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رهنموني از بزرگان

هيچ چيزمانند انديش��ه آدم را پند نمي دهدوهيچ كس مانند خود آدم
دشمن او نيست.
هركس حيطه ديدگاه خود را حدود عالم مي انگارد.
شوپنهاور

برگرفته از كتاب رهنمون،غالمحسين ذوالفقاري

خبرها
بیمارستان های نا ایمن؛ چشم انتظار تصمیم دولت

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران
گفت :دولت و وزارت بهداش��ت باید به موضوع ایمن سازی بیمارستان ها به
طور جدی ورود پیدا کنند.
محمد مهدی تندگویان نایب رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری
شورای اسالمی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی
باش��گاه خبرنگاران جوان؛ با اش��اره به موضوع ساماندهی بیمارستان های نا
ایمن ش��هر تهران ،اظهار داشت :موضوع سازه های ناایمن یک موضوع کلی
است که باید یک راهکار اساسی برای رفع این مشکل پیدا کنیم.
وی افزود:بیمارس��تان های ش��هر تهران برای اخذ پروانه یا صدور پایان
کار به شهرداری تهران مراجعه نمی کنند ،از این رو شهرداری نمی تواند به
موضوع ساماندهی بیمارستان ها ورود کند.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران
با بیان اینکه بیمارس��تان ها بیش��تر به صورت خیریه ای ساخته می شوند،
گفت :بیمارس��تان ها برنامه ای برای فروش و مراجعه به ش��هرداری ندارند
که همین موضوع باعث ش��ده تا در خصوص ایمن سازی آنها دچار مشکل
شویم.
تندگویان با اش��اره به اینکه در پرونده بیمارس��تان ها هیچ سابقه ای از
س��ازه ،نقش��ه و ایمنی نداریم،ادامه داد:برای ایمن سازی بیمارستان ها باید
دولت و وزارت بهداش��ت به صورت اساسی به موضوع ورود کنند و همچنین
بای��د آیین نامه هایی را ابالغ کنند تا بیمارس��تان ها برای ایمن س��ازی با
شهرداری هماهنگ شوند.
وی با تاکید بر اینکه تمام بیمارس��تان ها باید با اس��تانداردهای خاص
پای��ان کار دریافت کنند ،گفت :اگر موضوع فروش و نقل و انتقال هم مطرح
نباش��د اما باید بیمارس��تان ها پایان کار دریافت کنند ت��ا این پایان کار در
سیس��تم شهرداری ثبت شود ،و از این طریق آتش نشانی بتواند برای ایمنی
بیمارستان ها ورود کند.
تندگوی��ان با بیان اینکه وزارت بهداش��ت اس��تانداردهایی برای ایمنی
بیمارستان ها دارد ،تصریح کرد:بیمارستان ها باید استانداردهای خاص خود
را کس��ب کنند چراکه ما در بحث ایمنی شهرسازی هیچ مدرکی از ساخت
بیمارستان های ش��هر نداریم و بیمارستان ها را به عنوان سازه های ناایمن
می شناسیم.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران
با اش��اره به پی گیری شورای ش��هر در اخذ هزینه پایان کار بیمارستان ها،
تاکید کرد:شورای شهر می تواند با امضای تفاهم نامه ای بیمارستان ها را از
پرداخت بخشی از هزینه ها به عنوان خدمات عمومی شهر معاف کند چراکه
مدیریت ش��هری به دنبال ایمنی بیمارستان ها است از این رو موضوع را با
جدیت دنبال می کند.
تندگویان تاکید کرد:بیمارس��تان ها اولی��ن پایگاه های بحران در مواقع
اضطراری هستند ،از این رو ایمنی آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است.

یونیسف :افزایش  ۵برابری شمار کودکان
مهاجر بدون همراه

ش��مار ک��ودکان و نوجوان��ان زیر س��ن قانونی ک��ه مجبور ش��دهاند به
تنهای��ی دس��ت ب��ه مهاج��رت بزنند و خ��ود را ب��ه مناطق امن برس��انند،
نس��بت ب��ه س��ال  ۲۰۱۰می�لادی ح��دود پن��ج براب��ر افزای��ش یافت��ه
است.
به گزارش ایس��نا ،بنا بر گزارش جدید یونیس��ف (صندوق کودکان ملل
متحد) ش��مار کودکانی که در س��طح جهان به تنهایی در س��فر هستند به
باالترین میزان طی هفت س��ال اخیر رسیده اس��ت و از  ۶۶۶هزار کودک و
نوجوان زیر س��ن قانونی طی سالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱میالدی به دستکم
 ۳۰۰ه��زار کودک بیسرپرس��ت و ج��دا از خانواده در س��الهای  ۲۰۱۵و
 ۲۰۱۶می�لادی افزای��ش یافته اس��ت .این ک��ودکان در  ۸۰کش��ور جهان
پراکندهاند.
در این گزارش تاکید ش��ده اس��ت که "یک کودک ،یک کودک است" و
بخش قابل توجهی از این کودکان برای مهاجرت مجبور به عبور از مسیرهای
بس��یار خطرناکی هس��تند و همواره در معرض تهدید سازمانهای جنایی و
قاچاقچیان انس��ان قرار دارند .همین موضوع ضرورت برقراری یک سیس��تم
محافظت جهانی برای حفاظت از آنها در مقابل خش��ونت ،اس��تثمار ،س��وء
استفاده و مرگ را بیش از هر زمانی نشان میدهد.
بناب��ر گزارش یورونیوز ،جاس��تین فورس��یت ،معاون اجرایی یونیس��ف
می گوید :قاچاقچیان بیرحم به بهره برداری از کودکان پرداخته و از آسیب
پذیری آنها به نفع خود استفاده می کنند .آنها تنها به این دلیل به کودکان
کم��ک می کنند ک��ه بتوانند کودکان را پس از عب��ور از مرز برای بردگی و
روابط نامشروع اجباری بفروشند .دفاع نکردن از این کودکان در قبال چنین
شکارچیانی ،کاری خالف وجدان است.
آمار یونیس��ف از مهاجران کوچک و بدون همراه طی س��الهای ۲۰۱۵
و  ۲۰۱۶میالدی
  ۲۰۰هزار کودک بدون همراه از  ۸۰کش��ور جهان تقاضای پناهندگیکردهاند
  ۱۰۰هزار کودک بدون همراه در مرز مکزیک و ایاالت متحده آمریکابازداشت شدهاند
  ۱۷۰هزار کودک بدون همراه در اروپا تقاضای پناهندگی کردهاند  ۹۲درص��د از کودکانی که در س��ال  ۲۰۱۶و اوای��ل  ۲۰۱۷میالدیاز مس��یر دریا به ایتالیا رس��یدهاند ،کودکان بدون هم��راه و جدا از خانواده
بودهاند
  ۲۸درصد از قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان ،کودکان بودهاند جنوب صحرای آفریقا ،آفریقای مرکزی و کارائیب دارای باالترین شمارکودکانی هستند که قربانی قاچان انسان شدهاند (بین  ۶۲تا  ۶۴درصد)
ضرورت همبستگی جهانی برای حمایت از کودکان مهاجر
یونیسف از قدرتهای بزرگ جهان خواسته است که در شش موضوع به
کودکان مهاجر کمک کنند:
 محافظت از کودکان مهاج��ر و پناهنده ،به ویژه کودکان بدون همراهدر مقابل استثمار و خشونت
 پایان دادن به بازداش��ت کودکان پناهج��و و جایگزین کردن راههایعملی دیگر
 تالش ب��رای حفظ اعضای خان��واده مهاج��ران و پناهجویان در کناریکدیگ��ر باهدف افزای��ش امکان محافظت از ک��ودکان و اعطای یک جایگاه
قانونی به این کودکان
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تغییرنگرشبهفرزند،عاملگرایشبهتکفرزندی
ی��ک پژوهش��گر خان��واده ،عواملی
مانند تاخیر س��ن ازدواج و تغییر سبک
زندگ��ی را در فرزن��دآوری و رواج ت��ک
فرزندی موثر دانست.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،طیب��ه میرزا
اسکندری در یک برنامه رادیویی با بیان
اینکه در موضوعی مانند تک فرزندی به
مجموعه عواملی قائل هستیم ،گفت :این
عوام��ل فردی ،میان فردی ،خانوادگی و
اجتماعی اس��ت .آن چیزی که از لحاظ
اجتماعی قابل توجه است ،عواملی مانند
تاخیر سن ازدواج و تغییر سبک زندگی
دخیل هستند.
وی تصریح کرد :در حقیقت عوامل
ذکر ش��ده ،موضوعی مانن��د فرزند دار
ش��دن را تحت تاثی��ر می گ��ذارد .اگر
بخواهیم برای این مس��ئله فکری کنیم،
برای عوامل باید راه حلی در نظر بگیریم
زیرا این عوامل مس��بب مسئلهای مانند
تک فرزندی هستند.
ای��ن پژوهش��گر خانواده با اش��اره
به تاخیر س��ن ازدواج ،عن��وان کرد :اگر

این ط��رز فکر که جوان��ان ازدواج را در
س��ن باال انجام دهند ایج��اد کنیم ،آنها
نیز طبیعتا به این نتیجه می رس��ند که
تک فرزندی امری مطلوب است زیرا نوع
نگاهی که به زندگی ایجاد می ش��ود ،از
عدم مس��ئولیت پذیری و طلب راحتی
نشات می گیرد.
به گزارش ایسنا دکتر حسین مروتی
،پژوهش��گر حوزه فرزن��دآوری و بحران

جمعی��ت نیز در ای��ن برنام��ه رادیویی
ب��ا بیان اینک��ه تک فرزندی در اقش��ار
مختل��ف ،عوامل متع��ددی دارد ،اظهار
کرد :در اقشاری که وضع مالی مناسبی
دارن��د ،علت تک فرزن��دی فرد گرایی و
خودخواهی اس��ت که البته این مسئله
در نهای��ت دامن گیر خودش��ان خواهد
ش��د.وی افزود :اقشاری که فقیر هستند
کمتر تک فرزندی را ش��اهد هستیم اما

گرایش به تک فرزندی در این قش��ر از
افراد ،ناش��ی از مشکالت اقتصادی است
که امان یکسری از اقشار مردم را بریده
اس��ت .البته این مشکل اقتصادی ناشی
از نب��ود ثروت نیس��ت ،بلکه ناش��ی از
بی عدالتی است.
این پژوهش��گر حوزه فرزندآوری و
بحران جمعی��ت ،تغییر نگرش به فرزند
را عام��ل اصلی کل جامع��ه در گرایش
به ت��ک فرزندی دانس��ت و عنوان کرد:
در حال حاض��ر عبارتهایی در فرهنگ
کشور س��اخته شده اس��ت که پیش از
این وجود نداش��ته است؛ به عنوان مثال
بارداری ناخواسته یکی از این عبارت ها
است .در فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی،
فرزند نعمت تلقی می شد و هر چه هم
بیش��تر بود آن را بهتر می دانس��تند اما
ام��روز "نغم��ت" یعنی بدبخت��ی تلقی
می ش��ود.وی ادامه داد :برای س��ال ها
کار فرهنگ��ی در زمینه تک فرزندی در
ایران انجام شده و این مسئله در گرایش
های امروز مردم به تک فرزندی بس��یار
مهم است.

الزام رعایت استانداردها در ساختمان ها برای مهار
آتش سوزی

س��خنگوی ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران گفت:
استانداردها و الزاماتی که سازمان شهرسازی و معماری
ب��رای مهار آتش در نظر گرفته ،در خود س��اختمان ها
باید رعایت و همچنین توسط مالکان تکمیل شود.
رضا تقی پور س��خنگوی ش��ورای اس�لامی ش��هر
تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به
موضوع کمبود تجهیزات سازمان آتش نشانی شهرداری
تهران ،اظهار داش��ت :تجهیزات و امکانات این سازمان
تا حدودی پاسخگو است البته همچنان تجهیزات باید
تکمیل شود.
وی افزود :ط��رح تکمیلی در خص��وص تجهیزات
س��ازمان آتش نشانی ش��هرداری تهران تهیه و در خود

شوراها نیز بررسی و به تصویب رسیده است ،به همین
منظ��ور باید اعتبارات تامین ش��ود تا ای��ن کار صورت
گیرد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه
اس��تفاده از تجهیزات برای ماموریت های سازمان آتش
نش��انی و امداد ش��امل دو بخش است ،افزود :بخشی از
تجهزات باید در زمان احداث ،در خود س��اختمان ها و
تاسیس��ات نصب شود و بخش دیگری نیز که می تواند
مکمل باشد توسط نیروهای آتش نشانی به محل آورده
می شود.
تق��ی پور ادامه داد :به عنوان مثال اگر در یک برج
 30طبقه لوله کش��ی مربوط به آتش نش��انی و اطفای
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{Ä»Z¿{Y

/¼fn» Á{ É/¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1125 Ä^  9409980236200667 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
«ÃZ¼/ ÊËZ/Æ¿ ºÌ¼/e (ª]Z/ Ê/ËYm 1125) ½Y/Æe ÊeÔv» |ÌÆ ÊËZ
Ä/] /¨ m |/¼v» |¿§ É|¼v»ZË ÄÌ º¿Zy Ê¯Z 9609970232600090
¿d/] ¾/] Ê«/ Ä·YZi ^¿ () Ê¸ ¹Z»Y ½Z]ÂeY ¾Ìu ¹Z»Y ¹ ½YÆe Ê¿Z
¹Z/ÆeY ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] ÉÂÂ» |¼v» |Ì ÉZ«M ºÆf» 2 _ É|Ì¼m
Ä¨ÌÁ ¹Zn¿Y Y ZÀf»Y

ÃZ³{Y{ ÉY

{ ÉY/mY ¹| ] WY{ ¾Ìu |Ì |¿§ ÉÂÂ» |¼v» ÉZ«M ¹ZÆeY Ây
Ê»Â/¼ ÃZ/³{Y{ 151 Ä^  Á ¥ÔfyY ¶u mY» ÉYmÓY ¹Ó Á Ê « ÉY
Ä¸m { Ê¯Z cYZÆY Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] dËZÀ Z] ÃZ³{Y{ ½YÆe Ê«Â¬u
{¾WY« ËZ Á ÃZ³{Y{ Ä¸m { ºÆf» Y«Y ÃY{Y Y Ã|»M ¶¼ ] ¹Ô fY Á ÃZ³{Y
Á 159 {YÂ/» {ZÀf/Y Z/] Äf¿Y{ v» Y Ã] Â«Á Ã|¿Áa { {ÂmÂ» cYZ»Y Á
ÉY/m µZ/Ë 77/940/000 ¢¸^» dyY{a Ä] Y ¥ÂÂ» ºÆf» Z¯ ½Â¿Z« 180
¿¬|Â/z» [Z/u Ä] ³Z¯ Ä¿YÁ {¼f{ ¶«Y|u ]Y] dÌ] µ{Z » É
Ã{Z/ ÉY .|/ËZ¼¿ Ê/» ¹Â/°v» Z/¯ ½Â¿Z/« 186 Ã{Z» ÂÂ» Z¯ cYÁ
º¯Z/v» { ÊÅYÂ/y ¿|/Ë|ne ¶/]Z« ¡Ô]Y Y a Á 20 ¥ Á ÉÂu
».|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ¹fv
{-436/¦·Y.¹35334
{½YÆe 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1125 Ä^  {Y

حریق وجود نداشته باش��د ،طبیعتا نیروها باید به یک
ارتفاع  130متری دسترسی داشته باشند ،در حالی که
بر اساس استاندارد بلندترین نردبان های مکانیزه بیشتر
از  70متر ارتفاع ندارند.
وی گف��ت :اس��تانداردها و الزامات��ی که س��ازمان
شهرسازی و معماری برای مهار آتش در نظر گرفته ،در
خود س��اختمان ها باید رعایت و توسط مالکان تکمیل
شود.
س��خنگوی ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران یادآور
شد :کارشناس��ان معتقدند که تجهیزات سازمان آتش
نشانی برای مهار برخی آتش سوزی ها مانند ساختمان
مهستان کافی بوده اما همچنان باید به روز شود.
ÊÆ³M

{ Ä/Ì¸ É|Ì/ Z/ÀÌ» d/·Z¯Á Z/] ½Zn¿ cZne ®¿Z] ÊÅYÂy ¿ |Ë|ne Ây
ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ Ä/] d^/¿ ÊÅZ/Àa Ä/·Y Ê¨/ Á É|¼v» Ê¸ ½Z³|¿YÂy ¿|Ë|ne
ºÅ{Z/Ë Ä^ / Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e Ä^  ¾ËY Y Ã{Z 9609972443100066
½Z¼fyZ/ -cYY{Y /¼fn»– ¾/¼Æ] 22 ÃY/³] – ½Zn¿ { «YÁ ½Zn¿ ½ZfÆ
¼d/^i 9610542443100032 ÄÔ¯ Ä] Á Ã{Â¼¿ ½Zn¿ ½ZfY ¶¯ Éf³{Y{ 2 ÃZ
Ê¸ ¿Zm |¿§ ÊÅZÀa Ä·Y Ê¨ Ã|¿YÂy ¿|Ë|ne ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ã|Ë{³
Á Ê»Â/¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á
Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y{ Âf{ Á Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y
Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ Ä] ½M {Z¨» Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M
¼¾ Y ÊÅYÂy¿|/Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
{.|ÌWZ¼¿ ¹ÔY ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] |ËY{ ÊzZa Är¿ZÀq Á Ã{ ¬» d«Á { Á d§ZË
»|½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 11 Ä^  f§{ Ë
-600/96

¿ÉZ -½Zn

Ê¸ |¿§ Âa Ê°Ì¿ |Ì¼u ÉZ«M ºÆf»ZuY ÊÆ³M

]|ÄÌ¸ ÊfËZ° |¼v» |¿§ Ê§Y {Â¬» Z ¹Ô£ {{³ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] Ä¸ÌÂÀË
¼ÉZ/Ë{Y{ µÁY Ä^ /{ ZmYY a Ä¯ Ã{Â¼¿ s¼Æ«Á» µZ» ¶Ìve ] WY{ Z
{ZÀ] dY Ê³|Ì dve Á d^i 952139ÄÔ¯ Ä] |¿ÁZ»{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y
]174 Ã{Z/» Ä] {ZÀfY Z] Z¼ ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Zv· Ä] Ê¯Z dYÂy{ Á ¹ÔY
«Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» É¨Ì¯Â»Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z
ÃZ/¼°Ë d/¸Æ» ¥/ ½M Y Z/§{ Á Ã{YÁ ¹Z/ÆeY Ä] Ê³|Ì dÆmZe{{³ Ê» ÊÆ³M
ÂÂ»Y {Ây |Ë|m {M ¹ÔY ¾¼ |ËÂ Zu Ä^  ¾ËY{ ÊÆ³M ¿ xËZeY
¶¼ Ä] Ê¿Â¿Z« ¹Y|«Y «Â» Ä] Âu ¹| cÂ{ |ËÂ ¸» ¶»Z¯ Â Ä] dËZ°
.|»M |ÅYÂy
- |¿ÁZ»{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ µÁY Ä^  ZË{Y{ -569/¦·Y.¹297

»Ã{Y ¦Ë ¾v

ÊÆ³M

Ê/] /] Ê/À^» Ê¼Ìu ZÌËZ«M ºÆf» ÄÌ¸ ÊfËZ° ÃÌ£ Á Ê¿YÁY É^¯ º¿Zy Ê¯Z
d/Æm Ä/¯ Ã{Â¼¿ |¿ÁZ»{ ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e Ê³|À¿Y»Y{ ÊZÌfuY
{ /«YÁ (ª]Z ÊËYm102)|¿ÁZ»{ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  Ä] Ê³|Ì
Ê³|Ì/ d/«Á Ä/¯ Ã|/Ë{³ d/^i 960143 Ä/Ô¯ Ä] Á ZmY |¿ÁZ»{ ½ZfÆ
ºÆf» ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] dY Ã| ¾ÌÌ e Æ 12 dZ Á 1396/05/07½M
É¨Ì¯Â»Y{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 115 Ã{Z» ËÂne Ä] Á
ºÆf»Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë{ d]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y{ Âf{ Á
Á ¶/»Z¯ Ê¿Z/¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M {Z¨»Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a
{.{{³ Zu Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á
»– |¿ÁZ»{ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  ÊÀ
-570/¦·Y.¹299

]ÉZÌfz

ÊÆ³M

Ä»|/ {YËY ] ÊÀ^» Ê¬Ë| µZ¼nËZ«M ºÆf» ÄÌ¸ ÊfËZ° ÊÀÌu {Y{Y|y ÉZ«M Ê¯Z
¼|Ä^ / Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ |¿ÁZ»{ ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e É
|/¿ÁZ»{ ½ZfÆ { «YÁ (ª]Z ÊËYm102)|¿ÁZ»{ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102
dZ Á 1396/05/08½M Ê³|Ì d«Á Ä¯ Ã|Ë{³ d^i 960137 ÄÔ¯ Ä] Á ZmY
115 Ã{Z/» ËÂ/ne Ä/] Á ºÆf/» ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] dY Ã| ¾ÌÌ e Æ12
«ÃZ/³{Y{ Âf/{ Á É¨Ì¯Â/»Y{ [Ô/¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z
»/¿ Y /a ºÆf»Z/e {Â/ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë{ d]Â¿ ®Ë \eY
¬» d«Á{ Á ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M {Z¨»Y ÔY Á ÊÆ³M
§.{{³ Zu Ê³|Ì dÆm ©Â
ÉZÌfz] – |¿ÁZ»{ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  ÊÀ» -572/¦·Y.¹303

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

|À/ Ä/¯ d/Y Ê|» Ê¸v» {ZÆfY ±] Á{ ºÌ¸e Z] Ê°¸» Âa ½ZÌ¯ ¾v» ÉZ«M
»3 /z] { /«YÁ Ê¸/Y 3556 Y Ê/§ 13 Y Ê§ 47 Ôa ²¿Y| dÌ°·Z
Y~/· dY Ã{Â¼¿ {Â¬¨» dY Ã| ºÌ¸e Á {Z Ê°¸» Âa ½ZÌ¯ ¾v» ¹Z¿ Ä] ÄÌ»ÁY
»Ze {Â Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM 120 Ã{Z» ®Ë Ã^e ]Y] \eY
Z/f¿Y xËZe Y |Z] Ê» {Ây {¿ { dÌ°·Z» |À {ÂmÁ ZË Á dÌ°·Z» Ê|» ¯Å
cÂ/ { Á |ËZ¼¿ ºÌ¸e d^i ÃY{Y Ä] Y {Ây Ê^f¯ YfY Á 10 c|» Ä] ÊÆ³M
{Z/ Ê/Àj¼·Y |À/ cY/¬» /]Y] YfY d§ZË{ ¹| Á ¬» c|» ½| Éb
.| |ÅYÂy
1396/2/30: Zf¿Y xËZe
¯¨- ÄÌ»ÁY 2 Ä¬À» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ¶Ì
-587/96

»É|¼v» Z |¼v

یادداشت
زنان و محیط زیست  ،رویکردی عقالنی

آذر فخری

آن ه��ا م��ی گوین��د " ادبی��ات و تفک��ر مردان��ه " در ط��ول ق��رن ها
موجب تخریب محیط زیس��ت ش��ده اس��ت .مردان که خود را سازندگان و
کنت��رل کنن��دگان جهان بی��رون می دانند ،با ش��یوه ی خاص نگریس��تن
ب��ه زمی��ن و منابعش ،صرفا در پی دس��ت یابی به ث��روت و تولید روزافزون
بوده اند.
اندیش��ه ای ک��ه از ای��ن رهگذر می گ��ذرد ،نتیجه ای را ب��ه بار آورده
اس��ت که امروز ش��اهد آنیم ؛ کن��دن  ،حفر کردن ،ش��کافتن دل کوه ها و
تراش��یدن جن��گل ها ،فرو رفت��ن در دل زمین برای بیرون کش��یدن منابع
مختلفی که برای استفاده از آن ها باید " استحاله هایی شیمیایی " صورت
بگیرد.
زنان و نیز بسیاری از مردان ،امروزه طور دیگری به ماجرای اکو – زیست
می نگرند؛ آنان معتقدند که به زمین باید همچون " مادری در حال زایمان
" ن��گاه کرد .این مادر ،در ش��کوهی وصف ناش��دنی  ،ب��ا خواهش دل خود،
همواره موجودی زنده به جهان هستی تحویل می دهد ،بی آن که چیزی از
آن بکاهد .انس��ان امروز با تغییر نگرش و رفتار ،باید به این مادر ،در تولید و
پرورش زندگی کمک کند و دس��ت از حفر کردن و شکافتن بردارد .اکنون ،
اگر چه دیر اس��ت  ،اما زمان ترمیم است .تفکر ترمیم گرانه و کمک کننده،
تفکری است که با رویکرد به آن هیچ نوع زباله ای ( شیمیایی  ،پس ماندهای
کارخانه ای  ،هسته ای  ،گازهای گلخانه ای و  ) ...تولید نمی شود.
نگاه زنانه به محیط زیس��ت ،نگاهی اس��ت که کشورهای توسعه یافته
 ،نیز بس��یاری از کش��ورهای رو به رش��د و توس��عه  ،در حال استفاده از آن
هس��تند .این نگرش ،به خصوص در کشورهای گرس��نه ی آفریقایی بسیار
مورد استقبال قرار گرفته و زنان زمام کنترل و ترمیم طبیعت پیرامون خود
را ب��ر عهده گرفته اند ،هم برای تولید غذای بیش��تر و س��الم تر و هم برای
جلوگیری از تخریب بیش از حد محیط زیست.
آن چ��ه مه��م اس��ت ،تغیی��ر نگ��رش در خ��ود ف��رد اس��ت.
نمی توان و نباید از هیچ نهاد و س��ازمانی انتظار تجمیع و اس��تفاده از این
پتانسیل را داشت  ،تا زمانی که خود زنان دست به کار شده  ،شیوه ی تفکر
و زندگی خود و در نتیجه خانواده ی خود را تغییر دهند.

میز خبر
حمایت نوجوان؛ قطعه گمشده پازل دوران
بلوغ است

دوره نوجوانی به دلیل ش��روع بلوغ از لحاظ ش��کلگیری ش��خصیت و
استقالل در فرد دارای اهمیت زیادی است.
فريب��ا احدی بیگلو روانش��ناس تربیتی در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان؛با اش��اره به اهمیت دوران بلوغ اظهار داشت :تغییرات ناگهانی و سریع
دوران بلوغ موجب نگرانی و اس��ترس در نوجوانان می ش��ود که در صورت
کنترل نکردن آن از سوی والدین مشکالت عدیده جسمی ،روحی -روانی را
در فرد ایجاد می کند.
وی با بی��ان اینکه نوجوان دراین دوران در معرض مخاطرات بس��یاری
است ،تصریح کرد :برخی از نوجوانان به دلیل تحت تأثیر قرارگرفتن از سوی
دوس��تان خود در رسیدن به استقالل ،پذیرفته شدن در گروه همساالن و یا
مقابله با اضطراب ،گوش��ه گیری ،افس��ردگی به مواد مخدر و اعتیاد گرایش
پیدا میکنند.
ای��ن روانش��ناس اف��زود :ف��رار از خان��ه نیز یکی از نش��انه ه��ای مهم
اس��ترس های محیطی بر روی نوجوان اس��ت که این اقدام عواقب مخربی
را ب��رای ف��رد دارد ،از این رو والدین باید با حمای��ت از فرزند خود از جمله
ایجاد عزت نفس در او ،درک وضعیت بحرانی بلوغ ،برقراری رابطه صمیمانه
به جای تمس��خر ،راهنمایی و هدایت نوجوان درانتخاب دوستان مناسب،در
کاهش رفتارهای مخاطره آمیز آنها نقش موثری داشته باشند.
احدی بیگلو با اشاره به اینکه درک نکردن نوجوان ازسوی والدین موجب
گرایش آنها به سوی افراد ناصالح شده که اغلب زیر بنای رفتارهای ناهنجار
دربزرگس��الی را فراهم میکند،خاطر نش��ان کرد:نق��ش والدین و مربیان در
برخورد با نوجوان بس��یار مهم اس��ت ت��ا او بتواند دوران بحران��ی بلوغ را به
سالمت پشت سر بگذارد.

برخورد سوناتا و کامیونت در آزاد راه کاشان -
نطنز  3کشته بر جا گذاشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان گفت :برخورد
یک دستگاه سواری سوناتا با یک دستگاه کامیونت در آزاد راه کاشان  -نطنز
سه کشته بر جا گذاشت.
دکتر سید محمد حسین مکی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود:
این حادثه بامداد امروز حدود ساعت  3و  30دقیقه در کیلومتر  30آزاد راه
کاشان  -نطنز رخ داده است.
وی ادام��ه داد :در ای��ن حادثه بر اثر برخورد خودرو س��واری س��وناتا با
کامیونت  3نفر درمحل صحنه حادثه به دلیل شدت حادثه فوت کردند.
وی گف��ت :در این حادثه دو نفر نیز مصدوم ش��دند که به بیمارس��تان
شهید بهشتی کاشان اعزام شدند.
علت این حادثه توسط عوامل پلیس راه در دست بررسی است.
آزاد راه کاشان  -نطنز به طول تقریبی  80کیلومتر قطعه ای از آزاد راه
امیرکبیر است که قم را به اصفهان متصل می کند.

آتشسوزی مخزن گازوئیل در ساختمان در حال
تخریب

آتش سوزی مخزن گازوئیل در یک ساختمان در حال تخریب که صبح
روزگذشته رخ داد ،با حضور آتش نشانان مهار شد.
ب��ه گ��زارش مهر ،پس از اطالع رس��انی این حادثه به س��امانه  ۱۲۵از
س��وی شهروندان ،بالفاصله آتش نشانان ایستگاه  ۱۰به همراه خودرو حامل
دستگاههای تنفسی با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران،
خود را به محله شهرآرا رساندند.
محمد پناهی رئیس ایستگاه  ۱۰آتش نشانی در مورد این حادثه گفت:
در قس��مت زیرزمین یک س��اختمان دو طبقه در حال تخریب به مساحت
تقریبی  ۲۰۰مترمربع ،یک مخزن هزار لیتری مملو از گازوییل آتش گرفته
و کام ً
ال شعله ور بود.
وی ادامه داد :نیروهای آتش نش��انی به س��رعت پس از بررس��ی ،محل
حادثه را ایمن س��ازی کردند و با بکارگیری دستگاههای تنفسی و تجهیزات
خاموش کننده مشغول مهار شعلههای آتش شدند.
این رئیس ایس��تگاه افزود :خوش��بختانه در این حادث��ه به هیچ یک از
ش��هروندان آس��یبی نرس��ید و آتش نش��انان در کوتاهترین زم��ان ممکن
آتش سوزی را مهار و کام ً
ال خاموش کردند.

