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حق با شماست

افزايش 40 درصدي قيمت نان در بابل
ــهروند از كرمان: با وجودي كه قيمت نان را افزايش  يك ش
داده اند ولي از كيفيت و وزن آن كاسته اند، چرا؟ چه كسي مسوول 

رسيدگي به اين مشكل است؟
ــي 22بهمن در محله  ــي زاده از تهران: مجموعه ورزش صف
ــن تهرانپارس امكانات رفاهي و بهداشتي مناسب ندارد. از  گلش
مسئوالن سازمان ورزش و جوانان كه اين مجموعه زير نظر آنان 

قرار دارد، مي خواهم به اين موارد رسيدگي كنند.
ــتيم كه بابت  ــتگاني هس ــهروندان: بازنشس ــي از ش جمع
ــئوالن  ــت طلبكاريم. از مس ــوق خود، از دول ــاوت حق مابه التف
مي خواهيم كه  بقيه اين معوقات را پرداخت كنند، چرا كه گراني 

و تورم بيشتر بر اين قشر فشار مي آورد.
جمعي از شهروندان از اروميه: آيا قيمت آب و برق نيز همانند 

قيمت نان بدون اطالع به مردم گران شده است؟
ــزار تومان بدهي، برق كارگاه  ــي از تهران: بخاطر 70 ه كرم
توليد قطعات پزشكي ما را قطع كرده اند بدون اين كه اخطاري داده 
ــئوالن اداره برق مي خواهيم قبل از اين كار حداقل  باشند. از مس

اخطار قطعي بدهند تا ما بتوانيم با اين اداره تسويه حساب كنيم.
ــت كه براي عادي كردن  ــت ماه اس عليپور از قم: حدود  هش
كارت سوخت خود اقدام كرده ام، ولي تاكنون اين كارت به دست 

من نرسيده است. تكليف من چه مي شود؟ 
اسماعيل زاده از تهران: چگونه مصوباتي كه هنوز در مجلس 
در حال بررسي است، در جامعه اجرا مي شود ولي ديگر مصوبات 
ــت از زمان تصويب آن مي گذرد  و كارهايي كه چند صباحي اس

همچنان بالتكليف مانده اند.
ــدود 40درصد افزايش يافته  ــور از بابل: قيمت نان  ح جغتاپ

است نه 20درصد.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــبي برخوردار بوده و نه  ــيب مناس ــاحل از ش و در نتيجه نه س
ــت كه در بزنگاه حادثه  ــته اس غريق نجاتي در محل حضور داش
ــود همه تقصيرها را  ــود، اما نمي ش تن به آب بزند و مانع حادثه ش
ــده  ــن زمينه گردن مردم انداخت و آمار چندين هزار غرق ش در اي
ــبت داد  ــه اخير را صرفا به بي احتياطي هاي مردم نس ــك ده در ي
ــده گرفت براي مثال  ــئوالن را در اين حوزه نادي ــم كاري  مس و ك
ــازي اجرايي  ــت حتي در مناطقي كه طرح سالم س آيا ممكن نيس
ــاب مي آيد تابلوهايي اخطاردهنده  ــده است و پر خطر به حس نش
ــود؟ پاسخ اين پرسش در شرايط كنوني منفي است، چرا  نصب ش
ــواحل مناطق شمالي كشور نيز به  كه هنوز حتي 700 كيلومتر س
ــكل كامل مطالعه نشده است و اطالعات دقيقي از نقاط بسيار  ش

پرخطرشان در دست نيست. 
 قاتلي كه شناگران را مي دزدد

ــناگران در سواحل كشور  ــدن ش يكي از داليل اصلي غرق ش
ــت. جريان هاي شكافنده به مجموعه  ــكافنده اس جريان هاي ش
ــيار قدرتمند گفته مي شود كه از ساحل به سمت  جريان هايي بس
ــناگراني را كه  ــق عميق دريا حركت مي كنند و مي توانند ش مناط
مشغول شنا در مناطق كم عمق تر هستند با خود ببرند. اين جريان ها 
همان جريان هايي هستند كه شناگران بي آن  كه آنها را بشناسند 
ــان مي گويند: «ناگهان در حين شنا حس كرده ايم  در توصيف ش
ــمت خود كشيده  ــت يا دريا ما را به س ــده اس زير پايمان خالي ش
است.» وحيد چگيني، رئيس موسسه ملي اقيانوس شناسي درباره 
خطر اين جريان ها به مردم هشدار مي دهد: «شدت اين جريان ها 
ــم حريف آنها  ــناگران حرفه اي ه ــت كه حتي ش بقدري زياد اس

نمي شوند و همراه آنها به مناطق عميق دريا مي روند.» 
ــعي مي كنند با  او توضيح مي دهد: «غيرحرفه اي ها معموال س
تندتر شنا كردن در برابر جريان مقاومت كنند كه اين باعث مي شود 
انرژي شان تخليه شود و تسليم شوند، در حالي كه بهترين راه مقابله 
 اين است كه آرام تر شنا كنند و همراه جريان حركت كنند و پس از
 آن كه در منطقه عميق تر آرام گرفت، با شنا به ساحل برگردند.» 

  پنج سال زمان براي تهيه نقشه اي حياتي 
ــدگان در مناطق  ــي پراكندگي غرق ش ــه گفته چگيني بررس ب
ــواحل نشان مي دهد، بيشتر آنها در مناطقي غرق شده اند  مختلف س
ــت و حتي كانالي عميق به واسطه  ــته اس كه اين جريان ها وجود داش
ــت و حاال موسسه ملي  ــان در بستر دريا ايجاد شده اس حركت ش
ــرمايه قصد دارد اين  ــج ميليارد تومان س ــي با  پن اقيانوس شناس
كانال ها را شناسايي كند و به اين ترتيب مسير حركت جريان هاي 
شكافنده را در مناطق ساحلي بشناسد و در مناطقي كه محل رفت 
ــان است تابلوهاي خطر براي هشدار دادن به مردم نصب  و آمدش
ــت آخر نقشه اي مخصوص تهيه كند كه مجموعه اين  كند و دس

مناطق پرخطر را به مردم و مسئوالن بشناساند. 
ــه «پهنه بندي  ــم، نقش ــاره آن مي گويي ــه درب ــه اي ك نقش
جريان هاي شكافنده» نام دارد كه موسسه ملي اقيانوس شناسي  

ــراث فرهنگي و  ــازمان مي ــال پيش طرح تهيه آن را به س پنج س
گردشگري پيشنهاد داد، اما تا همين حاال اين سازمان براي تامين 
ــگران هيچ نوع همكاري با اين موسسه نكرده است  امنيت گردش
و بودجه  پنج ميلياردي كه امسال توسط معاونت نظارت راهبردي 
ــه ملي اقيانوس شناسي قرار  ــت جمهوري در اختيار موسس رياس
ــت و قرار  ــه نيس ــت، نيز صرفا مربوط به تهيه اين نقش گرفته اس
ــت براي مطالعات مربوط به مجموعه خطرات دريايي از جمله  اس
سوناميـ  كه احتمال وقوعش در سواحل درياي عمان وجود دارد 

ـ نيز صرف شود. 
 لطفا به درياي آرام هم اعتماد نكنيد

ــكافنده اش خطرات ديگري نيز  دريا عالوه بر جريان هاي ش

ــي به درياي  ــي توضيح مي دهد كه حت ــراي نمونه چگين دارد، ب
ــواج وجود دارد كه  ــاد كرد، چون انواعي از ام ــم نبايد اعتم آرام ه
ــت، از مناطق دور دست مي آيد و در شرايطي  ــيار قدرتمند اس بس
كه دريا آرام است، بدون هيچ نشانه اي به ساحل نزديك مي شود 
و شناگران را با خود مي برد.  به گفته رئيس مركز اقيانوس شناسي 
در كشورهاي ديگر مردم پيش از رفتن به دريا اطالعات مربوط به 
ــايت هاي اينترنتي  مي گيرند و در صورتي كه  اين نوع امواج را از س
مطمئن شوند اين امواج به ساحل نمي آيد براي شنا به دريا مي روند. 
اين در حالي است كه در كشور ما با وجود اين كه اطالعات مربوط 
ــايت موسسه ملي اقيانوس شناسي وجود دارد،  به اين امواج در س

كسي آنها را بررسي نمي كند. 

 خزر زيبا آلوده است 
خطر ديگري كه شناگران دريا را تهديد مي كند آلودگي شديد 
آب درياست كه ممكن است عوارض مختلفي در شناگران ايجاد 
كند به طوري كه روز گذشته رضا كرباسي معاون دريايي سازمان 
ــدار داد: متاسفانه كشورهاي حاشيه  ــت به مردم هش محيط زيس
درياي خزر به دليل استقاللي كه يافته اند براي افزايش منابع خود 
ــت به اكتشافات نفتي زده اند كه امكان آسيب ديدگي سواحل  دس
ــواحل ايران كه كرباسي از آن  ــدن س ايران نيز وجود دارد. آلوده ش
به عنوان يك احتمال نام مي برد، امروز ديگر براي برخي ايراني ها 
يك حقيقت غيرقابل كتمان است، چون بسياري از آنها پس از شنا 

در آب دريا و بخصوص خزر، دچار بيماري هاي پوستي شده اند. 
 راهي ديگر بايد...

تهيه نقشه از مناطق پرخطر اقيانوسي آن طور كه رئيس موسسه 
ــي مي گويد دست كم يك سال و نيم ديگر طول  ملي اقيانوس شناس
مي كشد و با اين حساب مسئوالن بايد تا نهايي شدن اين نقشه به فكر 
ــمار غرق شدگان در دريا باشند. ضمن  چاره اي ديگر براي كاهش ش
آن كه آلودگي آب درياي خزر به واسطه بهره برداري هاي نفتي و البته 
ــناگران را تهديد  ــالمت ش آلودگي رودهايي كه به آن مي ريزد، نيز س
ــناگران از  ــد. چگيني براي رفع هر دو خطر و مصون ماندن ش مي كن
ــنهاد مي كند كه چندان هم كم هزينه نيست. او  آنها، راه جالبي را پيش
ــورهايي مي داند كه سواحلشان پذيراي  راهكار را نمونه برداري از كش
گردشگران است و مسئوالن گردشگري آنها استخرهايي در نزديكي 
ــاخته اند تا مردم براي شنا به آنها بروند و به اين ترتيب هم  ــواحل س س
ــان  ــتفاده كنند و هم امنيت و سالمتش از آفتاب و هواي كنار دريا اس

حفظ شود.

هشدار به مسافران تابستاني خزر
با توجه به ناسالم بودن سواحل خزر، مانع شناي كودكان خود در اين سواحل شويد

 در مناطق سالم سازي نشده شنا نكنيد. 
ــيار  ــتيد به هيچ وجه از منطقه بس ــنا بلد نيس  اگر ش

كم عمق ساحل دور نشويد. 
ــي  ــكافنده اقيانوس  در صورتي كه گرفتار جريان ش
شده ايد مخالف جهت آن شنا نكنيد، بلكه همراه آن حركت 
ــنايي آرام  كنيد و وقتي در مناطق عميق تر آرام گرفت با ش

 به ساحل برگرديد. 
ــنا كردن  ــايل بادي همچون تيوب ها براي ش  به وس

اعتماد نكنيد. 
ــيب سواحل شمالي كشور تند است به اين ترتيب   ش
ــرعت از منطقه اي ــال ناآگاهانه و  به س ــت كام  ممكن اس

 كم عمق به سمت منطقه اي عميق برويد. 
ــه مطمئن باشيد شناگري  ــنا نكنيد و هميش  تنها ش
ــنا مي كنيد حضور  حرفه اي يا غريق نجاتي در محلي كه ش

دارد. 
ــبي براي شنا كردن كودكان نيست   دريا جاي مناس

حتي اگر شنا را در استخر ياد گرفته باشند. 
ــت اعتماد نكنيد، چرا   حتي به دريايي كه توفاني نيس
ــانه اي  كه موج هاي پرقدرتي وجود دارند كه بدون هيچ نش
ــناگران را به خطر  ــوند و جان ش ــاحل نزديك مي ش ــه س ب

مي اندازند. 
 هميشه شنا در استخر را به شنا در دريا ترجيح دهيد. 

هشدارهايي كه جانتان را نجات مي دهد 

از گاليه امام تا مالحظات امروز
ادامه از صفحه 2

ــت كه  ــووليت ماس رهبر حزب اهللا لبنان ادامه داد: «اين مس
ــنا كنيم تا از آن  ــخصيت بزرگ و عظيم آش اين امت را با اين ش
ــد و از بركات وجودي چنين  ــته را ببرن بهره برداري الزم و شايس
رهبري و چنين ولي فقيه و انديشمند و متفكري براي حال و آينده 

و دنيا و آخرت خود مستفيض شوند».
ــتار چرايي اين مظلوميت نيست كه در  موضوع ما در اين نوش
ــته ايم*، پرسش ما اين است كه اين مظلوميت  اين باره قبال نوش

تا كي بايد ادامه پيدا كند؟
ــت عده اي هنوز ضرورت اين مهم را درك نكرده  ممكن اس
باشند و شايد برخي هم عدم رضايت رهبر معظم انقالب را بهانه 

كنند .
بديهي است كسي كه در جايگاه ولي فقيه قرار مي گيرد نبايد 
ــند شود كه خوش آمدن از  ــنيدن و خواندن مدح خود، خرس از ش
ــم ملوك و جبابره  ــي صله دادن به ثناگويان، رس ــي و حت ثناگوي
ــندي تكليف ديگران را ساقط  ــت ولي اين ناخرس و طواغيت اس

نمي كند.
در شرايطي كه برخي هّتاكان وامانده، هراز چندگاه، نامه به اصطالح 
ــاده اي مي نويسند و گستاخانه و به دور از انصاف، الطائل  سرگش
مي بافند، ارادتمندان مطلّع بايد، بگويند و بنويسند تا ميدان براي 

هّتاكي فراخ نباشد.
ــه درباره امام خميني(ره) گفتيم مي توان نتيجه گرفت  از آنچ
ــت  ــت يا نادرس زمان، مكان و نحوه ورود به اين موضوع در درس
ــرايطي كه افكار  ــن كاري، دخالت تام دارد. لذا در ش ــودن چني ب
ــخصيت رهبر انقالب  ــالم متوجه جايگاه و ش عمومي دنياي اس
اسالمي است و محبوبيت ايشان روزافزون شده است، افراد مطلّع 
ــخصيت حضرت آيت اهللا خامنه اي بايد به شكل  از ابعاد متنوع ش
ــّم مهلك اين اقدام  صحيح و به دور از مجيزگويي و مبالغه كه س
ــالم و در درجه  ــت به اين مهم بپردازند. افكار عمومي امت اس اس
ــت بشناسد تا  ــور بايد رهبر خود را آن گونه كه هس اول داخل كش

ضمن افزايش دامنه پيروي، بر عمق آن نيز افزوده گردد.
* داليل يك مظلوميت، جام جم، 23 خرداد 1390

يادداشت

پوران محمدي   /    گروه جامعه 

خطر وقوع زلزله  هفت ريشتري در تهران جدي است! همان 
زلزله اي كه براساس پيش بيني ها شهر را كامال ويران خواهد كرد، 
ــون نفر از آن نجات پيدا خواهند  ــان زلزله اي كه فقط  دو ميلي هم
ــاعت اول به كام  ــهروندان را در همان دو س ــرد و  60 درصد ش ك

مرگ خواهد كشاند. 
همان زلزله  هفت  ريشتري كه پيش بيني ها مي گويد وقوع آن 
در تهران حتمي است، اما مسئوالن سازمان هاي متولي همچنان 
تاكيد مي كنند كه شهرمان هنوز براي مقابله با اين شرايط بحراني 

آماده نيست.    
ــته  ــال گذش وقوع 700 زلزله خفيف در تهران فقط در يك س
ــت براي اين كه بدانيم پيامدهاي خطرناك وقوع زلزله  كافي اس
باالي  هفت ريشتري كه كارشناسان و مسئوالن شهري تاكنون 
ــبت به وقوع آن در آينده اي نزديك هشدار داده اند تا چه  بارها نس
ــمي، شهر  ــت؛ زلزله اي كه بنا به اعالم مراجع رس اندازه جدي اس
ــف آن را تجربه مي كند. در اين ميان  ــران روزانه دو مورد خفي ته
ــهروند تهراني و  ــا از امكان نجات فقط  دو ميليون ش پيش بيني ه
ــاعت اول  ــر آوار ماندن و مرگ 60 درصد تهراني ها طي  دو س زي
وقوع زلزله حكايت دارد، واقعيت تلخي كه نگراني ها از وقوع زلزله 

احتمالي تهران را دوچندان مي كند.
 تهران با زلزله 7 ريشتري ويران مي شود 

ــتگاه هاي مرتبط در امور مديريت  ــازمان ها و دس اعضاي س
ــدند تا با  ــته يكبار ديگر دور هم جمع ش ــور، روز گذش بحران كش
اجراي مانور تخصصي عملياتي مديريت بحران كه اين بار شركت 
ــهر تهران براي  ــي برگزاري آن بود، وضعيت آمادگي ش گاز متول
مقابله با شرايط بحران، خطرات و امكانات موجود را مورد ارزيابي 

قرار دهند. 
مهم ترين ره آورد اين مانور رسيدن به اين واقعيت هاي تلخي 
بود كه مسئوالن دستگاه هاي متولي در بحث مديريت بحران در 

خالل سخنان خود به آن اشاره مي كردند. 
معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور بار ديگر 
ــبت به وقوع زلزله احتمالي تهران تاكيد كرد:  زلزله   ــدار نس با هش

هفت ريشتري در تهران همه چيز را ويران خواهد كرد. 
ــام مانور  ــور پس از اتم ــارس، مرتضي اكبرپ ــزارش ف ــه گ ب
تخصصي عملياتي مديريت بحران شركت گاز كه روز گذشته در 
11 منطقه شهر تهران برگزار شد، اين را هم گفت كه مدت هاست 
ــده؛ اما  ــيت ها بابت زلزله تهران برانگيخته ش نگراني ها و حساس
ــراي مقابله با آن را  ــوز راهكارهاي صحيح، منطقي و عملي ب هن

نمي دانيم.
 امدادرساني، مهم ترين چالش

ــوده و  ــازي بافت هاي فرس ــتي پروژه نوس حركت الك پش
ــازمان ها  ــري و برنامه ريزي هاي دقيق ميان س عدم تصميم گي
ــكن گرفته تا  ــي متولي از وزارت راه و مس ــتگاه هاي اجراي و دس
سازمان نوسازي شهر تهران موجب شده است اقدامات انجام شده 
ــد و فرصت ها در ميان  ــي الزم برخوردار نباش تاكنون از اثربخش
اختالف نظرهاي سازمان ها و دستگاه هاي متولي به سرعت برق و 
باد از دست برود تا هنگام وقوع حادثه تنها افسوس ها باقي بماند.

ــت  ــن قدمي، سرپرس ــت كه حس ــان واقعيتي اس ــن هم اي
ــور نيز چندي پيش  با اشاره به آن از  ــازمان مديريت بحران كش س
ــاحت بم معادل  وضعيت موجود ابراز نگراني كرده و گفته بود: مس

ــت و با توجه به  ــي از مناطق 22گانه تهران اس ــك هفدهم يك  ي

ــكالتي كه براي امدادرساني در اين شهر با آن مواجه بوديم،  مش
قطعا در صورت وقوع زلزله اي در تهران، مهم ترين چالش پيش رو 

امدادرساني خواهد بود.
 هنوز آماده نيستيم 

ــرايط بحران آمادگي نداريم؛ اين گفته   هنوز براي مقابله با ش
ــهر تهران است كه بصراحت  ــازمان مديريت بحران ش رئيس س
ــد مي كند: با وضعيت فعلي در صورتي كه زلزله اي در تهران  تاكي
ــت و تعداد كشته ها بسيار  ــارات فراواني خواهيم داش رخ دهد خس
ــت كه هنوز آمادگي الزم را براي  زياد خواهد بود و اين درحالي اس
شرايط بحراني كه ممكن است پس از وقوع زلزله در شهر تهران 

به وجود بيايد، نداريم. 
ــران 5  /  8  ميليون نفر  ــان اين كه ته ــز اهللا رجب زاده با بي عزي
ــه 12 ميليون نفر  ــافران در روز ب ــاب مس جمعيت دارد كه با حس
ــوده در پايتخت  ــح داد: 6280 هكتار بافت فرس ــد، توضي مي رس
ــتان ها،  مناطق مسكوني  ــده كه تعدادي از  بيمارس ــايي ش شناس
ــرار دارد كه هنگام وقوع  ــوده ق ــدارس در اين بافت هاي فرس و م
ــاني به حادثه ديدگان و در  ــي به آنها براي امدادرس  حادثه دسترس

زيرآوار ماندگان خود به معضل مهمي تبديل خواهد شد. 
ــازمان ها و  ــه و اعتبارات س ــد مي كند:  بودج ــب زاده تاكي رج
وزارتخانه ها جوابگوي اقدامات پيشگيرانه نيست و بايد بودجه اي 
جداگانه اختصاص داده شود و در پايان سال از سازمان هاي متولي 
بابت بودجه هايي كه دريافت كرده اند و اقداماتي كه انجام داده اند، 

بازخواست كرد.
 100 ميليارد تومان براي خريد تجهيزات مقابله با 

بحران 
ــازمان مديريت بحران كشور نيز  ــوي ديگر سرپرست س از س
ــاص 100 ميليارد تومان براي خريد تجهيزات و امكانات  از اختص
ــس، بولدوزر،  ــامل آمبوالن ــاز به هنگام وقوع بحران ش مورد ني
ــكان موقت  ــتان ها، اردوگاه اس گريدر و تجهيزات براي بيمارس
ــتان هاي كشور خبرداده و  ــپزخانه هاي صحرايي در بين اس و آش
ــب ارتقاي توانمندي  ــك موج مي گويد: اين تجهيزات بدون ش

ستادهاي مديريت بحران خواهد شد. 
ــنا، حسن قدمي در نشست شوراي هماهنگي  به گزارش ايس
ــاره به تصويب اجراي طرح  ــتان قزوين، با اش مديريت بحران اس
ــيل، زلزله  ــور با اولويت بالياي طبيعي س جامع خطرپذيري كش
ــوراي عالي مديريت بحران كشور  ــت ش ــالي در نشس و خشكس
ــراي آن، توضيح داد:  ــال براي اج ــارد ري ــاص 450 ميلي و اختص
ــتان هاي مختلف از جمله قزوين مي توانند در پياده سازي اين  اس
ــت، نقش  ــور در حوزه مديريت بحران اس طرح كه از نيازهاي كش

اساسي ايفا كنند. 
 تهران كي آماده مي شود ؟ 

ــهر تهران  ــوع زلزله در كالنش ــد وق ــا مي گوي پيش بيني ه
ــراي بلعيدن  ــت ب ــت، همان زلزله اي كه مدت هاس ــي اس حتم
ــت، اما حركت  ــهروند تهراني دهان باز كرده اس ــون ش 12 ميلي
الك پشتي نوسازي بافت هاي فرسوده، روند كند احداث و تجهيز 
ــكان اضطراري، قرار گرفتن مراكز امدادرساني  اردوگاه هاي اس
مانند بيمارستان ها در بافت هاي فرسوده و ده ها مشكل كوچك 
ــت كه هنوز تهران براي  و بزرگ ديگر بيانگر اين واقعيت تلخ اس
ــت قرار است تا كي  ــرايط بحران آمادگي ندارد، اما معلوم نيس ش
ــتگاه هاي متولي صرفا به ارائه اين  ــازمان ها و دس ــئوالن س مس
هشدارها و آمارهايي از مرگ و ميرهاي احتمالي در صورت وقوع 

زلزله بسنده كنند. 

دستمان دربرابر زلزله خالي است 
مسئوالن دستگاه هاي متولي مي گويند تهران هنوز براي شرايط بحراني آماده نيست

 نگراني وزارت بهداشت نسبت به 
افزايش سوءمصرف الكل 

ــال  ــور در س ــمي فرماندهي مرزباني كش ــق آمار رس مطاب
ــور نسبت به ــده در كش ــف ش ــروبات كش ــته ميزان مش  گذش
سال 89 افزايش 69 درصدي داشته است و در اين سال نيز بيش 

از 90 نفر براساس مصرف الكل جان خود را از دست داده اند.
به گزارش ايسنا، ابراز نگراني از باالرفتن سوءمصرف الكل 
ــود كه  ــم در حالي مطرح مي ش ــزوم توجه به پديده الكليس و ل
ــموميت 17 نفر در كشور  آخرين آمارها از مرگ  هفت نفر و مس

تنها در 11 روز اخيرـ  خرداد ماهـ  حكايت دارد.
ــت در اين باره  ــاون وزير بهداش ــا مصداقي نيا، مع عليرض
ــاهد افزايش برخي  ــر ش ــال حاض ــفانه در ح ــد: متاس مي گوي
رفتارهاي نابهنجار مثل مصرف الكل در جامعه هستيم. گرچه 
اين رفتارها در هر جامعه اي وجود دارد، اما در كشور ما بروز آن 
ــت و هرقدر  ــرعي و اخالقي ممنوع و حرام اس به دليل موانع ش
اين رفتارها اتفاق بيفتد ناهنجاري در جامعه محسوب مي شود 

و آثار بسيار مخربي دارد.
ــاره  ــيوع الكل در جامعه اش ــن عوامل ش ــه مهم تري وي ب
ــردي از اصلي ترين مواردي  ــل ف ــد: عوام ــد و مي افزاي مي كن
ــت كه مي تواند به شيوع مصرف الكل در جامعه دامن بزند.  اس
ــاس مي كنند مي توانند سرخوردگي هاي خود  برخي افراد احس
ــت به كارهاي  ــيوه جبران كنند به همين دليل دس را به اين ش

غيرهنجار در جامعه مي زنند.
 ورود وزارت بهداشت براي مقابله با 

مشروبات الكلي
زنگ خطر مصرف مشروبات الكلي در حالي از سوي وزارت 
ــت نواخته شد كه با تدوين «سند نقشه راه پيشگيري از  بهداش

سوء مصرف مواد» به مقابله با اين مهم تاكيد كرده است.
ــتگذاري وزارت  ــوراي سياس ــي رئيس ش ــر الريجان باق
ــت دراين باره مي گويد: يكي از مسائل خوبي كه در اين  بهداش
نقشه مطرح شده، مبارزه با اعتياد به الكل است. بايد به صورت 
ــوان درباره فروش  ــويم، زيرا نمي ت ــدي وارد اين عرصه ش ج
ــگاه ها هم يافت  ــواد كه هم اكنون در برخي فروش اين گونه م
ــود بي تفاوت بود.  وي با تأكيد بر اين كه آمار سوءمصرف  مي ش
ــأله كمتر  ــت و به اين مس ــور باالس الكل در برخي مناطق كش
ــت، مي افزايد: بايد نسبت به اين قضيه حساس  ــده اس توجه ش
باشيم و حتي بيشتر از امراضي چون ديابت و بيماري هاي قلبي 

و عروقي به آن توجه كنيم.

 شهربازي قلعه سحرآميز 
پلمب مي شود

ــرد: تجهيزات  ــتان تهران اعالم ك ــتاندارد اس مديركل اس
ــتاندارد و خطرآفرين  ــهربازي قلعه سحرآميز تهران غيراس ش

است.
ــح داد: به دليل  ــنا توضي ــات در گفت وگو با ايس ــلم بي مس
بي توجهي شهربازي قلعه سحرآميز به اخطار اداره كل استاندارد 
ــودن تجهيزاتش، اين  ــتاندارد ب ــتان تهران مبني بر غيراس اس
شهربازي توسط بازرسان، كارشناسان و واحد حقوقي استاندارد 

تهران پلمب مي شود.
ــون  آزم ــج  نتاي ــزارش  گ ــاس  براس ــزود:  اف وي 
ــزات  ــد تجهي ــخص ش ــور مش ــهربازي مذك ــزات ش تجهي
ــت. وي  ــن اس ــتاندارد و خطرآفري ــهربازي غيراس ــن ش اي
ــهربازي  ــا پلمب ش ــران ب ــتاندارد ته ــرد: اداره اس ــه ك  اضاف
ــتاندارد آن  ــه فعاليت تجهيزات غيراس ــحرآميز از ادام قلعه س
ــع قضايي پيگيري  ــز از طريق مراج ــري و مراتب را ني جلوگي

مي كند.
ــون اصالح مجموعه  ــات، مطابق ماده 9 قان ــه گفته بي ب
قوانين و مقررات استاندارد ايران، شهربازي مشمول مقررات 
ــتاندارد اجباري است و با توجه به مغايرت هاي ذكر شده،  اس
ــوده و هرگونه  ــده ممنوع ب ــرداري از تجهيزات يادش بهره ب

خسارات وارده مالي يا جاني به عهده آن مديريت است.

آموزشياران داراي شرايط 
استخدام مي شوند 

ــتخدام  ــور از اس ــوادآموزي كش ــازمان نهضت س رئيس س
آموزشياران واجد شرايط پس از تعيين راهكار قانوني تا پايان سال 

خبر داد. 
ــنامه نهضت  ــرزاده افزود: اساس ــي باق ــزارش مهر، عل به گ
ــاس ماده 6 آن  ــد كه بر اس ــال 63 تصويب ش ــوادآموزي در س س
آموزشياران با داشتن ديپلم و  پنج سال سابقه فعاليت در نهضت به 
استخدام آموزش و پرورش درمي آيند و بر همين اساس بسياري از 
آموزشياران همواره ذهنشان روي گذراندن 5 سال سابقه متمركز 
شده بود و توجه چنداني به برگزاري كالس هاي نهضت نداشتند.

ــرد كه ديگر  ــس تصويب ك ــال 1380 مجل ــه داد: در س وي ادام
ــوادآموزي بجز از طريق آزمون استخدام  ــياران نهضت س آموزش
ــاس اين مصوبه 57 هزار آموزشيار از سال 81 تا  ــوند كه بر اس  نش
سال 86 به استخدام درآمدند.باقرزاده گفت: در سال 1388 بر اساس 
ــال اعالم شد كه معلمان حق التدريس  قانون مصوب در همان س
ــاس 8000  ــوزش و پرورش درآيند كه بر اين اس ــتخدام آم به اس
ــوادآموزي كه تا قبل از سال 1370 با داشتن  ــيار نهضت س آموزش

شرايط ويژه در نهضت مشغول به كار بودند، استخدام شدند.
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