
روسای بازنشسته هیات ها، کالف سردرگم ورزش ایران

فقر ویتامین ها و مواد معدنی در رژیم های غذایی جهانی

تلفن های هوشمند با مغز ما چه می کنند؟

گره ای  به  استانی  های  هیات  بازنشسته  روسای  تکلیف  نبودن  مشخص 
تبدیل شده که باز کردن آن وقت زیادی از ورزش ایران خواهد گرفت. البته 
ضرر کوتاه مدت آن هم فعال تنها متوجه فدراسیون هایی است که در انتظار 

برگزاری مجمع انتخاباتی هستند.
به گزارش ایسنا، در حالی که تعدادی از فدراسیون ها همچنان در انتظار مشخص 
شدن تاریخ برگزاری مجمع انتخابات خود به سر می برند اما هنوز از سوی وزارت ورزش 
زمانی برای تاریخ برگزاری انتخابات این فدراسیون ها اعالم نشده است. به نظر می رسد 
بازهم پای قانون منع به کار گیری بازنشسته ها در میان باشد. ظاهرا دیوان محاسبات 
و سازمان بازرسی هنوز درگیر رفع این تناقض هستند که روسای هیات های استانی 
هم مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند یا خیر؟ همین موضوع هم 

باعث شده تا فعال خبری از برگزاری انتخابات فدراسیون ها نباشد.
البته در حال حاضر خود فدراسیون ها هم بالتکلیف اند و نمی دانند تکلیف شان دقیقا 
با روسای هیات های بازنشسته چیست؟ در این میان شاهد یک تناقضی آشکار هستیم 
چراکه بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان در برخی فدراسیون ها روسای 

بازنشسته هیات ها مجبور به استعفا شده اند اما در برخی دیگر از فدراسیون ها روسا 
هیات ها همچنان برسرکار هستند. 

اما بحث اصلی این روزهای ورزش کشور برگزاری انتخابات فدراسیون ها است. با 
توجه به بالتکلیفی که در مورد هیات های استانی وجود دارد، اگر وزارت ورزش بخواهد 
انتخابات فدراسیونی را برگزار کند، تکلیف هیات ها چه می شود؟ آیا روسای هیات های 

بازنشسته می توانند در مجمع انتخاباتی فدراسیون شرکت کنند یا خیر؟
باید این شرایط به نظر می رسد وزارت ورزش باید ابتدا تکلیف هیات ها را مشخص 
کند و بعد به سراغ فدراسیون ها برود. البته به نظر می رسد تعیین تکلیف برای مسئله 
مشمول بودن یا نبودن روسای هیات های استانی خیلی زمان برده و در این میان ضرر 
آن متوجه ورزش کشور شده است زیرا در حالی که فدراسیون ها باید به فکر برنامه های 

خود برای حضور در المپیک 2020 باشند، هنوز درگیر برگزاری انتخابات هستند.
 این بالتکلیفی فدراسیون ها بر روی هدف گذاری کمیته ای که مسئول بررسی 
برنهای فدراسیون ها برای المپیک 2020 است نیز اثر گذاشته است چراکه فعال 

فدراسیون هایی که رییس ندارند، در اولویت بررسی نیستند.

با این شرایط این انتظار می رود وزارت ورزش پیگیری جدی تری نسبت به تعیین 
تکلیف روسای هیات های استانی داشته باشد و پس از آن به دنبال برگزاری انتخابات 
فدراسیون ها باشد تا بیش از این زمان برای برنامه ریزی رشته ها جهت حضور در 

المپیک توکیو از دست نرود.

متخصصان علوم تغذیه ای در استرالیا بر اساس نتایج بدست آمده از یک 
مطالعه اظهارداشتند که رژیم های غذایی جهانی فاقد میزان کافی از مواد 

معدنی و انواع ویتامین ها هستند.
به گزارش ایسنا، براساس تازه ترین مطالعات متخصصان استرالیایی که از سوی 
CSIRO )سازمان پژوهش های علمی و صنعتی همسود( منتشر شده، رژیم های 
غذایی در تمامی نقاط جهان فاقد میزان کافی از ویتامین ها و مواد معدنِی ضروری 
برای رشد بدن هستند. همچنین تا سال 20۵0 میالدی میزان دریافت کلسیم، 
ویتامین D، ویتامین E و اسید فولیک مردم سراسر جهان به اندازه کافی نخواهد 
بود. در عین حال در این مطالعه پیش بینی شده که در کشورهای فقیرتر دریافت 
مواد معدنی ضروری همچون روی )زینک(، آهن، ویتامین K و ویتامین A به 

میزان پایینی خواهد رسید. طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت )WHO(، کمبود 
ریزمغذی ها می تواند رشد ذهنی و قدی را مختل کرده و سیستم ایمنی را ضعیف 
کند. طبق برآورد این سازمان، بیش از دو میلیون نفر از مردم سراسر جهان از کمبود 
ریزمغذی ها رنج می برند. یکی از محققان این مطالعه گفت: امنیت غذایی در جهان 
تنها به مفهوم دریافت میزان کافی کالری نیست. این امکان وجود دارد که فردی مقدار 
زیادی کالری دریافت کند اما دچار سوء تغذیه باشد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، 
متخصصان همچنین اظهار داشتند: بزرگترین فاکتور تاثیرگذار بر امنیت غذایی در 
آینده نزدیک، تغییرات اقلیمی است. تغییر در وضعیت آب و هوایی در کنار تغییر در 
رژیم غذایی افراد در نهایت بر سیستم کشاورزی و آنچه کشت می شود، تاثیر خواهد 

گذاشت.

گوشی های همراه هوشمند زندگی ما را متحول کرده اند. 
از یک سو زندگی با وجود این گوشی ها و امکاناتی که 
در اختیارمان می گذارند آسان تر شده و از سوی دیگر 

مشکالتی نیز با خود به همراه آورده اند.
به گزارش ایسنا، تخمین زده می شود که از هر چهار آمریکایی، 
سه نفر تلفن هوشمند شخصی دارد و به نظر می رسد هر فرد به 

طور میانگین 2۶00 دفعه در یک روز تلفنش را لمس می کند.
و  خانوادگی  روابط  استحکام  در  هوشمند  همراه  تلفن های 
اجتماعی، دقت در زمان رانندگی و ایمنی محیط کار اختالل 
ایجاد کرده اند. به عنوان مثال یک مطالعه ۳00 میلیون دالری 
موسسه ملی بهداشت در ایاالت متحده آمریکا نشان داده است 

مغز کودکانی که با تلفن های هوشمند سر و کار دارند به صورت 
متفاوتی با مغز کودکانی که به این تلفن ها دسترسی ندارند، 

تکامل می یابد.
شبکه ان بی سی در گزارش جدیدی در این رابطه آورده است: 
همچنین مطالعات دیگرعلمی نشان می دهد افرادی که مرتبا 
در تماس و کار با این تلفن ها هستند توانایی کمتری دارند که 
عمیق، بادقت و مفهومی فکر کنند. وابستگی به این تلفن ها 
سبب شده است که افراد از یادآوری ساده ترین اطالعات خود 

بازبمانند.
کاهش  می کنند  ایجاد  تلفن ها  این  که  مشکالتی  دیگر  از 
کمیت و کیفیت خواب است. مطالبی که از طریق اینترنت با 

این گوشی ها تا تختخواب افراد می آیند، ذهن آنها را در موقع 
خواب مشوش می کنند. همچنین نور این تلفن ها در ساعت 
زیستی بدن اختالل ایجاد کرده و سبب می شود افرد دیرتر و 

بدتر بخوابند.
حضور این تلفن ها در زندگی ما حتی روی نگاه انسانی ما به 
دیگر انسان ها اثر منفی دارد. بسیاری دیگر به درخواست های 
کمک غریبه ها در خیابان پاسخ نمی دهند و حتی اعتماد میان 

افراد آشنا نسبت به یکدیگر کاهش یافته است.
ناتوانی در بیان احساسات از دیگر معضالتی است که تلفن های 
همراه هوشمند ایجاد کرده اند. بروز احساسات مثبت و منفی 
برای افرادی که از این گوشی ها استفاده می کنند کمتر شده، 

امری که روابط انسانی را تحت الشعاع قرار می دهد.
تحقیقات نشان می دهد استفاده از این گوشی ها تاثیرات بسیار 
مخربی روی سالمت روان نوجوانان و جوانان دارد. این تلفن ها 
نحوه تعامل با افراد را دچار مشکل کرده و حضور در شبکه های 
اجتماعی سبب کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس افراد به ویژه 

پسران و دختران جوان می شود.
بنابر گزارش یورونیوز، تلفن های همراه هوشمند تا حدی در 
تار و پود زندگی ما تنیده شده اند که قابل حذف نیستند، اکنون 
محققان در تالشند تا با درک اینکه چگونه این گوشی ها بر روان 
و مغز ما اثر می گذارند راه هایی برای کاهش خطرات استفاده از 

آنها بیابند.
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کعبی: 

 لگد به فیگو بدترین خاطره فوتبالی من است
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران پس از خداحافظی از 
میادین گفت: لگدی که در جام جهانی 2006 به فیگو وارد 
بوده  بدترین خاطره دوران ورزشی من  کردم بی تردید 

است.
به گزارش ایرنا؛ کعبی ۹۴ بازی ملی در کارنامه خود دارد و در 
تیم هایی چون پرسپولیس تهران، فوالدخوزستان، استیل آذین، 
استقالل اهواز، سایپا، راه آهن و سپیدرود رشت به میدان رفته 

است.
وی همچنین در لسترسیتی انگلیس نیز سابقه عضویت دارد و از 
تاثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی فوتبال در سال های گذشته و به 
خصوص در زمان سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ محسوب می شود 

و سابقه حضور در جام جهانی 200۶ آلمان را هم دارد.
کعبی پیش از آغاز تمرین روز گذشته تیم سپیدرود با بدرقه 
هم تیمی های خود در ورزشگاه سردار جنگل از فوتبال حرفه ای 

خداحافظی کرد.
وی از این پس به عنوان یکی از اعضای کادر فنی سپیدرود به 

نماینده رشت کمک خواهد کرد.
حسین کعبی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا حرف های 

جالبی بر زبان آورد که در زیر می خوانید.
 به دور از هیاهو از فوتبال خداحافظی کردید چه شد به 

این تصمیم رسیدید؟
این یک تصمیمی بود که مدت ها روی آن فکر می کردم ور 
درنهایت تصمیم بر این گرفتم کفش هایم را برای همیشه آویزان 

کنم.
چرا این خداحافظی را به پایان فصل موکول نکردید؟

باید جای خود را به جوان تر ها می دادم و از طرف دیگر در 
مسایل فنی بیشتر به علی کریمی کمک می کردم. کریمی نیز ابراز 
عالقه کرد تا در کادرفنی به او کمک کنم و من هم با کمال میل 

این موضوع را پذیرفتم.
یعنی علی کریمی خواست تا دیگر فوتبال بازی نکنید؟

نه این طور نبود که او بگوید دیگر فوتبال بازی نکن، همان طور 
که گفتم خودم مدت ها بود روی این تصمیم فکر می کردم و 
وقتی آن را با علی »کریمی« در میان گذاشتم پذیرفت و گفت 
حاال که خودت تصمیم به انجام این کار گرفته ایی عالقه دارم در 

کادر مربیگری سپیدرود رشت در کنارم باشید.
این اتفاق خیلی بی سرو صدا و در تمرین سپید رود 

رشت اتفاق افتاد دلیل آن چیست؟
اگر با سرو صدا خداحافظی می کردم چه اتفاقی رخ می داد؟ این 
مساله به یک عادت و رسم در بین فوتبالیست ها تبدیل شده که 
آرام و غریبانه فوتبال را کنار می گذارند و کفش ها را آویزان می 
کنند. دو سال در خانه بودم و هیچکس نیامد بگوید زنده هستی 
یا مرده و در نهایت خودم روی پاهای خودم ایستادم و دوباره به 
فوتبال برگشتم و خدا کمک کرد تا به سطح اول فوتبال برگردم و 
البته باید یک تشکر ویژه از مردم خوب رشت بکنم که حامی من 
بودند و انگیزه تزریق می کردند تا خودم را هرچه زودتر به باالترین 
میزان آمادگی برسانم و همیشه گفته ام و باز هم تاکید می کنم 
تا آخرین روزی که زنده باشم هیچ وقت محبت های این عزیزان 

را فراموش نخواهم کرد.
 برنامه هایت برای دوران مربیگری چیست؟

من تالشم را می کنم و کار کردن در کنار علی کریمی آرزوی 
هر فوتبالی است. من این افتخار را داشتم سال ها با او همبازی 

باشم و در دو سال گذشته هم مربی من بوده است. خوشبختانه 
از این پس هم قرار است به عنوان دستیار در کنار او فعالیت کنم.

تمام تالش ما حفظ سپیدرود در لیگ برتر خواهد بود و امیدوارم 
بتوانم با حضور در کنار علی کریمی تجربه خود را افزایش دهم.

 قصد شرکت در کالس های مربیگری را ندارید؟
برای حضور در کالس های مربیگری وقت زیاد است و در حال 

حاضر تمام تمرکز من روی حفظ سپیدرود در لیگ برتر است.
برای حفظ سپید رود در لیگ برتر کار بسیار سختی پیش 

رو دارید به نظر شما این تیم در لیگ برتر خواهد ماند؟
به خوبی از این مساله باخبر هستیم اما هنوز یک نیم فصل کامل 
باقی مانده و باید امتیازات الزم را جمع کنیم تا بتوانیم در لیگ 
برتر باقی بمانیم. در نیم فصل دوم لیگ برتر فرصت اشتباه کردن 
نداریم و در حال حاضر با وجود اینکه تمام تیم ها تمرینات خود را 
تعطیل کرده اند ما با قدرت به تمرین ادامه می دهیم تا مشکالت 

را برطرف سازیم.
 فهرست ورودی و خروجی سپیدرود رشت مشخص 

شد؟
من با توجه به این که تازه امروز به جمع مربیان سپیدرود رشت 
اضافه شدم از این مسایل آگاهی کامل ندارم اما قطعا جذب چند 

بازیکن خوب در دستور کار قرار دارد.
نظرت در خصوص تیم ملی و وضعیت این تیم در لیگ 

قهرمانان آسیا چیست؟
این تیم برای همه مردم ایران مهم است و به خاطر بازیکنان و 

مردم کشورم امیدوارم بتوانیم قهرمان جام ملت ها شویم.

داری  دوست  ایران  مردم  و  بازیکنان  خاطر  به  فقط 
تیمملی موفق شود؟

حرف من کلی بود و موفقیت بازیکنان تیم ملی موفقیت من 
هم به حساب می آید.

 به نظر می رسد با کی روش رابطه خوبی ندارید؟
کی روش در این مدت کم به مردم ایران بی احترامی نکرده 
است و او درباره مربیان، بازیکنان و بزرگان فوتبال ایران هر آن 

چه دلش خواسته بر زبان آورده و کسی به او چیزی نگفته است.
بر این باورم که کی روش دلش برای فوتبال ایران نمی سوزد 
و به تنها چیزی که فکر می کند خودش است. او اگر دلش برای 
فوتبال ما می سوخت به لیگ برتر ایران بیشتر بها می داد و حداقل 
بازی ها را تماشا می کرد و یا این که در فینال لیگ قهرمانان آسیا 

به ورزشگاه آزدی می رفت.
هنوز برای من سوال است چرا در جایی که رییس فیفا و رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران آمده بود این آقا در تعطیالت 
به سر می برد؟ او بی احترامی های زیادی کرده و این قابل درک 
نیست. او پول کشورمان را گرفته اما رفتارهایش با ما مطلوب نبوده 

است.
تیم ملی با کی روش قهرمان جام ملت های آسیا می 

شود؟
برای قهرمانی در جام ملت های آسیا رقیبان سرسختی داریم 
و باید تالش زیادی انجام دهیم تا در این مسابقات بتوانیم به 
موفقیت عظیم برسیم. ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، عربستان تیم 
هایی هستند که به همراه ایران شانس های اصلی قهرمانی جام 

ملت های محسوب می شوند.
 در زمان حضور در تیم ملی این شانس را داشتید که 

قهرمان آسیا شوید اما با بدشانسی به این مهم نرسیدید.
در جام ملت های آسیا در چین شایستگی زیادی برای قهرمانی 
داشتیم اما متاسفانه در بازی با چین و با ناداوری که علیه تیم 
ملی شد بازی به ضربات پنالتی رسید و بابدشانسی از رسیدن به 

فینال بازماندیم.
 در دوران حضور در تیم ملی یکی از اتفاقاتی که به شکل 
عجیبی در ذهن مردم باقی مانده ضربه ای است که در جام 

جهانی 2006 به فیگو زدی نظرت در این باره چیست؟
آن لگد بدترین خاطره ورزشی من بود. اگر خدای ناکرده لگد 
من به چشم فیگو می خورد چه کار می خواستم بکنم؟ هرگز نمی 

توانستم خودم را ببخشم.
خود فیگو در یکی از مصاحبه هایش گفته بود ایرانی ها 
یک بازیکن ریز اندام داشتند که همه جای بدن من را می 

زد؟
من بعد از بازی به رختکن پرتغالی ها رفتم و از فیگو معذرت 
خواستم. فیگو به من گفت بازیکن خوبی هستی و خیلی استعداد 

داری!
حرفی در پایان ندارید؟

شاید خیلی ها از خداحافظی من خوشحال شده باشند اما من 
اهداف بزگی در سر دارم و می خواهم از همه مربیانی که از روز اول 
فوتبالم تا به امروز برایم زحمت کشیدند تشکر ویژه داشته باشم و با 

افتخار دست تک تک آنها را می بوسم.
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پند روز

تاثیر مصرف سبزیجات بر پیشگیری از کبد چرب

بررسی ها نشان می دهد مصرف مقدار زیادی از سبزیجات دارای برگ سبز 
ممکن است خطر ابتال به کبد چرب را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، گروهی از متخصصان سوئدی بر اساس بررسی های خود اظهار 
داشتند: دریافت قابل توجهی از نیترات معدنی که به طور طبیعی در بسیاری از 

سبزیجات وجود دارد می تواند انباشت چربی در کبد را کاهش دهد.
کبد چرب بیماری شایع کبدی است که 2۵ درصد از جمعیت جهان به آن مبتال 

هستند اما تاکنون درمان تایید شده ای برای این بیماری ارائه نشده  است.
متخصصان آزمایشاتی را روی تعدادی موش که رژیم غذایی با میزان چربی و قند 
باال داشتند، انجام دادند و آن ها را با نیترات تغذیه کردند. پس از آزمایش ها سطح 
چربی در کبد این موش ها به طور چشمگیری پایین بوده  است. متخصصان همچنین 
مشاهده کردند که فشار خون این موش ها کاهش پیدا کرده و توازن انسولین/گلوکز 

در موش های مبتال به دیابت نوع دو بهبود یافته  است.
نتایج بدست آمده در مطالعات پیشین نیز نشان داده مصرف مقدار قابل توجهی 
از میوه و سبزی تاثیرات مثبتی در عملکرد قلب و عروق در مبتالیان به دیابت دارد.

متخصصان سوئدی اظهار داشتند: تصور می کنیم این بیماری ها با مکانیزم مشابهی 
به یکدیگر مرتبط هستند و استرس اکسیداتیو موجب فرایندی روی نیتریک اکسید 

می شود که تاثیر مخربی بر عملکرد کاردیو متابولیک دارد.
محققان می گویند: در این مطالعه روش جایگزینی برای تولید نیتریک اکسید 
نشان دادیم که میزان بیشتری از نیترات موجود در رژیم غذایی به نیتریک اکسید و 

دیگر گونه های نیتروژن زیست فعال در بدن تبدیل می شود.
از  گرم  روزانه 200  مصرف  که  معتقدند  آنها  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 

سبزیجاتی با برگ سبز با این تاثیرگذاری مثبت همراه است.

رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق فکر توسعه مازندران مطرح کرد؛

سرطان زا بودن نگهدارنده  شیمیایی در سوسیس و کالباس

رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق فکر توسعه مازندران گفت:نگهدارنده های 
شیمیایی در سوسیس و کالباس عاملی برای بروز سرطان است اما اگر 

میزان استاندارد آن رعایت شود منعی ندارد.
رضا اسماعیل زاده کناری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درباره مهم ترین چالش های 
فرآورده های گوشتی همچون سوسیس و کالباس اظهار کرد: وجود نگهدارنده های 
شیمیایی مثل نیتریت و نیترات و استفاده از ضایعات در برخی فرآورده های گوشتی 

از مشکالت سوسیس و کالباس بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با نظارت دامپزشکی و هیات نظارت بر مواد 
غذایی جلوی استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس گرفته شده است، تصریح 
کرد: در گذشته برخی از کارخانه ها از امعا و احشا مرغ در این فرآورده های گوشتی 
استفاده می کردند اما اکنون با منع استفاده از ضایعات، از قسمت های اصلی مرغ، 

خمیری تهیه و در سوسیس و کالباس استفاده می شود.
سرپرست پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مازندران با بیان اینکه تولید خمیر 
مرغ در کارخانجات تهیه سوسیس و کالباس ممنوع شده و به صورت مجزا در 
کارخانه هایی با استانداردهای باال تهیه می شود، خاطرنشان کرد: کیفیت سوسیس و 
کالباس های تولید شده با وجدان شرکت ها رابطه مستقیم دارد، برخی از کارخانه ها 
از گوشت، فرآورده های گیاهی و دوز استاندارد نگهدارنده استفاده می کنند و برخی 

نیز برعکس این عمل خواهند کرد.
اسماعیل زاده کناری در مورد نگهدارنده موجود در فرآورده های گوشتی و مضرات 
آن گفت: هرچند نگهدارنده های شیمیایی سرطانزا هستند اما وجود نیترات و نیتریت 
به صورت  استاندارد آن یعنی بین ۱00 تا ۱20 میلی گرم در کیلوگرم مجاز بوده و 

مشکلی ایجاد نمی کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: اگر به سمتی حرکت کنیم 
که نگهدارنده های طبیعی جایگزین نگهدارنده های شیمیایی شود، فرآورده هایی 

چون سوسیس و کالباس به راحتی می تواند جزیی از سبد غذایی خانواده ها باشد.
وی یادآور شد: اکنون در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نگهدارنده های طبیعی 
تولید می شود اما به دلیل نبود ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه این نتایج علمی 

ارزشمند هنوز به بخش صنعت راه پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از نگهدارنده های طبیعی در مردم ارتقا 
یابد، تصریح کرد: اگر تقاضا برای استفاده از نگهدارنده های طبیعی افزایش یابد قطعا 

کارخانه ها مجاب خواهند شد به سمت این مواد بروند.
رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق فکر توسعه مازندران با اشاره به اینکه به هیچ 
عنوان از ضایعات دامی در تهیه سوسیس و کالباس استفاده نمی شود، گفت: ضایعات 
کشتارگاه ها معموال به خوراک دام و طیور ارتقا می یابد اما به هیچ وجه وارد صنعت 

غذایی نمی شود.
وی درباره بوی بد کارخانجات فرآورده های گوشتی خاطرنشان کرد: سیستم 
تصفیه فاضالب کارخانجات فرآورده های گوشتی و لبنی از نوع هوازی یا لجن فعال 
است و باید طوری عمل کند که ضایعات حاصله تخمیر شود، اما اگر این فاضالب 

خوب هوادهی نکند بوی تعفن به اطراف پخش خواهد شد.
اسماعیل زاده کناری افزود: این بو ناشی از عملکرد نامطلوب سیستم فاضالب 
بوده و هیچ ربطی به درون کارخانه و وجود ضایعات ندارد؛ به عالوه معموال باید 
شرکت های فرآورده های گوشتی حدود یک کیلومتر خارج از شهرها احداث شود تا 

مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
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