگر

برنامههادرتوسعهیبخشهایغیربهداشتیاست.
منابع توسعهی و افزایش به توجه با حاضر حال در
سیستم زیرساختهای به نیاز  میانمردم، در خانهسازی
پیامد که است، افزایشیافته فاضالب بهداشتی تخلیهی
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توسعه ی این منابع، ساختن روزافزون سرپناه توسط مردم 
فراهم  جامعه   توسعه ی  مقدمات  طریق  به این  که  است 
 شود. همه ی این مسایل نیاز به ایجاد رویکرد سومی را در 
برنامه ی  توسعه ی روستا- شهری فراهم می کند که اطالعات 
و  خانواده ها  افراد،  سالمت  ارتقای  برای  دسترس  قابل 

گروه های اجتماع را برای حمایت خودشان   ایجاد  کند.
برنامه  با  درهمکاری  همچنین  بهداشت  جهانی  سازمان 
فراهم  برای   )UNEP( متحده2  ایاالت  زیست محیطی 
ایجاد  و  ملی  آژانس های  فنی  و  سیاسی  فعالیت  نمودن 
گروه های  و  خانواده ها  از  خویش  حمایت  برای  اطالعات 
اجتماعی موادی تهیه نموده است،که شامل سه بخش  بوده 
و  مرتبط با بهبود سالمت عمومی بویژه در  زمینه ی پیامدهای 
بیماری های انگلی، که  به  عنوان بخشی از محیط  زیست بومی 

به حساب می آید و به عنوان   منبع مهمی از انتقال است.
 انجمن مداخله  بر کنترل حشرات و 

)CIRC( 3جوندگان
این انجمن نیز یکی  دیگر از انجمن های وابسته در سازمان 
بهداشت  جهانی است که بسته ا ی  آموزشی تهیه نموده است ، 
این   بسته ی آموزشی مطابق با مراقبت های بهداشتی اولیه 
و رویکردهای جاری دیگر جوامع،   موادی   تهیه و طراحی 
نموده که محتوای این مواد را 90 نفر از  کارشناسان منتخب 
و سازمان های دولتی بررسی کرده اند. بخشی از اطالعات 
این مواد نتایج بررسی دو جونده و نه حشره می باشد  که این 
نتایج به صورت بردارهای گرافیکی با حداقلی از نوشته، ارایه 
برای  اطالعاتی  فراهم  آوردن  بسته  این  هدف  است.  شده 
مردم است که آن ها بتوانند طوری عمل کنندکه خودشان 
را در  خانه  و محله شان از مشکالت مطرح شده در  این بردار 
محافظت  کنند. این بسته ی آموزشی همچنین  اطالعاتی در 
زمینه ی  آموزش سالمت کارگران اجتماع طراحی  کرده است. 
و پیش بینی می شود که درمبانی نظری  این بسته ی آموزشی 

طی سال های مختلف   بازبینی خواهد شد.
یکی  نیازها  تشخیص  روش شناسی  بر  مبتنی  انجمن 
در  را   اولویت  انجمن  این  می باشد،  انجمن ها  از  دیگر 
زمینه ی افزایش درجه ی شرایط سالمت زیست محیطی در 

سکونت گاه های کم درآمد تشخیص داده است.
بر  این   اساس  سندی تهیه شده است که در مرحله ی نهایی 
پیش نویس این  سند راهنمایی به مقامات بهداشت  محلی ارایه 
می شود که بوسیله ی آن راه های همکاری مقامات محلی 
با ساکنان در تشخیص مشکالت بهداشت  محیطی در خانه  
و محله داده شده که نتیجه ی نهایی این همکاری   می تواند 
به صورت تصمیماتی مطابق منابع موجود جامعه باشد. این 
رویکرد بیشتر به کشورهای در حال توسعه ای مرتبط است 
که سکونت گاه های زاغه نشین در آن ها روبه فزونی است و 
منابع دولتی برای جلوگیری یا ساماندهی این وضع، محدود 
است. در این سند مشارکت ساکنان در بررسی مشکالت 
آغاز  در  مؤثر  روش  یک  عنوان  به  سکونت گاه هایشان 

مشارکت و بسیج منابع غیررسمی جامعه است.
 انجمن مبتنی بر ارزیابی و بررسی 

نیازهای زیست محیطی کودکان
این انجمن نیز دو سند زیر دو  عنوان کلی آماده و منتشر 
نموده که اولی به بررسی روند  جهانی شهرنشینی  و شرایط 
نگهداری محیط  زیست و ارایه ی اطالعات قابل دسترس و 
پیامدهای آن بر سالمت کودکان پرداخته است. در این برنامه 
زیست محیطی  کمبودهای  ارتباط  برای  نیزکوشش هایی 
سکونت گاه سطح  پایین با الگوی سالمت  کودک مطرح شده 
است. دومین سند، ارتباط مشکالت اصلی بهداشت  کودک 
در سکونت گاه های زاغه نشین  یا  کم درآمد با عوامل رفتاری 
دنبال  آن  به  و  است.  بررسی  کرده  را  مسبب  محیطی  و 
با  می توانند  اجتماع  و  خانواده  که  مسئولیتی  مورد  دوازده 
مشارکت، آن  را به عهده گیرند، در زبان ساده و به  صورت 
اشکال گرافیکی شرح داده شده است. همچنین این سند 
مواد  دفع  شخصی،  بهداشت  زمینه ی  در  شامل  اطالعاتی 
زاید، زه کشی آب های سطحی و جداسازی فضاهای زندگی 

حیوانات اهلی است.
برنامه ی توسعه ی روستا- شهری به روش های مختلف 
دفتر  شش  طریق  از  جهانی  بهداشت  سازمان  بوسیله ی 
منطقه ای و در سطح کشورها اجرا می شود4. برخی مناطق 
تقویت  و  توسعه  با  و  می کنند  کار  اعضای  سیاسی شان  با 
کدها و مقدمات آن بهداشت مسکن را بهبود می بخشند. 
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فنی  همکاری  زمینه ی  در    آموزشی  فعالیت های  همچنین 
مرتبط بامسایلی چون جمع آوری و دفع پسماندها و ارزیابی 

اثر زیست محیطی نیز وجود دارد.
بحث  جهانی  بهداشت  سازمان  برجسته  رویداد  یک   
برروی  آن  پیامدهای  و  مسکن  منطقه ای  بین  مشاوره ی 
همکاری  با  جلسه ای  رابطه  این  در  که  است.  بهداشت 
طراحان سازمان ملل برای افراد بدون مسکن برگزار شد. 
تمرکز این برنامه برای ارزیابی جریانات جهانی و شناسایی 

مبانی کلیدی بهداشت عمومی مسکن بوده است.
 شبکه ی توسعه ی روستا - شهری

این برنامه می کوشد تا با به کارگیری استادان متخصص 
در توسعه ی بهداشت محیطی   روستا و شهر اقدام نماید که 
در این   ارتباط  اش��خاصی با تخصص های مختلف ش��امل: 
جامعه شناس��ان، جغرافی دان��ان، اقتصاددان��ان، معم��اران، 
برنامه ریزان شهری، مهندس��ان بهداشت، آسیب شناسان و 
انگل شناس��ان   را دع��وت نموده و این اف��راد به عنوان یک   
منبع  گروهی برای هم فکری پیمایش��ی، جلسات مشارکتی، 
بازنگری ها و دیگر نیازهای این سازمان به کارگرفته می شوند. 
ودر نهایت بازخورد مشارکت و عملکرد همه ی افراد شبکه از 
طریق یک خبرنامه ی شبکه ی توسعه ی روستا- شهری در 
انگلیس، فرانسه، اسپانیا و عربستان منتشر می شود. در این 
زمینه اش��خاص عالقه مند در همکاری با این فعالیت جدید 
و دریافت خبرنامه ی توس��عه ی روستا - شهری و عالقمند 

به نوش��تن در زمینه ی توس��عه ی روستا- ش��هری در ژنو 
دعوت می شوند. که البته باید یک کپی از پیشینه ی  آموزشی 
خودشان را به پیوس��ت فرم همکاری خود به دفتر خبرنامه 

در  ژنو بفرستند. 
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and Urban Development and Housing, Geneva.
WHO (1985) Draft Global Medium- Term Program, 

RUD, Geneva.
WHO (1986) Technical Cooperation for Environmental 

Health in Rural and Urban Development and Housing 
(RUD), Geneva.
WHO (1985) Report of the Meeting if WHO/ UNEP 

Technical Panel on Environmental Health Aspects of 
Housing and Urban Planning, Moscow, USSR (EFP/
RUD/85.2), Geneva.
Reference
1 - Vector Biology
2 -United Nation Environment Program
3 -Community Intervention for Insect and Rodent 

Control
WHO - 4 دارای شش دفتر منطقه ای آفریقا ) برازاویل، کنگو(، آمریکا 
اروپا  مصر(،  )قاهره،  شرقی  مدیترانه ی  متحده(،  ایاالت  دی سی،  )واشنگتن 
اقیانوسیه  غرب  و  هند(  نو،  )دهلی  آسیا  شرق  جنوب  دانمارک(،  )کپنهاگ، 
)مانیل، فیلی پین( است که تا حد زیادی دارای خود مختاری هستند و هرکدام 

کشورهای منطقه خود را پوشش می دهند.
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زمین  جهت   روی   آبیاری  به  معنی  پخش  آب  
در  خاک  برای  استفاده ی  گیاه  و  تولید  نفوذ
زمین های   از   15  درصد    محصول  می باشد.  هر چند فقط  
کشاورزی  دنیا  تحت  آبیاری  قرار  دارند  و  85  درصد  بقیه  به 
 صورت  دیم  و  بدون  آبیاری  مورد استفاده  قرار  می گیرند،  اما  
از  تولیدات  کشاورزی  و غذای  مردم  جهان  از  همین  نیمی  
 زمین های  آبی  حاصل  می شود.  که  این  خود  نشان  دهنده ی 

 اهمیت  و  نقش  آبیاری  در  بخش  کشاورزی  است. 
آبیاری  و  مدیریت  آب  در  مزرعه  در  عین  سادگی هنوز 
 هم  از  پیچیده ترین و  مشکل ترین  عملیات کشاورزی  به    شمار 
 می رود.  بسیاری  از  متخصصان کشاورزی  آبیاری  را  یک  هنر 
 می دانند تا  علم،  و برخی  آن  را  یک  فن  قلمداد  می کنند.  در این 
از  اهمیت باالیی    میان انتخاب  روشی  مناسب  برای  آبیاری  

برخوردار  است.
 اساسی ترین  عوامل  موثر  در  انتخاب  روش های آبیاری  را 
 می توان بافت خاک ،  آماده بودن  زمین، اندازه ی  مزرعه ،  شوری 
 خاک ، قابلیت  دسترسی  به  آب ،  کیفیت آب  و  گیاهان  الگوی 
 کشت  دانست هرچند  که  قابلیت  دسترسی  به   انرژی ،  کیفیت  

و میزان  محصوالت ،  وضعیت  آب  و  هوا ،  هزینه  ی آب  و  حتی 
 مسایل  فرهنگی  و  اجتماعی  از  سایر  عوامل  مهم  و  تاثیرگذار  

در  روش های  آبیاری  است .
آبیاریتحتفشار

قسمت  عمده ی  تلفات  آب  شامل  انتقال  و  توزیع  در  داخل 
 مزارع  روی  می دهد  که  چیزی  در  حدود  80  درصد  تلفات آب  
را  شامل  می شود.  در  آبیاری  به  روش  سنتی  که  در  بیشتر  مزارع 
 کشور  به  کار  می رود،  به  میزان  سه  برابر  نیاز  واقعی  گیاه،  به 
 مزرعه  آب  هدایت  می شود .  به  علت  آن  که  در  تولید  محصوالت 
 کشاورزی،  آب  یکی  از  عمده  اقالم  هزینه  می باشد،  بنابراین 
 قیمت  تمام  شده ی  تولیدات  کشاورزی  با  مصرف  آب  اضافی 
 به  میزان  چشم گیری   افزایش   می یابد. به  منظور   جلوگیری   از   این 

شیوه های نوین آبیاری

دانش
 نوین

*N31*15
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  هدر     روی   از  سال ها   پیش   تالش هایی   به   عمل   آمده   که   درنهایت  
 به   ابداع   روش های   نوین  آبیاری   ) بارانی   و   قطره ای (   در  سطح  

 جهان   منجر   شده   است.
تحت   فشار   روش   جدیدی   از   آبیاری   است   که   آبیاری   
  در   آن   آب   با   فشار   وارد   لوله های   اصلی   و   فرعی   شده   و   از  
قطره  چکان،   آب پاش،   آب فشان  سوراخ هایی   که   به   آن ها 
قطره   یا   ذرات   ریز   خارج    و   یا   نازل   می گویند،   به   صورت   
  می شود. آبیاری   تحت   فشار   عالوه   بر   جلوگیری   از   اتالف   آب،  
به   باعث   باال   بردن   کیفیت   تولید   در   واحد   سطح   می شود.   
  طوری  که راندمان   آبیاری   بارانی   70   درصد   و   آبیاری   قطره ای 
با   روش   آبیاری   مزارع   به  در    حالی   که      95   درصد   است.   
  شکل   سنتی، رانـدمان   آبیاری   از   50   درصد   فـراتر   نمی رود.  
 محصول   در   واحـد   سطح   بـه   روش   آبیاری   تحت   فشار   2  
افزایش   سریع   جمعیت   کشور   و   تا   3     برابر   افزایش      می یابد.   
  نیاز   به   تولیدات   کشاورزی   از   یک سو   و   پایین   افتادن   شدید 
  و   مداوم   سفره های آب   زیر زمینی   و   عدم   مهار   کافی   آب های  
 سطحی   از   سوی   دیگر   باعث   گردیده   که   روش های   آبیاری 
  تحت   فشار   به   عنوان  یکی   از   گزینه های   راه    گشا   و   موثر   مورد 
  توجه   قرار  گیرد.   در  این   روش ها   عالوه   بر   عدم   نیاز   به   تسطیح  
 و   احداث                شبکه های   پر  هزینه ی   انتقال   آب،   امکان   انتقال   آب  
 از   طریق   لوله   تا   سر   مزرعه   و   توزیع   یکنواخت   آب   در   سطح  
 مزرعه   و هم چنین   اعمال   مدیریت   بهره برداری   بهینه   از   آب  

 موجود   در   مراحل   مختلف   رشد   گیاه   فراهم   می گردد.
آبیاری   تحت    عالوه   بر  این،   توسعه  ی  سیستم های   
ایجاد   اشتغال  تولید   ناخالص   داخلی،    افزایش    باعث    فشار   
کمک   به   امنیت     در بخش های   صنایع   و   خدمات   وابسته،   
 غذایی   از   طریق   تولیدات   بهتر   و   بیشتر   کشاورزی   و   کاهش    

هزینه های   ملی   در   امر   تامین   آب   می شود.
آبیاریقطرهای

اولیه  ی  روش   آبیاری   قطره ای   را   می توان   به   پیدایش   
پیش   قرن ها    کوزه ای   از    آبیاری    زیرا    داد.     ایرانیان   نسبت   
در   نواحی   مرکزی  ایران   به   خصوص   اطراف   یزد   و   کرمان 
  وجود   داشته   است.   و   این   خود   نوعی   استفاده   از  قطرات   آب  
 می باشد   که   از   کـوزه  تـراوش   نموده   و   در   اختیار   گیـاه   قـرار  
پیشرفته تر،   اولین  بار  قطره ای   در   شکل    آبیاری     می گیرد.   
در                گل خانه های   انگلستان   و   در   دهه  ی  50     در   دهه ی   40   
و   اهمیت   قرار  گرفت.    مورد   استفاده    اشغالی     در   فلسطین   
 تجارتی   آن   در                سال های   بعد   از   1960   به   دنبال   استفاده   از   

لوله های   پالستیکی   ارزان   قیمت   مشخص تر   گردید.   در   واقع  
 اختراع  لوله های   پالستیکی   و   اتصاالت   مربوطه   را   می توان  
 نقطه  ی  شروع   آبیاری   قطره ای   جدید   دانست.   این   لوله های  
 ارزان قیمت    که   به   آسانی   می توان   سوراخ   و   اتصاالت   مختلف   
را   به  آ   ن ها   وصل   کرد   انگیزه ای   در  جهت   گسترش   این   روش 
  بوده است.   امروزه   به     جای   سوراخ   کردن   لوله های   پالستیکی، 
آبیاری  است.    شده    چکان ها   ساخته    قطره      انواع   و   اقسام   
 قطره ای   به   سبب   خصوصیات   مفیدی   که   در بر دارد   در  تمام  

 نقاط   جهان   به   سرعت   گسترش   یافته   است.
تعریفسیستمآبیاریقطرهای

و   تکامل   پیشرفته    آبیاری   قطره ای   یکی   از   روش های   
به   در   آن   آب    فشار   می باشد   که    تحت     یافته ی   آبیاری   
به   میزان   الزم   در  چکان     صورت  قطره   قطره   توسط   قطره   
  اختیار   درختان   و   انواع   محصوالت   وجینی   قرار   می گیرد   و   
فقط   منطقه ی اطراف   ریشه   را   خیس   می کند.   در  این   سیستم   
پمپاژ   شده  منبع   به   داخل   شبکه    از    پمپ    به   وسیله  ی   آب   
ته  نشین  آن      و   ضمن   عبور  از  سیلکون   شن   و   مواد   خارجی   
به  آب    میزان   زیادی   از   اتالف    به      می گردد.   در این   روش   
و   تبخیر   )در   آب   سطحی      صورت   نفوذ   عمقی، ایجاد   روان   
 مقایسه   با   روش های   سنتی   و   بارانی(   کاسته   می شود.   لذا   این 
اکثر   باغات     روش   بیش   ترین راندمان   آبیاری   را   داشته   و   در   

 مورد   استفاده   قرار   می گیرد.
مزایایآبیاریقطرهای

صرفه جویی   در   میزان   آب   مصرفی 
افزایش   میزان   محصول

با   میوه   و   برگ   و   ساقه   و   تنه ی  آب    تماس    عدم   
  درخت

ساده   بودن   انجام   عملیات   آبیاری 
عدم   تاثیر   وزش   باد   بر   آبیاری   )در   مقایسه   با   سیستم   

آبیاری   بارانی(
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به   علت   ثابت   بودن  احتیاج   به   نیروی   کارگر   کمتر   
  اجزا

امکان   افزودن   کود   شیمیایی   محلول   در   آب   )راندمان  
 توزیع   کود   در  این   روش   به   حداکثر   خود   می رسد(

کاهش   رویش   علف   هرز   و   در   نتیجه   کاهش   هزینه ی 
دستگاه   مرکزی   عبور    مبارزه   با   آن   )چون   آب   از   صافی   
 می نماید،   بذر   علف   هرز   نمی تواند   از   این   طریق   وارد    مزرعه   

شده   و   پس   از   سبز   شدن   ایجاد   مزاحمت   نماید(
افزایش   مرغوبیت   و   کیفیت   محصول 

امکان   آبیاری   در   اراضی   شیب  دار   و   ناهموار
کنترل   زمان   و   دور     آبیاری 

معایبسیستمآبیاریقطرهای
 باال   بودن   هزینه ی   سرمایه     گذاری   سیستم

 مساله  ی  گرفتگی   قطره   چکان ها
 مساله ی   شوری   خاک   و   کیفیت   آب   آبیاری 

 محدود   شدن   ریشه
آبیاریبارانی

تاثیر  تحت    که   در   آن   آب    است    بارانی   روشی    آبیاری   
  فشار   ایجاد   شده   به   وسیله ی   موتور   پمپ   وارد   لوله های  
 مسیر شده   و   از   طریق   آب  پاش ها   به   صورت   باران   بر   سطح   
لوله هایی   که    وسایل   و    مجموعه    زمین   پخش   می شود.   
را   از منبع   آبی   تا   دهانه ی   آب  پاش   منتقل   می کنند،  آب   
  شبکه ی  آبیاری   نامیده   می شود.   در   آبیاری   بارانی   بر  خالف 
و   تحت   فشار      روش های ثقلی،   آب   در  لوله های   بسته   
جریان   دارد.   به  طور  کلی   آبیاری   به   روش   بارانی   در   اغلب 
متوسط    شیب دار،   خاک های   سبک،      شرایط   )مانند مناطق  
و   شرایطی   که   آبیاری   به   طریق   ثقلی   امکان  پذیر   نیست(  
 قابل   اجرا  می باشد.   باال   بودن   بهره وری   آبیاری   و   کنترل  
در   ردیف   مناسب ترین  را    می تواند   این   روش     دقیق   آب   
قرار   دهد.    روش ها   برای   آبیاری بسیاری   از   اراضی   کشور   

  در  این   روش   می توان   کودهای  شیمیایی   قابل   حل   در   آب  
 و   سموم   را   در   دسترس  گیاهان   قرار   داد.

انواعسیستمهایآبیاریبارانی
آبفشانکالسیکثابت

در این   روش،   به   تعداد   کافی   بال   و   آب پاش   آبیاری   وجود  
 دارد .به  طوری  که   احتیاجی   به   جابجایی   بال ها   و   آب پاش های  
آبیاری   در   طول   فصل  زراعی   نمی باشد.   در  سیستم های   ثابت  
ممکن   است   بال های   آبیاری  به     صورت   ثابت   در   زیر   زمین   کار  
گذاشته   شود   یا   این   بال ها   در   ابتدای   فصل   رشد   روی   زمین  
چیده   شود   و   در   انتهای   فصل  رشد   جمع   شوند.   در این   سیستم   
در   مکان های   نصب   آب پاش،   شیرهای   خودکاری   نصب  شده   
این   شیرهای   خودکار   به   و   رایزر   مربوطه  توسط    آب پاش    و   

 خطوط    فرعی   ارتباط   می یابد.
آبفشانکالسیکنیمهمتحرک

بال های   آبیاری   زیر  زمین   قرار   می گیرند   در  این   روش،   
آب فشان   مــانند   سیستم    سیستم     و   لوله های   فرعی   
از   هر    زمین   قرار   دارند.   پس     کالسیک متحرک   در   روی   
آبیاری   فقط   آب پاش ها   بر   روی   بال   آبیاری   جابجا   می شوند.  
 این   کار   توسط شیرهای   خودکاری   که   روی   بال های   آبیاری 

  نصب   شده   صورت   می گیرد. 
آبفشانکالسیکمتحرک 

نیمه ی  اصلی   و  اصلی،    آبیاری   خطوط    در  این   سیستم   
  فرعی   در   روی   زمین   نصب   می گردد   و   جنس   آن ها   آلومینیوم  
اینچ   می باشد   و     6 الی    این   لوله ها   معموال   بین   4     و   قطر  
نیز   از   جنس   آلومینیوم   و   به   قطر    لوله های   فرعی   سیستم   
 2   الی  3  اینچ   می باشد.   این   سیستم   آبیاری   کامال   متحرک  
 بوده   و   در   انتهای   فصل   آبیاری   کلیه ی   لوازم   و   قطعات   آن  
 توسط    بهره بردار   جمع   شده   و   به   انبار   منتقل   می گردد.   در  
کارگر   انجام  توسط     حین   آبیاری جابجایی   بال های   آبیاری   

  می گردد.
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آبفشانغلطان
      در  این   سیستم   مجموعه ی   یک   بال   آبیاری   روی   چرخ های 
  فلزی سوار   شده   و   کل   این   مجموعه   دارای   یک   موتور   بنزینی  
و   هموار   و  بزرگ    آبیاری   برای   سطوح    این روش     است.   
  هم چنین   برای  گیاهانی   که   حداکثر   ارتفاع   آن ها   حدود   1     متر  
لوله ی    یا   به   عبارت   دیگر   فاصله  ی    می باشد   مناسب است.   
دستگاه   تا   سطح   زمین حدود   یک   متر   می باشد.   این   دستگاه   
قادر   است   در   شرایط   مختلف   قطعه   زمین   به   مساحت   7   الی 

  15   هکتار   را   آبیاری   نماید.
آبفشانقرقرهاییاتکگان

   در  این   روش   بال   آبیاری   شامل   یک   لوله   است   که   از   یک 
و   از   طرف  به  دور   یک   قرقره ی   بزرگ   پیچیده   شده      طرف   
گرفته،    دیگر   به  ارابه ی  بزرگی   که   آب پاش   روی   آن   قرار   
قرقره   و   ارابه  آبیاری   معموال    برای   شروع      متصل   می شود.   
  را   به   کنار   زمین   و   جایی  که   شیر   آب   از   لوله  ی  اصلی   وجود  
ارابه    دارد   منتقل   کرده   و   پس   از   اتصال   قرقره   به   شیر   آب   
 را   توسط  تراکتور   کشیده   و   به  انتهای   زمین   انتقال   می دهند.   
در این   حالت   لوله   از   دور   قرقره   باز   می شود.   با   برقرار   شدن  
 جریان   لوله   توسط   موتور،  شیلنگ   به   دور   قرقره   جمع   می شود   
و   ارابه   را   به   طرف   قرقره   می کشد.   با   حرکت   ارابه   از   انتهای 
  زمین   به   طرف   قرقره،  آبیاری   یک   نوار   کامل   از   عرض   زمین  
 انجام   می گیرد.    سرعت   کشش   لوله   قابل   تنظیم   بوده   و   بر 
 اساس   آن   عمق   آبیاری  تنظیم   می شود.   این   سیستم   آبیاری  
 کامال   متحرک   بوده   و   می تواند   جهت   تکمیل   آبیاری   مزارع  

دیم   نیز   به   کار   گرفته شود.
سیستمدوارمرکز 

حال   حاضر   یکی   از   مکانیزه ترین   در    این   سیستم   
که   برای   آبیاری   در  است    فشار     سیستم های آبیاری   تحت   
سبک    نسبتا      سطوح   بزرگ   و     یک پارچه   و   برای   اراضی   
استفاده   می گردد.   در این روش،   بال   آبیاری   شامل   یک   سازه ی  
 بزرگ   فلزی   است   که توسط   برجک هایی   در   ارتفاع   بلندتر   از 
  گیاه   قرار   گرفته   و   حول نقطه ی  مرکزی   که   در   همان   نقطه ی 
 اتصال   بال   به   لوله ی   اصلی  است   دوران   می کند.   ارتفاع   لوله ی  
 دستگاه   تا   سطح  زمین حدود   3/5   متر   است.   با   توجه   به   نوع 
حرکت   بال   آبیاری،  آبیاری  مزارع   به   صورت   دایره ای   شکل   
سیستم  می تواند   حداکثر   قطعه   زمین   صورت   می گیرد.   این  
 75   الی   80   هکتاری   را  آبیاری  نماید   و   حداقل   مساحت   زیر  
الی   30    دستگاه   از   نظر  توجیه  اقتصادی   25    یک     پوشش   
هکتار   می باشد.   سرعت   این  دستگاه قابل   تنظیم   بوده   و   بر 

 اساس   آن   عمق   آبیاری   تنظیم    می گردد. 
آبفشانبارانیخطی

ساختمان   و  سازه ی   این   دستگاه   شبیه   به   دستگاه   دوار   بوده 
با   این   تفاوت   که   این   سیستم   حرکت   رفت   و   برگشتی   داشته  
را   آبیاری   می نماید.  مربع   یا   مستطیل   شکل    زمین     و قطعه   
  در این روش،   دستگاه   به   صورت   مستقیم   حرکت   می کند   تا 
  به   انتهای مزرعه   برسد.   سپس   باید   در   همین   مسیر   برگردد. 

انتهای   مزرعه  برای این  که   در   موقع   برگشتن   قسمت      حال   
مزرعه   را   آبیاری   دستگاه   نصف    است،  بهتر   است      گل   آلود  
 کند   سپس   تا  انتهای  مزرعه   بدون   انجام   آبیاری   حرکت   کند   و  
 در   زمان   برگشت   انتهای   مزرعه   را   آبیاری   کند   و   در   قسمت   
ابتدای  مزرعه   که قبال   آبیاری   شده   بود   بدون   آبیاری   حرکت   
کند.   حداقل   مساحت  اقتصادی   این   دستگاه   حدود   25   الی  30   
هکتار   است   و   حداکثر  یک   دستگاه   قادر   است   قطعه   زمینی   به  

مساحت   70   هکتار   را   آبیاری   نماید. 
مزایایکلیآبیاریبارانی

صرفه جویی   در   مصرف   آب   و   توزیع   یکنواخت   آب   در   
مزرعه

امکان   آبیاری   اراضی   دارای   شیب   زیاد   بدون   احتیاج  
 به   تسطیح   اراضی 

امکان   آبیاری   با   منبع   آبی   کم   که   در   آبیاری   سطحی   
نمی تواند   مورد   استفاده   قرار   گیرد.

بیشتر   خاک ها   با   بافت   مختلف   امکان   آبیاری   در   
 )خاک های   سبک   تا   سنگین(
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امکان   آبیاری   در   خاک های   کم     عمق   که   اغلب   قابل   
تسطیح   نیستند. 

در   شرایط   آب   و   هوایی   مختلف   و   برای   انواع   مختلف  
 گیاهان.

با   این   روش   می توان   جریان   سطحی   آب   و   فرسایش  
خاک   را   به   صفر   رساند.

با   آبیاری   مقایسه    در    مقدار   نیروی   کارگری   الزم   
کم   بوده   و   در   موارد   الزم   می توان   سیستم   را   سطحی   

  مکانیزه کرد.
به   راحتی   قابل  آب    میزان    با   سیستم   آبیاری   بارانی   

  اندازه  گیری   می باشد. 
کمتری   جهت    زمین    با   آبیاری   سطحی،    مقایسه    د ر  

انتقال   آب   از   دست   می رود.
بعضی   از   گیاهان   عکس   العمل   بسیار   مناسبی   نسبت   
به   آبیاری   بارانی   نشان   می دهند   و   عمل  کرد   محصول افزایش   

می یابد.
آبیاری   بارانی   را   می توان   طوری   طراحی   نمود   که   در   

عملیات   زراعی   ایجاد   مزاحمت   ننماید.
معایبکلیآبیاریبارانی

هزینه ی   اولیه ی   سیستم   زیاد   است.
سموم   آفت کش   و   قارچ کش   را   از   روی   برگ ها 

  می شوید.

استفاده  در   مواردی   که   کشاورزان   نوبتی   از   آب   
بدون   داشتن   مخزن     این   سیستم    از      می نمایند،   استفاده   

ذخیره ی   آب   با   دشواری   مواجه   است.
محدودیت   زیادتری   را    آب    آبیاری   بارانی   کیفیت    در   
در   روش   ثقلی  که    می نماید.   بسیاری   از   آب هایی    ایجاد   
استفاده     قابل استفاده  اند   را   در   آبیاری   بارانی   نمی توان   مورد   

 قرار   داد. 
در   مناطق   بادخیز   مقدار   تلفات   آب   زیاد   و   یکنواختی   
باید   باد   را   بزرگ ترین  به  طور  کلی    آبیاری   پایین   است.   

  عامل  باز دارنده ی   آبیاری   بارانی   به     شمار   آورد.
در   هوای   گرم،   خشک شدن   و   تبخیر   باعث   تلفات   آب   
این   تبخیر  که    است    می گردد.   ذکر   این   نکته   ضروری   
  تا حدودی   باعث   خنک شدن   محیط   برگ   شده   و   از   صدمات  

 ناشی   از   گرمای   زیاد   جلوگیری   می کند.
به   دسترسی    افتاده ی   ایران   که   کمتر    در   نقاط   دور   
 متخصص   و   لوازم   یدکی   می باشد،   در  صورتی  که   موتور   پمپ 
یا   الکترو  پمپ   و   سایر   قسمت های   سیستم   نیاز   به   تعمیرات  
 داشته   باشد،   ممکن   است   انجام   تعمیرات  باعث  تاخیر   در   امر   

آبیاری   شده   و   به   محصول   خسارت   وارد   شود.
منابع :   

کتاب   شیوه های   نوین   آبیاری   –   یار محمدی   رضا
          دانش نامه ی   رشد 

          پایگاه   اینترنتی   جهاد   کشاورزی   اردبیل 
          پایگاه   اینترنتی   جهاد   کشاورزی   فارس       
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مجموعه  از  روستایی  بهداشت  مبانی  و  اصول  کتاب    
مدیریت  توانمند سازی  جهت  دهیاری ها  سبز  کتاب 
روستایی در برنامه ریزی مطلوب برای رسیدن به توسعه ی 
با  دهیاری ها،  آشنایی  است.  گردیده  تدوین  پایدار روستایی 

اصول و مبانی بهداشت روستایی موضوع این کتاب است. 
    بهداشت همگانی شامل پیشگیری از بیماری ها،افزایش 
طول عمر و باال بردن سطح سالمتی و توانایی انسان ها با 
توسل به فعالیت های گروهی و جمعی افراد جامعه ی روستایی 
است. که تحقق آن می تواند در سالم سازی محیط روستایی 

موثر باشد. 
     این کتاب در پنج فصل تدوین شده است. در فصل 
اول کتاب ضرورت و اهمیت بهداشت و نظافت روستایی 
مورد توجه قرار گرفته است و در آن پیرامون مباحثی مانند 
مبانی  و  محیط زیست،اصول  بهداشت  عمومی،  بهداشت 
بهداشت روستایی،نقش بهداشت در بهبود محیط روستا و 
بهداشت  حفظ  در  دهیاری ها  وظیفه ی  و  نقش  نهایت  در 

روستایی بحث شده است.
     فصل دوم کتاب به اصول و مبانی مدیریت پسماند در 
روستا اختصاص دارد. در این فصل، موضوعاتی مانند زباله و 
انواع آن در محیط روستایی، تولید زباله و نیز وظایف مدیریت 

روستا در حوزه پسماند مورد بحث قرار گرفته است.
     در فصل سوم کتاب ، بهداشت مکان های عمومی 
این گونه  در  بهداشت  اصول  رعایت  چگونگی  و  روستایی 
نانوایی  قهوه خانه ها،  قصابی ها،  کشتارگاه ها،  مکان ها،مانند 
ها، مساجد، غسالخانه و... بحث شده است و در هر زمینه، 

نکته ها و توصیه های بهداشتی الزم گردآوری شده است.
و  جمع آوری،دفع  چگونگی  به  کتاب  چهارم  فصل 
در  دارد.  اختصاص  روستایی  جامعه ی  در  پسماند  بازیافت 

این فصل، مباحث جمع آوری،حمل و دفع پسماند روستایی، 
مورد بحث قرار گرفته و نیز به موضوعات مکان یابی محل 
فضوالت  بهداشتی  دفع  و  پسماند  دفع  دفن،روش های 

حیوانی پرداخته شده است.
قرار  توجه  مورد  روستا  در  برنامه ریزی  پنجم،  فصل  در 
گرفته که در آن موضوعات برنامه ریزی بهداشت روستایی، 
تعریف برنامه، طرح و پروژه، فرآیند برنامه ریزی، نظارت بر 
وضعیت بهداشتی اماکن عمومی، نظافت روستایی و نقش 
مشارکت مردمی و در نهایت برنامه ریزی مشارکتی مربوط 

به نظافت و بهداشت روستایی بررسی شده اند.

مجری: دکتر مصطفی ازکیا
ناشر: موسسه فرهنگی،اطالع رسانی و مطبوعاتی 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
قیمت:23000ریال

اصول و مبانی بهداشت روستایی
از مجموعه کتاب سبز دهیاری ها

نمایه
 نشر
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اهميت  و  فوايد  اينترنت  روزافزون  رشد 
غير  قابل  انکاري در زندگي امروز دارد. نقش اينترنت 
امکان  آن  بدون  که  است  اساسي  چنان  آينده  جهان  در 
برنامه  ريزي، توسعه و بهره  وري در زمينه  هايي چون فرهنگي، 
اجتماعي،  اقتصادي و علمي امکان  پذير نخواهد بود و طبيعتًا 
روستاها هم از اين امر مستثني نيستند. از اين  رو، روز به  روز به 
افزوده  کشور  روستاهاي  وبالگ  هاي  و  سايت  ها  وب  تعداد 
مي  باشند.  اطالع  رساني  سايت  هاي  آن  ها،  اغلب  که  مي  شود 
سايت        ataabad.com   وب  سايت روستاي عطا  آباد، در بخش 
دهاقان استان اصفهان نيز يکي از اين سايت  ها مي  باشد. اين 
سايت داراي قسمت  هاي مختلفي است که در زير به معرفي 

برخي از آن  ها مي  پردازيم:

 درباره عطا آباد:
تاريخي  وقايع  عطا  آباد،  تاريخچه  ي  بخش  اين  در 
اتفاق  افتاده در آن و علت نام  گذاري آن بررسي شده است. 
همچنين موقعيت جغرافيايي و جمعيت، آثار ديدني، محله  ها 
انواع  کشاورزي،  محصوالت  روستا،  در  موجود  مزارع  و 
ساير  و  صنايع  دستي  مراتع،  پوشش  گياهي  ميوه،  باغ  هاي 

صنايع موجود در روستا معرفي شده است. 
 بزرگان عطا  آباد:

 مشاهير
بخش مشاهير، به معرفي اجمالي مشاهير علمي روستا 
پرداخته است. در قسمت مشاهير گذشته، داستان زندگي و 
آثار مکتوب ادبا، شعرا و علماي روستا شرح داده شده است. 
همچنين زندگي پزشکان، قضات، جنگاوران و دالور  مردان، 
برجسته  ي  شخصيت  هاي  و  مذهبي  بزرگ  شخصيت  هاي 
ديگري که از اين خطه برخاسته  اند، در اينجا بيان شده است. 
نام و زندگينامه ی شهداي روستا، انقالبيون  مبارز، خيرين و 
شخصيت  هايي که در عمران و آباداني روستا کوشش  هاي 

فراواني نموده  اند، نيز در اين بخش ذکر شده است. 
در قسمت مشاهير حال، شخصيت  هاي بزرگ مذهبي، 
پزشکان  متخصص، افراد تحصيل  کرده و کليه ی افراد مستعد 

و استعدادهاي برخاسته از روستا، معرفي شده  اند.
 شعرا و نويسندگان:

اين بخش به معرفي شعراي روستا پرداخته و آثار منظوم 
آن  ها را در اختيار عالقه  مندان قرار داده است. نويسندگان 
و  شده  اند  معرفي  بخش  اين  در  نيز  عطا  آباد  مترجمين  و 
اين  در  آن  ها  توسط  شده  منتشر  کتاب  هاي  از  تصاويري 

بخش قرار گرفته است.
 شهداي عطا  آباد:

اسامي و عکس کليه  ي شهداي 8 سال دفاع  مقدس که 
از اين روستا در جنگ  تحميلي به شهادت رسيده  اند در اين 
بخش قرار داده شده است. همچنين با تقديم چند بيت شعر، 

از پدران و مادران شهداي روستا تقدير شده است. 
 شخصيت  هاي مذهبي:

در اين قسمت عکس مساجد عطا  آباد قرار داده شده است 
و روحانيون، مداحان، ذاکرين اهل  بيت، معتمدين و خيرين 
عطا  آباد معرفي شده  اند. همچنين هيات  هاي مذهبي روستا 
با ذکر موقعيت،  مؤسسين، بانيان و گردانندگان آن  ها معرفي 
کتب  از  احاديثي  و  مذهبي  مطالب  اين  بخش  در  شده  اند. 

شيعه در اختيار عالقه  مندان قرار داده شده است. 

پایگاه 
اطالع رسانی

*N31*16
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www.ataabad.com
دانشجويانودانشآموختگان:

تفکيک  به  عطا  آباد  دانشجويان  قسمت  اين  در 
رشته ی  تحصيلي و دانشگاه محل تحصيل معرفي شده  اند. 
دانشگاه  ها  علمي  هيات  اعضاي  و  مدرسين  همچنين 
معرفي  تخصص  شان   و  رشته  ذکر  با  مدارس،  معلمان  و 
معرفي  عطا  آبادي  هنرمندان  نيز  ديگر  قسمت  در  شده  اند. 

شده  اند. 
ورزشکارانعطاآباد:

فوتبال در عطا  آباد ذکر شده  تاريخچه  ي  اين بخش  در 
و تيم  هاي فعال روستا معرفي شده  اند و عکس  هايي از اين 
تيم ها در سال  هاي مختلف قرار داده شده است. همچنين 
اعضاي هر  کدام از تيم  ها و همچنين شهداي ورزشکار روستا 
معرفي شده  اند. به غير از ورزش فوتبال، ساير ورزشکاران و 
مربيان ورزشي عطا  آباد مانند آقاي جعفر عليزاده مربي تيم 
بوکس شهرداري دهاقان و قهرمان بوکس معرفي شده  اند.

آدابورسوم:
در اين بخش آداب   و رسوم محلي، از گذشته تا به امروز 
خواستگاري  مراسم  مانند  مراسمي  است.  شده  داده  شرح 
و ازدواج، مراسم  مذهبي، عزاداري  ها، بازي  هاي محلي و ... 
توضيح داده شده است. بسياري از مراسم، طي  گذشت زمان 
فراموش مي  شوند و از بين مي  روند. اين قسمت به معرفي 
برخي از اين رسوم فراموش شده پرداخته است تا آن  ها را 

براي آيندگان حفظ کند.
در بخش ديگري از “آداب و رسوم”، آداب    و   رسومي از 
روستا شرح داده شده است که نشان دهنده  ي مشارکت  هاي 
بوده  عطا  آباد  مردم  سنتي  فرهنگ  در  موجود  اجتماعي 

است. 
ايل قشقايي که  به معرفي عشاير  اين بخش همچنين 
در عطا  آباد ساکن  اند پرداخته است و طايفه  ها، بزرگان ايل  و 

فاميل  هاي قشقايي عطا  آباد را معرفي کرده است.
کلماتمحليعطاآباد:

با  منطقه  محلي خاص  کلمات  قسمت،  اين  جداول  در 
معني فارسي آن  ها جمع  آوري شده است. کلمات عمومي، 
کلمات مرتبط با کشاورزي و کلمات مرتبط با دامداري در 
گويش  معرفي  هرچند  شده  اند.  جمع  آوري  مجزا  جداولي 
محلي در قالب کلمات نمي  گنجد، ولي برخي از خصوصيات 
شده  داده  شرح  اين  جا  در  روستا  اين  مردم  محلي  گويش 

است. 
گالريتصاوير:

شده  داده  قرار  مختلفي  تصاوير،  آلبوم  هاي  بخش  در 
است. عکس  هاي طبيعت روستا، مدارس و مراکز  آموزشي، 
و  ميوه  باغ  هاي  برج  قديمي،  قبرستان  قديمي،  گلخانه  ها، 
کوچه  هاي روستا و ... . ديدن اين عکس  ها، به خودي خود 
مي  تواند تا حدودي عطاآباد را براي کاربران و بازديدکنندگان 

سايت معرفي کند. 
مقاالتوخواندنيها:

است.  شده  داده  قرار  مختلفي  مقاالت  بخش  اين  در 
ميرزا  “معرفي  مقاله ی  و  “عطا  آباد”  مقاله ی  جمله    از 
در  هستند.  عطا  آباد  با  مرتبط  مقاالتي  که  مهدي  خان”، 
اين  که  شده  است  داده  قرار  مقاالت  علمي  بخشي  ديگر، 
مقاالت توسط نويسندگان و علماي عطا  آباد نوشته شده  اند، 
مانند مقاله ی استعداد  يابي و استعداد  پروري که توسط آقاي 

دکتر  حسين عليان، مدير سايت نوشته شده است.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

71

شماره 31 



دهیاران محترم می توانند  برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعات مرتبط با حوزه ی بهداشت و درمان ، به پایگاه های 
زیر مراجعه نمایند :

لينکدانشگاه ها

http://www.tbzmed.ac.irدانشگاه علوم پزشکي آذربایجان شرقي

http://www.umsu.ac.irدانشگاه علوم پزشکي آذربایجان غربي

http://www.arakmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي اراک

http://www.arums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي اردبیل

http://www.mui.ac.irدانشگاه علوم پزشکي اصفهان

http://www.medilam.ac.irدانشگاه علوم پزشکي ایالم

http://www.bpums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي بوشهر

http://www.tums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي تهران

آدرس سايتنام پايگاه

http://www.behdasht.gov.irوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
http://www.msio.org.irسازمان بیمه خدمات درماني 

http://www.sso.irسازمان تامین اجتماعي
http://iec.behdasht.gov.irآموزش سالمت همگاني

http://flu.behdasht.gov.irسایت آنفوالنزاي نوع آ
http://www.darooyab.irسایت دارویاب) بانک جامع داروها(

http://www.ivo.org.irسازمان دامپزشکي کشور

بيمارستانهاومراکزبهداشتيودرمانياستانها

لیست پایگاه های اینترنتی
مرتبط با حوزه ی بهداشت و درمان

*N31*17
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http://www.skums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي چهارمحال بختياري

http://www.bums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي خراسان جنوبي

http://www.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي 

http://www.nkums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

http://www.ajums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي خوزستان

http://www.zums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي زنجان

http://www.sem-ums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي سمنان

http://www.zdmu.ac.irدانشگاه علوم پزشکي سيستان و بلوچستان

http://www.sums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکي فارس 

http://www.qums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي قزوين

http://www.muq.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي قم

http://www.muk.ac.irدانشگاه علوم پزشکي کردستان

http://www.kmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکي کرمان 

http://www.kums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 

http://www.yums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي کهکيلويه و بوير احمد 

http://www.goums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکي گلستان

http://www.gums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي گيالن 

http://www.lums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي لرستان 

http://www.mazums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي مازندران 

http://www.hums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان 

http://www.umsha.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکي همدان

http://www.ssu.ac.ir     دانشگاه علوم پزشکي يزد
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صادق بدري
شهرستان  توابع  از  بگه  جان  روستاي  دهيار 

دهگالن استان کردستان
دهياري  ها : يکي از اهداف اين نشريه فعال  سازي 
پيرامون  تخصصي  مطالعات  در  محترم  دهياران 
. نشريه دهياري  ها  مسائل حوزه دهياري و روستا مي  باشد 
بيان  نيز  پيشنهادات و   ، نظرات  درج  مناسب جهت  فضايي 

تجربيات و دستاوردهاي دهياران محترم مي  باشد .
در شماره قبل مسابقه  اي جهت نوشتن مقاله توسط دهياران 
عزيز طرح شده بود که خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبين 
محترم نشريه مواجه شد . مقاله زير يکي از مقاالتي است 
که در خصوص تاريخچه ، کاربرد و فوايد بيمه محصوالت 
کشاورزي توسط آقاي صادق بدري دهيار روستاي بگه جان 
شده  نگاشته  کردستان  استان  دهگالن  توابع شهرستان  از 
است که به عنوان مقاله منتخب در اين شماره درج مي  گردد.    
     در ابتدای بحث اشاره  ی اجمالی به تاريخچه  ی بيمه  ی 
کشاورزی در جهان و ايران اسالمی می  کنيم، کشور اياالت 
متحده  ی امريکا اولين کشوري است که از سال 1939 ميالدی 
سطح  در  را  کشاورزی  محصوالت  بيمه  ی  اجرای  تا  کنون 
گسترده  ای ادامه داده است و کشور کانادا نيز از پيشگامان 
در  می  رود.  شمار  به  کشاورزی  محصوالت  بيمه  ی  صنعت 
جوامع اروپايی، بيمه  ی کشاورزی در چند دهه  ی اخير رشد 
پيدا کرده و در سوئد به صورت گسترده  ای اجرا شده است. 
در قاره  ی آسيا ژاپن اولين کشوری است که از سال 1929 
بيمه  ی محصوالت  در سال 1939  و  دام،  بيمه  ی  ميالدی 
کشاورزی را تصويب کرد و از سال 1974 برنامه  ی آن را به 

طور کامل و در سطح کل کشور به اجرا درآورد.
کشورهای فيليپين، سری  النکا، هند، تايلند، کره و بنگالدش 
از  مجموع 70درصد  در  و  کرده  اند  اقدام  زمينه  اين  در  نيز 
کشورهای قاره  ی آسيا، بيمه  ی محصوالت کشاورزی را در 
سه  دهه  ی اخير به اجرا گذاشته  اند. در کشور عزيزمان ايران، 
پيرو تصويب تشکيل صندوق بيمه  ی محصوالت کشاورزی در 
تاريخ 1363/03/05 در مجلس شورای اسالمی، فعاليت بيمه 
در سال زراعی 64-63 در مورد دو محصول پنبه و چغندرقند 
در استان  های مازندران و خراسان در سطحی معادل 89 هزار 
هکتار آغاز شد و در حال حاضر بيش از 90 محصول و تعداد 
1/8 ميليون نفر بهره  بردار تحت پوشش حمايتی صندوق بيمه 
می  باشند.در راستای اجرای طرح محوری گندم  آبی، عمليات 
اجرايی بيمه نيز از سال زراعی 70-69 شروع گرديد و اکنون 
نفر  هزار  از 60  بيش  فعاليت  و  نوع محصول  از 50  بيش 
حمايتی  خدمات  پوشش  تحت  کشاورزی  بخش  بهره  بردار 

صندوق بيمه قرار دارند. 
 اهداف صندوق بیمه  ی محصوالت 

کشاورزی
صندوق بيمه  ی کشاورزی اهداف و برنامه  های اجرايی خود 
را بر اساس اهداف و سياست  های دولت در بخش کشاورزی 
در قالب برنامه  های پنج  ساله  ی توسعه  ی اقتصادی، اجتماعی 
توانمند  گسترده  ی  شبکه  ی  همکاری  با  کشور  فرهنگی  و 
بخش  متوليان  همچنين  و  کشاورزی  بانک  متخصص  و 
کشور  سراسر  در   )... و  کشاورزی  جهاد  کشاورزی)سازمان 
تحقق بخشيده و نهايتاً با اجرای سياست  های حمايتی دولت 
برای افزايش توليد محصوالت اساسی کشاورزی و باال بردن 

تاریخچه، کاربرد و فواید 
بیمه  ی محصوالت کشاورزی

با مخاطبین
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سطح درآمد کشاورزان و دامداران و افزایش توان تولیدی آنان 
نقش موثری را ایفا می  کند و از این طریق به عنوان پشتوانه  ی 
مطمئن در جهت تثبیت درآمد و   اطمینان خاطر بهره  برداران 

بخش کشاورزی عمل مي  نماید.
بخش کشاورزی در میان بخش  های اقتصادی، به دلیل 
تامین غذا و امنیت غذایی بر پایه  ی منابع داخلی و همچنین 
برخوردار  ویژه  ای  اهمیت  از  تولید  پایه  ی  منابع  از  حفاظت 
است و با فراهم کردن 24درصد سهم اشتغال از کل جمعیت 
ناخالص  تولید  از سهم  شاغل کشور و اختصاص 17درصد 
داخل کشور نقش مهمی را در توسعه  ی اقتصادی ایران بر 
عهده دارد. سرمایه  گذاری  ها و تولید در بخش کشاورزی که 
در شرایط غیر قابل پیش  بینی و پیش  گیری طبیعت صورت 
می  گیرد یکی از پر مخاطره  ترین فعالیت  های تولیدی کشور 
محسوب می  شود.بر  اساس گزارش فائو از بین 40 نوع بالیای 
طبیعی ثبت شده در جهان 31 نوع آن در ایران رخ می  دهد و 

ایران جزو 10 کشور اول بالخیز دنیا محسوب می  شود.
 اهمیت و فواید بیمه  ی محصوالت 

کشاورزی
ماهیت  دلیل  به  کشاورزی  بخش  در  سرمایه  گذاری  ها 
خطر  پذیر ناشی از بی  ثباتی طبیعت و قطعیت نداشتن شرایط 
جوی نیازمند امنیت و تضمین در برابر ریسک  های موجود 
است. لذا استفاده از بیمه به منظور کم  کردن ریسک از طریق 
توزیع آن در میان بهره  برداران جایگاه خاص و اهمیت فراوانی 
با عنایت به نقش بیمه در تضمین سرمایه  گذاری در  دارد. 
بخش کشاورزی، تقویت و توسعه  ی نظام بیمه  ی کشاورزی 
به عنوان پشتیبان تولید  کنندگان برای مقابله با عوامل تهدید 
به  شمار  اساسی  ضرورت  های  از  طبیعی  و  قهری  کننده  ی 
می  رود. در کشور ما صندوق بیمه ی محصوالت کشاورزی 
تنها نهادی است که به  عنوان مجری سیاست مدیریت ریسک 
محصوالت  بیمه  ی  برنامه  ی  اجرای  کشاورزی،  بخش  در 
ابزارهای  سایر  کنار  در  ضابطه  مند  به  صورت  را  کشاورزی 
برای  حمایتی  پوشش  است.تامین  شده  عهده  دار  حمایتی 
انواع محصوالت کشاورزی)زراعی و باغی( دام، طیور، زنبور 
عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، طرح  های جنگل  کاری، 
مرتع  داری و آبخیزداری در مقابل خسارت  های ناشی از سوانح 
طبیعی و حوادث قهری مانند تگرگ، طوفان، خشک  سالی، 
باد  گرم،  سوزی،  آتش  یخبندان،  سرمازدگی،  سیل،  زلزله، 
صاعقه ، آفات و امراض گیاهی عمومی و قرنطینه  ای ، به 
عنوان وسیله  ای برای دست  یابی به هدف  ها و سیاست  های 

بخش کشاورزی     می  باشد.
از کاربردهای بیمه بدون شک می  توان به خدمات بیمه  ی 
کشاورزی که همواره به  عنوان یک   تکیه  گاه مهم در هنگام 
بروز حوادث و سوانح غیر  مترقبه مانند خشکسالی  های متوالی، 
سیالب  های متوالی و ویران  گر، زلزله  های مهیب و سرما و 
دیده  دامداران خسارت  و  کنار کشاورزان  در  و  یخبندان  و  ... 
مطرح بوده اشاره نمود و با جبران عزتمندانه بخشی از ضرر و 

زیان  وارده بستری الزم برای بازگشت مجدد خسارت  دیدگان 
به چرخه  ی تولید را فراهم نمود.

صندوق بیمه  ی محصوالت کشاورزی طبق وظایف قانونی 
خدمت  در  محکم  پشتوانه  ای  و  تکیه  گاه  عنوان  به  همواره 
کشاورزان و تولید  کنندگان آسیب  پذیر آماده  ی انجام وظیفه 
بوده و می  باشد و این امر در صورتی محقق   خواهد شد که هر 
یک از تولید  کنندگان در   مدیریت مزرعه  ی خود توصیه  های 
متخصصین و کارشناسان را جدی گرفته و با رعایت اصول 
بهداشتی  و  برداشت و همچنین اصول  فنی  کاشت، داشت، 
ماهی  پرورش  دامداری،  مرغداری،  پرورشی  واحدهای  در 
و ... در باال بردن نتیجه و بازدهی فعالیت  های خود تالش 
کنند. و به این ترتیب صندوق بیمه می  تواند با توزیع منابع 
مالی)غرامت  های واقعی( بین کشاورزان خسارت دیده برای 

حضور آنان در عرصه  ی تولید کشور موفق باشد.
در خصوص آموزش و تبلیغات در مورد بیمه  ی محصوالت 
بخش  مسئولین  شهرها،  و  روستاها  سطح  در  کشاورزی 

کشاورزی، صاحب  نظران، محققان و استادان و عالقمندان 
و  آموزش  ها  با  می  توانند  کشاورزی  و  اقتصادی  مسائل  به 
تبلیغات مفید خود نسبت به ترویج و اشاعه  ی فرهنگ بیمه 
و بیمه  پذیری در جامعه  ی روستایی از بروز مشکالت احتمالی 
ناشی از نبود اطالع کافی از نحوه  ی عملکرد صندوق بیمه 
جلوگیری کرده و در سطح روستاهای ایران اسالمی دهیاران 
با  می  توانند  نیز  اسالمی  شوراهای  اعضای  و  زحمت  کش 
پذیری  بیمه  و  بیمه  فرهنگ  اشاعه ی  و  ترویج  و  آموزش 
نقش مهم و اساسی عهده  دار بوده و در توسعه  ی فعالیت  های 
بیمه  ای با کیفیت بیشتر و با هدف حمایت از تولید کشور و 
مسئولین را یاری برسانند و فردای بهتری را همراه با آینده  ی 
درخشان  تر برای بیمه  ی کشاورزی در کشور عزیزمان ایران 

ترسیم نمایند.
منابع:

کتابچه  ی بیمه ی محصوالت کشاورزی استان کردستان.
راهنماي   مدیریت گروه خدمات بیمه  ای استان کردستان.
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دهياري ها : ماهنامه ی دهياري ها افتخار دارد به 
کشور،  سراسر  عزيز  دهياران  تريبون  عنوان 
منعکس کننده مسائل و مشکالت دهياران محترم باشد . و 
از اينکه دهياران عزيز، اين نشريه را جهت انعکاس نظرات 
از  يکي  نامه  اين   . مي بالد  بر خود  مي نمايند  انتخاب  خود 
ده ها نامه اي است که در دو سه هفته اخير به دفتر نشريه 
واصل گرديده است، که ما به عنوان نمونه آن را منعکس 
مي نماييم تا مسئوالن محترم نيز در جريان آن قرار گرفته و 
دهياري اين روستا را در رفع مشکالت ياري نمايند . اما در 

اينجا ذکر چند نکته ضروري مي باشد :
اوال نامه هاي منتشره در اين بخش صرفا ديدگاه و نظر 
مخاطبين نشريه مي باشد و چاپ آن لزوما به معناي تاييد 

تمامي محتواي آن توسط نشريه نيست .
ثانيا : مسئولين و دست اندر کاران مربوطه نيز مي توانند 
نظرات خود در مورد مطالب منعکس شده را جهت چاپ در 
اختيار نشريه قرار دهند . همچنين نشريه تالش مي نمايد از 
شماره هاي آتي نامه هاي وارده را در حد توان خود پيگيري 

نموده و نتايج آن را نيز همزمان با اصل نامه منتشر نمايد .
امور  به  که  نشريه  بودن   تخصصي  به  توجه  با  ثالثا: 
دهياري هاي سراسر کشور اختصاص دارد نشريه فقط مسائل 
و مشکالت دهياري ها را منعکس خواهد نمود و در حوزه 
مسائلي که به زمينه کاري نشريه ارتباط مستقيم ندارد ورود 

پيدا نخواهد کرد.
دهيار  کوهی زاده  منصور  نامه ی  از  بخشی  زير  مطالب 
استان  مهر  شهرستان  توابع  از  چاه کبگان  روستای  جوان 

فارس مي باشد:
بخش  الله  دهستان دشت  توابع  از  چاه کبگان  روستاي 
نظر  از  مي باشد.  فارس  استان  در  مهر  شهرستان  اسير 
موقعيتی روستای چاه کبگان  حالت مرکزيت دارد و از نظر 
جمعيتی نيز نسبت به روستاهای همجوار جمعيت بيشتری 

دارد. بدين گونه که از جمعيت 1500 نفری روستا 41 درصد 
در گروه سنی 15 تا 35 سال و 37 درصد آن نيز زير 15 
سال می باشند. بر اين اساس بافت و ساختار جمعيتی روستا 
جوان می باشد ولی متاسفانه روستا  فاقد امکانات و تجهيزات 
نظير زمين  و سالن ورزشی می باشد. در حالي که با توجه به 
جمعيت جوان روستای چاه کبگان و روستاهای همجوار آن 
بيدو، چاهدروا و کارون( و همچنين موقعيت  )نورآباد، چاه 
جغرافيايی روستاها که بسيار به يکديگر نزديک مي باشند 
، ساخت مکاني مناسب جهت ورزش براي جمعيت حدودا 

4000 نفره اين منطقه ضروري به نظر مي رسد.
روستای چاه کبگان از سال 83 دارای طرح هادی مصوب 
اجرايی  اقدام  از گذشت 6 سال هنوز هيچ  بعد  می باشد که 
در اين خصوص صورت نگرفته است و اين باعث دلسردی 
مردم به اين طرح شده و ميزان مشارکت مردم با دهياری 

روستا کاهش يافته است .
روستای چاه کبگان از نظر آموزشی نيز با مشکالتی روبرو 
در  که  می باشد؛  آموزشی  واحد   4 دارای  روستا  می باشد  
ساختمان قرار دارند که يکی از آن ها )مدرسه ابتدايی(  دو 
در آستانه ی تخريب قرار دارد . اين 4 واحد آموزشی جمعا 
400 دانش آموز دارند که با توجه به کمبود فضاي فيزيکي 
آموزشي  فضاي  موجود ساخت  ساختمان هاي  و مشکالت 

جديد در روستا ضروري به نظر مي رسد .
يکی ديگر از مشکالت روستا آن است که اخيرا کل زمين ها 
اعم از مسکونی قديمي و جديد  و ديگر زمين ها به عنوان 
منابع ملی اعالم شده است و عليرغم تالش های  مکرر شورا و 
دهياری جهت رفع مشکل هنوز اين مشکالت بر طرف نشده 
است. به همين علت بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مهر 
از صدور هر گونه پروانه ی ساخت در روستا جلوگيری می نمايد. 
که به نظر مي رسد بايد با عنايت بيشتر مسئولين گامي در جهت 

رفع اين مشکل برداشته شود

نامه وارده
مسائل و مشکالت روستای چاه کبگان 

از نگاه دهیار روستا
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 نتایج مسابقات نشریه ی شماره 30 
همانطور که مستحضرید از شماره ی گذشته بخش مسابقه نیز به نشریه افزوده شد . که با استقبال فراوان دهیاران محترم 
مواجه گردید . که نتایج و نفرات برگزیده آن به شرح زیر می باشد ذکر این نکته ضروری است آن دسته از مخاطبینی که 

در هر سه مسابقه شرکت کردند از شانس بیشتری برای برنده شدن برخوردار بوده اند:
 
 

در بخش نظر سنجی پیامکی مطالب زیر به ترتیب حایز رتبه ی یک تا سه در میان نوزده  مطلب شماره قبل شدند:
گزارش خبری بزم ایرانی ، فرصتی جهانی با 3178 امتیاز
مقاله آموزشی بیوگاز، فرزند طالی کثیف با 2842 امتیاز 

 مقاله دهیاری و اشتغال از نظر قوانین و مقررات با 2636 امتیاز

آقای صادق بدری از استان کردستان - شهرستان دهگالن -بخش مرکزی - روستای بگه جان –  برنده ی کمک هزینه ی 
سفر زیارتی به عتبات عالیات

آقای ابراهیم همایونی از استان اردبیل - شهرستان پارس آباد – بخش اصالندوز- روستای بران سفلی -   برنده ی یک 
عدد گوشی تلفن همراه 

آقای یداهلل شریفی از استان اصفهان - شهرستان فریدن - بخش مرکزی - روستای بلمیر -  برنده یربع سکه ی بهار آزادی
آقای محمد کریم آروند از استان کهکیلویه و بویر احمد- شهرستان بویر احمد - بخش مارگون – روستای جوبریز – برنده ی 

کارت هدیه ی بانکی
آقای مهران دهقان از استان چهار محال بختیاری – شهرستان بروجن – بخش مرکزی – روستای اسالم آباد -   برنده ی 

 کارت هدیه ی بانکی 
آقای مجتبی شهریاری از استان فارس شهرستان کازرون – بخش مرکزی – روستای ناصر آباد- برنده ی کارت هدیه ی بانکی 

جواب های صحیح بخش مسابقه ی پیامکی :  

سوال پنجمسوال چهارمسوال سومسوال دومسوال اول

13321پاسخ صحیح
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 مسابقات نشریه شماره 31
مسابقات نشریه شماره 31 نیز مانند شماره 30 در سه بخش طراحی شده است که دهیاران گرامی حداکثر تا 25 دیماه 

فرصت دارند پاسخهای خود را برای ما ارسال نمایند  :
بخش اول : مسابقه ی پیامکی 

در این بخش 5 سئوال چهار گزینه ای مطرح می گردد که کافیست پاسخ های صحیح خود را به صورت ذیل برای ما 
ارسال نمایید :

شما می باید پاسخ خود را به صورت پیامک )sms(  به شماره 30006271 و به شکل زیر ارسال فرمایید :
M31*41123*   : روش ارسال پاسخ 
یعنی بعد از زدن کلید ستاره و نوشتن  حرف M  ، شماره ماهنامه یعنی عدد 31 را وارد می کنید و پس از آن دوباره یک 

ستاره وارد می کنید و پس از این ستاره پاسخ ها را به ترتیب وارد می نمایید
اما سوال های  این شماره :

1- اولین دهیاری که به عنوان یک دستگاه اجرایی موفق به امضای موافقتنامه ی همکاری شده است ، کدام 
دهیاری است ؟ 

1- روستای الکام استان گیالن 
2- روستای کریان استان مرکزی 

3- روستای عطا آباد استان اصفهان 
4- دهیاری اساسا دستگاه اجرایی محسوب نمی گردد

2- کدامیک از موارد زیر از معایب سیستم آبیاری قطره ای نیست ؟
1- باال بودن هزینه ی سرمایه گذاری 

2- عدم تماس آب با میوه ، برگ ، ساقه و تنه ی درخت
3- گرفتگی قطره چکان ها  

4- محدود شدن ریشه 

3- کدامیک از موارد زیر جزو  آالینده های آب محسوب نمی شوند :
1- انواع مواد زاید تجاری و صنعتی

2- انواع آالینده های کشاورزی مانند کودها 
3- انواع آالینده های فیزیکی مانند گرما یا آلودگی حرارتی

4- انواع مواد شیمیایی اضافه شده به آب

اگر پاسخ سوال مثال به صورت ذیل باشد:  

سوال پنجمسوال چهارمسوال سومسوال دومسوال اول
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4- مدت نهفتگی بیماری وبا چند روز است؟
1- 2 تا 3 روز
2- 7 تا 9 روز 

3- یک روز 
4- 14 روز

5-صندوق بیمه ی  اجتماعی کدامیک از خدمات زیر را در حال حاضر ارایه نمی نماید؟ 
1- خدمات درمانی

2- مزایای پیری
3- از کار افتادگی کلی ناشی از کار

4- برخورداری بازماندگان متوفی بیمه شده از مستمری

 بخش دوم : مسابقه ی کتبی
محترم  مخاطبین  کلیه ی  کتبی  مسابقه ی  بخش  در 
و  نیز تجربیات دهیاری ها  و  نشریه می توانند مطالب خود 
،عکس،   مقاله  قالب  در  را  موارد  این  در  شوراهای اسالمی 

اخبار  برای نشریه ارسال نمایند .
موضوعات :

مشارکت زنان در مدیریت امور روستا 
  شیوه ی کیفیت بخشی به زندگی در روستا 

کلیه ی آثار دریافتی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد 
و جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت هم چنین مطالبی که از 
نظر کمیته ی کارشناسی قابل استفاده باشد در شماره های 

آتی نشریه منتشر خواهند شد . 
شما آثار خود را به یکی از روش های زیر می توانید برای 

ما ارسال فرمایید :
ارسال از طریق پست  به آدرس تهران – صندوق پستی 

 14565-169
تلفن  شماره  به  ) فاکس (  نمابر  طریق  از  ارسال 

02144056848

ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس:  
info@dehyariha.com 

 بخش سوم: نظر سنجی همراه با جایزه !
توسط مخاطبین محترم،   نشریه  ارزیابی محتوای  جهت 
شده  گرفته  نظر  در  مطلب  هر  برای  ویژه ای  نظرسنجی 
است.  کافی است شما بهترین مطلب این شماره را که از آن 
بیش ترین استفاده را نموده اید انتخاب کرده،   کد ویژه پیامک 
آن را برای ما ارسال نمایید.  این کد ویژه در کنار برخی از 
مطالب نشریه و تحت عنوان " کد پیامک " دیده می شود.  
کافیست شما آن کد را به شماره 30006271 ارسال فرمایید 
تا شماره همراه   شما  نیز در قرعه کشی شرکت داده شود.  به 
  *N31* 10 ،عنوان مثال اگر کد ویژه مطلب مورد نظر شما
باشد شما می بایست عین این کد را به شماره اعالم شده 
ارسال فرمایید. به منتخبین این نظر سنجی نیز جوایز نفیسی 

اهدا خواهد شد. 
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 ، شما  صحبت  پای   : دهیاری ها 
فرصتی است برای طرح دیدگاه های دهیاران گرامی و 

بیان سواالت و مشکالت آنان در حوزه ی مدیریت روستایی . نشریه 
دهیاری ها تالش خواهد نمود تا منعکس کننده ی نظرات شما عزیزان باشد. 

شما مي توانید پیامهاي خود را از طریق شماره ی پیام کوتاه 30006271 براي ما ارسال 
فرمایید و یا دیدگاه ها و نظرات خود را از طریق سایر راه کارهاي ارتباط با نشریه براي ما 

ارسال نمایید.
اینجانب عباس اکبری دهیار روستای کوری حیاتی )مرکز دهستان کوری (- در شهرستان جم - بخش 

مرکزی – استان بوشهر-  حدود 3 سال است که کار جمع آوری ، حمل و دفن پسماندهای جامد روستایی را انجام 
می دهم ، لذا خواهشمند است در صورت صالحدید یک ماشین حمل زباله به این دهیاری اختصاص داده شود .

09170003015  - دهیار روستاي اسالم آباد – سالم لطفاً براي تهیه ی گزارش به روستاي ما هم سربزنید .
دهیاري ها : دوست گرامي از آنجا که تهیه گزارش از استان شما در دستور کار نشریه شماره 33 قرار دارد به شما وعده 

مي دهیم که انشاء اهلل از منطقه ی شما هم گزارش تهیه خواهیم نمود
6193....0918 – از استان ایالم بخش شیروان تماس مي گیرم روستاي ما مشکالت فراواني دارداز جمله  نبود خانه ی 

بهداشت ، کامل نبودن  طرح هادي ، نداشتن روشنایي معابر و ... خواهشمندم به دهیاري ما کمک کنید.
دهیاري ها : دوست گرامي اوال باید شما دقیق تر نام شهرستان و بخش و روستاي خود را اعالم نمایید . و ما نیز نظر شما را از 
طریق نشریه به مسؤلین استان ، اعالم مي نماییم . اما به هر حال با توجه به تعداد زیاد روستاهاي کشور و نیازمندي هاي مختلف 

آنها قطعاً پاسخگویي به این نیازها باید براساس اولویت بندي انجام گردد
5815...0911 – دهیار روستاي مازیاران استان گلستان – با سالم و تشکر از ارسال ماهنامه ی دهیاري ها آرزوي بهروزي 

برایتان دارم .
روستایتان  درباره ی  منتظر مطالب خوب شما  و  و محبت شما سپاسگزاریم  لطف  از  نیز  ما   ، : همراه گرامي  دهیاري ها 

هستیم.
اخبار  ارسال ماهنامه به وسیله ی پست بهترین روش است.  افرینه ی لرستان -  سلطان پور دهیار   –  0916....3868

دهیاري ها را براي شما ارسال خواهیم کرد دست مریزاد
3264....0939 - باسالم آیا دهیار مي تواند افراد واجد الشرایط جهت دریافت وام به صندوق مهر معرفي کند

دهیاران  براي  افراد  معرفي  در  نقش مستقیمي  امام رضا  مهر  در صندوق  وام  دریافت  فرآیند  در  دهیاری ها: 
پیش بیني نشده است . اما پس از تایید اولیه دریافت وام توسط صندوق یکي از مدارک مورد نیاز معرفي نامه و 

تایید دهیاري مي باشد. 
4516....0918 - باسالم دهیار روستاي ما بمدت 16ماه است که از روستا به شهرکوچ نموده ولي 

متاسفانه از سمت دهیاری استعفا نداده و عزل نیز نشده و باعث مشکالت اداری فراواني براي 
روستا گردیده ، تکلیف این مردم سرگردان روستا چیست؟

دهیاری ها: برادر گرامي از آنجا که مشکل شما بعضاً در سایر روستاها نیز 
مشاهده مي گردد ما سؤال شما را در اختیار مشاور حقوقي نشریه  قرار 

داد ه ایم که پاسخ ایشان را مي توانید در بخش مشاوره ی 
حقوقي مطالعه فرمایید. 

پای صحبت شما 
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 خواننده گرامی، محور شماره آتي نشريه موضوع هدفمندسازي يارانه  ها است . شما عزيزان مي  توانيد سئواالت  ،  ابهامات و نيز مطالب و 
مقاالت خود در اين زمينه را براي ما ارسال نماييد  . همچنين نشريه دهياری  ها آمادگی دارد تا مقاالت ، اخبار ، گزارش ها و تصاوير شما از 

روستاهای کشور را در نشريه منعکس نمايد . شما می  توانيد مطالب خود را در زمينه  های زير برای نشريه ارسال نماييد: 

1- محيط زيست روستايي
2- نيازهاي اجتماعي روستايي
3- نيازهاي اقتصادي روستايي

4- نيازهاي عمراني روستايي
5- نيازهاي بهداشتي روستايي
6- نيازهاي فرهنگي روستايي
7- نيازهاي ورزشي روستايي
8- نيازهاي رفاهي روستايي

9- مشارکت اجتماعي-فرهنگي روستايي
10- مشارکت سياسي روستايي

11- مشارکت اقتصادي روستايي
12- مشارکت عمراني و زير بنايي روستايي

13- مديريت اراضي روستا

14- مديريت مراتع و منابع خاکي و حوزه روستا
15- صنايع دستي روستايي

16- بازاريابي توليدات روستايي
17- امنيت و نظم عمومي روستا

18- مديريت پسماند
19- مديريت فضاي عمومي

20- مديريت منابع آبي
21- مديريت بحران و ايمني روستا

22- مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي
23- فقر روستايي و مديريت آن

24- اقتصاد کشاورزي و توسعه کشاورزي
25- صندوق هاي تعاون و توسعه

26- مديريت بازار روستايي
27- اشتغال روستايي و تعاونی 

28- کشاورزي پايدار
ICT -29  روستايي

30- مشارکت زنان در مديريت روستايي
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سرويس علمي
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آب يکي از نعمات بزرگ پروردگار است که منشا 
حيات و سرآغاز زندگي موجودات زنده است. بيش 
از سه چهارم کره ي زمين را آب فرا گرفته است، اما بخش 
نتيجه  در  و  مي دهد  تشکيل  اقيانوس ها  آب  را  آن  اعظم 
مقدار کمي از آب هاي موجود، براي مصارف شرب، بهداشت 
درياها،  اقيانوس ها،  آب  است.  استفاده  قابل  کشاورزي  و 
به علت  زيرزميني  منابع آب  از  بسياري  و  درياچه ها  اغلب 
مقاصد  براي  معدني  امالح  داشتن  و  حد  از  بيش  شوري 
مي باشد.  استفاده  غيرقابل  و صنعتي،  کشاورزي  بهداشتي، 
اين نکته را نبايد فراموش کرد که آب به طور يکنواخت در 
سطح کره ي زمين موجود نمي باشد و بسياري از نقاط کره ي 
زمين با کمبود آب مواجه است. ميزان آب در نقاط مختلف 
کشور ما نيز تفاوت فراواني دارد. در مناطقي از کشور، آب 
فراوان موجود بوده و برعکس در مناطق خشک وکويري 
دچار کمبود آب مي باشيم و بهداشت آب نيز موضوعي بسيار 


مهم در بهداشت عمومي و مديريت سالمت مي باشد.
و  دارد  احتياج  سالمت  به  توسعه  و  رشد  براي  انسان 
سالمت انسان در گروی بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب 
مي باشد. آب آشاميدني عالوه بر تامين مايع مورد نياز بدن، 
در بردارنده ي امالح و عناصر ضروري براي انسان مي باشد 
که کمبود پاره اي از آن ها در آب، در بدن موجود زنده اختالل 
مي شود.  بيماري ها  برخي  بروز  به  منجر  و  مي کند   ايجاد 
بسياري از مشکالت بهداشتي  خصوصا در روستاهاي کشور ، 
ناشي از عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است. امروزه 
با پيشرفت زندگي صنعتي و رشد جمعيت، منابع آب قابل 
آلودگي  از حد و حتي  مصرف، در معرض استفاده ي بيش 
قرار گرفته است. عالوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني 
گوناگوني نيز در آب پيدا مي شوند که بعضي از آن ها بيماري زا 


بوده و ايجاد بيماري هاي عفوني خطرناکي مي کنند. به سازي 
آب رابطه ي مستقيمي با کاهش بيماري هاي عفوني دارد. به 
طوري که پس از تامين آب آشاميدني سالم، ميزان مرگ در 
اثر بيماري وبا 74/1 درصد، ميزان مرگ در بيماري حصبه 
63/3 درصد، ميزان مرگ به علت اسهال خوني 23/1 درصد 
و ميزان مرگ از بيماري اسهال  42/7 درصد کاهش يافت. 
سالم،  آب  تامين  جهت  در  هزينه  و  برنامه ريزي  بنابراين 
آب  تامين  و  تهيه  بود.  خواهد  آينده  براي  سرمايه گذاري 
آشاميدني سالم براي جامعه يکي از موثرترين و پايدارترين 


فن آوري ها براي ارتقای سالمت جامعه است.
اما در اين ميان براي دهيار وظايف مهمي در حوزه ی آب 
و فاضالب روستايي پيش بيني شده است و به موجب قانون 
تنظيف ، نگه داري و تسطيح انهار عمومي و مجاري آب  و 
فاضالب و الي روبي قنوات مربوط به روستا و نيز تامين آب 


مورد نياز روستا بر عهده ی دهيار گذاشته شده است .
و  آب  شرکتهاي  ميان  توافقنامه ی  بر اساس  همچنين 
فاضالب کشور و نيز سازمان شهرداري ها و دهيار ي ها کليه ی 
وظايف مرتبط با موضوع آب و فاضالب در روستاهاي کشور 


بر عهده ی دهياران گذاشته شده است .
به  گذرا  نگاهي  مي کنيم  سعي  فرصت  اين  در  ما  لذا 
مقوله ی آب ، منابع آب و فرصت ها و تهديدهايي که براي 
عزيز  دهياران  تا  بپردازيم  دارد  وجود  روستاهاي کشور  آب 
ايفاي نقش بهتري در  از اين مطالب  با بهره گيري  بتوانند 


اين زمينه داشته باشند. 
 منابع تامين آب 


آب يک منبع حياتي است که ميزان آن در هر محدوده ی 
جغرافيايي، تقريبا ثابت و جواب گوي جمعيت محدودي است. 


منابع آب شرب را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود: 
الف( آب باران


باران نخستين منبع تامين آب است و خالص ترين آب در 


سالمت آب، سالمت روستا
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