
مديريت نامتوازن كالنشهر اهواز
شكست استراتژيك و ناكارآمدى 

مديريت شهرى
مدتهاست مردم شريف كالنشهر اهواز با مشكالت متعدد 
مربوطه  مسئولين  متأسفانه  و  هستند  روبرو  فراوانى  و 
شهرى هم پاسخگو نيستند. هر منطقه و محله مشكالت 
خاص خودش را دارد. از عدم نام گذارى خيابانهاى اصلى و فرعى! كمبود شديد 

سطل زباله! سوزاندن زباله در محل! عدم توجه به بهداشت مناطق و....
خوشبختانه مناطق مرفه نشين با اين مشكالت روبرو نيستند و مديران محترم 
شهردارى تمام هم و غم خود را در رفع كوچكترين مشكل بوجود آمده گذاشته و 

در اين مناطق بسيار ساعى و كوشا هستند.
ليكن  است،  پسنديده  بسيار  امر  شهرى  وضعيت  بهبود  جهت  در  تالش  البته 
مشكل اينجاست كه وقتى تقريبًا بيشترين بودجه شهرى، عمرانى و همچنين 
انرژى مسئولين، صرف رسيدگى به مناطق برخوردار مى شود، پولى براى رفع 
مشكالت عديده مناطق مستضعف نشين باقى نمى ماند! و عالوه بر آن برخى 
از مديران شهردارى هم بجاى دلجويى از مردم، با مراجعين درخواست كننده، 
برخورد نامناسب و تحقيرآميز دارند! يكى از شهروندان محترم پس از يكسال 
پيگيرى براى يك سطل زباله در يكى از نواحى منطقه چهار شهرى اهواز، با 

رفتار ناشايست شهردار ناحيه روبرو مى گردد!!!
اسالم براى مستضعفين آمده است و اول نظرش به آنهاست. (58/3/28) 
اين انقالب مهم اسالمى رهين كوششهاى اين طبقه است، طبقه محروم، 
هم  توقعى  و  رساند  ثمر  به  را  نهضت  اين  كه  اى  طبقه  گودنشين،  طبقه 

نداشت. (60/1/16)
همه  اين  با  آيا  شود؟!  نمى  شمرده  گناه  مستضعف  مناطق  به  توجهى  بى  آيا 
خرابى و بى توجهى به قشر محترم و مستضعف جامعه، مسئولين شهرى خواب 

راحتى دارند؟! آيا اعضاى شوراى شهر اهواز به سكوت خود ادامه مى دهند؟!
جا دارد به اين حديث نبوى مشهور توجه كنيم كه مى فرمايد : "حاسبوا انفسكم 
قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجّهزوا للعرض االكبر" از خود حساب 
بكشيد پيش از آن كه به حساب شما برسند و اعمال خود را وزن كنيد پيش از 

آنكه آنها را بسنجند و براى روز قيامت خويشتن را آماده سازيد.
كبير  معمار  فرمايشات  و  بيايند  خود  به  شهرى  مديران  كه  است  شايسته  لذا 
انقالب را سرلوحه كار خود قرار دهند و رضايت قلبى محبوب ترين مردمان 

را بدست بياورند....
به اميد آن روز
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مدير مركز رشد واحدهاى فناور دانشگاه شهيد چمران اهواز با تشريح شرايط 
اعطاى وام به شركت هاى دانش بنيان و حمايت هاى بازاريابى از اين شركت ها، 
حيطه  به  افراد  ورود  كشور  در  بيكارى  كاهش  و  اشتغال زايى  راه  تنها  گفت: 

دانش بنيان و كارآفرينى است.
دانش بنيان  شركت هاى  شرايط  اين كه  بيان  با  ميرزايى،  يحيى  سيد  دكتر 
قرار  ارزيابى  مورد  رياست جمهورى  فناورى  معاونت  اجرايى  آئين نامه  براساس 
مى گيرد، اظهار كرد: اين شرايط شامل مجموعه اى از خدمات ويژه در حوزه هاى 
مشخصى متشكل از چند شاخه و زيرشاخه مى شود و شركت ها در صورت احراز 

آن، عنوان "دانش بنيان" را دريافت مى كنند.
وى افزود: شركت ها پس از دانش بنيان شناخته شدن براى دريافت تسهيالت به 
صندوق نوآورى و شكوفايى معرفى مى شوند كه الزم است گزارشى در خصوص 
كارشناس  يك  همچنين  كنند؛  ارائه  خود  تجارى سازى  ايده هاى  و  كسب و كار 

به طور حضورى از شركت بازديد به عمل مى آورد.
مدير مركز رشد واحدهاى فناور دانشگاه شهيد چمران اهواز با بيان اين كه پس 
از گذراندن اين مراحل به اين شركت ها وام اعطا مى شود، عنوان كرد: سقف وام 
بستگى به نوع كسب وكار دارد و به طور معمول محدوديتى براى آن وجود ندارد؛ 
بخشى از اين وام در قالب وام كم بهره است و اگر از حدى بيشتر باشد ضريب 

سود به آن تعلق مى گيرد.
شركت  نوع  دو  رياست جمهورى  فناورى  معاونت  در  كرد:  تصريح  ميرزايى 
دانش بنيان تعريف شده كه يك نوع آن شركت هاى دانش بنيان نوپا هستند. 
اين شركت ها در مراكز رشد در ابتداى مسير قرار دارند كه با توجه به چشم انداز 
رشد  مركز  در  مستقر  شركت هاى  به  شكوفايى  و  نوآورى  صندوق  آن ها، 
دانشگاه شهيد چمران، به طور معمول تا سقف 100 ميليون وام اعطا مى كند اما 
شركت هاى دانش بنيان كه از مرحله نوپايى گذشته  و به توانمندى تجارى سازى 

رسيده باشند محدوديتى از لحاظ سقف وام ندارند.
وى با بيان اين كه حمايت هاى صندوق نوآورى و شكوفايى و معاونت فناورى 
رياست جمهورى تنها به اعطاى وام محدود نمى شود، گفت: ليزينگ محصوالت 
دانش بنيان و مشاركت در سهام اين شركت ها از حمايت هاى ديگر است. ممكن 
است در جهت حمايت مالى بخشى از سهام اين شركت ها را خريدارى كنند و 
پس از توانمند شدن شركت سهام را به آن بفروشند؛ همچنين حمايت از ساخت 
محصوالت داخلى از ديگر خدمات قابل ارائه است و بستگى به مرحله رشد دارد.
مدير مركز رشد واحدهاى فناور دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به اين كه 

تسهيالت دانش بنيان كامًال وابسته به شرح موضوع (گزارش) ارائه شده توسط 
شركت و بازدهى سرمايه آن دارد، اظهار كرد: بخشى از پرداخت وام به صورت 
قرض الحسنه با كارمزد و بخش ديگر با سود متوسط اعطا مى شود؛ همچنين 

نوع ديگرى از وام هاى بابهره نيز قابل پرداخت است.
ميرزايى ادامه داد: بازپرداخت وام قرض الحسنه به صورت اقساط و بسته به نوع 
فعاليت تجارى با تنفس 6 ماهه تا يك ساله است؛ بازپرداخت اين وام به صورت 
اقساط بزرگ و با درنظرگرفتن انعطاف پذيرى براى شرايط خاص به برخى از 

شركت هاى دانش بنيان انجام مى شود.
مدير مركز رشد واحدهاى فناور دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص ديگر 
برگزارى  طريق  از  مركز  اين  پوشش  تحت  شركت هاى  كرد:  اظهار  حمايت ها 
كارگاه هاى آموزش بازاريابى يا مشاوره خصوصى با ارائه تخفيفات ويژه حمايت 

مى شوند اما سير اصلى بازاريابى بر عهده خود شركت است.
اين  در  رياست جمهورى  فناورى  معاونت  حمايت هايى  جمله  از  افزود:  ميرزايى 
كه  است  ايران"  "ساخت  عنوان  تحت  ساالنه  نمايشگاه  يك  برگزارى  زمينه 
محصوالت در حوزه علمى، پژوهشى و ساختارهاى صنعتى به نمايش گذاشته 
اين  مى توانند  نياز  صورت  در  علمى  تحقيقاتى  مراكز  و  دانشگاه ها  و  مى شود 

محصوالت را با تخفيف 50 درصدى خريدارى كنند.
فناورى  معاونت  توسط  محصول  قيمت  ديگر  درصد   50 اين كه  بيان  با  وى 
ايجاد  سبب  موضوع  اين  گفت:  مى شود،  پرداخت  شركت  به  رياست جمهورى 
انگيزه براى خريد محصول توسط دانشگاه ها و مراكز علمى و همچنين فروش 

محصوالت دانش بنيان مى شود.
مدير مركز رشد واحدهاى فناور دانشگاه شهيد چمران اهواز عنوان كرد: طرح 
جديدى به نام فن بازار ملى كه پارك علم و فناورى متولى آن است، به تازگى 
ارائه شده و وظيفه آن تبليغ، ترويج و فروش محصوالت دانش بنيان و خروجى 
و  علم  پارك  همچنين  است؛  پارك  حمايت  تحت  شركت هاى  و  رشد  مركز 

فناورى در حال راه اندازى بازاريابى در فضاى مجازى است.
توسط  كه  پيش بينى هايى  را  دانش بنيان  شركت هاى  عمده  چالش  ميرزايى 
در  مالياتى  معافيت  مثال  به طور  كرد:  تصريح  و  دانست  گرفته  انجام  قانون 
و  بود   نشده  گرفته  نظر  در  شركت ها  اين  ناشناخته بودن  دليل  به  گذشته 
متصدى مالياتى از برخورد صحيح قانونى با اين شركت ها آگاه نبود اما اكنون 

اين وضعيت در حال بهبود است.
وى چالش ديگر را ناتوانى در رقابت با شركت هاى بزرگ عنوان و خاطرنشان 
كرد: شركت هاى دانش بنيان نياز به حمايت در زمينه فروش، بازاريابى و ... دارند 
زيرا مشترى در بازار نوآورى صبر مى كند تا از جوابگو بودن محصول اطمينان 

حاصل كند و اين جلب اعتماد و برندسازى دشوار است.
اين كه  بيان  با  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  فناور  واحدهاى  رشد  مركز  مدير 
شرايط كنونى كشور به گونه اى است كه پتانسيل راه اندازى كارخانه هاى بزرگ و 
همچنين اشتغال زايى براى انبوه فارغ التحصيالن دانشگاهى در آن وجود ندارد، 
اظهار داشت: تنها راه اشتغال زايى براى اين افراد حمايت از تأسيس شركت هاى 

دانش بنيان و مراكز رشد است.
ميرزايى با تأكيد بر اين كه نگاه به محصوالت دانش بنيان بايد عمومى شود، اظهار 

داشت: تنها راه مبارزه با بيكارى ورود افراد به اين حوزه و كارآفرينى است.

شاپور  جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  زاده  سلمان  اله  شكر  دكتر 
يكى  جمعيتى،  هاى  داده  گفت:  خوزستان  استان  بهداشت  مركز  رئيس  و  اهواز 
از مهمترين اطالعات مورد نياز نظام سالمت در جهت برنامه ريزى در سطوح 
تحت  جمعيت  شناخت  و  اطالعات  آورى  جمع  شبكه،  نظام  در  و  است  مختلف 

پوشش، اولين مرحله از ارائه خدمات سالمت مى باشد.
بخش  در  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجراى  به  توجه  با  داد:  ادامه  زاده  سلمان 
تحت  جمعيت  شناخت  و  نياز  مورد  اطالعات  آورى  جمع  منظور  به  و  بهداشت 
پوشش در مراكز سالمت جامعه و پايگاههاى سالمت شهرى، سرشمارى جمعيت 
مسجدسليمان،  كارون،انديمشك،  اهواز،  شهرهاى  در  شهرى  مناطق  تمام  در 
اسفندماه  تاريخ 15  از  شوشتر  و  رامهرمز  ايذه،  ماهشهر،  آزادگان،  دشت  اميديه، 

1394 آغاز شده و تا 15 ارديبهشت ماه 95 ادامه خواهد داشت.
رئيس مركز بهداشت استان افزود: در اين راستا كاركنان بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى جندى شاپور اهواز با در دست داشتن كارت شناسايى عكس دار معتبر با 
مراجعه به درب منازل از ساعت 8 الى 20 از طريق مصاحبه با سرپرست خانواده 
فرم  تكميل  به  نسبت  ملى  كارت  و  شناسنامه  مانند  شناسايى  مدارك  رويت  و 

سرشمارى خانوارها اقدام مى نمايند.

اين  در  شده  آورى  جمع  اطالعات  گفت:  پايان  در  دانشگاه  بهداشت  معاون 
پرونده  نمودن  گذارى  پايه  براى  و  بوده  محرمانه  كامال  بصورت  سرشمارى 
مورد  بهداشتى  هاى  مراقبت  ارائه  جهت  در  ريزى  برنامه  و  سالمت  الكترونيك 

استفاده قرار مى گيرد.

مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان گفت: افزايش توانمندى هاى افراد براى مقابله 
با خطر يكى از رسالت هاى مهم اين جمعيت است.

على خدادادى در نشست همكارى هاى مشترك جمعيت هالل احمر خوزستان و هيئت 
مديره سازمان نظام پرستارى استان اظهار كرد: با توجه به رسالت و نگاه بشردوستانه اى 

كه داريم در راستاى كمك به سالمت جامعه قدم بر مى داريم.
وى افزود: خوزستان دومين استان كشور در حاشيه نشينى است و يكى از راه هاى كمك 

به مردم افزايش توانمندى افراد براى مقابله با خطرپذيرى است.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان تصريح كرد: وضعيت خوزستان در زمينه مسائل 
امدادى و سالمت و ارتقاى شاخص ها و استانداردهاى زندگى بايد روبه پيشرفت باشد و 

ما فضاهاى مناسبى را براى اين كار در اختيار داريم.
خدادادى بيان كرد: سمت و سوى برنامه ريزى هاى ما بايد براى خودمراقبتى باشد و 

براى اين منظور هالل احمر حلقه وصلى بين اقشار جامعه است.
نايب رئيس سازمان نظام پرستارى خوزستان نيز در اين نشست با تقدير از جمعيت هالل احمر استان در خصوص ارائه خدمات عام المنفعه به اقشار آسيب پذير، آمادگى اين مجموعه 

را براى همكارى هاى گسترده با جمعيت اعالم كرد.
دعير بوعذار با اشاره به شركت پرستاران در طرح هاى امدادى داخل و خارج از كشور از آمادگى اعضاى اين سازمان براى حضور در طرح كاروان سالمت و ساير طرح هاى 

بشردوستانه جميعت هالل احمر خوزستان خبر داد.
* آغاز طرح امداد و نجات نوروزى خوزستان از 26 اسفند

مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان از آغاز اجراى طرح امداد و نجات نوروزى هالل احمر در استان از 26 اسفندماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر خوزستان، دكتر على خدادادى از استقرار 36 پست امداد و نجات سيار، ثابت و موقت در طرح امداد و نجات نوروزى 

امسال در خوزستان خبر داد و اظهار كرد: اين طرح از 26 اسفندماه آغاز تا 15 فروردين سال 95 ادامه خواهد داشت.
وى افزود: در اين طرح 36 دستگاه آمبوالنس در پست هاى نوروزى مستقر هستند، همچنين 14 دستگاه خودرو نجات به همراه تجهيزات كامل، به منظور به كارگيرى 

در حوادث ساحلى، جاده اى و آوارى در آماده باش خواهند بود.
دكتر خدادادى ادامه داد: همچنين 45 دستگاه خودرو پشتيبانى، نياز الكترونيكى اين طرح را تامين مى كنند. 13 دستگاه موتورسيكلت امدادى براى ارزيابى حوادث 5 
دستگاه موتورسيكلت آمبوالنس نيز به منظور به كارگيرى در حوادث سبك كه به مانور سريع نياز دارند، مستقر خواهند شد. همچنين 6 فروند بالگرد در آماده باش 

قرار دارند و  در صورت لزوم در عمليات هوايى به كار گرفته مى شوند.
وى اظهار كرد: 592 امدادگر و پرسنل جمعيت هالل احمر خوزستان در طرح امداد و نجات نوروزى سال 95 همكارى خواهند كرد.

مدير مركز رشد فناورى دانشگاه شهيد چمران :

تنها راه اشتغال زايى افراد 
ورود به حيطه دانش بنيان و كارآفرينى است

اجراى طرح سرشمارى بهره مندى خدمات سالمت 
در شهرهاى تابعه دانشگاه علوم پزشكى اهواز

مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان:

رسالت هالل احمر افزايش توانمندى اقشار جامعه است

صفحه 2

منتخب مردم دشت  آزادگان در خانه ملت:منتخب مردم دشت  آزادگان در خانه ملت:
نمى توانيم با انتقال آب موافقت نمى توانيم با انتقال آب موافقت 

و پديده اى به نام آفريقاى و پديده اى به نام آفريقاى 
صفحه 3خوزستان ايجاد كنيمخوزستان ايجاد كنيم
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 عبدالحسن مقتدايى استاندار خوزستان:
ارتقاى ايمنى راه ها و افزايش رضايتمندى 

مردم اولويت ما در سال 95 است
با  خوزستان  استاندار 
در  ما  اولويت  اينكه  بيان 
بحث  به  مربوط   95 سال 
است  استان  اين  هاى  راه 
جاده  تلفات  كاهش  گفت: 
كسرى  و  موانع  رفع  اى، 
ميزان  بردن  باال  براى  ها 
از  مردم  رضايتمندى 
سال  در  ما  هاى  اولويت 

آتى است.
 NGO عبدالحسن مقتدايى در آيين آغاز فعاليت نخستين
جمعيت طرفداران ايمنى راه خوزستان و نيز برگزارى مانور 
شد  برگزار  اهواز  افتاب  تاالر  در  كه  راه  و  ايمنى  مشترك 
اظهاركرد: از سه سال گذشته تاكنون كارشناسان، مديران 
و طرفداران ايمنى راه هاى استان بر اساس نظريه تشكيل 
اين انجمن مردم نهاد كه ارائه شده بود تالش كرده و اين 

نظريه اجرايى شد.
وى افزود: اين نظريه امسال به صورت سازمان يافته تكميل 
شده و افتخار بزرگى را براى تصميم گيرندگان، كارشناسان، 

مديران و بويژه مردم خوزستان به همراه داشت.
مشكالت،  و  موانع  رفع  داد:  ادامه  استاندارخوزستان 
تردد  در  تسهيل  خوزستان،  هاى  جاده  كردن  ايمن 
مسافران و شهروندان از جمله وظايف اصلى كميسيون 
ارتقاى ايمنى راه هاى اين استان بوده اما در كنار اين 
برگزارى  و  راه  ايمنى   NGO تشكيل  نظير  هاى  ايده 
مربوطه  هاى  دستگاه  آمادگى  دادن  نشان  براى  مانور 
از جمله خالقيت هايى است كه اين افتخارات را براى 

خوزستان رقم زد.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  مانورهاى  اكنون  هم  كرد:  بيان  وى 
سالمت، امنيت اجتماعى از جمله خالقيت هايى است كه در 
كنار وظايف و رسالت اصلى دستگاه هاى مربوطه به خوبى 
نقش  مردم نيز  هاى  ايده  ميان  اين  در  و  شود  مى  اجرايى 

بسزايى در اجراى هرچه بهتر اين برنامه ها دارد.
نمايشى  را  خوزستان  راه  و  ايمنى  مانور  برگزارى  مقتدايى 
براى اعالم آمادگى كامل دستگاه هاى مربوطه براى انجام 
اين  برگزارى  گفت:  و  دانست  خود  ذاتى  هاى  ماموريت 
براى  مربوطه  هاى  دستگاه  آمادگى  اعالم  بر  عالوه  مانورها 
نيز  را  خوبى  تعامل  خود،  هاى  برنامه  بهتر  هرچه  اجراى 
ميان دستگاه هاى متولى به منظور برقرارى امنيت و ارتقاى 

ايمنى در جاده ها نشان مى دهد.
شهرك  كليات  تصويب  به  همچنين  استاندارخوزستان 
ترافيكى در خوزستان اشاره كرد و اظهاركرد: دراين زمينه 
تفريحى،  فضاى  ايجاد  براى  نياز  مورد  زمين  هكتار   80
كه  چرا  شده  گرفته  نظر  در  هيجانات  تخليه  و  آموزشى 
تعهدات مالى اين طرح به عهده ما بوده و اميد است سرمايه 

گذاران نيز در جهت تداوم كار وارد ميدان شوند.
آيين آغاز فعاليت رسمى نخستين NGO جمعيت طرفداران 
ايمنى راه خوزستان روز سه شنبه باحضوراستاندار خوزستان، 
هالل  داوطلبان  ها،  جاده  ايمنى  ارتقاى  كيمسيون  اعضاى 
تاالر  در  راه  ايمنى  انجمن  اعضاى  از  جمعى  و  استان  احمر 
افتاب اهواز برگزار و پس از آن نيز مانور مشترك ايمنى و راه 
با اجراى رژه نمايشى يگان هاى پليس راهنمايى و رانندگى و 
پليس راهور استان و جمعيت هالل احمر خوزستان در بلوار 

قدس اين شهرستان برگزار شد.

مديرعامل آتش نشانى اهواز خبر داد:
تامين سيستم هاى اطفا حريق روت فاير 

براى هسته مركزى شهر اهواز
مديرعامل سازمان آتش نشانى 
شهردارى  ايمنى  خدمات  و 
اهواز از تامين دومين مجموعه 
حريق  اطفا  سيستم هاى  از 
نزديك  به  باتوجه  روت فاير 

شدن سال نو خبر داد.
بسيار  كارايى  و  به كيفيت  باتوجه  كرد:  اظهار  نجفى،  امير 
مطلوب سيستم هاى جديد اطفا حريق(سيستم تحت فشار 
قابليت  باال،  قدرت  و  كم  برحجم  عالوه  كه  فاير)  روت 
طرفى  از  و  است  دارا  را  وانت  خودروهاى  روى  بر  نصب 
تجربه كارآمد استفاده از اين سيستم، تصميم بر اين شد 
مركزى  هسته  بافت  در  ترددى  مشكالت  به  باتوجه  كه 
كالن شهر اهواز از قبيل گره هاى ترافيك، يك طرفه بودن 
اماكن  پاساژها،  تجمع  شهر،  اصلى  خيابان هاى  برخى 
ازدحام  و  محدود  نقطه  چند  در  پزشكى  و  ادارى  تجارى، 
بيش از اندازه جمعيت، از تجهيزات و تكنولوژى هاى جديد 

با بازدهى باال استفاده شود.
وى افزود: به همين منظور دومين مجموعه از سيستم هاى 
در  و  خريدارى  آلمان  كشور  ساخت  فاير  روت  حريق  اطفا 
خدمات  و  نشانى  آتش  سازمان  عملياتى  مجموعه  اختيار 

ايمنى شهردارى اين شهر قرار گرفته است.
به  باتوجه  كرد:  عنوان  اهواز  آتش نشانى  سازمان  مديرعامل 
نزديك شدن سال نو و به تبع آن آغاز خريدهاى نوروزى و 
افزايش ترددهاى درون شهرى و تشديد مشكالت ترافيكى و 
ترددى، با نصب اين 2 دستگاه سيستم اطفا حريق روى دو 
دستگاه تويوتا وانت، عالوه بر دسترسى آسان به محل وقوع 
حوادث احتمالى در خيابان هاى كم عرض و پرترافيك هسته 
مركزى شهر، زمان اعزام و حضور در محل حادثه نيز كاهش 

چشمگيرى خواهد داشت.
اهواز  آتش نشانى  سازمان  حاضر  درحال  كرد:  اضافه  وى 
مجهز به چهار دستگاه سيستم اطفا حريق روت فاير است.

مردمى  عزم  به  حوادث  بروز  كاهش  اين كه  بيان  با  نجفى 
ايمنى  اصول  رعايت  با  توانند  مى  شهروندان  و  دارد  نياز 
كرد:  اظهار  برسانند،  حداقل  به  را  حوادث  بروز  درصد 
بانوجه به نزديك شدن به شب چهارشنبه سورى، والدين 
فرزندان خود را از خطرات مواد محترقه و انفجارى و غير 
بهار  استقبال  به  شادابى  و  خوشى  با  تا  سازند  آگاه  ايمن 

و سال نو برويم.

تان تانا ا

اسكندر زنگنه عضو شوراى اسالمى شهر اهواز: 

عوارض شهرى در اهواز چهار برابر شده است
عضو شوراى اسالمى شهر اهواز گفت: عوارض شهرى در دو 

سال گذشته چهار تا پنج برابر شده است. 
شوراى  جلسه  پنجمين  و  بيست  و  يكصد  در  زنگنه  اسكندر 
از  انتقاد  با  شد  برگزار  مستمع  بدون  كه  اهواز  شهر  اسالمى 
شوراى  كرد:  اظهار  شهروندان  براى  جديد  عوارض  تصويب 
اسالمى شهر در دوره چهارم خود، عوارض شهردارى را براى 
شهروندان چهار تا پنج برابر افزايش داده، اين در حاليست كه 
در  نفت  هاى  چاه  ريالى  ميليارد  عوارض 200  نتوانسته  هنوز 

شهر اهواز را وصول كند.
وى اين عوارض را موجب نارضايتى شهروندان دانست و افزود: 
براى  شهردارى  كه  شود  مى  بيشتر  حالى  در  شهرى  عوارض 
كاهش هزينه هاى اداره شهر تالش نمى كند به طورى كه 
هزينه خدمات شهرى از 68 ميليارد ريال در سال 86 به سه 

هزار ميليارد ريال در سال جارى رسيده است.
مختلف  هاى  بخش  در  شهرى  عوارض  كرد:  اضافه  زنگنه 
اعم از پسماند، خدمات شهرى و.. تصويب شده اند كه الزم 
است همه در قالب يك بند تعريف شوند تا تكليف شهروندان 

روشن شود.
زنگنه همچنين با انتقاد از اليحه پيشنهاد تعديل بهاى خدمات 
كارشناسى سازمان آتش نشانى گفت: وظيفه اين سازمان تامين 

ايمنى است و نبايد بابت اين مساله از شهروندان پول بگيرد.
ارائه  جلسه  اين  در  اهواز  شهردارى  كه  اى  اليحه  اساس  بر 
پول  شهروندان  از  نشانى  آتش  كارشناسى  خدمات  بابت  كرد، 

دريافت مى شود.
با راى اعضاى شورا مقرر شد اين اليحه براى بررسى بيشتر به 

كميسيون هاى تخصصى شورا ارجاع شود.
* يك هتل در حريم كارون

مشاركت  و  گذارى  سرمايه  قرارداد  همچنين  نشست  اين  در 
پاركينگ  و  تجارى  مجتمع  هتل،  ساخت  در  اهواز  شهردارى 

به تصويب رسيد.
باره  اين  در  اهواز  شهر  اسالمى  شوراى  عضو  حيدرى  حسين 
گفت: اين قرارداد با ستاد اجرايى فرمان امام خمينى (ره) منعقد 

و سعى شده خواسته هاى دو طرف در آن رعايت شود.
اجرا  كارون  غربى  ساحل  در  طرح  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
با  جلساتى  برگزارى  از  بعد  قرارداد  اين  كرد:  تاكيد  شود  مى 
نمايندگان ستاد اجرايى فرمان امام و سيدجعفر حجازى مسئول 

اين ستاد در خوزستان و استاندار سابق تنظيم شده است.
حيدرى سقف قرارداد را سه هزار و 800 ميليارد ريال و سهم 
داد  قرار  اين  در  افزود:  و  كرد  عنوان  درصد   20 را  شهردارى 
آورده شهردارى اهواز بيش از 700 ميليارد ريال است كه شامل 
يك زمين به مساخت 9 هزار و 500 مترمربع و به ارزش 620 
ريال  ميليارد  ارزش 145  به  ساختمانى  پروانه  و  ريال  ميليارد 

است. وى گفت: مطالعات در سه فاز پيش بينى شده كه فاز 
اول اين طرح انجام شده است.

* بازى هاى ميليونى در اهواز
رئيسه  هيات  عضو  سوارى  ناجى  نشست  اين  در  همچنين 
وسايل  وضعيت  بررسى  خواستار  اهواز  شهر  اسالمى  شوراى 
بازى در پارك هاى اين كالن شهر و ارائه گزارش در صحن 

علنى شورا شد.
سازمان  هاى  مزايده  تمام  ها  شنيده  اساس  بر  گفت:  وى 
شده  ريزى  برنامه  اهواز  شهردارى  سبز  فضاى  و  ها  پارك 
معترض  گذاران  سرمايه  مراجعه  به  اشاره  با  سوارى  است. 
پارك  در  بازى  وسايل  كرايه  كرد:  اضافه  شورا،  اعضاى  به 
ها افزايش بى ضابطه و بى قاعده داشته و به طور مثال در 
يك مورد از 9 ميليون ريال به 38 ميليون ريال رسيده است. 
هاى  پارك  تفريحى  بازى  وسايل  صاحبان  نماينده  شرهانى 
اهواز نيز با حضور در اين جلسه از افزايش 10 برابر نرخ كرايه 
اين وسايل انتقاد كرد و افزود: سرمايه گذاران در اين بخش 
همه هزينه ها از جمله بيمه، مجوز استاندارد، تامين سرمايه 
كرايه  و  وديعه  و  دهند  مى  انجام  را  بازى  وسايل  نوسازى  و 

سنگينى را نيز بايد بپردازند.
وى اظهار كرد: با توجه به بدى آب و هوا و توفان هاى گرد و 

خاك درآمد اين قشر به شدت كاهش يافته است.
سبز  فضاى  و  ها  پارك  سازمان  مديرعامل  سعادت  عليرضا 
به  ها  كرايه  نرخ  افزايش  گفت:  ادامه  در  نيز  اهواز  شهردارى 
منظور تعديل قيمت ها و احيا كردن حق شهردارى انجام شده 

است.
اشتغالزايى  به  ها  پارك  بازى  وسايل  واگذارى  در  افزود:  وى 
توجه داشتيم و اين وسايل از طريق مزايده واگذار شده تا همه 

شهروندان بتوانند از اين فرصت استفاده كنند.
قيمت  تعيين  براى  مشخص  معيار  نبود  به  اشاره  با  سعادت 
هاى  مزايده  را  قيمت  تعيين  مبناى  كرد:  اضافه  بازى  وسايل 
برگزار شده قرار داديم و از اين كار هم نتيجه گرفتيم به طورى 
كه يك استخر توپ كه پيش از اين ماهانه سه ميليون ريال 
كرايه پرداخت مى كرد اكنون با ماهانه 20 ميليون ريال واگذار 

شده است.
*چهارشنبه؛ آغاز جابه جايى دستفروشان

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر اهواز نيز 
از آغاز جابه جايى دستفروشان هسته مركزى شهر از چهارشنبه 

آينده خبر داد.
فرماندار  معاون  با  اخير  جلسه  به  اشاره  با  خورشيدى  جانعلى 
اهواز گفت: در اين جلسه قرار شد كه امروز پالكارهايى براى 
از  و  شود  نصب  شهر  مركز  در  دستفروشان  به  رسانى  اطالع 
روز چهارشنبه صبح نيز جابه جايى دستفروشان به پارك ربيع 

انجام شود و اجرائيات شهردارى در خيابان نادرى مستقر شوند 
تا جلوى استقرار دستفروشان را بگيرند.

 22 ساعت  از  بعد  دستفروشان  كردن  بساط  البته  افزود:  وى 
خورشيدى  است.  بالمانع  همچنان  شهر  مركزى  هسته  در 
صادر  نيز  الزم  دستور  و  برگزار  تامين  شوراى  اينكه  بيان  با 
جابه  براى  شده  تعيين  مهلت  آخرين  كرد:  اظهار  است  شده 
جايى دستفروشان 12 اسفند بوده اما به دليل مشغول بودن 
تاخير  به  جايى  جابه  اين  انتخابات  امر  به  اندركاران  دست 

افتاده است.
* تصويب بودجه 20 ميلياردى

بر اساس اين گزارش، يكصد و بيست و پنجمين جلسه شوراى 
اسالمى شهر امروز بدون مستمع و با حضور 18 نفر از اعضا 
برگزار شد. هدايت ممبينى، مهدى آلبوشوكه و حجت االسالم 
كاظم سوارى غايبان اين جلسه بودند. اين جلسه نيز همچون 
جلسه  اين  در  نداشت.  دستوركار  از  پيش  ناطق  قبل  جلسه 
اليحه بودجه 20 ميليارد ريالى شوراى اسالمى شهر اهواز به 

تصويب رسيد.
نشانى  آتش  كارشناسى  خدمات  بهاى  تعديل  پيشنهاد  اليحه 
عمومى براى بررسى بيشتر به شورا برگشت و بررسى ايرادات 
وارده از سوى حسابرس سازمان ها در خصوص تفريغ بودجه 

سازمان هاى وابسته به شهردارى نيز به تصويب رسيد.
از  خارج  موضوع  سه  همچنين  اهواز  شهر  اسالمى  شوراى 

دستور را وارد دستوركار اين جلسه كرد.
احمد  و  حيدرى  حسين  اهواز  شهر  شوراى  اعضاى  راى  با 
باورساد به عضويت شوراى سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 

اهواز درآمدند.
همچنين قرارداد سرمايه گذارى و مشاركت شهردارى اهواز 
در ساخت هتل، مجتمع تجارى و پاركينگ و ترك تشريفات 
به  شهردارى  سبز  فضاى  نگهدارى  هاى  شركت  مناقصه 
مبلغ 50 ميليارد ريال به تصويب رسيد. اين مصوبه به دليل 
پرداخت  در  تاخير  و  پيمانكاران  جديد  قراردادهاى  در  تاخير 
شهرى  خدمات  كميسيون  پيشنهاد  با  كارگران،  به  حقوق 

طرح شده است.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان، دليل متصاعد شدن 
دود غليظ از پااليشگاه در دو سه روز اخير را ناشى از عملكرد 

نامناسب كمپرسور واحد كت كراكر فاز 3 عنوان كرد.
احمد موسوى آزاد گفت: در واحد كت كراكر فاز 3 پااليشگاه يك 
دستگاه كمپرسور براى تبديل سوخت سنگين به فرآورده وجود دارد كه 
متاسفانه هر از چند گاهى به دالئل مسائل فنى از مدار خارج مى شود.

سوخت  تبديل  براى  اجبار  به  مسئله  اين  بروز  با  افزود:  وى 

سنگين به فرآورده از فلر مشعل استفاده مى كنند كه اين امر 
سبب متصاعد شدن حجم زيادى دود در هوا مى شود.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان اظهار كرد: بر اساس 
وظيفه ذاتى خود در اين رابطه اخطارهاى الزم را به مسئوالن 

پااليشگاه آبادان ارائه كرده ايم.
موسوى آزاد با اشاره به اينكه از اين دست مسائل در پااليشگاه 
آبادان به كرات در طول سال اتفاق مى افتد، تصريح كرد: به 
رغم عملياتى و فرآيندى بودن واحد كت كراكر اما از مسئوالن 
از  ناشى  دودهاى  خروج  زمان  مدت  تا  ايم  خواسته  پااليشگاه 
نقص  رفع  و  مشعل  فلر  از  استفاده  روش  به  سنگين  سوخت 
دستگاه كمپرسور ياد شده بايستى به حداقل زمان ممكن برسد 

تا مردم دچار مشكل نشوند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان با تاكيد بر اينكه طوالنى 
شدن مدت زمان اين فرآيند توجيه پذير نيست، گفت: در صورتى 
كه تذكرات و اخطارها راه به جايى نبرد از پااليشگاه به دليل بروز 

وضعيت موجود به مرجع قضايى شكايت خواهيم كرد.
موسوى آزاد افزود: اصرار ما به مسئوالن پااليشگاه كنترل دود 
متصاعد شده از واحد كت كراكر فاز 3 در حداقل زمان ممكن 

است چرا كه طوالنى شدن اين زمان توجيه پذير نيست.
در يكى دو روز اخير دود غليظى از پااليشگاه در فضاى شهرى 
عموم  گاليه  ابراز  و  نگرانى  بروز  سبب  كه  شود  مى  متصاعد 

شهروندان شده است.

آيت ا... حيدرى:

اكثر مديران پتروشيمى غير بومى و ساكن هتل ها هستند

نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى 
استان  وارد  اتوبوسى  مسئوالن  برخى  گفت: 

مى شوند و ايل و قوم خويش را هم مى آورند.
نشست  در  امروز  ظهر  حيدرى  محسن  آيت ا... 
سالن  محل  در  كه  رسانه  اصحاب  با  خبرى 
شد  برگزار  استان  مطبوعات  خانه  اجتماعات 
انتخابات  در  مردم  پرشور  حضور  اينكه  بيان  با 
رساند  ثبت  به  استان  براى  را  جديدى  حماسه 
اظهار كرد: ملت ايران با حضور ميليونى و بزرگ 
در انتخابات شور، شعور و احساس مسئوليت خود 
را نسبت به نظام و جامعه خود نشان دادند و بانى 
تثبيت ساختار تازه اى در جمهورى اسالمى شدند.
در  چه  نماينده ها  از  كدام  هر  كرد:  تصريح  وى 
مجلس شوراى اسالمى و چه در مجلس خبرگان 
در  خود  قانونى  جايگاه  احراز  وسيله  به  رهبرى 

به  در  خود  ظرفيت هاى  از  مى بايست  مجلس 
فعليت درآوردن خواسته هاى مردم تالش كنند.

خبرگان  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماينده 
در  قانون گذارى  بحث  به  اشاره  با  رهبرى 
رهبرى،  معظم  مقام  فرموده  به  بنا  مجلس 
براى  ريل گذارى  شرايط  بايد  اينكه  بر  مبنى 
قطار قوانين مهيا شود و نگذاريم قطار از ريل 
خارج شود خاطرنشان كرد: لزوم تحقق اين امر 
نظارت و پيگيرى جدى در امور مختلف است 

تا بتوانيم با متخلفان برخورد كنيم.
حيدرى خاطرنشان كرد: نماينده اگر شجاعت 
باشد  نداشته  عقالنيت  و  حكمت  با  همراه 
نحو  به  را  خود  نمايندگى  رسالت  نمى تواند 

مطلوب انجام دهد.
مجلس  تكاليف  و  وظايف  به  اشاره  با  وى 
پس  ويژه  به  رهبر  تعيين  در  رهبرى  خبرگان 
مجلس  كرد:  بيان  (ره)  خمينى  امام  رحلت  از 
خبرگان رهبرى با انجام رسالت واقعى خود در 
همه شرايط سبب شد انقالب در مسير صحيح 

خود هدايت شود.
حيدرى اذعان كرد: تعيين مشروعيت رهبرى 
تدبير،  عدالت،  شرايط  رهبرى  از  كه  مادامى 
قدرت اداره مملكت و... بهره مى برد به عهده 

مجلس خبرگان رهبرى است.
خبرگان  مجلس  نمايندگان  اينكه  بيان  با  وى 
در  استانى  مسئوالن  كه  شرايطى  در  رهبرى 
مورد  نتايج  به  كه  مشكالت  برخى  پيگيرى 
نظر دست پيدا نمى كنند و يا دچار تنگناهايى 
عمليات  كرد:  اظهار  مى كنند  ورود  مى شوند 
مربوط به طرح 550 هزار هكتارى مقام معظم 
رهبرى و بحث انتقال آب استان پس از مطرح 

شدن در مجلس خبرگان اجرايى شد.
بودجه  به  اشاره  با  اهواز  موقت  جمعه  امام 
350 ميليارد تومانى خط دوم ريل بندر امام ـ 
انديمشك تاكيد كرد: در سال 92 بودجه اين 
پروژه از محل اعتبارات استانى مصوب شد اما 
مركز در صدد انتقال اين بودجه به استان هاى 

ديگر بود.
استان  نمايندگان  دخالت  با  اما  داد:  ادامه  وى 
در مجلس خبرگان رهبرى بودجه مصوب در 
استان باقى ماند و اكنون 50 درصد از پروژه 
پايان  به  انديمشك  ـ  بندرامام  ريل  دوم  خط 

رسيده است.
ساخت هاى  زير  جنگ  اينكه  بيان  با  حيدرى 
از  را  استان  و  كرد  خراب  را  خوزستان  استان 
استان  كرد:  عنوان  انداخت  عقب  توسعه  قافله 
لحاظ  به  تحميلى  جنگ  از  قبل  خوزستان 
شاخص هاى اقتصادى، آموزشى، اقتصادى و... 
 17 رتبه  به  جنگ  از  پس  داشت  را  سوم  رتبه 
سقوط كرد و در حال حاضر بين 28 و 30 است.

خبرگان  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماينده 
رهبرى با بيان اينكه دولت اصالحات و دولت 
سازندگى در برنامه هاى خود نگاه ويژه به استان 
نكردند تاكيد كرد: پس از پايان جنگ تحميلى، 
مناطق جنگى بازسازى حقيقى نشدند به همين 

دليل اكنون باال ترين نرخ بيكارى را دارند.
آيت اهللا حيدرى افزود: در زمان جنگ نيروهاى 
بومى مهاجرت كردند و مردمى مثل مردم هويزه 
و دشت آزادگان زمانى كه برگشتند تاالبى مثل 
هورالعظيم كه محل ارتزاق آن ها بود به وسيله 
غيرصحيح  مديريت هاى  و  نفت  استخراج 
كار  طبيعى  زمينه هاى  تمام  و  شده  خشكيده 

رفت. بين  از  هور  اطراف  ساكنان  فعاليت  و 
از  بومى  نيروهاى  تربيت  اينكه  بيان  با  وى 
كرد:  اظهار  است  دانشگاه ها  اوليه  اهداف 
دارد  دانشجو   400 هويزه  صنعتى  دانشكده 
فقط  دانشجو  تعداد  اين  از  هويزه  سهم  كه 
چهار نفر است يعنى معادل يك درصد است 
شيراز،  استان هاى  از  دانشجويان  تمام  و 

اصفهان و.. است.
استان  آب  انتقال  مسئله  به  اشاره  با  حيدرى 
به استان هاى ديگر تاكيد كرد: اگر ما به اين 
مسئله واكنش نشان مى دهيم و از آب استان 
نگاه  با  نبايد  مسئله  اين  مى كنيم  حمايت 
در  مختلف  قوميت هاى  اينكه  و  ناسيوناليستى 

استان زندگى مى كنند نگاه كرد.
اين مسئول گفت: بلكه اين مسئله سبب به وجود 
آوردن بسيارى مسائل از جمله متاثر شدن بخش 
كشاورزى، آلودگى هاى زيست محيطى، گرد و غبار 
و... شده و عليه مصرف آب غير شرب در استان هاى 

ديگر به قوه قضائيه اعالم شكايت مى كنم.
حيدرى با ابراز تاسف از استخدام نيروى انسانى 
خارج از استان توسط شركت نفت گفت: ميزان 
بيكارى در كل كشور چيزى حدود 10 الى 11 
درصد است اما اين آمار در برخى از شهر هاى 

استان 40 درصد است.
وى در پايان با بيان اينكه برخى از مسئوالن 
قوم  و  ايل  و  مى شوند  استان  وارد  اتوبوسى 
مى آورند  استان  به  خود  همراه  به  را  خود 
مديران  اتفاق  به  غريب  اكثريت  شد:  يادآور 
پتروشيمى در حال حاضر غير بومى هستند و 
هزينه اسكان آن ها در هتل از نظر اقتصادى 

به صرفه نيست.

خبر خبر

سد ايمنى در برابر طاعون دام شكست
به  دامدارى  طاعـون 
جـان دام هاى استـان 
افتـاد. بيمــارى تـب 
برفكـى جــان شمـار 
چشمگيرى ازدام هاى 
شمال استان راگرفت. 
شدت گسترش تب برفكى به حدى بود كه به قول مديركل 

دامپزشكى استان، سد ايمنى را شكست.
هم اكنون 25 كانون تب برفكى كه بيشتر در شمال استان 
خوزستان هستند، شناسايى و براى بهبود وضعيت موجود 
نياز به 9 ميليارد ريال اعتبار تخمين زده شده است. منابع 
غير رسمى از تلف شدن بيش از يك هزار و 100 دام در 
شهرستان شوش خبر مى دهند و با اين حال ستاد بحران 

استان همچنان واكنشى نشان نداده است.  
معاون بهداشتى و پيشگيرى سازمان دامپزشكى كشور نيز با 
تاكيد بر اينكه براى كنترل گسترش جديد تب برفكى نيازمند 
حمايت و افزايش توليدات موسسه واكسن و سرم سازى رازى 
هستيم، گفت: در دو ماه اخير 4.5 ميليون دوز واكسن تب 
برفكى در كشور توزيع شده كه بيش از 19 ميليون راس دام 
در سراسر كشور و مناطق مرزى واكسيناسيون شده اند و هم 

اكنون بيمارى تحت كنترل است.  
* سد ايمنى مان شكست

مديركل دامپزشكى استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت: به دليل كمبود واكسن در استان، 250 هزار دوز 
را سفارش داديم كه سعى مى كنيم تا پايان سال 250 تا 
در  را  بيمارى  و  واكسينه  سال  پايان  تا  را  دام  هزار   300

استان خنثى كنيم.
پرداخت  برفكى  تب  شيوع  داليل  به  كناركوهى  مصطفى 
و توضيح داد: هجوم شديد عشاير از شمال استان يكى از 
اصلى ترين داليل شيوع اين بيمارى در استان است. البته 
واكسينه نكردن دام ها در استان هاى مبدا و بارندگى هاى 

اخير نيز به شيوع بيمارى در استانمان دامن زد.
كناركوهى افزود: ما پيش بينى كرده بوديم كه احتمال ورود 
بيمارى تب برفكى در استان وجود داشته باشد اما متاسفانه 

سد ايمنى مان شكست و نتوانستيم آن را مهار كنيم.
وى در پاسخ به اينكه آمار تلفات دام ها در شهرستان شوش 
بيش از يك هزار و 100 راس دام است، توضيح داد: اين آمار 
را نه رد مى كنم و نه تائيد مى كنم اما متاسفانه قطعا تلفات 

داشتيم و فعال توانستيم تا حدودى آن را كنترل كنيم.
مديركل دامپزشكى استان خوزستان با بيان اينكه مديريت 
دام  افزود:  است،  شده  عمل  وارد  نيز  استان  ريزى  برنامه 
برنامه  مديريت  اما  ندارند  مشكلى  هستند  بيمه  كه  هايى 
بيمه  كه  اى  شده  تلف  دام هاى  براى  حتما  استان  ريزى 
نبودند برنامه اى براى جبران اين تلفات در نظر مى گيرد.

* گوشت بازهم گرانتر مى شود
گوسفندى  و  گوساله  گوشت  فروشندگان  اتحاديه  رئيس 
اهواز نيز به خبرنگار مهر گفت: شيوع اين بيمارى دامى در 
استان موجب تلف شدن دام از جمله در شهرستان ايذه و 
غيزانيه اهواز شد و بازار گوشت را دچار مشكل كرده است.

اصغر حسينى گفت: ابتالى دام استان و كشور عراق به تب 
باعث  گوشت  و  دام  مبادله  در  منطقه  دو  عنوان  به  برفكى 
كمبود گوشت در بازار و گران شدن قيمت گوشت تا 400 

هزار ريال مى شود.
حسينى يادآور شد: دامداران استان با مشكل كمبود واكسن 
اين بيمارى دامى روبرو هستند. قيمت گوشت در بازار اهواز 
بايد به طور متوسط بين 270 هزار تا 320 هزار ريال عرضه 
شود و با توجه به نوع درخواستى كه مشترى به دلخواه از 

قصاب براى دريافت گوشت دارد قيمت ها متفاوت است.
* شرايط خاص در شوش

پس از شيوع تب برفكى، هيچ كدام از مسئوالن حاضر به 
دادن آمار نبودند. اما شواهد و سخنان مسئوالن در خصوص 
افزايش شيوع تب برفكى در شمال استان نشان از تلفات 

باالى دام در اين مناطق دارد.
هاى  دام  تلفات  مورد  در  نيز  شوش  كشاورزى  جهاد  مدير 
شوش گفت: تاكنون بسيارى از دام ها در خطر ابتال به تب 

برفكى بودند و اين بيمارى توسط دام عشاير منتقل شد.
شهرستان  شرايط  اينكه  دليل  به  افزود:  زاده  ملك  عليرضا 
در  نيز  خصوصى  بخش  هاى  اكيپ  از  بود،  ويژه  شوش 
واكسينه كردن كمك گرفتيم و حدود هشت اكيپ شبانه 
روزى در سطح شهرستان فعاليت كردند و هم اكنون تقريبا 

شيوع اين بيمارى كنترل شده است.
بيمارى  اين  شهرستان درگير  تمام  داد:  توضيح  زاده  ملك 
داشتيم.  المبين  فتح  دربخش  را  تلفات  بيشترين  كه  بود 
اغلب دام هاى تازه متولد شده، كم سن و سال و سبك در 

تيررس اين بيمارى هستند.
* سد ايمنى دزفول هم شكست

رئيس اداره دامپزشكى شهرستان دزفول نيز با بيان اينكه 
هاى  دام  ميان  در  كه  است  روز  كشورى، 15  بيمارى  اين 
مناطق مختلف دزفول نيز شايع شده است، افزود: دام هاى 
دامداران عشايرى كه از استان لرستان وارد مناطق مختلف 
شهرستان دزفول شده اند بيش از سايرين در معرض ابتال 
عمده  كه  اى  گونه  به  هستند  برفكى  تب  ويروس  اين  به 

ابتاليان مربوط به دام اين گروه ها هستند.
محسن ورجاوند افزود: هر چند ما نيز همانند ساير استان هاى 
كشور در حال واكسيناسيون اين دام ها هستيم اما قطعا هرچه 
تخصيص ما كمتر باشد دسترسى به واكسن نيز سخت تر مى 
شود اما ما نهايت تالش خودرا براى جلوگيرى از شيوع بيشتر 

اين بيمارى در دام هاى مناطق مختلف دزفول خواهيم كرد.
دفع  آيروسل  قطرات  و  است  واگيردار  بسيار  بيمارى  اين 
غذا،  دامدارى،  تجهيزات  با  تماس  آلوده،  حيوان  از  شده 
و  اهلى  شكارچى  حيوانات  و  آلوده  البسه  نقليه،  وسايل 
بيمارى  اين  مى شوند.  بيمارى  گسترش  موجب  وحشى 
مى شود.  محسوب  دامدارى  صنعت  براى  طاعون  عنوان  به 
كنترل بيمارى منوط به واكسيناسيون، مراقبت شديد نقل 
اعمال  مبتال،  حيوانات  كردن  قرنطينه  حيوانات،  انتقال  و 
محدوديت در خريد و فروش حيوانات و گاهى معدوم كردن 

ميليون ها راس دام است.
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رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان: 

دود غليظ آبادان را فرا گرفت



3 ھان ان و ھانا ان و ا
مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان:

رسالت هالل احمر افزايش 
توانمندى اقشار جامعه است

افزايش  گفت:  خوزستان  احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل 
رسالت  از  يكى  خطر  با  مقابله  براى  افراد  هاى  توانمندى 

هاى مهم اين جمعيت است.
هاى  همكارى  نشست  در  امروز  ظهر  خدادادى  على 
مديره  هيئت  و  خوزستان  احمر  هالل  جمعيت  مشترك 
به  توجه  با  كرد:  اظهار  استان  پرستارى  نظام  سازمان 
رسالت و نگاه بشردوستانه اى كه داريم در راستاى كمك 

به سالمت جامعه قدم بر مى داريم.
وى افزود: خوزستان دومين استان كشور در حاشيه نشينى 
است و يكى از راه هاى كمك به مردم افزايش توانمندى 

افراد براى مقابله با خطرپذيرى است.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان تصريح كرد: وضعيت 
ارتقاى  و  سالمت  و  امدادى  مسائل  زمينه  در  خوزستان 
شاخص ها و استانداردهاى زندگى بايد روبه پيشرفت باشد 

و ما فضاهاى مناسبى را براى اين كار در اختيار داريم.
ما  هاى  ريزى  برنامه  سوى  و  سمت  كرد:  بيان  خدادادى 
بايد براى خودمراقبتى باشد و براى اين منظور هالل احمر 

حلقه وصلى بين اقشار جامعه است.
نايب رئيس سازمان نظام پرستارى خوزستان نيز در اين نشست 
با تقدير از جمعيت هالل احمر استان در خصوص ارائه خدمات 
عام المنفعه به اقشار آسيب پذير، آمادگى اين مجموعه را براى 

همكارى هاى گسترده با جمعيت اعالم كرد.
دعير بوعذار با اشاره به شركت پرستاران در طرح هاى امدادى 
داخل و خارج از كشور از آمادگى اعضاى اين سازمان براى 
حضور در طرح كاروان سالمت و ساير طرح هاى بشردوستانه 

جميعت هالل احمر خوزستان خبر داد.

در آستانه نوروز؛
200 خيابان خرمشهر با نصب تابلو معرفى شدند

شهردار خرمشهر از نصب 200 تابلوى معرفى خيابان هاى 
هاى  كاروان  ورود  و  نوروز  عيد  آستانه  در  شهرستان  اين 

راهيان نور خبر داد.
محمد على دوايى فر با عالم اين خبر عنوان كرد: اين 200 
تابلوى معرفى خيابان ها با هدف يكسان سازى، سهولت 
دسترسى به آدرس هاى مورد نظر و ارتقاى كيفيت منظر 

شهرى توسط شهردارى خرمشهر نصب شد.
از  يكى  شهر  معابر  شناسايى  تابلوهاى  شد:  يادآور  وى 
مهمترين ابزار براى دستيابى به آدرس  هستند و اين در 
حالى است كه بسيارى از خيابانها و كوچه هاى خرمشهر 
نه تنها فاقد تابلو بوده بلكه حتى تاكنون نامى براى برخى 
از خيابان ها تعيين نشده كه وجود اين معضل، دسترسى 

مردم را به آدرس ها با مشكل مواجه كرده است.
دوايى فر با تاكيد بر اينكه تابلوهاى نصب شده جديد در 
خيابان ها و كوچه هايى نصب شدند كه تا پيش از اين فاقد 
هر گونه تابلوى شناسايى بوده اند، اظهار كرد: تسريع در 
نصب تابلوهاى شناسايى معابر، محالت و بلوارهاى سطح 
شهر يك ضرورت است و شهردارى خرمشهر نيز در مرحله 
نخست طى يك طرح فوريتى اقدام به شناسايى مناطق و 

نصب 200 تابلو كرد.
شهردار خرمشهر توضيح داد: اين تابلوها در 200 خيابان 
نقدى،  بلوار  آرش،  همچون  مناطقى  و  خرمشهر  كوچه  و 
و  اميركبير  بلوار  اى،  خامنه  اهللا  آيت  بلوار  فارس،  خليج 

ديگر خيابان هاى فاقد تابلو نصب شدند.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان خبر داد:
آغاز مانور نظارتى 

كنترل وضعيت بازار شب عيد در آبادان 
مانور  آغاز  از  آبادان   تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئيس 
نظارتى كنترل وضعيت بازار شب عيد در اين شهر خبر داد.

پورنعمتى گفت: اين طرح كه از پانزدهم اسفندماه جارى 
آغاز شده تا 15 فروردين ماه سال آينده ادامه دارد.

وى با اشاره به افزايش تقاضاى عمومى براى خريد اجناس 
و كاالهاى مورد نياز براى نوروز افزود: با اجراى اين طرح 
فروشى)  كم  و  (گرانفروشى  بازار  وضعيت  كنترل  ضمن 
از  عمومى،  مايحتاج  تامين  براى  مناسب  فضاى  ايجاد  و 
گزارش هاى  و  شكايات  به  و  جلوگيرى  احتمالى  تخلفات 

مردمى رسيدگى مى شود.
اتاق  همكارى  با  حاضر  زمان  در  كرد:  اظهار  پورنعمتى 
اصناف آبادان، چهار  اكيپ دو نفره از كارشناسان اين اداره 
كار نظارت اين طرح را در دو نوبت صبح وبعد از ظهر به 

انجام مى رسانند.
ها  بازرسى  كردن  تر  محتوايى  و  افزايش  به  اشاره  با  وى 
تصريح كرد: در اين بازرسى ها عالوه بر كنترل قيمتها و 
نيز  فروشگاههاى  دفاتر  و  فروش  فاكتورهاى  قيمت،  درج 

مورد بازرسى قرار مى گيرد.
از  همچنين  آبادان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئيس 
بهداشت،  ادارات  با  اداره  اين  مشترك  گشت هاى  انجام 
فرآورده هاى  پخش  انتظامى،  نيروى  حكومتى،  تعزيرات 
نفتى، دامپزشكى و اتاق اصناف گفت: تلفن 124 به طور 
شبانه روزى آماده دريافت شكايات و گزارش هاى مردمى و 

ميهمانان نوروزى است.
پورنعمتى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اينكه 
متولى تامين و عرضه ميوه شب عيد جهاد كشاورزى و تعاون 
روستايى است، افزود: در حال جانمايى هشت محل عرضه 
ميوه شب عيد در سطح شهر هستيم،  ضمن آنكه نظارت و 

كنترل اين محل ها نيز بر عهده ما است.

معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و پرورش خوزستان از 
استقبال حداقل 50 درصد دانش آموزان مقطع ابتدايى و راهيابى 

300 اثر به جشنواره استانى جابربن حيان خبر داد.
حيان  جابربن  جشنواره  افتتاح  مراسم  در  شجاعى  اردشير 
كرد:  اظهار  مالثانى  سعادت  هنرستان  در  باوى  شهرستان 
آموزان  دانش  علمى  هاى  پروژه  ويژه  حيان  جابربن  جشنواره 
دوره ابتدايى است كه در سه بخش پايه اول ابتدايى جمع آورى 
تا  چهارم  پايه  علمى،  نمايش  سوم  و  دوم  پايه  بندى،  طبقه  و 
آموزشگاهى،  مرحله  چهار  آزمايش  و  ساخت  طراحى  ششم 
نيز  نهايت  در  شود.  مى  برگزار  كشورى  و  استانى  شهرستانى، 

تعداد هشت اثر برتر به مرحله كشورى راه پيدا مى كنند.
آموزشى،  علمى،  بعد  در  جشنواره  اين  اهميت  به  اشاره  با  وى 
اجتماعى و زيستى بيان كرد: در بعد علمى مى توان گفت كه 
از آنجايى كه دانش آموزان نسبت به شناخت پديده ها كنجكاو  
هستند، اين فعاليت تحقيقى - گروهى باعث كسب مهارت آنان 
در فكر كردن، شنيدن، گفتن و بيان مقصود، خواندن، نوشتن و 

حساب كردن مى شود.
داد:  ادامه  خوزستان  پرورش  و  آموزش  ابتدايى  آموزش  معاون 
در بعد اجتماعى نيز حس مشاركت در فعاليت هاى گروهى و 
مسئوليت پذيرى كودك تقويت مى شود. در بعد محيط زيستى 

هم دانش آموزان با نكات ايمنى حين كار آشنا مى شوند و از 
حواس جمعى خود به خوبى محافظت مى كنند.

شجاعى عمده ترين هدف برگزارى جشنواره جابربن حيان در 
دانش  فردى  استعدادهاى  تقويت  و  شناسايى  را  استان  سطح 
و  دانست  كارآفرينى  براى  مناسب  اى  زمينه  ايجاد  و  آموزان 
افزود: كمك به تحقق اهداف مهارتى درس علوم تجربى مثل 
مشاهده، طراحى، تحقيق، برقرارى ارتباط و پيش بينى، فرضيه 
سازى، كاربرد ابزار،  اندازه گيرى، تفسير يافته ها و نتيجه گيرى 
و تقويت مهارت هاى زندگى در دانش آموزان از جمله تصميم 
يابى،  دوست  ديگران،  با  ارتباط  برقرارى  مسئله،  حل  گيرى، 
سخنرانى و دفاع از كار خود در جمع از ديگر اهداف برگزارى 

اين جشنواره است.
مدير آموزش و پرورش شهرستان باوى نيز از  ارسال 220 اثر 
و  داد  خبر  جشنواره  دبيرخانه  به  آموزان  دانش  عملى  تحقيقى 
گفت: از بين آثار رسيده تعداد 10 اثر پس از داورى به مرحله 
استانى راه پيدا كردند. معيارهاى داورى نيز در بخش آزمايش، 
مجزا  طور  به  علمى  نمايش  و  ساخت  و  طراحى  بندى،  طبقه 
تعيين شده و هر گروه دانش آموزى و در هر پايه تحصيلى با 

دانش آموزان هم سطح خود سنجيده مى شوند.
باوى  آموزان  دانش  گذشته  سال  كرد:  اضافه  موحديان  مجيد 
جابربن  جشنواره  در  كشورى  برتر  هاى  رتبه  كسب  به  موفق 
حيان شدند و اميد است امسال نيز دانش آموزان ما بين رتبه 

هاى برتر باشد.
وى با اشاره به بنيادى بودن فعاليت هاى پژوهشى در آموزش 
اين  به  بيشتر  توجه  لزوم  بر  پايين  سنين  و  ابتدايى  پرورش  و 
و  عملياتى  كارهاى  انجام  شد:  يادآور  و  تاكيد  ها  جشنواره 
تحقيقاتى براى نهادينه كردن مطالب تئورى و نظرى در ذهن 
دانش آموزان به طور مادام العمر ضرورى است و معلمان بايد 
كالس  در  گروهى  و  عملى  هاى  فعاليت  بر  گذشته  از  بيش 

درس توجه كنند.

فرماندار شهرستان باوى نيز در مراسم افتتاح اين جشنواره گفت: 
مباحث  در  توجه  مورد  و  مطرح  موضوعات  و  مسائل  از  يكى 
علمى، كاربردى كردن مسائل تئورى كالس هاى درس است. 
آموزان  دانش  ورزى  دست  كارهاى  حيان  جابربن  هاى  طرح 
ابتدايى است و با انجام اين فعاليت ها در سن پايين مى توان 

اساس اقتصاد مقاومتى در جامعه را آموزش داد.

حيدر كاظمى افزود: در گذشته دور تنها كاردستى كه در مدارس 
با  آموزان  دانش  االن  اما  بود  پاكن  تخته  كرديم،  مى  درست 

پرورش قدرت خالقيت كارهاى برجسته اى ارائه كرده اند.
تنها  نه  پرورش  و  آموزش  دهم  مى  پيشنهاد  كرد:  بيان  وى 
در جشنواره ها بلكه در كالس ها، درس را به صورت عملى 
آموزش دهند تا در ذهن دانش آموزان نهادينه شود. از سوى 
هم  آن  مصرف  بلكه  آن  توليد  تنها  نه  علم  بحث  در  ديگر 

اهميت دارد.
فرماندار باوى عنوان كرد: توليد علم براى مصرف آن است و 
پرورش  در  و  است  آموزشى  كارگاه  نوع  يك  ها  جشنواره  اين 

خالقيت دانش آموزان تاثير دارد.
ابتدايى  مقطع  آموز  دانش  هزار   527 حدود  حاضر  حال  در 
مشغول  معلم  هزار   17 پوشش  تحت  خوزستان  استان  در 

هستند. تحصيل 

در  هويزه  و  دشت آزادگان  مردم  منتخب 
آب  تامين  لزوم  بر  تاكيد  با  دهم  مجلس 
از  آب  انتقال  با  نمى توانيم  گفت:  استان، 
سرشاخه ها موافقت كنيم، چه حاجت است كه 
قسمتى از كشور را فلك زده و قسمتى را آباد 
كنيم. نمى توانيم پديده اى به نام آفريقا را در 

خوزستان ايجاد كنيم.
قاسم ساعدى، با اشاره به اولويت ها و برنامه هاى 
اولويت  كرد:  اظهار  دهم  مجلس  در  مدنظر 
بين  در  همبستگى  ايجاد  انتخابيه،  حوزه  در 
و  همدلى  و  رويه  وحدت  شهرستان،  مسئوالن 

هم زبانى جهت خدمت رسانى به مردم است.
از  كشاورزان  آب  تامين  و  اشتغال  افزود:  وى 
اولويت هاى بسيار مهم است. 80 درصد مردم 
دشت آزادگان و هويزه از كشاورزى امرار معاش 
تامين  به  ويژه  توجه  جهت  همين  به  مى كنند 

آب مدنظر خواهد بود.
بيان  با  هويزه  و  دشت آزادگان  مردم  منتخب 
وحدت  و  همدلى  به  نياز  استان  در  اين كه 
وجود دارد، تصريح كرد: استان از اقوام مختلف 
اقوام  ما  جهت  همين  به  و  مى شود  تشكيل 
همبستگى  مى كنيم.  تلقى  فرصت  يك  را 
بر  كه  مى شود  موجب  مردم  و  قوميت ها  بين 

مشكالت استان غلبه كنيم.
صميمت  و  همزبانى  همدلى،  گفت:  ساعدى 
كردن  دنبال  موجب  استان  نمايندگان  بين 
مشترك  اهداف  و   مى شود  مشترك  اهداف 

در روند خدمت رسانى به مردم تاثيرگذار است.
وى با اشاره به اين كه خوزستان قطب كشاورزى 
كشور است و بايد آب در رودخانه هاى استان 
استان،  آب  تامين  كرد:  عنوان  باشد،  جارى 
اولويت  از   ... و  جراحى  و  كرخه  كارون،  چه 
نمايندگان استان خواهد بود. از استان به عنوان 
قطب كشاورزى كشور ياد مى شود و زمين هاى 
است  دارا  را  مناسب  اقليمى  شرايط  و  حاصل 
آب  تامين  كه  است  وظيفه  دليل  همين  به  و 
رودخانه هاى  در  آب  شدن  جارى  و  كشاورزى 
استان در اولويت كارى نمايندگان در مجلس 

دهم خواهد بود.
در  هويزه  و  دشت آزادگان  مردم  منتخب 
به  اسالمى  شوراى  مجلس  دوره  دهمين 

كرد  اشاره  استان  در  اشتغال  بومى سازى  لزوم 
ويژه  به  و  استان  در  اشتغال  به  بايد  گفت:  و 
در پروژه هاى نفتى، پتروشيمى و صنايع جانبى 
بيكارى  معضل  كرد.  نگاه  بومى  ديد  با   ... و 
در  سال  به  سال  استان  در  تحصيل  جوانان 
به  خوزستان و  است ذهن مردم  افزايش  حال 
ويژه مردم دشت آزادگان و هويزه درگير مساله 

اشتغال شده است.
ساعدى با اشاره به اين كه بيكارى مردم استان را 
به ياس و نااميدى كشيده است، گفت: مطالبات 
و  هويزه  و  دشت آزادگان  شهرستان  در  مردم 
رفع  خصوص  در  استان  شهرستان هاى  اكثر 
بيكارى و اشتغال است و اين پديده شوم مردم 
را به سوى نااميدى كشانده و معضل اجتماعى 

است. كرده  بيزار  خود  از  را  مردم  كه  است 
از  آب  انتقال  پروژه هاى  به  اشاره  با  وى 
بايد  گفت:  استان  رودخانه هاى  سرشاخه هاى 
و  كارشناسى  نشست هاى  استان  نمايندگان 
كميته هاى مشاورتى و علمى ايجاد كنند و به 
طرح هاى انتقال آب با ديد علمى نگاه كنند؛ آب 
كشاورزى حتما بايد تامين شود زيرا دولت از دو 
را  كشاورزان  آب  بايد  يا  خارج نمى شود  حالت 
تامين كند تا بتوانند به زندگى خود ادامه دهند 

و يا معيشت مردم را تامين كند.
منتخب مردم دشت آزادگان و هويزه در مجلس 
دهم ادامه داد: خانواده هاى بسيارى در استان 
تامين  كشاورزى  بخش  از  را  خود  زندگى 
از  آب  انتقال  با  نمى توانيم  بنابراين  و  مى كنند 
فلك زده  مردمى  و  كنيم  موافقت  سرشاخه ها 
ايران  تمام  شوند؛  آباد  ديگر  مردمى  و  بمانند 
سراى ماست چه حاجت است كه يك قسمت 
و  كنيم  آباد  را  ديگرى  قسمت  و  فلك زده  را 
در نهايت پديده اى به نام آفريقا در خوزستان 

ايجاد شود.
به  مردم  زندگى  اين كه  بر  تاكيد  با  ساعدى 
آب  انتقال  با  كرد:  اظهار  است،  وابسته  آب 
مى رود؛  بين  از  و  شده  فلج  مردم  معيشت 
حتما  نظام  مسئوالن  و  دولت  در  ما  دوستان 
و  علمى  طرح هاى  با  و  هستند  مردم  دلسوز 
تا  را  خوزستان  آب  مشكل  مى توانند  منطقى 

حد قابل قبولى حل كنند.
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منتخب مردم دشت آزادگان در خانه ملت:
نمى توانيم با انتقال آب موافقت و پديده اى به نام آفريقاى خوزستان ايجاد كنيم

معاون سياسى، اجتماعى استاندار خوزستان:
هيچ كس از گزند تهاجم فرهنگى در امان نيست

تهاجم  گفت:  خوزستان  استاندار  اجتماعى  سياسى  معاون 
فرهنگى متوجه همه خانواده ها است و هيچ كس هم نمى 

تواند از گزند و آسيب آن در امان بماند.
كانون  منتخبان  و  فعاالن  از  تجليل  آئين  در  خبير  ا...  فرج 
مهتاب  تاالر  در  خوزستان  مساجد  هنرى  و  فرهنگى  هاى 
كتابخانه مركزى اهواز اظهار كرد: هر جا موج مى آيد، صدا 
و تصوير هم هست تا نفوذ كار خود را به خوبى انجام داده 
و نقش كسانى كه در اين عرصه وارد مى شوند بسيار مهم 

و تاثيرگذار است.
مذهبى  و  دينى  انحرافات  و  فرهنگى  تهاجم  افزود:  وى 
متوجه همه خانواده ها است و هيچ كس هم نمى تواند از 
گزند و آسيب آن در امان بماند و نمى تواند به راحتى جلوى 

اين هجمه را بگيرد.
كرد:  تصريح  خوزستان  استاندار  اجتماعى  سياسى  معاون 
منسجم،  صورت  به  بتوانند  نفر  هزار   45 اينكه  باالخره 
هماهنگ شده و برنامه ريزى شده در جهت احياى ارزش 
و  اخالقى  مذهبى،  انحرافات  از  جلوگيرى  و  اسالمى  هاى 
دينى در سطح جامعه حركت كنند مى تواند بسيار موثر و 

سازنده در سطح استان و حتى كشور باشد.
خوزستان نيازمند رونق فعاليت ها

احتياج  خوزستان  در  طبيعى  طور  به  ما  داد:  ادامه  خبير 
بيشترى به اين موارد داريم چون يك استان مرزى هستيم 
و بيشتر در معرض تهاجمات اخالقى، فرهنگى و انحرافات 
مذهبى قرار داريم و اين نشان مى دهد كه بايد مجهز باشيم.

وى عنوان كرد: كسى مى تواند خوب تبليغ كند و از عهده 
اول  كه  كند  برقرار  ارتباط  مردم  با  خوب  و  بيايد  بر  آن 
به  نسبت  را  الزم  اشراف  و  آگاهى  هم  و  بسازد  را  خودش 
اوضاع  به  نسبت  حال  عين  در  و  مذهبى  و  دينى  مسائل 
مى  پيرامونش  در  آنچه  و  فرهنگى  و  اجتماعى  و  سياسى 

گذرد، داشته باشد.
كرد:  اضافه  خوزستان  استاندار  اجتماعى  سياسى،  معاون 
جواب  تواند  مى  ها  ريزى  برنامه  شد،  پيدا  اشراف  آن  اگر 
جامعه  در  تاثيرگذار  و  آگاه  مجهز،  انسان  يك  چون  دهد، 
تا  كند  فراهم  را  شرايطى  و  ببرد  پيش  را  كار  تواند  مى 
جامعه سالمت خود را حفظ كند و از انحرافات اخالقى و 

مذهبى به دور باشد.
بين  در  هايى  كاستى  شايد  البته  اينكه  به  اشاره  با  خبير 
كه  آنجايى  تا  بايد  گفت:  باشد،  داشته  وجود  ما  همه 
سوى  به  نوجوان  و  جوان  قشر  كه  كنيم  كارى  توانيم  مى 
و  شوند  احيا  دوباره  گذشته  هاى  سنت  و  كشانده  مساجد 
همه خانواده ها اصرار و تعصب داشته باشند كه در مساجد 

حاضر شوند.
وى يادآور شد: اين ممكن نيست مگر اينكه با همه خانواده 
و  كشاند  مساجد  سمت  به  را  آنها  و  كرد  برقرار  ارتباط  ها 
مى تواند براى سالمت جامعه در آينده بسيار موثر باشد تا  
جامعه اى پويا و پرنشاطى داشته باشيم كه بر مبناى ارزش 

هاى اسالمى حركت كند.
 معاون سياسى، اجتماعى استاندار خوزستان بيان كرد: البته 
كانون هاى فرهنگى مساجد دچار مشكالت و كمبودهايى 
هستند و مشكالتى هم دارند  و اميدواريم دست دولت براى 

كمك در اين زمينه بيشتر باز شود.

هشدارهاى پليس خوزستان 
در رابطه با پيشگيرى از وقوع سرقت

فرماندهى  اجتماعى  معاون   
انتظامى خوزستان از شهروندان 
پيشگيرى  منظور  به  خواست 
و  نكات  به  ها  سرقت  وقوع  از 
هشدارهاى پليسى توجه كنند.

از  پيشگيرى  خصوص  در  موسوى  رحمان  سيد  سرهنگ 
كيف قاپى توصيه كرد: شهروندان از حمل و جابجايى پول 
نقد به ميزان زياد خوددارى كند. معموالً افراد كيف قاپ با 
موتورسيكلت و يا به صورت پياده در اطراف بانكها، بنگاهها 
و مناطق شلوغ و پر تردد، دفترخانه ها، بازار و مراكز خريد 
به دنبال فرصت مناسب هستند بنابراين مراقب اطراف خود 

خصوصا موتورسواران باشيد.
قرار  از  بانك،  از  نقد  وجه  اخذ  هنگام  همچنين  افزود:  وى 
دادن پول در كيسه نايلون خوددارى كرده و از به نمايش 
گذاشتن طالجات، وجه نقد و اشيا قيمتى در داخل كيف 

دستى خوددارى كنيد.
گوشى  سرقت  از  پيشگيرى  هاى  راه  به  اشاره  با  موسوى 
تلفن همراه نيز اظهار كرد: اغلب افراد در هنگام معامله يا 
انجام امور ادارى، گوشى همراه را در جلوى پيشخوان قرار 
مى دهند كه كارى اشتباه است و امكان وقوع سرقت را به 
همراه  تلفن  گوشى  از  استفاده  زمان  در  دهد.  مى  سارقان 
مواظب اطراف خود باشيد تا گوشى توسط افراد موتورسوار 

مودر سرقت قرار نگيرد.
همراه  تلفن  گوشى  باالى  ارزش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وى 
و نيز حجم فيزيكى آن، در هنگام پياده روى از قرار دادن 
گوشى در جيب پشت لباس و در هنگام ترك خودرو از قرار 
دادن گوشى تلفن همراه در روى داشبور خودرو يا در مكانى 

كه در معرض ديد سارقان باشد خوددارى كنيد.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان گفت: تا حد 
فاكتور  و  كارتن  فاقد  همراه  تلفن  گوشى  خريد  از  امكان 
فروش خصوصا از دالالن در بازار خوددارى و از در اختيار 
قرار دادن گوشى تلفن همراه خود جهت برقرارى تماس به 

افراد رهگذر و ناشناس جدا خوددارى كنيد.

به  اشاره  با  كشور  فرودگاهى  استانداردهاى  دفتر  مديركل 
در  ايمنى  حداكثر  ايجاد  بر  مبنى  المللى  بين  تكاليف  تاكيد 
و  است  اهميت  حائز  بسيار  ايمنى  شاخص  گفت:  فرودگاه ها، 
سطح  باالترين  به  كشور  فرودگاه هاى  در  شاخص  اين  بايد 

باشيم. زمينه  اين  در  اتفاقات  كمترين  شاهد  تا  برسد  ممكن 
تمام  تا  هستيم  تالش  در  كرد:  اظهار  باريكانى،  اصغر  على 
در  و  كنند  پيدا  دست  ايمنى  حداكثر  به  كشور  فرودگاه هاى 
حال  در  و  گرفته  انجام  خوبى  بسيار  فعاليت هاى  زمينه  اين 

انجام است.
وى افزود: با سفرى كه 4 سال گذشته نمايندگان سازمان هاى 
هواپيمايى بين المللى به ايران داشتند و طبق بررسى هاى انجام 
شده از چند فرودگاه كشور، ايران را به عنوان دهمين كشور در 

بحث ايمنى و استانداردهاى فرودگاهى معرفى كردند.
هواپيمايى  سازمان  تكاليف  تمام  بايد  كرد:  تصريح  باريكانى 
كشور در فرودگاه ها عملى شود تا به باالترين سطح ايمنى در 
فرودگاه هاى كشور دست پيدا كنيم و در اين بخش موفق باشيم.

وى ادامه داد: در خصوص ايجاد ايمنى و آمادگى فرودگاه ها در 
برخورد با حوادث مانورهاى متفاوتى برگزار مى شود كه به اين 

مساله بسيار كمك مى كند.
باريكانى عوان كرد: تمام فرودگاه هاى كشور مكلف هستند تا 
مانورهاى 6ماهه، يكساله و 2ساالنه را اجرا كنند تا در برخورد 
با حوادث از آمادگى كافى برخوردار باشند و هماهنگى مطلوبى 
نيز ميان دستگاه هاى اجرايى در خارج از فرودگاه و بخش هاى 

اجرايى درون فرودگاه به وجود بيايد.
 مديركل دفتر استانداردهاى فرودگاهى كشور خاطرنشان كرد: 
بررسى چنين مانورهايى موارد ضعف و قوت فرودگاه هاى كشور 
به  نسبت  موارد  اين  دانستن  با  بتوانيم  تا  مى كند  مشخص  را 

تقويت يا رفع آن ها اقدام كنيم.

نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس بر حل معضل و بحران 
گرد و خاك در استان خوزستان تاكيد كرد.

علنى  جلسه  طى  خود  دستور  ميان  نطق  در  جليلى  اسماعيل   
ديروز مجلس اظهار كرد: مردم برندگان واقعى انتخابات بودند، 
مردمى كه ممكن است براى حفظ آرامش و ثبات در كشورشان 
نسبت به رفتارها و گفتارهاى مسئوالن شان چيزى نگويند يا 
اعتراضى نكند اما مى شنوند، تحليل مى كنند و درخودشان نگه 
مى دارند و در يك روز اين محبوبيت ها يا دلخورى ها را كه در 

درون شان جمع شده در صندوق رأى به نمايش مى گذارند.
وى با تاكيد بر اين كه همه به نتيجه انتخابات احترام گذاشته و قدردان 
مردم باشيم، گفت: مردم امروز از چهره ها و گروه هاى نفاق، تهمت، 
تخريب و بداخالقى هاى سياسى و اجتماعى و عوامل آن آگاه هستند 

اما از شوراى نگهبان انتظار مى رود گزارش هاى ساختگى و مديريت 
شده توسط افراد و گروه هاى غير مسئول كه براى فشار بر شورا برنامه 
ريزى كرده بودند را با بررسى جامع و قانونى بى اثر كند تا حق كسانى 
كه سال ها با پايبندى به ارزش هاى نظام منافع ملى، حقوق مردم و 

انجام وظايف قانونى تالش كرده اند، ضايع نشود.
نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس افزود: بنابراين قضاوت عملكرد 
نمايندگان بايد به مردم واگذار مى شد، نگرانى آينده از خريد و فروش 
آراء، تاثير ثروتمندان بر انتخابات و نگرانى از مهندسى انتخابات است.

قرار دادن  وى در بخش ديگرى از نطق خود با مورد خطاب 
رييس جمهور اظهار كرد: مشكل بيكارى و بحران آن در حوزه 
مسجدسليمان،  اللى و هفتگل هنوز مرتفع نشده است و سرمايه 

گذارى در اين شهر با كندى پيش مى رود.

جليلى تصريح كرد: معضل و بحران گرد و خاك همچنان مردم 
خوزستان را آزار مى دهد و مسئولين با وعده هاى داده شده فقط 
نظاره گر زجر و درد مردم هستند، ضمن اين كه اعتبارات بحران 
سال 94 در شهرستان هاى مسجدسليمان همچنان در پرداخت 

بالتكليف است.

مديركل دفتر استانداردهاى فرودگاهى كشور:

ايمنى در فرودگاه ها بايد به باالترين سطح ممكن برسد

تاكيد جليلى بر حل بحران گرد و خاك در استان خوزستان

ديدگاه خبر
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واده4 وادهخا خا
ه صاد  ا

 آشنايى با اشتباهات كمد تكانى

هم  به  از  داريد  دوست  اگر  است.  رسيده  فرا  آخرسال  پركار  ماه 
ريختگى هاى كمدتان خالص شويد، مى توانيد با كنار گذاشتن 
اشتباهاتى كه در ادامه اين مطلب ذكر كرده ايم، تاحدى از اين 

مشكل رها شويد و بتوانيد به اوضاع سروسامان دهيد.
يكى از قسمت هاى هميشه در معرض به هم ريختگى، كمدها و 
كشوهاى لباس ها هستند. شايد راه هاى زيادى براى مرتب شدن 
آنها درنظر گرفته باشيد اما با وجود بچه ها يا به خاطر زمان هايى 
مى  نامرتب  دوباره  كمدها  واكنشى  كمترين  با  داريد  عجله  كه 
شوند. حتما راه حل هايى براى اين بحران داخلى هست! كافى 
است كمى دلمان را به دريا بزنيم و دوباره به فضاى در اختيارمان 
و لباس ها نگاه كنيم. چه كمد بزرگ و جادارى با كشوهاى زياد 
داشته باشيد و چه فقط يك كمد دو در داشته باشيد فقط با 2 كشو، 
باز هم اين نكته ها به كمك شما مى آيند. شايد حتى ايده هاى 

جديدترى به ذهن تان برسد براى حل اين معضل.
* كمد يك فضاى خصوصى است

قبل از هر حركتى به عنوان اولين قانون يادتان باشد كمد شما به 
عنوان يك فضاى خصوصى بايد توسط شخص خودتان و در يك 
هر  از  قبل  كه  است  اين  قانون  دوم  شود.  تكانى  خانه  مجزا  روز 
كارى سعى كنيد متناسب با فضايى كه در اختيار داريد وسيله تهيه 
كنيد نه بيشتر از آن. همين حرف، اول جلوى خريد لباس هايى 
اين  و  گيرد  مى  را  شوند  مى  پوشيده  بار  يك  مجموعا  شايد  كه 
يعنى فضاى بيشتر براى لباس هاى قابل استفاده و نظم پذيرى 

بهتر فضاى موجود.
* يكى يكى از لباس ها دل بكنيد

استفاده از در كمد ها را فراموش نكنيد. مى توانيد به درها سازه 
هاى پارچه اى جيب دارى آويزان كنيد كه خيلى چيز ها را مى 

توانند درون خود جاى دهند.
سرى به كمد لباس تان بزنيد. يكى يكى لباس ها را ورق بزنيد. كدام 
لباس ها را بيشتر از يك سال است كه نپوشيده ايد؟! كمى با خودتان 
صادق باشيد، بعد از اين هم اين لباس ها را نمى پوشيد. يك بار از 
اينها دل بكنيد و اگر نو و قابل استفاده هستند به خيريه اى اهدا كنيد 
تا با اين كار لبخندى روى لب كسى كه نمى شناسيد بيايد. باز هم با 
اين كار فضا خالى مى شود. از لباس هاى كهنه دل بكنيد. اگر رنگ 
رو رفته هستند و هيچ كارى غيراز دستمال ساختن نمى شود با آنها 
انجام داد، خب معطل چه هستيد؟! اين لباس ها را بازآفرينى كنيد و 

به كشوى دستمال هاى آشپزخانه ملحق شان كنيد.
* دسته بندى يادتان نرود

اگر 2 كمد يا بيشتر در اختيار داريد لباس هاى رسمى را از لباس 
هاى دم دستى و راحتى جدا كنيد. لباس هاى رسمى را به ترتيب 

رنگ بچينيد تا انتخاب كردن آنها براى تان راحت تر باشد.
* حساس هاى هميشگى

روسرى ها از آن دسته پوشيدنى هايى هستند كه هميشه نگران 
چروك شدن آنها هستيم. يكى از راه حل ها آن است كه از چوب 
آن  روى  را  ها  روسرى  و  كنيد  استفاده  طبقه  چند  هاى  لباسى 
لوله  كه  است  اين  هزينه  كم  راه  يك  نشوند.  چروك  تا  كنيد  تا 
دستمال كاغذى ها را برداريد به حلقه هاى كوچك تقسيم كنيد. 
يك  روى  را  آنها  و  كنيد  ايجاد  كدام  هر  در  عرضى  هاى  برش 
چوب لباسى قرار دهيد. حاال هر روسرى را از داخل يكى از اين 

حلقه ها را رد كنيد.
* از جعبه ها كمك بگيريد

براى مرتب كردن كشو ها از جعبه ها كمك بگيريد. مثال يك 
جعبه ليوان كه در حالت عادى 6 خانه دارد را برداريد و در هر خانه 
2 جفت جوراب با رنگ هاى نزديك به هم قرار دهيد. براى مرتب 
كردن ساير قسمت هاى كشوها هم همين شيوه را ادامه دهيد و 
جعبه ها را مرزهاى لباس ها قرار بدهيد. حتى لباس هاى كوچك 

هم به راحتى با اين روش پيدا مى شوند.
* همه را آويزان نكنيد

احتياجى نيست همه لباس ها را روى چوب لباسى قرار دهيد و 
آويزان كنيد. لباس هاى كتان و رسمى را كه با تا كردن به راحتى 
چروك مى شوند آويزان كنيد. لباس ها با بافت هاى ضخيم مثل 
ژاكت ها و پوليور ها را تا كنيد و در جعبه هايى كه براى تقسيم 

بندى فضاى كمد تعبيه كرده ايد، بچينيد.
* طبقه هاى پارچه اى

قسمت انتهايى از يك ميله آويز كمد را براى طبقه هاى پارچه 
اختصاص دهيد و خرده ريزه هايى كه ممكن است خيلى دنبال 
هاى  آستين  مثال  كنيد؛  جاسازى  وسيله  اين  در  را  بگرديد  شان 

حجاب يا جوراب هاى جورواجور.
* چمدان ها را بيرون بياوريد

نه! پيشنهادى براى سفر نداريم. شما هميشه در سفر نيستيد پس 
كه  هايى  لباس  كنيد.  نمى  استفاده  تان  هاى  چمدان  از  هميشه 
دهيد.  قرار  ها  چمدان  در  را  كنيد  مى  شان  جمع  فصل  تغيير  در 
وقتى هم به سفر مى رويد و چمدان الزم مى شويد لباس ها را 
تا  دهيد  قرارشان  اتاق  از  اى  گوشه  و  بگذاريد  هايى  جعبه  داخل 
زمان بازگشت. اينطورى از فضاى خالى داخل چمدان ها به خوبى 

استفاده كرده ايد.
* در كمدها را فراموش نكنيد

استفاده از در كمد ها را فراموش نكنيد. مى توانيد به در ها سازه 
هاى پارچه اى جيب دارى آويزان كنيد كه خيلى چيز ها را مى 
همين  در  شما  هاى  دمپايى  مثال  دهند.  جاى  خود  درون  توانند 
جيب ها جا مى گيرند. يا شال هايى كه هنوز براى مرتب كردن 
شان، جايى پيدا نكرده ايد. همه اينها مى توانند در همين قسمت 

ساده از كمد قرار بگيرند.

در آخرين روزهاى زمستان
 با خشكى پوستمان چه كنيم

با  همراه  خصوص  به  زمستان  در  خشك  و  سرد  هواي 
شدن  حساس  و  شدن  خشك  باعث  مي تواند  باد  وزيدن 
پوست آن شود در فصل زمستان استفاده از وسايل گرم 
منزل،  پنجره هاي  و  در  بودن  بسته  همراه  به  كننده، 
يك  از  بايد  لذا  شود  هوا  شدن  خشك  باعث  مي تواند 

مرطوب كننده مثل دستگاه هاي بخور استفاده كرد.
داشتن يك خواب زمستانى در طول يك زمستان پر باد 
در  شما  پوست  اينكه  احتمال  اما  است  برانگيز  وسوسه 
طول اين دوره ى سرما خشك شود وجود دارد. اين ايده 
ى خوبى است كه در طى شب پوست خود را با استفاده از 
ابزار هاى مرطوب كننده  نرم و سالم نگه داريد همچنين 
قرار دادن خود در يك محيط مناسب در هنگام خواب مى 

تواند براى پوست شما مفيد باشد.
در اينجا برخى از مشكالت پوستى شايع فصل زمستان و 
آب و هوا و آنچه شما بايد دستى به مقابله با آنها را داشته 

باشيد مطرح شده:
1. خشكى پوست صورت

برابر  در  نبرد  براى  را  خود  دهيد:چهره  انجام  كارى  چه 
مرطوب  يك  از  استفاده  با  زمستان  سخت  حمالت 
آماده  هفته  در  بار  چهار  يا  سه  ماسك  شبه  يك  كننده 
كنيد!فرانسيسكا فوسكو استاديار بالينى پوست دانشكده 
پزشكى در شهر نيويورك مى گويد: اين نوع از درمان ها 
بايد داراى اليه ايى ضحيم تر از كرم هاى شب يا ديگر 
ميشود،باشند  استفاده  آن  از  خواب  موقع  كه  هايى  كرم 
هاى  نسخه  بپوشاند.  را  صورت  منافذ  تمام  كه  طورى 
ى  كننده  جذب   ) هيالورونيك  اسيد  با  شده  ساخته 
رطوبت )و روغن  امگا، كه غنى از اسيدهاى چرب تغذيه 

هستند را جستجو كنيد.
2. لبهاى خشكيده و ترك خورده

چه كارى انجام دهيد: آب و هواى سرد، آبريزش بينى ما 
را مجبور به تنفس از طريق دهان مى كند كه باعث نازك 
شدن پوست لب هاى ما ميشود وما گاهى اوقات از اين 
اتفاق در اين فصل رنج ميبريم. هنگامى كه مدت زمان 
و  ميخوريد  ميكنيد  صحبت  مداوم  طور  به  شما  طوالنى 
شياردارمى  و  خورده  ترك  لب  دهيد  مى  نشان  هيجان 
شود، دكتر فوسكو مى گويد:" استفاده از يك سرم لب با 
شكر در شب، باعث مرطوب كردن و تسكين اين مناطق 

مشكل مى شود."
خشكى پوست صورت

استفاده از يك سرم لب با شكر در شب، باعث مرطوب 
كردن و تسكين خشكى لب مى شود 

3. خارش، بازوها و پاها سوخته
چه كارى انجام دهيد: دوش آب گرم و حرارت داخلى اين 
زمان از سال مى تواند رطوبت را  از پوستتان خارج كندو 
باعث خارش شود. نگه داشتن يك اليه ضخيم مرطوب 
كننده، استفاده از يك ماده ى چربى مانند كره بر روى 
كنار  انها  گذاشتن  و  كرم  يا  لوسيون  يك  جاى  به  بدن 
تخت خود به بهبود يافتن پوسته پوسته شدن پوستمان 
مى  فوسكو  كند.  مى  كمك  هستيد  خواب  كه  هنگامى 
گويد �كرم هاى سنگين تر به شكل يك مانع وكااليى 
براى آبرسانى از دست دادن رطوبت را كاهش مى دهد  
داراى  ايى  خامه  مواد  و  كند:كره  مى  اضافه  همچنين  او 
چربى زيادى هستند كه اين مواد در لوسيون ها  استفاده 

ميشود.
4. كم شدن آب بدن

چه كارى انجام دهيد: داشتن يك مرطوب كننده زيبا در 
اتاق خواب خود مى تواند تعدادى از مشكالت زمستان، از 
جمله لب ترك خورده و سينوس خشك را درمان كند. 
شده  هوا  در  رطوبت  توليد  باعث  شده  توليد  آب  بخار 
است در غير اين صورت از دست دادن رطوبت خشكى را 

افزايش مى دهد.
آب  وارونه  پالستيكى  هاى  بطرى  مدل  از  گيرى  بهره  با 
مى  فوسكو  كنيم.  ايجاد  مرطوب  محيطى  توانيم  مى 
دور  شد  خالى  آنها  از  بعد  توان   مى  را  ها  گويد�بطرى 

انداخت كه اين كار بهداشتى تر است.
5.پوسته پوسته شدن

چه كارى انجام دهيد: به ويژه در نواحى سخت خشكى 
مى توانيد براى به داليل مختلف ظاهر مى شود. اگر يك 
نقطه مانند آرنج در حال حاضر مستعد ابتال به خشكى 
است، آب و هواى سرد مى تواند اين وضع را بدتر كند. 
پوست بين بينى و لب هاى خود مى تواند به دليل بيش 
از حد بينى دميدن تحريك شده باشد. ذخيره كردن يك 
تكه  كردن  نرم  براى  شب  منظوره  چند  كننده  مرطوب 
هاى تحريك شده است مفيد مى باشد فوسكو توضيح مى 
دهد "چند منظوره بدان معنى است كه بايد ان را توسط 
يك طيف گسترده اى از انواع پوست و مناطق آناتوميك 

تحريك شده قرار داد" 
6.تيرگى زير چشم

چه كارى انجام دهيد: كمبود نور مى تواند علت تيرگى 
توسط   2011 مطالعه  يك  اساس  بر  باشد.  چشم  زير 
آزمايشگاه آما به نمايندگى از Adonia انجام شد اين 
بود كه تاريكى باعث تيرگى بيشتر پوست مخصوصا زير 
.استفاده از سرم چشم براى آبرسانى و  چشم ها ميشود 
شستشوى مناسب آن ميتواند مفيد باشد و از تيرگى زير 

چشم خوددارى كند.
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نكته مهم در دارو دادن به بچه ها اين است كه 
بايد قبل از خوردن دارو معده آنها خالى باشد و 

تازه شيرنخورده باشند.
بچه ها  غذاى  در  را  دارو   مادران  است  بهتر 
سوپ  مانند  غذا هايى  در  مخصوصا  نريزند، 
در  مى شوند.  رقيق  و  دارند  بااليى  حجم  كه 
حرارت  نبايد  هم،  غذا  در  دارو  ريختن  صورت 
غذا زياد باشد. اما بهترين غذايى كه همراه با 
كوچك  قاشق  يك  داد،  بچه  به  مى توان  دارو 
ماست است. براى بچه هايى كه بزرگتر هستند، 
ترجيحا   ) آبميوه  قاشق  يك  مى توانند  مادران 

طبيعى) را با دارو تركيب كنند و به او بدهند.
تبديل  كابوس  يك  به  كودكم  به  دادن  «دارو 

راحت  را  دارويش  تا  كنم  چكار  است.  شده 
بخورد؟»، «هرچه دارو به بچه ام مى دهم همه 
كنم؟»  كار  چه  مى ريزد.  بيرون  دهانش  از  را 
نگرانى  كه  ديگرى  سوال هاى  و  سوال ها  اين 
دوچندان  بچه ها  به  دادن  دارو  در  را  مادران 
دكتر  با  گفتگو  در  دليل  همين  به  مى كند. 
نوزدان  و  كودكان  متخصص  متقى،  على اصغر 

درباره راه چاره اين مشكل پرسيده ايم.
دكتر متقى اعتقاد دارد بايد با بچه ها با ظرافت 
و ماليمت برخورد كرد چون بيشتر دارو ها تلخ 
و بد مزه اند و مى گويد:« بايد خيلى با حوصله 
به  بچه ها  داروى  اگر  داد.  دارو  ها  بچه  به 
بايد  است،  شربت  يا  و  خوراكى  قطره  صورت 

يك  تا  بدهيد  او  به  قند  آب  قاشق  يك  اول 
بپوشاند  را  زبانش  روى  شيرين  نازك  اليه 
سپس دارو را به او بخورانيد. خوردن بعضى از 
داروها براى بچه ها ضرورى است و هرچقدر 
دست  نبايد  مادران  بزنند،  پس  را  دارو  آنها 
از تالش بردارند و از دارو خوردن فرزندشان 

نا اميد شوند.»
نكته مهم در دارو دادن به بچه ها اين است كه 
بايد قبل از خوردن دارو معده آنها خالى باشد و 

تازه شيرنخورده باشند.
و  شير  در  دارو  ريختن  درباره  متقى  دكتر 
به  مادران  از  بعضى   مى گويد:«  بچه ها  غذاى 
دليل گريه و بى قرارى كودك ، داروهايش را 
در شير و يا غذاى بچه مى ريزن تا بى خبر به 
او بخورانند. در صورتى كه ما توصيه مى كنيم 
دارو ها را به هيچ وجه با شير بچه تركيب نكنيد 
چون اگر مزه شير تغيير كند، شايد كودك ديگر 
باشد  نداشته  ميل  خوردن  شير  به  سابق  مثل 
بنابر اين مادران به نوعى خلع سالح مى شوند! 
براى  كه  دارويى  ميزان  كه  بدانيد  بايد  البته 
كه  نيست  اندازه اى  به  مى شود  تجويز  بچه ها 
در صورت تركيب با غذا و شير به مسموميت 

منجر شود.»
بچه ها  غذاى  در  را  دارو   مادران  است  بهتر 
سوپ  مانند  غذا هايى  در  مخصوصا  نريزند، 
در  مى شوند.  رقيق  و  دارند  بااليى  حجم  كه 
صورت ريختن دارو در غذا هم، نبايد حرارت 
غذا زياد باشد. اما بهترين غذايى كه همراه با 

دارو مى توان به بچه داد، يك قاشق كوچك 
بزرگتر  كه  بچه هايى  براى  است.  ماست 
آبميوه  قاشق  يك  مى توانند  مادران  هستند، 
و  كنند  تركيب  دارو  با  را  طبيعى)  (ترجيحا 

به او بدهند.
كودكان  براى  مضر  دارو هاى  به  متقى  دكتر 
اشاره مى كند و مى گويد:« دوز دارو بر اساس 
ميلى گرم و با با توجه به شرايط جسمانى و وزن 
مادران  دليل  همين  به  مى شود  تجويز  كودك 
خود درمانى  روش  بيمارى  هنگام  در  نبايد 
براى  كه  دارو هايى  معموال  بگيرند.  پيش  را 
بچه ها عارضه ايجاد مى كنند آنتى هيستامين ها 
آنتى بيوتيك ها  مانند  خواب آور  دارو هاى  و 

هستند.»
همچنين  نوزادان  و  كودكان  متخصص  اين 
درباره روش هاى اشتباه مادران در دارو دادن 
به كودك مى گويد:« يك روش بسيار اشتباه 
و  شيرخوار ها  براى  را  آن  مادران  بعضى  كه 
در  كه  است  اين  مى گيرند  كار  به  كودكان 
مى گيرند  را  بچه ها  بينى  خوردن  دارو  زمان 
بدهند.  قورت  را  دارو  شوند  مجبور  آنها  تا 
آسپيره  باعث  است  ممكن  كار  اين  متاسفانه 
براى  است  بهتر  شود.  بچه  ريه  وارد  و  شده 
بلد  را  بلعيدن  و  دادن  قورت  كه  نوزادانى 
بهترين  داروخورى  شيشه  از  استفاده  نيستند 
دادن  قورت  كه  شيرخوارانى  چون  است.  راه 
مى توانند  وسيله  اين  با  نيستند  بلد  بلعيدن  و 

مانند شير دارو را بمكند.»

شود:  مى  خيره  شما  چشمان  به  1-نوزاد 
دارد  دوست  آيد  مى  دنيا  به  وقتى  نوزاد 
صورت شما را نگاه كند و چهره شما مورد 
عالقه او مى باشد. اين نگاه پر از احساسات 
كه يك غريزه اى قوى براى بقاء مى باشد 
شده  داده  قرار  كودك  نهاد  در  اين  براى   ،
او  از  كه  كسى  و  مادر  عشق  و  توجه  كه 
نگهدارى مى كند را جذب كند ، اين گفته 
« ليز اليوت» متخصص اعصاب است . اين 
نوزادتان  كه  است  اين  شروع  اما  مرحله 
درك  را  موضوع  اين  او   . شماست  عاشق 
مى كند كه بودن شما در زندگى نوزاد چقدر 

مهم است.
«اليوت»  كند:  مى  صحبت  شما  با  2-او 
كودك  كردن  بغبغو  اولين  گويد:  مى 
كودك  كه  افرادى  ديگر  و  شما  معطوف 
شما را نگهدارى مى كنند ، مى شود. نوزاد 

صحبت كردن را با خودش شروع نمى كند 
اوليه  گفتگوى  نام  به  كه  اوليه  زبان  از  و 
شناخته   (protoconversation)
مى شود استفاده مى كند و خودش را با اين 
روش با شما قاطى مى كند . پس بنابراين 
به واكنش نوزاد پاسخ دهيد و هر دوى شما 
به  مهم  كارهاى  براى  را  واقعى  گفتگوهاى 

موكول كنيد. بعداٌ 
اولين  زند:  مى  لبخند  شما  به  3-نوزادتان 
يك  آن  و  دهد  مى  هديه  يك  كه  بارى 
بسيار  لحظه  يك  اين   ، است  كوچك  خنده 
به  راه كودك است كه  رويايى مى باشد. اين 
و   « دارم  دوست  را  شما  من   » بگويد:  شما 
مى توانيد بفهميد كه نوزادتان عاشق شماست.

تشخيـص  را  شمـا  لبخنـد  4-كـودك 
مى دهد: اگر دو گزينه بين دوجين گل رز 
شما  عرق  بوى  با  شرت  تى  ويك  خوشبو 

هم  شير  بوى  كه  شير  با  شده  دار  لك  و 
مى دهد را به عنوان گزينه اى كه كودك 
كودكتان  بدهيم  او  به   ، كند  انتخاب  شما 
انتخاب  را  شما  شرت  تى  حال  همه  در 
از  است  ديگرى  نشان  كه  كرد  خواهد 
 « «اليوت  شماست.  عاشق  نوزادتان  اينكه 
مى گويد: « حتى نوزاد در يك هفتگى خود 
شير  با  كه  مادر  سينه  سمت  به  را  خود  سر 
گرداند  مى  بر   ، است  شده  خيس  مادرش 
براى نوزاد شما هيچ بويى شيرين تر از بوى 

بدن شما وجود ندارد. »
كنارش  در  شما  كه  خواهد  مى  نوزاد   -5
كودك،  زندگى  اول  سال  نيم  در  باشيد: 
متوجه خواهيد شد كه او اصًال از غيبت شما 
است  ممكن  كودك  بود.  نخواهد  خوشحال 
وقتى شما بيرون از اتاق او باشيد، گريه كند 
محض  به  و  بخراشد  را  خودش  صورت  يا 
لبخند  و  شود  ساكت  شديد  اتاق  وارد  اينكه 
رشد  به  ،بستگى  ها  نشانه  اين  تمام   . بزند 
كه  است  اين  دهنده  نشان  و  دارد  كودك 

نوزادتان عاشق شماست.
سپر  و  پناه  عنوان  به  شما  از  6-كودك  
شما  كودك  اينكه  از   : كند  مى  استفاده 
وقتى با غريبه اى روبرو مى شود و سرش 
متعجب   ، كند  مى  پنهان  شما  سينه  در  را 
امر  يك   « ها  غريبه  اظطراب   »  . نشويد 
طبيعى است وقتى كه كودك به سمت شما 
از  او  كه  است  معنى  اين  به  گردد  مى  بر 
شما محافظت مى خواهد و اين نشانه اين 
از  و  شماست  عاشق  نوزادتان   ، كه  است 

را  امنى  جاى  او  براى  كه  خواهد  مى  شما 
فراهم كنيد .

شريك  شما  با  را  شما  عاليق  7-كودك 
لذت  شما  عاليق  اينكه  خواه  شد:  خواهد 
بگذارد  نمايش  به  را  تعطيل  روز  يك  هاى 
يا اينكه عالقه شما اين باشد كه روزتان را 
كثيف  هاى  لباس  با  رختشويخانه  يك  در 
نگاه  كودكتان  به  دقت  با  اگر   ، بگذرانيد 
آنها  از  شما  كه  چيزهايى  همان  او  كنيد، 
لذت مى بريد ، با شما سهيم مى شود و هر 
كارى كه شما انجام دهيد ، او هم همان را 
تكرار خواهد كرد . اين عمل توجه دو طرفه 
ناميده مى شود . اين رفتار مى تواند از وقتى 
عمرش  از  بيشتر  ماه  چند  كودك  فقط  كه 
تا   9 بيشتر  اما  ؛  شود  شروع  گذرد،  نمى 
كارپ»  . «هاروى  است  شده  گفته  ماه   12
اى  نشانه  اين   : گويد  مى  اطفال  پزشك 
در  شما  با  روحى  لحاظ  از  كودك  كه  است 
متوجه  شما  كه  را  هرآنچه  و  آميخته  هم 

مى كنيد براى او ارزشمند است .

ترفندهايى براى بى دردسر دارو دادن به كودك

 هفت نشانه اى كه مى گويد نوزادتان عاشق شماست

نكات خانه دارى زيبايى

مهريه در لغت به معناى كابين و جنسى كه در 
وقت نكاح بر عهد شوهر است مى باشد و در 
اصطالح حقوقى نيز مهر يا صداق مالى است 
كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مى گردد و مرد 

ملزم به پرداخت آن به زن مى باشد.
جنبه  تنها  اسالم،  نگاه  از  مهر  تعيين  فلسفه 
ابعاد  از  بسيارى  بلكه  ندارد  اقتصادى  و  مادى 
پيوند  از  حاكى  كه  لطيف  تربيتى  و  معنوى 
محبت و عشق و بقا و تكامل بوده نيز منظور 
نه  معنوى-  هويت  كه  اين  براى  است.  شده 
اقتصادى- مهر روشن گردد الزم است برخى 
و  صداق  تعيين  درباره  كه  آسمانى  دستورات 
دقت  مورد  است  آمده  احاديث  در  مهر  تبيين 

قرار گيرد.
مبدأ  براى  كه  كابينى  اولين  نمونه  براى 
(ع)  حوا  و  آدم  نكاح  يعنى  بشر  كنونى  نسل 
بر  كه  چنان  بود،  احكام  آموزش  شد  معين 
(ع)  صادق  امام  از  زراره  كه  حديثى  اساس 
فرمود:  آدم  حضرت  به  خداوند  كند:  مى  نقل 
«رضاى من آن است كه معارف دين مرا به 
او بياموزى، آدم گفت: قبول كردم». همچنين 
برخى  صداق  كه  (ص)  اكرم  رسول  گاهى 
مى  قرار  قرآن  از  اى  سوره  تعليم  را  اصحاب 
داد. به هر حال فلسفه مهريه را در امور ذيل 

خالصه مى توان كرد.

جنسى  و  كابين  معناى  به  لغت  در  مهريه 
است  شوهر  عهد  بر  نكاح  وقت  در  كه 
مهر  نيز  حقوقى  اصطالح  در  و  باشد  مى 
ازدواج  اثر  بر  زن  كه  است  مالى  صداق  يا 
مالك آن مى گردد و مرد ملزم به پرداخت 

آن به زن مى باشد.
1. مهريه تجلى فطرت و طبيعت است: هديه 
دادن به محبوب به عنوان اظهار محبت و نشان 
دادن عالقه، امرى فطرى و طبيعى است كه 
معموال از سوى كسى كه پيش قدم مى شود و 

طالب و يا خواستگار است ارايه مى گردد. اين 
رايج  موجودات  از  بسيارى  ميان  در  حتى  امر 
است. مثال مسأله اى كه به تازگى كشف شده 
آشيانه  بازديد  از  پس  نو  زاغچه  كه  است  اين 
هاى مورد نظر به اتفاق همسر آينده اش به او 

يك حشره هديه مى كند.
مرد  است:  جذب  و  عشق  قانون  مهريه   .2
آفرينش مظهر طلب، عشق و تقاضا  از نظر 
است و زن مظهر محبوبيت و معشوقيت مى 
باشد. مهريه از جانب مرد يك اظهار عشق 

و محبت فوق العاده براى زن مى باشد كه 
حتى باالتر از بخشش و هديه هاى معمولى 
است. مهريه پاداش و نشانه حيا و عزت زن 
يك  زن  عزت  و  عفت  حيا،  با  مهر  است. 

ريشه دارد.
3. مهريه باعث بقاى خانواده و مانع از فروپاشى 
آن است. برخى مردان هوس باز گاه بدون هيچ 
دليلى همسر را ترك و زن ديگرى را انتخاب 
مى كنند. مهريه مانع عمده اى در مقابل اين 

هوس رانى ها است.
چند  هر  است.  اقتصادى  تعادل  باعث  مهر   .4
نظر  از  اقتصادى  و  مالى  استقالل  داراى  زن 
جوامع  در  معمول  طور  به  ولى  است  اسالم 
صورت  در  است.  مردان  دست  به  عمل  ابتكار 
بدون  زن  كه  اين  احتمال  جدايى  و  طالق 
پشتوانه اقتصادى بماند بسيار زياد است. وجود 
و  اقتصادى  امنيت  احساس  نوع  يك  مهريه 

پشتوانه براى زن مى باشد.
تنها  اسالم  نظر  از  مهريه  كه:  آن  نتيجه 
آن،  بر  افزون  بلكه  ندارد  مادى  جنبه 
مهر  تعيين  در  نيز  ديگرى  هاى  حكمت 
به  زنان  به  تنها  نه  بنابراين  است.  نهفته 
عنوان كاال نگاه نشده بلكه ارزش و احترام 
قانونى  چنين  تأييد  و  وضع  وسيله  به  زن 

محفوظ مانده است.

فلسفه مهريه چيست و چرا مهريه آنقدر مهم است



5
ی ما ا

شماره هشت - چهارشنبه 19 اسفند 1394

فقدان االبو
المــــــن بويــــه اطب البـيــت ونشــد
اخـــــــــالفك يلعــزيــز اويامــن اگعـد
عگب عينك يبويـــــه البيت  خــــــالى
يا هــــــو اليــى يزتنى الـــدرب ويرد
يا هو اليى يصيح  اهـــــال وسهـــــال
سن يضحك يبويــــه و عنك ايســد
يا هو اليى يلفنى ابعاطفه او شوگ
اوياهو اليى يشمنى او  صوته يسعد

بس انته يبويه مــــــرهم الــــــــروح
عگب عينك يبويــــه الجسم يرگـــد
لــــوبيــدى يبويـــه ابجفنــى اغطيك
ليـــش اليـى تــريـــده الــــروح يبعـد
اهللا ايساعــــــدك يلشايــــل الضيــم
يا هـــــو اخــالف عينك عليى ينشد
ياهــــــو اخالف عينك سهــــر باليل

اويا هو اليى النده اعله امتونه يگعد
يا هــــــــو اليى يـون وياى الغروب
و لـــو كضنى الوجع لجروحى ايشد

هــــاذه ابنك يبويـــه المانفـــع يوم
ولســــانك يطيب الـــــذات يحمـــد
عـــــــونه العاشرك ما فارگـك دوم

اخالفـــــك يلعـــزيــز الگلب مفـــرد

  دار االبو
اجيــت البيـــت ابـــــوى اليـــوم ازورنــــــه
لگـيــــت الــــــدار ضلمــا وتجــذب الـونــه
گعـــــد ت اببـــابهـــــه وتنطـــرت جيتــــه
الطـــــارش وال مكتـــــوب اجــــه منـــــه
الطــــــارش والمكــتـــــوب و دالــــــــى
چــــوانـــى ابنار هجـــراوحــرگ داللـــى
تظــل مهضــــوم بعــد االبـــو يا والـــــى

التسئـــــل بعــــد والگـبـــــرا اتعــــنـــــه
التسئــــل بعـــد راح المضـــوى الــــــدار
كــف البچـــى والتنـــشد علـــيـه اشصـار
هـــــاذه الـــوكت مــاينصـــح ترا غــــدار
لفانـــــه ابشهــــر عيــد واخـــذ مـــئمــنـه
لفــــانـــه ابشهــرعيـــــد وزادن احــزانى
وبهـــــدوم الحــــزن كــل وكــت خـالنـى
مليــت البــچــى والبــچــــــى مــــالنـــى
اشلون احمل الفــرگـه وبــيش انـه اتهنـــه
اشلـــون انســه ابـــوى وعشرتـــه الحلوا

ولــــوبســـم بسمــــه زهـــــرتى وسـلــوا
يــــوصــونى الصبـر واهللا الصبر بلـــوا

اشلــون اصبريخــوتى وبيــــدى اد فننــه
اشلــون اصبــر علـــى ردفـت مصايبهـم
عمـــامـــى واخــــوتى ظلمـا مضايفـهــم
يرد مصدوع گلبـــا اليجـــى گاصــدهــــم
بعــــد مـــا يطـــرب الهـاون علــه الدنـه

والى عزيزالصمصام الغافلى (عزيزنيا)

مـادر
پس از 21 سال زندگى مشترك همسرم از من خواست كه با كس 
ديگرى براى شام و سينما بيرون بروم. زنم گفت كه مرا دوست 
دارد ولى مطمئن است كه اين زن هم مرا دوست دارد و از بيرون 

رفتن با من لذت خواهد برد.
ولى  بود.   شده  بيوه  اين  از  پيش  سال  كه 19  بود  مادرم  زن  آن 
مشغله هاى زندگى و داشتن 3 بچه باعث شده بود كه من فقط در 

موارد اتفاقى ونامنظم به او سر بزنم.
آن شب به او زنگ زدم تا براى سينما و شام بيرون برويم...

مادرم با نگرانى پرسيد كه مگر چه شده؟
او از آن دسته افرادى بود كه يك تماس تلفنى شبانه و يا يك دعوت 
غير منتظره را نشانه يك خبر بد ميدانست. به او گفتم: بنظرم رسيد 
بسيار دلپذير خواهد بود كه اگر ما دو امشب را با هم باشيم.  او پس 

از كمى تامل گفت كه او نيز از اين ايده لذت خواهد برد.
آن جمعه پس از كار وقتى براى بردنش ميرفتم كمى عصبى بودم. 
پوشيده  را  كتش  بود  عصبى  كمى  هم  او  كه  ديدم  رسيدم  وقتى 
بود و جلوى درب ايستاده بود، لباسى را پوشيده بود كه در آخرين 
جشن سالگرد ازدواجش پوشيده بود. با چهره اى روشن همچون 

فرشتگان به من لبخند زد.
با  امشب  گفته  دوستانش  به  كه  گفت  ميشد  ماشين  سوار  وقتى 
قرار  تاثير  تحت  خيلى  آنها  و  ميروم.  بيرون  گردش  براى  پسرم 

گرفته اند و نميتوانند براى شنيدن ما وقع امشب منتظر بمانند.
ما به رستورانى رفتيم كه هر چند لوكس نبود ولى بسيار راحت و دنج 

بود. دستم را چنان گرفته بود كه گوئى همسر رئيس جمهور بود.
شدم.  مشغول  رستوران  منوى  خواندن  به  نشستيم  اينكه  از  پس 
هنگام خواندن از باالى منو نگاهى به چهره مادرم انداختم و ديدم 
با لبخندى حاكى از ياد آورى خاطرات گذشته به من مى نگرد، و 
به من گفت يادش مى آيد كه وقتى من كوچك بودم و با هم به 
رستوران ميرفتيم او بود كه منوى رستوران را ميخواند. من هم در 
پاسخ گفتم كه حاال وقتش رسده كه تو استراحت كنى و بگذارى 

كه من اين لطف را در حق تو بكنم.
هنگام صرف شام مكالمه قابل قبولى داشتيم، هيچ چيز غير عادى 
و  بود  جارى  وقايع  پيرامون  صحبتها  بلكه  نشد  بدل  و  رد  ما  بين 

آنقدرحرف زديم كه سينما را از دست داديم.
وقتى او را به خانه رساندم گفت كه باز هم با من بيرون خواهد رفت 
به شرط اينكه او مرا دعوت كند و من هم قبول كردم. وقتى به خانه 
برگشتم همسرم از من پرسيد كه آيا شام بيرون با مادرم خوش گذشت؟

من هم در جواب گفتم خيلى بيشتر از آنچه كه ميتوانستم تصور كنم. 
چند روز بعد مادرم در اثر يك حمله قلبى شديد درگذشت و همه چيز 
بسيار سريعتر از آن واقع شد كه بتوانم كارى كنم. كمى بعد پاكتى حاوى 
كپى رسيدى از رستورانى كه با مادرم در آن شب در آنجا غذا خورديم 

بدستم رسيد. يادداشتى هم بدين مضمون بدان الصاق شده بود:
 نميدانم كه آيا در آنجا خواهم بود يا نه ولى هزينه را براى 2 نفر 

پرداخت كرده ام يكى براى تو و يكى براى همسرت.
و تو هرگز نخواهى فهميد كه آنشب براى من چه مفهومى داشته 

است، دوستت دارم پسرم.

شادگان گردى با هدف تقويت 
روحيه همبستگى بين اقوام

ميراث  موسسه  عامل  مدير 
برنامه  اجراى  از  بيان 
شهرستان  در  گردشگرى 

شادگان خبر داد. 
گفت:  سوارى  احمد 
تاالب گردى در شادگان و بازديد از انبارهاى خرما و روستاهاى 

منصوره و عبودى از برنامه ها اين تور گردشگرى است. 
اقشار  بين  همبستگى  روحيه  تقويت  داد:  ادامه  وى 
زمينه  در  تالش  گردشگرى،  صنعت   توسعه  اقوام،  و 
گردشگرى  به  رسانه ها  توجه  جذب  و  محروميت زدايى 
است.  برنامه  اين  هدف هاى  از  خوزستان  استان 
تور  برپايى  زمان  در  بيان  ميراث  موسسه  افزود:  سوارى 
گردشگرى شهرستان شادگان برنامه هايى مانند اجراى تئاتر 
شهرستان  شهروندان  عموم  براى  نيز  را  محلى  موسيقى  و 

شادگان اجرا مى كند. 
گردشگرى  تور  بيان:  ميراث  موسسه  عامل  مدير  گفته  به 
شادگان روز جمعه (21 اسفند 94) ساعت هفت صبح آغاز 

مى شود و شركت در آن براى همه آزاد است.

توليد نماهنگى براى 
شهيد حاج سعيد سياح طاهرى

سعيد  حاج  شهيد  نماهنگ 
هنرى  حوزه  در  طاهرى  سياح 

استان خوزستان توليد شد.
اين نماهنگ در زمينه پاسداشت 
مقام شامخ شهدا به ويژه شهداى 
مدافع و شهيد حاج سعيد سياح 
هنرمندان  از  كه  است  طاهرى 

شهيد استان خوزستان و شهرستان مقاوم آبادان بود.
 گزارش اين نماهنگ روايتى تصويرى از مبارزات اين شهيد 
نهايت  در  و  سازندگى  مقدس،  دفاع  دوران  در  قدر  گران 
حضور در سوريه و دفاع از حرم مطهر حضرت زينب (س) 
خوزستان  هنرى  حوزه  بصرى  و  سمعى  واحد  در  كه  است 

توليد شده است.
در   1336 سال  در  طاهرى  سياح  سعيد  حاج  شهيد 
شهرستان آبادان به دنيا آمد. دوران نوجوانى او مصادف 
عليه  بر  ايران  مردم  حق طلبانه  مبارزات  اوج گيرى  با 
سياح  شهيد  بزرگ  روح  بود.  پهلوى  خودكامه  حكومت 
استعمار  سلطه  عليه  بر  مبارزه  به  سمت  را  او  طاهرى 
راه  در  مجاهدت  و  داده  سوق  كشورمان  در  استبداد  و 
ريشه كن كردن نظام طاغوتى و برپايى حكومت اسالمى 
و  بورسيه  اخذ  بر  را  خمينى (ره)  امام  حضرت  به رهبرى 

تحصيل در آمريكا ترجيح داد.
پس از انقالب در عرصه هاى مختلف دفاع از كشور از جمله 
غائله ضدانقالب در كردستان، خط التقاط و فتنه منافقين 
دشمن  تجاوز  شروع  با  دانست،  فعال  مشاركتى  بنى صدر  و 
بعثى به ميهن عزيزمان به  همراه پدر و 2 برادرش داوطلبانه 
به دفاع از نظام مقدس جمهورى اسالمى و ميهن عزيزمان 
پرداخت،  رزمى  مختلف  رده هاى  فرماندهى  مسؤوليت  در 
همواره  عزيزمان،  مردم  مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در 
عمليات هاى  در  بارها  داشت،  حضور  مختلف  جبهه هاى  در 
از  زيادى  قسمت  دادن  دست  از  با  و  شد  مجروح  مختلف 
سالمتى و اهداى يك چشم خود به افتخار جانبازى ٪70 

نايل آمد.
شهيد سياح طاهرى پس از دوران دفاع مقدس در عرصه هاى 
مختلف فرهنگى در ترويج فرهنگ غنى دفاع مقدس كوشيد 
دفاع  موزه  ايجاد  جمله  از  راه،  اين  در  را  مؤثرى  اقدامات  و 
عمليات هاى  و  شهدا  يادواره هاى  برگزارى  و  آبادان  مقدس 
داراى  واالمقام  شهيد  آن  رسانيد.  انجام  به  تحميلى  جنگ 
و  تواضع  با  همراه  ناپذير  خستگى  و  پرتالش  بسيار  روحيه 
اخالص در عمل بود و اشتياق شديد او به خدمت و شهادت 
حرم  گرفتن  قرار  تهديد  مورد  با  شد  سبب  خدا  راه  در 
اهل بيت در سوريه به صف جهاد بر عليه گروه هاى تكفيرى 
و ضداسالم در مسؤوليت مستشارى بپيوندد. او چهار بار در 
اين جبهه حضور يافت تا اين كه سرانجام در روز چهارشنبه 
(23 دى 94) در سوريه شربت گواراى شهادت را نوشيد و 
به  پيوستن  در  بى تابى  و  صبر  سال ها  از  پس  بلندش  روح 

همرزمان شهيدش به ملكوت اعلى پر كشيد.

راه يابى شاعر خوزستانى به «شعر بامداد»
شاعر خوزستانى به بخش نهايى كتاب هاى شعر بامداد راه يافت.

داوود مالكى با مجموعه شعر جديدش كه هنوز به چاپ نرسيده  
و 40 شعر را در برمى گيرد و در اين دوره از جايزه كتاب هاى شعر 
بامداد شركت كرده بود توانست به  بخش نهايى كتاب هاى شعر 

بامداد راه يابد.
داوود مالكى متولد 1365 در شوشتر است و تاكنون از او مجموعه 
چاپ  به  او  از  نيست"  سرش  در  گوزنى  هيچ  شكار  "تفنگم  شعر 

رسيده است.
 اسامى نهايى شاعرانى كه آثار آن ها در بخش نهايى كارشناسى 
اهورايى  سرزمين  انتشارات  بامداد"  شعر  "كتاب هاى  فراخوان 
بيش ترين امتياز را از داوران اين فراخوان دريافت كرده اند اعالم 
شد هفت شاعر از ميان 26 شاعرى كه در بخش نخست داورى 
فراخوان  اين  داوران  جمعى  امتياز  بيشترين  بودند،  شده  انتخاب 
را از آن خود كردند. طبق قرار قبلى آثار اين شاعران با فروست 
منتشر  اهورايى  سرزمين  انتشارات  در  بامداد"  شعر  "كتاب هاى 

خواهد شد.
به زودى قرارداد چاپ آثار به همراه فهرست مدارك درخواستى از 
طريق ايميل به نشانى اينترنتى شاعران ارسال خواهد شد و بعد 

از دريافت مدارك آثار شاعران در دستور نشر قرار خواهد گرفت.
انتشارات  برنامه ريزى  طى  بامداد"  شعر  "كتاب هاى  طرح 
سرزمين اهورايى براى حمايت از شاعران جوان پايه ريزى شده 
فراخوان  در  شده  اعالم  شرايط  كه  شاعرانى  آن  مبناى  بر  و 
انتشارات را داشتند كتاب هاى شعر خود را ارسال و كارشناسان 
اين طرح (ابوالفضل پاشا، بهزاد خواجات و محمد آزرم ) پس از 
بررسى راى خود را به دبيرخانه  كتاب هاى بامداد اعالم كردند. 
داوران  مثبت  راى  سه  تا  دو  مجموع  آثار  چاپ  و  انتخاب  معيار 

براى هر اثر است.

ر رنگ و  نگ و 

ستاد  جلسه  در  گذشته  روز  وى  معاونان  و  خوزستان  استاندار 
نوروزى  مسافران  و  مهمانان  امنيت  تامين  بر  استان  نوروزى 

تاكيد ويژه كردند. 
و  بخش داران  فرمانداران،  حضور  در  مقتدايى  عبدالحسن 
مسؤول  همه  كه  اين  بر  تاكيد  با  خوزستان  استان  شهرداران 
تامين امنيت، پشتيبانى و كارهاى خدماتى هستند افزود: اولويت 
در  خودشانند.  حيطه  در  كه  باشند  شهروندانى  بايد  مسؤوالن 
عرصه خدمات رسانى بايد شفاف و صاف باشيم تا نواقص ديده 
شوند. در خوزستان به هر دليلى عمران و خدمات شهرى بسيار 
تعارضات  و  ناهنجارى ها  از  بسيارى  عامل  كه  است  آزاردهنده 

اجتماعى است. 
مهمانان  جذب  عمده  و  اصلى  عوامل  از  يكى  را  زيباسازى  او 
نوروزى دانست و گفت: بايد در باب زيباسازى انقالب زيبايى 
و نظافت برپا كنيم. بعضى از شهرهاى كشور نه اول سال، نه 
ميانه سال و نه پايان سال مى شناسند و هميشه از نظم و زيبايى 

خاصى برخوردارند. 
وى ادامه داد: بعضى از شهرها اين طراوت را دارند و آمادگى 
پذيرايى از مهمانان را دارند اما در بعضى شهرها على رغم انتظار 
بايد در فصل خاصى كارهايى انجام شود كه شهروندان تصور 
مهمانان  براى  و  نيست  آن ها  براى  كارها  اين  كه  مى كنند 

نوروزى است. 
كه  باشد  دايمى  مهمان  به  بايد  ما  حواس  كرد:  تاكيد  مقتدايى 
به  نوروزى  مهمانان  به  و  هستند  ما  شهروندان  و  مردم  همان 
عنوان درآمد و موقعيت اقتصادى و فرهنگى نگاه كنيم و اين 
فرصتى است كه نبايد از دست داد. مهمانان از امكانات استفاده 
مى كنند اما بهره مندى ما در حد صفر است. من به ايجاد نظم 
در استان عالقه مندم اما ميزان نارضايتى من در حد اعال است. 
استاندار خوزستان با اشاره به خدمات رسانى به شهروندان گفت: 
معتادان  بحث  يكى  هستند  مهم  نوروز  ايام  در  كه  موضوعاتى 
ديگر  بحث  مى شوند.  ديده  شهرها  در  راحت  خيلى  كه  است 

و  انواع  و  كرده  مخدوش  را  شهر  چهره  كه  است  تكدى گرى 
اقسام تكدى گرى را تا پاسى از شب مشاهده مى كنيم. اين امر 

به يك حرفه تبديل شده است. 
او تصريح كرد: اين موارد مشكل امنيتى ايجاد مى كنند. موضوع 
ديگر قليان است كه فاجعه است. پيش نياز اعتياد قليان است 
كه به شكل فاجه بارى پير، جوان، دختر و پسر در اماكن عمومى 
نبايد  امسال  مى كشند.  را  قليان ها  اقسام  و  انواع  راحتى  به  و 

مهمانان اين موارد را ببينند چون بسيار شرم آور است. 
استاندار  اجتماعى  و  سياسى  معاون  خبير،  فرج اهللا  همچنين 
از  بهتر  امسال  اميدوارم  كرد:  بيان  جلسه  اين  در  خوزستان، 
سال هاى قبل كار كنيم و شرايط مناسب و خوبى را فراهم كنيم 
تا مردم از تعطيالت بهترين استفاده را چه در شهر خود و چه در 

سفرهاى بين شهرى ببرند. 
به  كشور  نقاط  اقصى  از  كه  نوروزى  مهمانان  به  اشاره  با  وى 
در  آنها  حضور  اهميت  بر  تاكيد  نيز  و  مى كنند  سفر  خوزستان 
استان اظهار داشت: هر چه حضور مهمانان نوروزى به استان 
اثرات  و  مى برند  بيشترى  انتفاع  استان  مردم  باشد  بيشتر 
استان  براى  بيشترى  فرهنگى  و  امنيتى  اقتصادى،  اجتماعى، 
دارند چون هر چه مردم از نظر اقتصادى وضعيت بهترى داشته 

باشند فرمانداران و شهرداران هم بهتر عمل خواهند كرد. 
جوى  وضع  بودن  مناسب  بر  اميدوارى  ابراز  با  همچنين  خبير 
در ايام نوروز بيان كرد: اميدواريم مانند سال گذشته كه شاهد 
شرايط  نيز  امسال  بوديم  نوروز  اوايل  در  خوبى  بارندگى هاى 
چنين  شاهد  هم  امسال  پيش بينى  طبق  باشيم.  داشته  خوبى 

شرايطى خواهيم بود.
 معاون سياسى و اجتماعى استاندار خوزستان به وظيفه سنگين 
و خطير فرمانداران در زمينه تامين امنيت و لزوم توجه دستگاه ها 
به امنيت در ايام نوروز اشاره كرد و گفت: اگر خداى ناكرده خللى 
شكست  با  برنامه ريزى ها  تمام  آيد  وجود  به  امنيت  تامين  در 
ديگر  انجام  براى  مناسبى  بستر  امنيت  زيرا  مى شود  مواجه 

فعاليت ها است. 
مانند  دستگاه هايى  و  مراكز  كرد:  خاطرنشان  همچنين  خبير 
ميراث فرهنگى، گردشگرى، رستوران ها، هتل ها و مسافرخانه ها 

بايد مراقبت شوند تا خدمات بهتر و با كيفيت باال ارايه دهند. 
وى اظهار كرد: نقشه راهنما كه قرار است چاپ شود و در اختيار 
مهمانان قرار گيرد بايد از يك قالب معين و مشخصى برخوردار 
باشند و از يك شكل، فرمت و اندازه مشخص تبعيت كند و به 
نام شهر يا شهرستان مشخصى در مبادى ورودى شهرستان ها 

در اختيار مهمانان نوروزى قرار داده شود. 
او در همين زمينه تاكيد كرد: توجه به استفاده از مشاركت هاى 
مردمى بايد در دستور كار قرار گيرد. مردم به صورت بالقوه از 

ظرفيت و پتانسيلى برخوردارند كه مى توانند در امورات سفرهاى 
و  توجه  مورد  بايد  مردم نهاد  سازمان هاى  باشند.  موثر  نوروزى 
حمايت قرار گيرند و به آن ها مسؤوليت هايى محول شود. دخالت 
مردم سطح فرهنگ را باال مى برد و حساسيت آن ها را نسبت 
نظافت  در  بنابراين  مى دهد.  افزايش  باال  شهرستان  امورات  به 
كمك  آن ها  از  مى توان  گردشگران  راهنمايى  و  زيست  محيط 

گرفت. 
او همچنين با تاكيد بر توجه به سنت ها و فرهنگ هاى شهرها 
و لزوم احياى آنها توضيح داد: در هر حوزه فعاليت هاى فرهنگى 
گذاشته  نمايش  به  دستى  هنرهاى  و  موسيقى  مانند  هنرى  و 
شوند تا باعث جذب گردشگر شوند. در ايام نوروز مراسمى براى 
معرفى اين هنرها برگزار شود. گردشگرى آبى در شهرهايى كه 
در ساحل رودخانه ها هستند بايد مورد توجه قرار گيرد. در تمام 
جذاب  و  كردن  روز  به  سازماندهى،  و  هست  امكانات  شهرها 

كردن آن ها بايد موثر و براى مردم در آمدزايى داشته باشد. 
سياحى،  احمد  خوزستان  استان  نوروزى  ستاد  جلسه  ادامه  در 
معاون عمرانى استاندار خوزستان، نيز گفت: همدلى و هم گرايى 
نوروز  مانند  شرايطى  بايد  سال 95  در  شهرداران  و  فرمانداران 

سال 93 را فراهم كند. 
وى يادآور شد: ما در سال 93 رتبه دوم كشور را داشتيم و 3600 
نفر در نوروز 93 در غالب كاروان هاى راهيان نور به خوزستان 
آمدند اما در سال 94 افت كرديم و رتبه خوبى نداشتيم. در سال 
93 در زمينه كاهش حوادث رانندگى هم رتبه اول را داشتيم. 
در اين برهه زمانى وضعيت استان نسبت به كل كشور وضعيت 
مناسبى خواهد بود. بنابراين بايد آمادگى داشته باشيم تا شرايط 
سال 93 را مهيا كنيم. امسال 53 درصد افزايش بارندگى داشتيم 

و از نظر شرايط آب و هوايى وضعيت مطلوبى داريم. 
سياحى با اشاره به اين  كه بيش از 11 هزار مدرسه در استان 
در سال 93 در اختيار مهمانان نوروزى قرار داده شده بود افزود: 
براى  بايد  نوروزى  مهمانان  اموال  حفظ  براى  امنيت  تامين 
فرمانداران مهم باشد. ما مسؤول ايم و مسؤوليت پذيرفتيم و اگر 
اتفاقى بيفتد بايد جوابگو باشيم. همه ما محدوديت ها را مى دانيم 
ولى به نظر من اگر امكانات فرماندارى ها و شهردارى ها را به 
بهترى  شرايط  باشيم  داشته  خالقانه  ابتكارات  و  بگيريم  كار 

خواهيم داشت. 
معاون عمرانى استاندار خوزستان با بيان اين كه با ايجاد همدلى 
و وفاق ميان فرمانداران و شهرداران مى توان بهتر به مهمانان 
از  پس  داد:  ادامه  كرد  خدمات رسانى  نور  راهيان  و  نوروزى 
همچنين  امسال  كرد.  خواهيم  تقدير  برتر  شهرداران  از  ارزيابى 
مهمانان  به  خدمات رسانى  بر  و  مى كنيم  بازديد  شهرستان ها  از 

نوروزى نظارت خواهيم كرد.

عالى  شوارى  به  پيشنهاد  با  كشور  فرهنگى  ميراث  معاون 
معمارى و شهرسازى خواستار قرارگيرى طرح تفصيلى شوشتر 

در زمره طرح هاى ويژه مناطق تاريخى و فرهنگى شد.

محمدحسن طالبيان در اين باره گفت: طى پيشنهادى به شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى خواستار آن شديم كه طرح تفصيلى 
شوشتر در فهرست طرح هاى ويژه اى قرار بگيرد كه شوراى عالى 
معمارى و شهرسازى در مناطق تاريخى و فرهنگى تهيه مى كند.
و  فرهنگى  ميراث  متوليان  ويژه  نگاه  كرد:  خاطرنشان  وى 
پايدار  توسعه  و  تاريخى  بافت  حفظ  براى  مرتبط  دستگاه هاى 
با  فرهنگى  ثروت  اين  كه  مى شود  سبب  تاريخى  شهرهاى 

همكارى مردم بهتر حفاظت شود.
طالبيان يادآورى كرد: شوشتر يكى از شهرهاى تاريخى كشور 
محسوب مى شود كه بافت تاريخى آن در چند سال گذشته در 

معرض نابسامانى هاى بسيارى قرار گرفته است.
متوليان  ويژه  نگاه  افزود:  كشور  فرهنگى  ميراث  معاون 
بافت  حفظ  براى  مرتبط  دستگاه هاى  و  فرهنگى  ميراث 
مى شود  سبب  تاريخى  شهرهاى  پايدار  توسعه  و  تاريخى 

شود. حفاظت  بهتر  مردم  همكارى  با  فرهنگى  ثروت  اين  كه 
شوراى  به  شوشتر  ويژه  طرح  ارسال  از  پس  كرد:  بيان  وى 
عالى معمارى و شهرسازى درصدد هستيم كه ديگر شهرهاى 
تاريخى و فرهنگى خوزستان را كه شامل شهرهاى مهمى چون 
شوشتر، دزفول، بهبهان و... مى شود به شوراى عالى و معمارى 
شهرسازى ارسال كنيم تا به اين شهرهاى به چشم طرح هاى 

ويژه نگاه شود.
جذابيت شهر شوشتر به آبشارهايى است كه در آن جريان دارد. 
به  وابسته  اقتصاد  هخامنشى  دوره  در  باستان شناسان  گفته  به 
كشاورزى سبب شد سنگ بناى اين آبشارها گذاشته شود. حفر 
نهرهاى ساخته دست بشر با نام هاى «گرگر» و «داريون» را هم 
به اين دوره نسبت مى دهند. پس از هخامنشيان، ساسانيان بودند 
كه تحولى عظيم در منطقه ايجاد كردند و بى نظيرترين شبكه 

آبيارى در اعصار كهن را در اين منطقه بنا نهادند.

گفت:  هتل دارى  و  گردشگرى  مديريت  ارشد  كارشناس 
گردشگرى يك صنعت و علمى است كه احتياج به برنامه ريزى 
مخصوص با نوع و متناسب با ظرفيت ها و منابع موجود و مورد 

استفاده دارد.
على رئوفى خاطرنشان كرد: بارها به اين نكته اشاره شده است 
كه گردشگرى از حالت يك مسافرت ساده خارج شده و تنها به 
صرف سفر كردن نمى توان در مورد اين صنعت اظهار نظر كرد 

چون احتياج به تخصص دارد.
وى يادآورى كرد: گاهى در مجامع گردشگرى و حتى در بين 
بعد  كه  مى كنيم  برخورد  كسانى  به  گردشگرى  تصميم گيران 
از مسافرت كردن به فكر كپى بردارى از ديگر شهرها و حتى 
تفاوت هاى  دليل  به  كار  اين  كه  هستند  جهان  ديگر  مناطق 
نادرست  منطقه  خواص  تا  مسافران  نوع  تا  مردم  از  گوناگون 
است و چه بسيار پروژه هاى باارزش از لحاظ مالى كه به علت 
عدم هماهنگى و تناسب با منطقه و مسافران بعد از كپى بردارى 

با شكست مواجه مى شوند.
او با اشاره به برنامه ريزى گردشگرى توضيح داد: مسؤوالن كار 
علمى در مورد گردشگرى و موارد الزم را اعمال كرده و بعد از 
ايجاد و انجام تمام موارد شروع به درآمدزايى از منابع بى نظير ما 
كنند. البته اگر كه سياست بازى و دسته كشى و تمايل به انجام 
يا  مى روند  بين  از  هم  زودى  به  معموال  كه  زودبازده  كارهاى 

آسيب رسان هستند از بين برود .
كارشناس ارشد مديريت گردشگرى و هتل دارى با بيان اين كه 
دنيا  در  كه  است  مسايلى  مهمترين  از  يكى  گردشگرى  امروزه 
حكومت ها، سرمايداران و اهالى صنعت به آن توجه دارند گفت: 
نه تنها به خاطر درآمد باال، ميزان اشتغال زايى و تعداد مسافران 
بلكه به خاطر تاثيراتى كه مى تواند در زندگى مردم و محيطى 
كه در آن زندگى مى كنند به لحاظ فرهنگى و به لحاظ حفظ و 

نگه دارى از منابع مى تواند تاثيرگذار باشد.
رئوفى ادامه داد: از اين رو گردشگرى در كشورهاى مختلف و 
به تناسب آن كشور و منابع موجود در آن كشور مورد بررسى و 

در جهت رشد و توسعه و درآمدزايى از آن موجب سياست گذارى 
و تدوين قانون و برنامه ريزى قرار مى گيرد. در ابتدا اين تعيين 
قوانين توسط مجلس و دولت بعد از بررسى و در نظر گرفتن 
و  حفظ  جهت  در  و  منابع  با  متناسب  و  كشور  آن  ويژه  شرايط 
نگه دارى اين منابع و همچنين همزمان كسب باالترين درآمد از 

اين منابع انجام مى پذيرد.
گردشگرى  برنامه ريزى  در  قدم  اولين  واقع  در  افزود:  وى 
سياست گذارى و نوشتن قوانين و مقررات مربوط به گردشگرى 
در آن كشور با در نظر گرفتن تمام موارد است كه اين مهم توسط 
دولت و مجلس انجام مى پذيرد و اين حكومت است كه وظيفه 
دارد بر اجراى اين قوانين و مقررات و سياست ها نظارت كامل 
داشته باشد. مرحله دوم اجراى اين سياست ها و قوانين است كه 
سازمان هاى  به  گردشگرى  در  صاحب نام  و  پيشرفته  جوامع  در 

مردم نهاد و بخش خصوصى و جوامع محلى واگذار مى شود.
او تاكيد كرد: اولين قدم براى راه اندازى گردشگرى سياست گذارى 
از  استفاده  بعد  و  دولت  توسط  مقررات  تصويب  و  تدوين  و 
تشكل هاى مردم نهاد و تشكيل آن ها و جذب بخش خصوصى و 
جوامع محلى براى اجراى آن ها است و در كشورهاى پيشرفته و 
توسعه يافته دولت نقش نظارتى را با قدرت تمام دارا است و اجرا 

به وسيله سازمان هاى نام برده انجام مى پذيرد.
گفت:  هتل دارى  و  گردشگرى  مديريت  ارشد  كارشناس 
برنامه ريزى گردشگرى در چهار مرحله انجام مى پذيرد و تمام 
و  اقليمى  شرايط  به  توجه  با  و  مدون  صورت  به  مراحل  اين 
آن  نوع  منابع  به  توجه  و  بومى  و  فرهنگى  شرايط  جغرافيايى، 
نوشته و ايجاد مى شود و نوع استفاده و كاربرى زمين نيز نقش 

بسزايى در برنامه ريزى گردشگرى دارا است.
رئوفى توضيح داد: مرحله اول نقشه و برنامه كشورى است كه 
اين برنامه با توجه به امكانات كلى نوع گردشگرى كه تمايل به 
جذب آن دارا است و با توجه به منابع در آن كشور و سياست 
گردشگرى آن كشور نوشته و مدون مى شود و به صورت كلى 
و جامع است. مرحله بعد برنامه ريزى منطقه اى است كه با توجه 

به آب و هوا و امكانات موجود در هر منطقه آن كشور نوع و 
مناطق گردشگرى مشخص و ايجاد مى شود.

كه  است  و شهرى  استانى  برنامه ريزى  بعد  قدم  در  افزود:  وى 
كاربرى  زير ساخت ها،  مورد  در  اختصاصى  صورت  به  دوباره 
زمين و منابع موجود و سايت هاى گردشگرى مدون مى شود و 
مرحله آخر سايت پلن يا برنامه مدون و زنده سازى خود بناهاى 
گردشگرى و محوطه گردشگرى و با توجه به حفظ و نگه دارى 
بنا و همزمان درآمدزايى  از بناها مدون و نوشته و اجرا مى شود.

او همچنين خاطرنشان كرد: حفظ و نگه دارى انرژى ها در تمام 
يك  داشتن  براى  .پس  شود  گرفته  نظر  در  بايد  مراحل  اين 
گردشگرى پويا و به حداقل رساندن عوارض ناشى از گردشگرى 
كه گاه از ترس اين عوارض سرمايه ملى ما به هدر مى رود در 
وحله اول انجام اين امور الزامى است زيرا كار بدون برنامه ريزى و 
بدون مطالعه همواره با مشكل و نقصان مواجه مى شود و مى تواند 
آسيب رسان، مخرب و بالاستفاده باشد. محققان و دانشمندان در 
زمينه گردشگرى معموال راه اندازى گردشگرى را به شكل ساختن 
يك خانه تصور مى كنند كه براى به نتيجه رسيدن ابتدا احتياج به 
نقشه و پى ريزى دارد چون در صورت عدم وجود اين سنگ بناها 

اين خانه سست و متزلزل خواهد بود.
توجه  با  ما  كشور  در  كرد:  تاكيد  گردشگرى  كارشناس  اين 
مراحل  اين  وجود  عدم  و  بى شمار  منابع  داشتن  بودن،  بكر  به 
كرد  پياده  را  برنامه ريزى ها  بهترين  و  پيشرفته ترين  مى توان 
و  موارد  اين  از  آگاهى  عدم  متاسفانه  اما  رسانيد  انجام  به  و 
نداشتن برنامه ريزى مدون گردشگرى و نقشه راه براى توسعه 
گردشگرى و نداشتن ديد تخصصى مانع از راه اندازى گردشگرى 

در كشور ما شده است .
رئوفى گفت: يكى ديگر از مواردى كه بارها به آن اشاره شده 
است برخورد سيستمى با گردشگرى و بيان اين موضوع است 
از  استفاده  با  و  است  سيستم  يك  صورت  به  گردشگرى  كه 
و  سيستم  اين  زمينه  اين  در  خبره  انسان هاى  و  متخصصان 

چرخه به حركت درمى آيد.

استاندار خوزستان عنوان كرد؛

مواردى كه در ايام نوروز مشكل امنيتى ايجاد مى كنند

كارشناس ارشد مديريت گردشگرى: 

نبود نقشه راه و ديد تخصصى از موانع توسعه گردشگرى ما است

شوشتر در فهرست طرح هاى ويژه مناطق تاريخى و فرهنگى

نخلستان

داستانك

خبر
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از سوى رئيس سازمان غذا و دارو؛ 
60 درصد آبليموها تقلبى است

وجود  دارو،  و  غذا  سازمان  رئيس  و  بهداشت  وزير  معاون 
آرسنيك در آب ميوه هاى صنعتى را رد كرد.

دكتر رسول ديناروند در واكنش به برخى اخبار مبنى بر وجود 
آرسنيك در آب ميوه هاى صنعتى، تاكيد كرد: بررسى هاى

ما نشان مى دهد كه چنين چيزى واقعيت ندارد.
وى در ارتباط با وضعيت سالمت آبليموهاى صنعتى نيز، 
سال  در  دارو  و  غذا  سازمان  هاى  بررسى  اساس  بر  گفت: 
94، بيش از 60 درصد آبليموهاى صنعتى از كيفيت الزم 

برخوردار نيستند.
دسته  اين  دارو،  و  غذا  سازمان  نظر  از  داد:  ادامه  ديناروند 

از آبليموهاى صنعتى تقلبى بوده و مورد تاييد ما نيستند.

سازمان غذا و دارو تفاهمنامه امضا كرد؛
بازار محصوالت آرايشى ساماندهى مى شود

نايب رئيس انجمن وارد كنندگان فرآورده هاى بهداشتى و 
آرايشى ايران، از ساماندهى بازار محصوالت آرايشى كشور 

به دنبال امضاى تفاهمنامه با سازمان غذا و دارو خبر داد.
واردكنندگان  انجمن  تفاهمنامه  امضاى  به  مقيمى،  حميد 
فرآورده هاى بهداشتى، آرايشى و عطريات ايران با سازمان 
راستاى  در  تفاهمنامه  اين  گفت:  و  كرد  اشاره  دارو  و  غذا 
برخى  سپارى  برون  بر  مبنى  يازدهم  دولت  هاى  سياست 

امور به بخش خصوصى، به امضا رسيد.
وى با اشاره به مذاكراتى كه از چند ماه قبل با سازمان غذا 
افزود:  بود،  شده  آغاز  تفاهمنامه  اين  امضاى  براى  دارو  و 
خوشبختانه با حضور دكتر جنت و همراهى دكتر ديناروند، 

اين روند به سر انجام رسيد.
دبير انجمن واردكنندگان فرآورده هاى بهداشتى، آرايشى 
تفاهمنامه  اين  امضاى  با  كرد:  تاكيد  ايران  عطريات  و 
ديگر نيازى نيست وارد كنندگان فرآورده هاى آرايشى و 
بهداشتى و عطريات براى امور مربوط به واردات محصوالت 
به دانشگاه هاى علوم پزشكى يا سازمان غذا و دارو مراجعه 

كنند.
مقيمى در ادامه به برخى ديگر از آثار اين تفاهمنامه در 
گفت:  و  كرد  اشاره  كشور  بهداشتى  و  آرايشى  لوازم  بازار 
يكى از مشكالت در بازار لوازم آرايشى، وجود محصوالت 
مى  تهديد  را  كنندگان  مصرف  سالمت  كه  است  قاچاق 
جهت  در  تفاهمنامه،  اين  امضاى  با  رو،  همين  از  كند. 
قانونى  و  رسمى  كانال  از  محصوالت  واردات  مجوز  صدور 

كشور تسريع مى شود.
جهت  در  دارو  و  غذا  سازمان  مسئوالن  از  قدردانى  با  وى 
شناسايى  اظهارداشت:  انجمن،  به  اعتمادشان  حسن 
كاالهاى استاندارد و جلوگيرى از ورود كاالهاى قاچاق به 
بازار لوازم آرايشى و بهداشتى، عالوه بر اينكه موجب رونق 
اين  كنندگان  مصرف  سالمت  شود،  مى  كشور  اقتصادى 

قبيل محصوالت را تضمين مى كند.
لوازم  بازار  محصوالت  درصد   70 اينكه  اعالم  با  مقيمى 
آرايشى كشور وارداتى است، گفت: اين وضعيت در زمينه 
عطريات بيشتر خودنمايى مى كند، بطوريكه در حدود 90 

درصد عطريات وارداتى هستند.
دبير انجمن واردكنندگان فرآورده هاى بهداشتى، آرايشى 
را  تفاهمنامه  اين  محاسن  از  ديگر  يكى  ايران،  عطريات  و 
دانست  خارجى  و  داخلى  محصوالت  بين  رقابت  ايجاد   ،
انتقال  زمينه  جهانى،  معتبر  برندهاى  واردات  با  افزود:  و 
تكنولوژى توليد اين قبيل فرآورده ها در كشور فراهم مى 
برندهاى  بتوانيم  تا  كنيم  مى  تالش  آن،  دنبال  به  و  شود 

معروف و معتبر جهانى را در داخل توليد كنيم.
لوازم  كنندگان  مصرف  حقوق  از  دفاع  همچنين،  مقيمى 
با  گفت:  و  داد  قرار  تاكيد  مورد  را  آرايشى  و  بهداشتى 
از  شود  مى  تالش  اينكه  بر  عالوه  تفاهمنامه،  اين  امضاى 
كشور  داخلى  بازار  به  كيفيت  بى  و  تقلبى  كاالهاى  ورود 
خواهيم  هدفمند  را  واردات  هاى  تعرفه  شود،  جلوگيرى 
كرد تا بتوانيم از اين طريق از حقوق مصرف كنندگان اين 

فرآورده ها حمايت كنيم.
وى در پايان از برگزارى كالس هاى آموزشى براى اعضاى انجمن 
خبر داد و افزود: قطعا با امضاى اين تفاهمنامه، بازار فرآورده هاى 

آرايشى و بهداشتى كشور ساماندهى مى شود.

محققان هشدار مى دهند؛
مصرف نوشابه هاى انرژى زا 
ضربان قلب را نامنظم مى كند

يافته ها نشان مى دهد مصرف برخى نوشابه هاى انرژى زا 
در حجم باال ممكن است باعث افزايش خطر بروز ضربان 

نامنظم قلب شود.
نوشابه  مصرف  دهد  مى  نشان  آمريكايى  محققان  مطالعه 

هاى انرژى زا در حجم باال براى سالمت قلب مضر است.
ساچين شاه، محقق اصلى اين مطالعه، در اين باره مى گويد: 
«يافته هاى ما نشان مى دهد مصرف نوشابه هاى انرژى زا 
در حجم باال موجب افزايش ريسك ضربان غيرعادى قلب 
با  بايد  ها  نوشيدنى  نوع  اين  كنندگان  مصرف  و  شود  مى 

احتياط آنها را مصرف كنند.»
در اين مطالعه 27 شركت كننده سالم در رده سنى 18 تا 
40 سال حضور داشتند. اين شركت كنندگان يا دو قوطى 
نوشيدنى انرژى زا يا دو قوطى نوشيدنى دارونما را يك بار 

در روز به مدت سه هفته خوردند.
تا پايان هفته سوم، نه شركت كنندگان و نه محققان نمى 

دانستند چه كسانى كدام نوشيدنى را خورده اند.
مصرف  از  قبل  را  افراد  خون  فشار  و  قلب  ضربان  محققان 
مصرف  از  بعد  ساعت  شش  طول  در  بار  چهار  و  نوشيدنى 

اندازه گيرى كردند.
بودند،  كرده  مصرف  زا  انرژى  نوشابه  كه  شركت كنندگانى 
شاهد افزايش قابل توجه نشانگر ريسك ضربان قلب غيرعادى 
موسوم به فاصله QTc بودند. اين شركت كنندگان همچنين 

افزايش نسبى فشار خون را نيز تجربه كردند.
اين تاثيرات به مدت 2 ساعت بعد از مصرف نوشابه هاى 
فاصله  در  تغييرى  هيچ  مقابل  در  داشت.  دوام  زا  انرژى 
دارونما  نوشابه  كه  كنندگانى  شركت  خون  فشار  و   QTc

مصرف كرده بودند مشاهده نشد.

سالمت
محققان مى گويند؛ 

دور از نور آفتاب باشيد تا ديرتر پير شويد
طبق يك مطالعه جديد، براى ُكند كردن روند پيرى از قرار 

گيرى در معرض اشعه هاى آفتاب خوددارى كنيد.
 شما نمى توانيد زمان را متوقف كنيد اما مى توايد سرعت 
روند پيرى را ُكندتر كنيد. تمام آنچه كه بايد انجام دهيد 

دورى از نور خورشيد است.
عمومى  بيمارستان  محققان  توسط  زن   231 مطالعه 
نور  از  دور  كه  افرادى  است  ساخته  آشكار  ماساچوست 
سال  كنند 20  مى  استفاده  ضدآفتاب  از  و  بوده  خورشيد 
نور  معرض  در  همواره  كه  هستند  افرادى  از  تر  جوان 

خورشيد قرار دارند.
دكتر «الكسا كيمبال»، عضو تيم تحقيق، در اين باره مى 
آب  زيادى  مقدار  نوشيدن  كه  عمومى  باور  «اين  گويد: 
براى سالم ماندن خوب است صرفا يك افسانه است چرا 
كه بدن خودش به خوبى تشخيص مى دهد به چه ميزان 

آب نياز دارد.»
زنان،  پوست  از  كوچكى  هاى  نمونه   DNA بررسى 
ديدگاهى را در مورد آسيب ناشى از نور خورشيد به پوست 
صورت  پوست  در   CDKN۲A به  موسوم  ژن  داد.  نشان 
نسبت به پوست ساير نواحى بدن در قرارگيرى در معرض 

نور خورشيد فعال تر است.
محققان دريافتند اين ژن در زنانى كه مى گويند عاشق نور 
خورشيد هستند و در افرادى كه مسن تر به نظر مى رسند 

به مراتب فعال تر است.
آن  نشانه   CDKN۲A فعاليت  كيمبال،  دكتر  گفته  به 
است كه سلول فرسوده مى شود و زنان بايد از پوست شان 
در تمام طول سال، و نه فقط در تعطيالت ساحلى، مراقبت 
كنند. مراقبت روزانه پوست از عوامل موثر در حفظ جوانى 

پوست است.

نتايج يك تحقيق نشان مى دهد؛
خوردن كلم بروكلى خطر ابتال 
به سرطان كبد را كاهش مى دهد

محققان  اخيـر  مطالعـه 
كـلـم  دهـد  مى  نشـان 
بروكلى مى تواند موجـب 
به  ابتال  ريسك  كاهـش 
سرطان كبـد و پيشگيرى 
بيمـارى  پيـشرفـت  از 

كبـد چـرب شود.
خود  اخير  مطالعه  در  آمريكا  ايلينوى  دانشگاه  محققان 
چرب  كبد  و  كبد  سرطان  و  بروكلى  كلم  بين  رابطه  به 
سبزى  اين  مصرف  بين  رابطه  قبلى  مطالعات  پرداختند. 
و كاهش خطر بروز سرطان هاى مشخصى نظير سرطان 

سينه، روده و پروستات را اثبات كرده بود.
رژيم  مصرف  تحقيق،  تيم  عضو  جفرى،  اليزابت  گفته  به 
غذايى حاوى قند باال و چربى باال و داشتن چربى اضافى 
تواند  مى  كه  است  همراه  چرب  كبد  بيمارى  پيشرفت  با 
سرطان  و  كبدى  سيروز  نظير  هاى  بيمارى  بروز  به  منجر 

كبد شود.
محققان كه اين نوع رژيم غذايى را رژيم غذايى غربى عنوان 
مى كنند در مطالعه خود بر روى موش ها، آنها را به چهار 
گروه تقسيم كردند: برخى تحت رژيم غذايى كنترل يا رژيم 
غذايى غربى بودند و به برخى كلم بروكلى داده شد و به 

برخى ديگر كلم بروكلى داده نشد.
رژيم  گروه  هاى  موش  در  دهد  مى  نشان  مطالعه  نتيجه 
غذايى غربى، هم تعداد گره هاى سرطانى و هم اندازه اين 
به  كلم بروكلى  زمانيكه  اما  يافت.  افزايش  كبد  در  ها  گره 
رژيم غذايى آنها اضافه شد، تعداد گره ها كاهش يافت. اما 

در اندازه گره ها تغييرى حاصل نشد.

جديدترين يافته محققان نشان مى دهد؛
وعده هاى غذايى غنى از پروتئين 

راهكار مناسب كاهش وزن

پروتئين  از  غنى  غذايى  رژيم  محققان،  جديد  يافته  طبق 
موجب مى شود فرد خيلى زود احساس سيرى كند.

مصرف  اينديانا،  پوردو  دانشگاه  محققان  اخير  يافته  طبق 
براى  بسيار  پروتئين  از  غنى  غذايى  مواد  ساير  و  گوشت 
سيرى  احساس  به  چراكه  است  مفيد  اضافى  وزن  كاهش 
كالرى  مصرف  به  منجر  حال  عين  در  و  كرده  كمك 

كمترى مى شود.
متس»،  سرپرستى «ريچارد  به  دانشگاه  اين  محققان  تيم 
داده هاى موجود از چندين مطالعه را مورد تحليل و بررسى 
پروتئين  دريافتند  خود  جديد  مطالعه  در  آنها  دادند.  قرار 

زودتر موجب سير شدن فرد مى شود.
نشان  ما  مطالعه  «شواهد  گويد:  مى  باره  اين  در  متس 
مى دهد پروتئين موجب فعال سازى هورمون سيرى مى 
ميزان  افزايش  با  اى  قوى  بسيار  رابطه  اينرو  از  و  شود 

سيرى دارد.»
با اين وجود محققان تاكيد دارند كه پروتئين به احساس 
در  اما  كند،  مى  كمك  دارند  رژيم  كه  افرادى  در  سيرى 

زمينه كاهش وزن جادو نمى كند.
پروتئين  مصرف  افزايش  كه  كنند  مى  پيشنهاد  محققان 
مى تواند اولين گام مثبت براى افرادى باشد كه سعى بر 
شامل  پروتئين  از  غنى  خوراكى  مواد  دارند.  وزن  كاهش 
و  ماست،  عدس،  لوبيا،  سويا،  ماهى،  گوشت،  مرغ،  تخم 

مغزيجات است.
رژيم  وزن  كاهش  بلندمدت  تاثير  هنوز  محققان،  گفته  به 

غذايى مملو از پروتيئن آشكار نشده است.

سالمت

به گفته محققان افراد چاقى كه غذاهاى چرب و فاقد ارزش غذايى 
مصرف مى كنند، بسيار در معرض ابتال به سرطان روده قرار دارند.

غذايى  رژيم  كه  اند  دريافته  هاروارد  دانشگاه  محققان  از  تيمى 
غنى از چربى موجب افزايش ريسك ابتال به سرطان روده بزرگ 
سلول  در  جهش  ايجاد  موجب  غذاها  نوع  اين  چراكه  شود  مى 

هاى روده مى شوند.
آزمايشگاهى،  هاى  موش  روى  بر  شده  انجام  مطالعه  طبق 
محققان دريافتند موش هايى كه با غذاهاى چرب تغذيه شدند 
بيش از موش هاى داراى تغذيه عادى دچار تغييرات در سلول 
تومورهاى  تشكيل  به  منجر  كه  تغييراتى  شدند،  روده  هاى 

سرطانى مى شود.
مى  باره  اين  در  تحقيق،  تيم  سرپرست  بياض»،  «سمير 
چربى  از  غنى  غذايى  رژيم  بين  اپيدمولوژيكى  گويد: «رابطه 
پيش  سالها  از  وزن  اضافه  داراى  افراد  در  روده  سرطان  و 
گزارش شده است، اما مكانيسم هاى اصلى آن هنوز مشخص 

نبودند. اما مطالعه ما براى اولين بار نشان مى دهد كه چگونه 
سلول  عملكرد  در  تغيير  موجب  چربى  از  مملو  غذايى  رژيم 
تومور  تشكيل  در  تغييرات  اين  چگونه  و  شده  روده  بنيادى 

نقش دارند.»
محققان دريافتند مصرف رژيم غذايى حاوى چربى باال به شكل 
قابل توجهى موجب افزايش منبع سلول هاى بنيادى روده مى 
شود و همچنين شمار سلول هاى ديگرى هم كه نظير سلول 

هاى بنيادى رفتار مى كنند افزايش مى يابد.
هيچ  بدون  بنيادى  شبه  هاى  سلول  و  بنيادى  هاى  سلول  اين 
كنترلى شروع به تقسيم شدن مى كنند و تومورهاى سرطانى را 
تشكيل مى دهند. به نظر مى رسد همين عملكرد سلولى دليل 
افزايش ريسك بروز سرطان روده بواسطه مصرف رژيم غذايى 

پرچرب در افراد چاق باشد.

محققان هشدار دادند؛

غذاهاى چرب ريسك ابتال به سرطان روده را افزايش مى دهند

بين  اى  رابطه  دهد  مى  نشان  محققان  مطالعات 
عالئم افسردگى و شروع بيمارى آلزايمر وجود دارد.
طبق يافته محققان دانشگاه فنالند شرقى، افرادى 
كه غالبا مبتال به افسردگى هستند با گذشت زمان 
قرار  آلزايمر  بيمارى  به  ابتال  معرض  در  بيشتر 
داروهاى  از  استفاده  اند  دريافته  محققان  دارند. 
داراى  كه  افرادى  بين  در  بسيار  ضدافسردگى 

متداول ترين نوع زوال عقل هستند، رواج دارد.
يافته ها حاكى از اين مطلب است كه شروع مصرف 
در  آلزايمر  به  مبتال  افراد  در  ضدافسردگى  داروى 

مقايسه با ساير افراد به مراتب بيشتر است.
يافته هاى محققان مبتنى بر 62,104 فرد فنالندى 
مبتال به بيمارى آلزايمر بود كه بيمارى شان بين 

سال هاى 2005 و 2011 تشخيص داده شده بود.
داروهاى  مصرف  شروع  دريافتند  محققان 
سال   9 از  آلزايمر  به  مبتال  افراد  در  ضدافسردگى 

قبل از تشخيص بيمارى شان آغاز شده بود.
مصرف داروى ضدافسردگى در اين مطالعه از 9 سال 
قبل از تشخيص تا 4 سال بعد از تشخيص بيمارى 
آلزايمر در افراد بررسى شد. در طول اين مدت 13 
سال، 42 درصد از افراد مبتال به بيمارى آلزايمر و 
22 درصد از افراد فاقد اين بيمارى مصرف داروى 

ضدافسردگى را از قبل شروع كرده بودند.
موردمصرف  ضدافسردگى  داروى  ترين  متداول 
نظير   ،SSRI گروه  داروهاى  افراد  اين  در 

بود. ميرتازاپين، 

بر اساس نتايج پژوهش ها؛

عالئم افسردگى نشان دهنده ريسك ابتال به آلزايمر است

 چرا سكوت براى مغز مفيد است؟

در  بهداشت  جهانى  سازمان  گزارش  اساس  بر 
«طاعون  را  صوتى  آلودگى  كه   2011 سال 
كه  دارد  وجود  محكمى  مدارك  ناميد،  مدرن» 
آلودگى هاى صوتى محيط اثرات مضر شديدى 

بر سالمت عمومى جامعه دارد.
 با افزايش انواع صدا در محيط هاى درون و 
سكوت  دنبال  به  بيشترى  افراد  خانه،  از  خارج 

رژيم  مانند  تدابيرى  آن  نتيجه  در  و  هستند 
برنامه  يا  صبحگاهى  اى  دقيقه   10 سكوت 

سكوت 10 روزه شكل گرفته است.
مغز  براى  سكوت  مثبت  پيامد  چهار  ادامه  در 
و  استرس  كاهش  موجب  كه  اند  شده  بررسى 

تمركز بيشتر مى شوند.
1- سكوت موجب كاهش استرس و تنش مى شود

بر اساس نتايج تحقيقات، آلودگى صوتى، عامل 
موجب  و  است  قلبى  حمله  و  باال  فشارخون 
كاهش شنوايى و افت سالمت عمومى بدن مى 
آميگدال  بخش  تحرك  با  بلند  صداهاى  شود. 
برعهده  را  احساسات  درك  وظيفه  كه  مغز 
هورمون  توليد  و  استرس  افزايش  باعث  دارد، 

كورتيزول مى شوند.
اين در حالى است كه سكوت داراى آثار مخالف 
بدن  و  مغز  از  را  تنش  و  است  صوتى  آلودگى 

دور مى كند.
بر اساس تحقيقاتى كه در سال 2004 در نشريه 

Heart منتشر شد، دو دقيقه سكوت بيش از 
گوش دادن به موسيقى آرامش بخش، موجب 

از بين رفتن تنش و آرامش مى شود.
2- سكوت، توان ذهنى را بازيابى مى كند

در زندگى روزمره، دائما اطالعات حسى به مغز 
حل  گيرى،  تصميم  فرآيند  و  شوند  مى  ارسال 
مشكل و كنترل امور روزمره، بخش عمده اى 
اين  مكرر  اجراى  با  كند.  مى  درگير  را  مغز  از 
مى  كاهش  ما  مغزى  توان  و  توجه  فرآيندها، 
مساله  حل  تمركز،  هنگام  در  احتماال  و  يابد 
مى  مواجه  مشكل  با  جديد،  هاى  ايده  ارايه  و 
شويم. زمانى كه از محرك هاى صوتى رهايى 
مى يابيم، مغز فرصتى براى بازسازى و بازيابى 

توان خود به دست مى آورد.
مغز  فرض  پيش  شبكه  سكوت  هنگام   -3

فعال مى شود
هنگامى كه به تمركز يا مديتيشن مى پردازيم، 
شبكه  شود.  مى  فعال  مغز  فرض  پيش  شبكه 

بخش  از  اى  شبكه  واقع  در  مغز  فرض  پيش 
تعامل  يكديگر  با  كه  است  مغز  مختلف  هاى 
يكديگر  با  شدت  به  ها  آن  فعاليت  و  دارند 
ارتباط دارد. اين شبكه زمانى بيشترين فعاليت 
توجهى  خارج  دنياى  به  شخص  كه  دارد  را 
درك  امكان  مغزى  حالت  اين  باشد.  نداشته 
خالقيت  سايرين،  با  همدردى  تجارب،  كامل 
را  روانى  و  روحى  وضعيت  بهبود  و  بيشتر 

فراهم مى كند.
4- سكوت امكان بازسازى سلول هاى مغز را 

فراهم مى كند
روى   2013 سال  در  كه  تحقيقاتى  اساس  بر 
نشريه  در  آن  نتايج  و  گرفت  انجام  ها  موش 
Brain منتشر شد، دو ساعت سكوت روزانه 
جديد  هاى  سلول  گيرى  شكل  به  منجر 
مغز  از  بخش  اين  شود.  مى  هيپوكامپ  در 
مسئوليت يادگيرى، حافظه و كنترل احساسات 

را برعهده دارد.

 ارتباط پا با قلب چيست؟
خون  دارد  وظيفه  قلب  كه  بدن  نقطه  رترين 
پمپاژ شده را به آن برساند، پاها هستند. اگر به 
هر دليل از جمله بيمارى هاى شريانى محيطى 
يا انسداد سرخرگ ها، خون به پا نرسد، جريان 

خون الزم در ناحيه پاها كاهش مى يابد.
سالمت پا و به ويژه كف پا يكى از مهمترين 
اغلب  كه  است  بدن  عمومى  سالمت  اركان 
تحقيق  يك  نتيجه  شود.  مى  گرفته  ناديده 
نشان مى دهد حدود سه چهارم افراد در طول 
زندگى خود يك مشكل جدى مرتبط با پا را 
تجربه مى كنند كه به راحتى قابل پيشگيرى 

بوده است.
چندصد  معادل  فشارى  متوسط  طور  به  روزانه 
تن بر اثر راه رفتن به پاها وارد مى شود. اين 
موضوع به وضوح گوياى اهميت اين عضو از 
بدن است. يك چهارم از استخوان هاى بدن؛ 
يعنى حدود 50 استخوان، در مجموع در دو پا 
قرار دارند كه مى توانند منجر به درد و ناراحتى 
در ناحيه زانو، ران و كمر شوند. همچنين پاها 
متشكل از بيش از 60 مفصل و 200 ماهيچه، 

تاندون و رباط هستند.
***ارتباط پا با قلب چيست

دورترين نقطه بدن كه قلب وظيفه دارد خون 
اگر  هستند.  پاها  برساند،  آن  به  را  شده  پمپاژ 
شريانى  هاى  بيمارى  جمله  از  دليل  هر  به 
پا  به  خون  ها،  سرخرگ  انسداد  يا  محيطى 
نرسد، جريان خون الزم در ناحيه پاها كاهش 
دريافت  عدم  داليل  از  ديگر  يكى  يابد.  مى 
در  پالك  وجود  پا،  در  كافى  اكسيژن  و  خون 

رگ هاى خونى است.
بيماران ديابتى  مشكل خون رسانى به پاها در 
بسيار جدى تر است و مى تواند اثرات نامطلوبى 
در پى داشته باشد: بنابراين كاهش جريان خون 
در ناحيه پا، يك تهديد جدى براى سالمت است.

*** كفش هاى پاشنه دار ممنوع
استفاده از كفش پاشنه بلند باعث مى شود كه 
زانو تحت فشار بيشترى قرار گيرد و استخوان 

ها و مفاصل سايش پيدا كنند. اين امر به مرور 
آرتروز  شكل  ترين  دردناك  بروز  باعث  زمان 

زانو مى شود.
آرتروز زانو در زنان دو برابر شايع تر از مردان 
است و همين امر محققان را به فكر واداشت 
كه شايد اين امر ناشى از تفاوت در راه رفتن و 
لباس پوشيدن آنان باشد. تحقيقات بيشتر نشان 
از  استفاده  مستقيم  نتيجه  زانو  آرتروز  كه  داد 

كفش پاشنه بلند است.
در اين تحقيقات، استفاده از كفش پاشنه بلند 
دارند،  وزن  اضافه  كه  زنانى  و  الغر  زنان  در 
دو  هر  در  آن  بر  وارد  نيروهاى  و  زانو  حركات 

حالت مورد بررسى قرار گرفت.
هنگام  كه  دهد  مى  نشان  تحقيقات  نتايج 
استفاده از كفش پاشنه بلند، زانو متحمل فشار 
راه  شيوه  عالوه  به  شود؛  مى  بيشترى  وزن  و 
كفش  از  استفاده  صورت  در  نيز  فرد  رفتن 
نامناسب و پاشنه بلند متفاوت مى شود. اين امر 
عالوه بر آرتروز زانو، به كمر و ستون فقرات نيز 

آسيب جدى وارد مى كند.
از  استفاده  كه  است  آمده  تحقيقات  ادامه  در 
اضافه  كه  ميانسالى  زنان  در  بلند  پاشنه  كفش 
وزن دارند باعث بروز شكل حادتر آرتروز به نام 

استئوآرتروز تهاجمى مى شود.
به  بلند  پاشنه  از  تحقيقاتى  پروژه  اين  مدير 
عنوان پاشنه هاى قاتل ياد كرده و تاكيد كرده 
است كه ميخچه و پينه پا، ارمغان هاى ديگر 

پاشنه هاى قاتل هستند.
*** خار پاشنه چيست

در  درد  علل  ترين  شايع  از  يكى  خارپاشنه 
رباط  التهاب  دليل  به  كه  است  پاشنه  ناحيه 
آيد.  مى  بوجود  پنجه  به  پاشنه  كننده  متصل 
هاى  روش  مهمترين  از  يكى  وزن  كاهش 
از  است؛  پاشنه  خار  از  ناشى  درد  كاهش 
طبى  و  مناسب  هاى  كفى  از  استفاده  طرفى 
خار  كه  افرادى  به  معموال  است.  موثر  نيز 
را  خود  پاهاى  شود  مى  توصيه  دارند  پاشنه 

طوالنى  هاى  ايستادن  از  و  دارند  نگه  گرم 
مدت اجتناب كنند.

*** كفش تنگ و نوك تيز مهمترين 
عامل آسيب به پا

شدن  كج  عامل  تيز  نوك  و  تنگ  كفش 
استخوان پا، پينه و فرورفتن ناخن در پوست 
و گوشت انگشتان است. پزشكان توصيه مى 
باشد  گرد  كفش  نوك  است  بهتر  كه  كنند 
داشته  وجود  انگشتان  براى  كافى  فضاى  و 
كه  دارند  وجود  هايى  گيره  طرفى  از  باشد. 
دارند  نگه  طبيعى  حالت  در  را  پا  توانند  مى 
و مانع از حركت شست پا به سمت انگشتان 

ديگر شوند.
**** چند نكته براى حفظ سالمت پا
-پاهاى خود را هميشه تميز و خشك نگه داريد
سالمت پا در گرو بهداشت آن است. هر شب 
و  بشوييد  صابون  و  آب ولرم  با  را  پاهاى خود 
آن ها را ماساژ دهيد، سپس به خوبى خشك 
نماييد. ارگانيسم هاى قارچى در پاى مرطوب 
بين  كردن  خشك  كنند.  مى  رشد  كثيف  و 
انگشتان پا براى مقابله با عفونت هاى قارچى 

ضرورى است.
-پاهاى خود را هر شب معاينه كنيد

كامال  را  خود  پاهاى  خواب،  هنگام  شب  هر 
معاينه كنيد. هرگونه تغيير در پوست پا و رنگ 
قارچى  عفونت  نشانه  تواند  مى  پا،  هاى  ناخن 
باشد. معاينه هر شب پا به ويژه براى بيماران 

مبتال به ديابت ضرورى است.
-هنگام گرفتن ناخن پا دقت كنيد

كه  باشيد  مراقب  پا  هاى  ناخن  گرفتن  هنگام 
ناخن ها در پوست و گوشت انگشتان فرو نروند، 

زيرا مى توانند باعث عفونت دردناكى شوند.
-الك نزنيد

الك يكى از عواملى است كه سبب ضخامت، 
ناخن  شدن  فاسد  و  رنگ  تغيير  خوردن،  ترك 
هاى پا مى شوند. عفونت قارچى يكى ديگر از 

عوارض استفاده از الك ناخن است.
هاى  محيط  در  دمپايى  يا  جوراب  بدون   -

عمومى راه نرويد
راه رفتن بدون كفش يا دمپايى در محيط هايى 
عفونت  براى  را  زمينه  استخر،  يا  باشگاه  مانند 

قارچى فراهم مى كند.
-كفش، دمپايى و جوراب خود را با ديگران به 

اشتراك نگذاريد
-جوراب پالستيكى نپوشيد؛ جوراب هاى پنبه 

اى بهترين گزينه هستند.
-هر شب پاهاى خود را با روغن هاى طبيعى 

چرب كنيد
-در زمستان پاهاى خود را گرم نگه داريد

خنك  و  مناسب  هاى  كفش  از  تابستان  -در 
استفاده كنيد

-كفش هاى چرمى بهترين گزينه هستند زيرا 
سبب گردش هوا در كفش مى شوند
-كفش هاى تنگ يا گشاد نپوشيد

-از پوشيدن كفش هاى نوك تيز اجتناب كنيد؛ 
چراكه باعث آسيب به استخوان انگشتان پا و 

پينه مى شوند.
-عصر بهترين زمان براى خريد كفش است

ون ونو و
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آيا سوئد براى آبى ها مفيد است؟
سفر پرابهام و پرهمراه!

استقالل  فوتبال  تيم  كاروان 
درشرايطى اوايل فروردين راهى 
فهرست  در  كه  مى شود  سوئد 
بازيكن  چهار  نام  شده  منتشر 
همراهان  اما  نمى شود  ديده 

زيادى راهى اروپا مى شوند تا تعطيالت نوروز در قاره سبز باشند.
آبى پوشان تهرانى به خاطر دعوتى كه از قبل شده بود تعطيالت 
نوروزى راهى سوئد خواهند شد تا در اين سفر پنج روزه كه سوم تا 
هشتم فروردين انجام خواهد شد يك بازى دوستانه برگزار كنند. 
ديدارى كه حتى نمى شود نامش را تداركاتى هم گذاشت چرا كه 
خوبى  محك  بتواند  كه  نيست  قوى  آنقدر  (هاماربى)  مقابل  تيم 

براى آبى پوشان باشد.
با اين حال اما رفتن به اين سفر هيچ ايرادى ندارد و اتفاقا مى تواند 
براى بازيكنان استقالل كه زير فشار مسابقات و تمرينات روزهاى 
سختى را سپرى كرده اند هم تنوعى باشد و هم اينكه انگيزه هاى 

آنها براى ادامه مسابقات ليگ را دوچندان كند.
اما پس از انتشار فهرست آبى پوشان براى اين سفر مشخص شد 
روى نام چهار بازيكن قلم قرمز كشيده شده است. حنيف عمران 
بازيكنانى  كريمى  يعقوب  و  حيدرى  خسرو  برهانى،  آرش  زاده، 
اين  شود.  نمى  ديده  پوشان  آبى  فهرست  در  آنها  نام  كه  هستند 

درحالى است كه هيچكدام مصدوم نيستند.
رسيد  اطالعات  اين  به  الزم  هاى  پيگيرى  از  پس  مهر  خبرنگار 
كه ماليات عمران زاده و برهانى كه برعهده باشگاه بوده پرداخت 
نشده و به اين ترتيب  اين دو بازيكن ممنوع الخروج شده اند چرا 

كه باشگاه بدهى آنها را پرداخت نكرده است.
در مورد خسرو حيدرى و يعقوب كريمى اما ابهام ها بيشتر است. 
چرا كه هر دو بازيكن دوره مصدوميت را سپرى كرده و در دوران 
آماده سازى هستند كه البته حتى اگر مصدوم هم بودند بايد روند 

بهبودى را زير نظر كادر فنى و پزشكان سپرى مى كردند.
حتى  كامل،  بهبودى  با  كه  است  هفته  دو  حيدرى  خسرو  اما 
بدنسازى را هم پشت سر گذاشته است. يعقوب كريمى هم از روز 
نرفتن  واقع  در  است.  كرده  شروع  را  اختصاصى  تمرينات  گذشته 
اين دو نفر پرابهام ترين بخش ليست بلند باالى استقالل در سفر 

نوروزى به سوئد است.
بررسى بيشتر نشان مى دهد كه در آن بازه زمانى كه قرار است 
و  شد  خواهد  اعالم  هم  ملى  تيم  ليست  برود  سوئد  به  استقالل 
جابر  و  مجيدى  ميثم  كريمى،  محسن  ابراهيمى،  اميد  احتماال 
مى  دعوت  ملى  تيم  به  اينها  جاى  به  نفر  دو  يكى  يا  انصارى 
شوند. از سوى ديگر مگويان هم در آن تاريخ به كشور خودش 
سفر مى كند و طبيعتا تعداد بازيكنان از 19 نفر اعالم شده بازهم 
كمتر خواهد شد. با اين حساب يك پرسش اساسى باقى مى ماند 

و آن اين است كه :
استقالل بدون اين همه بازيكن چرا به اين سفر مى رود و چگونه 
به ميدان مسابقه قدم مى گذارد و دست آوردش در اين پنج روز 

چه بوده كه چنين سفرى تدارك ديده شده است؟
اين همه درحالى است كه اگر تصور كنيم تنها 4 نفر از استقالل 
به تيم ملى دعوت مى شوند، درآن صورت 25 نفر همراه (كادر 
فنى و اسپانسر و تشريفات و نماينده سرپرست و ...) 15 بازيكن 
را براى مسابقه به سوئد خواهند برد! آنهم درست در روزهايى كه 
استقالل نيازمند بدنسازى نهايى جهت حركت به سوى فتح دو 
جام خواهد بود. رويايى كه با اين سفر مى تواند نقش بر آب شود.

درگيرى ها و حواشى به اوج رسيد؛
اين واليبال در سبد خانواده جايى ندارد

متوالى،  هاى  درگيرى 
تلخى  اتفاقات  و  ها  فحاشى 
برتر  ليگ  ديدارهاى  در  كه 
واليبال رخ داده بار ديگر ثابت 
كرده كه اين ورزش در مسير 

نادرستى گام برداشته است.
اتفاقاتى كه در ديدار دوم تيم هاى واليبال پيكان و بانك سرمايه 
در فينال ليگ برتر رخ داد تاسف جامعه ورزش را به دنبال داشت. 
ملى پوشان با يكديگر گالويز شدند و سرمربيان نيز از خجالت هم 
پرستاره  ديدار دوم  پايان  در  كه  آنچه بود  اين خالصه  آمدند.  در 
ترين تيم هاى ليگ برتر رخ داد. ديدارى كه با برترى 3 بر صفر 

بانك سرمايه خاتمه يافت.
اين اتفاقات در حالى رخ داد كه خبرى از تماشاگران نبود. يك روز 
قبل فضاى سالن خانه واليبال از توهين ها و درگيرى هاى بوجود 
آمده بين طرفداران دو تيم به بدترين شكل ممكن در آمده بود تا 
جايى فدراسيون واليبال براى تلطيف بخشيدن به اوضاع حضور 
آنها را در دومين بازى فينال ممنوع كرد غافل از اينكه اتفاقات 
روى  نه  دهد،  مى  رخ  تور  زير  و  زمين  داخل  اصلى  هاى  جرقه 

سكوها. نه خبرى از احترام است و نه جوانمردى.
ليگ برتر واليبال در اين فصل شرايط خوبى را در سالن ها نداشت. 
سكوها  روى  مسايل  برخى  شاهد  اروميه  در  كه  نخست  روز  از 
بوديم تا كنون كه ديدار نهايى در حال برگزارى است اخالق در 
حال رنگ باختن و است برخورد جدى را در اين زمينه از سوى 

فدراسيونى ها نديده ايم.
داده  رخ  اتفاقات  از  يكى  ثابت  پاى  همواره  اينكه  جالب  نكته 
خاص  مصونيتى  از  نظر  به  كه  اند  بوده  رشته  اين  پوشان  ملى 
باعث  عامل  همين  و  هستند  برخوردار  فدراسيون  مسئوالن  نزد 
آنها  بزنند.  زمين  در  كارى  هر  به  دست  خودسرانه  آنها  تا  شده 
قراردادهاى ميلياردى منعقد مى كنند و از فشارهايى كه بخاطر 
اما  هستند  دور  شود  مى  وارد  ها  فوتباليست  به  دستمزدها 
هم  را  اخالق  رفته  باال  دستمزدهايشان  كه  سرعت  همان  به 

فراموش كرده اند.
در  و  داشت  حضور  ها  خانواده  سبد  در  دور  هاى  سال  از  واليبال 
ياد  آن  از  خانوادگى  و  دانشجويى  ورزشى  بعنوان  بسكتبال  كنار 
جايى در  جريان دارد  ايران  اكنون در ليگ  كه  آنچه  اما  شد  مى 

سبد خانواده ندارد.
بدنبال  اى  حاشيه  مسايل  در  تمام  سرعت  با  واليبال  برتر  ليگ 
براى  بزرگ  خطرى  زنگ  اين  و  است  فوتسال  از  گرفتن  پيشى 
چندان  نه  برخورد  و  ها  پوشى  چشم  حتم  طور  به  است.  واليبال 
محكم فدراسيون با ملى پوشان و البته در كنار آنها قراردادهاى 
را  رشته  اين  آينده  كنند  مى  دريافت  بازيكنان  كه  ميلياردى 
به مخاطره مى اندازد و بايد تا دير نشده فكرى براى مقابله با اين 

بى اخالقى ها كرد.

ی یورز ورز

سرمربى تيم فوتبال اميد فوالدخوزستان گفت: 
با توجه به اين كه سال گذشته قهرمان ليگ 
كار  جديد  فصل  در  بوديم،  شده  كشور  برتر 

سخت ترى داشتيم.
محمود جادرى، در خصوص قهرمانى متقدرانه 
برتر  ليگ  مسابقات  در  فوالدخوزستان  تيم 
عنوان  پياپى  سال  دومين  براى  كشور  اميد 
كرد: همواره تيمى كه قهرمان ليگ مى شود، 
سال بعد از آن كار دشوارى دارد، ما نيز از اين 
موضوع مستثنى نبوديم و با توجه به اين كه 
امسال  بوديم،  شده  قهرمان  نيز  گذشته  سال 

كارمان در ليگ سخت تر بود. 
كه  مشكالتى  از  يكى  گفت:  ادامه  در  وى 
امسال داشتيم، همين بود و باعث شد ليگ را 
مقدارى بد شروع كنيم ولى خدا را شكر با اين 
كه بد شروع كرديم، توانستيم در ادامه كار، تيم 
ادامه  مسابقات  به  صالبت  با  و  كنيم  جمع  را 
اختالف  با  گذشته  سال  كه  حالى  در  و  دهيم 
شديم،  قهرمان  سپاهان  به  نسبت  امتياز  يك 
امسال در فاصله يك هفته به پايان مسابقات 
مسجل  را  قهرمانى مان  كه  اين  بر  عالوه 
دومى  رده  سپاهان  با  نيز  امتياز  هفت  كرديم، 
اختالف داريم، آن هم سپاهانى كه تيم خوب 

و گردن كلفتى در مسابقات اين فصل بود.
فوالدخوزستان  اميد  فوتبال  تيم  سرمربى 
كرد:  تصريح  نيز  امسال  ليگ  كيفيت  درباره 
از  مى رويم،  جلو  به  ليگ  در  چه  هر  طبيعتا 
لحاظ سخت افزارى نيز سال به سال پيشرفت 
مى كنيم و شاهد زمين هاى بهترى هستيم. از 
لحاظ نرم افزارى نيز داوران، مربيان و بازيكنان 

پيشرفت بهترى داشتند.
پايه  تيم هاى  به  توجه  اين كه  بيان  با  وى 
موضوع  اين  افزود:  است،  كرده  پيدا  افزايش 
رود  باال  اميد  مسابقات  اهميت  شده  باعث 
چرا كه بيشتر بازيكنان ليگ برتر بزرگساالن 
بيشتر  و  مى كنند  بازى  نيز   اميد  تيم هاى  در 
بازيكنان  از  مى توانند  برتر  ليگ  تيم هاى 

تيم هاى اميد بازيكن بگيرند.
كمك  ما  به  مساله  اين  كرد:  اضافه  جادرى 

مى كند كه ليگ بهترى داشته باشيم و سال 
بازيكن  پنج  كنيم.  پيشرفت  نيز  سال  به 
عارف  طيبى پور،  فرزاد  نام هاى  به  ما 
و  مريدى  سينا  حبيبى نژاد،  هادى  آقاسى، 
تيم  عضو  حاضر  حال  در  جهان تيغ  بهمن 
بسيار  تعامل  و  هستند  نيز  ما  بزرگساالن 
با  بزرگساالن  تيم  و  اميد  تيم  ميان  خوبى 
مساعدت آقاى اسكوچيچ شكل گرفته است 
و توانسته ايم ارتباط بسيار خوبى بين اين دو 
تقسيم  را  نيروهاى مان  و  دهيم  شكل  تيم 
كنيم. در هر بازى ليگ برتر، دو سه نفر از 
به  بزرگساالن  تيم  تركيب  در  بازيكنان  اين 
وظيفه  نيز  احسن  نحو  به  و  رفته اند  ميدان 

خود را انجام داده اند.
او خاطرنشان كرد: زمانى كه تعامل وجود داشته 
خوبى  مزاياى  از  مى توانند  تيم  دو  هر  باشد، 
و  ما  بين  همواره  تعامل  اين  و  شوند  بهره مند 
عنوان  به  است،  داشته  وجود  بزرگساالن  تيم 
تيم  داشتيم،  بازى  سپاهان  با  كه  روزى  مثال 
و  نداد  ما  به  را  جهان تيغ  بهمن  بزرگساالن، 
به جاى او هادى حبيبى، سينا مريدى و فرزاد 

طيبى را داد.
كرد:  تاكيد  فوالدخوزستان  اميد  تيم  سرمربى 
به  ما  بازيكنان  از  ديگر  يكى  حاضر  حال  در 
غير از پنج بازيكن گفته شده، مدنظر اسكوچيچ 

و  برد  خود  با  را  او  اصال  و  آمد  وى  كه  است 
احتماال طى روزهاى آينده به تيم بزرگساالن 

اضافه مى شود.
جمله  از  بازيكنانى  اين،  بر  عالوه  افزود:  وى 
حامد  دسومى،  جعفر  پورموسوى،  حمزه 
ممبينى، سجاد عبدوى، صابر حردانى، مسعود 
عبداللهى و سجاد خوگر نيز ديگر بازيكنان ما 
هستند كه ان شاءاهللا سال آينده آن ها را در تيم 

بزرگساالن خواهيم ديد.
جادرى در خصوص برنامه هاى اين تيم براى 
حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  نيز  بعد  فصل 
تمام  ليگ  وقتى  گفت.  چيزى  نمى توان 
مديريت  و  هيات مديره  مديرعامل،  مى شود، 
تيم هاى پايه جلسه برگزار خواهند كرد و براى 
ما و آينده تيم تصميم گيرى مى كنند كه بايد 
جلسه،  آن  نتايج  براساس  ما  و  كنيم  كار  چه 

برنامه ريزى خواهيم كرد.
از  درصد  چند  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
بازيكنان فعلى تيم اميد به لحاظ سنى مى توانند 
حضور  اميد  ليگ  رقابت هاى  آينده  فصل  در 
داشته باشند؟ توضيح داد: اگر قوانين مانند هر 
سال باشد كه سن ها يك سال جا به جا شود، 
كه  صورتى  در  ولى  ماند  خواهند  بازيكن   15
سال  دو  را  سن ها  بعد،  فصل  مسابقات  براى 
و  مى شود  خالى  ما  تيم  قطعا  ببرند،  عقب  به 

تيم جوانان جايگزين تيم فعلى اميد خواهد شد.
به  اشاره  با  فوالدخوزستان  اميد  تيم  سرمربى 
نيز  آتى  فصل  براى  تيم  در  خودش  وضعيت 
حاضر  حال  در  من  هستم.   فعال  من  گفت: 
قهرمان  تيمم  كه  است  بار  ششمين  براى 
ايران مى شود و سه سال با نوجوانان، دو سال 
قهرمان  فوالد  اميد  با  نيز  امسال  و  جوانان  با 
شدم. در مجموع بايد ببينم خدا چه مى خواهد 

و راضى هستيم به رضاى او.
مديرعامل،  هيات مديره،  از  تشكر  ضمن  وى 
بازيكنان،  پايه،  تيم هاى  معاونت  و  مديريت 
كادر پزشكى، سرپرستى و تداركات تيم عنوان 
كرد: اگر همكارى و تعامل اين عزيزان در كنار 
هم نبود، قطعا اين موفقيت ها حاصل نمى شد و 
كمك هاى اين افراد باعث شد تا تيم اين چنين 

به سر و سامان برسد.
جادرى با بيان اين كه تيم هاى اميد آينده اين 
فوتبال هستند، خاطرنشان كرد: فوالدخوزستان 
استفاده  بازيكنان  اين  از  احسن  نحو  به  بايد 
كند. همين بازيكنان خوزستانى اى كه در حال 
كرمان  مس  مثل  ديگر  تيم هاى  عضو  حاضر 
تيم  جذب  بايد  هستند،  اصفهان  سپاهان  و 
بزرگساالن خوزستانى شوند. ما تنها آرزوى مان 

پيشرفت اين بازيكنان است.
جدول  به  نگاهى  چنان چه  كرد:  اضافه  او 
كه  مى بينيم  بيندازيم،  كشور  اميد  برتر  ليگ 
فوالدخوزستان چه از لحاظ گل زده و خورده 
و چه به لحاظ امتياز، با اقتدار باالى سر همه 
بازيكنان  اين  پس  است،  گرفته  قرار  تيم ها 
مى خواهند يك چيزهايى به ما بگويند و بايد 
جوانان  تمام  از  جوانان  اين  كه  شويم  متوجه 
نظر  با  اميدوارم  و  هستند  سرتر  مملكت  اين 
اين  دارد،  اميد  تيم  روى  اسكوچيچ  كه  مثبتى 

بازيكنان جذب تيم بزرگساالن فوالد شوند.
تيم فوالدخوزستان در فاصله يك هفته مانده 
به پايان رقابت هاى اين فصل ليگ برتر فوتبال 
سپاهان  مقابل  بر 2  پيروزى 3  با  كشور،  اميد 
جشن  پياپى  سال  دومين  براى  اصفهان، 

قهرمانى اين مسابقات را برپا كرد.

ابراهييم حمدتو» دو دست ندارد اما براى نخستين بار در بازى هاى
نيز  و  رفت  خواهد  ميدان  به   2016 ريو  پارالمپيك 

باشد. داشته  حضور  هم  توكيو   2020 در  دارد  نظر  در 
قضيه  اين  رسد  مى  نظر  به  و  نيست»  غيرممكن  چيز  «هيچ 
اين  است.   كرده  پيدا  مصداق  مصرى  ورزشكار  اين  مورد  در 
ورزشكار 42 ساله زمانى كه تنها 10 سال سن داشت در حادثه 
قطار دستان خود را از دست داد اما اين باعث نشد كه وى در 

نهايت يك پينگ پنگ باز حرفه اى نشود. 
شرايط جسمانى ابراهيم به گونه اى است كه وى با دهان راكت 
خود را مى گيرد. وى به هنگام سرويس، توپ تخم مرغى را با 
انگشتان پا از روى سطح زمين باال مى اندازد و با دهان بازى 

را ادامه مى دهد.
ميز  روى  تنيس  قهرمانى  نقره  مدال  دو  كه  ابراهيم 
نخستين  براى  امسال  دارد،  كارنامه  در  را  آفريقا  معلوالن 

كرد.  خواهد  شركت   2016 ريو  پارالمپيك  در  بار 
وى در خصوص اين رقابتها گفت: «بسيار خوشحالم كه به ريو 
راه يافته ام و آرزويم اين است كه در اين مسابقات برنده شوم 

و پرچم مصر را باال ببرم. »
مشكالت  خاطر  به  نبايد  «هيچكس  گفت:  ادامه  در  ابراهيم 
متوقف شود. بايد براى آنچه مى خواهيد مبارزه كنيد. هيچ چيز 
غيرممكن نيست. به شرطى كه كار كنيد و موانع را پشت سر 

بگذاريد.»
در حالى كه بسيارى از ورزشكاران از سالمت جسمانى بااليى 
برخوردارند و از نعمت خداوندى خود بهره نمى برند و يا به نحو 
نادرست از آن استفاده مى كنند اين ورزشكار مصرى مى تواند 

الگوى مناسبى باشد براى همه. 

براى  اما  ندارد  دست  دو  حمدتو»  ابراهييم 
ريو  پارالمپيك  هاى  بازى  در  بار  نخستين 
2016 به ميدان خواهد رفت و نيز در نظر دارد 

در 2020 توكيو هم حضور داشته باشد.
«هيچ چيز غيرممكن نيست» و به نظر مى رسد 
اين قضيه در مورد اين ورزشكار مصرى مصداق 
پيدا كرده است.  اين ورزشكار 42 ساله زمانى كه 
تنها 10 سال سن داشت در حادثه قطار دستان 
خود را از دست داد اما اين باعث نشد كه وى در 

نهايت يك پينگ پنگ باز حرفه اى نشود. 
شرايط جسمانى ابراهيم به گونه اى است كه 
به  وى  گيرد.  مى  را  خود  راكت  دهان  با  وى 
هنگام سرويس، توپ تخم مرغى را با انگشتان 

پا از روى سطح زمين باال مى اندازد و با دهان 
بازى را ادامه مى دهد.

ابراهيم كه دو مدال نقره قهرمانى تنيس روى 

ميز معلوالن آفريقا را در كارنامه دارد، امسال 
 2016 ريو  پارالمپيك  در  بار  نخستين  براى 

شركت خواهد كرد. 

«بسيار  گفت:  رقابتها  اين  خصوص  در  وى 
خوشحالم كه به ريو راه يافته ام و آرزويم اين 
است كه در اين مسابقات برنده شوم و پرچم 

مصر را باال ببرم. »
ابراهيم در ادامه گفت: «هيچكس نبايد به خاطر 
مشكالت متوقف شود. بايد براى آنچه مى خواهيد 
مبارزه كنيد. هيچ چيز غيرممكن نيست. به شرطى 

كه كار كنيد و موانع را پشت سر بگذاريد.»
در حالى كه بسيارى از ورزشكاران از سالمت 
جسمانى بااليى برخوردارند و از نعمت خداوندى 
خود بهره نمى برند و يا به نحو نادرست از آن 
استفاده مى كنند اين ورزشكار مصرى مى تواند 

الگوى مناسبى باشد براى همه. 

سرپرست باشگاه پرسپوليس درباره حضور پروين در ورزشگاه 
گفت: على پروين براى حضور در پرسپوليس و بازى ها نيازى 
به دعوت ندارد. اينجا خانه او است و حضورش باعث دلگرمى 

بچه ها و خوشحالى هواداران است.
اكبر  على  پرسپوليس،  باشگاه  رسمى  سايت  گزارش  به 
پرسپوليس  كرد:  اظهار  پروين  على  با  ديدار  از  پس  طاهرى 
خانه پيشكسوتان است و من خوشحال هستم از اينكه آقاى 
پروين به خانه خودشان آمدند. فرصتى شد تا با يكديگر درباره 
مسائل مختلف صحبت كنيم. يك مقدار از قديم حرف زديم 
و خاطرات گذشته را مرور كرديم و يك مقدار هم از تيم و 

آينده صحبت شد.
وى ادامه داد: من اميدوارم حضور آقاى پروين باعث اميدوارى 

هواداران باشد و در نهايت هم با قرار گرفتن تيم در جايگاه 
خوب و به اميد خدا قهرمانى، آنها را راضى و خوشحال ببينيم.
ديدارها  اين  آيا  اينكه  درباره  پرسپوليس  باشگاه  سرپرست 
ادامه خواهد داشت و على پروين براى بازى ها در ورزشگاه 
گفتم  كه  همانطور  كرد:  خاطرنشان  نه،  يا  مى يابند  حضور 
نيازى  است.  ايشان  امثال  و  پروين  آقاى  خانه  پرسپوليس 
كنند  اراده  و  بگيرند  تصميم  زمان  هر  ندارند.  دعوت  به 
باعث افتخار خواهد بود. قديمى ها، بويژه آقاى پروين براى 
باعث  بيايند  زمان  هر  و  كشيده اند  زيادى  زحمات  تيم  اين 
دلگرمى پرسپوليس، بچه ها و كادر فنى خواهد بود. هواداران 
هم خوشحال مى شوند از اينكه مى بينند چهره هاى محبوب 

آنها پشت تيم هستند.

سرمربى تيم اميد فوالد پس از قهرمانى در كشور:

در ليگ امسال كار سختى داشتيم

يك عكس يك درس؛

تنيس روى ميز بدون دو دست!

دردسر جديد براى عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال ؛

استعفا بده و برو!

على اكبر طاهرى :

پروين نياز به دعوت ندارد

خبر ورزشىخبر ورزشى
دومين نامه خادم به حسن روحانى؛
حرف ما كمك مالى نيست

فدراسيون  رئيس  مهر: 
كشتى كه چند روز پيش 
به  را  اش  نامه  نخستين 
رئيس جمهور نوشته بود، 
نامه  دومين  در  بار  اين 
كه  برد  نام  مسئوالنى  از 
ارتباط  دهند  نمى  اجازه 

بين رئيس جمهور و ورزشكاران برقرار شود.
شرح  به  روحانى  دكتر  به  خطاب  خادم  رسول  نامه  متن 

زير است:
تا  ايران،  عزيز  مردم  مستحضريد  كه  همانطور  «احتراماً، 
حدود شش ماه ديگر قهرمانان ملى مدعى مدال المپيك 
خود را براى شركت در مسابقات المپيك  برزيل با دعاى 

خير خود، بدرقه خواهند نمود.
اينكه  ضمن  المپيك،  در  ملى  قهرمانان  موفق  حضور 
احساس "غرور ملى" و " اميد" را در باالترين سطح ممكن، 
تبليغات  ابزارهاى  بزرگترين  از  كند،  مى  ايجاد  جامعه  در 
فرهنگى و مديريتى ملت ها و دولت ها درعرصه بين المللى 
مقامات  باالترين  كه  اينروست  از  شود.  مى  محسوب  نيز 
سياسى كشورها و مديران بنگاه هاى اقتصادى بزرگ در هر 
كشور، در سال المپيك ، در كنار قهرمانان ملى كشورشان 
قرار مى گيرند، تا با همراهى آن ها در اين مسير سخت 
و درعين حال پرافتخار، احساس نماينده يك ملت بودن، 
ملى  قهرمانان  به  را،  ماندگار  و  ملى  افتخارى  كسب  براى 

شان منتقل كنند.
مربيان،  مديران،  از  بسيارى  روحانى؛  دكتر  آقاى  جناب 
داوران، و قهرمانان ملى فدراسيون هاى المپيكى كشورمان، 
در  اند.  داشته  حضور  المپيك  مسابقات  در  بارها  نيز  قبًال 
جمهورى  رياست  هاى  (دوره  پيشين  هاى  دولت  تمامى 
سال  در  نژاد)،  واحمدى  خاتمى  رفسنجانى،  آقايان  جناب 
مشكالت  همه  با   ، وقت  جمهور  محترم  روساى  المپيك، 
و تنگناهاى اجرايى دولت مربوطه، فرصت هاى ويژه اى را 
ملى  قهرمانان  با  بخش،   روحيه  و  صميمى  ارتباطى  براى 

و كادرهاى فنى و مديريتى ايشان ، اختصاص مى دادند.
متاسفانه در زمان رياست جمهورى جنابعالى، اين ارتباط 
مستقيم و ضرورى، به حداقل ممكن رسيده است. تاسف 
مضاعف اينكه مشاوران و مسئووالنى كه بايد تالش كنند تا 
با افزايش فرصت ارتباط جنابعالى به عنوان رييس جمهور 
منتخب مردم ايران با  قهرمانان ملى كشور، موجى از اميد 
كشورمان  سرزمين  دالور  فرزندان  ميان  در  را  انگيزه  و 
ايجاد كند با بيان اينكه تعامل  مستقيم آن برادر بزرگوار 
با قهرمانان ملى، شان و جايگاه رييس جمهور را پايين مى 
آورد و يا اينكه جنابعالى فرصتى براى پرداختن به اينگونه 
برنامه ها را نداريد و حتى بيان اينكه رييس محترم جمهور، 
عالقه اى به ورزش ندارند، مانع حداقل توجه شما به ورزش 

هاى المپيكى شده اند.
كه  ملى  قهرمانان  به  جنابعالى  مستقيم  توجه  دانم،  نمى 
در قلب  مردم جاى دارند چرا بايد جايگاه رييس جمهور 
از  بغير  اند،  نگذاشته  و  گذارند  نمى  چرا  بياورد؟  پايين  را 
مراسم تشريفاتى ساالنه ورزش، حتى يك بار بطور مستقيم 
و  سكوت  شايد  بگيريد؟  قرار  المپيكى   هاى  تيم  كنار  در 
صبورى من و امثال من كه تاكنون اميدوار به رفع مشكالت 
قهرمانان ملى از طريق مذاكرات ادارى و تعامالت مديريتى 
و  المپيكى  هاى  تيم  از  حمايت  و  توجه  موضوع  ايم،  بوده 
نا  مشاوران  نادرست  اطالعات  مبناى  بر  را  ملى  قهرمانان 
آگاه، بطور كلى از اولويت برنامه ها و سياست هاى دولت 

محترم حذف نموده است؟
جناب دكتر روحانى عزيز، مدت هاست كه قهرمانان ملى 
كشورمان از طريق رسانه ها، شاهد هستند، روساى جمهور 
همسايه  كشورهاى  جمله  از  جهان،  مختلف  كشورهاى 
(روسيه، آذربايجان، تركيه، و.....)، هر هفته با قهرمانان ملى 
و  حضورى  ديدارى  گوناگون،  ورزشى  هاى  رشته  در  شان 
بلكه  جمهور،  رييس  دفتر  محل  در  نه  هم  آن  اختصاصى، 
در محل تمرين ورزشكاران ملى، دارند. و يا مالحظه مى 
از   مرتب  بطور   ، كشورها  ديگر  المپيكى  ورزشكاران  كنند 
بى  افزايش  و  جمهور  روساى  با  شان  شخصى  گفتگوهاى 
مسابقات  در  موفقيت  كسب  براى  هايشان  انگيزه  نظير 

المپيك سخن مى گويند.
به نظر شما مديران فدراسيون ها و مربيان فنى چه پاسخى 
بايد به سواالت متعدد قهرمانان  ملى كه شاهد اين همه 
تبعيض و تفاوت  ميان موقعيت خود و جايگاه رقباى خود 
هستند، بدهند؟ شايد من نمى توانم به خوبى احساس و 
شرايط يك قهرمان ملى را كه تمامى سالمت و جوانى اش 
براى كسب افتخارى ملى وقف تمرينات سنگين و طاقت 
و  روانى   ، جسمى  هاى  آسيب  انواع  پذيرش  با  توام  فرسا 
در  حضور  دليل  به  خانواده  از  دورى  ها  سال  و  عاطفى،  

اردوهاى تيم ملى گرديده را ، به جنابعالى منتقل كنم.
قهرمانان  به  مالى  كمك  از  من  جمهور،  رييس  جناب 
با  همراهى  و  توجه  ضرورت  بلكه  كنم،  نمى  صحبت  ملى 
در  ديگر  ماه  شش  بايد  كه  دارم،  مى  بيان  را  قهرمانانى 
المپيك برزيل، در ميدان مبارزه با رقباى سرتا پا حمايت 
شده خود، به عشق مردم، و به ذوق برافراشته  شدن پرچم 
مقدس كشورشان ، براى فتح قله  المپيك  ، تا پاى جان 

بجنگند و تسليم نشوند.
ملى،  قهرمانان  با  شما  صميمى  ارتباط  باشيد  مطمئن 
كه  است،  قهرمانانى  به  توجه  و  احترام  پيام  بزرگترين 
ميليون ها نفر از مردم عزيز ايران ، با پيروزى و شكست 

آن ها زندگى مى كنند.»

 امام صادق (ع) : 
صدقه آشكار  
هفتاد نوع بال را دور 

گردانيده و  صدقه پنهان  
خشم پروردگار را از بين مى برد.
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آيين بهره بردارى  يكشنبه  نشريه جهان اخبار، روز  به گزارش خبرنگار 
از  جمعى  و  شهر  شوراى  اعضاى  و  شهردار  حضور  با  ترافيكى  پروژه  از 

مسئوالن شهرى برگزار گرديد .
شهردار آبادان اظهار داشت : همكاران ما در معاونت هاى ترافيك و فنى 
پس از انجام بررسى هاى الزم، موضوع را با مشاوره ترافيك شهرستان 
مطرح و طرحى براى رفع گره ترافيكى مذكور ارائه  گرديد كه مورد تائيد 

راهور و موافقت شورا نيز قرار گرفت.
محمود رضا شيرازى  در اين آئين با اشاره به انجام اصالح هندسى 
گره  نمود  عنوان  بنزين)  (پمپ  شهردارى  بوستان  جنب  خيابان 
و  مردم  طوطى،  به  معروف  ميدان  در  سالها  گيرى  نفس  ترافيكى 
رانندگان را شاكى و آزار خاطر كرده بود كه مى بايست براى آن چاره 

اى انديشيده مى شد.
وى با اشاره به پيش بينى اعتبار 400 ميليون تومانى اجراى اين پروژه 
با  و  يك  منطقه  شهردار  آمادگى  اعالم  با  كرد:  اظهار  پيمانكار  سوى  از 
همكارى معاونت ترافيك انجام شده كه اجراى اين پروژه، كار به صورت 
اى  جاده  مذكور  معاونتهاى  همكارى  با  كه  شد  سپرده  آنان  به  امانى 
به طول 300 متر و عرض 11 متر و تنها با صرف اعتبارى معادل 150 

ميليون تومان ايجاد شد.
سرويس  يك  ساخت  و  قديم  بهداشتى  سرويس  تخريب  از  شيرازى 
بهداشتى جديد با همكارى بخش خصوصى به عنوان يكى از اقدامات 

نيز  شهردارى  عمران  سازمان  كرد:  تصريح  و  برد  نام  پروژه  اين  جنبى 
عمليات زيرسازى و روكش آسفالت را به انجام رساند.

شهروندان  رضايتمندى  كسب  از  اميدوارى  ابراز  با  آبادان  شهردارى 
كنار  از  و  عكس  طور  به  خودروها  پيشتر  شد:  يادآور  كار  اين  انجام  از 
در  كه  شدند  مى  بنزين  پمپ  به  منتهى  خيابان  وارد  فلزى  هاى  نرده 
اصالح هندسى انجام شده اين نرده ها برداشته شد و خودروها پس از 
عبور از ديوار ساختمان سپاه ، خيابان را دور مى زنند و پس از ميدان 
طوطى وارد اين باند مى شوند، به اين شكل عبور مرور در اين نقطه 

نيز تسهيل مى شود.  
در  گرفتن  قرار  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  شيرازى 
هفته منابع طبيعى و روز درختكارى گفت: 10 هزار نهال طى هفته منابع 

طبيعى در ميان شهروندان آبادانى توزيع مى شود.

فضاى  مساحت  به  هكتار   10 حدود  شدن  افزوده  با  كرد:  اظهار  وى 
سبز شهر آبادان در سال جارى، ميزان فضاى سبز شهرى ما به 470 

هكتار رسيد.
شيرازى با اشاره به سرانه 16 متر مربعى فعلى در شهر آبادان افزود: در 
تفاهمنامه اى كه با منطقه آزاد اروند منعقد كرديم قرار است تا سرانه 16 
متر مربعى فعلى به 21 مترمربع برسد و اين بدان معناست كه 96 هكتار 

ديگر به مجموعه فعلى فضاى سبز شهرى افزوده مى شود.
شهردارى با اشاره به تعهد منطقه آزاد اروند در ساخت 25 پارك جديد در 
نقاط مختلف شهرى آبادان تصريح كرد: در زمان حاضر مشاور طرح كار 
مطالعاتى 13 پارك را به اتمام رسانده و آماده اجرا دارد كه  نقشه هاى 
آن نيز مهيا شده و چنانچه اعتبار مورد نياز طرح توسط منطقه آزاد تامين 

شود  ما آماده اجرا هستيم.

به گفته وى با اجراى اين 13 پارك حدود 52 هكتار به فضاى سبز فعلى 
شهر افزوده مى شود.

شيرازى همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به استقبال 
بسيار خوب مردم از نمايشگاه گل و گياه كه در محل دائمى نمايشگاه هاى 
شهردارى در ابتداى جاده آبادان اهواز دائر شده است، گفت: با توجه به 

استقبال خوب مردم، اين نمايشگاه تا عيد نوروز دائر خواهد بود.
وى افزود: روز گذشته از سوى سازمان پاركها و فضاى سبز شهر آبادان 
راه  شهروندان  ميان  در  گل  رايگان  توزيع  با  همراه  گل  كارناوال  يك 

اندازى شد كه با استقبال بسيار خوب شهروندان مواجه شد.
به مناسبت هفته منابع طبيعى و روز درختكارى جمعى از مردم، سازمان هاى 
پارك  در  حضور  با  مسئوالن  برخى  و  ها  كودكستان  برخى  نهاد،  مردم 

پيروز واقع در ايستگاه 12 اقدام به كاشت نهال كردند.

بهره بردارى از طرح ترافيكى و كاشت نهال به مناسبت روز درختكارى درهفته منابع طبيعى بهره بردارى از طرح ترافيكى و كاشت نهال به مناسبت روز درختكارى درهفته منابع طبيعى 


