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تداوم بارش ها در کشور

تهران زیر صفر می رود

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به 
تداوم بارش ها در کشور، از کاهش دما در اغلب مناطق کشور خبر داد.

احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به نقشه های پیش یابی 
هواشناسی امروز )30 آذر( برای استان های واقع در شمال غرب، سواحل دریای 
خزر، شمال شرق، دامنه های جنوبی البرز شامل قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان 
و بخش هایی از مرکز کشور بارش باران، وزش باد و در نواحی سردسیر و کوهستانی 

بارش برف پیش بینی می شود.
به گفته وظیفه همچنین برای امروز کاهش دمای چهار تا شش درجه ای در نواحی 

شمالی و شمال شرق کشور انتظار می رود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: به تدریج از 
بعد ازظهر امروز )30 آذر( فعالیت این سامانه در نواحی غربی تضعیف شده و طی فردا 
)اول دی( گستره بارش و وزش باد محدود به مناطقی از مرکز، شرق، شمال شرق و 

شرق سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز می شود.
وی با اشاره به اینکه روز یکشنبه )دوم دی( برای سواحل دریای خزر ،بارش 
پراکنده و در نواحی دیگر کشور آسمانی صاف پیش بینی می شود، گفت: دریای خزر 
طی امروز و فردا )30 آذر و اول دی( و خلیج فارس و غرب تنگه هرمز از اواخر امروز 

و طی فردا و پس فردا مواج هستند.
وظیفه در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران 
روز شنبه )اول دی( نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی با بارش پراکنده و به تدریج 
کاهش ابر با حداقل دمای یک و حداکثر دمای 6 درجه سانتیگراد و روز یکشنبه )2 
دی( صاف تا کمی ابری با حداقل دمای 1- و حداکثر دمای 6 درجه سانتیگراد پیش 

بینی می شود. 

گالیه شهرداری از ورود خودروهای شخصی به خط ویژه
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران از ورود خودروهای 

شخصی به داخل خط ویژه گالیه کرد.
پیمان سنندجی در گفت وگو با ایسنا،  درباره حرکت خودروها در خط ویژه گفت:  
خط ویژه بر اساس شاخص های ترافیکی و برای کم کردن ترافیک مسافرانی که مایل 
هستند از وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص اتوبوس استفاده کنند، در سطح 

شهر تهران ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد خودرو یا موتور سیکلتی وارد خط ویژه شود، 
دیگر چه تفاوتی میان خطوط عادی و خط ویژه وجود دارد، گفت: متاسفانه ورود 
موتورسیکلت ها  و خودروهای شخصی به خط ویژه به شدت بر روی کاهش سرعت 
اتوبوس ها تاثیر می گذارد و این مسئله باعث افزایش زمان رسیدن اتوبوس به 

ایستگاه شده و در نتیجه شاهد ترافیک مسافران در داخل ایستگاه ها هستیم.
سنندجی با بیان اینکه خطوطی همچون ابتدای میرداماد تا سر نیایش، از ابتدای 
صدر تا سید خندان و همچنین خط ویژه اتوبان امام علی،  مکان مورد عالقه خودروها 
و موتورسیکلت ها برای ورود به خط ویژه است، گفت: متأسفانه حجم زیادی از پیام 
های شکایات رانندگان اتوبوس مربوط به وارد شدن خودروهای شخصی به داخل 

خط ویژه است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران با بیان اینکه در جلسات 
مختلف با پلیس بارها عنوان کرده ایم که ورود خودروها به خطوط ویژه مشکل زا 
شده است، اظهار کرد: عالوه براینکه گالیه خود را مکتوب اعالم کرده ایم؛ اما باید 
بگویم که نماینده پلیس راهور در مرکز کنترل ترافیک حضور دارد و به صورت 
آنالین تصویری متوجه می شود که ورود خودروهای شخصی سبب چه مشکالتی در 

سیستم اتوبوسرانی می شود.

وضعیت یوزپلنگ آسیایی وخیم پیش بینی می شود
یک کارشناس بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی گفت: آخرین آمار 
رسمی منتشر شده در مورد جمعیت یوزپلنگ های آسیایی مربوط به سال 
۲۰۱۶ است که در آن تعداد یوزها کمتر از ۴۰ قالده تخمین زده شد. در 
صورت انتشار اطالعات جدید مشخص می شود که وضعیت یوز وخیم تر 

است.
علی شمس کارشناس بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی در گفت وگو با 
ایسنا، با تاکید بر اینکه وضع جمعیتی یوزپلنگ آسیایی، نسبت به دهه ۸0، بحرانی تر 
شده است، گفت: یوز آسیایی تنها در ایران باقی مانده است و بر اساس مقاله ای که 
در دسامبر 2016 در مورد جمعیت یوزها منتشر شده؛ تعداد یوزها کمتر از ۴0 
قالده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از سال 2016 جمعیت یوزهای 
کشور تخمین زده شده است؟ گفت: طی دو سال گذشته برآورد جمعیت در بعضی 
زیستگاه های  یوز انجام شده، اما اعالم هر آمار جدیدی نیازمند مطالعات علمی و 

چاپ مقاله است.
کارشناس بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی با بیان اینکه آمار جمعیت برآورده 
شده در ابتدای دهه ۸0 بیش از ۷0  یوز اعالم می شد و اکنون به کمتر از ۴0 عدد 
رسیده، می توان نتیجه گرفت که  جمعیت یوزهای آسیایی طی دو دهه گذشته 

روند نزولی داشته است.
شمس در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در برآورد جدید، جمعیت یوزها 
تا حد قابل توجهی کمتر شده باشد؟ گفت: شرایط نسبت به گذشته وخیم تر شده 
و تعداد یوزها کمتر است. در 6 ماه گذشته 3 یوز دیگر را از دست داده ایم و ممکن 
است تعداد تلفات بیش از اینها بوده و الشه پیدا نشده باشد. از سوی دیگر بعد از سال 

2016 ، ثبت زادآوری در اکثر زیستگاه های یوز، کمتر شده است.
وی ادامه داد: در 6 سال گذشته در زیستگاه های جنوبی یوزپلنگ آسیایی شامل 
استان های یزد، اصفهان و کرمان هیچ زادآوری ثبت نشده و حتی هیچ یوز ماده ای 
هم مشاهده نشده است. در زیستگاه های شمالی شامل توران و میاندشت زادآوری 
ثبت شده است، اما در این مناطق بیشترین تعارض بین دامداران و سگ های گله 
وجود دارد و تالش ها برای خرید آغل ها و خروج دام ها از منطقه با همین هدف است 
که زیستگاه برای یوز امن تر شود. از طرفی توسعه های ناپایدار باالخص رشد شبکه 
جاده ای و معادن در این دو دهه  تاثیر بسیار زیادی در کاهش جمعیت یوزپلنگ 

آسیایی باالخص در زیستگاه های جنوبی داشته است.
کارشناس بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی با بیان اینکه پایش مستمر 
یوزپلنگ آسیایی در بعضی زیستگاه ها انجام می شود، گفت: دوربین گذاری های 
پایش  بتوانیم  تا  کند  می  ایرانی کمک  یوزپلنگ  انجمن  دوره ای سیستماتیک 
مستمری از زیستگاه ها داشته باشیم. به طور کلی از سال 13۹0 پایش یوزپلنگ 

توسط انجمن آغاز شده و تاکنون در سه فاز ادامه داشته است.
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افزایش سرقت های خرد
جانشین فرمانده ناجا گفت: مشکالت اقتصادی کشور سبب افزایش سرقت های خرد در جامعه شده است. به گزارش ایسنا، سردار ایوب سلیمانی پنجشنبه ۲9 آذر در جمع خبرنگاران در خصوص برخی تهدیدات امنیتی اظهار کرد: کشورهای منطقه در برابر قدرت 

نظامی ایران عددی نیستند و اگر ادعایی دارند به تاسی از شیطان بزرگ است. وی افزود: رئیس جمهور دیوانه نمای آمریکا نیز ادعایی داشت اما امروز بعد از چند سال قبول کرد که نمی تواند در برابر قدرت نظام جمهوری اسالمی ایران کاری انجام دهد زیرا بخشی از 
حرف های آنها به جهل تاریخی آنها باز می گردد. جانشین فرمانده ناجای کشور تصریح کرد: نیروی انتظامی با هدایت های مقام معظم رهبری و آمادگی تمام و کمال نیروهای امنیتی به طور حتم موفق خواهد بود و اجازه نفوذ و ایجاد خلل در امنیت کشور نمی دهد.

ایرانیان برای نشاط و همدلی اهمیت زیادی قائل هستند

 »یلدا« نماد آیین های ملی و مظهر مهرورزی
 سنت های ملی و مذهبی سبب ایجاد انسجام فرهنگی 
میان افراد می شود. به همین دلیل بایستی مراسم سنتی 
و باستانی همچون شب یلدا به صورت محوری تداوم پیدا 
کند تا فرهنگ شنیداری از میان نرود و اینگونه ارتباط 
گیری و مهرورزی میان خانواده ها تقویت شود و بدین 
شکل نسل های بعدی نیز با فلسفه و چرایی این سنت ها 

آشنا شوند.
به گزارش گروه اطالع رسانی ایرنا، ایرانیان برای نشاط و همدلی 
اهمیت زیادی قائل هستند و شادی را از موهبت های الهی می 
دانند. از همین رو مراسم هایی همچون نوروز، شب یلدا، چهارشنبه 
سوری و مناسبت های دیگر شاهدی برای اینگونه واقعیت ها به 
شمار می رود. جشن یلدا که به »شب چله« هم معروف است، 
پیشینه ای دیرینه دارد که مردم در آن با شرکت در شب نشینی 
های طوالنی و خوردن انواع میوه و تنقالت، سعی در بهتر گذراندن 

طوالنی ترین شب سال دارند.
اهمیت و جایگاه این آیین دیرینه سبب شد که سازمان میراث 
فرهنگی در 13۸۷ خورشیدی، مراسم شب یلدا را به عنوان یکی 
از آیین های باستانی ایران در تقویم رسمی کشور به ثبت برساند.

شب یلدا جدای از این مسایل به عنوان یک آیین کهن از ابعاد 
مختلف قابل بررسی است. به همین منظور پژوهشگر گروه اطالع 
رسانی در گفت وگو با »مصطفی دانایی مهر« جامعه شناس و 
استاد دانشگاه، برگزاری آیین شب یلدا را از دیدگاه جامعه شناسی 

و نقشی که در جامعه کنونی دارد، بررسی کرد.
یلدا، بهانه ای برای صله رحم

یلدا به معنای تولد و زادن است. برخی از ایرانیان باستان معتقد 
بودند که شب یلدا با شب تولد ایزدمهر یعنی آوردنده دین مهر 
هم زمان بوده است. برخی نیز این زمان را شب تولد خورشید 
می دانند و خاستگاه این باور به تقدس خورشید و روشنایی آن 
بازمی گردد. در شب یلدا همه در انتظار خورشید و پایان تاریکی 
هستند. خوردن آجیل و میوه های مخصوص به منزله قدردانی از 
نعمت های پروردگار است. در شب چله بزرگترها برای دیگران 
شعرخوانی می کنند و از کتاب حافظ تفالی می زنند که نیت اصلی 
از این شعرخوانی و تفال به دلیل طوالنی بودن این شب است که 
می خواهند به بهترین وجه این شب طوالنی و سرد را تا طلوع 

خورشید بیدار بمانند.
برگزاری آیین و رسوم ملی در تمامی کشورها اهمیت باالیی 
دارد زیرا از طریق این رسوم، خرده فرهنگ ها در یک گروه بزرگتر 
منسجم تر می شوند و آیین های ملی مانند یلدا و مراسم مذهبی 
همگی هویتی یکسان می یابند اما اگر این جشن های ملی کارکرد 
خود را به عنوان ملی بودن از دست بدهند، انسجام جامعه هم 
دچار آسیب می شود. در سال های اخیر یلدا به یک بازار رقابتی 
در میان خانواده های ایرانی تبدیل شده است و تنها سعی می شود، 
ظاهر و پوسته آن به نمایش دربیاید و از آن به عنوان گران ترین 
شب سال یاد می کنند. شکل گیری سرمایه های اجتماعی و صله 

رحمی که در این شب شکل می گیرد، ارزش فراوانی دارد که هیچ 
فردی نمی تواند منکر آن شود.

 برخی سنت شکنی ها در برگزاری آیین های ملی
برخی سنت شکنی ها در برگزاری آیین های ملی مانند یلدا 
رخ داده است که در واقع اهداف جای خود را به ابزار و وسایل 
داده اند. جشن یلدا، نوروز و دیگر رسوم باید از چارچوب تنگ و 
محصور شده میان خانواده ها خارج شود و با دیدی گسترده تر 
به آن نگریست. این گونه آیین ها دیگر مانند گذشته برگزار نمی 
شوند و دچار تغییراتی شده اند که آبستن تلخی برای افراد و اقشار 
ضعیف جامعه است. فشارهای اقتصادی که بر خانواده تحمیل می 
شود و چشم و هم چشمی هایی که برخی از خانوارها آن را اجرا 
می کنند، سبب می شود تا هدف اصلی بزرگداشت شب یلدا 
فراموش شود و ابزارهای مختلف گوی سبقت را در این میدان 
بربایند. بعضی خانواده ها در شب یلدا آنچنان درگیر تجمالت و 
خرید انواع آجیل، میوه و تشریفات هستند که اصل این جشن را 
فراموش می کنند، در حالی که هدف مهم برپایی این جمع شدن 
ها، نشات گرفته از سادگی و همراه با صداقت به دور از تجمالت 
است. زندگی در مسیری رو به جلو حرکت می کند و همه باید با 
آن همراه شوند، بنابراین باید در این دوران گذار با تمهیدات ویژه و 

به روز کردن آیین های گذشته آنها را نیز حفظ کرد.

 حفظ نظام ارزشی مبتنی بر سادگی
احیای فلسفه شب یلدا در میان مردم می تواند تنها راه برون 
رفت از این شرایط و کاهش آسیب های وارد شده به سنت های 
قدیمی باشد. در این میان رسانه ها به ویژه صدا و سیما وظیفه 
دارند تا نظام ارزشی مبتنی بر سادگی و پرهیز از تجمالت را در 
برنامه های خود به جامعه اعالم کنند. نهادینه شدن فرهنگ تقدم 
ابزار بر اهداف در جامعه می تواند نگران کننده باشد که برای خروج 
از این وضعیت با آموزش همگانی ومی توان به آنچه که امروز از آن 
به عنوان هویت فرهنگی و اجتماعی یاد می شود، رسید تا تغییر 
مسیر فعلی جامعه مفید واقع شود. همچنین نهادهای اجتماعی و 
فرهنگی مانند آموزش و پرورش، می توانند نظام ارزشی سادگی 
همراه با همدلی را معرفی و از شدت آسیب های وارد شده به 

سنت های قدیمی جلوگیری کنند.
 تمایل و تظاهر به اجرای سنت ها در جامعه کنونی

در زمان حاضر جامعه به طرفی حرکت می کند که تمایل زیادی 
دارد تا با جلوه نمایی و تظاهر به اجرای سنت ها بپردازد. در دنیای 
کنونی مردم اندیشیدن را تنها از طریق چشمان خود انجام می 
دهند که این مساله سبب می شود تا سهم عقل و اندیشه در 
جامعه و تصمیم گیری های مهم زندگی کمتر شود. وقتی مردم 
بر مبنای سادگی و صداقت اقدام به برگزاری آیین شب یلدا کنند 

به طور قطع تاثیر حفظ این سنت ها در جامعه بیشتر خواهد بود. 
دورهمی ها در سال های اخیر به دلیل رشد فزاینده شبکه های 
اجتماعی و مجازی بسیار ضعیف شده و بیشتر آیین ها مانند حافظ 
خوانی و شعر خوانی در شب یلدا و دیگر مناسبت ها فراموش 

شده است.
خانواده ها درگیر رسانه های مجازی شده و این شبکه ها 
بحثی  فرهنگی  انسجام  اند.  ربوده  بزرگتر  از  را  سبقت  گوی 
پیدا  تداوم  محوری  به صورت  باید  ها  مناسبت  در  که  است 
کند تا فرهنگ شنیداری از میان نرود. ارتباط گیری و پیوند 
روابط در میان جوانان در خانواده ها و آشنایان بسیار کمرنگ 
شده است و گاهی آنها با یکدیگر احساس غریبگی می کنند. 
انتقال تجربیات سینه به سینه در حال حذف شدن است و 
نسل بعدی تجربه شنیدن قصه از مادربزرگ و پدربزرگ های 
خود را ندارد. بیشتر افراد وقت خود را به تنهایی می گذرانند و 
در فضاهای مجازی سیر می کنند و در دنیای واقعی این رفت 
و آمدها بسیار محدود شده و فلسفه و چرایی این سنت ها از 
اجبار  از روی  برای وقت گذراندن و  تنها شبی  میان رفته و 
است. بنابراین باید به بهانه سنت دیرینه شب یلدا به دنیای 
واقعی بازگشت و در کنار خانواده های خود جشن واقعی را 

برگزار کرد.

هشدارهایی برای جلوگیری از تکرار حادثه در مدارس

دانش  چهار  مرگ  و  زاهدان  در  مدرسه ای  مرگبار  آتش سوزی  درپی 
آموز در این حادثه، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
مدارس  ایمنی  مورد  در  را  توصیه هایی  و  هشدارها  تهران  شهرداری 

ارائه کرد.
سید جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: اماکن تجمعی 
همواره از پتانسیل باالیی برای حادثه ساز شدن برخوردارند و هرچه جمعیت 
احتمال  و  خطر  ریسک  باشد  کمتر  افراد  سن  یا  و  بیشتر  محل  در  حاضر 

صدمات جانی نیز در آن بیشتر می شود.
از  کودک  مهدهای  و  مدارس  ویژه  به  آموزشی  اماکن  اینکه  بیان  با  وی 
جمله نقاطی هستند که همواره در معرض خطرات مختلف قرار دارند، گفت: 
کودکان و اطفال به تنهایی از عهده تامین ایمنی خود برنمی آیند و به همین 
خاص،  تدابیر  اتخاذ  با  که  است  مجموعه  مدیران  و  مسئوالن  وظیفه  دلیل 

محلی ایمن و عاری از خطر را برای آنان فراهم کنند.
مقاطع  که  باشد  ای  گونه  به  باید  مدارس  در  آموزان  دانش  بندی  طبقه 
باالتر  طبقات  در  مقاطع  سایر  و  بوده  همکف  طبقه  در  دوم  و  اول  کالس 
طبقات  در  درسی  کالس  نباید  عنوان  هیچ  به  که  شود  توجه  و  قراربگیرند 

منفی ساختمان برگزار شود
ملکی با اشاره به حادثه آتش سوزی مرگبار مدرسه ای در زاهدان اظهارکرد: 
مدیران و متولیان هر مجموعه ای از جمله مدارس باید بدانند که مسئولیت 
هر حادثه و اتفاقی که در آن محل رخ دهد با آنان بوده و باید پاسخگو باشند، 

لذا در مورد این حادثه نیز مسئولیت مهمی برگردن آنان است.
چند نکته مهم درباره اصول ایمنی ساختمان مدارس

بیان  با  تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
اینکه ایمنی در مدارس را به می توان به چند بخش کلی تقسیم کرد، گفت: 
بخش نخست ایمنی در ساختمان است و به همین دلیل باید توجه کرد که 
و  شعله  برابر  در  مقاوم  انواع  از  باید  مدارس  ساختمان  در  رفته  بکار  مصالح 

حرارت باشد.
ملکی با بیان اینکه تمام طبقات باید دارای راه پله ها و مسیرهای خروجی 
همه  اضطراری  تخلیه  امکان  باید   گفت:  باشد،  حاضر  جمعیت  با  متناسب 
مانند  پرخطری  های  بخش  همچنین  باشد.  میسر  کوتاه  زمان  در  حاضران 
موتورخانه، آزمایشگاه، آشپزخانه، کارگاه، انبار و... باید از بخش های آموزشی 

مجزا بوده ودرصورت امکان درخارج از ساختمان اصلی باشد.
انواع  از  باید  کاری  نازک  در  رفته  بکار  مصالح  همچنین  داد:  ادامه  ملکی 

غیرقابل اشتعال مانند گچ یا کاشی باشد و از بکار بردن مصالح قابل اشتعال 
مانند تخته و موکت خودداری شود.

باید به گونه ای باشد  به گفته وی، طبقه بندی دانش آموزان در مدارس 
که مقاطع کالس اول و دوم در طبقه همکف بوده و سایر مقاطع در طبقات 
باالتر قراربگیرند و توجه شود که به هیچ عنوان نباید کالس درسی در طبقات 

منفی ساختمان برگزار شود.
بیان  با  تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
اینکه سالن های همایش و نمازخانه ها باید دارای چندین در خروجی بوده 
و در طول مراسم همواره باز باشند، اظهارکرد: تمام پله ها باید دارای نرده 
کودکان  که  بوده  عمودی  صورت  به  باید  حتماً  ها  نرده  این  باشد.  کناری 
نتوانند از آن باال بروند، بنابراین حتما باید از نصب نرده های افقی خودداری 

شود.
وی با تاکید بر اینکه باید لبه پله ها با تکه ای الستیک پوشانده شود که 
مانع لیز خوردن کودکان شود، گفت: تمام پنجره ها و نورگیرها نیز باید نرده 

های فلزی با قابلیت باز شدن در زمان اضطرار را داشته باشد.
ملکی با بیان اینکه باید از نگهداری هرگونه ضایعات بویژه مواد قابل اشتعال 
در  گودالی  و  گونه چاه  هیچ  ها خودداری شود، گفت:  زیرپله  و  راهروها  در 
محوطه مدارس نباید وجود داشته باشد و در غیر اینصورت باید حتما اطراف 

آن را کاماًل محصور کرد.
ایمنی در تاسیسات

عنوان  گرمایشی  وسایل  و  تاسیسات  در  ایمنی  رعایت  را  دیگر  بخش  وی 
کرد و گفت: باید در های اتاق تاسیسات از نوع فلزی و مقاوم بوده و دو سوم 
باالیی آن بسته و یک سوم پایینی به صورت مشبک و برای ورود هوا باز باشد.
باید برای گرم کردن کالس ها از وسایل گرمایشی استاندارد "بدون شعله" 
مانند شوفاژ استفاده شود و هرگز از وسایل شعله دار و برقی استفاده نشود.

بیان  با  تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
از  دور  و  حیاط  از  بخشی  در  موتورخانه  و  تاسیسات  اتاق  است  بهتر  اینکه 
به  نیاز  اظهارکرد:  درصورت  باشد،  اجتماعات  و سالن  آموزشی  کالس های 
مایعات قابل اشتعال مانند نفت و گازوئیل برای مصرف موتورخانه، باید آن ها 
را در مخزنی فلزی و مخصوص که عایق کاری شده و مدفون در زمین و دور 
از ساختمان اصلی است، نگهداری کرد. همچنین باید از نگهداری ضایعات و 

مواد قابل اشتعال در قسمت تاسیسات خودداری شود.
گرمایشی  وسایل  از  ها  کالس  کردن  گرم  برای  باید  کرد:  اضافه  ملکی 
استاندارد بدون شعله مانند شوفاژ استفاده شود و هرگز از وسایل شعله دار و 
برقی استفاده نشود. اما  درصورت استفاده از وسایل گرمایشی شعله دار مانند 
فعالیت کالس ژو  آغاز  از  نفتی، گازوئیلی و ذغالی، حتماً پیش  بخاری های 
زمانی که بخاری ها خاموش و سرد هستند باید مخازن آن ها پر شود. ضمن 
اینکه باید توجه شود که  بخاری ها در محلی مناسب، دور از محل نشستن 

کودکان و دور از در خروجی قرار بگیرد شود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با تاکید بر اینکه بخاری ها از هرنوعی 
های  دودکش  دارای  حتماً  و  بوده  سالم  کاماًل  و  استاندارد  باید  هستند  که 
باید  و موتورخانه  بخاری ها  باشند، گفت:    "H" انتها کالهک  در  و  مناسب 

توسط افراد متخصص به صورت دوره ای بازدید شوند.
به گفته ملکی،  باید از گرفتن غیر تخصصی انشعاب از لوله های گاز و سیم 
توکار  نوع  از  باید  برق  های  برق خودداری شود. همچنین سیم کشی  های 
بوده و واگر از نوع روکار است داخل حفاظ های پالستیکی یا فلزی محفوظ 
باشند و  در تمام مسیرهای برقی نیز فیوزهای متناسب با آمپر برق مصرفی 

و از نوع اتوماتیک با حساسیت باال نصب شود.

و  کلیدها  تمام  تهران  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی  گفته  به 
بندی  عایق  کاماًل  برقی  اتصاالت  و  بوده  مناسب  درپوش  دارای  باید  پریزها 

شده باشد.
نکات ایمنی در مهدهای کودک

ملکی با بیان اینکه بعضی از مدارس و همچنین ادارات، دارای بخشی برای 
نگهداری کودکان پرسنل هستند، گفت:در محل بازی کودکان باید کفپوش 
نرم پالستیکی نصب شود و هیچگونه وسیله برقی و گرمایشی شعله دار در 

محل نباشد.
وی با تاکید بر اینکه حتماً باید فرد یا افرادی تحت عنوان مربی در محل 
حضور دائم داشته باشند، تصریح کرد: باید از دراختیار قرار دادن وسایل تیز، 
دارای  که  هایی  بازی  اسباب  و  کرد  خودداری  کودکان  به  شکسته  و  برنده 

باتری، سیم برق، نخ و طناب و... هستند نیز به کودکان داده نشود.
ایمنی شهرداری تهران   به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
درغیر  و  اصلی  ساختمان  از  خارج  مکانی  مهدکودک،  برای  مکان  بهترین 

اینصورت در طبقه همکف و نزدیک مسئوالن است.
ضرورت نصب تجهیزات آتش نشانی

ملکی با اشاره به ضرورت نصب تجهیزات آتش نشانی در محل گفت: وجود 
ایمنی  تامین  مهم  عوامل  از  نیز  کار  به  آماده  و  نشانی سالم  آتش  تجهیزات 
در این اماکن است. در تمام بخش ها و طبقات مدارس باید به تعداد الزم و 
کافی از انواع مختلف خاموش کننده های دستی وجود داشته و تمام پرسنل 

آن مجموعه باید به کار این وسایل آشنایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در همه طبقات باید شیلنگ آب تحت فشار وجود داشته 
اعالم  سیستم  بزرگ  مدارس  ویژه  به  مدارس،  در  است  بهتر  گفت:   باشد، 
پایان ساعت کار  از  باشد و حتما دقت شود که پس  اتوماتیک فعال موجود 

مدارس، تمام وسایل گرمایشی و برقی اضافه خاموش شود.
ملکی با تاکید بر ضرورت ارائه آموزش ایمنی به مسئوالن و معلمان مدارس 
گفت:  کلیه معلمان و مسئوالن مدارس و اماکن آموزشی باید دوره های الزم 
ایمنی را گذرانده و آمادگی الزم را در برخورد با حوادث داشته باشند. از مهم 
ترین نکات در زمان حوادث، تخلیه فوری افراد است که معلمان و مسئوالن 

باید با احتیاط کامل نسبت به انجام آن اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با رعایت اصول ایمنی و اقدامات پیشگیرانه دیگر 
حوادثی مانند آنچه که برای دانش آموزان زاهدانی و قبل از آن برای دانش 

آموزان شین آبادی رخ داده بود تکرار نشود.


