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ستادیاخبار

)۰۴:۵۱-۹۹/۰۴/۱۵(ینزکاروقیریزکشاورهایاستخردرشناباگرمخطرهشدار؛

کند.میتهدیدراافرادگرمخطرواستممنوعاکیدایزکشاورهایاستخردرشناگفت:استخرهادرشنالذتوگرمافصلبهاشارهباینزکاروقیرشهرستانیزکشاورجهادمدیر

گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران آوازباشگاه یاد ضمن همتی مهدی کشاوررشیراز، آب ذخیره استخرهای در که متعددی ناگوار حوادث خریزی

است.الزامیمالکینبراییزکشاورآباستخرهایازیربردابهرهوساختهنگامدرایمنینکاترعایتکرد:یحرتصاست،داده

کشاور استخرهای اینکه بیان با کشاورزاو استخرهای دارندگان افزود: نیستند، مناسب شنا برای وجه هیچ به پیرامونزی در ممنوع شنا تابلو نصب به موظف ی

کشاور استخرهای تمامی و بوده سرعتزاستخر به نیاز زمان در تا باشند مجهز کافی تعداد به استاندارد نجات نردبان به و داشته مناسب کشی فنس باید ی

شود.استفادهآناز

امیدوا کرد: بیان ترهمتی گیرانه سخت و دقیق بسیار مقررات برداریم بهره و احداث برای تصمیمری سطوح در استخرها این ایمنی بر نظارت همچنین و ی

نکشاند.گرمکامبهراانساندههاساالنهایراندرشدگیقرغعاملسومینتاشودتدویندستباالیرگی

قیر شهرستان در اینکه بیان با اززکارواو بیش کشاور۴۰۰ین آب ذخیره استخرهازاستخر این از باب صد بر بالغ کرد: ابراز است، شده شناسایی کنون تا ی

است.شدهاستفادهآنساختدرممبرانژئوپوششهایازویرپلیم

غ و سقوط خطر اینکه بیان با پلیمرهمتی استخرهای در شدگی حالتیرق ممبران ژئو پوششهای کرد: اظهار است، بیشتر استخرها دیگر با مقایسه در ی

و این روی از نمیتواند کند سقوط استخر در کسی اگر ترتیب این به و هستند لیز خیلی و دارند فشرده پالستیک استخررشبیه بیرون به را خودش لیز، قهای

دهد.نجاترااشزندگیوکشانده

کشاور جهاد قیرزمدیر شهرستان کشاورزکاروی آب استخرهای از برداران بهره تمامی و کشاورزان کرد: توصیه مانندزین ایمنی وسایل از و بیاموزند را شنا فن ی

باشند.داشتهدسترسدرواستفادهنجاتجلیقه

قانونیآمارهای سالپزشکی حداقل۹۸در که است آن غ۱۴۰بیانگر حوادث کشاوررمورد استخرهای در شدگی غزق تعداد، این با که است خورده رقم قری

دارد.قرارباختگانجانفوتعلتسومردیفدریاها،ردورودخانههادرشدگانقرغازبعداستخردرشدگان

دارد.قرارشیرازغربیجنوبیرکیلومت۱۶۹درینزکاروقیر

تابناکیرخبپایگاهایانا/یرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۱:۲۴-۹۹/۰۴/۱۵(باشیمگشتیربیانهایرجمراقبیم/رنخجانبهراخزرخطرشناگران؛کمیندرآبییرزتلههای

د خزر ما: بسیارشمال جان میتواند هم آرام مواقع در حتی است خطرناک و وحشی بسیار پهنهریایی این به باید گردشگران بنابراین بگیرد را انسانها از ی

نسپارند.آندستبهراحتیبهراخودوکنندنگاهناشناختهوآلودهخطرناک،محیطیکعنوانبهآبی

گردشگران و رسیده تابستان دزفصل محیط از استفاده برای میریادی سفر کشور ساحلی های استان به آب محیط چه و ساحل خشک محیط چه حاال یا

د وارد شنا برای گردشگران اینکه برای است مناسبی بسیار مکان داده اختصاص خود به را خزر کرانه طول از نیمی به نزدیک که مازندران استان و یارکنند

است.حاکمنیزگلستانکمتروگیالنهایاستانبرایشرایطاینالبتهشوند

بز را غذا و میوه چای، بساط و پهن ساحلی های ماسه روی بر را کردهریرانداز طی آن خنک نسیم و ساحل این به رسیدن برای را طوالنی مسافتی کنند، می پا

تیره دنیا ناگهان نرسیده آب به پایش هنوز اما کند، رها آبی آبهای در را خود تا نداشت قرار و آرام بزند، آب به تنی که بود رسیده آن وقت دیگر حاال بودند،

ف صدای فقط و کند می سنگینی مادر های شانه روی بر غم از کوهی انگار کند، می تقال زندگی برای که بیند می را فرزند مادر، و شود می تار میرو را خود یاد

برد.وبلعیدرافرزندیاردنیست،فرزندشازیراثدیگروشدهمتوقفزمانگویی؛شنود

مازندران های استان در گذشته سال قانونی، پزشکی سازمان اعالم بر بنا و شده تکرار بارها و بارها اخیر سال چند طی صحنه گیالن109این گلستان108، 19و

است.سدهاپشتوهارودخانهبهمربوطدیگربخشیوخزریایردبهمربوطبخشیکهاستشدهگزارششدگیقرغازناشیفوتی

مج خوشروان طرهمایون دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر کهزیای است فصلی تابستان گفت: ما خبرنگار به باره این در ساحلی مناطق یست

دزمسافران از استفاده برای مریادی میزان شاهد ساالنه که است این واقعیت اما کنند می سفر کشور شمال به کردن شنا و درریا باالیی بسیار میر و گ

هستند.منطقهبومیکهافرادییاوشوندمیمنطقهواردگردشگرصورتبهیاکهآنهاییحاالهستیمشناگران

م آمار افزود: آمروی حتی است جهانی آمار برابر چندین ما آمار که بینیم می کنیم می بررسی وقتی را میر و بهرگ نزدیک ساحلی ای کرانه خط طول با یکا

از م10بیش میزان این شاهد ما کشور سواحل مدیربرابر در که دهد می نشان این پس نیست میر و گردشگرگ مخاطرات دریت داری مشکالتی وریایی یم

شوند.میآنواردشنابرایکهاستهاییمکانبهنسبتمردمگاهیآعدممااساسیمشکالتازیکی

ط که مناطقی در البته کرد: تاکید سارخوشروان سالم دزح سری یک است کارهایریا اختصاصزی شنا برای را هایی مکان و ها محیط و شده انجام یربنایی

غ عنوان به افرادی و است امن اماریافته است امن نسبتا مناطق این بنابراین کنند می نظارت مردم شنای روی بر که هستند مستقر ها مکان درآن نجات یق

شوند.رسانیاطالعبایدکهکندمیتهدیدخزریایرددرراهاانسانجانعاملچندکهنکنیمفراموش

باشیمگشتیربیانهایرجمراقب

طرمج دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر عدمزیای بحث نکته اولین گفت: ساحلی مناطق دآیست عمق به نسبت مردم واردرگاهی وقتی است یا

گذا عالمت عمیق و عمیق نیمه عمق، کم ناحیه یعنی است مشخص کامال استخر عمقی محدوده شوید می دراستخر در اما شده دری های حوضچه و یاچهریا

ج تالطم علت به عمدتا که شوید می آبی وارد یعنی نیفتاده اتفاق این هایرای بدونزیان و است کدر آب آبی نیمآیر وضعیت از درگاهی وارد بستر یارخ

چاله وارد ناگهان اما دارد ادامه همینطور کم عمق این کنید می فکر و است کم آب عمق که ببینید و بزنید قدم متر دهها از بیش است ممکن حتی و شوید می

شود.میشناگرانازیربسیامیروگرمباعثاینوکنیدحفظراخودیرشناوتوانیدنمیدیگرکهشویدمیپرتگاهییا

د در معموال داد: ادامه دروی وارد وقتی خزر میریای ای ماسه های پشته به بعد است مالیم نسبتا شیب که بینیم می متر یک عمق تا ابتدا شویم می یا

از کمتر یعنی شده کم آب عمق دفعه یک که بینیم می شویم می ها پشته محدوده این وارد وقتی است امواج شکست محل که حتی50رسیم و سانتیمتر

به آب شودزگاهی می ایجاد که نفسی به اعتماد این با و است کم آن عمق که ایم شده ای منطقه وارد که شویم می خوشحال اینجا و رسد می ها زانو یر

۱

۱۳۹۹/۰۴/۱۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFHVOW7


های پشته رسوبات فرسایش محل که دارد وجود هایی چاله ای ماسه های پشته این پشت که هستیم این از غافل اما رفتن جلو سمت به کنیم می شروع

بسیار اینجا در عمق تغییرات و است عمیق نسبتا و است ای تالطمزماسه مواقع در که است مکانی است امواج شکست محل که ها پشته همین و است یاد

ب و سرعترآب با را شناگر یک که شود می باعث آب جزگشت تاثیر تحت بریاد های شکافندرج(گشتیریان دهیان اعماق سمت به اینر) در که دهد هول یا

زند.میرقمرافردگرممسالههمینوشودمیغافلگیرشناگرشرایط

شناگرانکمیندرآبییرزتلههای

م سابق درمدیر تحقیقات و مطالعات ملی هایرکز تله بحث مساله دومین گفت: خزر دزیای سواحل بحث در اکنون است، آبی بسیاریر در خزر جاهاریای از ی

دا را پره ماهیگران های بزرفعالیت تورهای با معموال دارد ادامه اسفند اواخر تا و کنند می آغاز را کارشان مهرماه از که ماهیگران این ماهیگیریم ماهیرگ ی

مت دو اعماق در و شود می پاره آنها تورهای از بخشی گاهی که کشند می بیرون و صید متررا نیم و یک و کهری هایی وزنه با تورها این و شوند می رها ی

د بستر کف در ساحلردارند به دوباره و کند شنا منطقه آن در تواند می که دارد اعتماد خودش به رود می عمیق محیط به شناگر یک وقتی مانند، می باقی یا

بهرب و دارد برمی قوس که وقتی اما دزگردد رود می آب بسیاریر و دهد نجات را خودش تواند نمی وجه هیچ به شرایط این در و شود می تورها این یرگیر

دهند.میدستازراخودجانعاملایناثربرشناگراناز

د عمق که نکنیم فراموش افزود: سالروی از است، تغییر حال در متعاقبا خزر پس1397یای کردیم تجربه خزر در را ارتفاع اختالف متر سه از بیش کنون تا

در امروزه ها چاه این باشیم داشته ساحل کنار در آب چاه مانند هایی سازه اگر که است بسیازطبیعی و هستند آب وریر ندارند اطالعی آنها از شناگران از ی

غ برای عاملی ها چاه این و افتند می ها چاه این داخل شوند می آب وارد شناگران پالژروقتی بین بابلسر شهر حوالی در ها سازه مدل این از شود، می آنها ق

هستند.آبازآمدنبیرونحالدرخزرآبترازسطحکاهشعلتبهاکنونکهکردمشاهدهتوانمی8تا6

د اگر هم امواج خود که نکنیم فراموش اما داد: ادامه مترخوشروان نیم و یک عمق از شناگر یک وقتی چون باشد خطرناک بسیار تواند می باشد توفانی یریا

شود.فردگرمسببوببرداعماقبهرافردتواندمیامواجنباشدآشناشنامهارتبااگرودهدمیدستازراخودیرشناوقابلیتدیگربرودجلوسمتبه

یاردآبشدنسمیوهاپساب

بگذ اینها همه از اگر کرد: تاکید بیماروی عوامل اثر در که مخاطراتی بحث مناطقیریم در است، مهمی مساله نیز شود ایجاد تواند می میکروبی عوامل و زا ی

شه های پساب درکه وارد روستایی و ایجادری ها جلبک آلکای گسترش برای شرایطی مغذی مواد این و یابد می افزایش آب داخل مغذی مواد شوند می یا

سب های جلبک کند، میکروسکوپیزمی موجوداتی همراه توانند می ها جلبک معموال هم اینجا و دارند وجود ساحل کنار های سنگ تخته روی بر معموال که ی

بسیا جان تواند می سمی شیمیایی مواد این و بزنند رقم آب در را سمی بسیارشرایط متاسفانه و کند تهدید را گردشگران از طری از ساری سالم های مازح ی

اند.گرفتهقرارناسالمهایآبمحدودهدراالن

نکنندشناحفاظتیدیوارهایکناردرشناگران

طرمج دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر بسیازیای اینکه بر تاکید با ساحلی مناطق دریست نقاط از وری مناسب شرایط شناگران برای خزر یای

بدون شناگران گفت: ندارد استآمساعدی این دارم که ای توصیه اندازند، می خطر به را خود جان نهایت در و شوند می نقاط این وارد آموزش و گاهی

د آب نفوذ با مقابله برای که هایی بزرمکان هایی سنگ تخته معموال و دارد حفاظتی دیوارهای نکنندریا شنا مناطق آن در وجه هیچ به شناگران هستند، گ

نیم که هستند مناطقی درچون بستر بسیاررخ مناطق آن در شیب و کرده تغییر کامال آنجا در شناگرزیا تواند می باشد کوبنده امواج که زمانی و است یاد

م باعث و بکوبد ها سنگ تخته این به درررا ها سنگ تخته این اینکه ضمن شود پازگ باعث و دارند وجود هم آب تلهریر به باعث حتی و پا جراحت و گی

یم.ربگیفاصلهمناطقاینازجدیتبابنابراینشوندمیآنگرموشناگریکافتادن

شنابراینقاطینربهت
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بهت افزود: بسیارخوشروان باشد، داشته فاصله رودخانه دهانه از که است مناطقی کردن شنا برای مناطق هایرین دهانه محله نزدیکی در ما شناگران از ی

ال میرود، رودخانه دهانه مانند ها غررودخانه و کردند شنا نکارود و دریم وارد ها رودخانه که ای چسبنده مواد که است این علت شدند موجبرق کنند می یا

شود.میشدگیقرغدچارورودمیفرورسوباتدرشودمییاردواردشناگروقتیوشودمیمصبناحیهدرشدناسفنجی

«ال بین محدوده در که سواحلی مثال دارند فاصله ها رودخانه مصب از که سواحلی اما داد: ادامه رودخانهروی از مشخصی نسبتا فاصله در رود» «چپک تا یم»

خاک پهنای به توجه با گرفتند گیرقرار همه با امروزه همچنین هستند، شنا برای مناسبی مناطق گردشگرانریز که مناطقی و ایم مواجه کرونا ویروس یادیزی

کنند.پرهیزمناطقآنازشناگرانبایدکهاستکشندهعاملیکخودشود،میشلوغوشوندمیآنوارد

طرمج دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر پالستیکیزیای توپ یک خود همراه حتما ندارند شنا مهارت که شناگرانی کرد: تاکید ساحلی مناطق یست

بسیا جان ها توپ این باشند مهمترداشته دهد، می نجات را ها آدم از دری در بقا برای عامل توجهرین نکته سه به شویم می خطر دچار وقتی که است این یا

رفتا های واکنش و کنیم سکوت کامال شویم می خطر محدوده وارد وقتی اینکه اول ناهنجارکنیم تحتری حاال کنیم فکر اینکه دوم ندهیم، نشان خود از را ی

کنیم.کترحودهیمنشانواکنشبایدحاالاینکهسومودهیمانجاماستبهتریرکاچهشرایطاین

ج دچار که کسانی گفت: بروی های جریان همان یا درگشتی امواج و شوند می شکافنده غریان دالیل از یکی معموال برد می اعماق سمت به را آنها قریا

ج سرعت که صورتی در برسانند ساحل به را خود و کنند شنا خالف جهت در خواهند می که است این آنها و10یانرشدگی است شناگر یک سرعت برابر

غ و قلبی ایست باعث هم گرفتگی و شود می عضالت گرفتگی موجب خستگی و شود خسته زود شناگر که شود می باعث عامل شودرهمین می فرد شدن ق

سا سالم مناطق در باید که است هایی آموزش اینها دزبنابراین طری از درریا هایی دستورالعمل و شود داده مردم به کرد استفاده شود می که مربیانی یق

رود.باالمردمگاهیآتاشوددادهشناگرهابهآموزشیبروشورهایقالب

گرددمیبرشکافندهیانرجبهیقرغنجاتکمکیعملیاتدرصد80

فناو و پژوهشی معاون الهیجانی علیزاده حمید ترهمچنین قوی گفت: ما خبرنگار به جوی علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه تری معروف و ینرین

ج با مقابله توان نیز جرشناگران این ندارند، را شکافنده مهمتریان از یکی غریان عوامل طورین به است شناگران شدن دلیلرق که کمکی80ی عملیات درصد

گردد.برمیپدیدههمینبههایقرغنجات

درج در هیدرودینامیکی پدیده یک شکافنده بزریان های دریاچه سواحل برگ، آب و ساحلی ناحیه در موج شکست از که هاست اقیانوس و درریاها گشتی

شود.میناشیخاصهایکانال

د برای افزود: جروی این قدرت بهتر جرک این سرعت گفت باید ازریان بهتریان حتی که معنی این به است؛ باالتر نیز المپیک شنای سرعت قهرمانرکورد ین

ب ساحل طرف به و کند شنا آن خالف تواند نمی نیز المپیک جرشنای عرض ازرگردد، بیش تا سه شکافنده گاهی60یان و است متفاوت بسیار آن طول و متر

د داخل به متر دهها جرتا این در فردی اگر و شود می کشیده صدماتریا دچار باشد، بلد ای حرفه را شنا اگر حتی کند مقابله آن با بخواهد و گیرد قرار یان

شوند.یاردواردگاهیآباوشدهآشنابیشترپدیدهاینبامردمبایدبنابراینشودمیگرمحتیوجدی

د در معمولی امواج که زمانی حتی داد: ادامه جروی گیرد می شکل جریا این در که کسی و شود تشکیل تواند می شکافنده استریان ممکن گیرد قرار یان

ج این با بنابراین شود. مخاطره مقابلردچار در بدانیم اگر البته نیست؛ آمیز مخاطره خود خودی به و است طبیعی پدیده یک این کرد. مقابله شود نمی یان

کنیم.چهبایدیانرجاین

ج شکل درباره جرعلیزاده این داد: توضیح شکافنده بادبریان پهنه و ساحل در آن دسته که است بادبزنی مانند دزیان در آنرن آب رنگ است، گرفته قرار یا

ج که خاشاکرقسمت و خار و کف با باشد نزدیک اگر و آید می ساحل سمت به که است خروشانی آب مانند و شود می متفاوت است گرفته شکل آن در یان

دهند.میتشخیصراشکافندهیانرجراحتیبهگیرندقراریاردبهنسبتیرتمرتفعمکاندرافراداگراست،همراه
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باالستخزردرشکافندهیانرجازناشیتلفات

فناو و پژوهشی معاون گفته جربه علمی مبانی جوی، علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه دههری از شکافنده دهه50یان از و شناخته میالدی60میالدی

دهد.میهشدارمردمبهساحلیگاردوکنندمینصبتابلودنیامهمسواحلدرزمانآنازشد؛تبیینآنیاضیرویکیزفیمبانینیز

یادآو جروی از ناشی تلفات دنیا در کرد: گرچهری خزر گیرد، می قربانی خزر سواحل در باالیی رقم هنوز ایران در اما است یافته کاهش شدت به شکافنده یان

فیرد نظر از اما است جزیاچه و موج از ناشی هیدرودینامیکی خطرات بنابراین کند می عمل اقیانوس یک شبیه هیدرودینامیکی و دریکی این در بایدریان یا

شود.گرفتهجدی

دیگ اتفاقات وقوع شاهد اوقات گاهی افزود: جروی از غیر استری ممکن شرایط این در آنهاست. از یکی دورآ» «موج یا «مرده» موج که هستیم شکافنده یان

فاصلهرد در مثال اما باشد آرام و آفتابی ایران سواحل در توفانیرکیلومت200یا ایران ساحل از قالبری در شده تجمیع امواج شرایط، این در باشد. داده خ

پدیده چنین اما بیاید موجی دور از کند نمی فکر کسی است آرام و آفتابی ایران منطقه در ساحل چون حالت این در رسد، می ایران ساحل به موج دو یا یک

باشد.آمیزمخاطرهتواندمیکهیمرداخزرساحلدرراناگهانیهای

بیشت دهد می نشان ها بررسی داشت: اظهار جرعلیزاده از ناشی خطرات مرین بخش در شکافنده دزکریان ساحل محدودهری از که افتد می اتفاق خزر یای

است؛ بیشتر پدیده این خطر دارد، تندتر ساحل شیب که نوشهر و چالوس تا چابکسر از یعنی مناطق این داخلی بخش در است، نور تا جزانزلی هایریرا یان

است.بیشترپدیدهاینخطرمازندرانغربوگیالنقرشدریعنیشود،میتشکیلیرتقوی

کنیم؟چه

ج این در کنند سعی باید افراد گفت: جوی علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه جرمعاون باالی قدرت به توجه با صورت این غیر در نگیرند قرار یان،ریان

ج داخل را خود شناگر که است این راه تنها است؛ اشتباه آن خالف کردن درشنا سمت به را او دهد اجازه و کند رها طورریان به آرام آرام اما ببرد پیش یا

گردد.زباساحلسمتبهوشودجرخاآنازمورب

ج اینکه درباره دروی داخل به متر چند تا را شناگر نقطهریان یک در است ممکن دارد؛ بستگی ساحل شیب به مورد این داد: توضیح کشد، می و50یا متر

د داخل به را فرد متر یکصد تا دیگر ای نقطه غردر ناجیان فقط مواقع این در و اندازد خطر به نیز را دیگران جان تواند می گرفتار شناگر یک نجات ببرد، یقریا

کنند.کمکتوانندمییانرجباآشناوایحرفه

ط از دستکم را الزم اطالعات مسافران کرد توصیه بارعلیزاده و کسب خود های گوشی دآیق در کامل اقیانوسرگاهی ملی پژوهشگاه کنند، شنا خزر یای

ج این شناساندن و شناختن هدف با جوی علوم و بسیارشناسی علمی تحقیقات آمیز مخاطره نکات کردن مشخص و باریان را اطالعات این همه و داشته ی

شوند.آشنایانرجاینباآنهامطالعهباتوانندمیگردشگرانکهاسترساندهچاپبهپوستروبروشورکتاب،درسادهزبان

ایرنامنبع:

صنعتجهانروزنامهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۸:۴۲-۹۹/۰۴/۱۵(همداناستان۹۹سالدراعتیاددرصدی۶۱/۹افزایش

خبرداد.امسالنخستماههدودراعتیاد۶۱/۹افزایشازهمداناستانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر کمالی قانونیآرتین خبرنگارپزشکی با گفتگو در همدان، هایاستان استان جوانگروه خبرنگاران ماههازباشگاه دو در اینکه به اشاره همدان،با

تعداد امسال میزان۳۴نخست این از گفت: شدند، معتاد و۳نفر خانمها به مربوط مشابه۳۱مورد به نسبت آمار این که است بوده آقایان به مربوط مورد

است.داشتهرشددرصد۶۱/۹پارسالنخستماههدو

گذشته سال در اینکه بیان با تعداد۱۰۸او این از افزود: شدند، معتاد همدان استان در و۱۰نفر خانمها به مربوط که۹۸نفر است بوده آقایان به مربوط نفر

داشتیم.کاهشدرصد۱۱/۴اند،بودهنفر۱۲۲که۹۷سالمشابهبهنسبتنیزآماراین

خ کردن، عادت یعنی اعتیاد داد: ادامه اعتیاد، معنای خصوص در آمیزوکمالی اسارت ابتالی دیگر، عبارت به است، کردن نکوهیده عادتی وقف را خود و گرفتن

دارد.ناماعتیادشود،شمردهآوریانزاجتماعییاجسمینظرازکهمخدرمادهبه

کل قانونیمدیر دقیقترپزشکی ولی مفهوم همان دارای که میشود برده کار به دارو به وابستگی اعتیاد، کلمه جای به جدید طب در اینکه به اشاره با استان

میکند.پیداوابستگیآنبهروانیوجسمینظرازشیمیاییمادهنوعیمصرفاثربرانسانکهاستآنکلمهاینمفهومداشت:اظهاراست،صحیحترو

مهمت از یکى موادمخدر به اعتیاد اینکه بیان با مسئول براىراین جدى تهدیدى آن از ناشى عوارض که است بهداشتى و اقتصادى اجتماعی، مشکالت ین

بش موجبرجامعه اعتیاد افزود: میشود محسوب ویرانگرى همچنین شود، مى مختلف هاى زمینه در اجتماعى سقوطرکود ساز زمینه آن از حاصل هاى ی

اندازد.خطرمىبهجدىبطورراجامعهسالمتترتیببدینوشدهاخالقىوفرهنگىهنجارهاىوارزشهاازىربسیا

مهمت اضطراب،رکمالی اشتهایی، بی عصبی، ناراحتیهای را مخدر مواد به اعتیاد جسمی عوارض مکرین فشاریزش و عضالنی ناراحتی چشم، و بینی از آب ّرر

برشمرد.شدنالغروفقراتستوندرشدید

به عاطفه، ضعف بودن، عصبی شخصیت، ضعف فردی، مسئولیتهای به توجهی بی اراده، ضعف کرد: بیان و اشاره افراد این شخصیتی و روانی عوارض به او

میشود.مواجهآنباافراداینکمهاستمشکالتیجملهازنفسبهاعتمادضعفول،زمتزلونامتعادلشخصیتروانی،تعادلخوردنهم

بیکا میآید وجود به خصوص این در که پیامدهایی کرد: بیان میشود ساز مشکل نیز اقتصادی زمینههای در اعتیاد اینکه به اشاره با مالیرکمالی ضعف ی،

بود.خواهدخانوادهوجامعهواقتصادبهلطمهید،رخازایدر

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۹:۲۳-۹۹/۰۴/۱۵(گلستانازکوتاهخبرچندوکاللهدررمالنزیردستگی

دستگیرگ - -ایرنا وزیرگان هزار قرارداد امضای کالله، در رمال شهربارمیلیارد۶۰۰ن ساخت برای گزیالی دستگیری و عرگان در مجاز غیر حفار باند اعضای خبرهایزی جمله از یزآباد
است.گلستانیکشنبهامروزکوتاه

دادگست عمرانی و پشتیبانی مالی دادگسترمعاون در ماسک از استفاده یکشنبه امروز از گفت: گلستان استانری اختالف حل شوراهای و دادسراها ، ها الزامیی

است.

**

شد.ایجاددرصد۹۱معادلشغل۹۸۲وهزارچهارگذشتهسالدرشهرستاناینشدهدادهتعهدشغل۴۵۰وهزارپنجمجموعازگفت:گانرگفرماندار

**

گردشگ ، فرهنگی میراث کل اداره حفاظت یگان عرفرمانده منطقه در مجاز غیر حفار باند اعضای گفت: گلستان دستی صنایع و گزی یکریزآباد همراه به گان

شدند.دستگیرمجازغیرادواتولودردستگاه

**

دادند.دستازاستانایندرراخودجانگرفتگیقرباثربرنفر۴امسال،نخستماهه۲درگفت:گلستانقانونیپزشکیکلرمدی

**

شهردارس ترافیک و نقل و حمل سازمان گرپرست پیشگیری و شهروندان سالمت حفظ برای گفت: بیمارگان گسترده شیوع از ماسکری از استفاده کرونا، ی

شد.یراجباگانرگیرشهداخلاتوبوسهایدر

**

داد.خبرشهرستانایندرقالبییهرخیموسسهیکگردانندهورمالدعانویس،نزیردستگیازکاللهانتظامیفرمانده

**

داد.خبرشهراینپیچهزارمحدودهدریزشهرباپروژهساختبراییالیرمیلیارد۶۰۰وهزارقراردادتصویبازگانرگشهرشورایرییس

**

هن فرهنگی مراکز ادبی اعضای نشست نکوداشترپنجمین مناسبت به گلستان مجا۱۵ی گروه در قلم روز فکزتیر پرورش کانون ادبی انجمنهای استانری ی

شد.گزاررب
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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