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اصول شهروندی
اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

رفتارهاي پسنديده در مكانهاي عمومي و ...

مراسم عزا وعيادت

-۱معمـــوال وقتـــي انســـان ،عزيـــزي را از دســـت
مـــي دهـــد ،از آشـــنايان و دوســـتان ،انتظـــار توجـــه بيشـــتري
دارد .بنابراي ــن شايس ــته اس ــت ج ــزو اولي ــن اف ــرادي باش ــيد ك ــه
تس ــليت م ــي گوين ــد.
-2شايســـته تـــر آن اســـت عـــرض تســـليت بـــه صـــورت
حضـــوري باشـــد.
-3در هن ــگام ع ــزاداري ،رعاي ــت ح ــال همس ــايگان را بكني ــد.
(دقــت داشــته باشــيد ابــراز احساســات ،پخــش آهنــگ عــزا يــا
ق ــرآن ب ــا ص ــداي بلن ــد ،باع ــث س ــلب آس ــايش همس ــايگان
نش ــويد).
-4در مراس ــم تش ــييع ،شايس ــته اس ــت خودروه ــا ب ــه طريق ــي
حرك ــت نماين ــد ك ــه ب ــراي عب ــور ديگ ــران مزاحم ــت ايج ــاد
نش ــود.
-5در روزهـــاي اول داغديدگـــي ،شايســـته اســـت اقـــوام ،داغ
دي ــدگان را تنه ــا نگذارند(.ب ــا مان ــدن بي ــش از ح ــد ني ــز ايج ــاد
مزاحم ــت نكنن ــد)
-6در جلســـات ختـــم يـــا مراســـم ســـوگواري يـــا خاكســـپاري
نباي ــد خن ــده ب ــر ل ــب داش ــت.
-7بـــي مقدمـــه خبـــر مـــرگ يـــا مريضـــي كســـي را بـــه
نزديكانـــش ندهيـــد.
-8پالكاردهـــاي عـــرض تســـليت را بـــر روي ديوارهـــاي
همســـايه متوفـــي نصـــب نكنيـــد.
-9شايس ــته اس ــت چن ــد نف ــر از اف ــراد صاح ــب ع ــزا ،در مح ــل
خروج ــي مراس ــم ،از حض ــور اف ــراد ش ــركت كنن ــده در مراس ــم
قدردان ــي نماين ــد.
-10مع ــوال انس ــان در زم ــان بيم ــاري و بس ــتري ش ــدن ،ني ــاز
بيـــش تـــري بـــه توجـــه دارد .بنابرايـــن در صـــورت بســـتري
شـــدن يكـــي از دوســـتان يـــا نزديـــكان ،شايســـته اســـت بـــه
عيـــادت وي برويـــد و يـــا حداقـــل از طريـــق تمـــاس تلفنـــي
جويـــاي احـــوال وي شـــويد.
-11در بيمارس ــتان وق ــت در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــراي عي ــادت
را رعاي ــت كني ــد.
-12عي ــادت ط ــوري نباش ــد ك ــه باع ــث مزاحم ــت ب ــراي بيم ــار
ي ــا اطرافي ــان ش ــود(.بد موق ــع نباش ــد ي ــا زي ــاد ط ــول نكش ــد
ب ــه خص ــوص وقت ــي ش ــلوغ باش ــد)
-13در هنـــگام عيـــادت ،از جمـــات اميـــد بخـــش اســـتفاده
كنيـــد.
-14حتي االمكان با دست خالي به عيادت نرويد.
-15بــه منظــور عيــادت در بيمارســتان ،گل هــاي بســيار معطــر
نبري ــد ي ــا از خوش ــبوكننده هاي ــي ب ــا ب ــوي تن ــد ني ــز اس ــتفاده
نكنيــد.
-16در عيـــادت از بيمارانـــي كـــه نيازمنـــد ســـكوت و آرامـــش
هســـتند حتـــي االمـــكان كـــودكان خردســـال خـــود را بـــه
همـــراه نبريـــد.
-17شايس ــته نيس ــت بع ــد از ي ــك ب ــار عي ــادت ،بيم ــار را ب ــه
كل ــي فرام ــوش كني ــد.
-18وقتـــي بيمـــار تمايلـــي بـــه صحبـــت دربـــاره ي جزييـــات
بيم ــاري اش ن ــدارد ،ش ــما ني ــز در اي ــن ب ــاره س ــوال نپرس ــيد.
ول ــي اگ ــر ماي ــل ب ــه صحب ــت ب ــود ،ب ــه احت ــرام ،در آن م ــدت
كوتـــاه شـــنونده ي خوبـــي باشـــيد و زيـــاد صحبـــت نكنيـــد.

تست قند خون و غربالگری
رایگان دیابت

ب ــه مناس ــبت هفت ــه دياب ــت مش ــاوره راي ــگان  ،تس ــت قن ــد
خـــون و تســـت غربالگـــري ديابـــت در اتوبـــوس ســـامت
انجـــام شـــد .از  23آبـــان مـــاه بـــه مـــدت يـــك هفتـــه ،
هفتـــه ديابـــت نـــام دارد .معاونـــت اموراجتماعـــي وفرهنگـــي
شـــهرداري در ايـــن هفتـــه بـــا اســـتقرار اتوبـــوس ســـامت
در خيابـــان ســـلمان فارســـي و ارائـــه مشـــاوره رایـــگان
دیابـــت و تســـت قنـــد خـــون اقـــدام بـــه غربالگـــری دیابـــت
نم ــود  .از روز چهارش ــنبه 28مهرم ــاه اتوب ــوس س ــامت ب ــرای
غربالگ ــری در خیاب ــان س ــلمان فارس ــی مس ــتقر گردی ــد.
امیرآه ــن ج ــان ،مع ــاون اجتماع ــی و فرهنگ ــی اع ــام نم ــود:
ب ــه همی ــن مناس ــبت دوم و چه ــارم آذرم ــاه در س ــرای محل ــه
ک ــوی صاف ــی غربالگ ــری دیاب ــت و کارگاه آموزش ــی دیاب ــت
برگ ــزار م ــی گ ــردد.

نرم افزار آشنایی با فرهنگ ایرانی

اگ ــر میخواهی ــد ب ــا آداب و رفت ــار ی ــک ایران ــی اصی ــل آش ــنا
ش ــوید ای ــن ن ــرم اف ــزار را دانل ــود کنی ــد و ن ــکات و پی ــام ه ــا
و اصـــول شـــهروندی یـــک ایرانـــی را تجربـــه کنیـــد و یـــاد
بکیریـــد .نـــکات و اصـــول هـــای در مـــورد:
 -۱برقــراری ارتبــاط :دســت دادن ،روبوســی ،ســام
و احــوال پرســی ،مالقــات و معرفــی ،مالقــات بــا پزشــک،
به عنوان گوینده ،به عنوان مخاطب
-2منــزل و مهمانــی :قبــل از رفتــن بــه مهمانــی ،در زمــان
مهمانــی ،پایــان مهمانــی و بعــد از آن ،بــه عنــوان میزبــان
-3رانندگــی :نــکات عمومــی رانندگی ،ماشــین های ســنگین،
راننــده تاکســی ،موتــور ســواری یــا دوچرخه
-4مــکان هــای عمومــی :خیابــان ،پــارک و تفریــگاه،
آثــار باســتانی ،ادارات ،اماکــن مذهبــی ،ســایل تقلیــه عمومــی،
مراسم عزا ،کالس درس
بــا دانلــود نــرم افــزار (اصــول شــهروندی) تمــام رفتــار و
برخــورد در ایــن جــا و مــکان هــا را یــاد بگیریــد.

جمع آوري  27متكدي از شهر اهواز در يك هفته

از سوي اكيپهاي جمع آوري متكديان  27متكدي ايراني و عير ايراني از سطح شهر اهواز جمع آوري شدند.
به گزارش سايت شهرداري اهواز  ،به مدت يك هفته  27متكدي شامل  16نفر مذكر و 11نفر مونث در حال تكدي گري در شهر اهواز
جمع آوري شدند .از همين تعداد  6نفر از اتباع بيگانه بوده كه به همراه متكديان ايرانه جمع آوري شده به اردوگاه متكديان شهرداري اهواز منتقل شدند.

شبهاي بين الحرمين يكي از بزرگترين تجمعات
عزاداري امام حسين(ع)

شــبهاي بيــن الحرميــن يكــي از بزرگترين تجمعات عاشــقان حســيني در
شــهر اهــواز اســت كــه توانســته هــزاران نفــر از اقشــار مختلــف را گردهم
جمــع كند.
اميــر آهــن جــان معــاون اموراجتماعــي وفرهنگــي شــهرداري اهــواز در
گفتگويــي در خصــوص مراســم ســوگواري شــبهاي بيــن الحرميــن گفت:
مراســم ســوگواري شــبهاي بيــن الحرميــن امســال بــه هفتميــن ســال
تولــد خــود رســيد.
وي در ادامــه گفــت :مراســم ســوگواري شــبهاي بيــن الحرميــن هفــت
ســال پيــش بــراي نخســتين بــار از ســوي معاونــت اموراجتماعــي
وفرهنگــي شــهرداري برگــزار شــد .شــايد آن زمــان كســي تصــور
نمــي كــرد كــه ايــن مراســم پــس از گذشــت هفــت ســال هرســاله برگزار
شــود و طرفــداران هــزاران نفــري پيــدا كنــد .قطعــا هفت ســال برگــزاري
ايــن مراســم جــز بــا پيگيــري مــداوم و البتــه خواســت خداونــد و صاحــب
اصلــي مراســم ممكــن نبود.
آهــن جــان همچنيــن گفــت :ايــن مراســم طــي هفــت ســال برگــزاري
خــود ماننــد طفــل نوپايــي بــوده كــه حــاال پــس از ايــن ســالها پــا گرفتــه
و ســال بــه ســال بــا همــت و حضــور پرشــور مــردم قــد مــي افــرازد.
ايــن مراســم طــي تمــام ايــن ســالها در محلــي بــه نــام يادمــان شــبهاي
بيــن الحرميــن برگــزار مــي شــود .محلــي كــه بــا دو گنبــد طاليــي رنگ
نماديــن و بــا پرچــم هــاي ســياه و ســرخ يــادآور حرمهــاي پــاك و نورانــي
امــام حســين(ع) و حضــرت ابوالفضــل(ع) اســت .در ايــن شــبهاي پر شــور
ونــوا چــه بســيار عاشــقاني كــه تاكنــون ســعادت زيــارت حرم ســيد شــهدا
را نداشــته انــد و بــا ديــدن ايــن حرمهــاي نماديــن دل را روانــه دشــت
كربــا مــي كنند.شــايد يكــي از علــل تــداوم ايــن مراســم به مــدت هفت
ســال هميــن عــرض ارادتهــا بــه شــهيد كربــا باشــد.
معــاون اموراجتماعــي وفرهنگــي شــهرداري در ادامــه افــزود :امســال نيــز
مانندســالهاي قبــل در دهــه اول مــاه محــرم ايــن مراســم برگــزار گرديــد
و طبــق پيــش بينــي هــاي هــر ســاله بــا اســتقبال بســيار خوبــي روبــرو
شــد ايــن مراســم غيــر از مــردم اهــواز ميزبــان عزادارانــي از شــهر هــاي
ديگــر و حتــي اســتانهاي ديگــر نيــز بــود بــه طــوري كــه در شــبهاي
پايانــي مراســم بــه دليــل ازدحــام جمعيــت تــردد در محــل يادمــان بســيار
مشــكل بــود و اوج ايــن اســتقبال هــا در شــب شــام غريبــان تجلــي پيــدا
كــرد .شــبي كــه نــه تنهــا محــل يادمــان بيــن الحرميــن بلكه تــا محوطه
زيــادي اطــراف محــل يادمــان مملــو از خانــواده هايــي بــود كــه بــا حضور
خــود و باروشــن كــردن شــمع شــام غريبــان را نــوري بخشــيده بودنــد.

رشـد جمعیت شـهری و گذر زمان در چند دهه گذشـته
عاملـی بـود تـا تغییـرات بنیـادی و اساسـی در نحوه و
شـکل زندگـی مـردم بـه وجـود آیـد؛ تغییراتی کـه گاه
از سـر شـوق و اشـتیاق بـود  .ایـن تغییـرات بـه مـرور
زمـان در شـرایطی وارد جامعـه می شـود کـه جایگزین
شـدن ماشـین به جای درشـکه اسـتفاده از تلفن همراه
بـه جـای باجه های تلفـن و بسـیاری از وسـایل مدرن
امـروزی برای نسـل هـا و دهه های گذشـته حتی فکر
کـردن و در تخیـل آوردنش هم کار بسـیار سـختی بود.
از سـوی دیگر تغییراتی نیز از سـر اجبـار و نیاز درجامعه
بـه وجـود آمد کـه دیگر چـاره ای بـرای رفـع آن وجود
نداشـت و بایـد بـه آن تـن داده مـی شـد .خارج شـدن
خانـه هـا از فضایـی کـه وسـعت آن امروزه برای نسـل
جدیـد کمتـر در تخیـل می گنجـد و تبدیل شـدن آنها
بـه خانـه هایی در ابعـاد کوچک تر ،به گونـه ای که هر
خانـه روی خانه ای دیگر بنا شـده ،مدلـی از زندگی را در
خانـه هایی به نام آپارتمـان به وجود آورده اسـت .مدلی
کـه زندگـی در آن خلاف زندگـی درخانه هـای حیاط
دار و بـزرگ تابـع قواعـد و قانـون خاص خودش اسـت.
آپارتمـان ها بنا بـه تعریف ،واحدهایـی از یک مجموعه
سـاختمانی هسـتند که در عرصـه واحـد ،از یک پالک
ثبتـی خـاص بـا واحدهـای مسـتقل بـا سـند تفکیکی
خـاص و مجـزا بنا شـده اند.
• سنت آپارتمان نشینی
مشـکالت زندگـی آپارتمانـی از زمانـی آغـاز شـد کـه
خانـواده هـا همچنـان پیـرو زندگـی سـنتی خـود در
خانـه هـای حیـاط دار بودند؛ بـه گونـه ای که صحبت
کـردن بـا صـدای بلنـد ،رفـت و آمـد در هـر زمـان از
شـبانه روز ،بلنـدی صـدای تلویزیـون ،رادیـو و ضبـط
صـوت تـا آن میـزان کـه تمایـل دارنـد و بسـیاری از
نمونه های دیگر ،با این تفکر که چهار دیواری اختیاری
اسـت همچنـان بر آن شـیوه زندگی سـنتی پا فشـاری
مـی کردنـد ،بـدون آن کـه توجـه بـه حقوق همسـایه
دیـوار بـه دیوار یا همسـایه طبقـه پایین یـا باالیی خود
داشـته باشند.
مـردم مـا اگـر چـه از خانـه هـای حیـاط دار بـه
آپارتمـان هـای چنـد طبقـه کـوچ کـرده انـد ،امـا نمی
تواننـد درخانـه های خود آرام بگیرنـد .آنها یا از مزاحمت
همسـایگان در عـذاب هسـتند یـا موجـب مزاحمـت
همسـایگان دیگـر مـی شـوند .بطـوری کـه معتقدنـد
پولـش را داده انـد و هرگونـه کـه بخواهنـد ،مـی توانند
زندگـی کننـد و شـاید هـم بـه ایـن دلیل اسـت کـه از
سـکوت در آپارتمـان ناراضـی بـه نظر می رسـند اما در

وي افــزود :در مراســم بيــن الحرميــن امســال كــه بــه مــدت  10شــب
برگــزار شــد  10پــرده نمايــش عاشــورايي بــه نمايــش در آمــد كــه هريك
روايتــي از مصائــب يكــي از نزديــكان امــام حســين (ع) بود  .اين نمايشــها
بــه ترتيــب تعزيــه مســلم ابــن عقيــل  ،ورود بــه كربــا  ،حــر ابــن يزيــد
رياحــي  ،حضــرت زينــب (س)  ،حضــرت قاســم (ع)  ،حضــرت علــي اصغر
(ع)  ،حضــرت علــي اكبــر (ع)  ،حضــرت ابوالفضــل (ع)  ،حضــرت رقيــه
(س) و شــام غريبــان بودنــد كــه بــا هنرمنــدي بــه اجــرا درآمدنــد و دلها را
بــه صحــراي كربــا بردنــد.
همچنيــن در ايــن شــبها مداحــي  ،مداحــان اهــل بيــت نيــز زينــت بخش
مراســم بــود و چــه دســتها كــه بــا نــواي مداحــي حــاج صــادق آهنگــران
 ،ســيد محمــد امــام  ،حــاج احمــد خلــف زاده  ،حــاج جــواد نبــوي و...
بــاال رفــت و بــر ســينه فــرود آمــد .عــاوه بــر قرائــت قــرآن و زيــارت
عاشــورا و اجــراي زيبــاي گــروه ســرود ناشــنوايان  ،يكــي ازبخشــهايي كه
امســال بــه مراســم اضافــه شــد ســخنراني بــود .بــه ايــن منظــور هرشــب
از مراســم شــبهاي بيــن الحرميــن با ســخنراني يكي از ســخنرانان اســتان
خوزســتان همــراه بــود.
آهــن جــان گفــت  :حضــور مســئولين اســتان و شــخصيتهاي مذهبــي نيز

مهــر تاييــدي بــر ايــن مراســم بــود بــه طــوري كــه آيــت ا ...ممدوحــي
نماينــده مــردم اســتان كرمانشــاه در مجلــس خبــرگان و عضــو جامعــه
مدرســين حــوزه علميــه قــم و آيــت ا ...حيــدري عضــو مجلــس خبــرگان
رهبــري و امــام جمعــه موقــت اهــواز از شــهرداري و معاونــت فرهنگــي
بــه خاطــر برگــزاري ايــن مراســم تقديــر و تشــكر نمودنــد.
وي همچنيــن افــزود :يكــي ديگــر از مزيــت هــاي مراســم امســال نســبت
بــه ســال گذشــته برپايي نمايشــگاهي بــا چندين غرفــه فرهنگــي در جنب
محــل برگــزاري مراســم بــود كــه مــورد اســتقبال شــهروندان قــرار گرفت.
معــاون اموراجتماعــي وفرهنگــي شــهرداري در پايــان اظهــار اميــدواري
كــرد :بــا عنايــات خاص پــروردگار ايــن مراســم در شــهراهواز پايــدار بماند
و عــرض ارادتــي بــه ســيد و ســاالر شــهيدان و فرزنــد ايشــان حضــرت
ولــي عصــر (عــج) باشــد .گفتنــي اســت  ،شــهروندان عزيــز اهــوازي و
عــزاداران حســيني مــي توانند پيشــنهادات  ،انتقــادات  ،تصاوير و دلنوشــته
هــاي خــود را در خصــوص مراســم ســوگواري شــبهاي بيــن الحرميــن
بــه پســت الكترونيــك farhangi.ahvaz@gmail.com
و يــا آدرس اهــواز  -بلــوار آيــت ا ...بهبهانــي  -محــل ســابق ميــدان
بارفروشــان -معاونــت اموراجتماعــي وفرهنگــي شــهرداري ارســال كننــد.

فرهنگ آپارتمان نشینی و هزار
اما و اگر

دنیـای امـروز بـا افزایـش روبه رشـد جمعیت ،تنهـا راه
کنـار آمـدن باایـن موضـوع ،داشـتن فرهنـگ و قوانین
آپارتمـان نشـینی اسـت یـا اینکـه از شـهر خـارج و در
شـهرک هـای اطراف سـاکن شـوند.
• قانون و فرهنگ
فرهنگ ،جزء الینفک هر زندگی آپارتمان نشـینی بوده
و نادیـده گرفتـن این بخش مهـم در زندگـی آپارتمانی
بـه وجـود آورنده بخش بزرگی از مشـکالت اجتماعی و
معضالت روانـی در این محدوده اسـت.
بـا این حال وارد شـدن و زندگـی کردن در مجتمع های
آپارتمانـی دو اصل بدیهی اسـت  :با توجه به محدودیت
هـای زندگـی آپارتمـان نشـینی نخسـت بایـد رعایت
حقـوق دیگـران مهـم شـمرده شـود و دیگـر آن که در
انتظـار رعایت حقوق و قوانین از جانب دیگران نباشـید.
مشـکالت آپارتمان نشـینی و اختالف میان همسایگان
در نتیجـه نادیده گرفتن این دو نکته اساسـی اسـت که
بوجـود مـی آید .به گونه ای کـه آنها در یک جمع بندی
سـاده معتقدند توافق نداشـتن سـاکنان در نحوه استفاده
از مشـاع ها ،وجود سـلیقه هـای گوناگـون ،فرهنگ ها
و اختلاف محسـوس اجتماعـی میان سـاکنان ،نبودن
ضوابـط و مقـررات مـدرن بـرای طراحـی ،سـاخت و

بهـره بـرداری از مجتمـع هـا ،بـی توجهی سـاکنان به
حقـوق همسـایگان و الـزام نداشـتن آنهـا بـه جبـران
خسـارت هـای احتمالی تنها بخشـی از این مشـکالت
بوده یا باعث ایجاد مشـکالت اسـت.زندگی شـهری در
حصـار خانـه های قوطـی کبریتی گرفتار شـده اسـت.
فرهنـگ آپارتمـان نشـینی بـه معنـای توجه بـه آداب،
قواعـد و الـزام هـای زندگـی در محیـط جمعـی یعنـی
آپارتمـان نشـینی معنـا و مفهوم پیـدا می کنـد و دوری
از آن باعـث بـاال رفتـن مشـکالت اجتماعی می شـود.
یکـی از مزایـای ارتبـاط و دوسـتی بـا همسـایه ایجاد
امنیـت و آرامش برای مسـلمانان در یک شـهر توسـط
خـود مردم اسـت .در روایـات داریم که  40خانه پهلویی،
 40خانـه عقبـی و  40خانـه جلویی به عنوان همسـایه
محسـوب مـی شـوند .چنانچـه از حضرت رسـول(ص)
روایـت داریـم کـه فرمودنـد اگـر سـتم نبود مـی گفتم
همسـایه از همسـایه ارث مـی برد.
قوانین مهم و توصیه های مهم مجتمعی:
سـاکنان هـر واحد آپارتمانی و قسـمت های اختصاصی
مجتمـع ها موظفند در جهت رعایت حسـن همجواری،
بعضـی بایدهـا و نبایدهـا را مـورد توجه قـرار دهند و به
آنهـا عمل نمایند.

هـر چنـد ایـن مـوارد در قانـون پیـش بینـی نشـده
اسـت ولـی مـی توانـد از قوانیـن مصـوب هیئـت
مدیـره هـر مجتمـع باشـد و رعایـت آنهـا توسـط
آپارتمـان نشـین هـا موجـب زندگـی بهتـر ،آسـایش
بهتـر باشـد و باعـث جلوگیـری و پیشـگیری از بـروز
اختلاف هـا و تنـش هـای احتمالـی گوناگـون شـود.
بنابرایـن بـرای آگاهـی بیشـتر سـاکنین محتـرم
آپارتمان ها موارد زیر توصیه جدی می گردد:
 -1همراهـی ،همکاری ،تشـریک مسـاعی ،دلسـوزی،
بـا هیئـت مدیـره مجتمع و مسـولین محتـرم بلوک ها
نشـان از شـان و منزلت سـاکنین محتـرم؛ دارد.
 -2مجتمـع ،بلـوک ها و سـایر موارد عمومـی به منزله
مال و اموال خود حسـاب نماییـم و در حفظ و نگهداری
آنان کوشـا باشـیم و آموزش های الزم و مناسـب را به
اعضـای خانواده بـه ویژه کـودکان ارائه دهیم.
 -3نصـب کپسـول آتـش نشـانی در راهروهـا و بازدید
دوره ای آن از ضروریـات هـر مجمتـع آپارتمانـی مـی
باشـد .ضمـن آنکه مـی بایـد نحـوه اسـتفاده از آنها به
سـاکنان آمـوزش داده شـود.
 -4هرگونـه کاری به خصوص کارهای سـاختمانی که
ایجـاد صـدای ناهنجـار مـی نمایـد ،باید بـا هماهنگی
مدیریـت سـاختمان فقط در سـاعت(معین و مشـخص
شـده توسـط هیئـت امنـاء و یا مدیـر مجتمـع)  8تا 13
و همچنیـن  15تـا  18و  30دقیقـه روزهای غیر تعطیل
انجـام پذیرد.
 -5در منازلی که کف آپارتمان سنگ،سـرامیک ،کاشی
یـا چـوب باشـد و راه رفتـن و کشـیدن اجسـام همانند
صندلـی و ...بـر روی آنهـا در طبقـه پاییـن صداهـای
ناهنجـار ایجاد کند ،الزم اسـت حداقـل  75درصد کف،
بـا قالـی یا موکت پوشـانده شـود.
 -6هـر گونـه تغییـر در نمـا ،سـر در یـا بالکـن هـای
اختصاصی ممنوع اسـت مگر بـا توافق اکثریت مالکین.
 -7تعمیـرات و تغییـرات داخلـی و خارجـی کـه موجب
صدمـه بـه اسـکلت سـاختمان می شـود به هیـچ وجه
مجـاز نمی باشـد .
 -8بهتـر اسـت تحت هیچ شـرایطی مـواد منفجره
و خطرنـاک کـه ایجـاد انفجـار و آتـش سـوزی
مـی نمایـد در قسـمت هـای اختصاصـی منـازل و
مشـاعات نگهـداری نشـود.
 -9حق شـارژ به موقـع پرداخت گردد .تا خـدای ناکرده
حقـی از کسـی ضایع نگـردد .و حق النـاس را به خوبی
رعایت کرده باشـیم.
گردآوری  :مینا جلیالوی

شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم

ورزش و سالمتی
ورزش در هواي سرد

بـا توجـه به شـروع فصل سـرما ،ورزشـکاران برای ادامـه فعالیت های خـود باید
نـکات مهمـی دربـاره ورزش کـردن در هوای سـرد بداننـد .در این مطلـب درباره
ورزش در هـوای سـرد و لبـاس مناسـب در این شـرایط صحبت می شـود.
کاهش دمای بدن
در بسـیاری از ورزش هـای خـارج سـالنی که احتیاجی به لبـاس های محافظتی
نیسـت هوای سـرد موثر اسـت و می تواند باعث آسـیب پذیری ورزشـکار شـود.
اغلـب هنگام سـرما ورزشـکار می توانـد با گرمای حاصل از فعالیـت بدنی به طور
طیبعـی بـه به فعالیـت خود ادامـه دهد امـا در زمان اسـتراحت طـی دوره تمرین
ممکن اسـت نتواند به اندازه کافی گرم شـود بنابراین مسـتعد آسـیب می شـود.
هنـگام انجـام فعالیـت های فیزیکی سـنگین در هوای سـرد با ایجاد خسـتگی
عضالنی به تدریج از شـدت فعالیت کاسـته می شـود تا جایی که از دسـت دادن
حـرارت بـه محیـط بـر تولیـد متابولیکـی آن فزونـی می گیرد کـه این امـر خود
باعـث اختلال در پاسـخ عصبی ،عضالنی و خسـتگی بیشـتر می شـود بنابراین
بـه مـرور احتمـال ایجاد آسـیب هـای سـرمایی افزایش مـی یابد .هنـگام وزش
بـاد ،سـردی هوا تاثیر بسـیار بیشـتری خواهد داشـت کـه باید به آن توجه شـود.
دانسـتن این نکته نیز ضروری اسـت که هرچه ضخامت چربی در پوسـت بیشـتر
باشـد مقاومـت در برابر سـرما افزایـش می یابد.
پیشگیری از کاهش دمای بدن و آسیب های ناشی از سرما
پیشـگیری از آسـیب هـای سـرمایی بـه وسـیله افزایش تولیـد گرمـا در بدن یا
کاهـش دفـع گرما انجـام می شـود کـه روش دوم از نظر مصرف انـرژی مقرون
به صرفه اسـت.
افزایش تولید گرم
ایـن افزایـش بـا کمـک تغذیه مناسـب و فعالیـت بدنی انجـام می شـود .تغذیه
کافـی علاوه بـر تولیـد گرما به وسـیله حرکات سیسـتم گوارشـی ،انـرژی الزم
بـرای فعالیـت هـای گـرم کننـده را در اختیـار فـرد قـرار مـی دهـد بنابرایـن در
ورزش هایـی که در سـرما انجام می شـود بـه خصـوص در ورزش های طوالنی
مـدت ،تغذیـه منظـم در فواصل ورزش بسـیار مهم خواهد بـود .فعالیت عضالنی
به وسـیله لرز یا فعالیت ورزشـی باعث گرم شـدن بدن می شـود .تغذیه مناسـب
و آمادگـی جسـمانی در اینجا نقش مهمی به عهـده دارند.
کاهش دفع گرما
در ورزش هایـی کـه در هـوای آزاد انجـام مـی شـود لباس مناسـب بسـیار مهم
اسـت زیرا باید محیطی نسـبتا گرم برای بدن فراهم شـود و از سـرد شـدن بدن
جلوگیـری شـود .مـواد تشـکیل دهنده لبـاس باید به گونه ای باشـد کـه عرق و
گرمـای بـدن بـه راحتـی از آن عبـور کنـد زیـرا در غیـر ایـن صورت عـرق روی
پوسـت و لبـاس جمـع می شـود و چون آب نسـبت به هـوا هادی بهتـری برای
گرمـا محسـوب مـی شـود هنگام کاهـش فعالیت بـه عنـوان عاملی برای سـرد
شـدن بـدن عمل مـی کند.
هـوای سـرد و مرطـوب توام با باد بـه دلیل کاهش خاصیت عایقـی لباس باعث
افزایش احتمال آسـیب های سـرمایی می شـود .پوشـیدن چند الیه نازک عایق
موثـر تـر از یـک یـا دو الیه کلفت اسـت .در این مـورد پارچه های پنبـه ای زیاد
مناسـب نیسـتند زیـرا هنـگام خیس شـدن خاصیـت عایق بـودن آن به شـدت
کاهـش مـی یابد همچنیـن پارچه هایی که به شـدت عایق هسـتند مانند برخی
از جنـس هـای پالسـتیکی باعـث ایجـاد گرمـای زیاد می شـوند و بیشـتر برای
مراحـل گـرم کردن و سـرد کردن بدن مفید هسـتند.
حفاظـت در برابـر بـاد نیـز ضـروری اسـت کـه بـا روپـوش هـای ضد بـاد روی
لبـاس معمولـی انجـام مـی شـود .در سـرما میزان جریـان خون سـر کاهش می
یابـد .بنابرایـن اگـر سـر با کاله پوشـیده نشـود گرمای زیادی به وسـیله تششـع
دفـع می شـود.
بایـد از خیـس شـدن بـه وسـیله بـاران ،بـرف یـا تعریـق جلوگیـری شـود زیرا
خیـس شـدن باعـث دفـع گرما به وسـیله تبخیـر و کاهش خاصیت عایـق بودن
لبـاس هـا می شـود .هنـگام فعالیـت در بـاران و برف بایـد از پوشـش های ضد
باران روی لباس اسـتفاده کرد.اگر شـرایط مناسـب نباشـد بهتر است فعالیت قطع
شـود .همراهـی بـاد و بـاران در سـرما یـا بـرف خیس و کـوالک با دمـای حدود
صفـر درجـه سـانتی گـراد خطرنـاک خواهد بـود .خسـتگی و گرسـنگی خطر را
افزایـش مـی دهـد .عضالت ،تانـدون ها و مفاصل سـرد شـده بـه دلیل کاهش
هماهنگـی مسـتعد ایجـاد پیچ خوردگی و کشـیدگی می شـود.
بـا گـرم کردن بـدن می توان احتمال آسـیب دیدگی را کاهـش داد بنابراین قبل
از انجـام ورزش در هـوای آزاد بهتـر اسـت گرم کردن بدن در فضای بسـته انجام
شـود البتـه بـا در نظر گرفتن ایـن نکته که قبل زا گرم کردن بدن سـرد نباشـد.
آسیب های ناشی از سرما
سـرما می تواند باعث آسـیب های عضالنی اسـکلتی ،سـرما زدگی ،یـخ زدگی،
یـا اختالالت دسـتگاه تنفس ناشـی از کاهش دمای بافت شـود .بـرای جلوگیری
از بـروز ایـن آسـیب هـا جایگزینـی مایعات در محیط سـرد بسـیار حائـز اهمیت
اسـت زیـرا کاهـش حجم خـون باعث می شـود مایع کمتـری برای گـرم کردن
بافـت هـا وجـود داشـته باشـد بنابراین در هوای سـرد نیـز در  2هفته اول شـروع
تمریـن بایـد توزیـن قبل و پـس از تمرین انجام شـود که ایـن کار برای تخمین
میـزان کاهـش آب بدن و جبران آن اسـت.
آسـیب های ناشـی از سـرما کمتر از آسـیب های ناشی از گرما اسـت اما هنوز در
ورزش های زمسـتانی ،ورزش های طوالنی در هوای سـرد و شـنا در آب سـرد با
خطراتـی همراه اسـت زیرا سـرد شـدن کلی بـدن کـه در آن درجه حـرارت بدن
بـه زیـر  35درجـه می رسـد خود خطرناک اسـت و امکان آسـیب های سـرمایی
موضعی نیز باال اسـت.
منبع :کتاب بهداشت و ورزش

خبر
برگزاری چهارمين همايش رايگان رمز خانواده موفق

همايـش رايـگان رمـز خانـواده موفـق از سـوي مديريـت اجتماعي بـا همكاري
معاونـت امـور اجتماعـي و فرهنگي شـهرداري منطقـه 4برگـزار گردید.
ایـن مراسـم بـا حضور سـركار خانـم دكتر فردوسـي پور بـا موضوع شـيوه هاي
فرزنـد پروري با حفظ مصونيت از آسـيب هاي اجتماعي برگـزار گردید و در پايان
همايش نيز جلسـه پرسـش و پاسـخ برگزار شـد و دكتر فردوسـي پور به سواالت
شهروندان پاسخ دادند.

انتصاب معاون شهردار به سمت دبير شوراي امر به معروف و
نهي از منكر شهرداري

امي ــر آه ــن ج ــان مع ــاون اموراجتماع ــي وفرهنگ ــي ش ــهرداري ب ــه م ــدت
دوســـال بـــه ســـمت دبيـــر شـــوراي امـــر بـــه معـــروف و نهـــي از منكـــر
شـــهرداري منصـــوب شـــد .طـــي حكمـــي از ســـوي ســـيد محمـــد رضـــي
مرعش ــي ف ــر معاون ــت س ــازمانها و ادارات س ــتاد احي ــاء ام ــر ب ــه مع ــروف و
نه ــي از منك ــر اس ــتان خوزس ــتان  ،امي ــر آه ــن ج ــان مع ــاون اموراجتماع ــي
وفرهنگ ــي ش ــهرداري اه ــواز ب ــه س ــمت دبي ــر ش ــوراي ام ــر ب ــه مع ــروف
ونه ــي از منك ــر ش ــهرداري منص ــوب ش ــد .در اي ــن حك ــم ك ــه ب ــه م ــدت دو
س ــال معتب ــر م ــي باش ــد آم ــده اس ــت  ،ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــي از منك ــر
ك ــه از فرائ ــض اله ــي و از تاكي ــدات احادي ــث معصومي ــن (ع) اس ــت نش ــانه
جامعـــه اي زنـــده و پوياســـت ،جامعـــه اي فعـــال و بـــا نشـــاط كـــه رو بـــه
س ــوي ترق ــي م ــادي و معن ــوي دارد از فس ــاد وتباه ــي گري ــزان اس ــت.

