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بررسی نقش اقلیم و فرهنگ
در پیشرفت ورزش خوزستان

اگر نگاهی مختصر به عملکرد
مردمان این خطه در اکثر زمینههای
علمی ،سیاسی ،اجتماعی و ...در
سطح اول کشور بیندازیم ،بهوضوح
میتوانیم ردپای تفکراتی سالم،
روحی بزرگ ،دیدی وسیع ،ارادهای
قوی ،قدرت تحمل مشکالت ،صبر،
سخاوت ،دلسوزی و ...را در تکتک
عرصههای یاد شده مشاهده کنیم؛ اما
موضوع موردنظر ما در این مقوله
ورزش است .همان ورزشی که
خصوصًا در رشتههای فوتبال ،کشتی
فرنگی و ...خوزستان را به معدن
کشف استعداد و قطب اصلی کشور
تبدیل کرده است .مگر میشود اهل
خوزستان بود و فوتبال را دوست
نداشت؟ مگر میتوان خوزستانی بود،
اما توجهی به کشتی فرنگی نداشت؟
هرگز! پس آنچه طی هزاران
سال اعم از قدرت بدنی ،تمرکز و
هوشیاری فوقالعاده ،روح سالم،
آگاهی محیطی قابلتوجه ،شجاعت،
غیرت ،ورزیدگی و ...به نسل حاضر
رسیده ،سبب شده که این استان در
این رشتههای ورزشی سرآمد بوده و
حرفهای زیادی برای گفتن داشته
باشد .از قدیماالیام در میان عشایر لر
و عرب خوزستان به جهت تفریح و
پر کردن اوقات فراغت ،ورزشهای

توپی و کشتی بهصورت سنتی
وجود داشته و بههیچعنوان نمیتوان
منکر آن شد .پس از پیشرفت علم
و تکنولوژی در سراسر جهان و
پیدایش نفت در خوزستان ،همزمان
با ورود انگلیسیها و ساخت و
تکمیل زمینها و امکانات ورزشی
در شهرهای مسجدسلیمان و سپس
آبادان ،رفتهرفته این توان و پتانسیل
در ورزشهای قدرتی و توپی شکلی
رسمیتر ،عملیتر و کام ً
ال حرفهای
به خود گرفت و توانست با جذب
عالقهمندان در رشتههای وزنهبرداری،
کشتی فرنگی و خصوصًا فوتبال،
سبب کسب افتخارات بیشماری در
سطح کشور ،آسیا و حتی جهان شود.
هر چه درگذر زمان پیش رفتیم ،به
بلوغ و تکامل بیشتری دست یافت و
افراد مستعدی که این آمادگی روحی
و بدنی خویش را مرهون ژنتیک
عالی و محیط مناسب بودند ،بهسوی
این چند رشته محدود تمایل بیشتری
نشان داده و بهتدریج ورزشهای
گلف ،بولینگ ،بیسبال ،تنیس
و ...از میان گود کنار رفته و جای
خود را به وزنهبرداری ،دوومیدانی،
فوتبال و کشتی دادند .چراکه ذات
و ماهیت ورزشهای کم طرفدارتری
که بهمرور منزوی شدند ،ایرانی نبود
و مردم تاکنون نیز نهتنها با آنها
بیگانهاند ،بلکه رغبت خاصی جهت
پرداختن به آنها نشان نداده و حتی
بهعنوان فعالیتی تفریحی به آنها
نمینگرند.
ادامه دارد...

دوندگان شیرازی برای شرکت در سومین دوره
رقابتهای نوجوانان آسیا راهی هنگکنگ محل
برگزاری این مسابقات شدند.
رئیس هیئت دوومیدانی فارس در گفتوگو با
ایرنا بیان داشت :محمدرضا رحمانیفر در ماده
پرتاب دیسک و بنیامین یوسفی در ماده دو 400
متر دوندگان استان فارس در این مسابقات هستند.
سیروس زارع مهذبیه افزود :همچنین بهنام زارع
مهذبیه از استان فارس بهعنوان مربی ،تیم ملی را

شهرستان
انتظامی
فرمانده
شاهینشهر از دستگیری خانمی که
تحت پوشش پرستار 600 ،میلیون
ریال طال و وجه نقد از یک سالمند
سرقت کرده بود خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از پایگاه
خبری پلیس ،حسین بساطی اظهار
داشت :در پی وصول شکایتی مبنی
بر سرقت مقدار  600میلیون ریال
وجه نقد و طال از منزل یک خانم
سالمند در شهر شاهینشهر ،بررسی
موضوع بهصورت ویژه در دستور
کار مأموران کالنتری  11قرار
گرفت.
وی افزود :کارآگاهان پس از
انجام یکسری کارهای تخصصی
پی بردند سارق یک خانم است که
بهتازگی بهعنوان پرستار در منزل
این خانم کهنسال استخدام شده

است.
این مقام انتظامی بیان داشت :پس
از هماهنگی قضایی این خانم سارق
دستگیر و در بازرسی از منزل او
طالها و وجوه نقد سرقت شده به
ارزش  600میلیون ریال کشف شد.
شهرستان
انتظامی
فرمانده
شاهینشهر در پایان با اشاره به
تحویل متهمه به مراجع قضایی
از شهروندان بخصوص سالمندان
خواست :از نگهداری پول و
زیورآالت در منزل خودداری و
آنها را به صندوق امانات بانکها
بسپارند و هنگام استخدام پرستار،
حتمًا از سابقه او مطلع و سعی
کنند از شرکتهای معتبری که
دارای مجوز معتبر هستند ،نسبت به
استخدام پرستار برای سالمندان خود
اقدام کنند.

متهم اصلی شبکه تولید کتاب
بهصورت قاچاق ملقب به سلطان
قاچاق کتاب دستگیر شد.
به گزارش مشرق ،یکی از اعضای
کارگروه صیانت از حقوق
ناشران با اعالم این خبر گفت:
«ع .خانزاده» متهم اصلی در
پرونده انتشار غیرقانونی و قاچاق
کتابهای ناشران که در شش ماه
گذشته متواری بوده است به کمک
نیروهای وزارت اطالعات بازداشت
شد.
وی افزود :این فرد به همراه فرزندان
خود ،بزرگترین شبکه تولید و
توزیع کتاب بهصورت قاچاق در

تهران و حتی کشور را در کنترل
خود داشت.
به گفته وی در بسیاری از انبارهای
کتابهای قاچاق کشف شده در
ماههای اخیر رد پای این شخص
دیده میشده است و مدت زیادی
برای دستگیری وی زمان صرف
شده است.
یادآوری میشود در جریان بازدید
جمعی از اهالی رسانه از انبارهای
کتابهای قاچاق کشف شده توسط
کارگروه صیانت از حقوق ناشران
از این فرد بهعنوان متهم اصلی در
دست تعقیب قاچاق کتاب یاد شده
بود.

سلطان قاچاق کتاب دستگیر شد

شماره
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سال
بیست و چهارم

همراهی خواهد کرد.
وی اضافه کرد :تیم ملی نوجوانان ایران با 20

ورزشکار در  15ماده در این مسابقات شرکت
میکند.
زارع مهذبیه ادامه داد :رحمانیفر مدال نقره پرتاب
دیسک نوجوانان آسیا در سال  2018تایلند و
همچنین مقام چهارم المپیک نوجوانان 2018
آرژانتین را در کارنامه دارد.
سومین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی
نوجوانان آسیا روزهای  24تا  27اسفندماه  97در
هنگکنگ برگزار میشود.

تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگساالن برای
حضور در رقابتهای جام جهانی عازم باکو
میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،به نقل از روابط عمومی
فدراسیون ژیمناستیک؛ تیم ملی ژیمناستیک هنری
بزرگساالن کشورمان برای حضور در رقابتهای
جام جهانی و کسب سهمیه المپیک توکیو ،تهران
را به مقصد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان
ترک کرد.

سعیدرضا کیخا ،محمدرضا خسرونژاد ،مهدی الفتی
و مهدی احمدکهنی ژیمناستهای حاضر در این

مسابقات هستند که با برترینهای جهان رقابت
خواهند کرد.
محمدرضا خیرخواه بهعنوان سرمربی هدایت این
تیم را بر عهده دارد .ضمن اینکه حمیدرضا هاشمی
هم بهعنوان داور این مسابقات را قضاوت میکند.
طبق برنامه مسابقات دور مقدماتی روزهای
پنجشنبه و جمعه و فینال هم روزهای شنبه و
یکشنبه برگزار خواهد شد .در دور قبلی این
مسابقات که در کوتبوس آلمان برگزار شد،
سعیدرضا کیخا در وسیله خرک حلقه نفر سوم
جهان شد.

همایش خودروهای کالسیک
قدیمی  ۲۴اسفندماه در
ورزشگاه پارس شیراز
برگزار میشود و بازدید برای
عالقهمندان آزاد و رایگان
است.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی و پایگاه
خبری و اطالعرسانی اداره
کل ورزش و جوانان فارس،
به نقل از روابط عمومی هیئت
موتورسواری و اتومبیلرانی
استان فارس ،خودروهای
کالسیک عالوه بر ارزش
مادی و معنوی که برای
صاحبان خود دارند ،بخشی

دهقانی ،ریحانه خشنود ،ستاره حیدری ،هانیه
شریفی و زهرا دریاب.
مقام دوم :فاطمه یزدانی ،مائده صفری ،آرشیدا
عامری ،عسل قاسمی ،گلبرگ رئیسی ،ساینا
سروآزاد ،مهیا فالمرزی ،نازنین زهرا سهرابی،
رژان محمدی ،یسنا خلیلی ،فاطمه شریفی ،زهرا
جوکار و بیتا یوسفیان.
مقام سوم :فاطمه همتی ،آتوسا رضایی ،سیده ملیکا
حسنی ،نازنین زینب سهرابی ،هستی نوریپور و
ریحانه جعفری.

همایش رالی خانوادگی
کارکنان دولت در شهرستان
جهرم برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی اداره
ورزش و جوانان شهرستان
جهرم ،کارکنان ادارات دولتی
شهرستان جهرم با هدف ترویج
خود مراقبتی و اجرای قوانین و
مقررات راهنمایی و رانندگی

به گرامیداشت اعیاد ماه
رجب و والدت امیرالمؤمنین
علی (ع) در همایش رالی
خانوادگی شرکت کردند.
محمدعلی زارعیان جهرمی
رئیس ورزش نهادها و
شهرستان
سازمانهای
جهرم دراینباره گفت :در
این همایش با حضور ۳۵
شرکتکننده برگزار شد.

افتخارآفرینی دختران ژیمناستیککار فارس
در مسابقات بین استانی
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون و به نقل
از هیئت ژیمناستیک ،مسابقات هنری دختران
ژیمناستیک بین کازرون و بوشهر در کازرون
برگزار شد .در این مسابقات  50دختر ژیمناستیک
کار از استان بوشهر و کازرون به رقابت پرداختند
که دختران کازرون با درخشش خود مقامهای را
کسب کردند.
مقام اول :عسل دستمزد ،عسل یعقوبزاده ،پریا
مشایخ ،هستی هاشمی ،ساینا سروآزاد ،ستایش

خانوادهها در چهارشنبه آخر سال مراقب باشند
خطرات مواد محترقه دستساز

تهدید تماشاچیهای آتشبازی
رئیس گروه پیشگیری از حوادث ،دفتر مدیریت
بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت در ارتباط
با پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال،
توصیههایی به هموطنان ارائه کرد.
به گزارش جام جم آنالین از مهر ،علیرضا
مغیثی ،گفت :موارد فوت چهارشنبه آخر سال
در سال  ۱۳۹۶کاهشیافته و بیشترین گروه سنی
آسیبدیده گروه سنی نوجوان و جوان است
(گروه سنی  ۵تا  ۲۹سال) که از این تعداد  ۸نفر
فوت کردهاند و  ۲۷نفر معلول شدهاند.
وی افزود :از افرادی که فوت کردهاند ۵۰
درصد حین ساخت مواد محترقه و  ۳۷.۵درصد
در حین استفاده از این مواد و  ۱۲.۵درصد
رهگذران خیابان بودهاند .دست ،چشم و صورت
بیشترین عضو آسیبدیده در بین مصدومین بوده
است؛ بنابراین آسیبهای ناشی از مواد محترقه
و منفجره یا آتشافروزی چهارشنبهسوری،
تهدیدی جدی برای سالمتی افراد (خصوصًا
کودکان و نوجوانان) است و هرگونه بیتوجهی
به نکات ایمنی و سهلانگاری در برپایی مراسم
چهارشنبهسوری میتواند زیانهای جانی و مالی
سنگین و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد.
مغیثی افزود :متأسفانه در سالهای اخیر ،مراسم
سنتی این شب ،رنگ دیگری به خود گرفته و
تبدیل به بازیهای خطرناک با مواد منفجره و
محترقه شده است .آتش زدن فشفشه و منفجر
کردن ترقه و پرتاب سیگارت میتواند خطرات
متعددی را برای بسیاری از هموطنان به دنبال
داشته باشد.
وی اظهار داشت :بیشتر کودکان ،معمو ًال بهدوراز
چشم والدین ،مواد محترقه و منفجره را خریداری
و در جیب ،کیف یا کمد اتاق پنهان میکنند؛
اما این مواد ،به دلیل درجه آتشگیری پایین،
معمو ًال زود مشتعل میشوند و گاهی خسارات
جبرانناپذیری به بار میآورند .والدین باید عالوه
بر توضیح عوارض این مواد آتشزا ،با نظارت
دقیق بر پولتوجیبی کودکان و نحوه هزینه کرد
آن در این ایام ،نظارت بیشتری بر رفتار و وسایل
فرزندشان داشته باشند و مواد سوختنی و آتشزا
را از دسترس آنها خارج کنند.
مغیثی افزود :چهارشنبهسوری ،سطحی از هیجان را
در بیشتر کودکان و نوجوانان ایجاد میکند که
برای آنها خوشایند و لذتبخش است و به همین

دلیل ما بهعنوان پدر یا مادر ،معمو ًال بهسختی
میتوانیم فرزندمان را بهکلی از این تجربه هیجانی
بازداریم؛ اما میتوانیم هیجان آنها را تعدیل و
رفتارشان را مدیریت کنیم و شرایطی فراهم کنیم
که چهارشنبهسوری برای آنها به نسبت ایمن
شود.
وی ادامه داد :یکی از راههای ایمنسازی نسبی
چهارشنبهسوری ،این است که خطرهای بالقوه
این ایام را بهخوبی برای فرزندمان توضیح دهیم
و قوانین و چارچوبهای تربیتیمان را به او
یادآوری کنیم .اگر کودک با ما همکاری کرد،
جواب او پاداش و تشویق است ،اما اگر او را منع
کردیم و نپذیرفت ،باید برایش شرط بگذاریم و
بهترین شرط این است که خودمان هم کنار او
حضورداشته باشیم و بر رفتارهایش نظارت کنیم
تا خطری تهدیدش نکند .اگر به هر دلیلی چنین
امکانی برایمان فراهم نیست ،باید حداقل یک
فرد بالغ مورد اعتماد را همراه کودکمان بفرستیم.
مغیثی بیان داشت :کبریت و مواد آتشزا مانند
نفت و بنزین باید خارج از دسترس کودکان
نگهداری شود و هرگز نباید به کودک اجازه داد
با آتش زدن بوته ،هیزم و امثال آن در محیط خانه
یا پارکینگ ،جان خود و دیگران را به مخاطره
بیندازد .در پایان شب ،بقایای مواد آتشبازی را
بهسرعت جمع نکنید و حتمًا برای این کار ،الاقل
 ۱۵تا  ۲۰دقیقه صبر کنید و بعدازاین مدت ،آنها
را در یک سطل آب بریزید و دور بیندازید .قبل
از ترک محل ،حتمًا از خاموش شدن آتش مطمئن
شوید.
وی گفت :داخل خانه و فضای بیرون خانه

نمایشگاه خودروهای کالسیک در شیراز
برگزار میشود

از میراث هر کشور هستند و
برگزاری نمایشگاه و همایش
خودروهای کالسیک یکی
از جاذبههای گردشگری هر
شهر و کشور به شمار میرود
و سادهترین راه برای ایجاد و
نشاط اجتماعی و بهترین بهانه
با هم بودن اعضای خانوادهها
است .روابط عمومی هیئت
موتورسواری و اتومبیلرانی
استان افزوده است :در همایش
قبل که در بهمنماه برگزار
شد حدود  ۱۵۰۰عالقهمند از
نمایشگاه بازدید کردند و به
دلیل استقبال چشمگیر عموم
مردم و طبق برنامهریزیهای
هیئت ،سال  ۹۸عالقهمندان
شاهد برگزاری همایشهای
متنوع در بخشهای مختلف
خودرو و موتورسیکلت
خواهند بود و همچنین
عالقهمندان میتوانند هرماه از
نمایشگاهها بهصورت مستمر
دیدن کنند.

کیخا برای کسب سهمیه المپیک توکیو عازم باکو شد

حـــــــــوادث
پرستاری که سارق میلیونی از آب درآمد
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دوندگان شیرازی راهی پیکارهای آسیایی شدند

محسن بابادی
قسمت سوم

صفحه

ورزﺷﻰ

(حیاط ،حیاطخلوت ،انبار ،پارکینگ ،پشتبام) را
وارسی کنید تا اگر کودکان مواد محترقه در آنجا
پنهان کردهاند را بیابید .در صورت بروز هرگونه
حریق و حادثه خونسردی خود را حفظ کرده و
در صورت گسترده بودن حریق سریعًا افراد مسن
و کودکان و دیگر افراد را از محل حریق بهجای
امن انتقال داده و سریعًا با تلفن  ۱۲۵آتشنشانی
تماس گرفته و مراتب را با ذکر نشانی دقیق و
نوع حادثه به ستاد فرماندهی آتشنشانی اطالع
داده و در هنگام حضور آتشنشانان در محل
حریق نهایت همکاری را با آنان انجام دهند.
مغیثی افزود :در صورت مواجهه با فردی که دچار
سوختگی شده ،ضمن حفظ خونسردی از مالیدن
مواد غیربهداشتی مثل خمیردندان ،سیبزمینی و...
بر روی محل سوختگی خودداری کرده و مصدوم
را هرچه سریعتر به مرکز درمانی منتقل کنید
و در صورت شدت مصدومیت با اورژانس ۱۱۵
تماس بگیرید.
وی تصریح کرد :همیشه در این مواقع برای اطفای
حریق ،آب ،کپسول اطفای حریق و حتیاالمکان
جعبه کمکهای اولیه در دسترس باشد .استفاده از
مواد آتشبازی هرگز بهطور کامل ایمن نیست،
حتی درصورتیکه مراقبت کامل صورت گیرد.
حوادث نهتنها ممکن است برای کسانی که از آن
استفاده میکنند به وجود آید ،بلکه برای کسانی
که این مواد را درست میکنند نیز ممکن است
اتفاق بیفتد .پس از مکانهایی که از مواد محترقه
در آن استفاده میشود دوریکنید .شما میتوانید
از عینکهای محافظ یا حداقل عینکهای طبی
خود استفاده کنید.

همایش رالی خانوادگی کارکنان
دولت در جهرم

کشف مواد غذایی فاسد در گراش
فرمانده انتظامی گراش از
کشف یک هزار و 500
کیلوگرم مواد غذایی تاریخ
گذشته و فاسد در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدجواد اسالمی
مهر در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،با اعالم
این خبر ،اظهار داشت:
مأموران انتظامی این شهرستان
از فعالیت غیرقانونی فردی
در جمعآوری مواد غذایی
خارجی تاریخ گذشته از نوع
شکالت ،نوشیدنی ،بیسکویت
و ...در منزلش مطلع شدند و
موضوع را بهصورت ویژه در
دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :مأموران ضمن
هماهنگی قضایی به محل
موردنظر اعزام و در بازرسی
از آن مکان ،موفق به کشف
یک هزار و  500کیلوگرم

مواد غذایی فاسد و تاریخ
گذشته شدند.
این مقام انتظامی بابیان
اینکه در این خصوص یک
نفر متهم دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شد ،خاطرنشان
کرد :برابر نظر کارشناسان
بهداشت ،ارزش اموال
مکشوفه  500میلیون ریال
برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان
گراش تصریح کرد :با
دستگیری این متهم مشخص
شد وی با وارد کردن مواد
غذایی فاسد از کشورهای
حوزه خلیجفارس بهصورت
قاچاق ،اقدام به دستکاری و
بهروز کردن تاریخمصرف
آنها میکرده که با اقدام
بهموقع مأموران این مواد قبل
از ورود به چرخه مصرف
توقیف شد.

فرمانده انتظامی شیراز از
دستگیری  245معتاد متجاهر
و کارتنخواب در اجرای
طرح ارتقای امنیت اجتماعی
خبر داد.
سرهنگ دالور القاصیمهر در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،در تشریح این
خبر گفت :در راستای اجرای
طرح ارتقا امنیت اجتماعی،
مأموران انتظامی شیراز در
قالب تیمهای عملیاتی،
طرح پاکسازی مناطق
آلوده و برخورد با معتادان
را در این شهرستان اجرا
کردند.
سرهنگ القاصیمهر با اشاره

به اینکه مأموران با هماهنگی
مراجع قضایی موفق به
دستگیری  245معتاد متجاهر
و کارتنخواب شدند ،تصریح
کرد :معتادان برای درمان و
بازگشت دوباره به زندگی
تحویل کمپ شدند.
این مقام انتظامی بابیان اینکه
این طرحها باهدف پاکسازی
مناطق حاشیهای شهر از
وجود معتادان ،همچنان به
قوت خود باقی است ،تصریح
کرد :امیدواریم با اجرای
این طرحها بتوانیم امنیت
نسبی را در شیراز فراهم و
از وقوع سرقتهای احتمالی
جلوگیری کنیم.

دستگیری  245معتاد متجاهر
در شیراز

