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10سالمت

انجام دادن چه کارهایی 
پوستت را شفاف می کند؟

پوست  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
از قسمت های مهم بدن  صورت یکی 
آسیب پذیر  و  لطیف  بسیار  که  است 
می باشد، بنابراین توجه به سالمت و 

زیبایی آن بسیار مهم است.
از آنجایــی که پوســت صــورت یکی 
از قســمت های بدن است که همیشه 
در معــرض هوای گرم و ســرد و یا نور آفتــاب قرار دارد و 
بسیار لطیف و آسیب پذیر می باشد، توجه به سالمت و 

بهداشت آن نیز بسیار مهم است.
1. قانون طالیی

بایــد اطمینان حاصــل کنید 
که همیشــه آرایش خود را قبل 
از خواب پاک کنید پوســت، نیاز 
به نفس کشیدن دارد و آرایش 
مانــع از آن می شــود، و منافــذ 
پوســت را مســدود می کنــد. پاک کننده آرایــش ندارید؟ 
فقــط روغن زیتــون را روی یک پد پنبه قرار دهید و روغن 
را بر روی صورت خود ماســاژ دهیــد، تا آرایش و آلودگی 

را پاک کنید.
نباید الیه برداری پوســت را فرامــوش نکنید. حداقل 
یک بار یا دو بار در هفته، پوست خود را الیه برداری کنید 
تا الیه های پوســت مرده از بیــن بروند. اطمینان حاصل 
کنید که پوســت شما ســالم تر و روشن تر می شود، شما 
همچنین می توانید از ماســک پودر گردو و ماست، برای 

شفافیت پوست استفاده کنید.
2. خورشید و پوست

بایــد از کــرم ضــد آفتــاب بــا 
دو  هــر  کــه   ،15 حداقــل   SPF
اشــعه UVA و UVB را مسدود 
از  کنیــد.  اســتفاده  می کنــد، 
باعــث  آفتــاب  نــور  آنجائی کــه 
ایجاد چین و چروک، لکه های پوســتی و ســایر مشکالت 
پوســتی می شــود، شما باید پوســت خود را از خورشید 
محافظــت کنیــد. اطمینــان حاصــل کنیــد که برچســب 
روی  را   "nonacnegenic" یــا   "noncomedogenic"

کرم باشد، چون منافذ پوست را مسدود نمی کنند.
نباید در هر شرایطی از کرم ضد آفتاب استفاده کنید، 
چه در هواط بارانی چه هوای ســرد )بدون عذر(. اگر به 
ســمت ساحل یا در اطراف ســطوح بازتابنده مانند برف 
یا یخ بروید، پوســت خود را با استفاده از کرم ضد آفتاب 

با SPF حداقل 30 گرم، بپوشانید.
3. شما چه چیزی می خورید

بایــد توجــه داشــته باشــید 
در رژیم غذایی خــود میوه های 
تــازه، ســبزی، پروتئیــن کافــی و 
ویتامین هــا را قــرار دهیــد رژیم 
غذایــی که حــاوی ویتامین C و 
چربی کم و قند اســت، پوســت را پررنگ می کندیک رژیم 
کــم قند را در نظر بگیرید، که می تواند ســطح انســولین 
را پاییــن نگــه دارد، به ســلول ها اجــازه می دهد، تعادل 

سالم را حفظ کنند.
نبایــد خــوردن غذاهــای تنــد و تخمیــر شــده، نمک، 
مرکبات، غذای ســرخ شده مصرف نکنید و به جای آن از 
مواد غذایی مانند برنج، بلغور جو دوسر و سیب زمینی 

استفاده کنید.
4. عرق کردن!

انجــام  منظــم  ورزش  بایــد 
دهیــد، دویدن و یــوگا، گردش 
شــما  بــدن  بــه  را  الزم  خــون 
رونــد  همچنیــن  و  می دهــد 
پاکســازی بدن شــما را تســریع 
می بخشــد پس از ورزش، متوجه شــادابی پوست خود 

میشوید.
نبایــد مراقبــت از پوســت قبــل و بعــد از تمریــن را از 
دســت ندهیــد، قبــل از خــروج، از یک تونر بــرای کاهش 
به تولید روغن اســتفاده کنید پس از آن، پوســت را تمیز 

کنید و از روغن سویا یا روغن زیتون استفاده کنید.
5. خواب:

بایــد ســعی کنیــد هر شــب 
بخوابیــد؛  ســاعت   8 حداقــل 
اگر بــه انــدازه کافی اســتراحت 
خســته  نیــز  پوســت  نکنیــد، 
می شــود و شــادابی خــود را از 
دســت می دهد. شما همچنین، می توانید عسل را روی 
صــورت خود دو بار یا ســه بــار در هفته اعمــال کنید، تا 
به طــور طبیعی پوســت خــود را تســکین داده و آن ها را 

درمان کنید.
نبایــد »قبــل از رفتــن به رختخــواب، صــورت خود را 
متخصــص   ،Rahul Nagar دکتــر  توصیــه  بشــویید« 
پوســت "برای پوســت خشــک، از پاک کننده های خفیف 
غیرالکلی اســتفاده کنیــد. مقدار زیــادی مرطوب کننده، 
اســتفاده کنید و از آب گرم بپرهیزید، زیرا پوست را بیش 

از حد خشک می کند. "
6. آب درمانی

باید بــدن را آبرســانی کنید، 
زیــادی  روزانــه، مقــدار  به طــور 
آب بنوشــید، حداقــل 8 لیــوان 
و  میوه هــا  همچنیــن،  روز  در 
ســبزیجات آبــدار مصــرف کنید، 
مانند هندوانه، خیار، پرتقــال، توت فرنگی، گریپ فروت 

و کانتالوپ. "
نبایــد نوشــیدن گالب را فرامــوش کنیــد. این، کمک 
می کنــد تا پف چشــم در صبــح از بین بــرود، pH بدن را 

متعادل می کند.

نگاه

بایدها و نبایدها

فرشته فزونی

وه بهبود  رئیس گر
تغذیه جامعه معاونت 

امور بهداشتی در ادامه 
توصیه کرد: مقدار 

زیادی آب و مایعات 
بنوشید. تأمین آب بدن 

به میزان کافی قبل و 
ریق واکسن  بعد از تز

کووید- 19 بسیار مهم 
است.

ود: مصرف  وی افز
مایعات کافی نه 

تنها سبب عملکرد 
بهتر بدن در شرایط 

واکسیناسیون می شود، 
بلکه باعث جلوگیری 
از افت فشار خون در 

افرادی می شود که 
معمواًل ترس از آمپول و 

یا واکسن دارند...

گروه  سپهرغرب، 
گروه  رئیس  سالمت: 
علوم  دانشگاه  تغذیه 
پزشکی شهید بهشتی 
اهمیت  به  اشاره  با 
تقویت  در  تغذیه 
بدن،  ایمنی  سیستم 
قبل  مناسب  تغذیه  خصوص  در 
 19 کووید  واکسیناسیون  از  بعد  و 

توصیه هایی ارائه داد.
فرشته فزونی گفت: با رعایت برخی 
نکات تغذیه ای و پرهیز از مصرف برخی 
مــواد غذایی می توانیــم باعث ارتقای 
ســالمت و افزایــش کارایــی سیســتم 
ایمنــی بــدن در زمان واکسیناســیون 
شویم و بروز عالئم و عوارض احتمالی 
ناشــی از واکسیناســیون را به حداقل 
را  خــود  ایمنــی  سیســتم  و  رســانده 

تقویت کنیم.
افــزود: زمــان واکسیناســیون  وی 
نباید ناشــتا باشــید. زیرا ممکن است 
هنگام تزریق واکســن دچار ســرگیجه 
یــا افت فشــار شــوید. بــرای جلوگیری 
از  پیــش  بایــد  عــوارض  ایــن  بــروز  از 
واکســن زدن صبحانــه یــا میان وعده 
ســاده ای مصــرف کنید و شــب قبل از 
واکسیناســیون نیز غذای سبک مانند 
غ، ســبزی های ســبز  ســوپ حــاوی مر
تیره تازه نظیر اســفناج، جعفری و کلم 

بروکلی استفاده کنید.
فزونــی گفت: این موضــوع به ویژه 
در مــورد افــرادی کــه تــرس از تزریــق 

آمپول دارند باید رعایت شود.
غ،  وی مصرف شــیر، میوه، تخم مر
لقمــه نــان و پنیــر و... و. بــه عنــوان 
صبحانــه یــا میان وعده قبــل از تزریق 

واکسن توصیه کرد.
خــواب  بــر  تاکیــد  بــا  فزونــی 
از  قبــل  شــب  در  اســتراحت  و  کافــی 
واکسیناســیون افــزود: خــواب کافــی 
و آرام یکــی از رازهای ســالمت و طول 
عمر انســان همراه با زندگی با نشــاط 
تقویــت  در  مهمــی  نقــش  و  اســت 

سیستم ایمنی بدن دارد.
رئیس گــروه بهبود تغذیــه جامعه 
توصیــه  بهداشــتی  امــور  معاونــت 
کــرد: از کار کــردن با هرگونه دســتگاه 
الکترونیکــی همچــون گوشــی همراه 
و کامپیوتــر و تماشــای طوالنــی مدت 
تلویزیــون حداقــل یــک ســاعت قبــل 
از خــواب تــا حــد امــکان پرهیــز کنید. 

ســبک  و  ســاده  غذاهــای  مصــرف 
می تواند زمینه ســاز یــک خواب خوب 

باشد.
وی تاکیــد کــرد: ســعی کنیــد بیــن 
مصــرف شــام و زمــان خــواب حــدود 
دو ســاعت فاصلــه باشــد. هــم چنین 
مصرف یک لیوان شــیر گرم به داشتن 

یک خواب راحت کمک می کند.
رئیس گــروه بهبود تغذیــه جامعه 
ادامــه  در  بهداشــتی  امــور  معاونــت 
و  آب  زیــادی  مقــدار  کــرد:  توصیــه 
بــدن  آب  تأمیــن  بنوشــید.  مایعــات 
بــه میــزان کافی قبــل و بعــد از تزریق 

واکسن کووید- 19 بسیار مهم است.
وی افــزود: مصــرف مایعــات کافی 
نــه تنهــا ســبب عملکــرد بهتر بــدن در 
شرایط واکسیناسیون می شود، بلکه 
باعث جلوگیری از افت فشــار خون در 
افرادی می شــود که معمــوًال ترس از 

آمپول و یا واکسن دارند.
فزونی خاطرنشــان کرد: افرادی که 
مبتال بــه بیماری های قلبــی- عروقی، 
فشــار خون بــاال یا بیماری هــای ریوی 
هســتند در خصــوص میــزان مصــرف 
مایعــات حتمــا بایــد بــا پزشــک خــود 

مشورت کنند.
بــه گفتــه وی، مــواد غذایــی آبــدار 
مانند میوه ها، ســبزی ها، انواع سوپ 
عــالوه بــر کمــک بــه تأمیــن آب بدن، 
سیســتم ایمنــی بــدن را نیــز تقویــت 

می کننــد. به ویــژه در صــورت بروز تب 
بعــد از واکسیناســیون، بایــد مایعات 
آبــدار بــه میــزان فــراوان  و غذاهــای 

نوشیده و میل شود.
فزونی یادآور شــد: نوشــیدنی های 
شیرین مانند آب میوه هایی که دارای 
شــربت های  و  هســتند  افــزوده  قنــد 
گازدار  نوشــابه های  شــیرین،  خیلــی 
و بــه طــور کلی همــه نوشــیدنی های 
تضعیــف  موجــب  شــیرین  خیلــی 
سیســتم ایمنی و اختــالل در عملکرد 

آن می شوند.
بــه گفته رئیس گــروه بهبود تغذیه 
بهداشــتی  امــور  معاونــت  جامعــه 
بهتریــن نوشــیدنی آب اســت. مصرف 
کــم  دوغ  طبیعــی،  و  تــازه  میــوه  آب 
نمــک و بدون گاز، شــربت های خانگی 
کــم شــیرین نیز بــرای تأمیــن آب بدن 

مناسب هستند.
وی مصــرف غذاهای تازه و طبیعی 
ماننــد میوه ها، ســبزی ها، ماهی های 
چــرب، آجیل و مغز دانه هــا به تقویت 
سیســتم ایمنــی کمــک می کنــد زیــرا 
التهاب کمتری در بــدن ایجاد می کند. 
مصــرف غذاهــای ضــد التهــاب قبل و 
پــس از تزریق واکســن می تواند کمک 

کننده باشد.
فزونی، اضافه کردن چاشــنی هایی 
مثــل زنجبیل، نعناع فلفلــی، دارچین، 
فلفــل، زردچوبه، ســیر و پیــاز در تهیه 

غــذا را به دلیــل خاصیت ضــد التهابی 
توصیه کرد.

رئیس گــروه بهبود تغذیــه جامعه 
معاونت امور بهداشــتی با بیان اینکه 
از گــروه  روزانــه 5-3و احــد  مصــرف 
سبزی ها و 4-2 واحد از گروه میوه ها، 
آنتــی اکســیدان های مــورد نیــاز بدن 
 C و ویتامین A مانند سلنیم، ویتامین
را تأمیــن می کند، گفــت: مصرف کافی 
ســبزی، ســاالد و میــوه قبــل و پس از 
واکسیناسیون در وعده های غذایی و 

میان وعده ها توصیه می شود.
از دیگــر توصیه هــای رئیــس گــروه 
بهبــود تغذیــه جامعه معاونــت امور 
بهداشتی برای تقویت سیستم ایمنی 
مصــرف روزانــه مقادیر کافــی از منابع 
غذایــی پروتئیــن و جایگزین هــای آن 
اســت که شــامل انواع حبوبات، تخم 
غ،  )مــر ســفید  گوشــت  انــواع  غ،  مــر

ماهی( است.
وی افــزود: منابع غذایــی پروتئینی 
حــاوی ریــز مغذی هایی ماننــد روی و 
ســلنیوم هســتند که بــا خاصیت آنتی 
اکســیدانی به تقویت سیســتم ایمنی 
بدن کمک می کنند. شــیر و لبنیات کم 
چــرب نظیــر ماســت، پنیر و کشــک نیز 
ضمن تأمین کلسیم و فسفر، از منابع 

تأمین پروتئین هستند.
رئیس گــروه بهبود تغذیــه جامعه 
اشــاره  بــا  بهداشــتی  امــور  معاونــت 

بــه اینکــه ویتامیــن D بــه مقــدار الزم 
نمی شــود  تأمیــن  غذایــی  منابــع  از 
گفت: بر اســاس دســتورالعمل وزارت 
بهداشت، الزم اســت ماهانه یک عدد 
مکمل 50 هــزار واحدی بــرای تقویت 
سیستم ایمنی بدن )در مادران باردار 

دوز روزانه 1000و احد( مصرف شود.
بــه گفتــه وی، ســایر ویتامین هــا و 
امالح معدنی مورد نیاز بدن با رعایت 
برنامــه غذایــی و  تنــوع در  و  تعــادل 
اســتفاده از گروه هــای غذایــی اصلــی 
شــامل گــروه نــان و غــالت ســبوس 
دار، گــروه میوه هــا، گــروه ســبزی ها، 
گــروه شــیر و لبنیــات، گروه گوشــت و 
غ و حبوبات تأمین می شــود  تخم مــر
و نیــازی بــه اســتفاده از مکمل هــای 

ویتامینی نیست.
رئیس گــروه بهبود تغذیــه جامعه 
مصــرف  بهداشــتی  امــور  معاونــت 
فست فودها، غذاهای چرب، سنگین، 
پرنمک و تنقالت شور و نوشیدنی های 
تضعیــف  موجــب  را  شــیرین  خیلــی 
سیســتم ایمنــی برشــمرد کــه زمینــه 
را بــرای ابتــالء بــه بیماری هــا از جمله 
کرونــا فراهم می کنــد و همواره باید از 

مصرف بی رویه آنها اجتناب شود.
فزونــی توصیه کــرد: بــرای عملکرد 
بهتر سیســتم ایمنی بدن، قبل و پس 
از واکسیناســیون از مصــرف غذاهای 

مذکور خودداری کنید.

بیــــماران پروانــــه ای نگران 
کمبود پانسمان نباشند

سپهرغرب، گروه سالمت: سازمان غذا و دارو اعالم کرد: تمام محموله های پانسمان تامین شده بیماران 
EB در انبارهای وزارت بهداشت موجود است.

نظر به امتناع شــرکت ســوئدی تولید کننده پانســمان بیماران EB به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
مردم و بیماران ایرانی و به رغم تمام محدودیت ها در تأمین این نوع پانسمان ها، با تالش وزارت بهداشت یک 
محموله شــامل 12 قلم پانســمان با همکاری ســازمان یونیســف در فروردین 99 تحویل وزارت بهداشت )انبار 

هیأت امنا صرفه جویی ارزی( شد.
بر این اساس تمامی پانسمان های محموله اهدایی سازمان یونیسف وارد انبار هیأت امنای ارزی شد و به 
منظور توزیع مناســب، اداره کل تجهیزات پزشــکی بر اســاس میزان نیاز ماهانه بیماران اعالمی توســط مرکز مدیریت پیوند و 
درمــان بیماری هــای معاونت درمان، اقدام به صدور حواله توزیع به هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران کرده و 
طبق حواله های صادره به مدت 4 ماه مســتقیما تحویل خانه EB شــد. همچنین مقرر شد پانسمان های مورد نیاز بیماران در 

مراحل بعدی مطابق روال گذشته و متناسب با نیاز بیماران از طریق دانشگاه ایران به خانه EB تحویل شود.
با توجه به اینکه عرضه این کاالی پزشــکی اساســی بصورت یارانه ای تأمین و برای مصرف کنندگان رایگان می باشــد لذا باید 
با مدیریت صحیح و دقیق توزیع شــود تا ضمن پیشــگیری از هر گونه سوءاســتفاده به سهولت در دسترس بیماران مبتال قرار 
گیرد و این عزیزان در دسترســی دچار مشــکل نشــوند، لذا پانســمان ها به اندازه نیاز ماهانه توسط مرکز مدیریت بیماری های 
معاونت درمان اعالم و حواله آن از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی صادر و دانشگاه علوم پزشکی ایران پانسمان را به تناسب 

نیاز بیماران در اختیار خانه EB قرار می دهد.
در ایــن راســتا تــا تیرمــاه ســال جــاری 97536 عدد پانســمان تحویل خانه EB شــده اســت، براین اســاس تمــام اطالعات 

تعــداد  و  انبارهــا  وارد شــده، موجــودی  تحویلــی بــه خانه EB ثبت شــده و بطور شــفاف قابل رصــد و پایش پانســمان های 
است؛ بنابراین موضوع مفقودی پانسمانها به هیچ 
وجه صحت نداشته و منطقی هم نمی باشد و طرح 
این موضــوع تنها باعث نگرانــی خانواده ها خواهد 

شد.
همچنین تأمین پانســمان مورد نیــاز بیماران EB تا 

پایان امسال پیش بینی شده و در حال حاضر از 12 قلم 
پانســمان مورد نیــاز بیماران، موجودی تعــدادی به مدت 

بیــش از یــک ســال و معــدودی از انــواع آن به مــدت 6 ماه 
تأمین شــده اســت که برنامه ریزی برای تأمین آنها نیز به 

صورت فراخوان توســط اداره کل تجهیزات پزشکی در 
حال انجام است.

لــذا هیــچ مشــکلی در تأمیــن ایــن پانســمان ها 
وجود نداشــته و بــه خانواده های محتــرم بیماران 
پروانــه ای این اطمینــان را می دهد که هیچ دغدغه 

نسبت به تأمین پانسمان نداشته باشند.
نگرانــی  موجــب  کــه  مســتند  غیــر  ادعاهــای 
خانواده هــای بیمــاران در تأمیــن دارو و ملزومات 
شــود، مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و از 
سوی وزارت بهداشت قابل پیگیری حقوقی است.

ســـه روز طالیی برای تشــخیـص 
عقب ماندگی ذهنی نوزادان

سپهرغرب، گروه سالمت: رئیس گروه بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: 
سه تا پنج روز اول پس از تولد، روزهایی طالیی برای پیشگیری از بروز عقب ماندگی ذهنی در نوزادان است.

فاطمه نوائیان افزود: متأسفانه با وجود پیشرفت علم پزشکی هنوز هم نوزادانی با بیماری های مادرزادی 
و نقص های جسمی و ذهنی متولد می شود.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و ضرورت انجام آزمایشات غربالگری نوزادان در سه روز اول تولد به تبیین 
اقدامات گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

در راستای پیشگیری از عقب ماندگی پرداخت.
نوائیــان بــا اشــاره به آغاز طــرح غربالگری نوزادان از ســال 84 گفت: این برنامه بــا ارزیابی بیماری کــم کاری تیروئید در نظام 
بهداشــتی کشــور آغاز شد. در سال 1386 دو بیماری فنیل کتونوری و فاویســم و در سال 97 نیز 53 بیماری متابولیک ارثی به 

این غربالگری افزوده شد.
وی، این طرح را یکی از شــاخص ترین فعالیت ها و دســتاوردهای بهداشــتی در ســال های اخیر برشــمرد که با بررســی های 

زودهنگام احتمال بروز اختالالت و بیماری های ذهنی و جسمی در نوزادان را کاهش می دهد.
نوائیان با اشاره به نحوه اجرای این غربالگری خاطرنشان کرد: در این غربالگری توسط مراقبان سالمت مراکز خدمات جامع 
سالمت در روزهای اولیه پس از تولد با گرفتن چند قطره خون از کف پای نوزاد صورت می گیرد و با انجام آزمایشات غربالگری 

بیماری های متابولیک مادرزادی، نوزاد در مقابل بروز بســیاری از بیماری های ذهنی و جسمی محافظت می شود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیت غربالگری در شناســایی نوزادان مبتال به اختــالالت متابولیک و جلوگیری از عقــب ماندگی ذهنی و 
جســمی خاطرنشــان کرد: بســیاری از بیماری هــای متابولیک در صورت تشــخیص زود هنــگام، قابل کنترل و درمان هســتند و 

می توان از بروز عالئم شدید و خطرناک آنها جلوگیری کرد.
نوائیان تاکید کرد: در صورت تأخیر در تشــخیص و درمان متأســفانه این بیماری ها 

منجر به بروز مشکالت ذهنی و جسمی نظیر عدم توانایی حرکتی، عقب ماندگی 
ذهنی، عدم توانایی تکلم و حتی مرگ کودک شود.

 عوامل مؤثر در بروز عقب ماندگی ذهنی
 رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشــکی شــهید بهشــتی، کم کاری مــادرزادی تیروئیــد را باعث ایجاد 
عوارض جبران ناپذیری بر روی رشد و تکامل مغز و اعصاب مرکزی و 

رشد طولی و قد نوزاد عنوان کرد.
وی بــا ذکــر ایــن مطلــب که بیمــاری فنیــل کتونــوری در بدو 
تولد هیچ گونه نشــانه آشــکاری ندارد افزود: نوزاد در دو تا ســه 

مــاه اول زندگی، ظاهری کامًال ســالم دارد، ولــی به تدریج عالئم 
بیماری نمایان و با گذشت زمان کودک دچار عقب ماندگی ذهنی 

می شود.
به گفتــه نوائیان، این کــودکان اغلب نــاآرام و پر جنب و جوش 

شده و تعادل عصبی خوبی ندارد. قدرت تکلمش ضعیف و در 
راه رفتن دچار مشکل شده و عقب ماندگی ذهنی 

در بیماری فنیل کتونوری شدید است و کودک 
بیش فعالی همراه با حرکات بی هدف پیدا 

می کند.

توصیه های یک متخصص تغذیه در خصوص واکسیناسیون

فاطمه نوائیانسازمان غذا و دارو

آسیب ناشناخته آلودگی هوا به کودکان
سپهرغرب، گروه سالمت:    نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، کودکانی که در منطقه محل سکونت آنها سطح زیادی از آلودگی هوا وجود دارد مهارت های ضعیف تری در هجی کردن، خواندن و ریاضیات دارند.

به گفته محققان این مطالعه، این دسته از کودکان احتماًال کنترل بازدارنده ضعیفی در اواخر کودکی و مهارت های ضعیف تحصیلی دارند؛ مشکل کنترل بازدارنده در اواخر کودکی به عنوان مقدمه ای برای مشکالت بعدی مربوط به آلودگی هوا شناخته شده است.
پژوهشگران زنان باردار را از سه منطقه در شهر نیویورک انتخاب و میزان قرار گرفتن آنها در معرض PAH، یک آالینده مضر سرطان زا را اندازه گیری کردند. حدود 10 سال بعد آنها عملکرد تحصیلی بچه های این مادران را در مدرسه ارزیابی کردند و مشخص شد، قرار گرفتن 
در معرض آلودگی زیاد با سطح ضعیف تر مهارت ها ارتباط دارد. به گفته کارشناسان، قرار گرفتن در معرض آالینده همچنین می تواند رشد جنین در رحم را مختل کند؛ »جولی هربستمن« مدیر مرکز بهداشت محیط کودکان دانشگاه کلمبیا می گوید: این مطالعه تأثیرات مضر 

بهداشتی ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا قبل از تولد را به خوبی نشان می دهد؛ کاهش سطح آلودگی هوا ممکن است از این نتایج جلوگیری کند و منجر به پیشرفت تحصیلی کودکان شود.
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11 سالمت

مغز جوان

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
دانشگاه  محققان  مطالعات 
می دهد  نشان  استرالیا  جنوب 
قهوه  فنجان   6 از  بیش  مصرف 
داده  کاهش  را  مغز  حجم  روز  در 
و احتمال بروز زوال عقل و سکته 

مغزی را افزایش می دهد.
این مطالعه که بزرگترین پژوهش در نوع خود 
اســت، با بررســی بیش از 17 هــزار داوطلب 37 تا 
73 ساله، مصرف افراطی قهوه را دشمن سالمت 

مغز می داند.
در ایــن مطالعه آمده اســت مصــرف بیش از 6 
فنجان قهوه در روز، خطر ابتال به زوال عقل را 53 

درصد افزایش می دهد.
این مطالعه بینش مهمی را در حوزه ســالمت 
پیــش روی محققــان قرار می دهد؛ چــرا که قهوه 
مصــرف  و  دنیاســت  نوشــیدنی  محبوب تریــن 
جهانــی آن در ســال بیــش از 9 میلیــارد کیلوگــرم 

است.
ایــن مطالعــه گســترده ترین تحقیــق در زمینه 
ارتباط مصــرف قهوه، حجم مغز، ســکته مغزی و 
زوال عقل است. گرچه نتایج آن برای دوستداران 

قهــوه تلخ اســت، ولی باید در مصــرف تمام مواد 
غذایی تعادل رعایت شــود. رژیم غذایی و شــیوه 

زندگی تاثیر مســتقیمی بر سالمت مغز دارد.

را  مغز  که  غذایی  ماده  چند  به  ادامه  در   
جوان نگه می دارند، اشاره شده است:

مطالعــات محققــان آمریکایی نشــان می دهد 
آجیــل، انــواع کلــم، گوجــه فرنگــی، ماهــی و تخم 
غ، توانایــی مغز را به طور چشــمگیری افزایش  مــر
می دهنــد و از بــروز بیماری هایــی ماننــد آلزایمر و 
زوال عقــل جلوگیــری می کنند. درســت اســت که 
بخش عمده بهره هوشــی ژنتیکی است؛ ولی نوع 
تغذیــه و آمــوزش محیطــی نیز بــه همــان اندازه 

اهمیت دارند.
محققــان بــه والدیــن توصیــه می کننــد کــه با 
رعایــت رژیــم غذایــی صحیــح در خانــه، می توانند 
نقــش مهمــی در افزایــش توانایــی مغــز و بهــره 

هوشی فرزندان داشته باشند.
در ادامــه بــه مواد غذایی اشــاره شــده اســت 
کــه غــذای مغز هســتند و با مصرف آنهــا می توان 
مطمئــن بود که مغــز در بهترین حالــت خود قرار 

دارد.

 ماهی
ماهی غذای مغز اســت. اســیدهای چرب امگا 
3 موجود در ماهی، به رشــد مغز کمک می کنند. 
ایــن مــاده غذایی منبــع بی نظیر پروتئین اســت و 
بــا تامیــن اســیدهای آمینه مــورد نیاز، بــه مغز در 

برقراری ارتباط با سایر اعضای بدن کمک می کند.

غ  تخم مر
غ حاوی نوعی ویتامین B به نام کولین  تخم مر

است که به بهبود حافظه کمک می کند.

 آجیل
یــک منبــع غنــی از ویتامیــن E و فوالت اســت. 
فوالت نوعی ماده معدنی اســت که برای توسعه 
مغز حیاتی است. مصرف ویتامین E کمک می کند 
که از بــروز بیماری هایی ماننــد زوال عقل و آلزایمر 

جلوگیری شود.

 انواع کلم
کلــم بروکلی، برگ کلم و گل کلم، منبع خوبی از 
ویتامین K هســتند که به بهبود عملکرد شناختی 
کمــک می کنند. همچنیــن کلم حاوی مــاده ای به 

نــام ســولفورافان اســت که ســبب افزایــش بهره 
هوشی شده و از زوال عقل جلوگیری می کند.

 انواع توت به ویژه بلوبری
خانواده توت ها با آنتی اکســیدان های قوی، از 
بــروز انواع ســرطان و بیماری هــای قلبی جلوگیری 
می کننــد و در تقویــت حافظه موثرنــد. تحقیقات 
نشــان می دهد افرادی که صبح ناشــتا یک کاســه 
کوچــک بلوبــری مصرف می کننــد، مغــز فعال تر و 

تمرکز بهتری دارند.

 مغز آفتابگردان و کدو تنبل
این دانه ها منبع خوبی از ویتامین E، منیزیم و 
امگا 3 هســتند و عالوه بر افزایش حافظه، مغز را 

در حالت آرامش و تمرکز قرار می دهند.

 گوجه فرنگی
آنتی اکســیدان قــوی موجــود در گوجه فرنگی 
لیکوپــن نام دارد و از آســیب رادیکال هــای آزاد به 
مغز جلوگیری می کند و نقش مهمی در جلوگیری 

از آلزایمر دارد.
در ادامــه این گزارش آمده کــه عالوه بر تغذیه 

ســالم، خــواب کافــی، عــدم اســتعمال دخانیات، 
ورزش و پیــاده روی و اجتنــاب از اســترس نیــز در 

سالمت مغز موثرند.

 ساالد
یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد مصــرف 
روزانه ســاالد مغــز را 11 ســال جوان می کنــد. این 
مطالعــه بــا بررســی حــدود هزار فــرد بــا میانگین 
سنی 80 سال نشان می دهد مصرف روزانه ساالد 

نقش مهمی در حافظه و سالمت مغز دارد.

 سکوت برای مغز مفید است
بر اســاس گزارش ســازمان جهانی بهداشت در 
ســال 2011 میالدی که آلودگی صوتــی را »طاعون 
مــدرن« نامیــد، مــدارک محکمــی وجــود دارد که 
آلودگی های صوتی محیط اثرات مضر شــدیدی بر 

سالمت عمومی جامعه دارد.
بــا افزایــش انواع صــدا در محیط هــای درون و 
خــارج از خانــه، افــراد بیشــتری به دنبال ســکوت 
هستند و در نتیجه آن تدابیری مانند رژیم سکوت 
10 دقیقــه ای صبحگاهی یا برنامه ســکوت 10 روزه 

شکل گرفته است.

تنــش  و  اســترس  کاهــش  موجــب  ســکوت 
می شــود، ســکوت توان ذهنــی را بازیابی می کند، 
در ســکوت شبکه پیش فرض مغز فعال می شود 
و سکوت امکان بازسازی سلول های مغز را فراهم 

می کند.

 یوگا عملکرد مغز را در میان سالی افزایش 
می دهد

تحقیقــات پژوهشــگران دانشــگاه ایلینــوی در 
آمریــکا نشــان می دهــد کــه تمریــن یوگا ســه بار 
در هفته و به مدت هشــت هفتــه، باعث افزایش 
عملکرد مغز در افراد میانسال و مسن می شود.

در  یــوگا  می دهــد  نشــان  قبلــی  تحقیقــات 
افزایش حافظه و تمرکز نیز بســیار موثر است.

اثــر  دارای  یــوگا  کــه  آمــده  مطالعــه  ایــن  در 
آرامبخــش فوری در سیســتم عصبی ســمپاتیک 
اســترس  و  اســت  اســترس  بــه  بــدن  پاســخ  و 
شــناختی  عملکــرد  کاهــش  باعــث  اضطــراب  و 

می شود.
تمریــن  یــوگا  منظــم  طــور  بــه  کــه  افــرادی 
می کننــد، به راحتی می توانند خشــم و اســترس 

را مدیریت کنند. خود 

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
متابولیک،  بیماری های  کارشناس 
غربالگری  آزمایش  انجام  ضرورت 
نوزاد در سه تا پنج روز اول پس از 

تولد را مورد تاکید قرار داد.
آزاده صفایی از غربالگری 500 هزار 
نوزاد از ابتدای شــروع طرح غربالگری 
بیماری هــای متابولیــک نــوزادان تاکنــون در منطقه 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
خبر داد و گفت: این غربالگری ساده و کم هزینه سبب 
جلوگیــری از بــروز عــوارض جبــران ناپذیــر و دائمی و 
هزینه هــای بیماری هایی نظیــر عقب ماندگی ذهنی، 

کم شنوایی، افت تحصیلی و… می شود.
وی افزود: متأسفانه اغلب نوزادان مبتال به بیماری 
فنیل کتونوری قبل از اجرای برنامه غربالگری در سال 
1386، بــه دلیل کشــف دیــررس بیماری، بــه درجات 

مختلف عقب ماندگی ذهنی مبتال می شدند.

صفایی، اجرای طرح غربالگری نوزادان را یکی از 
ارزشمندترین دستاوردهای حوزه بهداشت کشور 
برشمرد زیرا بروز این بیماری در هر کودک منجر به 
ایجاد پیامدهای جبران ناپذیر و متعدد خانوادگی، 
اجتماعــی، اقتصادی و بهداشــتی درمانی خواهد 
شد.کارشناس بیماری های متابولیک معاونت امور 
بهداشــتی با اشــاره به غربالگری ســاالنه حدود 50 
هزار نوزاد در حوزه دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشتی گفت: در سال گذشته 51 هزار نوزاد در این 
دانشــگاه مــورد غربالگری قــرار گرفتند کــه 88 نفر 
آنــان مبتال به هیپوتیروئیدی نوزادی بودند و مورد 
مراقبت هــای الزم قــرار گرفتنــد. همچنیــن 6مورد 

ابتالء به فنیل کتونوری کشف و گزارش شد.
بــه گفتــه صفایــی، در مناطــق تحــت پوشــش 
دانشــگاه هــم اکنــون حــدود 500 کــودک تحــت 
مراقبت بیمــاری کم کاری تیروئید، 150 کودک تحت 
مراقبت بیماری فنیل کتونوری و 60 کودک نیز تحت 

مراقبت سایر بیماری های متابولیک ارثی قرار دارند.
کــرد: در خانواده هــای دارای  وی خاطرنشــان 
فرزنــد مبتــال بــه بیماری هــای متابولیک ارثــی و یا 
فنیــل کتونــوری، بــرای پیشــگیری از تولــد نــوزاد 
دوم مبتــال طبــق برنامــه ریزی های صــورت گرفته 
خدمــات مشــاوره، مراقبــت ژنتیــک و پیگیــری در 
مراکز خدمات جامع ســالمت به مادران در سنین 

باروری ارائه می شود.
صفایــی در خصوص نحــوه ارائه خدمــات در این 
برنامه گفت: نوزادان شناسایی شده مبتال به بیماری 
کــم کاری تیروئیــد بــه مــدت 36 مــاه تحــت مراقبت 
مســتمر مراکز خدمات جامع سالمت قرار می گیرند. 
نــوزادان مبتــال بــه بیمــاری متابولیــک ارثــی و فنیل 
کتونوری شناسایی شده نیز برای دریافت درمان های 
تخصصی به بیمارستان های منتخب ارجاع می شوند.

به گفته این کارشناس معاونت امور بهداشتی 
دانشگاه، خانواده های این بیماران نیز از خدمات 

رایــگان مشــاوره ژنتیــک در مراکــز خدمــات جامع 
ســالمت بهره مند می شــوند تــا با انجام مشــاوره 
ژنتیــک در خانواده هــای  آزمایشــات تخصصــی  و 
مبتــال از بــروز بیمــاری در فرزندان بعــدی خانواده 

پیشگیری به عمل می آید.
صفایــی با بیان این مطلب کــه در حال حاضر 68 
مرکــز غربالگری نــوزادان در ســطح دانشــگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی فعالیت دارند گفت: این مراکز 
در پاندمــی کرونــا نیز فعال بــوده و بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی آزمایشات غربالگری نوزادان 
را انجام می دهند. وی با تأکید بر ضرورت شناســایی 
زودهنــگام بیماری هــای متابولیــک برای پیشــگیری 
از آســیب های ذهنی و جســمی نــوزادان تاکید کرد: 
حتمــا والدین در روزهای ســوم تا پنجم پس از تولد 
فرزندشــان را برای انجام آزمایش غربالگری کف پای 
نــوزاد به مراکز منتخب مراجعه کنند تا از ســالمت 

نوزاد خود مطمئن شوند.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
نیاز  تامین  با  ارتباط  در  ایران، 
فرآورده های  و  خون  به  استان ها 
کرونا،  پاندمی  در  خونی 

توضیحاتی ارائه داد.
گفــت:  حاجی بیگــی،  بشــیر 
شــبکه ملــی خون رســانی در همه گیــری کرونــا در 
کشــور، توجــه ویژه تــری بــه تامیــن خون ســالم و 

کافی اســتان هایی که مصرف خون باالتری دارند، 
داشته است.

وی افزود: شــبکه ملی خون رســانی کــه ذخایر 
خــون در کشــور را پایــش می کند در تالش اســت 
تــا خون مــازاد بر مصــرف اســتان هایی که مصرف 
خون باالیی ندارند و می توانند نیاز خود را برطرف 
کنند را به اســتان هایی که نیاز بیشــتری به خون و 
فرآورده هــای خونی دارند ارســال کنــد و با توزیع 
متناســب با مصرف خون خدمات به هنگام تری را 

به بیماران نیازمند به خون ارائه دهد.
حاجــی بیگــی ادامــه داد: در برخــی اســتان ها 
بیماران نیازمند به خون کم شــمارتر هســتند و از 
ایــن رو نیــاز کمتری به خــون و فرآورده های خونی 
دارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه می توانند خون 
و فرآورده هــای خونــی مــازاد بر مصرف اســتان را 
متناســب بــا زیرســاخت های موجود خــود تولید 
کننــد و به اســتان هایی کــه نیاز بیشــتری به خون 

دارند یاری برسانند.

بیمــاری  جنوبــی  اســتان های  در  افــزود:  وی 
تاالسمی ماژور شیوع بیشتری دارد و وجود ذخایر 
خــون کمتــر از 10 روز بــرای درمان و حفــظ کیفیت 
زندگی این بیماران در این استان ها ضروری است.

حاجی بیگی گفت: در روزهایی که کشــور با اوج 
شــیوع کرونا مواجه اســت به دلیــل وضع قوانین 
محدودیت عبــور و مرور از آمــار مراجعه کنندگان 
به مراکز انتقال خون کاسته شده و در این شرایط 
شــبکه ملی خون رســانی نقش مهمی را در تامین 

ذخایــر خــون اســتان های تاالســمی خیز همچون 
سیستان و بلوچستان دارد.

ســخنگوی ســازمان انتقــال خون ایــران اظهار 
کــرد: از آغاز پاندمی کووید 19 تا کنون 23 اســتان 
کشــور در مجمــوع 63 هــزار و 428 واحد خون را 
طی یک هزار و 47 محموله بســته بندی شــده به 

استان سیستان و بلوچستان ارسال کرده اند.
بــا  خــون  محمولــه  تعــداد  ایــن  افــزود:  وی 
اســتفاده از نــاوگان حمل و نقــل زمینــی، هوایی و 

ریلی ارسال شده است.
حاجی بیگــی با بیــان اینکه از این تعــداد واحد 
خون ارســالی 49 هــزار و 536 واحــد گلبول قرمز 
فشــرده خون بوده افــزود: در این مــدت 13 هزار 
و 902 واحــد گلبــول قرمــز کم لکوســیت که همه 
آن به مصرف بیماران تاالســمی اســتان رسیده به 

سیستان و بلوچستان ارسال شده است.
وی افــزود: در همــه گیــری کرونا ســمنان با 13 
هزار و 135 واحد خون، خراسان جنوبی با 10 هزار 
و 84 واحــد خــون و تهــران بــا 10 هــزار و 41 واحد 
خون ســه اســتانی بوده انــد که بیشــترین تعداد 
واحــد خون را به سیســتان و بلوچســتان ارســال 

کرده اند.
بــه گفتــه حاجی بیگــی، اســتان های خراســان 
شــمالی با 6 هــزار و 840 واحد خون ارســالی، یزد 
با چهار هزار و 735 واحد خون ارســالی، اصفهان 
با ســه هــزار و 606 واحد خــون ارســالی، زنجان با 
دو هــزار و 875 واحــد خــون ارســالی، کردســتان 
بــا دو هــزار و 31 واحــد خــون ارســالی، کرمــان با 
یــک هــزار و 810 واحد خــون ارســالی و آذربایجان 

شــرقی بــا یــک هــزار و 209 واحد خون ارســالی به 
ترتیــب اســتان های رتبــه چهارم تا دهم بیشــترین 
تعداد واحد خون ارســالی به اســتان سیســتان و 

بلوچستان هستند.
وی همچنیــن همدلی 23 اســتان کشــور برای 
بخشــش دوباره حیات بــه هموطنــان نیازمند به 
خون در استان سیستان و بلوچستان را نماد یک 

وفاق ملی و نوع دوستی مثال زدنی دانست.
ایــران،  خــون  انتقــال  ســازمان  ســخنگوی 
اســتان های مرکــزی، لرســتان، بوشــهر، همــدان، 
اردبیل، گلستان، گیالن، ایالم، کرمانشاه، مازندران 
و آذربایجــان غربــی را به ترتیب دیگر اســتان هایی 
اعــالم کــرد کــه بــا ارســال خــون بــه سیســتان و 
بلوچســتان در قالــب شــبکه ملی خون رســانی به 

افزایش ذخایر خون این استان کمک کرده اند.
حاجــی بیگی افزود: ســازمان انتقال خــون ایران 
به دور از هرگونه حواشی از آغاز تاسیس تاکنون در 
راستای مسئولیت و وظیفه ذاتی خود توجه ویژه ای 
به استان هایی که نیاز بیشتری به خون دارند داشته 
و خــون مــورد نیــاز بیمــاران را حتی در ســخت ترین 
روزهــای تاریخ معاصر ایران همچون 8 ســال دفاع 

مقدس یا پاندمی کرونا تامین کرده است.
وی بــر اهمیــت حضــور مســتمر اهداکنندگان 
خون در مراکز انتقال خون سراسر کشور نیز تاکید 
کــرد و گفــت: آمار اعالم شــده نشــان می دهد که 
خون ســرمایه ای ملی و مهم ترین محل نگهداری 
آن در رگ هــای اهداکنندگان اســت و اهدای خون 
در هــر کجــای ایــران ارزشــمند و نجات بخش جان 

هموطنان خواهد بود.

یاد قهوه  مصرف ز
حجم مغز را کاهش می دهد

وانشناســی و علوم تربیتی دانشــگاه خوارزمی اظهار کرد: در زندگی مهم این اســت  رئیس دانشــکده ر
وها و هدف ها را متناسب با واقعیات وجودی خود و محیط زندگی تنظیم کنیم یعنی خیلی  که این آرز

تصورات دور از واقع عمل نشدنی نداشته باشیم.
تاجیک اســماعیلی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــا اســتفاده از دانــش و تجــارب خــود و یــا دیگــران بتوانیم 
برنامه ریــزی کنیــم، گفــت: برنامه ریزی به ما می گوید می توانیم به خواســته ای برســیم یــا خیر چراکه 

امکانات ما در مقابل خواسته هایمان محدود است.

ضرورت آزمایش غربالگری نوزاد تا 3 روز اول پس از تولد

متابولیک

بشیر حاجی بیگی

وضعیت تامین خون در استان های تاالسمی خیز کشور

اولین محموله از واکســن های اهدایی ژاپن تحویل وزارت بهداشت شد
ســپهرغرب، گروه ســالمت: کیانوش جهانپور گفت: محموله فعلی اولین قســمت از واکســن های آســترازنکا اهدایی از طرف کشــور ژاپن به مردم جمهوری اسالمی ایران اســت که کمی بیش از یک میلیون دوز است که با هماهنگی بین وزارت بهداشت، 

وزارت امور خارجه با عملیات اجرایی UNOPS امروز وارد کشور شد.وی افزود: با توجه به آغاز بازی های المپیک، هماهنگی های فشرده ای برای انتقال این محموله صورت پذیرفته است.
جهانپور ادامه داد: محموله بعدی جمعه هفته بعد وارد کشور می شود که حدود یک میلیون و 800 هزار دوز واکسن است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت فعلی تزریق واکسن در کشور، محموله های اینچنینی می تواند واکسن مورد نیاز کشور را تا ورود واکسن های تولید داخل، تأمین نماید.
جهانپور گفت: حمل و نقل بین المللی DHL بعد از مدت ها، همکاری های خود با ایران را برای انتقال دارو و واکسن آغاز نموده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، 
استان های مرکزی، لرستان، بوشهر، 

همدان، اردبیل، گلستان، گیالن، ایالم، 
کرمانشاه، مازندران و آذربایجان غربی را 
به ترتیب دیگر استان هایی اعالم کرد که 
با ارسال خون به سیستان و بلوچستان 

در قالب شبکه ملی خون رسانی به 
افزایش ذخایر خون این استان کمک 

کرده اند.
ود: سازمان انتقال خون  حاجی بیگی افز

ایران به دور از هرگونه حواشی از آغاز 
تاسیس تاکنون در راستای مسئولیت 
و وظیفه ذاتی خود توجه ویژه ای به 

استان هایی که نیاز بیشتری...
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کنار مردم خوزستان هستیم

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
بلکه  مهم  ما  برای  تنها  نه  خوزستان 
همانگونه  گفت:   است،  نیز  مقدس 
بودیم،  مردم  کنار   98 سیل  در  که 
هم اکنون نیز تا انتهای رفع مشکل کنار 

مردم خوزستان هستیم.
ســردار سرلشــکر پاســدار حســین ســالمی کــه برای 
بازدید و بررســی بعضی شــهرها و روســتاهای مواجه با 
تنــش آبی وارد خوزســتان شــد، اظهار کرد: بــا توجه به 
صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند مسئوالن 
مشــکالت آب خوزســتان را جدی بگیرند امروز برای حل 

مشکالت وارد استان شدیم.
سرلشــکر ســالمی افزود: خوزســتان نه تنهــا برای ما 
مهم بلکه مقدس نیز است و همانگونه که در سیل98 
کنــار مردم بودیــم هم اکنون نیــز تا انتهای رفع مشــکل 

کنار مردم خوزستان هستیم.
وی ادامــه داد: در طــرح غدیــر حــدود 525 کیلومتر 
لولــه بــا قطــر2 متــر از منطقــه شــوش کشــیده شــده، 
کــه سوســنگرد، حمیدیــه، 70 درصد آب اهــواز، هویزه، 
شــادگان، دارخوین، خرمشهر و آبادان را آبرسانی و این 

طرح توسط قرارگاه سازندگی در حال انجام است.
سرلشکر سالمی در ادامه افزود: در بحران آبی اخیر نیز 
با تالش نیروهای سپاه 60 دستگاه تانکر 30 هزار لیتری به 
صورت سیار در 87 روستا در حال آبرسانی هستند و امروز 

40 دستگاه تانکر سیار دیگر نیز اضافه می شود.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی فاضالب 
اهــواز را یکی از مهم ترین مســائل این اســتان خواند و 
افــزود: قرارداد طرح فاضالب توســط قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا منعقد شده، تجهیز کارگاه شده  و به محض 
تامین اعتبارات در آینده نزدیک شاهد بهره برداری این از 

طرح بزرگ خواهیم بود.

دو سد استان بوشهر 
با دستور رئیس جمهور وارد 

مدار بهره برداری شد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ارغون  و  تنگستان  خائیز  سد 
دشتستان در استان بوشهر با دستور 
تصویری  ارتباط  طریق  از  رئیس جمهور 
تومان  میلیارد   230 سرمایه گذاری  با 

وارد مدار بهره برداری شد.
در برنامــه پویش هر هفته الف - ب -
 ایــران ظهر امروز طرح های مختلــف در حوزه وزارت نیرو 
بــه ارزش 2 هــزار و 381 میلیــارد تومان در اســتان های 
گوناگون کشور به دستور رئیس جمهور از طریق ارتباط 
تصویری افتتاح شــد. در این راســتا 9 پروژه صنعت آب و 
برق در 13 اســتان با حضور رئیس جمهــور و وزیر نیرو از 

طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
در اســتان بوشــهر 2 ســد همزمــان آمــاده آبگیری و 
افتتاح شد. در این مراسم آبگیری سد خائیز تنگستان با 
اعتبار 170 میلیارد تومان آغاز و سد ارغون دشتستان با 

سرمایه گذاری 60 میلیارد تومان افتتاح شد.
مدیرعامــل آب منطقــه ای بوشــهر بوشــهر در ایــن 
مراســم با تبریک ایام دهــه والیت و امامت با بیان اینکه 
امــروز 2 پروژه سدســازی با ســرمایه گذاری 230 میلیارد 
تومــان با دســتور رئیس جمهــور وارد مــدار بهره برداری 
شهرســتان  در  خائیــز  ســد  داشــت:  اظهــار  می شــود 
تنگســتان زادگاه شهید رئیسعلی دلواری، دلیران مبارزه 

با استعمار امروز آماده آبگیری شد.
علــی محمدی، قدمت شــبکه آبیاری اهرم تنگســتان 
که به صورت ســنتی برای نخیالت اســتفاده می شــود را 
140 ســال دانســت و خاطرنشــان کرد: این شبکه بدون 
هیچ آب تنظیمی در زمان ســیالبی آبگیری می شــد و در 
سایر ایام بدون آب بود و آرزوی دیرینه کشاورزان بود که 
بتوانند به صورت تنظیمی 200 هزار نخل را آبیاری کنند.

وی از آغــاز عملیــات ســد خائیــز تنگســتان در ســوم 
خــرداد ســال 1397 خبــر داد و بیــان کرد: ســد خائیز در 
شهرستان تنگســتان از نوع خاکی با هسته رسی، حجم 
مخزن 16 میلیون مترمکعب، طول تاج 610 متر و ارتفاع 

36 متر و با 170 میلیارد تومان اعتبار اجرا شد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای بوشــهر تأمین آب 
681 هکتار نخلســتان زیر پوشــش شــبکه آبیــاری اهرم، 
تأمین حقابه زیســت محیطــی، کنترل ســیالب رودخانه 
و اشــتغال زایی از مهم تریــن اهداف ســاخت ســد خاییز 
تنگستان دانست و خاطرنشان کرد: سد خاییز تنگستان 
در شــرایط سخت کرونایی و آب و هوایی ساخته و امروز 

آماده آبگیری می شود.
*سد ارغون با سرمایه گذاری 60 میلیارد تومان برای 

تأمین آب شرب شهر کلمه افتتاح شد
وی از افتتــاح ســد ارغــون شــهر "کلمــه" شهرســتان 
دشتســتان خبر داد و تصریح کرد: ســد ارغون از جمله 
ســدهای کوچکی اســت که عملیات اجرایــی آن با اعتبار 
60 میلیــارد تومان اعتبار در شــهریور مــاه 1398 آغاز و 

امروز به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان اینکه 
ســد ارغــون به منظور تأمین آب آشــامیدنی شــهر کلمه 
و روســتاهای اطراف ســاخته شــده اســت گفت: این سد 
نقــش مهمــی بــرای کنتــرل ســیالب، تغذیه منابــع آب و 
تنظیم روان آب های سیالبی، ذخیره و تأمین آب مورد نیاز 
شــهر کلمه و روســتاهای همجوار با ارتفاع 24 متر، طول 

تاج 250 متر و عرض تاج شش متر احداث شده است.

ایران و جهان

پویش هر هفته 
الف - ب - ایران

سرلشکر سالمی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیس  اول  معاون  جهان: 
از  مردم  مطالبه  گفت:  جمهور 
به  ما  و  حق  بر  مسئولین  ما 
تمام  و  می کنیم  توجه  آن ها 
این  برآورد  جهت  در  تالشمان 
از  برخی  البته  است  مطالبات 
توان ما خراج است که ما دعا می کنیم دولت 
مردم  مشکالت  همه  رفع  جهت  در  بعدی 

باشد. موفق 
رســیدگی  نشســت  در  جهانگیــری  اســحاق 
بــه مشــکالت اســتان خوزســتان که بــا حضور 
ســران عشــایر و نخبــگان عــرب و بختیــاری در 
اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد بــا تاکید بر 
حــق انتقــاد مــردم، خطــاب بــه جوانــان ایــن 
اســتان اظهــار کــرد: ایران کشــور شماســت و 
ایــن کشــور هســتید.  شــما جوانــان صاحــب 
بــزرگان خوزســتان به عنوان صاحــب نظران و 
یــاوران بزرگ دولت اجازه ندهند که دشــمنان 
از مســائل و مطالبه هــای بــه حق شــما ســوء 

کنند. استفاده 

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: بســیار 
خرســندم که خداونــد توفیــق داد در روزهای 
پایانــی دولــت بــار دیگــر خدمت مــردم عزیز و 
بزرگوار اســتان خوزســتان قهرمان برسم و در 
جلســه ای شــرکت کنم که بزرگان عشــایر عرب 
و بختیاری و نخبگان اســتان، علمای ارجمند و 
نمایندگان ارزشــمند مردم در مجلس خبرگان 

و مجلس شــورای اسالمی حضور دارند.
وی بــا اشــاره بــه تجــارب دوران مدیریتــی 
خود و مواجهه با مشــکالت و مسائل مختلف 
شــنوای  مختلــف  جلســات  در  کــرد:  اظهــار 
کــه  ام  بــوده  کســانی  ســخنان  و  دغدغه هــا 
از ســر عالقمنــدی بــه کشــور، نظــام و مــردم 
انتقــادات خــود را مطــرح کردند. لــذا مردمی 
که به مهمان نوازی و دوســت داشتن مهمان 
در کشــور شهره هســتند اگر صدای خود را نیز 
در این جلســه بلند کنند نشــانگر آن اســت که 
درد زیــاد و ســوز دل و مطالب بســیاری دارند 
کــه بنده بــا نهایت عالقه و عشــق دغدغه ها و 

را شنیدم. آنان  خواسته های 
جهانگیــری افــزود: یکــی دیگــر از دالیلی که 
مــن بــه اســتان خوزســتان عالقمنــد هســتم 
بــه دالیــل عاطفی و شــخصی اســت. دو برادر 
روزهــای  در  انــد.  خفتــه  دشــت  ایــن  در  مــن 
کــه  زمانــی  و  سوســنگرد  اشــغال  نخســتین 
شــهید عزیز چمران برای دفــاع مبارزه می کرد 
بــه مقــام  رکاب وی  بــرادران مــن در  از  یکــی 
شــامخ شــهادت نائــل آمــد و بعــد از 400 روز 
تعــدادی اســتخوان برای ما آوردند کــه گفتند 
جنــازه برادرمــان اســت و بــرادر دوم مــن نیــز 
در عملیــات بــدر و جزیره مجنون به شــهادت 
رســید که هنوز آثاری از وی به ما داده نشــده 
اســت و لذا من نیز مانند هر انســان دیگری از 

این منظر به خوزســتان عالقمندم.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه 
معــاون  تصــدی  دوران  در  خــود  ســفرهای 
اول رئیــس جمهــوری بــه اســتان خوزســتان. 
گفــت: فاصله ســفر قبلی تا این ســفر به دلیل 
جایگزین کردن اســتاندار جدید بیش از 6 ماه 
نبــوده و در بین ده ســفری که به این اســتان 
داشته ام سه ســفر مهم و راهبردی بود. یکی 
از آنها در ســال 95 و در اوج بحــران ریزگردها 
و قطعی برق و آب انجام شــد. در آن زمان هر 
انســانی شرایط خوزســتان را از نزدیک می دید 
متوجــه می شــد کــه در آن گرمــای آنچنانــی و 
قطعــی برق و آب چه فشــار و ســختی هایی به 

مردم تحمیل شــد و به چه معناست.
در  روز  شــبانه  دو  ســفر  آن  در  گفــت:  وی 
ماهشــهر جلســاتی برگزار کردیم که یکی از این 
جلســات تا نیمه های شــب به طول کشــید که 
بــه اســتاندار در پایــان جلســه اعــالم کــردم از 

لحاظ جســمی قادر به ادامه جلسه نیستم اما 
همــه متوجه شــدند که تصمیمات آن جلســه 
تــا چــه انــدازه بــرای جنــگل کاری و شناســایی 
کانــون ریزگردها، حفر کانال ها و رســاندن آب 

به تاالب ها اهمیت اساســی دارد.
مهــم  مصوبــه  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری 
اوایــل ســال 96 بــرای حــل مشــکالت اســتان 
اســتانی  نخبــگان  از  داد:  ادامــه  خوزســتان. 
درخواســت می کنــم کــه مصوبــه ســال 96 را 
بعنــوان مطالبــه قانونی خود در نظر داشــته 
باشــند چرا کــه در آن مصوبه تعهــدات دولت 
نســبت به مردم این اســتان پیش بینی شــده 

است.
کــرد:  تاکیــد  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
تمامــی دولت ها در جمهوری اســالمی متعهد 
هســتند کــه تعهــدات دولــت قبــل را بعنــوان 

تعهــدات نظام اجرایی کنند.
وی بــا بیــان اینکه ســفر دوم و مهــم من به 
خوزســتان در زمان ســیالب 98 به این اســتان 
انجام گرفت. اظهار کرد: از زمان وقوع ســیالب، 
به اســتان های گلســتان، مازندران و سپس به 
لرســتان ســفر کردم که در فرودگاه خرم آباد به 
دلیل باران شــدید هواپیما زمین گیر شد اما با 
وســیله نقلیه به خوزســتان سفر کردم و از سد 
کرخه و دز بازدید و تا اهواز زمینی ســفر کرده و 

با مردم از نزدیک گفت وگو کردم.
جهانگیری تاکید کرد: در حادثه سیل 98 نیز 
تصمیماتی اتخاذ شــد که مقــام معظم رهبری 
در فردای ســفرها به اســتان های آســیب دیده 
جلســه ای برگزار کردنــد که گزارش های بســیار 

خوبی در خصوص نتایج این ســفر داده شد.
معــاون اول رئیــس جمهــور با بیــان اینکه 
در ســال 98 دغدغه دولــت این بود که آب در 
ســد کرخــه نگهــداری شــود و در پایین دســت 
رهاســازی نگردد، ادامه داد: می دانســتیم که 
خوزســتان تحمــل ایــن حجــم از آب را ندارد و 
وزیر نیرو در آن سفر اعالم کرد که سیل در باال 
دســت با سرعت 7 هزار متر مکعب در ثانیه به 

ســمت کرخه در حال حرکت است.
وی ادامه داد: باید لحظه ای را تصور کرد که 
اگر ســدها نبود و قرار بود سیل حتی با سرعت 
5 هزار متر مکعب در ثانیه به مناطق مسکونی 
برسد چه آسیب و خساراتی متوجه این استان 
می شــد که البته تصمیم گرفته شــد با ســرعت 
2 هــزار متر مکعب در ثانیه آب کرخه رها ســازی 
شــود که همه کارشناسان اعالم می کردند این 
استان تحمل بیش از این حجم را ندارد و تمام 

ع و خانه ها زیر آب خواهد رفت. مزار
جهانگیــری همچنیــن بــه نامــه وزیر کشــور 
بــه هیئــت دولــت در خصــوص حــل  خطــاب 
اســتان  آبــی  کــم  و  خشکســالی  مشــکالت 
خوزســتان اشاره و تصریح کرد: بالفاصله پس 
از آن دولت مصوبه ای در جلســه هیئت دولت 

آماده و به تصویب رساند.
معــاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
خوزســتان مهد والیت و تشــیع و دروازه ورود 
تشــیع بــه ایــران اســت، تصریــح کــرد: مــردم 
خوزســتان به مــا درس وابســتگی به والیت را 

آموزش دادند.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه دغدغــه برخی 
از حاضریــن در ایــن جلســه که چرا خوزســتان 
با وجــود منابع نفتــی و گازی بهــره آنچنان که 
شایســته اســت از ایــن منابع نــدارد، گفت: آیا 
کســی در ایــن جلســه از مــن پرســید در جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران 
چقــدر نفت صــادر کردید و تا چه مقدار از پول 
ایــن نفــت به دســت دولت رســید؟ امــا دولت 
بــا همیــن پــول اندک فــروش نفت در شــرایط 
کاالهــای  و  گنــدم  بــا خریــد  توانســت  تحریــم 
اساســی نیازهای مردم و کشور را برطرف کند.
جهانگیری با اشــاره به اینکه ما می دانیم که 
مــردم از چه مســائلی رنج می برنــد، گفت: باید 
هوشــیار باشــیم تــا در خوزســتان و سیســتان 

اتفاقی نیفتد که آمریکایی ها جشــن بگیرند.
معــاون اول رئیــس جمهــور افــزود: بایــد در 
نظر داشــت که دولت تمام ظرفیت را بکار بست 
تا نیازهای ابتدایی مردم برطرف شــود.وگرنه در 
شــرایط عادی ایران کشــوری ثروتمند اســت که 
روی گنج قرار دارد و حق ایران اســت که کشوری 
توســعه یافتــه، بــزرگ و مردمــی بــا بیشــترین 
امکانات رفاهی باشــد اما دشــمنان اجازه نمی 

دهند که مردم ایران به حق خود برسند.
بــر  تاکیــد  بــا  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
اینکــه در دوران دفــاع مقــدس توانســتیم بــا 
همدلی در کشــور و کمک به مردم خوزســتان 
بــه پیروزی برســیم و بر مشــکالت کشــور غلبه 
کنیــم، ادامــه داد: بــا توجه بــه ظرفیتــی که از 
ایــران می شناســم و ارادتی کــه خدمت رئیس 
جمهور منتخب دارم امیدوارم که دولت آینده 

بــر مشــکالت غلبــه کنــد و انشــااله می توانــد 
مشــکالت کشــور را برطرف کند. من در همین 
دنبــال  بــه  دولــت  در  کــه  روزی  در  و  مقطــع 
تصویــب مصوبــه ای بــرای حل خشکســالی و 
بحــران کــم آبــی در اســتان خوزســتان بــود با 
حجــت االســالم و المســلمین رئیســی تمــاس 
گرفتــم کــه مطالبــات دولــت آینده نیــز در این 
مصوبــه دولــت بیایــد تــا بــا ســرعت بیشــتری 

برطرف شود. مشکالت 
وی همچنیــن در ادامه به مشــکل کم آبی و 
ذخیره سازی آب های پشت سدهای این استان 
اشــاره و تصریح کرد: دغدغه مسئوالن استان 
و مرکــز این بــود که آنچه امروز در ســد کارون، 
کرخــه، دز و مــارون ذخیره ســازی شــده اســت 
بــرای پاییز ســال جــاری کــه خشکســالی ادامه 

دارد و بارندگــی انــدک اســت در آن زمــان رها 
شــود. بایــد بــزرگان و نخبگان اســتان در نظر 
داشته باشند تا در پاییز خسارتی به کشاورزی 
ایــن اســتان وارد نشــود وگرنه این آب پشــت 

سد متعلق به مردم خوزستان است.
ایــن  بــه  مــن  داد:  ادامــه  جهانگیــری 
منظــور به اســتان خوزســتان ســفر کــردم تا 
خواســته های مردم این اســتان در زمینه آب 
محقق شــود و کاری کنیم که در خوزستان از 

زراعت بهترین بهره برداری انجام شــود.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره به 
کــرد:  تاکیــد  رهبــری  معظــم  مقــام  ســخنان 
کســی نمــی توانــد دســتورات رهبــر معظــم 
انقالب را اجرایی نکند چرا که دســتور ایشــان 
بــرای همــه در حکــم قانون اســت، افزود: در 
ســال 75 مقام معظم رهبری دســتور دادند 
تــا در تقســیم اراضــی دشــت خوزســتان بــه 

زمین هــای زراعــی تســریع بعمل آیــد و کانال 
کشــی های آب اجرایــی شــود کــه این دســتور 
رهبــری مربــوط بــه اواخــر دولت مرحــوم آیت 
اهلل رفســنجانی بــود کــه تــا ســال 92 تنها 75 
هــزار هکتــار از ایــن اراضــی عملیاتــی شــد اما 
در اویــل دولــت و اولیــن ســفر اســتانی رئیس 
جمهور به خوزســتان و اختصاص 1.5 میلیارد 
دالر تــا کنــون 300 هزار هکتــار زمین از طرح و 
دســتور مقام معظم رهبری تمام شــده است 
کــه بــرای 250 هــزار هکتــار زمیــن باقیمانــده 
کار مطالعاتــی فــاز اول و دوم نهایــی شــده و 
یافتــه  اختصــاص   1400 ســال  در  آن  بودجــه 

است.
وی ادامه داد: این دستور رهبری بود و باید 
تالش هــای دولــت تدبیــر و امید در ایــن زمینه 
نســبت به دولت های قبلی ارزیابی شــود و باید 
انصــاف را در زمــان قضــاوت در نظــر بگیریــم و 
مطمئنــم بنایی در این دولت گذاشــته شــد که 

دولت های بعدی نیز تکمیل می کنند.
جهانگیــری همچنیــن با اشــاره بــه دغدغه 
اینکــه  بــر  مبنــی  بختیــاری  نخبــگان  از  یکــی 
هکتــاری  هــزار   550 طــرح  باالیــی  زمین هــای 
دشــت خوزســتان کمتر عملیاتی شــده است، 

ادامه داد: برادران در ســپاه پاسداران به من 
اعالم کردند کــه مین های زیادی از جنگ ایران 
و عراق در این زمین های زراعی وجود دارد که 

در حال مین روبی است.
معــاون اول رئیــس جمهــور ادامــه داد: با 
اقدامات این دولت برداشــت از کشت برخی از 
کشــاورزان 4 برابر شده است و دولت همواره 
به دنبال این بود کشــاورزی استان خوزستان 
اول،  معــاون  دســتور  بــا  و  باشــد  اقتصــادی 
وزیــر و دولت امکان ندارد کــه مردم طبق نظر 
آنــان زمین های خود را زیر کشــت ببرند چراکه 
کشــاورزان به دنبال این هستند که محصولی 
کشــت کنند که درآمد بیشــتری داشــته باشند 

که این امری عقالنی است.
و  دولــت  مســئوالن  اگــر  کــرد:  تاکیــد  وی 

از  خاصــی  نــوع  کشــت  خصــوص  در  اســتانی 
محصــول مطالبــی ارائــه می کنند بر ایــن مبنا 
بــوده که به دلیــل کم آبی محصولی بــا نیاز به 
آب کمتــر کاشــته شــود و بایــد در نظر داشــت 
از  بــرای چــه جمعیتــی  80 هــزار شــلتوک  کــه 
نبایــد  و  می شــود  گرفتــه  درنظــر  خوزســتان 
مابقــی اســتان نادیــده گرفتــه شــوند امــا به 
خوبــی می دانیــم که بــا دســتور هیــچ مدیری 

نمی توان جلوی کشــت مردم را گرفت.
و  نیــرو  وزرای  از  داد:  ادامــه  جهانگیــری 
کشــاورزانی  دغدغــه  تــا  خواســتم  کشــاورزی 
خــرده پــا کــه تنهــا چنــد هکتــار زمیــن دارنــد 

برطرف شود.
کــرد:  تاکیــد  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
از شــما ســران عشــایر و نخبــگان خوزســتان 
درخواســت می کنم مســئله آب مــورد نیاز این 
اســتان در مهرمــاه و آبــان توجه ویژه داشــته 
باشــید و در آن زمــان نگوییــد کــه چــرا فصــل 
کشــت اســت اما آب نداریم و نخبــگان در این 
زمینه به دولت کمــک نمایند تا آنچه مصلحت 

بیفتد. اتفاق  است 
وی همچنیــن به دغدغه برخی روســتاییان 
و عــدم پرداخت مطالبات ســال های 97 و 98 

آنان اشــاره و تصریح کرد: از اســتاندار پیگیری 
کــردم و طبق دســتور رئیس جمهــور پرداختی 
به روســتاییان انجــام می شــود و همچنین به 
دنبال آن هســتیم تــا طبق مصوبه دولت 230 
میلیــارد تومــان خســارت ســال 98 در همین 
دولــت پرداخــت شــود و نخبــگان این اســتان 
آینــده  دولــت  و  دولــت  ایــن  در  را  مهــم  ایــن 

کنند. پیگیری 
قبــل  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری 
تصمیــم  مطالعــات  طبــق  انقــالب  پیــروزی  از 
گرفتــه شــده بود که یــک شــرکت اروپایی برای 
جلوگیــری از باال آمــدن آب دریا به بهمن شــیر 
و کارون و آســیب زدن بــه نخیــالت آبــادان و 
خرمشــهر اقــدام بــه سدســازی نمایــد ادامــه 
داد: چــه کســی جــز دولــت تدبیــر و امید ســد 
مارون و شبیره را اجرایی کرد که در این دولت 
400 میلیــون تومــان اختصــاص داده شــد تــا 

این سدها تکمیل شود.
وی ادامه داد: نخل های این منطقه خشک 
شــده اند کــه باید به حــال آنها خــون گریه کرد 
امــا بایــد با همکاری ســران عشــایر خوزســتان 
اقداماتــی متناســب انجام دهیم تــا آثار مخرب 

یک تصمیم در بخش های دیگر ظاهر نشــود.
جهانگیــری بــا اذعــان بــه اینکــه دولــت در 
برقــراری ارتبــاط با مجلــس و همچنیــن برخی 
اســت،  داشــته  اشــکاالتی  سیاســت گذاری ها 
ادامــه داد: بــه عنــوان کســی که عمــر خود را 
در توســعه ســپری کرده ام باید عوارض برخی 
نظــر  در  را  کشــور  در  ای  توســعه  مباحــث  از 
می گرفتیــم و بایــد توســعه بــا رضایــت مــردم 
باشــد و وقتی مردم نفع می برنــد که تبعیض، 
بــی عدالتی و نابرابری از آن توســعه را متوجه 

نشوند.
بــر  تاکیــد  بــا  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
اینکــه درســفر بــه ماهشــهر اعــالم کــردم کــه 
ســرمایه گذاری  کانــون  مهمتریــن  شــهر  ایــن 
صنعتی کشــور اســت ادامه داد: اما در ســال 
نتیجــه  ایــن  بــه  و  داشــتیم  مشــکالتی   98
رســیدم که آنچه مردم را رنج می دهد تبعیض 
اســت که در مســیر توســعه عــده ای منتفع و 
برخــی مانده انــد که بایــد همه کمــک کنیم تا 

مشکالت کشور حل شود.
وی در خصــوص طرح هــای انتقــال آب از باال 
دســت اســتان خوزســتان به ســایر نقاط کشور 
ادامه داد: این دغدغه رئیس جمهور و دولت از 
ســال 92 بود و امروز که 11 روز از پایان کار دولت 
مانده اســت، دولت یک قدم خالف آن سیاست 

حرکت نکرد و هیچ انتقال آبی انجام نشد.
سیاســت  طبــق  کــرد:  تصریــح  جهانگیــری 
و مصوبــه شــورای عالــی آب انتقــال آب بیــن 
حوزه هــای آبــی تنهــا برای شــرب انجام شــده 
اســت و دولت تدبیــر و امید به ســمتی حرکت 
کــرد کــه انتقــال آب از دریــای عمــان و خلیــج 
فــارس به کرمــان، یزد و به زودی بــه اصفهان 

انجام شود.

یادهای مــــردم  در مقابل فــــر
کامًال بی پاسخ هستیم

جهانگیری

جهانگیری با اشــاره به اینکه ما می دانیم که مردم از چه مســائلی رنج می برند، گفت: باید هوشــیار باشــیم تا در خوزســتان و سیســتان اتفاقی 
نیفتد که آمریکایی ها جشن بگیرند.

ود: باید در نظر داشت که دولت تمام ظرفیت را بکار بست تا نیازهای ابتدایی مردم برطرف شود.وگرنه در شرایط  معاون اول رئیس جمهور افز
وی گنج قرار دارد و حق ایران اســت که کشــوری توســعه یافته، بــزرگ و مردمی با بیشــترین امکانات  وتمنــد اســت که ر عــادی ایــران کشــوری ثر

رفاهی باشد اما دشمنان اجازه نمی دهند که مردم ایران به حق خود برسند.

وی همچنین در ادامه به 
مشکل کم آبی و ذخیره سازی 

آب های پشت سدهای این 
استان اشاره و تصریح کرد: 

دغدغه مسئوالن استان و 
وز  مرکز این بود که آنچه امر
ون، کرخه، دز و  در سد کار
ون ذخیره سازی شده  مار

است برای پاییز سال جاری 
که خشکسالی ادامه دارد و 

بارندگی اندک است در آن 
زمان رها شود. 

جهانگیری با اذعان به اینکه 
دولت در برقراری ارتباط با 
مجلس و همچنین برخی 
تی  سیاست گذاری ها اشکاال
داشته است، ادامه داد: به 
عنوان کسی که عمر خود 
را در توسعه سپری کرده 
ام باید عوارض برخی از 
مباحث توسعه ای در کشور 
را در نظر می گرفتیم و باید 
توسعه با رضایت مردم باشد 
و وقتی مردم نفع می برند ...


