
انتخابات پايان يافت!
به زودى امتحانات نمايندگان 

جديد آغاز مى شود!
ايام  ترين  شلوغ  از  گذشته  ماه  يك 
شب  بود.  خوزستان  استان  در  سال 
محترم  كانديداهاى  كه  روزهايى  و 
مجلسين خبرگان رهبرى، شوراى اسالمى و طرفداران آنها تالش 

بسيار زيادى كردند.
نتيجه آن، راهيابى شش نفر از علما به مجلس خبرگان رهبرى و 
تعدادى از كانديداها به مجلس شوراى اسالمى بود، و عده اى نيز 

در مرحله بعد رقابت خواهند كرد.
دارد،  را  خود  خاص  وضعيت  هميشه  مانند  اهواز  شهر  كالن 
مرتبه  اين  اسالمى،  نظام  براى  كليدى  و  حساس  كالنشهرى 
نام  جوياى  طلب  اصالح  سه  مقابل  در  معروف  اصولگراى  سه 
رقابت سختى در پيش رو دارند، گرچه بنظر مى آيد دور دوم 
انتخابات بنفع اصولگرايان باشد و بنا به داليلى شانس بيشترى 
و  دقيق  ريزى  برنامه  با  دادند  نشان  طلبان  اصالح  اما  دارند، 
هدفمند به اين مرحله رسيده اند و رقيب آسانى نخواهند بود. 
مهره  و  تدبير  ببينيم  تا  باشيم  بزرگ  زورآزمايى  منتظر  بايد  لذا 
چينى كدام طيف قوى تر و موفق تر خواهد بود و كسى را از 

پيش برنده ندانيم.
در هر صورت مردم شريف، نجيب و صبور استان خوزستان 
به وظيفه خود كه شركت در انتخابات بوده، عمل كرده اند، 
راهى  كه  را  نمايندگانى  عملكرد  و  باشيم  منتظر  بايد  اما 
خود  قانونى  وظايف  به  آيا  كنيم،  نظاره  شوند  مى  بهارستان 

عمل مى كنند؟
با  صرفًا  مجلس،  نمايندگان  از  مردم  رضايت  است  بديهى 
بازيهاى  با  نه  شود  مى  سنجيده  آنان  مثبت  و  مفيد  عملكرد 
كارهاى  بر  ناظر  را  خداوند  بايد  اينكه  ضمن  جناحى!  و  حزبى 

خود بدانند.
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جناب آقايان ارجمند حاج على جمالپور و حاج محمود توژى
بدينوسيله از تالش هاى بى وقفه و شبانه روزى شما و ساير عزيزان همراه در جهت انجام امور تبليغاتى حضرت آيت ا... 
عبدالكريم فرحانى در پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى، كه با همراهى و برگزارى جلسات استانى همراه بود قدردانى و 
تشكرميكنيم. بديهى است اين موفقيت بزرگ با برنامه ريزى و تدبير، نشان از زحمات شما و ساير عزيزانى بدست آمده كه 
تالشهاى مستمر و صادقانه اى را مبذول داشته اند. لذا مجمع نخبگان سالمات از شما تشكر و قدردانى نموده، سربلندى و 

على ثانى زاده - دبير مجمع نخبگان سالماتعلى ثانى زاده - دبير مجمع نخبگان سالماتعزت روزافزون را از خداوند منان برايتان آرزومندم.

مردم به فرمايش رهبر انقالب لبيك گفتندمردم به فرمايش رهبر انقالب لبيك گفتند
حضور آيت ا... فرحانى در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى خوزستان ؛

برادر ارجمند جناب آقاى صادق سالمت دوم
سالم عليكم

بدينوسيله انتخاب آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم فرحانى را به عنوان نماينده در پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 
خوزستان به جنابعالى تبريك عرض مى نماييم.

مدير مسئول و صاحب امتياز روزنامه سراسرى دنياى جوانانمدير مسئول و صاحب امتياز روزنامه سراسرى دنياى جوانان
هرمز هوشمند راد - شبنم هوشمند رادهرمز هوشمند راد - شبنم هوشمند راد

حضرت آيت ا... عبدالكريم فرحانى
سالم عليكم

اين  كسب  ميگوييم.  تبريك  خوزستان  رهبرى  خبرگان  مجلس  نماينده  عنوان  به  را  جنابعالى  انتخاب  بدينوسيله 
استان  تعالى  در  مهم  بسيار  گامى  پيوست،  وقوع  به  خوزستان  غيور  عشاير  و  طوايف  هاى  تالش  با  كه  موفقيت 

دكتر حميد قنواتى اصل و حفيظ اله قنواتى اصل - تهراندكتر حميد قنواتى اصل و حفيظ اله قنواتى اصل - تهرانعزيزمان خواهد بود.

برادر ارجمند جناب آقاى صادق سالمت دوم
بدينوسيله انتخاب حضرت آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم فرحانى به عنوان نماينده مجلس خبرگان رهبرى خوزستان را 
تبريك ميگوييم. كسب اين موفقيت كه با تالش هاى شما، عشاير غيور بختيارى و عرب و ساير عزيزان به وقوع پيوست 
و فردى شايسته را به ايران معرفى كرديد. مردم غيور خوزستانى نيز با حضور خود در صف آرايى اين شايستگى را سنگ 

حضرت آيت ا... عبدالكريم فرحانىدكتر حميد قنواتى اصل و حفيظ اله قنواتى اصل - تهراندكتر حميد قنواتى اصل و حفيظ اله قنواتى اصل - تهرانتمام گذاشتند.
احتراماً بدينوسيله انتخاب جنابعالى را به عنوان نماينده مجلس خبرگان رهبرى خوزستان تبريك ميگوييم. براى شما از 

كيومرث بنارى - حجه االسالم دزفولى نسب- رامهرمزكيومرث بنارى - حجه االسالم دزفولى نسب- رامهرمزخداوند منان آرزوى موفقيت روزافزون داريم.

خانواده محترم هاشمى
بدينوسيله فقدان مرحوم مغفور حاج مهدى هاشمى, عموى سردار رشيد اسالم شهيد على هاشمى را به شما و ساير بستگان 

تسليت عرض نموده و براى شما طول عمر با عزت را از درگاه خداوند منان خواستاريم.
خانواده سالمات و بستگانخانواده سالمات و بستگان

هوالباقـىهوالباقـى

برادر عزيز جناب آقاى صادق سالمت دوم
سالم عليكم

رهبرى  خبرگان  مجلس  انتخابات  در  كه  را  برادران  ساير  و  شما  چشمگير  و  وقفه  بى  هاى  تالش  بدينوسيه  احتراماً 
خوزستان به موفقيت رساند، ارج مى نهيم و از خداوند منان آرزوى طول عمر با عزت و سالمت براى برادرمان آيت ا... 

فرحانى و جنابعالى در راه تعالى و قرب به خداوند را خواستاريم.
از طرف مجمع نخبگان سالمات و ستاد ويژه انتخابات آيت ا... فرحانىاز طرف مجمع نخبگان سالمات و ستاد ويژه انتخابات آيت ا... فرحانى
على ثانى زادهعلى ثانى زاده

برادر ارجمند جناب آقاى صادق سالمت دوم
سالم عليكم

بدينوسيله انتخاب آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم فرحانى را به عنوان نماينده در پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 
خوزستان به جنابعالى تبريك عرض مينمايم.

مدير روابط عمومى جهاد كشاورزى استان خوزستانمدير روابط عمومى جهاد كشاورزى استان خوزستان
محمد نژاد زادهمحمد نژاد زاده

برادر ارجمند جناب آقاى صادق سالمت دوم
سالم عليكم

بدينوسيله انتخاب آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم فرحانى را به عنوان نماينده در پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 
خوزستان به جنابعالى تبريك عرض مينمايم.

سرپرست روزنامه اعتدال در خوزستانسرپرست روزنامه اعتدال در خوزستان
آقاخانىآقاخانى

جناب آقاى صادق سالمت دوم
سالم عليكم

بار ديگر خوزستان شاهد حضور فرزندى شايسته و توانمند در عرصه خبرگان رهبرى و تصميم گيرى هاى كالن كشورى هستيم و 
بسيار خرسنديم. اين موفقيت را به جنابعالى و حضرت آيت ا... فرحانى تبريك عرض نمايم.

حسين واحدى صاحب امتياز روزنامه بين المللى توريسمحسين واحدى صاحب امتياز روزنامه بين المللى توريسم
به اميد موفقيت روزافزونبه اميد موفقيت روزافزون

من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق
جناب آقايان ارجمند و فرهيخته حاج على جمالپور و حاج محمود توژى

با اهداى سالم و دعاى خير
احتراماً بدينوسيه از تالش هاى بى وقفه و چشمگير شما عزيران و ساير دست اندركاران ساماندهى تبليغات حضرت آيت ا... فرحانى، 
كانديداى مجلس خبرگان رهبرى كه به موفقيت رسيد، ارج مى نهيم و به پاس تالشهاى صادقانه تان، از خداوند منان براى شما و 

خانواده محترمتان آرزوى طول عمر با عزت و بركت خواستارم.

صادق سالمت دوم - از طرف عشيره سالماتصادق سالمت دوم - از طرف عشيره سالمات
اميدوارم همواره موفق و مويد باشيد.اميدوارم همواره موفق و مويد باشيد.

آسفالت
معضلى بى پايان 

براى اهواز

بررسى مشكالت شهرى 
كالنشهر اهواز (5) ؛
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دو انتصاب در شركت برق منطقه اى خوزستان 

اى  منطقه  برق  شركت  مديرعامل 
كاهش  كارگروه  اعضاى  خوزستان  
 400 پست  اندازى  راه  كميته  و  بار 
را  بهبهان  گازى  نيروگاه  كيلوولت 

منصوب كرد.
اخبار:  جهان  نامه  هفته  گزارش  به 
حكمى   طى  جانقربان  محمود 
ابراهيم  ارفاق،  محسن  كميته)،  (دبير  موسوى  بالدى  مهرداد 
چمن گل و اديب روستايى را به عضويت كارگروه كاهش پيك 

بار منصوب كرد .
همچنين طى حكمى ديگر، على اصغر فرخى راد (دبير كميته)، 
كريم  كفايت،  عبدالصاحب  يك،  محمودى  حسين  ناصرخيره، 
نصر  مهدى  خوزستان،   اى  منطقه  برق  شركت  از  كرباليى 
مهندسين  شركت  نماينده   ) اديبان  مهدى  پيمانكار)،  (نماينده 
مپنا)،  شركت  طباطبايى(نماينده  مهدى  نيرو)،  قدس  مشاور 
نيروگاههاى  تخصصى  مادر  شركت  شوقى(نماينده  عليرضا 
سوى  از  پروژه)  گذار  سرمايه  (نماينده  دهناد  امين  و  حرارتى) 
پست  اندازى  راه  كميته  اعضاى  عنوان  به  جانقربان   محمود 
400 كيلوولت نيروگاه گازى بهبهان در شركت برق منطقه اى 

خوزستان منصوب گرديدند .

پايش مستمر جريان انرژى در 
واحدهاى فرآيندى توليد نفت و گازخوزستان 
:مديرعامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب از  جهان اخبار 
مطالعه و طراحى سيستم مانيتورينگ براى پايش مستمر جريان 
اجراى  با  همسو  گاز  و  نفت  توليد  فرايندى  واحدهاى  در  انرژى 

سياستهاى مديريت مصرف انرژى خبر داد.
اينكه  بيان  با  جنوب  خيز  نفت  مناطق  ملى  شركت  عامل  مدير 
تأمين و بكارگيرى صحيح انرژى را يكى از مهمترين موضوعاتى 
دانست كه بر ميزان پيشرفت اقتصادى، ثبات سياسى و اجتماعى 
كشور مؤثر است و گفت: در همين راستا حفاظت از منابع موجود، 
انرژيهاى  منابع  از  استفاده  و  بهره گيرى  مصرف،  بهينه  مديريت 

تجديدپذير و غيرفسيلى اهميت ويژه اى دارد.
بخش  در  بويژه  انرژى  هزينه هاى  افزايش  پورافزود:  عالى  بيژن 
سرانجام  و  عملكرد  و  هزينه ها  كل  بر  عمده اى  اثر  صنعت 
شدت  كاهش  به  نياز  دليل  همين  به  دارد،  را  سازمان  بهره ورى 
آن در بخشهاى مختلف صنعت و  انرژى و جلوگيرى از اتالف 

ساختمان بسيار محسوس است.
مديرعامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به طرح 
مصرف  مديريت  منظور  به  شركت  اين  اجراى  دست  در  هاى  
مطالعه  به  مى توان  پروژه ها  اين  جمله  از  كرد:  تصريح  انرژى، 
و طراحى سيستم مانيتورينگ براى پايش مستمرجريان انرژى 
انرژى  جامع  مميزى  گاز،  و  نفت  توليد  فرايندى  واحدهاى  در 
نفت  مناطق  ملى  شركت  محوطه هاى  و  ساختمانها  تمام  در 
خيز جنوب با وسعت حدود دو ميليون متر مربع، مميزى جامع 
انرژى در كارخانجات و تاسيسات صنعتى، اسقرار نظام مديريت 
مشعل  گازهاى  سوزاندن  از  جلوگيرى  طرح  همچنين  و  انرژى 

اشاره كرد.
وى گفت : اين پروژه ها با اهداف پيش گفته و اجراى سياستهاى 
كلى اصالح الگوى مصرف ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى و 
همچنين سياستهاى 24 گانه اقتصاد مقاومتى و نيز اجراى ماده 

190 قانون برنامه توسعه اجرا مى شود.
همسو  خيزجنوب  نفت  مناطق  ملى  شركت  است:  گفتنى 
سوء  و  توليد  از  ناشى  محيطى  آالينده هاى  كاهش  با 
بررسى  و  مطالعه  مصرف،  راندمان  افزايش  انرژى،  مصرف 
پروژه هاى مرتبط با برنامه ريزى و بهينه سازى مصرف انرژى، 
مرجع،  سيستم  تهيه  بهينه سازى،  طرحهاى  پتانسيل سنجى 
انرژى،  مصرف  بهينه سازى  شاخصهاى  و  ترازنامه انرژى 
مديريت  نظام  تسرى  كلى  طور  به  و  فرهنگ سازى  آموزش، 
اجراى  براى  منابع  جذب  و  شناسايى  سازمان،  در  انرژى 
بخشهاى  در  انرژى  مصرف  بهينه سازى  با  مرتبط  طرحهاى 
سوختهاى  مطالعه  و  بررسى  نقل،  و  حمل  جمله  از  مختلف 
از  بهينه  مصرف  همچنين  و  كارآمد  بهره بردارى  و  جايگزين 

انواع حامل هاى انرژى را در دستور كار دارد.

مدير كل منابع طبيعى خوزستان:
400 هزارهكتار كانون ريزگرد 

در اين استان وجود دارد
مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى خوزستان گفت: 400 هزار 

هكتار كانون توليد ريزگرد در اين استان وجود دارد. 
اسفند   21-15) طبيعى  منابع  هفته  آستانه  در  بذركار  شهريار 
بيان  اهواز  در  خوزستان  طبيعى  منابع  كل  اداره  محل  در  ماه) 
كرد: رودخانه زهره و جراحى در جنوب و جنوب شرق خوزستان 
كانون  به  آن  اطراف  اراضى  كه  هستند  شدن  خشك  حال  در 

ريزگردها تبديل مى شوند.
كانون  آمدن  بوجود  داليل  شدن  مشخص  بر  تاكيد  با  وى 
ريزگردها گفت: تاكنون داليل قطعى ايجاد كانون ريزگردها در 

خوزستان مشخص نشده است.
كانون  كه  است  اين  طبيعى  منابع  ديدگاه  كرد:  بيان  بذركار 
ريزگردها در خشك شدن تاالب ها و رودخانه ها، و بخشى از 

آن بيابان است.
از  هكتار  هزار  چهار  اظهاركرد:  خوزستان  طبيعى  منابع  مديركل 
كانون هاى ريزگردها در خوزستان با اعتبار 150 ميليارد ريال در 

حال مهار شدن است و اعتبار آن به استان پرداخت شده است.
شهرستان  شش  در  منطقه   11 در  ريزگردها  اعتبار  افزود:  وى 
در  مناطق  اين  در  زدايى  بيابان  كارهاى  و  شده  داده  خوزستان 

حال انجام است.
عمليات   ، هكتار  هزار  چهار  اين  بر  عالوه  كرد:  عنوان  كار  بذر 
بيابان زدايى در اراضى اطراف منطقه كرخه در حال انجام است.

6,4 ميليون هكتار اراضى در خوزستان وجود دارد كه پنج ميليون 
هكتار در كنترل اداره كل منابع طبيعى اين استان است.

يك ميليون هكتار از اين اراضى در خوزستان جنگل و بيشه زار 
هستند و يك ميليون و 270 هكتار ماسه زار هستند. در استان 
خوزستان 18 شهرستان اقليم بيابانى دارند. هفته منابع طبيعى از 
15 تا 21 اسفند برگزار مى شود كه برنامه هاى متنوعى در اين 

هفته از سوى اداره كل منابع طبيعى انجام مى شود.

پذيرش مقاله كارشناس مهندسي و ساختمان 
مناطق نفت خيز در كنگره معماري و شهرسازي استان 
و  مهندسي  مديريت  كارشناس  نجفى  على  :مقاله  اخبار  جهان 
ساختمان شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در دومين كنگره 

بين المللى پايدارى در معمارى و شهرسازى پذيرفته شد.
به گزارش خبرنگار نشريه جهان اخبار: عنوان اين مقاله  «علل 
تأخيرات پروژههاى ساختمانى، فرهنگى و ورزشى طرحهاى راه 
با  كه  است  جنوب»  خيز  نفت  مناطق  ملى  شركت  ساختمان  و 
همكاري دكتر مسعود اولى پور استاد دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

اهواز به رشته تحرير درآمد.
هدف از اين مقاله مشخص نمودن علل تأخير پروژه هاى طرح 
هاى راه و ساختمان شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب به ترتيب 
اولويت و ارائه راهكارهاي الزم براي جلوگيري از آنها بوده است.

با  شهرسازى  و  معمارى  در  پايدارى  المللى  بين  كنگره  دومين 
حمايت دانشگاه علم و صنعت روزهاي 20 تا 23 اسفندماه امسال 

در دبي برگزار خواهد شد.
و  است  عمران  مهندسي  ارشد  كارشناسي  آموخته  دانش  نجفى 
در مديريت مهندسي و ساختمان به عنوان مهندس ارشد پروژه 

سيويل مشغول فعاليت است.

همكارى 25 داوطلب در طرح 
سالمت يار بيمارستان گلستان

مدير داخلى بيمارستان گلستان گفت: 25 داوطلب طرح سالمت 
در بيمارستان گلستان همكارى مى كنند.

دكتر  خوزستان،  احمر  هالل  جمعيت  عمومى  روابط  گزارش  به 
حبيب صفرى نيا با اشاره به آغاز اجراى طرح سالمت يار در اهواز 
وزارت  بين  كالن  سطح  در  كه  است  تصميمى  اين  كرد:  اظهار 
چندين  و  شده  گرفته  كشور  هالل احمر  جمعيت  و  بهداشت 
با  اهواز  گلستان  بيمارستان  جمله  از  كشور  سطح  در  بيمارستان 

عنوان پايلوت اجراى اين طرح انتخاب شدند.
هالل احمر  جمعيت  طرف  از  داوطلب  افراد  از  عده اى  افزود:  وى 
براى انجام كارهايى كه جنبه معنوى و رفاهى براى بيماران داشته 
باشد انتخاب و به بيمارستان گلستان معرفى شدند كه فهرستى 

كه براى ما ارسال شده 25 نفر است.
مدير داخلى بيمارستان گلستان اهواز عنوان كرد: داوطلبان طرح 
سالمت يار سابقه آشنايى با امور، قوانين و مقررات بيمارستانى را 
ندارند، بنابراين ابتدا بايد با قوانين و مقررات بيمارستان آشنا شوند 

و مورد پايش سالمت قرار بگيرند.
قالب  در  سالمت  پايش  آزمون  داد:  ادامه  صفرى نيا  دكتر 
مجموعه اى از آزمايش ها و معاينات بالينى اوليه روى آنها انجام 
فقط  دارند،  اين  ها  كه  فعاليتى  محدوديت  به  توجه  با  و  مى شود 
مى توانند  جراحى  و  داخلى  بخش هاى  در  هفته  در  ساعت  شش 

همكارى داشته باشند.
وى عنوان كرد: پس از برگزارى آزمون پايش سالمت و تور آشنايى 
با بيمارستان و تهيه لباس فرم مخصوص طرح، با توجه به محدوديت 

زمانى در دو بخش داخلى و جراحى مشغول به كار مى شوند.
دكتر صفرى نيا افزود: داوطلبان سالمت يار براساس شرح وظايفى 
جلسات  در  و  مى كنند  فعاليت  مى گيرد  قرار  آنها  اختيار  در  كه 
آموزشى به آنها تأكيد شده كه در امور درمانى به هيچ وجه دخالت 

نكنند چون وظيفه اى در قبال اين كار ندارند.
مدير داخلى بيمارستان گلستان اهواز اضافه كرد: انتخاب دو بخش 
داخلى و جراحى به خاطر داشتن شرايط پايدارتر بيماران و نداشتن 
شده  انجام  به صورت روتين  آنها  درمانى  امور  بوده و  شرايط حاد 

است و تصميمى بوده كه مسئوالن گرفته اند.
وى بيان كرد: اين طرح فعًال به صورت آزمايشى به مدت دو ماه 
برگزار و پس از پايان طرح نقاط ضعف و قوت آن توسط مسئوالن 
هالل احمر و دانشگاه علوم پزشكى ارزيابى، بررسى و براى ادامه 

و توسعه آن تصميم گيرى مى شود.

برگزارى  دوره آموزشى جامع مديريت پروژه 
براساس ويرايش پنجم استاندارد بين المللى

از  خوزستان  اى  منطقه  برق  شركت  پروژه  مديريت  دفتر  مدير 
ويرايش  براساس  پروژه  مديريت  جامع  آموزشى  دوره  برگزارى  
برق  شركت  توسط   (PMBOK) المللى  بين  استاندارد  پنجم 
منطقه اى خوزستان در آموزشكده صنعت آب و برق خوزستان به 

مدت 63 ساعت خبرداد.
هدف   : گفت  زلقى  ابراهيم   : اخبار  جهان  نامه  هفته  گزارش  به 
 ، دانش  سطح  برارتقاى  تاكيد  يادشده  آموزشى  دوره  برگزارى  از 
مهارت و نگرش مديران ارشد و اجرايى اين شركت ، بهبود اجرا 
و راهبرى پروژه هاى انتقال وفوق توزيع صنعت برق در سطح دو 
استان خوزستان وكهگيلويه و بويراحمد ، آشنايى با مفاهيم بنيادى  
عنوان  به    PMBOK استاندارد  براساس  پروژه  مديريت  نظام 
معتبرترين مرجع بين المللى و همچنين ايجاد زمينه استقرار وجارى 
سازى نظام مديريت پروژه درشركت برق منطقه اى خوزستان به 
عنوان يكى از اولويت هاى مهم شركت مادرتخصصى توانيردرامر 

مميزى صنعت برق كشور بوده است.  
بندي  تقسيم  بر  عالوه   PMBOK استاندارد  داد:  ادامه  وى 
مديريت  گانه  پنج  فازهاي  به  پروژه  مديريت  نظام  فرآيندهاي 
پروژه (آغاز ،برنامه ريزى ، اجرا ، كنترل وپايان) آنها را از جايگاه 
تخصصي  نيز به ده حوزه دانش شامل مديريت محدوده، زمان، 
هزينه، كيفيت،منابع انسانى، ارتباطات، ريسك، تداركات، ذينفعان 

و يكپارچگى تقسيم مى نمايد.  
ريزى  برنامه  دفتر  همت  به  آموزشى  دوره  اين  است  گفتنى 
نيروى انسانى وآموزش معاونت منابع انسانى ، معاونت طرحهاى 
خوزستان  اى  منطقه  برق  شركت  عمومى  روابط  و  برق  توسعه 

برگزارگرديد .
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معاون فنى وزارت بهداشت خبرداد:
شروع آزمايشى اقدامات «تشخيص زود هنگام سرطانها» در 4 شهرستان كشور

دفتر  مديركل  و  بهداشت  وزارت  فنى  معاون 
شروع  از  واگيردار  غير  بيماريهاى  مديريت 
زودهنگام  تشخيص  اقدامات  آزمايشى 

سرطانها در چهار شهرستان كشور خبر داد.
احمد كوشا در حاشيه چهارمين نشست فصلى 
مديران بيمارى هاى غير واگير دانشگاههاى 
در  گفت:  آبادان  در  كشور  پزشكى  علوم 
اقدامات تشخيصى در چهار  زمان حاضر اين 
در  شهرضا  و  مراغه  بافت،  نقده،  شهرستان 
حال انجام است كه اميد مى رود ظرف شش 
ماه آينده به طور فراگير در كشور انجام شود.

سه  خصوص  در  حاضر  زمان  در  افزود:  وى 
بزرگ،  روده  و  رحم  دهانه  پستان،  سرطان 
اقدامات تشخيصى را در ميان آقايان و خانم 
ها آغاز كرده ايم تا بتوانيم مداخالت اوليه را 

در مورد آنها اعمال كنيم.
كوشا اظهار كرد: كار «بيمارى يابى» در تمام 
روستاها آغاز شده به اين نحو كه تمام زنان 
30 تا 70 سال را توسط ماماها از نظر سرطان 
مى  قرار  ارزيابى  مورد  رحم  دهانه  و  پستان 
گيرند ضمن آنكه و مورد سرطان روده بزرگ 
نيز مردان و زنان 50 تا 70 سال ارزيابى مى 

شوند.
غير  بيماريهاى  مديريت  دفتر  مديركل 
با  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  واگيردار 
اشاره به اينكه بيماريهاى غير واگير مهمترين 
بيماريهاى مبتال به جامعه ما است كه سبب 
ناتوانى فرد و يا مرگ و ميرهاى زود هنگام 
درصد   70 از  بيش  كرد:  تصريح  شود،  مى 
مرگ و ميرها در كشور ما به دليل بيماريهايى 
و  عروقى  و  قلبى  ديابت،  سرطان،  همچون 

ريوى همچون آسم است.
به گفته كوشا، بيماريهاى قلبى عروقى با 46 
 14 با  حوادث  درصد،   13 با  سرطانها  درصد، 
دالئل  بيشترين  درصد  دو  با  ديابت  و  درصد 
را  كشورمان  در  زودهنگام  ميرهاى  و  مرگ 

تشكيل مى دهند.
بيماريهاى  از  بهداشت،  وزارت  فنى  معاون 

مهمترين  از  يكى  عنوان  به  عروقى  و  قلبى 
دالئل مرگ و ميرهاى زود هنگام نام برد كه 
67 درصد از افراد در سنين 30 تا 70 سال را 

در بر مى گيرد.
اقدامات  برخى  انجام  لزوم  بر  تاكيد  با  كوشا 
خوشبختانه  افزود:  بهداشت  وزارت  سوى  از 
سيستم  زياد  بسيار  مندى  كفايت  دليل  به 
بيماريهاى  از  بسيارى  كشورمان  بهداشتى 
ضمن  شده  كنترل  كشور  سطح  در  واگير 
مانع  عملى  اقدامات  و  موقع  به  ورود  با  آنكه 
از توسعه برخى از بيماريهاى جديد الورود به 

كشور مى شوند.
وى با بيان اينكه در كنار اين كنترلها تهديدى 
در  دنيا  در  غيرواگير  بيماريهاى  عنوان  تحت 
براى  بايستى  كرد:  اظهار  است،  توسعه  حال 
كنترل و كاهش مرگ و ميرهاى ناشى از آنها 

برنامه ريزيهاى الزم صورت گيرد.
هماهنگى  عمومى،  سازى  فرهنگ  از  كوشا 
فراهم  براى  سازمانها  ساير  با  بخشى  بين 
برخى  انجام  و  سالم  رفتار  امكانات  سازى 
وزارت  مختلف  بخشهاى  درون  در  اقدامات 
ضرورى  اقدامات  برخى  عنوان  به  بهداشت 
نشست  كرد:  تصريح  و  برد  نام  زمينه  اين  در 
فصلى مسئوالن پيشگيرى و كميته ها نيز در 

همين راستا برگزار شده است.
* برخى بيمارى ها ريشه در فرهنگ دارند

مديركل دفتر مديريت بيماريهاى غير واگيردار 
يادآور شد: براى كنترل بيماريهاى غير واگير 
الزم است تا همكاران ما به صورت فرابخشى 
عمل كنند چرا كه علت بسيارى از بيماريهايى 
در  ريشه  شود  مى  مير  و  مرگ  سبب  كه 
و  ناسالم  غذاى  از  استفاده  مردم،  فرهنگ 
از  استفاده  فيزيكى،  فعاليت  عدم  دخانيات، 
و  بروز  دالئل  عنوان  به  موادمخدر  و  الكل 

توسعه بيماريهاى غيرواگير دارد.
خصوص  در  بهداشت  وزارت  فنى  معاون 
وزارت  بخشهاى  درون  در  نياز  مورد  اقدامات 
بيماران  يافتن  ضمن  بايستى  گفت:  بهداشت 

غير واگير، بيمارى آنها را نيز كنترل و مراقبت 
كرده تا بيماريشان توسعه پيدا نكند.

كوشا افزود: در صورت شناسايى و تشخيص 
توسعه  از  توان  مى  مبتال  افراد  زودهنگام 
ريسك ابتال به بيماريهاى غير واگير جلوگيرى 
زمان  در  هدف  اين  به  دستيابى  براى  كرد، 
كامال  صورت  به  و  آزمايشى  طور  به  حاضر 
بيماريهاى  هنگام  زود  تشخيص  كار  رايگان، 
غير واگير در خانه هاى بهداشتى روستاها در 

حال انجام است.
وى اظهار كرد: كاركنان بهداشتى ما در اين 
خانه هاى بهداشتى اقدام به اندازه گيرى فشار 
خون، كلسترول، قند، پرسش در مورد استفاده 
از سيگار و سن فرد كرده و سپس اين موارد 
ببينيم  تا  دهيم  مى  قرار  معينى  چارت  در  را 

احتمال ابتال به بيمارى وجود دارد يا خير.
ميرهاى  و  مرگ  درصد   25 كنترل   *

زودرس
مديركل دفتر مديريت بيماريهاى غير واگيردار 
با اشاره به اينكه اين تست ها و پرسشگريها از 
افراد باالى 40 سال صورت مى گيرد، تصريح 
كرد: اميد مى رود تا با اين اقدام بتوانيم 25 
تا  را  هنگام  زود  ميرهاى  و  مرگ  از  درصد 
كاهش  و  كنترل  دهيم،  كاهش   2025 سال 
جزو  غيره  و  ديابت  آسم،  از  ناشى  بيماريهاى 

اهداف جهانى است.
وى از آموزش مردمى، هماهنگى بين بخشى 
در جهت رفتار سالم و انجام اقدامات در نظام 
بهداشتى را از محورهاى اصلى نشست مذكور 
امتياز  موضوع  تا  است  قرار  گفت:  و  برد  نام 
بندى افراد در ميزان خطرات بيماريهاى غير 
واگير در سيستم بهداشتى كشور ايجاد شود.  

عنوان  به  غبار  و  گرد  خصوص  در  كوشا 
مشكل  آينده  در  تواند  مى  كه  علت  يك 
همت  يك  خوشبختانه  شد:  يادآور  شود،  ساز 
طريق  از  دارد.  وجود  كشور  كل  در  عمومى 
و  مداخالت  بهداشت  وزارت  و  زيست  محيط 
است  انجام  حال  در  اى  پيشگيرانه  اقدامات 

و  برسد  نتيجه  به  اقدامات  اين  اميدواريم  كه 
اين ريزگردها با راهكارهاى عملى و مناسب 

برطرف شود.
مديركل دفتر مديريت بيماريهاى غير واگيردار 
افزود: در هنگام بروز پديده گرد و غبار نيز با 
تشكيل كميته بهداشتى متشكل از همكاران 
و  استاندارى  هواشناسى،  اداره  ما،  بهداشتى 
و  وضعيت  تشخيص  به  نسبت  زيست  محيط 
تصميم گيرى در آن خصوص اقدام مى شود 
كه از جمله آن مى توان به تعطيلى مدارس در 

مواقع اضطرار اشاره كرد.
وى اظهار كرد: در خصوص اصالح ساختار در 
شد  انجام  خوبى  اقدامات  نيز  مديريتى  حوزه 
سيستم روستايى ما تقويت شده و اكنون خانه 
هاى بهداشت و مراكز بهداشتى و درمانى ما 

از لحاظ فيزيكى بهبود يافته اند.
كوشا تصريح كرد: از لحاظ ساختار فيزيكى و 
برنامه هاى مديريتى حاشيه شهرها را تقويت 
كرده ايم. بسيارى از مراكزى را كه در حاشيه 
كرده  اندازى  راه  اكنون  نداشت  وجود  شهرها 

ايم، امكان و خدمات را توسعه داده ايم.
وى يادآور شد: موضوع بهبود فضاى فيزيكى 
اتمام  به  تقريبى  طور  به  روستايى  بخش  در 
اكنون  ما  بهداشت  هاى  خانه  اغلب  رسيده، 
بهبود يافته اند به طورى كه اكنون ما ديگر 

خانه بهداشت اجاره اى نداريم.
مديركل دفتر مديريت بيماريهاى غير واگيردار 
با اشاره به تامين نيروى انسانى مورد نياز خانه 
درمانى  و  بهداشتى  مراكز  و  بهداشت  هاى 
روستايى  مناطق  برخى  در  شايد  البته  گفت: 
كه  باشد  داشته  وجود  كمبودهايى  هنوز 
خصوصى  بخش  كمك  با  آن  جبران  براى 
 50 تا   20 زير  شهرهاى  حاشيه  در  ويژه  به 
و  هاى  پايگاه  اندازى  راه  به  اقدام  نفر  هزار 
مراكز سالمت جامعه كرده ايم كه براى آنها 
كار  به  خصوصى  بخش  از  جديدى  نيروهاى 
گرفته شده و خدمات مورد انتظار در آنها در 

حال ارائه است.  

تعلل و تأخير بانك ها در پرداخت تسهيالت 
سرپرست  انتقاد  الحسنه  قرض  اشتغالزايى 
استاندار  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاونت 

خوزستان را در پى داشت.
مهرداد نيكو روز دوشنبه در پنجمين نشست 
كرد:  اظهار  خوزستان  اشتغال  گروه  كار 
پرداخت  زمينه  در  ها  بانك  عملكرد  آمار 
توجه  با  متقاضيان   به  اشتغالزايى  تسهيالت 
است  الحسنه  قرض  تسهيالت  اين  اينكه  به 

نيست. مطلوب 
و  شود  اعالم  بايد  تأخير  داليل  افزود:  وى 

رشد  اشتغالزايى  اعتبارات  زمينه  در  گرچه 
داشتيم ولى اين رشد خيلى كند بوده است.

اقتصادى  امور  هماهنگى  معاونت  سرپرست 
استاندار خوزستان تصريح كرد: استقبال نسبتا 
در  ولى  شده  اشتغالزايى  تسهيالت  از  خوبى 
پايين  عملكرد  شود  مى  بررسى  كه  آمارى 
كند  رشد  اين  درباره  بايد  ها  بانك  و  است 

توضيح دهند.
نيكو بيان كرد: توزيع  برخى اعتبارات استان 
به صورت شهرستانى و دستگاهى بوده است 

كه بايد به صورت متمركز درآيد.

مديركل اوقاف خوزستان:
همكارى خيران در ساخت بقعه على ابن مهزيار مناسب نيست

مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان گفت: 
ابن  على  بقعه  ساخت  در  خيران  همكارى 
مهزيار اهوازى مناسب نيست و انتظار بيشترى 
بازسازى  و  نوسازى  هاى  طرح  تكميل  براى 

اين بقعه از خيران داريم.
در  امروز  ظهر  از  پيش  طباطبايى  محمد  سيد 
نشست خبرى با اصحاب رسانه با تقدير از حضور 
پرشكوه مردم پاى صندوق هاى رأى اظهار كرد: 
سازمان اوقاف چند سالى است كه به امر حفظ 
قرآن ورود پيدا كرده و بدون اغراق عظيم ترين 
شاهد  سازمان  اين  در  را  كشور  قرآنى  حركت 
در  اوقاف  سازمان  عظيم  حركت  اين  هستيم. 
كل  هاى  دستگاه  ساير  به  نسبت  حفظ  بحث 
اين  با  دستگاهى  هيچ  و  است  نظير  بى  كشور 

كيفيت و وسعت ورود پيدا نكرد.
مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان تصريح 
حفظ  طرح  اجراى  در  خوزستان  اوقاف  كرد: 
است  تهران  از  بعد  استان  دومين  كريم  قرآن 
و  هزار   30 بر  بالغ  تهران  استان  امسال  و 
داشت.  سهميه  هزار   23 نيز  خوزستان  استان 
اين  گذشته  هاى  سال  همچون  خوشبختانه 
طرح را با موفقيت برگزار كرده و پنجشنبه نيز 

آزمون سراسرى را برگزار خواهيم كرد.
آزمون  اين  اينكه  به  اشاره  با  طباطبايى 
ادامه  است،  كشور  قرآنى  رويداد  بزرگترين 
در  كشور  سراسر  با  همزمان  آزمون  اين  داد: 
مى  برگزار  خوزستان  استان  شهرستان   12
بهبهان،  شوشتر،  جمله  از  شهرهايى  شود. 
رامشير،  اهواز،  باغملك،  ايذه،  مسجدسليمان، 
خرمشهر  و  آبادان  دزفول،  شوش،  ماهشهر، 

ميزبان برگزارى اين آزمون هستند.
وى عنوان كرد: امسال 23 هزار نفر در سامانه 
مربوط به طرح حفظ قرآن كريم ثبت نام كرده 
اند. همچنين سال گذشته بيش از 14 هزار نفر 
امسال  كه  كردند  شركت  سراسرى  آزمون  در 
پيش بينى مى شود اين آمار شركت كنندگان 

به باالى 20 هزار نفر برسد.

* تربيت يك ميليون قارى
خبر  خوزستان  خيريه  امور  و  اوقاف  مديركل 
قرآن  قارى  ميليون  يك  تربيت  امسال  داد: 
داده  وعده  سال  چهار  براى  اوقاف  كه  كريم 
هم  آينده  سال  انشااهللا  شود.  مى  تكميل  بود، 
چون مقام معظم رهبرى اعالم فرموده اند بين 
10 تا 15 ميليون قارى در كشور داشته باشيم، 

ادامه پيدا مى كند.
صورت  به  اوقاف  اينكه  به  اشاره  با  طباطبايى 
براى  رهبرى  معظم  مقام  فرمايش  به  جدى 
تربيت قارى قرآن لبيك گفته است، بيان كرد: 
در طرح حافظان قرآن كريم از حفظ يك جزء 

تا سه جزء در كنار حفظ موضوعى داريم.
* برنامه ويژه شهادت حضرت فاطمه

حضرت  شهادت  آستانه  در  شد:  يادآور  وى 
ساله  هر  روال  طبق  و  هسيتيم  (س)  فاطمه 
مراسم سوگواره ياس نبوى را در ايام فاطميه 
مراسمات  برگزارى  كنيم.  مى  برگزار  دوم 
عزادارى و مذهبى خاص اين شهادت را طى 
پنج روز در بقاع متبركه استان انجام مى شود.

مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان اضافه 
ايام  خاص  هاى  برنامه  برگزارى  عمده  كرد: 
است.  اسفند)   23) شهادت  روز  در  فاطميه 
هيئات  حضور  جمله  از  اى  ويژه  هاى  برنامه 
مذهبى در بقاع متبركه شاخص استان به ويژه 

معرفى  سخنرانى  اهوازى،  مهزيار  ابن  على 
خطبه  ترويج  (س)،  زهرا  حضرت  شخصيت 

فدكيه و عزادارى را برگزار مى كنيم.
سطح  در  مبلغ  اعزام  كرد:  تأكيد  طباطبايى 
استان هم داريم كه 30 مبلغ بومى و 25 نفر 
هماهنگ  اعزام  براى  را  قم  از  اعزامى  مبلغ 
در  شهادت  شب  در  سادات  تجمع  ايم.  كرده 
غريبان  شام  مراسم  اجراى  و  امامزادگان  بقاع 
نيز از ديگر برنامه هاى اجرايى اوقاف در ايام 

فاطميه است.
فدكيه،  زيارتنامه  قرائت  كرد:  تصريح  وى 
بقاع  در  وقف  مشاوره  غرفه   16 برپايى 
مختلف  شهرهاى  سطح  در  اطعام  و  متبركه 
نيز از جمله برنامه هاى اجرايى اوقاف در ايام 

فاطميه است.
مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان تصريح 
كرد: از 29 اسفند تا 15 فروردين به حالت آماده 
باش هستيم و براى پنجمين سال متوالى طرح 
آرامش بهارى را در سطح بقاع متبركه استان 
اجرا مى كنيم. هدف از اجراى اين طرح تبديل 
بقاع متبركه به قطب فرهنگى و ارتقاى سطح 

فكرى و فرهنگى مسافران و زائران است.
از  مختلفى  هاى  برنامه  كرد:  بيان  طباطبايى 
جمله برپايى خيمه هاى معرفت، احيا و ترويج 
طرح  قالب  در  اسالمى  اصيل  هاى  سنت 

و  قبور  زيارت  شوند.  مى  اجرا  بهارى  آرامش 
جمله  از  رحم  صله  همچنين  و  متبركه  بقاع 
بزرگان  و  ائمه  توسط  شده  توصيه  اقدامات 

دين است.
وى اظهار كرد: طرح آرامش بهارى در 67 بقعه 
معرفت  خيمه  آن 26  تبع  به  و  شود  مى  اجرا 
هاى  غرفه  شد.  خواهد  برپا  استان  سطح  در 
مختلف كودك، مشاوره وقف، مشاوره خانواده، 
هاى  خيمه  اين  در  شرعى  مسائل  و  احكام 

معرفت برپا مى شود.
ادامه  خوزستان  خيريه  امور  و  اوقاف  مديركل 
يكى  شده  انجام  هاى  بررسى  اساس  بر  داد: 
بقاع  در  اوقاف  هاى  برنامه  پرطرفدارترين  از 
متبركه برپايى همين خيمه هاى معرفت است 
احكام  و  خانوادگى  اعتقادى،  مشكالت  كه 

شرعى بسيارى از افراد را حل  كرد.
طباطبايى عنوان كرد: در اجراى طرح آرامش 
 30 و  بومى  مبلغ   30 از  خوزستان  در  بهارى 

مبلغ اعزامى قم حضور دارند.
* تحويل سال در حرم ابن مهزيار

وى خبر داد: برنامه تحويل سال هم به صورت 
برگزار  اهوازى  مهزيار  ابن  على  حرم  در  ويژه 
نوبت  سه  در  جماعت  نماز  اقامه  شود.  مى 
عرضه  نمايشگاه  برپايى  متبركه،  بقاع  در 
محصوالت فرهنگى و غرفه عفاف و حجاب، 
اسكان  و  فرهنگى  روزانه  مسابقات  اجراى 
برخى  در  مهمانسرا  (وجود  نوروزى  مهمانان 
بقاع) از جمله برنامه هاى اوقاف در ايام عيد 

نوروز است.
مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان با گاليه 
بقاع  ساز  و  ساخت  در  خيران  حضور  اينكه  از 
متبركه على ابن مهزيار اهوازى كمرنگ است، 
گفت: براى تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگى 
نياز به زيرساخت هاى الزم داريم كه متأسفانه 
در اكثر بقاع استان خوزستان اين زيرساخت ها 
را نداريم. اميدواريم كه همه مردم و مسئوالن در 

اين زمينه ورود پيدا كنند.

خبر

خبر

سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندار خوزستان:

ُچرخ پرداخت تسهيالت اشتغالزايى كند مى چرخد



3 ھان ان و ھانا ان و ا
وقتى بازيگر نقش اول سيگار مى كشد...

گفت:  خوزستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبيرخانه  رييس 
هاى  نقش  در  سيگار  از  استفاده  با  تلويزيون  و  سينما  بازيگران 

خود پيام هاى بدى را به نسل جوان منتقل مى كنند.
حسين المى زاده، با اشاره به اعتياد به سيگار و همچنين ترويج 
و  سينمايى  هاى  سريال  و  ها  فيلم  در  ناخودآگاه  شكل  به  آن 
تلويزيونى، اظهار كرد: تحقيقاتى كه در خصوص اعتياد و موضوع 
مواد مخدر انجام شده است، نشان مى دهد كه دخانيات به ويژه 

سيگار زير بناى اعتياد به مواد مخدر بوده است.
وى افزود: بنابراين افرادى كه به مواد مخدر گوناگون از جمله 
ترياك، شيشه و ساير موارد دچار اعتياد شده اند، از پيش سابقه 

استفاده از دخانيات و همچنين سيگار داشته اند.
عنوان  خوزستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبيرخانه  رييس 
مى  اعتياد  به  ابتال  در  موثر  سوابق  به  اجمالى  نگاهى  با  كرد: 
شود  تلقى  اعتياد  ايجاد  عامل  تواند  مى  سيگار  كه  گفت  توان 
دليل  به  جوانان  همچنين  و  پايين  سنين  با  افراد  متاسفانه  و 
سيگار  و  قليان  از  تفريح  عنوان  به  گاهى  و  كنجكاوى  حس 

استفاده مى كنند.
جا  يك  صورت  به  سيگار  و  قليان  شايد  ابتدا  در  داد:  ادامه  وى 
هاى  جمع  در  قليان  و  سيگار  تعارف  آغاز  با  ولى  نشود  استفاده 
اعتياد  به  منجر  تدريج  به  استفاده  اين  خانوادگى،  يا  و  دوستانه 

خواهد شد.
المى زاده بيان كرد: متاسفانه گاهى در تلويزيون و سينما فيلم 
هايى مشاهده مى شود كه بازيگر نقش اول فيلم در ايفاى نقش 

خود از سيگار استفاده مى كند.
شاخص  افراد  و  الگو  عنوان  به  بازيگران  گاهى  داد:  ادامه  وى 
نگريسته مى شوند، بنابراين با استفاده از سيگار در نقش هاى 
خود، پيام هاى بدى را به نسل جوان منتقل مى كنند و بسيار 

بدآموزى دارد.
مبارزه با مواد مخدرخوزستان گفت: همه  رييس دبيرخانه ستاد 
دستگاه ها از جمله سازمان تبليغات، شوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر، استاندارى، بهزيستى، كميته امداد و نيروى انتظامى 
بايد تالش كنند كه بحث مبارزه با مواد مخدر به يك موضوع 
تا  شود  داده  انعكاس  مخدر  مواد  مضرات  و  تبديل  اجتماعى 

درمبارزه با مواد مخدر پيروز شويم.
از  بهتر  سيما  و  صدا  عملكرد  اكنون  اينكه  به  اشاره  با  وى 
نادرست  شكل  به  سيما  صداو  اگر  كرد:  بيان  است،  گذشته 
هيچ  مخدر  مواد  با  مبارزه  راستاى  در  ها  تالش  كند،  عمل 
بايد  سيما  و  صدا  بنابراين  داشت.  نخواهد  اى  نتيجه  گونه 
مخاطبان و همچنين مسائل فرهنگى را نيز مدنظر قرار دهد 
كه به صورت ناخودآگاه دخانيات و سيگار و ساير موارد مضر 

را تبليغ نكند.
المى زاده با بيان اينكه الزم است تمام مراكز و امكان فروش 
قليان و دخانيات جمع آورى شوند، اظهار كرد: اكنون خوشبختانه 
در برخى شهرستان ها به جمع آورى قليان ها و اماكن فروش 

قليان اقدام شده است.
وى ادامه داد: شغل هاى قليان فروشى يا كرايه دادن قليان بايد 
به شغل هاى مناسب تر ارتقا پيدا كنند و افراد كارهاى ديگرى 
الزم  همچنين  كنند.  موارد  اين  جايگزين  درآمد  كسب  براى  را 
در  و  مسافرت  ها،  پارك  در  كه  هنگامى  ها  خانواده  كه  است 
از  و  نبرند  خود  با  همراه  را  قليان  هستند،  خانوادگى  هاى  جمع 

آن استفاده نكنند.
اشاره  با  خوزستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبيرخانه  رييس 
به اجتماعى كردن موضوع مبارزه با مواد مخدر گفت: اقدامات 
فرهنگى در شهرستان هاى خوزستان آغاز شده است؛ در اين امر 
مضرات مصرف مواد مخدر، از جمله قليان و سيگار به طور كامل 
اجتماعى مى شود تا افراد با آگاهى كامل ديگر به مواد مخدر 

گرايش پيدا نكنند.
وى ادامه داد: اقدامات تحقيقاتى مضرى نيز در زمينه فرهنگى 
و درمان انجام شده است. همچنين مدارس و دانشگاه ها جهت 
انجام اقدامات فرهنگى تحت پوشش قرار گرفته اند تا از اعتياد 

پيشگيرى شود.
المى زاده با اشاره به اينكه خوزستان در موضوع مبارزه با اعتياد 
همچنان  كرد:  عنوان  دارد،  كشور  در  مناسبى  فرهنگى  جايگاه 
تالش  اعتياد  موضوع  در  خود  فرهنگى  جايگاه  ارتقاى  جهت 
خواهيم كرد و با مراكز فروش قليان، قاچاقيان، خرده فروشان 

مواد مخدر برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامى شهرستان آبادان:
دستگيرى عامل هتك حرمت در فضاى مجازى

هتك  عامل  دستگيرى  از  آبادان  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
حرمت در فضاى مجازى در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين كهيايى گفت: در پى شكايت يكى از شهروندان 
مبنى بر انتشار عكسهاى خصوصى وى در يكى از شبكه هاى 
انتشار،  به  وى  تهديد  و  نامعلوم  افرادى  يا  فرد  توسط  اجتماعى 

موضوع در دستور كار رسيدگى قرار گرفت.
وى افزود: ماموران با انجام  بررسيهاى فنى و تحقيقات گسترده، 
مقام  از  مجوز  اخذ  از  پس  و  شناسايى  زمينه  اين  در  را  فردى 

قضايى، متهم را دستگير و به مقر پليس انتقال دادند.
كهيايى اظهار كرد: متهم در بازجويى هاى اوليه به طور صريح 
به بزه انتصابى اعتراف كرد و بر همين اساس پس از تشكيل 
مراجع  تحويل  قانونى  مراحل  سير  منظور  به  متهم  پرونده، 

قضايى شد.
فرمانده انتظامى شهرستان آبادان از شهروندان خواست تا با قرار 
ندادن عكسهاى شخصى خود را در سايت هاى عمومى، تلفن 
سارقان  استفاده  سوء  از  الكترونيكى  تجهيزات  ساير  يا  و  همراه 

اينترنتى جلوگيرى كنند.

استاندار خوزستان گفت: از آغاز فرايند انتخابات 
انتخابات  صندوق هاى  حريم  از  نتايج  اعالم  تا 
حفاظت شد و هيچ تخلفى صورت نگرفته است.

انتخابات  ستاد  كرد:  اظهار  مقتدايى،  عبدالحسن 
هيات  فرماندارى ها،  بخش ها،  تمام  در  استان 
نظارت نيروى امنيتى ظاهر و باطن وظايف خود 

را در حد اعلى انجام دادند.
اعم  دستگاه ها  بين  خوبى  تعامل  افزود:  وى 
از اجرايى و نظارتى انجام و همكارى خوبى 
اطالعات  و  بسيج  امنيتى،  نيروهاى  بين 

صورت گرفت.

استاندار خوزستان گفت: از آغاز فرايند انتخابات 
انتخابات  صندوق هاى  حريم  از  نتايج  اعالم  تا 
حفاظت شد و هيچ تخلفى صورت نگرفته است.

انتخابات  نتيجه  اعالم  در  تأخير  درباره  مقتدايى 
مى شد  ارسال  كشور  وزارت  به  بايد  نتايج  گفت: 
و مراحل تاييد صحت و سقم را طى مى كرد و 
اين دليل تأخير بود، البته هر جا كار تمام مى شد 

نتيجه همان لحظه اعالم مى شد.
خبرگان  انتخابات  خصوص  در  داد:  ادامه  وى 
رهبرى و شهرهاى داراى سه نماينده مانند اهواز 
نمايندگان  تعداد  هم  و  كانديداها  هم  آبادان  و 

بيشتر بود و لذا كار شمارش آراى هر شهر معادل 
سه شهرستان ديگر بود و به همين دليل تجميع 

تمام اين آرا نياز به زمان بيشترى داشت.
نظر  اختالف  كرد:  عنوان  خوزستان  استاندار 
و  آمار  در  نظارت  هيات  و  اجرايى  هيات  بين 
ارقام نبود بلكه در خصوص فرم صورت جلسات 
تنظيم  خصوص  در  نگهبان  شوراى  است؛  بوده 
بود  اين  آن  و  داشت  نظر  يك  جلسه  صورت 
مى شود  ارسال  كشور  وزارت  به  كه  فرمى  كه 
اين  و  شود  رعايت  آن  در  نيز  ديگرى  مباحث 

مساله نيز لحاظ شد.

معاون مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان 
و  كارون  كرخه،  رودخانه هاى  آب  آورد  كاهش  از 

مارون در سال جارى خبر داد.
كل  آورد  كرد:  اظهار  زاده،  حسونى  هوشنگ 
است  مكعب  متر  ميليارد   9 استان  رودخانه هاى 
كاهش  درصد   9 نرمال  سال هاى  به  نسبت  كه 
سال  در  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  اما  يافته 
است. داشته  برابرى  دو  افزايش  تقريبا  گذشته 

پوى تصريح كرد: حجم آورد آب رودخانه كارون 
3 ميليارد و 700 ميليون مترمكعب بوده است كه 
و  كاهش  درصد   20 نرمال  سال هاى  به  نسبت 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 58 درصد 

آب  آورد  حجم  بيشترين  داراى  و  يافته  افزايش 
در استان بوده است.  

با  مارون  رودخانه  كرد:  خاطرنشان  زاده  حسونى 
كمترين  داراى  آب،  آورد  مترمكعب  ميليون   413
با  نرمال  سال هاى  به  نسبت  كه  است  آورد  حجم 

كاهش 37 درصدى روبرو شده است.
 900 و  ميليارد   2 با  دز  رودخانه  كرد:  عنوان  وى 
سال هاى  به  نسبت  آب  آورد  مترمكعب  ميليون 
نرمال افزايش 15 درصدى داشته و رودخانه كرخه 
نيز با يك ميليارد و 900 ميليون مترمكعب آورد آب 
نسبت به سال هاى نرمال با كاهش 2 درصدى رو 

به رو شده است.

مدير مركز تحقيقات منطقه اى ريزگردها معتقد است همه عوامل 
دستكارى هاى  تا  آب وهوايى  مسائل  از  كشور  در  ريزگردها  بروز 
انسان زاد  در طبيعت، طى 12 سال گذشته ايجاد شده اند تا منجر به 
شرايط كنونى شود و با بيان اين كه حتى سانتى مترى از كانون هاى 
ريزگردها نيست كه شناسايى نشده باشد، مشكل را در كنترل و 
مديريت ريزگردها و عدم به روز بودن دانش فنى در كشور مى داند 

و بر لزوم استفاده از تجربيات بين المللى تأكيد دارد.
دكتر عليرضا زراسوندى، آغاز پديدآمدن ريزگردها در كشور را 
در سال 84 مى داند و در شرح عوامل بروز اين پديده مى گويد: 
در  دارد  قرار  خشكسالى  از  ساله  زمانى 14  بازه  يك  در  كشور 
گذشته ريزگردها وجود داشت اما پراكندگى آن كم بود به معناى 
ديگر هر يك ماه تنها يك روز شاهد ريزگردها بوديم؛ آن زمان 
كسى توجهى نمى كرد كه مقوله ريزگردها شكل گرفته است، 

آن هم به دليل آن كه ابتداى خشكسالى بود.
* چرا ريزگردها شدت گرفت؟

وى ادامه مى دهد: ظرفيت نفوذى خاك در آن زمان زياد نبود به 
عبارت ديگر در كشور ما و كشورهاى ديگر خاك مرطوب بود.

و  سياسى  شرايط  ريزگردها  منطقه اى  تحقيقات  مركز  مدير 
اجتماعى كشورها را از ديگر عوامل شدت يافتن پديده ريزگردها 
شكل گرفتن  آغاز  در  مى كند:  بيان  خصوص  اين  در  و  مى داند 
اطراف  كشورهاى  اجتماعى  و  سياسى  اوضاع  ريزگردها  پديده 

همانند اكنون نبود و محيط زيست متولى داشت.
زراسوندى توضيح مى دهد كه با شدت يافتن فرآيند خشكسالى، 
خاك رطوبت خود را از دست داد و در كشور پديده ريزگردها 

شروع شد.
اين استاد زمين شناسى ادامه مى دهد: همچنين در دنيا بحثى تحت عنوان 
"Global Warming" يا گرم شدن زمين مطرح است، به 
اين معنا كه تغييرات آب و هوايى در دنيا اتفاق افتاده است؛ اين 
موارد عوامل طبيعى بروز و شكل گيرى پديده ريزگردها است اما 

عوامل غيرطبيعى ديگرى نيز وجود دارد.
* با طبيعت ناسازگارى داشتيم

وى در خصوص عوامل ديگر بروز ريزگردها بيان مى كند: در اين 
مدت، با طبيعت ناسازگارى داشتيم. طبيعت بر اثر فعاليت هاى 
انسان زاد دستكارى شده است؛ حق آبه تاالب ها كم شده يا اصأل 
داده نشده است و سدهاى بدون مطالعات زيست محيطى و در 

نظر گرفتن شرايط  اكولوژيكى منطقه، احداث شده اند.
مدير مركز تحقيقات منطقه اى ريزگردها همچنين فعاليت هاى 
صنعتى گسترده در حوزه هاى زيست محيطى را از ديگر عوامل 
نازسازگارى با طبيعت و بروز پديده ريزگردها مى داند و مى گويد: 

در  گسترده  صنعتى  فعاليت هاى  به   مى توان  خصوص  اين  در 
در  سبز  كمربند  اجراى  عدم  آن  بر  عالوه  كرد؛  اشاره  تاالب ها 
اين  بروز  ديگر  عوامل  از  ريزگردها  مستعد  شهرهاى  حاشيه 
وضعيت است. تمام اين عوامل در 12 سال گذشته ايجاد شده اند 

تا منجر به شرايط كنونى شود.
زراسوندى معتقد است معضلى كه اكنون تحت عنوان ريزگردها 
وجود دارد، تركيبى از عوامل انسانى و طبيعى است؛ او در اين باره 
بيان مى كند: نمى توان گفت كه تنها انسان يا تنها طبيعت در بروز 
ريزگردها مقصر است بلكه يك تركيب است و اين كه بگوييم چه 
ميزان از عوامل بروز اين پديده به عوامل انسانى و چه ميزان به 
عوامل طبيعى مربوط مى شود از عهده ما خارج است اما مى توان 
گفت كه اين عوامل بيشتر در خارج از كشور بوده اند تا داخل آن.

وى اظهار مى كند: عمده كانون ريزگردها منطقه اى است اما با 
بنابراين  مى شوند.  ايجاد  نيز  داخلى  كانون هاى  عوامل  افزايش 
خارجى  كانون هاى  هم  و  داخلى  كانون  هم  اكنون  ما  مشكل 

ريزگردها است.
* رابطه ريزگردها با ميزان رطوبت خاك و تغييرات 

فصول
كه  است  معتقد  ريزگردها  منطقه اى  مطالعات  مركز  مدير 
اين  در  او  دارد؛  زمستانه  و  تابستانه  زمانى  بازه  دو  ريزگردها 
خصوص مى گويد: بازه تابستانه ريزگردها قدرت نفوذ بيشترى 
دارد اما عرض كمترى را تحت پوشش قرار مى دهد به معناى 
ديگر استان هاى كمترى را با شدت بيشتر درگير مى كند اما در 
بازه زمستانه، گستردگى ريزگردها بيشتر و شدت آن كمتر است.
زراسوندى با تأكيد بر اين كه كاهش يا افزايش شدت ريزگردها 
رابطه مستقيمى با ميزان رطوبت خاك دارد، ادامه مى دهد: هر 
باشد،  بيشتر  كشور  خارج  يا  داخل  در  خواه  بارش  ميزان  چه 

ريزگردها بيشتر كاهش مى يابد.
از  پيش  تا  مى كند:  بيان  ريزگردها  مطالعات  خصوص  در  وى 
پيرامون  مطالعات  سال 85  در  جديد،  شكل  در  ريزگردها  بروز 
ريزگردها در كشور تنها مختص به استان هايى مانند استان هاى 
سيستان و بلوچستان و يزد بود كه به طور سنتى با اين معضل 

درگير بودند.
اين پژوهشگر ادامه مى دهد: از سال 85 به بعد مطالعات بسيارى 
در خصوص ريزگردها و در شكل جديد درباره خوزستان انجام 
زمينه  در  پژوهش هايى  كشور  در  بسيارى  محققان  است؛  شده 
ريزگردها انجام داده اند و مى توان گفت اغلب دانشگاه ها و مراكز 

علمى كشور درگير مطالعات ريزگردها بوده اند.
زراسوندى مى افزايد: در اين مطالعات عمدتأ به مباحث اقليمى 

اطالعاتى  پايگاه  قوى ترين  است.  شده  پرداخته  منشاء يابى  و 
ريزگردها با محوريت منشاء يابى و ارتباط آن با تغييرات اقليمى 
نسبت به منطقه، در كشور ما ايجاد شده است اما در خصوص 
گرفته  صورت  كمترى  مطالعات  پديده  اين  كنترل  و  مديريت 
است و به نظر مى رسد استفاده از تجربيات بين اللملى در كنار 

توان تحقيقاتى محققان داخلى ضرورى است.
وى در ادامه عنوان مى كند: آنچه اكنون به آن نياز داريم بسيج 
اجرايى جهت مديريت و كنترل منابع داخلى است و در خصوص 
با  منطقه اى  ديپلماسى  و  منطقه اى  همكارى  خارجى  منابع 

محوريت محيط زيست نياز است.
* مشكل در كنترل و مديريت است

در  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  ريزگردها  مطالعات  مركز  مدير 
مورد اين كه تا چه ميزان مطالعات ريزگردها اجرايى شده است، 
مى گويد: تمام مطالعات منشاء يابى در سطح اجرا مورد استفاده 
ريزگردها  كانون هاى  از  سانتى مترى  حتى  و  است  گرفته  قرار 
نيست كه شناسايى نشده باشد و همه چيز مشخص است اما 
مشكل در كنترل و مديريت آن است زيرا دانش فنى ما به روز 

نيست و الزم است از تجربيات بين المللى استفاده كنيم.
ريزگردها  منطقه اى  مطالعات  مركز  مى دهد:  ادامه  زراسوندى 
كنترل  جهت  ملى  كالن  طرح  يك  انجام  هدف  با  گذشته  در 
به  توجه  با  حاضر  حال  در  اما  شد  ايجاد  ريزگردها  مديريت  و 
عهده  بر  ريزگردها  با  مقابله  ملى  ستاد  سوى  از  كه  وظيفه اى 
آن نهاده شده، مأموريت طبقه بندى و جمع آورى مطالعات كل 
كشور در خصوص ريزگردها و ارائه آن به دستگاه هاى اجرايى را 

بر عهده دارد كه اكنون اين كار در حال انجام است.
وى در پاسخ به اين كه آيا مى توان اين معضل را رفع كرد، اعتقاد 
دارد: اين مشكل در داخل كشور قابل حل است و مسئوالن كشور 
توان خود را براى حل مسأله متمركز مى كنند و از تمام ظرفيت هاى 
موجود استفاده مى شود اما در خارج از كشور، نه! مسائل مختلف 

منطقه اى بر اين همكارى ها تأثيرگذار بوده است.

مقتدايى تاكيد كرد: 

حفاظت از حريم صندوق هاى انتخابات از ابتدا تا اعالم نتايج

كاهش آورد آب رودخانه هاى كرخه، كارون و مارون

زراسوندى مدير مركز تحقيقات منطقه اى ريزگردها

همه عوامل بروز ريزگردها طى 12 سال گذشته ايجاد شده اند

معاون آبزى پرورى سازمان شيالت ايران خبرداد:
حمايت جدى از توسعه  پرورش ماهى در قفس

معاون آبزى پرورى سازمان شيالت كشور با تاكيد بر اين كه حمايت از 
توسعه پرورش ماهى در قفس جدى است، گفت: اگر پرورش ماهى 
در قفس به يك رويكرد اقتصادى تبديل شود، به سرعت توسعه پيدا 

خواهد كرد و اشتغالزايى خوبى به دنبال خواهد داشت.
آبزى پرورى  منطقه اى  ملى  همايش  افتتاحيه  در  عبدالحى  حسين 
ماهيان دريايى كه امروز، 11 اسفندماه در اهواز برگزار شد، با اشاره 
به اهميت پرورش ماهيان دريايى اظهار كرد: پرورش ماهيان دريايى 
در جهان به سرعت در حال رشد است اما كشور در آبزى پرورى رتبه 
بيستم جهان را دارد و به همين جهت توسعه پرورش ماهيان دريايى 

و پرورش ماهيان در قفس از برنامه هاى سازمان شيالت است.
وى افزود: ظرفيت توسعه پرورش ماهى در قفس در كشور وجود 
دارد و رويكرد ما اين بود كه به سمت پرورش ماهى در آب هاى 
شور برويم و در اين خصوص تأكيد بيشترى بر پرورش ماهى در 

قفس وجود دارد.
معاون آبزى پرورى سازمان شيالت ايران با اشاره به انجام مطالعات 
پرروش ماهى در قفس تصريح كرد: تاكنون شركت هاى بسيارى به 
عنوان مشاور، تحقيقات در درياى خزر و خليچ فارس انجام داده اند و 

به دنبال آن هستيم كه مطالعات تكميلى را نيز اجرايى كنيم.
عبدالحى با بيان اين كه در برنامه ششم توسعه توليد حدود 200 
هزار تن پرورش ماهى در قفس را مدنظر قرار داده ايم، ادامه داد: 
در اين خصوص بايد به تمام جوانب توجه كرد و توقع داريم كه 
سازمان دامپزشكى تمهيدات الزم را براى بهداشت پرورش آبزيان 

در قفس پيش بينى كند.
وى اظهار كرد: در خصوص توسعه پرورش ماهى در قفس هيچ 
بانك  و  كشاورزى  وزارت  حمايت  و  ندارد  وجود  مالى  محدوديت 

كشاورزى از توسعه پرورش ماهى در قفس جدى است.
عبدالحى با بيان اين كه براى توسعه طرح پرورش ماهى در قفس 
نياز به انتقال دانش فنى داريم، گفت: شركت هايى از كشور نروژ 
در  مطالعات  و  زيرساخت ها  تكميل  زمينه  در  تا  شده اند  دعوت 
مطالعات  اين  با  بتوانيم  تا  برداريم  گام  كشور  سواحل  خصوص 

تصميم گيرى هايى بهترى داشته باشيم.
معاون آبزى پرورى سازمان شيالت ايران تصريح كرد: عالوه بر 
كشاورزى،  وزارت  در  مختلفى  تحقيقاتى  تيم هاى  شركت ها،  اين 
و  انجام  را  قفس  در  ماهى  پرورش  توسعه  خصوص  در  مطالعات 
گزارشات را ارائه كرده اند و در حال تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاى 
استقرار قفس هاى پرورش ماهى هستيم كه اين مطالعات در سازمان 

مديريت و برنامه ريزى كشور نيز تصويب شده است.
عبدالحى افزود: در اين مطالعات تمام جوانب ديده مى شود و حتى 
جانمايى صحيح قفس ها تعيين خواهد شد و تمام اين اطالعات در 
اختيار سرمايه گذاران قرار مى گيرد و اگر پرورش ماهى در قفس 
به يك رويكرد و سيستم اقتصادى تبديل شود، به سرعت توسعه 

پيدا خواهد كرد و اشتغالزايى خوبى به دنبال خواهد داشت.

دستفروشى و امرار معاش40هزار خانوار اهوازى
نمى توان دستفروشى را كه منبع امرار معاش 40 هزار خانوار در 

اهواز است را ناديده گرفت.
عضور شوراى شهر اهواز گفت: معضل دستفروشى تنها مربوط به 
اهواز نيست بلكه ديگر شهرهاى كشور نيز با اين معضل مواجه 
اند. بخشى از جامعه، دستفروشى را هنجار و بخشى ديگر آن را 
ناهنجار و تعدادى نيز دستفروشى را ناشى از عدم مديريت كالن 

كشور در ارتباط با ساماندهى وضعيت بيكارى مى دانند.
اسكندر زنگنه افزود: وضعيت بيكارى در اوج قرار دارد ودستفروشان 
نيز بخش عمده اى از بيكاران جامعه هستند و دستفروشى براى 

آنان به يك شغل تبديل شده است.
عضو شوراى شهر اهواز با اشاره به روند اجراى طرح جمع آورى 
دستفروشان گفت: با اشاره به اين كه شهردارى به تنهايى توانايى 
جمع آورى دست فروشان را ندارد. شهردارى اهواز تنها مى تواند 
در مقعطى از سال به عنوان مبارزه با سدمعبر وارد عمل شود ولى 

اين كار دولت و حكومت است كه مشكل بيكارى را حل كند.
زنگنه عنوان كرد: شهردارى به عنوان يك نهاد مدنى معتقد است 
كه دستفروشى حقوق شهروندى را ضايع مى كند و عبور و مرور 
را به مخاطره مى اندازد و حتى حقوق افرادى كه قانونمند كار مى 
كنند و عوارض شهروندى را پرداخت مى كنندف پايمال مى كند.

عضو شوراى شهر اهواز گفت: دست فروشى زائده نامعقولى است 
كه از 30 سال پيش به دليل بيكارى شكل گرفته و بايد توسط 
حكومت رفع شود و مجلس، دولت، استانداران و همه مسئوالن 

بايد تالش كنند تا مشكل دستفروشان حل شود.
زنگنه عنوان كرد: براى حل مشكل دستفروشان اهواز، اولين كار 
براى  ويژه  مكانى  ايجاد  آن  از  پس  و  است  بيكارى  مشكل  حل 

كاسبى دستفروشان است كه بيش از 20 هزار نفر هستند.

55 ميليون دالر صادرات 
تعاونى هاى مرزنشين خوزستان

توسط  تاكنون،  امسال  ابتداي  از  كاال  دالر  ميليون   55 از  بيش 
صادر  كشور  از  خارج  به  خوزستان  استان  مرزنشين  هاي  تعاوني 

شده است.
55 ميليون دالر صادرات تعاونى هاى مرزنشين خوزستانبه گزارش 
گروه استان هاى باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز؛  مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي خوزستان با اشاره به رتبه اول خوزستان در 
تعاون كشور گفت: در حال حاضر 23 تعاوني مرزنشين با جمعيت 
فعال  استان  در  عضو  نفر  هزار   230 و  خانوار  هزار   64 از  بيش 
 1394 سال  ابتداي  از  تعاوني ها  اين  صادرات  ميزان  و  هستند 

تاكنون بيش از 55 ميليون دالر شده است.
صيادي  خدمات  تعاوني  شركت  فعاليت 20  درباره  صفايي  هوشمند 
در استان عنوان كرد: 20 تعاوني خدمات صيادي در شهرستان هاي 
آبادان، خرمشهر، ماهشهر، بندرامام، شادگان، هنديجان، هويزه و دشت 
آزادگان فعال هستند كه كليه امور صيادي استان به اين تعاوني ها 

واگذار شده و خدماتي نظير توزيع سوخت شناورها را ارائه مي دهند.
برگزاري  ماه،  فروردين  و 25  در 24  شتر  جشنواره  برگزاري  وي   
در  بهره وري  افزايش  و  توسعه  راهكارهاي  بررسي  ملي  همايش 
ششمين  برگزاري  ماه،  ارديبهشت   9 و   8 خوزستان  تعاوني هاي 
نمايشگاه عرضه مستقيم كاالي تعاون در آذرماه، تشكيل تعاوني هاي 
روستايي براي اشتغال روستاييان و ايجاد حداقل دو شهرك جديد 
تعاون در شهرستان هاي شمالي خوزستان را از برنامه هاي در حال 

پيگيري حوزه تعاون استان براي سال آينده عنوان كرد.

شهردار اهواز از تكميل عرشه پل اصلى تقاطع 
غيرهمسطح جواداالئمه (ع) خبر داد.

اجراى  روند  به  اشاره  با  موسوى،  سيدخلف 
اهواز  جواداالئمه(ع)  غيرهمسطح  تقاطع 
كرد:  اظهار  شده،  بينى  پيش  زمان  در 
اصلى  پل  عرشه  قطعه  مرحله  آخرين  امروز 
بتن  حجم  شد.  ريزى  بتن  (ع)  جواداالئمه 
هزار   30 پروژه  اين  در  گرفته  صورت  ريزى 
مترمربع،  هزار   35 بندى  قالب  مترمكعب، 
شمع  متر   5000 و  تن   4000 آرماتورگذارى 

گذارى است.
وى ادامه داد: طول پل جواد االئمه (ع) 1050 
متر بوده كه شامل پل اصلى به طول 630 متر 
فرعى  پل  و  متر  عرض 22,60  به  خط  در 6 
(رمپ) به طول 420 متر در دوخط به عرض 

7,20 متر است.
هاى  تقاطع  اهميت  به  اشاره  با  موسوى 
ترافيك  شدن  تر  روان  در  غيرهمسطح 

در  مهم  ابزارهاى  از  يكى  گفت:  شهرى 
شهرهاى  در  نقليه  وسايل  تردد  بهبود 
سطح  غيرهم  هاى  تقاطع  وجود  بزرگ، 

اهواز  شهردارى  راستا  اين  در  و  است 
هاى  گره  و  مشكالت  رفع  جهت  در 
موضوع  اين   به  اهواز  شهر  ترافيكى 

مهم در سياست گذارى ها توجه ويژه اى 
داشته است.

از  كه  غيرهمسطح  تقاطع  احداث  افزود:  وى 
برخورد حركتهاى متقاطع و متالقى جلوگيرى 
مى كند، نقش ويژه اى در كاهش بارترافيكى 

شهر ايفا خواهد كرد.
پل  عرشه  تكميل  به  اشاره  با  اهواز  شهردار 
جواداالئمه(ع)  غيرهمسطح  تقاطع  اصلى 
اظهار كرد: همچنين با برنامه ريزى و تالش 
اهواز،  كالنشهر  شهردارى  روزى  شبانه 
احداث زيرگذر شريعتى، تقاطع غيرهمسطح 
شهيد  چندضلعى  تقاطع  (ع)،  جواداالئمه 
بندر و پل واليت در دستور كار قرار گرفته 
ها  پروژه  اين  از  بردارى  بهره  كه  است 
عالوه بر كاهش زمان سفر و كاهش حجم 
ترافيك، سهولت عبور و مرور وسايل نقليه 
و افزايش ايمنى و رضايت شهروندان را نيز 

به دنبال دارد

شهردار اهواز خبر داد:

تكميل عرشه پل اصلى تقاطع غيرهمسطح جواداالئمه(ع)
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 رييس پنجمين جشنواره مد و لباس فجر:

مد و لباس ايرانى يك جريان پويا و خالق است

در  گفت:  فجر  لباس  و  مد  المللى  بين  جشنواره  پنجمين  رييس 
چهار دوره گذشته اين جشنواره شاهد تعامل بين هنر صنعت و مد 
و لباس ايرانى هستيم كه نشان مى دهد مد و لباس ايرانى يك 

جريان پويا و خالق است.
حميد قبادى در آيين افتتاحيه پنجمين جشنواره مد و لباس فجر 
نهادها،  مشاركت  دوره  اين  خوب  اتفاقات  از  يكى  داشت:  اظهار 

تشكل ها و دستگاه هاى مختلف است.
وى ادامه داد: مد و لباس يك جريان پاك و با شرافت است كه 
امسال در كنار همه سختى ها توانايى هاى خود را باور و مخاطب 

خود را پيدا كرده و نفس مى كشد.
دبير كارگروه ساماندهى مد و لباس افزود: امروز بعد از چهار 
سال در بزرگ ترين گردهمايى مد و لباس به همه تالشگران 
براى  گذشته  دوره  چهار  در  كه  صنعت  و  لباس  و  مد  عرصه 
پويايى هنر مد و لباس تالش كرده اند بايد تبريك گفت. مد 
آن  اينكه  بر  مشروط  است  خالق  و  پويا  جريان  يك  لباس  و 

را باور كنيم.
وى در ادامه با اشاره به اينكه جشنواره مد و لباس فجر جريانى 
هدفمند و پرمخاطب است گفت: اين جشنواره پرمخاطب ترين 
رويداد هنرى كشور است و طراحان و توليد كنندگان سعى مى 
كنند مد را به عنوان يك پديده بومى معرفى كنند و در همين آب 

و خاك به دنبال آفرينش هستند.
فرهنگى،  نهاد   15 جشنواره  دوره  پنجمين  در  گفت:  وى 
اقتصادى و صنفى كارگروه را يارى كرده اند كه شاهد عرضه 
گذاريم.  مى  ايران  مردم  اختيار  در  كه  هستيم  اثر   500 و  هزار 
همچنين مشاركت ده ها طراح و خالق از هزار و 600 اثر بيانگر 

اين مهم است.
اند  فرموده  (ص)  اكرم  رسول  كه  همانگونه  داشت:  بيان  وى 
«خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد» با توجه به اين پيام 
طراحان و توليد كنندگان آثارى زيبا خلق مى كنند و مد و لباس 

با برچسب ايرانى به مخاطب ارايه مى كنند.
در ادامه گلناز نصرالهى مدير صنعت نساجى اظهار كرد: با آنكه 
به  ولى  شد  آغاز  دير  ما  كشور  در  لباس  و  مد  صنعت  به  توجه 
سرعت در حال پيشرفت در اين عرصه هستيم و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت توجه ويژه اى به بخش پوشاك دارد.
وى ادامه داد: در حال حاضر به راه اندازى مدارس مد توجه ويژه 
با  خارجى  كشورهاى  تجارب  از  استفاده  با  داريم  بنا  و  شده  اى 

كمك نهادهاى خصوصى چنين مدارسى را احداث كنيم.
خارجى  مد  مدرسه  سه  با  كه  هايى  صحبت  در  گفت:  نصرالهى 
داشتيم همه آنها به نحوه لباس پوشيدن ايرانى ها توجه داشته و 
عقيده داشتند لباس پوشيدن ايرانى ها تفاوت زيادى با كشورهاى 

همسايه دارد كه يك نوع نوآورى در آنها ديده مى شود.
براى  خود  نياز  تامين  توانايى  بر  عالوه  ايران  داد:  ادامه  وى 

صادرات ظرفيت هاى خوبى نيز در اين زمينه دارد.
به  خياط  رجبعلى  شيخ  تجليل  و  يادبود  تنديس  مراسم  ادامه  در 

فرزند او محمود نكوگويان اهدا شد.
توليدكننده  من  سى  ال  برند  مدير  الياسى  منصور  از  همچنين 
و  پور  نساج  نساجى  صنايع  مدير  پور  نساج  ناصر  آقايان  پوشاك 
و  تجليل  تيام  اسالمى  پوشش  مديرموسسه  رمضانى  نژاد  ميثم 

قدردانى شد.
پنجمين جشنواره مد و لباس فجر تا 20 اسفندماه در تاالر وحدت 

به كار خود ادامه مى دهد.

حداكثر افزايش قانونى نرخ هتل ها 
در سراسر كشور 12 درصد است

 12 كشور  سراسر  در  هتل ها  نرخ  قانونى  افزايش  حداكثر 
سقف  اين  از  خارج  نرخ  افزايش  هرگونه  و  شده  تعيين  درصد 

است. غيرقانونى 
ايران  هتلداران  جامعه  رييس  با  گرفته  صورت  توافق  براساس 
حداكثر افزايش نرخ هتل ها در سراسر كشور 12 درصد است كه 
ميزان اين افزايش با پيشنهاد بهره بردار واحد اقامتى، تاييد جامعه 
هتلداران استان و تصويب مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى استان قابل اعمال است.
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  سازمان  كه  اين  به  توجه  با 
گردشگرى متولى قانونى تعيين نرخ اتاق، اغذيه، اشربه و ساير 
خدمات قابل ارايه در واحدهاى گردشگرى كشور است سقف 
كشور  اقامتى  واحدهاى  و  هتل ها  تمامى  براى  شده  تعيين 
سقف  اين  از  خارج  نرخ  افزايش  هرگونه  و  بوده  االجرا  الزم 

است. غيرقانونى 
را  مصوب  نرخ نامه  هستند  موظف  گردشگرى  واحدهاى  مديران 
در مكانى مناسب و در معرض ديد مشتريان نصب كنند و مردم 
اين  در  تخلف  يا  و  گران فروشى  گونه  هر  با  برخورد  صورت  در 
زمينه مى توانند مراتب را به سامانه 0929 و يا به اداره كل ميراث 

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اعالم كنند.

نذر كـردم شبـى تا فـجـر سپيـد 
 در بكـوبـم خــانــه عشـق و اميـد 
چـون رسيد آن لحظه وعـد و وفــا  
كـــوفتـم تا صبـح عشقـم نشنيــد 

عــاقـبت در گــوش دل نجـوا بكـرد  
جــامــه زهــد و ريـــا بــايـد دريـــد 
بهــــر وصـل خـالصـان حـاجب نبود 

ديـــده بيمار است و معشوق نديد 
حلقــــه بر درب منـيـت چــه كنــى  
مــــا همـه اوييـم و او بـاشـد كليـد 
چشم دل بايد كــه تا محـ-رم شوى  
هـم مـراد استى وهــم ديــر ومريد 

افضـــل االعمال دل دادن به دوست  
چــون اشارت رفت به سر بايد دويد 

دل مـصـفـــا كــن بنـــام او و بـــس   
او بــه تـــو نـزديك تر از حبـل الـوريـد 
در حــــريــم عشق جاى غير نيست  

هرچه هست آن است والباقى عبيد 
مصلخ صاحب دالن دل دادگى است 

دل بـــده وزنده بمان همچون شهيـد 
عشق دل دادن به يك تك سرنشين 
چـــــون دوئى باشد به مقصد نرسيد

*   *   *
مــا نگــدر علــه افـــراگ النودهـم 

الگلب مگفول و المفتاح عدهم 
قسم واهللا الحياه من دونهم چـود 

فگــــدنــه اشعورنـه ابليلت فگدهم  
گالـــــولى الصبـــر مــرهم للجروح 

مــا فــاد الصبـــر مـــن فــارگتهــم 
حــــــرام الچـــان ليـــل اليمر نمته 

وحـــــرام الچـــان ليله صوچتهم 
زرعـــــوا بلگلب بس الوفـه ا وطيب 
خضــــر وطا ثمــره وعــــاشرتهــم 
بيضـــــا اگلــــوبهــم والوجـه بشره 

حچيهم فرد واحد وى فعلهم  
يعــــرفــون الذهب والجوهرا بيش 
لهـــــاذه ابكل وجــودى عــاملتهم 
چنت بغيـــابهــم مركب اذه وظيم 
اجـــانى الخيــر والعـز من شفتهم 

ال تمـــدحنى وتگلـى انتــه وفــاى 
احبهـم موش بيدى واهللا احبهــم.

يادبودى براى زنده ياد دكتر ولى ا... ظفرى

معاون ميراث فرهنگى كشور خبر داد؛

تالش براى طرح گردشگرى فرهنگى آب در خوزستان

كردستان عراق ميزبان آثار 
و محصوالت فرهنگى ايران

«الاليى جنگ» حبيب باوى ساجد 
در جشنواره كارگاه آزاد فيلم

خبر

نارنجستان

داستانك
دلبستگى مال دنيا

يكى ازعلماى ربانى نقل مى كرد:درايام طلبگى دوستى داشتم كه 
آن  ياد  در  همواره  داشت،  مى  رادوست  وبسيارآن  داشت  ساعتى 
بود كه گم نشود و آسيبى به آن نرسد، او بيمارشد و بر اثر بيمارى 
آنچنان حالش بدشدكه حالت احتضار و جان دادن پيداكرد، دراين 
ميان يكى از علماء در آنجا حاضربود و او را تلقين مى داد و مى 
گفت:بگو الاله االاهللا او درجواب مى گفت: نشكن نمى گويم: ما 
تعجب كرديم كه چرابه جاى ذكرخدا،مى گويد: نشكن نمى گويم، 
همچنان اين معمابراى مابدون حل ماند، تااينكه حال آن دوست 
بيمارم اندكى خوب شد و من از او پرسيدم، اين چه حالى بودكه 
پيداكردى، ما مى گفتيم بگو ال اله االاهللا، تو در جواب مى گفتى: 

نشكن نمى گويم .
و  آوردند  را  آن  بياوريدتابشكنم،  را  ساعت  آن  اول  اوگفت: 
ساعت  اين  به  خاصى  دلبستگى  من  گفت  سپس  شكست. 
داشتم، هنگام احتضار شما مى گفتيد بگو الاله االاهللا، شخصى 
شيطان را ديدم كه همان ساعت رادريك دست خودگرفته و با 
گويد:  مى  و  داشته  نگه  ساعت  آن  باالى  چكشى  ديگر  دست 
اگربگوئى الاله االاهللا، اين ساعت رامى شكنم، من هم به خاطر 
عالقه وافرى كه به ساعت داشتم مى گفتم: ساعت را نشكن ، 

من الاله اال اهللا نمى گويم !

صد دالرى
 يك سخنران معروف در مجلسى كه دويست نفر در آن حضور 
چه  پرسيد:  و  آورد  بيرون  جيبش  از  را  دالرى  صد  يك  داشتند، 
همه  دست  باشد؟  داشته  را  اسكناس  اين  است  مايل  كسى 

حاضرين باال رفت.
سخنران گفت: بسيار خوب، من اين اسكناس را به يكى از شما 
خواهم داد ولى قبل از آن مى خواهم كارى بكنم. و سپس در 
چه  پرسيد:  و  كرد  مچاله  را  اسكناس  متعجب،  هاى  نگاه  برابر 
هم  باز  و  باشد؟  داشته  را  اسكناس  اين  است  مايل  هنوز  كسى 

دست هاى حاضرين باال رفت.
چند  و  انداخت  زمين  به  را  شده  مچاله  اسكناس  مرد،  بار  اين 
زمين  روى  را  آن  خود  كفش  با  و  كرد  مال  لگد  را  آن  بار 
كشيد. بعد اسكناس را برداشت و پرسيد: خوب، حاال چه كسى 
حاضر است صاحب اين اسكناس شود؟ و باز دست همه باال 
سر  من  كه  بالهايى  اين  با  دوستان،  گفت:  سخنران  رفت. 
اسكناس در آوردم، از ارزش اسكناس چيزى كم نشد و همه 

شما خواهان آن هستيد.  
و ادامه داد: در زندگى واقعى هم همين طور است، ما در بسيارى 
موارد با تصميمــاتى كه مى گيريم يا با مشكالتى كه روبرو مى 
شويم، خم مى شويم، مچالــه مى شويم، خاك آلود مى شويم و 
احساس مى كنيم كه ديگر پشيزى ارزش نداريم، ولى اين گونه 
نيست و صرف نظر از اين كه چه باليى سرمان آمده است هرگز 
كه  افرادى  براى  هم  هنوز  و  دهيم  نمى  دست  از  را  خود  ارزش 

دوستمان دارند، آدم با ارزشى هستيم.

ر رنگ و  نگ و 
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ظفرى  ولى اهللا  دكتر  زنده ياد  يادبود  آيين 
دوشنبه (10 اسفند94) در تاالر قيصر امين پور 
دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد 

چمران اهواز برگزار شد. 
 دكتر نصراهللا امامى، عضو هيات علمى دانشگاه 
شهيد چمران اهواز، در اين آيين گفت: سخن 
گفتن درباره استاد ارجمند و فاضلى كه نزديك 
به 40 سال افتخار آشنايى و همكارى با او را 
داشته ام نيازمند مجال و فرصت بيشترى است. 
جايگاه  شناخت  براى  بيشتر  من  صحبت هاى 

علمى و فضايل استاد است. 
سوم  نسل  آموختگان  دانش  از  او  افزود:  وى 
دانشگاه تهران بود. در سال 1313 كه دانشگاه 
ادبيات  رشته  زمان  همان  از  شد  افتتاح  تهران 
استادان  و  دانشجويان  بود.  داير  آن  در  فارسى 
نسل دوم استادان ما بودند. از جمله دكتر محمد 
معين، دكتر ذبيح اهللا صفا، دكتر حسين خطيبى 
و عده اى ديگر از مشاهير علم و ادب اين مرز 
و  سوم  نسل  افراد  آخرين  از  نيز  ما  و  بوم  و 

فارغ التحصيالن دانشكده ادبيات تهران بوديم. 
امامى بيان كرد: دكتر ظفرى در سال 1357 
با  همكارى  زمانى  و  آمد  ادبيات  دانشكده  به 
در  او  پختگى  كه  كرد  آغاز  را  دانشگاه  اين 
قابل  عملى  پژوهشى  فعاليت  و  بود  اعال  حد 
كه  داشت  بسيارى  پژوهشى  كارهاى  و  توجه 
فعاليت هايشان  مجموعه  در  آن ها  از  بسيارى 

ثبت نشده است. 
اين استاد زبان و ادبيات فارسى اظهار داشت: 
سال 1355 در شوراى عالى فرهنگ و هنر به 
عنوان ويراستار فعاليت مى كردم كه در خدمت 
شميسا  سيروس  دكتر  و  صفا  ذبيح اهللا  دكتر 
هم  كنار  خاصى  محل  در  دانش نامه ايى  روى 
و  مى نوشتند  را  مدخل ها  آن ها  مى كرديم.  كار 
از  پيش  ما  آشنايى  و  بودم  ويراستار  هم  من 

آمدن به دانشگاه آغاز شده بود. 
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز 
ادامه داد: دكتر ظفرى معاون آموزشى دانشكده 
مى كرد.  تدريس  را  حساسى  دروس  كه  بود 
صميمى  رابطه اى  دانشجويان  با  ظفرى 
و  نمى كرد  پنهان  درونش  را  چيزى  داشت. 
اين نشان پاك دلى استاد بود. سفرهاى زيادى 

بلند  و  كوتاه  سفر  صد  از  متجاوز  داشتم.  او  با 
و  بوديم  سقف  يك  زير  در  زيادى  روزهاى  و 
سر يك سفره نشستيم. اما هيچ گاه نكته اى از 
ايشان به دل نگرفتم و اگر هر قصورى داشتم 

به من مى گفتند. 
وى اظهار كرد: هرگز به خودم اجازه نمى دادم 
استاد  اين  مقابل  در  ادب  گليم  از  را  پايم 
ارجمند فراتر بگذارم و حرمت استاد را مراعات 
درك  در  اگر  موارد  از  بسيارى  در  مى كردم. 
كسى  اولين  از  مى كردم  پيدا  مشكل  شعرى 
كه درخواست كمك مى كردم دكتر ظفرى بود. 
و  زبان  استاد  فروغى،  حسن  دكتر  سپس   
ادبيات فرانسه دانشگاه شهيد چمران اهواز، نيز 
ظفرى  چون  استادانى  حضور  با  داشت:  اظهار 
بزرگى  ضربه  اساتيدش  مرگ  از  فرانسه  گروه 
نخورد. خاطرات بسيارى با ايشان دارم. از نظر 
شخصيتى پاك سرشت بودند. آدم وقتى پشت 
كند  كار  درست  و  سالم  اگر  مى گيرد  قرار  ميز 

ارزشمند است. 
حال شان  شامل  اجبارى  توفيق  افزود:  وى 
و  بپردازند  تدريس  به  هميشه  كه  بود  شده 
من  كنند.  حفظ  آخر  تا  را  خود  پاك سرشتى 
(ادبيات)  سه گوش  دانشكده  در  وقت ها  بيشتر 
در كنار او مى نشستم. او يكى از شيرين گويان 
به  ما  تن  از  را  كالس  خستگى  و  بود  جلسه 

درمى كرد. 
استاد  فيروزى،  محمدعلى  دكتر  ادامه  در 

سابقه  گفت:  اهواز،  چمران  شهيد  دانشگاه 
آشنايى من با استاد به سال 1365 برمى گردد. 
گروه  زمان  آن  چون  بودم  تاريخ  گروه  در  من 
جغرافيا نداشتيم. او بسيار با محبت بود. وقتى 
كسى مرا به عنوان فرد جديد به او معرفى كرد 
و فهميد كه من همدانى هستم. گفت: «خب 

ما همشهرى هستيم.» 
شعرى  داد:  توضيح  خاطره  چند  ذكر  با  وى 
ياد  مى شنوم  بار  هر  كه  بخوانم  مى خواهم  را 
جمال  از  ماند  فرو  ماه  مى افتم.  ظفرى  استاد 
محمد/ سرو نباشد به اعتدال محمد (سعدى). 
كوى  مسجد  در  را  مبعث  عيد  كه  بارى  اولين 
استادان جشن گرفته بودند چنان اين شعر را با 
حس خوب خواندند كه من هر بار اين شعر را 

مى شنوم ياد استاد ظفرى مى افتم. 
دانشكده  جغرافياى  گروه  علمى  هيات  عضو 
چمران  شهيد  دانشگاه  انسانى  علوم  و  ادبيات 
اهواز با بيان اين كه دكتر ظفرى افراد زيادى 
مدير  من  وقتى  كرد:  بيان  داد  پرورش  را 
آموزشى  معاون  هم  او  شدم  دانشكده  آموزش 
براى  بود.  درس  ما  براى  حضورشان  و  بود 
فرزندان  مثل  و  مى كرد  دلسوزى  دانشجويان 
اين  در  امروز  مى كرد.  دفاع  آن ها  از  خودش 
نمرده  ظفرى  دكتر  مى كنم  احساس   جلسه 
است چون يادگارانش هستند. اميدوارم استادان 

بتوانند راه او را ادامه دهند. 
جوكار،  منوچهر  دكتر  همچنين  آيين  اين  در 

ادبيات  و  زبان  استاد  و  علمى  هيات  عضو 
ما  گفت:  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  فارسى 
وظيفه داريم از بزرگان مان فيلم و عكس تهيه 
كنيم. حيف و دريغ كه فيلم و عكس زيادى از 

دكتر ظفرى نداريم. 
اين شاعر با اشاره به پخش فيلم و عكس هايى 
از دكتر ظفرى در اين مراسم اظهار داشت: در 
عكس هايى كه ديديم بسيارى از خاطرات مان 
زنده شد و افراد زيادى از جمله دكتر خلوصى، 

دكتر ظفرى و... را ديديم. 
او تصريح كرد: يكى از ويژگى هاى مهم دكتر 
ظفرى صداقت و مهربانى او در تدريس بود. او 

بسيار استاد بااحساسى بود.  
گفت:  ظفرى  دكتر  آثار  به  اشاره  با  جوكار 
حدود  نداريم.  را  او  مقاالت  كامل  فهرست 
37 كتاب در رشته هاى مختلف براى دانشگاه 
ويرايش كرده است. دكتر ظفرى دنباله كتاب 
مهم ترين  از  كه  نوشت  نيز  را  �حبسيه� 
كار هاى او به شمار مى آيد. اميدواريم به چاپ 
برسد. همچنين اگر كتاب ديگرى از او  مانده 

بتوانيم آن را به چاپ برسانيم. 
دانشگاه  علمى  هيات  عضو  ظفرى  زنده ياد 
گروه  بازنشسته  استاد  و  اهواز  چمران  شهيد 

زبان و ادبيات فارسى اين دانشگاه بود. 
از اين استاد ادبيات كه متولد 1312 نهاوند بود 
مانده  جا  به  المعانى»  «متخصر  نام  به  كتابى 
است. موضوع اين اثر اشراف بر قرآن و معانى 

آن است. 
در  «حبسيه  جلدى   2 كتاب  ظفرى  از  پيشتر 
ادب فارسى» شامل از آغاز شعر تا پايان دوره 
اسالمى  انقالب  تا  قاجاريه  دوره  از  و  زنديه 

منتشر شده بود. 
از اين استاد ادبيات مقاالتى نيز با عنوان هاى 
خالصه  يا  المعانى  مستخلص  فرهنگ 
مستخلص، فرهنگ مستخلص المعانى يا حل 
لغات قرآن، حديقة الشعراى ديوان بيگى، نقدى 
تضمين  و  آغاز  از  متعهد  ادبيات  سير  مقاله  بر 

شعر در كليله و دمنه به يادگار مانده است. 
آستانه  در  و  پيش  چندى  ظفرى  ولى اهللا 
دانشگاه  تأسيس  سالگرد  شصتمين  برگزارى 

شهيد چمران اهواز دار فانى را وداع گفت.

با  كشور  فرهنگى  ميراث  معاون  توافق  طى 
و  خوزستان  منطقه  برق  و  آب  مديرعامل 
ـ  آبى  سازه هاى  شد  قرار  شوشتر  شهردارى 
ورود  از  و  پاكسازى  زباله  از  شوشتر  تاريخى 
گرگر  شاخه  و  رودخانه  به  باالدست  زباله هاى 

جلوگيرى شود.
وزارت نيرو و سازمان آب و برق خوزستان با 
همكارى معاونت ميراث فرهنگى و مركز قنات 
نوع دوم يونسكو در يزد با برگزارى يك كارگاه 
و  آب  ميراث  به  مربوط  موضوعات  آموزشى، 
همچنين نظام آبى ـ تاريخى شوشتر را مورد 

بحث و بررسى قرار دادند.
فرهنگى  ميراث  معاون  طالبيان،  محمدحسن 
كشور، با حضور در كارگاه آموزشى ميراث آب 
و اهميت نظام آبى ـ تاريخى شوشتر گفت: با 
شوشتر  تاريخى  ـ  آبى  نظام  كه  اين  به  توجه 
به ثبت جهانى رسيده اما به دليل آن كه شهر 
تاريخى شوشتر در زمان ثبت پرونده در شرايط 
نشد  فراهم  فرصت  اين  نداشت  قرار  مناسبى 

كه شهر در مجموعه سازه هاى آبى ـ تاريخى 
شوشتر به ثبت برسد.

وى افزود: در حال حاضر تمام تالش سازمان 
با  شوشتر  شهر  كه  است  اين  فرهنگى  ميراث 
و  مربوطى  دستگاه هاى  همكارى  و  كمك 
تا  كند  پيدا  سامان  استانى  و  محلى  مسؤوالن 
مجموعه شهر و سازه هاى آبى شوشتر به عنوان 

يك ثروت فرهنگى و تاريخى حفظ  شود.

مدير  با  كه  نشستى  در  همچنين  طالبيان 
شد  برگزار  خوزستان  منطقه  برق  و  آب  عامل 
به موضوع پاكسازى سازه هاى آبى ـ تاريخى 
شوشتر پرداخت و گفت: پس از توافقى كه با 
مديرعامل آب و برق منطقه خوزستان داشتيم 
موضوع مربوط به پاكسازى آب و جلوگيرى از 
تاريخى  و  آبى  سازه هاى  آبى  چرخه  به  زباله 

شوشتر مطرح شد.

استفاده  با  نيرو  وزارت  است  قرار  افزود:  وى 
زباله  ورود  از  مانع  آب  پاكسازى  مكانيزم  از 
به شاخه رود گرگر شود. با اين روش زباله ها 
داده  شهردارى  تحويل  و  فيلتر  باالدست  از 
مى شود تا آب زالل وارد چرخه آبى سازه هاى 

جهانى شوشتر شود.
فرهنگى  گردشگرى  فرهنگى  ميراث  معاون 
اهميت  حايز  موضوعات  از  يكى  را  آب  ميراث 
توصيف كرد و گفت: با توجه به اين كه استان 
جهانى  ارزشمند  مجموعه  سه  داراى  خوزستان 
است و اين استان به لحاظ مواريث تاريخى بسيار 
غنى و از اهميت بااليى برخوردار است ميراث آب 
در خوزستان نيز از جمله مقوالتى به شمار مى رود 

كه پرداختن به آن بسيار مهم است.
ميراث  معاونت  كرد:  خاطرنشان  طالبيان 
فرهنگى با همكارى وزارت نيرو طى يك توافق 
متعهد شدند كه طرح جامعى براى گردشگرى 
فرهنگى آب ارايه دهند تا گردشگرى فرهنگى 

آب در خوزستان شكل جدى ترى پيدا كند.

محصوالت  نمايشگاه  اولين 
ايران  اسالمى  جمهورى  فرهنگى 
روز سه شنبه در شهر اربيل افتتاح 

شد.
محسن باوفا معاون سركنسولگرى 
اربيل،  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
گفت: در اين نمايشگاه كه اولين بار 
در كردستان عراق برپا مى شود، مجموعه اى از توانمندى هاى جمهورى اسالمى ايران در قالب 
كتاب، صنايع دستى، تواشيح، كتابهاى دانشگاهى، درمعرض ديد بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت.
اين نمايشگاه با همكارى و مشاركت وزارت علوم كشورمان و وزارت علوم حكومت اقليم كردستان 

عراق و وزارت فرهنگ اقليم برگزار مى شود.
با وفا گفت: براى بازديد از اين نمايشگاه، از تمامى اقشار فرهنگى در اقليم كردستان عراق دعوت 

شده است.
اين نمايشگاه به مدت 8 روز در سالن اصلى وزارت فرهنگ اقليم برگزار مى شود.

به گفته معاون سركنسولگرى جمهورى اسالمى ايران در اربيل، اين نمايشگاه تالشى براى توسعه 
روابط فرهنگى با اقليم كردستان عراق است.

وى پيش بينى كرد، در حاشيه اين نمايشگاه چندين قرارداد همكارى امضا شود.
محسن باوفا تاكيد كرد: در همين چارچوب هياتى بلندپايه از وزارت علوم جمهورى اسالمى ايران 
به سرپرستى دكتر حسين ساالر آملى، قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل وارد اربيل خواهد 

شد و با وزارت علوم اقليم كردستان عراق جلسات مهمى را برگزار خواهد كرد.
در  كشورمان  انتشارات  دانشگاهى  و  علمى  كتب  از  زيادى  شمار  روزه  هشت  نمايشگاه  اين  در 
معرض ديد مردم اقليم قرار خواهد گرفت و در حاشيه اين نمايشگاه چندين نشست هم انديشى 

بين دانشگاهيان اقليم و جمهورى اسالمى ايران برگزار خواهد شد.

جنگ"  "الاليي  مستند 
باوي ساجد  حبيب  ساخته 
هفتمين  مسابقه  بخش  در 
جشنواره مستقل كارگاه آزاد 

فيلم به نمايش درمي آيد. 
اين  در  باوي ساجد  حبيب 
موضوع  سراغ  به  مستند  اثر 
ارتباط  شده  روايت  كم تر 
دوران  در  جوان  دو  عاطفي 
جنگ و در روستاهاي دشت 

آزادگان رفته است.
شبكه  مستند  گروه  توليد  و  هنريان  محبوبه  تهيه كنندگي  به  جنگ"  "الاليي  مستند 
عرب  مردم  مقاومت  به  شاعرانه  نگاه  خاطر  به  مستند  بهترين  جايزه  اين  از  پيش  يك 
توليدات  بين المللي  جشنواره  چهارمين  از  مستند  بهترين  جايزه  جنگ،  دوران  در  خوزستان 
مراكش  در  "الخريبكه"  فيلم  بين المللي  جشنواره  هفتمين  ويژه  جايزه  و  تلويزيوني(اتحاد) 

را از آن خود كرده است.
مستند  جشنواره  هفتمين  مقدس  دفاع  بخش  اثر  بهترين  جايزه  دريافت  نامزد  كه  فيلم  اين  در   
سينما حقيقت و منتخب جشنواره هاي وارش، رشد و رويش بوده است محسن غالم زاده (مجري 
طرح)، محمد رمضان احمدي، سيدباقر موسوي (تصويربردار)، طالب پورمسلمي و حبيب  باوي ساجد 
به  را  (گفتارمتن)  برنجاني  بدري  و  (موسيقي)  اصل عباسي  محمدمهدي  صداگذاري)،  و  (تدوين 

عهده داشتند.
هفتمين جشنواره كارگاه آزاد فيلم با مديريت مسعود كيميايي با هدف كشف استعدادهاي مستقل 

سينمايي فعاليت دارد.

والى عزيز صمصام غافلى(عزيزنيا)



7 ون ونو و
ون و

من همينم كه هستم! 
گاهى اوقات ما سعى مى كنيم به دنيا نشان بدهيم كه بى عيب 
و نقص هستيم؛ به اين اميد كه ديگران ما را بپذيرند و دوست 
داشته باشند. اما در توان ما نيست كه همه را راضى نگه داريم؛ 

پس بهتر است از همان ابتدا به اين منظور تالش نكنيم.
و  ما،  پيچيده ى  احساسات  ما،  آسيب پذيرى  در  ما  زيبايى 
عيب ها و نقص هاى ما نهفته است. هنگامى كه بپذيريم در واقع 
چه كسى هستيم و از تالش براى تبديل شدن به كسى كه 
استقبال  به  حقيقت  در  بكشيم،  دست  دارند  انتظار  ديگران 
رابطه هاى واقعى، شادى  حقيقى و موفقيت هاى بزرگ رفته ايم. 
هيچ نيازى به داشتن نقاب نيست. لزومى ندارد تظاهر كنيد 
كه كسى غير از خودتان هستيد. الزم نيست چيزى را به كسى 

اثبات كنيد؛ زيرا:
1- براى تحت تأثير قرار دادن ديگران بايد خودتان باشيد.

در درازمدت بهتر است ديگران براى آنچه كه هستيد از شما 
نفرت داشته باشند، تا اينكه براى آنچه كه نيستيد دوستتان 
دوام  مدت  طوالنى  در  روابطى  تنها  در واقع،  باشند.  داشته 
مى آورند كه شما را تبديل به انسان بهترى كنند؛ بدون اينكه 

از شما فرد ديگرى بسازند.
از  كنيد  سعى  كنيد.  چشم پوشى  انتظارات  و  مقايسه ها  از 
تنها  ديگران.  از  نه  باشيد؛  بهتر  گذشته  روزهاى  در  خودتان 
كسى كه بايد خود را به او اثبات كنيد، خودتان هستيد. افراد 
مناسب، شما را براى اين ويژگى ها دوست خواهند داشت. آنها 
شما را براى تمام خصوصياتى تحسين خواهند كرد كه قبًال 
به  پس  بودند.  كرده  سرزنشتان  خاطرشان  به  نامناسب  افراد 

خاطر كسى خود را تغيير ندهيد.
چيزى  چه  كه  نمى داند  واقعًا  خودتان  جز  هيچكس   -2

برايتان بهتر است.
وقتى در جستجوى جلب پذيرش ديگران هستيد، خودتان را 
گم نكنيد. با اطمينان به راه خود ادامه بدهيد و از كسى انتظار 
نداشته باشيد كه مسير شما را درك كند، به خصوص اگر آنها 
با شما هم مسير نيستند. قدم هايى را برداريد كه مختص خود 

شماست؛ زيرا هيچكس با كفش هاى شما راه نمى رود.
ديگران را وادار كنيد شما را همان طورى كه هستيد بپذيرند. 
نظر  به  سخت  خيلى  وقتى  حتى  بگوييد،  را  حقيقت  هميشه 
و  اشتياق  مسير  در  و  باشيد  خودتان  صادقانه  اگر  مى رسد. 
خواهيد  ظاهر  خيره كننده  كنيد،  حركت  خود  توانايى هاى 
بين ببرند.  از  را  شما  تمركز  ديگران  عقايد  ندهيد  اجازه  شد. 
و  شد  خواهيد  قوى تر  بگيريد  درس  خود  اشتباهات  از  اگر 
خواهد  افزايش  مختلف  تجربه هاى  دنبال  به  اعتماد به نفستان 
بعد  و  بيافتيد،  مى توانيد  كه  گرفت  خواهيد  ياد  زيرا  يافت؛ 

دوباره بلند بشويد به مسير خود ادامه دهيد.
بدهد  تغيير  را  شما  زندگى  مى تواند  كه  كسى  تنها   -3

خودتان هستيد.
در هر موقعيتى كه تا به حال برايتان پيش آمده، چه مثبت 
و چه منفى، تنها نكته ى مشترك، حضور شماست. مسئوليت 
هر  از  صرفنظر  كه  بدانيد  بايد  شماست.  خود  با  فقط  و  فقط 
داريد  انتخاب هايى  هميشه  مى افتد،  زندگيتان  در  كه  اتفاقى 
كه  ندهيد  اجازه  بدهيد.  تغيير  را  خود  وضعيت  بتوانيد  كه 

دخالت هاى ديگران اين حق را از شما بگيرند.
آنچه شما قادر به انجامش هستيد، تابع تفكر ديگران در مورد 
بستگى  شما  شخص  به  كامًال  بلكه  نيست.  شما  توانايى هاى 
صرف  چگونه  را  خود  انرژى  و  وقت  داريد  تصميم  كه  دارد 
كنيد. بنابراين نگرانى در مورد اينكه ديگران چه فكر مى كنند 

را كنار بگذاريد.
را  چيزى  نيست  الزم  و  نيست  مسابقه  يك  زندگى   -4

اثبات كنيد.
هركسى مى خواهد به پايان مسير برسد تا توجه ديگران را به 
شما  رشد  و  شادى  كه  است  اين  حقيقت  كند.اما  جلب  خود 
وقتى اتفاق مى افتد كه در تالش براى پيش رفتن باشيد، نه 
وقتى كه به انتهاى راه رسيده ايد. به هر قدمى كه برمى داريد 
توجه كنيد و از مسيرتان لذت ببريد. اجازه ندهيد كه عجله 
بدهيد.  دست  از  را  لحظه  هر  از  بردن  لذت  كه  شود  باعث 
يك مسابقه نيست؛ پس با  فراموش كنيد. زندگى  ديگران را 

لذت و آرامش به سوى هدف خود حركت كنيد.
از اثبات خود به ديگران دست برداريد و به خود اين آزادى 
را بدهيد كه به كارهايى بپردازيد كه واقعاً برايتان مهم است. 
گاهى الزم است به خودتان يادآورى كنيد كه مجبور نيستيد 
انجام  را  كارهايى  يا  و  مى خواهند  ديگران  كه  باشيد  كسى 

بدهيد كه ديگران انتظار دارند.
5- مسير رسيدن به اهداف بزرگ، از ميان شكست ها 

مى گذرد.
الزم نيست كه هميشه درست عمل كنيد، تنها الزم است كه 
خرابكارى  نباشيد.  نگران  حد  از  بيش  كردن،  اشتباه  درباره 
نيز بخشى از فرآيند است. اينكه گاهى اوقات باهوش به نظر 
نرسيد نيز جزئى از مسير حركت به جلو است. اگر بيش از حد 
تالش كنيد كه ديگران را با بى نقص بودن خود تحت تاثير قرار 

بدهيد، در واقع مانع رشد و پيشرفت خود شده ايد.
زندگى كردن بدون شكست هاى گاه به گاه غير ممكن است؛ 
اگر  كنيد.  زندگى  محتاطانه  آزاردهنده اى  نحو  به  اينكه  مگر 
نخواهيد  احتماالً  داريد،  واهمه  ديگران  مقابل  در  شكست  از 
به  است  الزم  موفقيت  به  رسيدن  براى  كه  را  آنچه  توانست 
درستى انجام بدهيد. بايد به ياد داشته باشيد كه تا زمانى كه 
دست از حركت رو به جلو برنداشته ايد، مهم نيست كه چند 
بار شكست مى خوريد. در پايان، كسانى كه به اين شكست هاى 
به  كه  هستند  همان هايى  نداده اند،  اهميت  اجتناب ناپذير 
روياهايشان دست مى يابند. و شما هم مى توانيد يكى از اين 

افراد باشيد.
6-راضى نگه داشتن همه، غيرممكن است.

برخى از افراد هميشه اشتباهات را به شما گوشزد مى كنند، 
اما همين افراد اغلب شما را براى كارهاى درستى كه انجام 
افراد  اين  از  يكى  كنيد  سعى  كرد.  نخواهند  تشويق  داده ايد 

نباشيد و نيز با آنها ارتباط نداشته باشيد.
را  شما  دليلى  هيچ  بى  كه  مى كنيد  معاشرت  كسى  با  وقتى 
مورد تحقير و بى احترامى قرار مى دهد، خود را با تالش براى 
تغيير دادن او و يا به دست آوردن تاييد او خسته نكنيد. در 
قلبتان  در  او  از  نفرت  براى  جايى  كه  شويد  مطمئن  ضمن 
كنيد.  عبور  افراد  اين  كنار  از  سادگى  به  تنها  نگذاريد.  باقى 
تلف شده  زمان هاى  جز  مى كنيد،  آنها  صرف  كه  زمانى  زيرا 
احساس  آنها  به  نسبت  كه  تنفرى  و  بود  خواهد  زندگيتان 

مى كنيد در نهايت به خودتان صدمه خواهد زد.

غذاى تنورى بخوريد و سالم بمانيد!

هتروسيكليك  اسيد آمينه هاى  ميزان  مى گويند  محققان 
ميزان  و  گوشت  پخت  روش  به  قرمز  گوشت  از  شده  آزاد 
دمايى كه مى بيند و حتى مدت زمان پخت بستگى دارد. در 
طول روند متابوليسم اسيد آمينه هاى هتروسيكليك، چربى، 
پروتيين و DNA اكسيد مى شود و استرس اكسيداتيو به 
بيولوژيك  فعاليت هاى  در  اختالل  ايجاد  باعث  آمده  وجود 
شده و احتمال ابتال به ناراحتيهاى قلبى عروقى و سرطان 

را باال مى برد. 
1.راه اول

آب  با  مواد غذايى  طعم دار كردن  طعم دار كنيد.  را  غذاها   
مركبات يا ادويه ها مى تواند باعث كاهش آزاد شدن تركيبات 

مضر در غذاهاى تنورى شود.
3.راه دوم

چربى ها را جدا كنيد. هرچقدر كه تماس چربى ها با دود و 
هم  بيشترى  مضر  و  خطرناك  تركيبات  باشد،  بيشتر  آتش 
مى توانيد،  كه  جايى  تا  پس  مى شوند.  غذايى تان  مواد  وارد 
آنها  كردن  كباب  يا  تنورى  از  پيش  را  گوشت ها  چربى 

بگيريد. 
4. راه سوم

كنيد.  كباب  يا  تنورى  را  غذاها  آرامى  به  و  پايين  دماى  با 
شما مى توانيد با پايين آوردن دما و سرعت پخت، به مواد 
غذايى تان اجازه بدهيد تا كامال مغزپخت شوند و سالمتى تان 

را به خطر نيندازند.

با سوپ خيار خيلى سريع الغر شويد

مقادير  داراى  شويدخيار  الغر  سريع  خيلى  خيار  سوپ  با 
زيادى ويتامين ث است كه مى تواند در نقش چربى سوز 

به كار رود.
گفت:  اهواز  شاپور  جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس   
است!  شكم  و  كمر  دور  سوز  چربى  ترين  ظالم  خيار 
ضدديابت،  خواص  خيار  كه  است  داده  نشان  تحقيقات 
سوزش  درمان  براى  و  دارد  سم زدايى  اكسيدان،  آنتى 
اين  در  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  يبوست  و  پوست 
با  سوز  چربى  لذيذ  هاى  نوشيدنى  خواهيم  مى  مطلب 
طعم خيار را به شما آموزش دهيم و پيشنهاد مى كنيم با 

روش هايى چربى سوزى با خيار آشنا شويد. 
ميوه  يا  صيفى  گونه  يك  تنها  خيار  ما  از  بسيارى  براى 
ساير  كنار  در  ميهمانى ها  در  آن  از  كه  است  خوشمزه 
به  خيلى  امروز  به  تا  شايد  و  مى كنيم  استفاده  ميوه ها 
خواص و توانايى اين گياه سبز رنگ دقت نكرده بوديم. اين 
ميوه داراى مقادير زيادى ويتامين ث است كه مى تواند در 

نقش چربى سوز به كار رود.
 * يك عدد خيار خرد شده، مقدارى تمشك و نعناع را 
به همراه 350 گرم ماست و مقدارى يخ درون دستگاه 
مخلوط كن بريزيد و به خوبى تركيب كنيد. اين تركيب 
همچنين  و  تقويتى  نوشيدنى  يك  عنوان  به  مى تواند 
كند.  عمل  تمرين  از  پس  زمان  براى  عالى  سوز  چربى 
يك  نيز  ماست  در  موجود  كلسيم  كه  نكنيد  فراموش 

چربى سوز ايده آل است.
 * يك تركيب مناسب ديگر كه از آن مى توان به عنوان 
گرم   100 تركيب  برد،  بهره  نيز  كامل  غذايى  وعده  يك 
 100 و  ماست  خورى  غذا  قاشق  يك  شده،  فتاخرد  پنير 
منبع  يك  فتا  پنير  كه  گفت  بايد  است.  سياه  زيتون  گرم 
را  بدن  ساز  و  سوخت  كه  است   2 ب  ويتامين  مناسب 
افزايش داده و در تركيب با خيار و ماست به چربى سوزى 

بيشتر منجر مى شود.
را  نعناع  و  تمشك  مقدارى  شده،  خرد  خيار  عدد  يك   
دستگاه  درون  يخ  مقدارى  و  ماست  گرم   350 همراه  به 
تركيب  اين  كنيد.  تركيب  خوبى  به  و  بريزيد  كن  مخلوط 
مى تواند به عنوان يك نوشيدنى تقويتى و همچنين چربى 

سوز عالى براى زمان پس از تمرين عمل كند. 
* آيا تا به حال در مورد سوپ خيار شنيده بوديد؟ براى 
درست كردن اين سوپ كافى است كه تخم هاى خيارها را 
خارج كنيد و سپس آن ها را به مدت 2 دقيقه تفت دهيد. 
پياز  يك  و  مرغ  آب  ليتر  ميلى   500 با  را  خيارها  سپس 
خرد شده تركيب كنيد. اين مخلوط را با حرارت بپزيد و 
مقدارى پودر فلفل نيز به آن اضافه كنيد. اين سوپ شديداً 
چربى  در  شما  به  و  كرده  فعال  را  شما  بدن  متابوليسم 

سوزى كمك خواهد كرد. 
ديگر  سالم  تركيب  يك  شما  براى  ما  نهايى  فرمول  اما   *
شده  خرد  بزرگ  خيار  يك  تركيب  اساس  بر  كه  است 
نعناع  مقدارى  با  را  تركيب  اين  است.  شده  حب  سير  با 
اضافه  آن  به  نيز  را  ترش  خامه  مقدارى  و  كرده  تركيب 
ماهى  كنار  در  مى توانيد  گونه  سس  تركيب  اين  از  كنيد. 
شده  انجام  تحقيقات  اساس  بر  كنيد.  استفاده  آال  قزل 
است  تركيب هايى  داراى  نيز  سير  كه  است  شده  مشخص 

كه چربى سوز هستند.
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مسؤوليت هاى  و  كار  با  استرس،  نيست  الزم  هم  هميشه 
پرگير  و  سريع  زندگى  در  باشد.  داشته  ارتباط  خانوادگى 
پنجه  و  دست  استرس  با  هم  بچه ها  حتى  امروزى،  دار  و 
نرم مى كنند.مسايلى مثل گرفتن نمرات خوب، رقابت ميان 
خواهر و برادرها، فشار همساالن، برآورده كردن انتظارات 
خودشان  آرزوهاى  با  آن ها  تطابق  و  معلمان  و  والدين 
اما  هستند.  بچه ها  براى  زا  استرس  موضوعات  از  بخشى 
استفاده  با  مى توانند  والدين  كه  وجوددارند  هم  شيوه هايى 
از آن ها سطح اضطراب بچه ها را كاهش دهند و به آن ها 
مى توانند  زير  شيوه هاى  كنند.  كمك  استرس  كنترل  در 
ذهن را از اضطراب رها بسازند، به بچه ها آرامش ببخشند، 
را  به نفس شان  ايجاد كنند و اعتماد  آن ها  مثبتى در  حس 

افزايش دهند.
* تنفس عميق

تنفس عميق، با كند كردن تنفس، كاهش ضربان قلب و تنظيم 
به  خواهدداشت.  همراه  به  بچه ها  براى  را  آرامش  خون،  فشار 
ثانيه  چند  براى  را  آن  بكشند،  عميقى  نفس  بدهيد  ياد  بچه ها 
نگه دارند و سپس رها كنند. براى اين كار، فرد بايد در حالت 
راحتى مثل نشسته يا درازكش قرار داشته باشد. تمرين منظم 
بچه ها  كلى  سالمت  روى  ماندگارى  تاثيرات  عميق،  تنفس 

خواهدداشت.
* ورزش

در  را  استرس  با  مقابله  قابليت  مرتب،  ورزشى  تمرينات 
با  ورزش  كه  است  شده  ثابت  خواهدداد.  افزايش  كودكان 
خاص،  هورمونى  تغييرات  ايجاد  و  شادى  مولكول هاى  توليد 
به ايجاد شادى و آرامش در بچه ها كمك مى كند. سعى كنيد 
عادت به ورزش كردن را در بچه ها ايجاد كنيد. به عنوان يك 
تمرين ورزشى براى آرامش ذهن و بدن، از كودك بخواهيد 
دراز بكشد و از انگشتان پا گرفته تا قسمت هاى باالى بدن، 

ماهيچه ها را شل كند.

* تعمق
تعمق بهترين راه براى آرام شدن ذهن است. اين كار به صورت 
فردى انجام مى شود، بنابراين بايد نحوه انجام آن را به كودك 
آموخت. يك شيوه ساده تر تعمق، تعمق تنفسى است. براى اين 
كار، فرد بايد روى تنفس خود تمركز كند و ذهن را از عوامل 
منحرف كننده بيرونى و افكار منفى دور نگه دارد. مى توانيد به 
كودك ياد بدهيد كه در اين حالت، افكار مثبت را به ذهن خود 
منتقل كند. اين كار، عالوه بر آرامش بخشيدن به ذهن، حس 
اعتماد به نفس و احساس مثبت بودن را در او افزايش خواهد داد.

* خنديدن
گفته شده است: خنده بهترين درمان است. واقعًا همينطور است. 
آرامش  احساس  و  فراموش  را  نگرانى ها  مى شود  باعث  خنده 
يا  فيلم ها  كتاب ها،  بيابيد.  بچه ها  خنداندن  براى  راهى  كنيد. 
كار  اين  براى  وسيله اى  مى توانند  دوستان،  با  زمانى  گذراندن 
يكى  به  را  آن  مى كند،  ايجاد  خنديدن  كه  مثبتى  حس  باشند. 
بزرگساالن  و  كودكان  به  بخشى  آرامش  شيوه هاى  بهترين  از 

تبديل كرده است.
* انقباض ماهيچه انگشتان پا

اما  برسد،  نظر  به  مشكل  بچه ها  براى  كار  اين  انجام  شايد 
خوبى  شيوه  را  آن  بدهيد،  انجام  بچه ها  با  را  تمرين  اين  اگر 
براى آرامش بخشيدن به آن ها خواهيد يافت. در عين حال كه 
به  بخواهيد  كودك  از  مى دهيد،  انجام  را  كار  اين  هم  خودتان 
پشت درازكشيده، ماهيچه انگشتان پا را به سمت بدن بكشد و 
تا ده شماره آن ها را در اين حالت نگه دارد. چهار تا پنج بار اين 

تمرين را با كودك تان انجام بدهيد.
* تجسم

كارشناسان مى گويند تجسم چيزهايى كه دوست داريد، مى تواند 
به شما احساس آرامش بدهد. به كودك اجازه بدهيد رخ دادن 
را  هرچيزى  يا  و  كرده  تصور  را  خودش  براى  خوب  اتفاقات 
كه برايش لذت بخش است مجسم كند. اين تصور براى يك 

كودك مى تواند تصورى از يك مسافرت باشد و براى ديگرى 
روياهايش  كند  تصور  بخواهيد  او  از  آينده.  موفقيت هاى  تصور 
به واقعيت پيوسته اند. اين كار بايد با چشمان بسته انجام شود. 

تصور يك تصوير مثبت به فرد آرامش مى دهد.
* درونگرايى

ممكن است اين تكنيك، مشكل به نظر برسد اما اگر با آموزش 
درست انجام شود، بچه ها خيلى خوب آن را انجام خواهندداد. 
به  است.  استرس  از  رهايى  براى  خوبى  بسيار  راه  درونگرايى 
در  كه  موقعيتى  و  خودشان  به  پرداختن  با  كه  بياموزيد  بچه ها 
آن هستند، مى توانند ريشه استرس خود را بيابند، خود را بهتر 
بشناسند و به شكل مؤثرترى با استرس مقابله كنند. به كودك 
تان كمك كنيد اين شيوه را بياموزد. اين كار او را قوى تر و در 

مقابله با تنش ها تواناتر خواهد ساخت.

كوچك  برس  يك  از  رنده  كردن  تميز  براى 
استفاده كنيد، با برس يا يك مسواك مخصوص 

مى توانيد البالى دنده ها را تميز كنيد.
ترين  پردردسر  از  يكى  آشپزخانه  كردن  تميز 
قسمت هاى خانه تكانى است. شما مى توانيد 
قسمتهاى  بيشتر  تميزى  و  درخشندگى  براى 
متفاوت مهمترين قسمت خانه، با راهكارهاى 

ساده عبور از اين خوان را راحت تر كنيد.
خانه  براى  كارآمد  هاى  فن  و  فوت  از  برخى 
در  كند  مى  كمك  شما  به  آشپزخانه  تكانى 
كوتاه ترين زمان اين كار را انجام دهيد. لذت 
را  غذا  طعم  تميز،  آشپزخانه  يك  در  آشپزى 

تغيير داده و لذيذتر مى كند.
در  ظرفشويى  مايع  قطره  يك   *

دستگاه مخلوط كن
اگر براى تهيه نوشيدنى خود از دستگاه مخلوط 
نوشيدنى  آنكه  از  بعد  ايد،  كرده  استفاده  كن 
پارچ  يا  كاسه  در  ريختيد،  ها  ليوان  در  را  ها 

مخلوط كن، كمى آب بريزيد و يك قطره مايع 
مخلوط  ثانيه   20 بريزيد  آن  داخل  ظرفشويى 
كن را روشن كنيد؛ سپس آب آن را خالى كنيد 
و آن را آب بكشيد، با همين كار ساده آن را 

تميز كرده ايد.
* از بين بردن بوى مايكروويو با آب ليمو

مى  مايكروويو  بد  بوى  كردن  برطرف  براى 
توانيد مخلوطى از 1 فنجان آب و نصف فنجان 
آب ليمو را داخل آن قرار دهيد و براى 3 تا 5 
دقيقه مايكروويو را روشن كنيد. پس از اتمام 
باز  را  ماكرووير  در  دقيقه   10 تا   5 مدت  اين 
نكنيد. بعد از اين زمان آن را بيرون بياوريد و از 
بوى مطبوع داخل مايكروويو خود لذت ببريد.

* تميز كردن قورى پيركس
قورى  كنيد،  مى  درست  قهوه  يا  چاى  وقتى 
است  ممكن  شما  اى  شيشه  ليوان  يا  پيركس 
اين  بگيرد،  خود  به  رنگى  اى  قهوه  هاى  رده 
از  بعد  كه  آيد  مى  پيش  زمانى  معموال  اتفاق 

براى  را  ليوان  خود،  قهوه  يا  چاى  نوشيدن 
شما  ليوان  يا  قورى  اگر  نكنيد.  تميز  مدتى 
تميز  را  آن  چگونه  دانيد  نمى  و  است  كثيف 
كنيد، بهتر است يك چهارم ليوان يا قورى را 
با يخ پر كنيد، آب نصف ليمو را بگيريد و آن را 
با دو قاشق نمك مخلوط كنيد و درون ليوان 
يا قورى بريزيد. بعد از دو دقيقه معجزه آن را 

خواهيد ديد.
* تميز كردن آسياب برقى با برنج

دستگاه  يا  برقى  آسياب  كردن  تميز  براى 
آسياب قهوه، از برنج خام استفاده كنيد، كمى 
از برنج را داخل دستگاه بريزيد و آن را آسياب 
كنيد. اگر مى خواهيد مانند آشپزهاى حرفه اى 
فرا  آشپزى  در  را  كوچكى  نكات  بايد  باشيد، 
دارچين  چوب  مثال  آسياب  دستگاه  با  بگيريد: 
يا ريحان خشك را آسياب كرده ايد، پيش از 
آسياب كردن دانه هاى قهوه بايد آن را كامال 
تميز كنيد زيرا اين ادويه ها بوى تندى دارند و 
به راحتى از بين نمى روند، آسياب برنج بهترين 

راه براى خالصى از اين بوهاست.
اگر قورى يا ليوان شما كثيف است و نمى دانيد 
چگونه آن را تميز كنيد، بهتر است يك چهارم 
ليوان يا قورى را با يخ پر كنيد، آب نصف ليمو 
مخلوط  نمك  قاشق  دو  با  را  آن  و  بگيريد  را 

كنيد و درون ليوان يا قورى بريزيد.

* مسواك زدن رنده
كوچك  برس  يك  از  رنده  كردن  تميز  براى 
استفاده كنيد، با برس يا يك مسواك مخصوص 

مى توانيد البالى دنده ها را تميز كنيد.
* پاك كردن دستگيره با نوشابه

براى از بين بردن لكه هاى چربى موجود روى 
دستمال ها و دستگيره هاى آشپزخانه، بهترين 
روش آن است كه دستمال ها را به مدت يك 
ساعت درون مخلوطى از آب و نوشابه گازدار 

خيس كنيد.
* خيس كردن ظرف هاى چينى در سركه
به جاى خيس كردن ظرف هاى چينى درون 
درون  را  ها  آن  گيرى،  جرم  براى  وايتكس 
دهيد.  قرار  سيب  سركه  و  آب  از  مخلوطى 
كافى است براى هر ليتر آب يك ليوان سركه 

در نظر بگيريد.
* تميز كردن شيشه ها با الكل صنعتى
براى تميز كردن شيشه هاى داخل آشپزخانه 
شوى  شيشه  از  استفاده  جاى  به  توانيد  مى 
هاى شيميايى، از محلول آب و الكل صنعتى 
با  را  آب  ليوان  دو  است  كافى  كنيد.  استفاده 
نصف ليوان الكل مخلوط و با كمك آن شيشه 
ها را پاك كنيد. با اين راهكارهايى كه به شما 
سال  در  شما  آشپزخانه  مطمئنا  شد،  پيشنهاد 

جديد برق مى زند.

به بچه ها آرامش بدهيم

آشپزخانه را اينگونه خانه تكانى كنيمآشپزخانه را اينگونه خانه تكانى كنيم

سالمت

روانشناسى

چگونه همسر خود را خوشحال كنيم؟
هديه دادن و هديه گرفتن مى تواند سوءتفاهم را 
از بين ببرد و دعواهاى زناشويى را خاتمه بخشد.

گرفتن  هديه  و  دادن  هديه   - ايرانى  خانواده 
به  دنيا  تمام  در  كه  است  جالبى  كارهاى  از 
از  و  شود  مى  انجام  مختلف  هاى  مناسبت 
كار  اين  باشيد،  كه  سن  و  رنگ  جنس،  هر 
ارتباطات عميق تر و بهترى بين شما و دهنده 

يا گيرنده هديه ايجاد مى كند.
بدون  و  غيررسمى  صورت  به  دادن  هديه 
مناسبت نقش قابل توجهى در پيدايش و تقويت 

عالقه در زندگى مشترك دارد.
هديه  و  دادن  هديه  روان شناس:  صفايى،  دكتر 
و  ببرد  بين  از  را  سوءتفاهم  مى تواند  گرفتن 

دعواهاى زناشويى را خاتمه بخشد.
هديه دادن بدون مناسبت عمل با ارزشى است، 
هم  آن  هديه دادن  با  زوج ها  موارد  برخى  در 
بى دليل به يكديگر، مى توانند طرف مقابلشان را 
غافلگير كنند و تأثير بسيار خوبى بر روح و روان 

وى برجاى بگذارند.

زنان  در  هديه  دريافت  با  شدن  خوشحال 
اين  به  توجه  با  مى شود،  ديده  مردان  از  بيشتر 
در  را  حمايت كنندگى  نقش  بيشتر  مردان  كه 
زنان  از  بيشتر  مى كنند،  ايفا  زناشويى  زندگى 

مى دهند. نشان  عالقه  هديه  دادن  براى  هم 
و  مادى  تا  است  معنوى  بيشتر  هديه  ارزش 
گيرد،در  قرار  توجه  مورد  نبايد  آن  جنسيت 
و  عشق  با  همراه  ناقابل  هديه  يك  كه  صورتى 
ارزش  شود،  بدل  و  رد  زوجين  بين  در  محبت 
دوچندانى پيدا مى كند و ابراز رضايت را خصوصًا 

در خانم ها به وجودمى آورد.
*  تهيه هديه براى همسر

ها  زبان  ترين  قديمى  از  يكى  گل،  دادن  هديه 
براى بيان عشق است.

ها  زبان  ترين  قديمى  از  يكى  گل،  دادن  هديه 
براى بيان عشق است. كه متأسفانه انسان ها خود 
را از چنين هديه با ارزشى كه قيمت چندانى هم 
ندارد محروم مى كنند و گل دادن را تنها محدود 
به روز تولد يا عيادت از بيمار مى كنند. شما مى 
سكونت  محل  و  زندگى   ، دادن  هديه  با  توانيد 
به  كنيد.  محبت  و  مهر  امواج  از  سرشار  را  تان 
ارزان بودن هديه اى كه مى خواهيد بدهيد فكر 
امواج  داراى  آميز  محبت  اعمال  از  بعضى  نكنيد، 

كوچك ولى خاصى است كه بسيار دورتر از امواج 
هداياى گران قيمت مى روند. شما بايد اين قدر 
به كار خوب خود ادامه بدهيد تا مهربانى و هديه 
دادن بخشى از وجود شما شود. نگران اين نباشيد 
كه ممكن است هداياى شما بى ارزش يا تكرارى 
شوند. مطمئن باشيد هيچ وقت چنين اتفاقى نمى 
بودن  باالتر  از  حاكى  گرانتر،  هديه  صرفًا  افتد. 
در  شما  كه  است  اين  مهم  نيست.  عشق  ميزان 

هنگام هديه دادن به فكر همسر خود بوده ايد.
همسران  به  توانيد  مى  كه  اى  هديه  بزرگترين 
خود بدهيد، عشق بى قيد و شرط است. عشق 
كس  هر  فرديت  به  تنها  نه  شرط  و  قيد  بدون 
احترام مى گذارد بلكه آن را پرورش مى دهد، 
حتى اگر جدايى يا از دست دادن همديگر را به 

همراه داشته باشد.

انجام بازى در طبيعت مى تواند مانند يك داروى 
بيمارى هاى  از  دسته اى  به  ابتال  از  مانع  تقويتى 

مرگبار به ويژه در كودكان شود.
از  يكى  انگلستان  كشور  تحقيقات،  براساس 
و  است  شديد  آلرژى  معرض  در  كشورهاى 
تب  و  اگزما  موارد  ميزان  اخير  سال هاى  در 
است  شده  قبل  برابر   3 كشور  اين  رد  يونجه 
به  مبتال  بيماران  مراجعه  ميزان  همين طور  و 
واكنش  نوع  شديدترين  آنافيالكسى،  شوك 

آلرژيك، 6 برابر شده است.
پژوهشگران  مى دهند،  نشان  بررسى ها   

استريل  بهداشت،  سطح  افزايش  چون  داليلى 
با  دست  شست وشوى  خانگى،  وسايل  و  خانه 
ضدباكترى  صابون هاى  ويژه  به  صابون  انواع 
قواى  سطح  كاهش  دليل  را  ضدميكروب  و 
و  ميكروب ها  با  مبارزه  در  بدن  ايمنى  سيستم 
باكترى ها و بروز التهاب به شكل آلرژى در بدن 

افراد مى دانند. 
پژوهشگران كالج لندن اعتقاد دارند تميزى بيش 
از حد وسايل خانه و شست و شوى بيش از حد 
دست ها مى تواند باعث ضعف سيستم ايمنى بدن در 
مقابل بيمارى ها و نيز بى اثر شدن آنتى بيوتيك ها 

شود. عفونت ها  و  بيمارى ها  با  مقابله  براى 
 كارشناسان ساير عوامل از جمله عدم تغذيه نوزاد 
با شير مادر و مصرف شير خشك، به دنيا آمدن 
براى  والدين  وسواس  سزارين،  طريق  به  نوزاد 
تميزى خانه و مصرف غذاهاى محرك و آلرژى زا 
را در رشد تصاعدى آلرژى در سال هاى اخير در 

جهان مؤثر مى دانند.
 پژوهشگران همچنين دريافته اند نوزادانى كه 
در  نظافت  كه  مى كنند  زندگى  خانه هايى  در 
دچار  كمتر  نمى شود  رعايت  حد  از  بيش  آنها 

انواع آلرژى مى شوند.

تحت  مى كنند  توصيه  والدين  به  كارشناسان   
طبيعت،  در  بازى  انجام  به  كودكان  آنها  نظارت 
خاك  حتى  و  گياهان  گل ها،  به  زدن  دست 
باغچه ها بپردازند تا بدن آنها با انواع ميكروب ها 
ترتيب  اين  به  و  كند  پيدا  سازگارى  آلودگى ها  و 

ابتال به آلرژى در آنها كمتر شود.

بگذاريد بچه ها خاك بازى كنند
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آسفالت معضلى بى پايان براى اهواز
داستان آسفالت هاى بى كيفيت خيابانهاى اهواز كه فقط چند 
داستانى  هستند،  نقص!  و  عيب  بى  و  سالم  روز  چند  يا  و  ماه 
تكرارى است كه سالهاست مردم اهواز به ويژه صاحبان وسايل 

نقليه از آن رنج مى برند.
هنگامى كه به تاريخچه آسفالت نگاه مى كنيم مى بينيم كه 
نخستين استفاده رسمى از آن در تاريخ بشر برميگردد به 625 
سال پيش از ميالد حضرت مسيح و پس از آن در طول هزاران 

سال تكميل و به شكل امروزى در اختيار ما قرار گرفت.
طبق معمول هم يونانيان باستان براى نخستين بار از آن استفاده 
«Asphaltos».كردند و معناى آن را ايمن و مطمئن گذاشتند

اهواز،  شهر  و  خوزستان  استان  در  خودمان  دوران  به  برگرديم 
ببينيم آن هدفى كه يونانيان خوشفكر از معنى آسفالت خود در 

سر داشتند امروز در شهرمان چه وضعيتى دارد.
هاى  شبكه  وجود  و  الفاظ  جابجايى  لطف  به  امروزه  البته 
اجتماعى و فرهنگى عجيب و غريب در تمثيل اشياء به يكديگر 
از آسفالت به معناى صاف كردن نيز استفاده مى شود اما منظور 
روزها  اين  كه  است  قيرى  و  شن  عمده  همان  همچنان  ما 
هاى  هزينه  مصرف  با  و  فراوان  زحمت  به  محترم  شهردارى 

باال بر زمين مى ريزد.
اهواز، مركز خوزستان  يكى از كالنشهر هاى ايران است كه 
با ارتفاع 18 متر از سطح دريا واقع شده است. طبيعتا يكى از 
ويژگى هاى كالنشهرها عبور و مرور تعداد زيادى وسيله نقليه 
انتظارات  از  جزئى  نيز  سالم  آسفالت  و  است  شهرى  معابر  از 

شهرواندان خواهد بود.
شهروندانى كه با وجود آب و هواى ناسالم در اوج بى توجهى 
مسئوالن استانى و كشورى هنوز هم انگيزه ماندن در شهر را 
دارند. بگذريم، صحبت ها و درددل هاى بسيارى در اين باره 

داريم اما بايد برگرديم به بحث اصلى مان آسفالت.

اما در شهر اهواز با كمى تردد در معابر متوجه خواهيد شد كه 
و  است  كيفيت  بى  بارى  فاجعه  صورت  به  ها  خيابان  آسفالت 
عالوه بر افزايش آمار تصادفات، هزينه هاى سينگين تعميرات 

خودرو را نيز به شهروندان تحميل مى كند.
اهواز  هاى  تاكسى  و  خودروها  رانندگان  سراغ  به  است  كافى 
برويد تا از درددل هاى آنها باخبر شويد. بسيارى از آنها معتقدند 
اهوازى  شهروندان  خودروهاى  مفيد  عمر  موجود،  آسفالت  كه 
نيز  ديگرى  تعداد  دهد،  مى  كاهش  توجهى  قابل  ميزان  به  را 
از نگاه طنز آلود معتقد بودند كه رانندگى در جاده هاى خاكى 
آسيب هاى كمترى به خودرو وارد مى كند تا عبور و مرور بر 
آسفالت بى كيفيت شهر اهواز؛ بعضى ديگر هم عنوان جالبى 

براى آسفالت خيابانهاى شهر اهواز انتخاب كرده بودند و به آن 
مى گفتند آسفالت يكبارمصرف!!!

مشكل كار كجاست؟
آسفالت خراب معموال معلول يكى از علت هاى زير است: 

1- عدم نظارت بر عمليات آسفالت ريزى:
در بسيارى از پروژه ها و طرح هاى آسفالت ريزى خيابانها، فقط 
كارگران هستند كه به موقع و تا پايان كار در محل حضور دارند 
اما متأسفانه كارشناسان و ناظران امر به مدت كوتاهى حضور 

پيدا كرده و سريعا از محل دور مى شوند.
عدم حضور كارشناسان و در برخى موارد سهل انگارى ناظران 
با نگاهى ساده گيرانه به كار سبب شده كه امروز شاهد خراب 

شدن آسفالت هاى شهر در كوتاه ترين زمان ممكن باشيم.
مديران شهردارى نيز احتماال از اين قضيه خبر دارند  اما اينكه چرا 
تاكنون هيچكس يقه اين ناظران و كارشناسان بزرگوار شهردارى 

را نمى گيرند به نوشته اى ديگر موكول مى كنيم.
2- زيرسازى نامناسب:

عوامل  مهمترين  از  يكى  كارشناسان  از  بسيارى  گفته  به 
استهالك و از بين رفتن آسفالت، زير سازى نامناسب آن است. 
در  موجود  هاى  ترك  و  ها  نشست  از  بسيارى  گفت  توان  مى 

آسفالت خيابانهاى سطح شهر معلول همين علت مى باشد.
پيمانكاران محترم نيز كه به فكر كم كردن هزينه هاى خود هستند 

و بالطبع سود بيشتر، سبب دوچندان شدن اين معضل شده اند.

البته پيمانكاران موظفند كه پروژه خود را پس از تحويل تا مدت 
زمان مشخصى ضمانت كنند اما پس از خرابى آسفالت به داليل 
نامعلومى كسى پيگير ضمانت هاى ارائه شده نمى شود و دوباره 

همان كار و شيوه براى ترميم و بازسازى از سر گرفته مى شود.
3- به كار بردن مواد بى كيفيت:

مخلوط  و  تركيب  از  كه  است  اى  ماده  آسفالت  ساده  بيان  به 
كردن شن، ماسه و قير ساخته مى شود.

بى كيفيت بودن هركدام از مواد اوليه توليد آسفالت مى تواند 
بر نتيجه نهايى كار آسفالت ريزى تاثير بسزايى داشته باشد به 
گونه اى كه بسيارى از ترك خوردگى ها به دليل عدم مقاومت 
زيان  نتايج  و  دهند  مى  روى  آسفالت  براى  الزم  چسبندگى  و 

بارى را در پى خواهند داشت.
اما متأسفانه بايد گفت از آنجا كه مواد اوليه نا مرغوب ارزان تر 
هستند، بيشتر در كانون توجهات پيمانكاران قرار دارند و رغبت 

بيشترى براى خريد آنها مشاهده مى شود.
4- عدم هماهنگى شهردارى با سازمانها و نهاد هاى دولتى:

در بسيارى از اوقات ديده شده كه كارگران يك دستگاه، خيابان 
تازه آسفالت شده را روز بعد از آسفالت ريزى(كم و بيش) كنده 

اند و در حال جاگذارى لوله و يا كابل هاى مختلف هستند.
اين عدم هماهنگى ميان دستگاه هاى شهرى بارها در مناطق 
مختلف شهر ديده شده كه عمال سبب دورريزى و خرابى مقدار 

قابل توجهى از آسفالت مناطق مى شود.
* سخن پايانى

عدم  با  همچنان  شهردارى  كه  ديد  و  ماند  منتظر  بايد 
نظارت بر آسفالت ريزى ها، لكه گيرى ها و پركردن چاله 
مى  عمومى  هاى  نارضايتى  افزايش  سبب  خيابانى  هاى 
سطح  كيفيت  ارتقاى  سبب  فعلى  روند  اصالح  با  يا  شود 

معابر شهرى اهواز گردد.

بررسى مشكالت شهرى كالنشهر اهواز (5) ؛


