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 زنگ خطر حمل ونقل مواد خطرناک
 در سطح شهر

 
احمد صادقی

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران

حادثه دلخراش برخورد اتوبوس مسافربری در ترمینال 
سنندج با تانکر حامل مواد سوختی در نیمه شب گذشته 
و به دنبال آن کشته و مجروح شــدن 20نفر از هموطنان 
عزیزمان رویدادی تلخ و تکان دهنده بود که باعث تأســف 
و تأثر شــد. حادثه ای که بررســی دقیــق جزییات وقوع 
آن، هم اکنون در دســتور کار پلیس قرار گرفته و به گفته 
محمدحســین حمیدی رئیس پلیــس راه و راهور ناجا، 
کمیته ویژه فنی در محل حادثه با حضور معاون هماهنگی 
و  مسئول بازرسی پلیس راه و معاون هماهنگی و  مسئول 

بازرسی پلیس راهور درحال بررسی علت آن هستند.
در بررسی دقیق علل وقوع این گونه حوادث و پیشگیری از 
خطرات احتمالی در آینده عالوه بر نگاه فنی، نیازمند توجه به 
موضوع مدیریت بحران هستیم. از این زاویه، درک خطرات 
احتمالــی، حرکت تانکرهای حاوی مواد ســوختی مورد 
توجه قرار گرفته و برای رفع این خطرات برنامه ریزی های 
ویژه ای صورت می گیرد. در ایــن برنامه ریزی ها عالوه بر 
برگزاری مانورهــای متعدد به منظــور  افزایش آمادگی 
نیروهای امدادی، تصمیم گیری های خاص در زمینه نحوه 
تردد این کامیون ها و نیز تالش برای جایگزینی روش های 
کم خطر پیشنهاد شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حادثه دلخــراش رخ داده در ســنندج، زنگ خطر تردد 
ناایمن را یک بــار دیگر به صدا درآورده اســت. این حادثه 
نشان می دهد که نه تنها تهران بلکه خیابان های هیچ کدام از 
شهرهای ایران از این نظر ایمن نیست. با توسعه فعالیت های 
صنعتی، اقتصادی در شهرها، بهره گیری از مواد شیمیایی 
خطرناک نیز افزایش یافته اســت. تمرکــز جمعیت در 
کالنشهرهای کشور به ویژه شــهر تهران خطرپذیری این 
شهرها در برابر حوادث ناشــی از مواد خطرناک را به طور 
فزاینده ای افزایش داده اســت. به عنوان مثــال، انبارهای 
ذخیره سوخت در دو مجموعه غرب و شرق تهران )انبار نفت 
شهران و قوچک( که زمانی خارج از بافت شهری واقع شده 
بودند، با گسترش شهر در بافت شهری قرار گرفته و همواره 
به عنوان مخاطره ای بالقوه مطرح بوده اند. از همین رو موضوع 
انتقال و جابه جایی این دو مجموعه به محدوده های خارج 
از شهر و تأمین ایمنی بیشتر این مراکز یکی از موضوعاتی 
است که در کارگروه تخصصي تأمین سوخت و مواد نفتي 

شورای هماهنگی مدیریت بحران درحال بررسی است.
پیش از این نیــز، آیین نامه »ایمنی و نگهــداری مواد 
خطرناک در سطح شهر تهران« از سوی سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهر تهران تهیه شد و پس از طی مراحل 
کارشناسی و رســیدگی در کمیسیون شهرسازی، فنی و 
معماری شورای اسالمی شــهر تهران، متن نهایی آن در 
یکصدونودمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در مورخ 
یکم آذرماه 1384 به تصویب اعضا رسید. این آیین نامه که 
به منظور افزایش ســطح حفاظت و پیشگیری کارکنان، 
شهروندان و نسل های آینده و افزایش ایمنی محیط زیست 
شهر تهران در برابر اثرات زیان آور  و حوادث و سوانح ناشی 
از مواد خطرناک تدوین شــده، پس از گذشت نزدیک به 
12 ســال اکنون نیازمند بازنگری دوباره و مشخص شدن 
وظایف سازمان های مختلف برای اجرای آن است. حادثه 
تلخ رخ داده در سنندج نشان داد که نمی توان و نباید در برابر 
حوادث دردناکی از این دست بی توجه بود و ایمنی شهر را به 

دست اما و اگر سپرد. 

نگاه

4
ایسنا|  معاون استاندار تهران تعطیلی اداره ها در روز پنجشنبه را تکذیب کرد. امامی امین گفت: »امروز روز کاری است و به هیچ عنوان 
خبر تعطیلی ادارات استان تهران در روز پنجشنبه درست نیست.« به گفته او، روز پنجشنبه هیچ یک از شهرستان های استان تهران 
تعطیل نیست و بخشنامه پیشین استانداری تهران در باره ساعات کاری برای امروز به قوت خود باقی است. بنابر این گزارش، استانداری 
تهران هفته گذشته در بخشنامه ای اعالم کرده بود که ساعت کار ادارات شامل دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر موسسات 
عمومی غیر دولتی به استثنای مراکز خدمات رسان در تهران از ساعت 6 تا 14 تعیین شده است. همچنین در شهرستان های استان تهران 

ساعت کاری از 6:30 صبح تا 13:30 اعالم شده است. 

تعطیلی 
ادارات در 
روز پنجشنبه 
درست نیست 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسـیاری از داروهای مورد استفاده 
بـدون نسـخه از جملـه داروی ضد 
سـرفه، سـرماخوردگی، آنفلوآنـزا 
ناخواسـته  گیجـی  باعـث  زکام  و 
اسـت  ممکـن  کـه  می شـوند 
رانندگـی را با مشـکل روبه رو کند.

لیال مهداد| »خوردنی«؛ این اصطالحی است که خود بچه ها 
روی کتاب ها گذاشته اند. کدام کتاب ها؟ همان ها که در شبکه های 
ماهواره ای تبلیغ می شوند و اقبال زیادی هم میان کودکان پیدا 
کرده. »خانه درختي«، »کارآگاه سیتو«، »جادوهاي آرژانتیني«، 
»عمه گیالس«، »ماجراهاي ریکي پرنده«، »دنیاي آدم  نباتي ها« 
و »ماجراهاي من و اژدهایم« و... تنها بخشی از کتاب هایی است 
که در جم جونیور، شبکه ای ماهواره ای مخصوص کودکان تبلیغ 
می شود. کتاب ها با استقبال زیاد کودکان مواجه شده، در میان 
دانش آموزان مدرسه ها، به ویژه مقطع ابتدایی، خیلی ها هستند 
که تمایل به خواندن و خریدن این کتاب ها دارند. خیلی هایشان 
هم به طور مرتب، سری های جدید انتشار آن را دنبال می کنند. 
کتاب ها رسمی هستند، مجوز وزارت ارشاد دارند اما در شبکه های 

ماهواره ای تبلیغ می شوند. 
روایت پدرومادرها از جم جونیور

»ســام« با سه ســال ســن، از بینندگان پروپاقرص شبکه 
جم جونیور است و در روز، حداقل دوساعتي را پاي کارتون هاي 
این شبکه مي نشیند. »میخک« مادر »سام« عالقه اي به ادامه این 
وضعیت ندارد: »متاسفانه در یک میهماني »سام« با این شبکه 
آشنا شــد و بعد از آن اصرار به دیدن برنامه ها نشان داد و بعضي 
اوقات این اصرار به لجبازي  هم مي کشید. »خانه درختي« اولین 
کتابي بود که ســامي تبلیغ آن را در این شبکه دید و در نهایت 
مجبور شدیم برایش تهیه کنیم با اینکه داستان این کتاب مناسب 
رده سني او نیست؛ کتابي در هفت جلد که داستان طبقه دارترین 
»خانه درختي« دنیا را روایــت مي کند که در هر جلد 13طبقه  
دیگر هم به آن اضافه مي شود. هرطبقه این خانه پر از اختراعات 

عجیب وغریب، وسایل و موجودات بامزه و باحال است.«
اما »بنیامین« که شــهریورماه 5ساله مي شود، هیچ آشنایي 
با شــبکه جم جونیور ندارد و در روز تنها یکي دوساعت از وقت 
خود را مي تواند پاي برنامه هاي شبکه پویا که یک شبکه داخلی 
است، بنشیند. پدر »بنیامین« بر این باور است که کتاب، کارتون، 
اســباب بازي و... خوراک فکري کودکان را تامین مي کنند و در 
شکل گیري شخصیت  آنها ایفاگر نقش اند: »کتاب  و اسباب بازي 
بنیامین را خودم با توجه بــه عالقه خودش تهیه مي کنم و روي 
این مسأله حساسیت زیادي دارم.« »مهسا« عالقه زیادي به کتاب 
دارد و براي همین یکــي از برنامه هاي هفتگي اش خرید کتاب 
است:  »هر دوهفته یک بار برایش کتاب مي خریم، البته با توجه 
به رده سني  و عالقه اش اگرچه مهسا عاشق کتاب است و بعضي از 

کتاب هایش براي رده سني باالتر است.« 
مهســا از بینندگان انیمیشن هاي شــبکه جم جونیور است 
و روزي 2ســاعت پاي کارتون هاي این شبکه مي نشیند. مادر 
»مهسا« هیچ گاه متوجه تبلیغ کتاب در این شبکه نشده است: 
»بیشتر مواقع تبلیغات این شبکه به اسباب بازي و آموزش هایي 
در راستاي خودمراقبتي معطوف مي شود، البته بعضي تبلیغات 
این شبکه هیچ ارتباطي به کودکان ندارد؛ مثل گن هاي الغري 
و... اما در مورد کتاب من متوجه تبلیغاتي نشده ام و کتاب هایي 
که براي »مهسا« انتخاب مي کنم، از کتابفروشي هاي سطح شهر 

و شهرکتاب هاست« 
پدر »نامي« عکاس مطبوعاتي است و یکي از نکات تربیتي که 
برای فرزندش در نظر گرفته، ندیدن تلویزیون اســت: »در خانه 
تلویزیون روشن نمي کنیم تا نامي به تلویزیون عادت نکند. قرار بر 
این است طي روز یک ساعت تلویزیون ببیند یا با موبایل بازي کند 
که براي همین یک ساعت هم ترجیح ام بر این است انیمیشني به 
انتخاب خودم را ببیند، البته با توجه به سن نامي، دوبله مناسب 
و عالقه خودش.« او بر این باور اســت که شبکه هاي تلویزیوني 
خوراک مناسبي براي بینندگانشان ندارند: »جم جونیور عالوه 
بر اینکه کودکان را به دیدن تلویزیون عــادت مي دهد، از دوبله 
مناسبي برخوردار نیست و از همه بدتر، تبلیغات میان برنامه این 
شبکه است. در این شبکه انیمیشن یک ساعته را یک ساعت ونیم 
طول مي دهند، چون کتاب، اســباب بازي و وســایلي که هیچ 

ارتباطي به کودکان ندارند، تبلیغ مي شوند.«
پدر »نامي« همه کتاب هایي که در حوزه کودک منتشــر 
مي شوند را مناسب کودکان نمي داند: »در اینکه کتاب گزینه 

خوبي براي کودکان است، شــکي نیست اما نباید از این نکته 
غافل شد که هرکتابي که درحوزه کودک چاپ مي شود، لزوما 
کتاب کودک نیست. ساالنه تعدادي کتاب براي کودکان چاپ 
مي شود و در شــوراي کتاب بررسي و امتیازدهي مي شوند اما 
همگي کتاب هاي باکیفیتي براي کودکان نیســتند اما چون 
توسط ســلبریتي ها و چهره ها تألیف یا ترجمه شده اند، وارد 
بازار مي شوند.« پدر »نامي« شــبکه هاي داخلي را هم مبرا از 
ضعف و نقص نمي داند:  »شــبکه هاي داخلي هم نتوانسته اند 
پاســخگوي خواســته کودکان باشــند، اما تنها یک برتري 
نسبت به شــبکه هایي مثل جم جونیور دارند؛ تبلیغات کمتر 
و هوشمندانه تر. اما شــبکه هایي مثل جم جونیور یا هر شبکه 
مشابه اي محتوایشان از طرز فکري پیروي مي کنند که مناسب 

کودکان نیست.«          
 کتاب هایي که ویژگي خاصي ندارند

پدر »رامان« و »رامین«، فعال رســانه ای اســت.  »رامان« و 
»رامین« در رده ســني 10تا12 ســال قرار دارند و  امســال در 
کالس هاي ششم و چهارم درس خواهند خواند. آنها دو، سه سالي 
مي شود که بیننده شبکه جم جونیور هســتند و تعدادي از این 

کتاب ها را تهیه کرده اند و مجموعه اي از آنها را دارند.  

  اطالعي از کتاب هایي که در شبکه جم جونیور تبلیغ 
مي شوند،  دارید؟

اصرار بچه ها براي خریــد کتاب مجبورم کــرد در مورد این 
کتاب ها  تحقیق کنم. به کتابفروشــي ها که مراجعه مي کردم 
در بخش کودکان  خانواده ها را همراه کودکانشــان مي دیدم که 
براي خرید کتاب آمده بودند؛ کتاب هاي خوردني که جزو یکی 
از نشریات بودند؛ انتشاراتي که بخشي از کتاب هاي بخش کودک 
را به خود اختصاص داده بودند. فروشنده هم این مسأله را تایید 
مي کرد که بیشــترین فروش مختص همین کتاب هاســت. از 
مدرسه هم در مورد این کتاب ها پرس وجو کردم و متوجه شدم 
این کتاب ها همه گیر شده اند و بیشتر بچه ها به خرید این کتاب ها 

اصرار دارند.   
  این کتاب ها بیشتر کجا تبلیغ مي شوند؟

این کتاب ها  تحت عنوان کتاب هاي خوردني در شــبکه هاي 
جم تبلیغ مي شوند. کتاب هایي با داستان هاي مختلف تخیلي 
و کودکانه. بیشتر این کتاب ها در یک انتشاراتی مشخص چاپ 
می شوند که عالوه بر شبکه جم جونیور در اینستاگرام و تلگرام 
هم فعالیت مي کنند. اصرار بچه ها براي خرید کتاب ها کنجکاوم 
کرد و براي همین نگاهي به تبلتشــان انداختم و متوجه شدم 

در اینســتاگرام هم صفحه اي دارد که عکس بچه ها را هم در آن 
منتشر مي کنند و کارهایي از این دست. 

  این کتاب ها مورد اقبال کودکان قرار گرفته اند؟
با توجه به پرس وجوهایي که در این زمینه داشتم، متوجه شدم 
این کتاب ها از طرف کودکان مورد اســتقبال قرار گرفته است. 
استقبالي که تبلیغات در آن تاثیر باالیي داشته است. اقبال این 
کتاب ها تا حدي است که هر بار براي خرید  لوازم التحریر  یا هر 
چیز دیگري مي رویم بچه ها اصرار به خرید کتاب هایي که در این 

شبکه تبلیغ مي شوند، دارند.  
  این کتاب ها چه ویژگی ای  دارند؟

این کتاب ها ویژگي خاصي ندارند و کتاب هاي معمولي  هستند 
اما در عین حال مشــکلي هم ندارند و اینگونه نیســت که براي 
پدرومادرها ایجاد نگراني  کنند. شاید بتوان گفت تنها ویژگي این 
کتاب ها تبلیغات وسیع آنهاست. البته این مسأله جنبه مثبتي 
هم دارد اینکه نسلي که سرشان در تبلت و موبایل است به کتاب 
خواندن عالقه نشــان مي دهند و همین نکته به نظرم مثبت و 
خوب است. این کتاب ها مشکلي ندارند و در وزارت ارشاد همین 

جا مجوز گرفته اند.
خوراك مناسب به کودکان بدهیم

»فرشته جودکي«، عضو بررســي کتاب هاي ترجمه شده 
شوراي کتاب است و از ماجرای تبلیغ این کتاب ها و محتوایشان 
خبر دارد. او به »شهروند« مي گوید: »من مخالف دیدن کارتون  
هستم چون بر این باورم که کارتون خالقیت کودکان را مي گیرد. 
به شخصه برنامه هاي شبکه جم جونیور را دنبال نمي کنم اما از 
دانش آموزانم شنیده ام که کتاب هایي در آن تبلیغ مي شود و تنها 
حسني که شاید بتوان برای این تبلیغات قایل شد این است که 
کودکان را به خواندن کتاب تشویق مي کند. به ویژه کودکاني که  
جست وخیز بیشتري دارند و نمي توانند مدتي را یکجا بنشینند و 
کتاب بخوانند.« جودکي بر این باور است که طنز و ماجراجویانه 
بودن محتواي این کتاب ها بیشــتر کودکان را ترغیب به تهیه 
این کتاب ها مي کند: »این  کتاب ها مثل کارتون هاي این شبکه 
محتواي ماجراجویانه و طنز دارند و باعث مي شــوند کودکان 
به این کتاب ها تمایل نشان بدهند. اگرچه این کتاب ها از نظر 
محتوایي ویژگي خاصي ندارند و تاثیر ویــژه اي روي کودکان 
نمي گذارند.« این عضو  بررسي کتاب هاي ترجمه شده شوراي 
کتاب ادامه مي دهد: »در بررســي هایي که در شــوراي کتاب 
داشتیم متوجه شدیم که بعضي از کلماتي که در این کتاب ها به 
کار برده مي شوند مناسب کودکان نیستند و این در حالي است 
که کودکان با رده هاي سني مختلف بینندگان این شبکه اند در 
حالي که در تبلیغ کتاب ها  این مهم در نظر گرفته نمي شود.« 
جودکي وجود شــبکه هایي از این دســت را در کم کاري هاي 
خودمان مي داند.»این ضعف در خودمان وجود دارد که کودکان 
پاي شبکه هایي از این دست مي نشینند. متاسفانه در این حوزه 
نه فرهنگســازي کرده ایم و نه برنامه اي وجــود دارد و این در 
حالي اســت که دولت هم پشتیباني نمي کند. واقعیت امر این 
است که جایي وجود ندارد تا کودکان با کتاب هاي خوب آشنا 
شوند، البته در کالنشهري مثل تهران شهرهاي کتاب و ... وجود 
دارند که کتاب هاي خوب را در دسترس کودکان قرار مي دهند 
اما واقعیت غیرقابل انکار این است که نمي شود ایران را تهران یا 
کالنشهرهاي دیگر دید، ما استان ها و شهرستان هایي را داریم که 
از امکانات اولیه و حداقلي در این زمینه محروم اند. مثال در ورامین 
به واسطه عضویت من در شوراي کتاب توانسته ایم کتابخانه اي 
براي کودکان تهیه کنیم که اتفاقا با استقبال خوبي روبه رو شد 
و حاال کودکان به خوبي کتاب هاي خوب را مي شناسند و این 
قــدرت را یافته اند که در میان کتاب هــاي موجود کتاب هاي 
خوب را انتخاب کنند.« این عضو بررســي کتاب هاي ترجمه 
شده شوراي کتاب درباره تبلیغات این کتاب ها مي گوید: »در 
شــبکه اي مثل جم جونیور ما در کنار تبلیغات اسباب بازي و ... 
تبلیغات کتاب کودکان را هم داریم؛ کتاب هایي که مي توانند به 
اندازه کارتون هاي این شبکه هیجاني و ماجراجویانه باشند و در 
این میان ما از این نکته غافلیم که تمام این موارد در ناخودآگاه 

کودکان تاثیر مي گذارد و باقي مي ماند.«  

 
بلوط های مریوان دو روز تمام در آتش سوختند و 30هکتار از سبزی جنگل، تبدیل شد به خاکستر و سیاهی.  
بلوط های زاگرس به جز خشکسالی و سوسک های چوبخوار که چند سالی است وبال گردنشان شده و به جز درد 
حضور جاده سازان و قاچاقچیان چوب، تابستان به تابستان زیر تیغ آتش است. این بار هم دو روز تمام بلوط های 
روستاهای ذکریان و نژمار در فاصله 116کیلومتری سنندج ســوختند و 30هکتار از جنگل ها خاکستر شد. 
روزگاری زاگرس را با بلوط هایش می شناختند اما در این سال ها به جای بلوط، خشکسالی و آفت و آتش به نام 
عکس ها: ایرنا  زاگرس گره خورده است.    
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   پدر یکی از دانش آموزان: این کتاب ها ویژگي خاصي ندارند و کتاب هاي معمولي  هستند اما درعین 
حال مشکلي هم ندارند و این گونه نیست که براي پدرومادرها ایجاد نگراني  کنند. شاید بتوان گفت 

تنها ویژگي این کتاب ها تبلیغات وسیع آنهاست
   از مدرسه فرزندانم در مورد این کتاب ها پرس وجو کردم و متوجه شدم این کتاب ها همه گیر شده اند 

و بیشتر بچه ها به خرید این کتاب ها اصرار دارند
   تنها ویژگي این کتاب ها تبلیغات وسیع آنهاست. البته این مسأله جنبه مثبتي هم دارد؛ اینکه نسلي 
که سرشان در تبلت و موبایل است، به کتاب خواندن عالقه نشان مي دهند و همین نکته به نظرم مثبت 

و خوب است. این کتاب ها مشکلي ندارند و در وزارت ارشاد همین جا مجوز گرفته اند
   پدر یک کودك 5ساله: هرکتابي که درحوزه کودك چاپ مي شود، لزوما کتاب کودك نیست. ساالنه 
تعدادي کتاب براي کودکان چاپ  و در شوراي کتاب بررسي و امتیازدهي مي شود اما همگي کتاب هاي 
باکیفیتي براي کودکان نیستند اما چون توسط سلبریتي ها و چهره ها تألیف یا ترجمه شده اند، وارد 

بازار مي شوند 

 »شهروند« دالیل استقبال گسترده از کتاب های کودکی
 که در شبکه  جم تبلیغ مي شوند را بررسی کرد

 بچه مدرسه ای ها
 و مد کتاب های ماهواره  ای


