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اسالمی  شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  رامهرمز  شهردار  صفری  حسین  رامهرمز:  شهر 
گرامیداشت روز آتش نشانی، ضمن تجلیل از آتش نشانان 
از زحمات آن ها گفت: طی یک سال گذشته  و قدردانی 
شده  برخوردار  ویژه ای  تحول  از  رامهرمز  آتش نشانی 
به طور مرتب  را  و سعی خواهیم کرد تجهیزاتشان  است 

به روزرسانی کنیم.
از هفته  به آخرین روز  با توجه  و  این مراسم  پایان  در 
خانواده  و  بسیجی  کارکنان  از  تن  چند  از  مقدس  دفاع 
شهدا شهرداری و همچنین تالش گران عرصه آتش نشانی 

تجلیل به عمل آمد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر رامهرمز

روز آتش نشان در رامهرمز گرامی داشته شد
Mgosoft PDF Merger



watermark

2
اخبار

دوشنبه 15مهرماه
 1398 / شمـاره 83

دستگیری سارقان »گارد ریل های فلزي 
جاده ها« در رامهرمز

سرهنگ نجم الدین سهرابی فرمانده انتظامی گفت در گفتگو 
اظهار کرد: مأموران گشت  نامه  رامهرمز  با خبرنگار هفته نامه 
گشت  با  اهواز  رامهرمز  مسیر  در  مربچه  پاسگاه  انتظامي 
تابلوهاي  از  یکي  فقداني  متوجه  هدفمند  و  محسوس  زنی 

دوربرگردان بزرگ شدند.
تابلو  که  شدند  متوجه  بررسي  از  پس  مأموران  افزود:  وی   
تخریب و روي زمین افتاده و همچنین 2 سارق را حین سرقت 
شناسایی که سارقان به محض مشاهده مأموران از تاریکي شب 
و پوشش جنگلي استفاده و متواري شدند.  سهرابی در ادامه 
اموال  کیلوگرم   500 متهمان  مخفیگاه  از  بازرسی  در  گفت؛ 
تشکیل  از  پس  متهم  سپس  شد  کشف  نیز  سرقتی  تخریبی 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

بیمه آبداران آبفار هنوز حل نشده است
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مسئوالن  وعده های  علی رغم 
استان و پیمانکارها، یک ماه است که حل مشکل بیمه آبداران 
امروز و فردا می شود.  »حق بیمه و حقوق آبداران آب و فاضالب 
روستایی خوزستان کی پرداخت می شود؟« از عناوینی بود که از 
طریق مخاطبان در سامانه فارس من ثبت شد. علی رغم وعده های 
مسئوالن شرکت آب و فاضالب روستایی استان و پیمانکارها، یک 

ماه است که حل مشکل بیمه آبداران امروز و فردا می شود.
فاضالب  و  آب  شرکت  پشتیبانی  و  معاونت  غالمی  حسین 
روستایی استان خوزستان در مصاحبه با خبرنگار فارس در اهواز 
اظهار داشت: فهرست های بیمه تهیه شده و فرم ها تکمیل شده اند 
و امضای چک توسط پیمانکار صورت گرفته مشکل بیمه آبداران 
صد درصد حل شده و لیست باید به شعب فرستاده شود.  این 
اظهارات در حالی است که یکی از آبداران آبفار می گوید: آخرین 
بار که به سایت بیمه مراجعه کردم امروز بود که هنوز حق بیمه 
پرداخت نشده و دفترچه ها تمدید نشده اند. وی گفت: هیچ کدام 
از مسئوالن مربوطه با ما روراست نیستند و فقط امروز و فردا 
می کنند و ما همچنان منتظر مهر بیمه در دفترچه ها هستیم.

علوم  من  رشته  هستم،  یازدهم  کالس  دانش آموز  یک  من 
تجربی هست کتاب شیمی یکی از درس های اختصاصی و مهم 

رشته تجربی است.
دانش  بیشتر  و  همکالسی هایم  و  من  شیمی  کتاب  متأسفانه 
به  توجه  با  و  می باشد   ۹۷ سال  چاپ  دیگر  مدارس  آموزان 
تغییرات کتاب شیمی سال ۹۸ ما بسیاری از نکات را نداریم و 
کتاب فروشی ها کتاب شیمی چاپ سال ۹۸ را حدود ۴0 هزار 
با توجه به بخش نامه جدید  تومان می فروشند و عالوه بر آن 
دبیران آقا نمی توانند در مدارس دخترانه کار کنند و ما دبیر 
مسئله  به خاطر یک  ما  ریاضی  دبیر  از طرفی  نداریم  شیمی 
نمی تواند به مدرسه بیاید و بعد از گذشت بیش از یک هفته از 
شروع مدارس ما معلم شیمی و ریاضی نداریم من و بسیاری 
از همکالسی هایم هفته آینده آزمون تستی داریم و متأسفانه 

بسیاری از کتاب ها تا قسمتی که باید باشند نیستند.
کمی  مسئولین  که  امیدواریم  دوستانم  از  بسیاری  و  من 
مسئولیت پذیر باشند و با توجه به شرایط اقتصادی، هزینه های 
باالی کتاب های تستی و کمک آموزشی و آزمون های تستی به 
فکر خانواده ها و دانش آموزان باشند و از مسئولین خواهشمندیم 

به جای مسائل حاشیه ای به فکر دانش آموزان باشند.
قابل توجه مسئولین آموزش وپرورش رامهرمز
  ارسالی از یک دانش آموز

خدمات فنی و مهندسی کوالک 
فرهناک

جهت  کوالک  مهندسی  و  فنی  دفتر 
واجد  منشی  دو  به  خود   کادر  تکمیل 
شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز
تسلط به کامپیوتر

تسلط به سیستم حسابداری
روابط عمومی باال

شماره تماس 09163919951

مسئولین محترم خوزستان در خصوص سال 
پربارش 98 و احتمال خطرات جانی و 

مالی سیالب پاسخگو باشند

از  نمی توانم  اما  ورزشی،  قلمم  و  است  فوتبال  مربیگری  کارم 
کنار برخی موضوعات اجتماعی به سادگی بگذرم و گاها مجبورم 
نکاتی را خطاب به مسئولین محترم و زحمتکش بیان کنم. در 
زیرآب  اراضی خوزستان  یک سوم  که  گذشته  سال  سیالب های 
رفت و چند صد میلیارد خسارت به کشاورزی وزندگی مردم وارد 
شد، هر عزیزی سعی کرد دیگری و نهادی را مقصر جلوه داده و 
عکس سلفی اش حین کمک را با دوربین باکیفیت تری بگیرد تا 
هنگام پخش در فضای مجازی چهره اش خسته تر و دلسوزانه تر 
به نظر برسد؛ اما اکنون که به گفته برخی کارشناسان امر سال 
پربارشی داشته و عن قریب است که بارش ها در مناطق باالدستی 
آغاز شود، برای سیالب های احتمالی چه تدابیری اندیشیده شده 
است؟ اگر مسئولین محترم در این فکرند که گونی و لودرهای 
بیشتری فراهم کنند، دستشان درد نکند. واقعاً جای بسی تشکر 
اقدام علمی و اصولی در جهت کاهش خسارت ها  اما چه  دارد؛ 
چه  به راستی  گرفته اید؟  نظر  در  بندها  سیل  تجهیز  و  تهیه  و 
گذشته  سال  سیل زدگان  گسترده  خسارت  جهت  مبالغی 
سؤاالت  خصوص  در  سریع تر  چه  هر  لطفاً  داده اید؟  تخصیص 
اقدامات  از  ارائه گزارشی کامل  با  و  نموده  یادشده شفاف سازی 
پیش بینی شده جهت مقابله با سیالب احتمالی امسال، دل مردم 
خوزستان را شاد نموده و اگر اقدامی هم نکرده اید، زودتر اعالم 
بفرمایید تا خود مردم فکری به حال زمین های زراعی و خانه و 

کاشانه شان کنند. چراکه دیگر فرصت سعی و خطا نداریم.
محسن بابادی

توسط  سرگچ  غار  نظافت  پاک  غار  ملی  روز  مناسبت  به 
کوهنوردان رامهرمزی و غارنوردان اهوازی انجام شد

۱۷۰۰ لوح 
هخامنشی به 

موزه ملی
 ایران رسید

موزه  مدیرکل 
ایران:  ملی 
گل نبشته   ۱۷۸۳
با  هخامنشی 

همراهی اسکورت ویژه از فرودگاه امام خمینی )ره( به موزه 
ملی ایران رسید. چهارشنبه دهم مهر، این آثار تاریخی بعد از 

۸۴ سال در موزه مادر ایران نمایش داده می شوند.

شورای  دبیر  و  کشاورزی  جهاد  مدیر 
با  گفتگو  در  رامهرمز  شهرستان  کشاورزی 

خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه اظهار کرد:
جلسات  سالن  محل  در  که  جلسه  این  در   
و  فرماندار  مدیریت  با  شهرستان  فرمانداری 
رئیس شورای کشاورزی و حضور سایر اعضای 
ارائه  ضمن  شد،  برگزار  کشاورزی  شورای 
دست  و  انجام شده  فعالیت های  از  گزارشی 
و  شهرستان  گذشته  زراعی  سال  آوردهای 
برنامه های در دست اقدام سال زراعی جدید و 
بررسی مصوبات جلسه قبل، بر آمادگی و اقدام 
نیازمندی های  رفع  و  بسترسازی  جهت  الزم 
بخش کشاورزی و کشاورزان جهت برخورداری 

از سال زراعی پر تولید تأکید شد.
از  پس  جلسه  این  در  افزود:  میرساالری 
فرهنگی  میراث  اداره  اقدام  مباحث،  تبادل 
کانال  ابتدایی  متر   ۳۳ طول  پاک سازی  جهت 
همکاری  با  سیفون  سازه  خروجی  انحرافی 
کانال  تکمیل  فرهنگی،  میراث  پژوهشگاه 
دریچه  بازگشایی  سیفون،  خروجی  انحرافی 
تحت  اراضی  سطوح  اعالم  و  چهارگانه  انهار 
نصب  پیگیری  روستا،  هر  در  آن  پوشش 
افزایش  جهت  جره  سد  سرریز  دریچه های 
سد  آب  رهاسازی  پیگیری  و  ذخیره سازی 

بهره برداری  توسط شرکت  اراضی  ماخار  جهت 
زهره و جراحی، تسریع در پیگیری ساماندهی 
رودخانه مارون در محل روستاهای کهله ها و 
با توجه به انحراف رودخانه و خسارات  بقعه ها 
وارده، توسط امور آب شمال شرق، مدیریت هر 
چه بهتر شبکه و دریچه های آبگیر اراضی تحت 
شبکه مارون در بخش سلطان آباد و رهاسازی 
مارون،  بهره برداری  شرکت  توسط  ماخار  آب 
تعیین و اعالم مسئول دریچه چهارگانه توسط 

با همفکری کشاورزان، تسریع در  نظام صنفی 
خرید و توزیع سهمیه بذور کلزا و گندم و سایر 
توسط  پاییزه  کشت های  موردنیاز  نهاده های 
خصوصی،  بخش  کارگزاران  و  روستایی  تعاون 
و  گندم  و  کلزا  کشت  تسهیالت  پرداخت 
اطالع رسانی و استمهال و تمدید وام ها توسط 
کشاورزی،  جهاد  همکاری  با  کشاورزی  بانک 
توسط  دهیاران،  و  بخشداران  صنفی،  نظام 
بانک کشاورزی و انجام عملیات واکسیناسیون 

اداره  توسط  شهرستان  بومی  طیور  رایگان 
و  بخشداری ها  ادارات،  همکاری  با  دامپزشکی 
دهیاران از مهم ترین مصوبات این جلسه بودند.

دبیر شورای کشاورزی در حاشیه جلسه گفت: 
با توجه به اهمیت کشت کلزا و نیاز روغن کشور 
جهت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  خاص  توجه  و 
به  از کشاورزان  و حمایت  این محصول  توسعه 
ازا هر هکتار کشت کلزا مبلغ پنج میلیون تومان 
از شروع  نظر گرفته شد که پس  در  تسهیالت 
به  متقاضیان  مهرماه(  ششم  )از  قرارداد  انعقاد 

بانک کشاورزی معرفی خواهند شد.
بهینه  استفاده  لزوم  به  توجه  با  افزود:  وی 
وزارتخانه  سوی  از  کشور  آب وخاک  منابع  از 
در  گلخانه  توسعه  و  احداث  به  ویژه ای  توجه 
با  می تواند  متقاضیان  و  گردید  مختلف  ابعاد 
الی ۹ درصد  بانکی ۷  از تسهیالت  برخورداری 

در این خصوص نیز اقدام نمایند.
خاص  شرایط  به  توجه  با  جلسه  پایان  در   
حوادث  انواع  به  ابتال  بودن  مستعد  خوزستان، 
بحران  مدیریت  تأکید  و  جوی  و  طبیعی 
توصیه  و  ویژه  توجه  خوزستان،  استانداری 
کشاورزان به بیمه محصوالت کشاورزی در سال 
آقای رفاعی دبیر مدیریت بحران  جاری توسط 

شهرستان مورد تأکید قرار گرفت.

بگویم،  چه  که  گله  گله دارم،  تاریخ  از  من 
شکایت دارم. ای کاش در خلقت انسان دستگاهي 
تعبیه می شد که هرچند سال یک بار کل سیستم 
)تازه سازی(  رفرش  را  انسان  بدن  فیزیک  و 
در  می شد.  نو  از  روزي  نو،  از  روز  و  می کرد؛ 
مراجعات  در  خیلي  که  آن ها  صورت  این 
عذاب  این قدر  دیگر  هستند،  افراطي  تاریخي 
نمی کشیدند. بله چهار سال دیگر گذشت و ملت 
شریف ایران و بالطبع همشهریان عزیزمان خود 
را آماده می کنند تا بازهم همان بساط تاریخي 
انتخابات با تمام شیرینی ها و گهگاه تلخی هایش 
تاریخي  حافظه ی  این  نبود  اگر  سازند.  مهّیا  را 
اجازه  به ذهن خود  عذاب دهنده من، هیچ گاه 
و  چهل  دهه  دورودراز  سال های  آن  تداعي 
به  خیلی ها  که  سال هایی  نمی دادم.  را  پنجاه 
خاطر همین آب آشامیدني رامهرمز به مجلس 
رفتند. رفتند که بسازند، ولي نساختند. بعدی ها 

مردم  دغدغه  دوران  آن  در  نساختند.  و  رفتند 
که  نبود،  تحصیل کرده شان  فرزندان  بیکاري 
براي تحصیل کرده ها چیزي که فراوان بود شغل 
و کار بود. نقطه ی ضعف و پاشنه ی آشیل مردم، 
همان  آشامیدني.  شیرین  آب  بود،  آب  فقط 
صندلی های  بین  راهروهاي  تمام  که  سال هایی 
مینی بوس های اهواز رامهرمز پر بود از بشکه های 
بیست لیتري آب اهواز. پس چه انگیزه ای بهتر از 
آب براي انتخابات، هر سخنران انتخاباتي، قول 
آب  فقط حل مشکل  فهیم  مردم  به  مردانه اش 
دیگر می دانم  به سن گذاشتم،  پا  اآلن که  بود. 
حق به جانب همان نمایندگان بود که مشکل آب 
تصور می کردیم.  اشتباه  ما  بله،  نکردند.  را حل 
اگر مشکل آب رامهرمز حل می شد، دیگر حرفي 
و  خواسته  مردم  دیگر  اساساً  نبود.  گفتن  براي 
انگیزه ی چشمگیري نداشتند، پس چرا باید شور 

انتخاباتي داشته باشند؟

باید دغدغه  انتخابات  عزیزان همشهري،  بله 
انگیزه  این  دوراني  و  عصر  هر  در  باشد.  داشته 
می آورند.  وجود  به  برایمان  قهرن  را  دغدغه  و 
گاه به صورت نیاز فردي، مثاًل حل کردن مشکل 
قومي،  انسجام  به صورت  گاه  فرزندان،  بیکاري 
قبیله ای و طایفه گري، گاه تعلق به یک تشکل، 
یا  در صد ظهورش خوشبختانه  آخري  این  که 
ندارد.  وجود  اساساً  یا  است  کمتر  شوربختانه 
ولي هیچ گاه احدي از این سینه سوختگان اهل 
واقع  با مّنت و چه بي مّنت،  خدمت، حاال چه 
کار و حقیقت ماجرا را صادقانه با مردم خود در 
مردم،  ای  که  نگفتند  حداقل  نگذاشتند.  میان 
به  مملکت  تمامیت  براي  قانون  وضع  براي  ما 
مجلس می رویم. کار ما صرفاً در حیطه ی وضع 
قوانین است و امور اجرایي مملکت را دولتمردان 
همان  بازهم  بگویند  اگر  که  می دهند.  انجام 
دغدغه ها  و  می شود  تکرار  تاریخي  تلخ  قّصه ی 

از بین می روند و ...
باشیم.  داشته  با خودمان صادق  بیاییم  پس 
اگر  خطاست.  آزمودن  را  آزموده  که  بپذیریم 
قرار است فریب بخوریم، بگذاریم فریب جدیدي 
باشد، از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم. بگذاریم 
الاقل وجدانمان راحت باشد و به خودمان دروغ 

نگوییم.
عبدالمجید هرمزي - دبیر بازنشسته

اعالم شد که عده ای حقوق های نجومی گرفته اند و خورده اند و ما این 
این  شما  این که  باشد  راحت  خیالتان  و  می کنیم  اخذ  آن ها  از  را  مبالغ 
ثروت های بربادرفته را برگردانید یا برنگردانید دردی را از دردهای مردم 
التیام نمی بخشد چون با این پول های ازدست رفته خانه و کاشانه کارمندان 
و کارگران و آحاد جامعه به ویرانی کشیده شده و درصدی از همین پول های 
بازنشستگان را سروسامان  غارت شده می توانست زندگی دیگر شاغالن و 
آنچه عقل های سالم  نسوزند.  قطره چکانی  و در حسرت حقوق های  دهد 
و حتی مردم عادی سؤال می کنند وقتی که ما دولت و مجلس و دیوان 
محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه وبودجه، سازمان 
کمیسیون  نگهبان،  شورای  استصوابی،  نظارت  استخدامی،  و  اداری  امور 
تلفیق بودجه داریم؟ و مو را از ماست می کشند چرا باید چنین فاجعه ای 
رخ دهد؟! در همین شهرها و روستاها بچه هایی داریم که با نان خشک و 

چراغ نفتی و بااراده ای آهنین تحصیل کرده اند که یا استخدام نمی شوند و 
نمی رود؟  باالتر  میلیون  یا شش  پنج  از  استخدام شوند حقوقشان  اگر  یا 
اما مدیرکل یا مسئول فالن اداره و دستگاه، ماهی باالتر از ۳00 تا ۴00 
میلیون حقوق گرفته! و این ظلمی است که بر پیکر مردم واردشده و بهتر 
است بگوییم آتش بر سفره ی فقرا و کارمندان شاغل و بازنشسته افکنده و 
جبران ناپذیر است. ملت از قوه قضائیه می خواهد که با مسببان و مقصران 
این فاجعه با شدت و حّدت رفتار نماید و دولت باید در قبال این نقیصه 
و ضایع شدن حقوق کارمندان و بازنشستگان و دیگر آحاد، حقوق ماهیانه 
آن ها را ارتقاء دهد تاکمی عدالت و مساوات رعایت شده باشد هرچند که 
این بی عدالتی فاحش و ناحق، زخم های آن ها را التیام نخواهد بخشید!/ گر 

حکم شود که دزدگیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند.
عبدالنبی هیبتی

آرزوهای آسیه دختر نوجوان رامهرمزی خوزستانی 
رامهرمزی  ساله   ۱۷ دختر  آسیه  شد.    کتاب 
شکست  و  سرطان  با  مبارزه  از  پس  خوزستانی 
جمعیت  میان  در  پنجشنبه شب  بیماری  این 
به چاپ  آرزوی  از کتابش که همیشه  دوستدارانش 

رسیدنش را داشت رونمایی کرد.
شاهد  پنجشنبه  شامگاه  اهواز  مرکزی  کتابخانه 
رامهرمزی  نوجوان  دختر  امیدهای  و  شادی ها 
خوزستانی بود که پس از شکست و از پای درآوردن 
چاپ  به  خیران  کمک  با  را  کتابش  سرطان  بیماری 
فقط  آسیه  نوشته های  همه  هرچند  بود.  رسانده 
از  را  حرف هایش  تمام  می شد  و  نبود  کتابش  در 
امید  از  نشان  کتاب  این  چاپ  اما  خواند  چشمانش 

آسیه بود، امیدی که جانی را به تن بازگردانده بود.
شرق  در  رامهرمز  شهرستان  اهل  قاسمی  آسیه 
خوزستان است که از سال ۹۴ با سرطان دست وپنجه 

نرم می کند و امروز بهبودیافته است و دلش می خواهد 
ندای امید را به گوش همه کودکان مبتالبه سرطان 

برساند.
طبیبی که نجات بخش آسیه شد

آسیه با اشاره به مسیر سخت و دشوار زندگی اش 
زندگی ام  نمی دانستم  بیماری ام  ابتدای  می گوید: در 
به کجا ختم می شود، برای همین وقتی تمام وجودم 
پر از ناامیدی بود، این 2 بیت شعر کوتاه برای من 
دوباره  توان  و  امید  من  به  که  بود  طبیبی  مانند 
بخشید: »بانام رضا به سینه ها گل بزنید/ با اشک به 
بارگاه او پل بزنید/ فرمود که هر زمان گرفتار شدید/

بر دامن ما دست توسل بزنید«.
آسیه توضیح می دهد: خواه یا ناخواه آدم در زندگی 
در یک بازی قرار می گیرد که خبری از بردوباخت آن 
نیست برای همین باید این بازی را ادامه داد تا پیش 

داور بازی کارت قرمز دریافت نکند.

وی خاطرنشان می کند: واژه امید بهترین واژه برای 
زندگی است و خوب است در البالی زندگی خدا را 
گم نکنیم، امروز خوشحالم بااقتدار از پس سرنوشت 
همین  بگویم  باید  نباشم  بی انصاف  اگر  و  برآمدم 
سختی ها قلم به دستم داد تا آنچه از دلم برمی آید را 

به تحریر دربیاورم.
آرزوی ساده و کودکانه آسیه با کمک گروه خیران 
همیاران بی نام عملی شد، چاپ دلنوشته های آسیه 
گروه  این  که  است  آرزویی  پنجاهمین  و  چهارصد 

خیران برآورده می کنند.
هدی رشیدی که هدایت این گروه را بر عهده دارد 
تاکنون  او  است  معروف  آرزوهای خوزستان  خاله  به 
آرزوی   ۴50 خیران  و  همراهان  کمک  با  توانسته 

کودکان مبتالبه سرطان را برآورده کند.
وی به سختی های چاپ کتاب اشاره کرد و گفت: 
برای چاپ کتاب آسیه از افراد مختلفی کمک گرفتیم 

و در این راه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن 
هنرهای تجسمی خوزستان، ناشر کتاب به کمک ما 
از  یکی  آسیه  کتاب  چاپ  وانفسای  در  اما  آمدند 
از  را  بود  هم اتاق  او  با  بیمارستان  در  که  دوستانش 
لذا  گذاشت  تأثیر  بسیار  او  روحیه  در  که  داد  دست 
خواسته ما این بود تا کتاب هر چه سریع تر به چاپ 

برسد.
ارشاد  اداره کل فرهنگ و  افزود: خوشبختانه  وی 
اسالمی خوزستان مجوز کتاب را در سریع ترین زمان 
ممکن برای ما آماده کرد و کتاب آسیه بالفاصله برای 

چاپ آماده شد.
خوش شانسی آسیه در اوضاع بد چاپ کتاب

نوجوان  و  کودک  شاعر  دوست،  رحمان  مصطفی 
بیان کرد: اینکه همه دست به دست هم دادند تا این 
کتاب شکل بگیرد بسیار خوشایند است، آسیه برای 
ادامه راهش بسیار مصمم است و بمب انرژی است که 

با امید در این راه قدم نهاده است.
وی افزود: وضع چاپ کتاب خیلی بد است و چاپ 
انتشارات  بد  دوره  این  در  آن هم  آسیه  کتاب  شدن 

شانس بزرگی برای او است.
رحمان دوست گفت: آسیه امیدبخش همه ما شده 
درهر  و  زیباست  زندگی  که  می گوید  ما  به  و  است 
بهتری  فردای  و  باشیم  امیدوار  می توانیم  شرایطی 

برای خود بسازیم.
در  حضور  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جشن رونمایی کتاب آسیه گفت: هر اتفاقی در حوزه 

فرهنگ و به ویژه کتاب و کتاب خوانی ارزشمنداست.
کتابی برآمده از جان و جهان آسیه

جان  از  برآمده  کتاب  این  گفت:  جوروند  محمد 
را  آن  مطالب  وقتی  و  است  آسیه  بزرگ  جهان  و 
روبه رو  حرفه ای  نویسنده  یک  با  انگار  می خوانیم 

هستیم.

وی بیان کرد: انجمن هنرهای تجسمی فعالیت های 
خوب و مختلفی را در کارنامه خوددارند اما تصویرگری 
کتاب آسیه به عنوان شاه بیت فعالیتشان در تاریخ ثبت 

خواهد شد.
نیز  خوزستان  تجسمی  هنرهای  انجمن  رییس 
آماده سازی  برای  تصویرگر   2۴ بودن  کار  به پای 
از  پس  آسیه  کتاب  گفت:  و  کرد  اشاره  آسیه  کتاب 
 ۴2 دارای  و  منتشرش  نسخه   ۳00 در  صفحه آرایی 

داستان کوتاه است.
محمد عدیلی پور عنوان کرد: تالش ما این بود 
ممکن  نحو  بهترین  به  کتاب  این  تصویرگری  تا 
صورت گیرد برای همین تمام تصویرگران از میان 
باال  کار  انتخاب شدند و سطح  هنرمندان حرفه ای 
است. در پایان کتاب دست نوشته های آسیه با حضور 
مدیران فرهنگی استان، هنرمندان، شاعران، دوستان 

و خانواده آسیه رونمایی شد.

برگزاری اولین جلسه شورای کشاورزی سال زراعی 
99-98 شهرستان رامهرمز

با حضور »مصطفی رحمان دوست«، شاعر کودک و نوجوان؛ 

کتاب آرزوهای »آسیه« دختر نوجوان رامهرمزی )خوزستانی( رونمایی شد

صدای مردم

گله از تاریخ/ در انتخابات هوشیار باشیم
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در  رامهرمز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
رامهرمز  هفته نامه  اقتصادی  خبرنگار  با  گفتگو 
بی پایان  الطاف  به  عنایت  با  داشت:  اظهار  نامه 
شاهد   1397-98 زراعی  سال  در  خداوند، 
پراکنش  و  بارش  میزان  قابل مالحظه  افزایش 
به نحوی که میزان  بوده ایم  بارش  الگوهای  مطلوب 
رامهرمز  شهرستان  کشاورزی  محصوالت  تولید 

بی نظیر  رکوردی  به  برابری  چند  جهشی  با 
است. دست یافته 

درزمینه  افزود:  میرساالری  مهرداد  سید   
برنج  علی الخصوص  و  تابستانه  محصوالت  کشت 
مقایسه  در  محصول  این  کشت  میزان  نیز  چمپا 
سطح  به  برابری   4 تا   3 جهشی  با  قبل،  سال  با 
4200 هکتار بالغ گردید که این خود یک رکورد 

است توسط کشاورزان  رامهرمز  در 
شرایط  به  عنایت  با  کرد:  تصریح  میرساالری 
اخیر،  سال های  در  حادث شده  آبی  تنش های  و 
سنتی  آبیاری  جایگزین  روش های  از  استفاده 
ضروری  آب  مصرف  میزان  کاهش  راستای  در 
کارگاه های  برگزاری  با  مدیریت  این  لذا  بوده، 
اهمیت  ترویج  و  اطالع رسانی  و  متعدد  آموزشی 

این موضوع، تمامی تالش خویش را مصروف این 
خشکه کاری  سطوح  به نحوی که  است  نموده  مهم 
میزان مصرف  قابل مالحظه  باعث کاهش  که  برنج 
انگشت شمار  و  ناچیز  بسیار  میزان  از  آب می شود 
به  برابری  چندین  افزایش  با  قبل،  سال های  در 

است. بالغ گردیده  220 هکتار  سطح 
افزایش  به  عنایت  با  نمود:  بیان  ادامه  در  ایشان 

قابل مالحظه سطوح کشت برنج، انتظار می رود میزان 
که  رود  فراتر  تن  از 14000  برنج شهرستان  تولید 
عالوه بر بهبود معیشت و کیفیت زندگی کشاورزان 
باعث تعدیل نرخ این محصول مهم و استراتژیک و 

بهبود شرایط اقتصادی جامعه خواهد شد.
پایان  در  رامهرمز  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ریزش  آن  پیامد  و  دستی  برداشت  گفت: 

در  محصول  این  معضالت  از  رسیده،  دانه های 
دلیل  همین  به  است  آن  نهایی  عملکرد  کاهش 
تعداد  تاکنون  جاری  سال  تابستان  ابتدای  از 
برنج  برداشت  مختص  سبک  کمباین  دستگاه   9
در  و  تأمین  توسعه  صندوق  تسهیالت  محل  از 
شهرستان  مختلف  بخش های  متقاضیان  اختیار 

گرفت. قرار 

حسن خادمی رامهرمزی
با پیدایش و استخراج نفت در خوزستان، مناطق 
نفت خیز این دیار، تحوالت عظیمی یافته و شرکت 
به سرعت  و  دیگری  از  پس  یکی  نفتی  شهرهای 
احداث گردیدند. در دهه 1290  انگلیسی ها  توسط 
نفتی که در جهان منحصربه فرد  یک مخزن عظیم 
این  شد.  کشف  انگلیسی  کارشناسان  توسط  بود؛ 
زهره  مارون،  رودخانه  سه  حدفاصل  بزرگ  مخزن 
در  آن  گرمای  بااین وجود  اما  داشت  قرار  و جراحی 
تابستان ها تا 60 درجه سانتی گراد می رسید و از این 
نظر دهمین مکان گرم جهان به حساب می آمد. این 
منطقه در زمستان ها محل قشالق گروهی از طایفه 
برای چرای  مناسبی  را مکان  آنجا  بود که  آغاجری 
غربی  جنوب  و  غرب  در  بودند.  یافته  دام هایشان 
ساکنان  که  داشت  قرار  روستا  تعدادی  منطقه  این 
جنوب  و  شرق  روستاهای  در  اما  بودند  عرب  آن ها 
شرقی آن مردم لر زبان سکونت داشتند. در شمال 
می شد  منتهی  مارون  رودخانه  به  که  منطقه  این 
و  عرب زبان ها  از  ترکیبی  آن  روستاهای  ساکنان 
به ماهشهر  این منطقه که  بودند. جنوب  زبان ها  لر 
تا کیلومترها شوره زار و هور بود که  منتهی می شد 
سکونت  آنجا  در  نشین  عرب  روستای  کمی  تعداد 
داشتند. در این میان روستای آسک و کوه سوخته با 
قدمتی بیش از سه هزار سال ازجمله نواحی تاریخی 
و برجسته این منطقه به شمار می رفت. انگلیسی ها 
با توجه به حضور طایفه آغاجری و اطالعاتی که از 
مخزن  این  نام  بودند،  آورده  دست  به  منطقه  این 
مکاتبات  در  و  نامیده  »آغاجاری«  را  نفتی  بزرگ 
نمودند. در سال  استفاده  نام  از همین  رسمی خود 
منطقه حفر شد  این  در  نفت  چاه  نخستین   1305
کند  جلب  خود  به  را  انگلیسی ها  نظر  نتوانست  که 
زیرا استخراج نفت این چاه ازنظر اقتصادی به صرفه 
چاه  به  امروزه  که  چاه  این  شد.  پلمپ  لذا  و  نبود 
بانام  صفر یک معروف است، در منابع شرکت نفت 
بعدی  چاه  است.  یادشده  آن  از  نیز  قدیم  آغاجاری 
آن  نفت   1316 سال  در  که  است  یک  شماره  چاه 
ترتیب  به  نیز  بعدی  چاه های  و  می رسد  تولید  به 
این  از   1322 سال  تا  انگلیسی ها  اما  می شود  حفر 
اشغال  از  پس  نمی کنند.  بهره برداری  عظیم  مخزن 
 1320 سال  شهریورماه  در  متفقین  توسط  ایران 
که  خود  خودروهای  بنزین  تأمین  به  آن ها  نیاز  و 
می بایست مواد غذایی و دیگر نیازهای جبهه روسیه 

را تأمین کنند، تحقیقاتی در این رابطه صورت گرفت 
که نتیجه این تحقیقات نشان داد که نفت چاه های 
منطقه آغاجاری باوجوداینکه نسبت به دیگر مناطق 
آن  از  بیشتری  بنزین  اما  است  سنگین تر  نفت خیز 
خط   1322 سال  اساس  این  بر  می آید.  دست  به 
آبادان کشیده شد  پاالیشگاه  به  آغاجاری  از  لوله ای 
کند؛  منتقل  پاالیشگاه  این  به  را  آغاجاری  نفت  تا 
بنزین  به  آغاجاری  نفت  تبدیل  برای  پاالیشگاه  اما 
خاطر،  همین  به  و  نداشت  اختیار  در  امکاناتی 
آمریکایی ها به وسیله یک کشتی وسایل موردنیاز این 
کار را از آمریکا به ایران آورده و در پاالیشگاه آبادان 

نصب کردند.
 اهمیت منطقه نفت خیز آغاجاری باعث شد که 
در حدود سال 1318, انگلیسی ها شروع به احداث 
فعلی  محل  در  مسکونی  و  اداری  ساختمان های 
در  شهر  شرکت  یک  و  نموده  آغاجاری  شهرستان 
و  اداری  تأسیسات  آغاز  در  کنند.  ایجاد  محل  این 
انگلیسی  عالی رتبه  کارمندان  برای  بنگله  شش 
برای  نیز  دیگری  های  بنگله  به مرور  و  شد  ساخته 
بنگله  شش  کنار  در  شد.  ساخته  کارمندان  دیگر 
یک  بودند،  انگلیسی  همه  که  عالی رتبه  کارمندان 
شد.  احداث  گلف  زمین  یک  و  باشگاه  یک  سینما 
با گسترش فعالیت های شرکت نفت در این منطقه 
شرکت  کارگران  اسکان  برای  کار،  نیروی  جذب  و 
برای  انگلیسی ها   ,17 نمره  نام  به  محلی  در  نفت، 
به صورت  را  چادر  سیصد  حدود  کارگران،  اسکان 
سیمانی  سکوهای  روی  بر  هم  روبروی  و  ردیفی 
اولیه  امکانات  فاقد هرگونه  این چادرها  برپا کردند. 
زندگی بود. شرکت نفت تعدادی آشپزخانه و توالت 
چادرها  کرد.  احداث  چادر  نزدیکی  در  نیز  عمومی 
برق نداشتند و آب موردنیاز نیز به وسیله تانکر تأمین 
 17 نمره  کارگری  کمپ  بهداشتی  امکانات  می شد. 
بود.  بین المللی  استانداردهای  سطح  پایین ترین  در 
مشکالت آب آشامیدنی به خصوص در گرمای باالی 
کمبود  آغاجاری،  تابستان  سانتی گراد  درجه   60
بودن  پایین  و  کارگران  همسران  زایمان  برای  ماما 
سطح دستمزد کارگران باعث شد که بعدها اعتصاب 
از  انگلیسی  منابع  بگیرد.  شکل   1325 بزرگ سال 
در  یادکرده اند.  جعفر  میدان  بانام  شهر  شرکت  این 
مورد نام میدان جعفر بعضی از روایات محلی حاکی 
شهر  شرکت  این  تأسیس  از  پیش  که  است  آن  از 
دیگر  و  انگلیسی ها  مسکونی،  خانه های  ساخت  و 
می کردند.  زندگی  چادر  در  نفت  شرکت  کارکنان 
بود  بزرگی  انگلیسی ها میدان  اسکان  در کنار محل 
این محل  را در  که آن ها مراسم و جشن های خود 
برگزار می کردند. در کنار این میدان پیرمردی به نام 
جعفر به کار دست فروشی اشتغال داشت و لذا این 
میدان به نام وی میدان جعفر نامیده شد. هنگامی که 
برپا  مکان  این  در  را  خود  شهر  شرکت  انگلیسی ها 
کردند بر همین اساس نام میدان جعفر را بر روی آن 

گذاشتند. در روایت دیگری گفته شده که جعفر فرد 
بدنامی بوده که در آنجا زندگی می کرده

باشد  نزدیک  حقیقت  به  نمی تواند  روایت  این 
انگلیسی ها  اسناد  تمامی  در  جعفر  میدان  نام  زیرا 
را  بدنام  فرد  یک  نام  آن ها  که  است  بعید  و  آمده 
به روی شرکت شهر خود بگذارند. با توجه به اینکه 
انگلیسی ها  که  بود  شهری  شرکت  اولین  شهر  این 
لذا  ساختند  آغاجاری  نفت خیز  منطقه  مرکز  در 
که  یافت  شهرت  نیز   )center oil( نفت  مرکز  به 
شد.  معروف  تریلی  سن  به  محلی  مردم  لهجه  در 
در  که  انترناش  ماشین های  رانندگان  آن چنان که 
محدوده آغاجاری، پازنان و گچساران دررفت و آمد 
مضمون  این  به  را  شعری  رانندگی  هنگام  بودند، 
مردم  زبان  ورد  بعدها  که  می کردند  زمزمه  زیرآب 
یا  یا گچم  تریلی،  پشتش  انترناشه  »...ماشینم  شد. 
انگلیسی آمده است  یا سنتریلی«! در منابع  پازنون 
این محل آن  این شرکت شهر در  که علت ساخت 
بود که با توجه به دو مخزن نفتی پازنان و گچساران 
آغاجاری  نفت خیز  منطقه  شرق  در  پیش ازاین  که 
این  انگلیسی  کارشناسان  تصور  بودند،  کشف شده 
آغاجاری  شرق  در  نفت  چاه های  تمامی  که  بود 
بعدی  حفاری های  و  اکتشافات  اما  واقع شده اند 
غربی  بخش  در  عظیمی  مخازن  که  داد  نشان 
شد  باعث  مسئله  این  دارد.  وجود  آغاجاری  منطقه 
شهر  شرکت  گسترش  و  توسعه  از  انگلیسی ها  تا 
تصمیم  و  برداشته  دست  جعفر(  )میدان  آغاجاری 
بخش  در  شهرهایی  شرکت  احداث  با  که  بگیرند 
به سمت  را  خود  تأسیسات  آغاجاری  منطقه  غربی 
غرب منتقل کنند. تأسیس دو شرکت شهر کوچک 
ادامه این سیاست بود.  »سربند« و »نمره یک« در 
نفت  صنعت  کارگران  بزرگ  اعتصاب   ,1325 سال 
آغاجاری در جهت بهبود وضعیت معیشت و کمبود 
جعفر«  »میدان  شهر  شرکت  در  زندگی  امکانات 
سبب شد که انگلیسی ها علی رغم سیاست هایشان به 
خواسته های کارگران تن دردهند و دست به ساخت 
کارگران  برای  رفاهی  امکانات  و  سازمانی  خانه های 
را  غرب  به  نگاه  سیاست  انگلیسی  بااین حال  بزنند. 
آوردند؛  عمل  به  که  بررسی هایی  با  و  داده  ادامه 
جدید  شهر  شرکت  یک  تأسیس  برای  را  نقطه ای 
شرکت  آنجا  در  و  گرفته  نظر  در  منطقه  غرب  در 
اولیه  مطالعات  کردند.  تأسیس  را  »میانکوه«  شهر 
برای ساخت این شرکت شهر از حدود سال 1326 
آغاز شد. با توجه به اسناد و منابع انگلیسی و منابع 
محلی، ساخت شرکت شهر میانکوه در سال 1329 
تقریباً به پایان رسید و انگلیسی ها کارمندان رده باال 
و در ادامه کارگران بخش حفاری و دیگر بخش های 
خود را به مرورزمان از شرکت شهر »میدان جعفر« 
شرکت  در  کردند.  منتقل  شهر  شرکت  این  به 
مسکونی  خانه های  ساخت  برای  شهرجدیدمیانکوه 
شد  گرفت  نظر  در  کارمندی  و  کارگری  بخش  دو 

داشتند.  فاصله  کاماًل  یکدیگر  از  بخش  دو  این  که 
بنگله ها و خانه های کارمندی به تعداد فراوان برای 
این  و خارجی ساخته شد.  ایرانی  کارمندان  اسکان 
خانه ها مجهز به کلیه امکانات زندگی بود و در بنگله 
اسکان خدمتکاران  برای  نیز  کارمندی، محلی  های 
نامیده  روم«  »بای  که  بود  گرفته شده  نظر  در  نیز 
می شد. در این بخش و به مرورزمان امکانات رفاهی 
ورزشی  زمین های  و  سینما  باشگاه  استخر  مانند 
شرکت  در  شاغل  ایرانی  و  خارجی  کارمندان  برای 
نفت احداث گردید. در بخش کارگری شرکت شهر 
میانکوه، خانه های دوخوابه و سه خوابه برای اسکان 
برق  و  آب  دارای  خانه ها  این  شد.  ساخته  کارگران 
نیز  بهداشتی  بودند و سرویس های  لوله کشی  و گاز 
برای آن ها در نظر گرفته شده بود. در بخش کارگری 
نیز امکانات رفاهی از قبیل باشگاه استخر سینما و 
بیمارستان  یک  بود.  تأمین شده  نیز  ورزشی  زمین 
کوچک چند تختخوابی نیز در شرکت شهر میانکوه 

ساخته شد.
در ادامه سیاست انگلیسی ها در منطقه نفت خیز 
به  درخزینه  راه آهن   1327 سال  آغاجاری، 
مسجدسلیمان جمع آوری و کلیه امکانات و کارکنان 
آن به راه آهن جدیدی که آن ها بین امیدیه و بندر 
ماهشهر و به طول 60 کیلومتر کشیده بودند؛ منتقل 
شدند. البته این راه آهن در محل 19 مایلی امیدیه 
دارای یک خط فرعی بود که به محل رودخانه زهره 
آنجا یک  در  انگلیسی ها  در منطقه سویره می رفت. 
سنگ شکن برای تأمین مصالح ساختمانی خانه های 
احداث  بودند.  کرده  احداث  امیدیه  شهر  شرکت 
افزایش  گرفت.  صورت  دلیل  چند  به  راه آهن  این 
خوزستان  نفت خیز  مناطق  در  نفت  چاه های  تولید 
به خصوص در هفتکل نفت سفید، پازنان، گچساران و 
آغاجاری باعث شد که انگلیسی ها در جستجوی یک 
ماهشهر  بندر  مناطق،  این  به  نزدیک  و  بندر جدید 
زیرا  کنند  انتخاب  صادراتی  بندر  یک  به عنوان  را 
نزدیک تر  مناطق  این  به  آبادان  به  نسبت  ماهشهر 
بود. البته کار کارشناسی و تعین محل بندر ماهشهر 
از شروع جنگ جهانی  پیش  از  نفت  برای صادرات 
دوم آغاز شد اما به دلیل شروع جنگ کار طراحی و 
ساخت آن متوقف گردید. پس از پایان جنگ جهانی 
ذخیره  بزرگ  تانکرهای  و  بندرگاه  ساخت  با  دوم، 
نفت و راه اندازی راه آهن ماهشهر امیدیه این کار پی 

گیری شد.
این  موردنیاز  مواد  تأمین  و  چاه های جدید  حفر 
راه آهن  این  انگلیسی ها  بود که  چاه ها علت دیگری 
را احداث کنند. آن ها مواد و لوازم موردنیاز چاه های 
نفت را توسط کشتی، از انگلستان و دیگر کشورها، به 
بندر ماهشهر وارد کرده و سپس به وسیله این راه آهن 
آن ها را در فاصله 50 کیلومتری ماهشهر در محلی 
که بعدها امیدیه نامیده شد، دپو کرده و سپس این 
نفت  چاه های  محل  به  کامیون  با  را  لوازم  و  مواد 

می فرستادند. پیش از تأسیس شرکت شهر امیدیه، 
این محل وجود داشت  نام عمیدیه در  به  روستایی 
به دو بخش عمدیه علیا و عمدیه سفال تقسیم  که 
به چند  آغاز محدود  این روستا در  می شدساکنان 
با ورود شرکت  خانواده عرب و ترک زبان می شدند. 
نفت به این منطقه و تأسیس راه آهن به مرور جمعیت 
آن افزوده شد. تعداد هشت کوره آجرپزی در نزدیکی 
عمیدیه علیا توسط شرکت نفت احداث شد تا آجر 
شود.  تأمین  جدید  شهر  خانه های شرکت  موردنیاز 
برای تأمین گچ موردنیاز در ساخت خانه های شرکت 
شهر امیدیه، یک کارخانه تولید گچ که »گچ پلنت« 
نامیده می شد نیز در این محل توسط شرکت نفت 
از  موردنیاز،  گچ  سنگ  تأمین  برای  شد.  راه اندازی 
محل این کارخانه، یک خط فرعی راه آهن به معدن 
داشت  قرار  عمیدیه  روستای  نزدیکی  در  که  گچی 
کشیده شد. تا پیش از ساخت خانه های شرکت شهر 
نفت  امیدیه در سال 1329, کلیه کارکنان شرکت 
می کردند.  زندگی  چادر  در  کارگر  و  کارمند  از  اعم 
در  بودند،  تونلی شکل  که  کارگری  اولین خانه های 
نامیده شد توسط  نزدیکی معدن گچ که پاچه کوه 
به مرور  علیا  عمیدیه  گردید.  احداث  نفت  شرکت 
بخش  یک  به  تبدیل  گلی  خانه های  ساخت  با  و 
نام  به  بندری  مهاجران  از  یکی  شد.  شرکتی  غیر 
نفت  شرکت  در  سرکارگر  به عنوان  که  پُردلی  علی 
با  که  بود  کسانی  اولین  ازجمله  بود  استخدام شده 
و  علیا سکونت گزید  ساخت خانه گلی در عمیدیه 
از این زمان به بعد، عمیدیه علیا به نام »علی آباد« 
نام  به  نفت  شرکت  پیمانکاران  از  یکی  شد.  نامیده 
شرکت  اختیار  در  ماشین  و  فعله  کارگر  که  لیاقت 
کمپی  سفلی،  عمیدیه  محل  در  می داد،  قرار  نفت 
برای خود برپا کرد. تا پیش از برپایی کمپ لیاقت، 

تنها دو خانواده عرب و ترک زبان در عمیدیه سکونت 
داشتند اما از آن به بعد کارگران لیاقت نیز در این 
به تدریج  سفال  عمیدیه  نام  و  گزیدند  سکنا  محل 
تغییریافته و در میان مردم به »کمپ لیاقت« معروف 
کارگری  و  کارمندی  خانه های   1329 سال  تا  شد. 
در شرکت شهر  نفت  کارکنان شرکت  اسکان  برای 
در  امیدیه  واقعی  گسترش  اما  شد؛  ساخته  امیدیه 
دوره کنسرسیوم صورت گرفت. شرکت شهر امیدیه 
نام خود را از روستای عمیدیه گرفت. اسناد شرکت 
نفت نشان می دهد که در آغاز از نام عمیدیه استفاده 
می شد اما به مرورزمان نام عمیدیه تبدیل به امیدیه 
شد. با ملی شدن صنعت نفت و اخراج انگلیسی ها, 
فعالیت های  از  بسیاری  و  تحریم  ایران  نفت  خرید 
شرکت نفت به تعطیلی کشیده شد. پس از کودتای 
28 مرداد سال 1332 و انعقاد قرارداد دولت کودتا 
شرکت های  از  کنسرسیومی  نفتی،  شرکت های  با 
آمریکایی و اروپایی تشکیل و کلیه کارهای اکتشاف, 
و  گرفتند  عهده  بر  را  ایران  نفت  صادرات  و  تولید 
از سر گرفته  بدین ترتیب فعالیت های شرکت نفت 
به سرعت  امیدیه  شهر  شرکت  زمان،  این  در  شد. 
و  کارمندان  برای  نفت  شرکت  و  یافت  گسترش 
استخر  باشگاه،  قبیل  از  رفاهی  امکانات  کارگران 
سینما، زمین های ورزشی فوتبال تنیس و گلف در 
این شرکت شهر احداث کرد. تا سال 1346 امیدیه 
به صورت یکی از بزرگ ترین شرکت شهرهای مناطق 
بیمارستان 60  یک  این سال  در  و  درآمد  نفت خیز 

تختخوابی نیز در این شرکت شهر افتتاح گردید.
دوستان عزیز این متن بخشی از کتاب سوم بنده 
از مجموعه کتاب های منطقه نفت خیز آغاجاری است 
آغاجاری«  که تحت عنوان »تاریخ منطقه نفت خیز 

به زودی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

رکورد کشت برنج توسط کشاورزان رامهرمزی شکسته شد

نگاهی به تاریخچه منطقه نفت خیز آغاجاری
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یک روان پزشک بابیان اینکه افزایش انرژی، افزایش بیش ازحد 
خطرناک  کارهای  به  اقدام  و  پرحرفی، ولخرجی  اعتمادبه نفس، 
خلق  افراد  این  گفت:  است،  دوقطبی  افراد  ویژگی های  ازجمله 
عصبانی  و  تحریک پذیر  یا  و  شاد  بسیار  یا  داشته،  تحریک پذیر 
علوم  دانشگاه  دانشیار  و  روان پزشک  قنبری،  عاطفه  می شوند. 
پزشکی ایران، درباره »ویژگی های افراد دوقطبی«، اظهار داشت: 
اختالل دوقطبی نوعی اختالل خلقی است که علت آن معموالً 

ژنتیکی است و این افراد حداقل یک دوره مانیا دارند.
وی در توضیح حالت مانیا در چنین افرادی، بیان داشت: مانیا 
حالتی است که فرد خلق باال و تحریک پذیر دارد؛ یعنی یا بسیار 
اینکه کاهش  یا تحریک پذیر و عصبانی است؛ ضمن  شاد است 
اما  نیاز خواب دارد؛ به شکلی که شب ها خواب کافی ندارد  به 

صبح ها بسیار پرانرژی است.
بیش ازحد  افزایش  انرژی،  افزایش  گفت:   روان پزشک  این 
و  خطرناک  کارهای  به  اقدام  پرحرفی، ولخرجی،  اعتمادبه نفس، 
است.  افرادی  چنین  نشانه های  و  ویژگی ها  ازجمله  ریسک  پر 
افراد رفتارهایی داشته باشند که به  همچنین ممکن است این 

خود و دیگران لطمه بزنند.
خارج  رفتارهای  است  ممکن  افراد  کرد: این  اضافه  قنبری 
کنار  در  شود.  مختل  قضاوتشان  نحوه  و  باشند  داشته  عرف  از 

تجربه  نیز  را  افسردگی  مانیا  دوره های  به جز  دوقطبی  افراد  آن 
می کنند و به همین دلیل به آن ها دوقطبی می گویند.

وی در پاسخ به این پرسش که »چه تفاوتی بین افراد افسرده 
داشته  پایین  خلق  افسرده  دارد؟«، گفت: افراد  وجود  دوقطبی  و 
افراد  درحالی که  ندارند؛  مانیا  دوره  اما  می شوند  بی حوصله  و 

دوقطبی در کنار افسردگی، حمالت مانیا نیز دارند.
عامل ژنتیک علت اصلی بروز دوقطبی است

این روان پزشک متذکر شد: حالت دوقطبی می تواند شدید یا 
خفیف باشد؛ البته مشکالت دوقطبی در کل بیشتر از مشکالت 
افسردگی است. اختالل دوقطبی مجموعی از عوامل محیطی و 
ژنتیکی است اما این بیماری ازجمله اختالالت روان پزشکی است 

که جنبه ژنتیکی آن بیشتر است.
قنبری بیان داشت: ممکن است پدر و مادر یا اقوام این افراد 
ژن الزم را داشته باشند اما این ژن پنهان باشد اما معموالً جنبه 
زیستی و بیولوژی آن بیشتر از جنبه محیطی است. برای نمونه 
آن  علت  و  پرورش یافته  بدی  محیط  در  کودکی  بگوییم  اینکه 
دوقطبی است، به طور کامل این طور نیست بلکه بیشتر جنبه های 

زیستی آن را می توان علت بروز چنین عاملی دانست.

وی خاطرنشان کرد: اینکه چه ژنی عامل ایجاد بیماری باشد 
اتفاق می افتد هنوز کاماًل شناخته شده  تغییراتی در مغز  یا چه 
نیست، اما جنبه زیستی ایجاد این بیماری از جنبه محیطی آن 
پررنگ تر است. این روان پزشک در پاسخ به این پرسش که »آیا 
بروز این بیماری در سن خاصی اتفاق می افتد؟«، گفت:معموالً 
سن شروع این بیماری از اوایل دوره جوانی است و می تواند در 

موارد نادر در سنین باالتر نیز اتفاق بیفتد.
بیماری درمان  این  این پرسش که »آیا  به  قنبری در پاسخ 
باشد  بیماری  این  اگر منظور عالج  ابراز داشت:  دارد؟«،  قطعی 
یعنی فرد در دوره ای دارو مصرف کند و برای همیشه خوب شود، 
در موارد کمی این اتفاق می افتد؛ مثاًل یک تا دو سال فرد دارو 
بخورد و بعد از قطع مصرف دارو بیماری عود نکند اما در اکثر 
موارد بهبودی وجود دارد و با مصرف دارو به مقدار متفاوت این 
افراد می توانند زندگی عادی داشته باشند و عالئم آن عود نکند.

افراد دوقطبی می توانند ازدواج کنند
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا چنین افرادی می توانند 
ازدواج کنند و در صورت ازدواج فرزندانشان دچار این بیماری 
نمی شوند؟«، بیان داشت: این افراد می توانند ازدواج کنند و اگر 

البته  باشند؛  داشته  را  زندگی معمول خود  باشند  تحت درمان 
ممکن است ژن این بیماری به فرزندان منتقل شود اما این طور 
نیست که کسی که مبتالبه این بیماری است، فرزندش صد در 
صد دچار این بیماری شود. موضوع مهم در ازدواج این افراد این 
است که همسر فرد از بیماری آن ها مطلع باشد و بااطالع از این 

موضوع، ازدواج کنند.
یک روان پزشک با تأکید بر اینکه ازدواج چنین افرادی باید 
با آگاهی طرفین از این بیماری صورت گیرد، افزود: دلیل اینکه 
فرد باید از این بیماری مطلع باشد این است که بسیاری اوقات 
پنهان  را  بیماری  این  خانواده ها  اما  می گیرد  صورت  ازدواج 
می کنند و بعد از آگاهی از این بیماری مشاجرات شروع شده و 
منجر به طالق می شود که همین جدایی، باعث می شود بیماری 

فرد مجدداً عود کند.
قنبری تصریح کرد: ممکن است فرد مجبور باشد دوره های 
بیماری های  در  موضوع  این  که  کند  مصرف  دارو  را  طوالنی 
وقتی  اما  است،  همین طور  فشارخون  و  دیابت  نظیر  مختلفی 
صحبت از بیماری های روانی می کنیم مردم نگران این موضوع 

که باید برای مدت طوالنی دارو مصرف کنند، می شوند.

این روزها فضای مجازی و حقیقی از انواع و اقسام راهکارها و 
توصیه ها برای تعیین جنسیت جنین پرشده است. زوج ها دست 
به دامن رژیم های غذایی مختلف و زمان بندی های گوناگون قبل 
از اقدام به بارداری شده و گاهی نیز سعی دارند با کمک گرفتن 
خود  را،  جنینشان  جنسیت  سنتی  طب  و  دارویی  گیاهان  از 
مشخص کنند. به تازگی برخی کلینیک ها و پزشکان روش های 
مدرن تری مانند انجام آی یو آی یا تزریق اسپرم به داخل رحم 
علمی،  منابع  در  دقیق  یک جستجوی  با  می کنند.  پیشنهاد  را 
درمی یابیم که تنها روش قطعی انتخاب جنسیت جنین، انجام 
آی وی اف یا لقاح آزمایشگاهی به همراه پی جی دی یا تشخیص 

ژنتیکی پیش از النه گزینی است.
برای رهایی از این سردرگمی، با دکتر مریم رفعتی، متخصص 
ژنتیک و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا در رابطه بااینکه 
چگونه می توانیم با خیال راحت جنسیت جنین را تعیین کنیم، 

به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می آید:
پیش از هر چیز باید بپرسیم آیا واقعاً علم به آن حد از توانایی 
رسیده است که بشر بتواند جنسیت فرزند خود را انتخاب کند؟ 
تولیدمثل و هم در  فناوری  بله پیشرفت هایی که هم در حوزۀ 
حوزۀ ژنتیک به دست آمده است و ترکیب دستاوردهای این دو 
حوزه، این کار را ممکن کرده است. ما می توانیم با انجام آی وی 
اف یا لقاح آزمایشگاهی، جنین را در محیط آزمایشگاهی تشکیل 
دهیم و با نمونه برداری از جنین و استفاده از تکنیک ژنتیکی پی 
جی دی، یعنی تشخیص پیش از النه گزینی، جنسیت جنین را 

قبل از انتقال به رحم مشخص کنیم و سپس جنین با جنسیت 
دلخواه پدر و مادر را به رحم مادر منتقل کنیم.

جنین  جنسیت  تعیین  دقیق  و  قابل اعتماد  راه  تنها  این  آیا 
است؟ بله در حال حاضر تنها راه دقیق و نزدیک به صد در صد، 

همین انجام آی وی اف به همراه پی جی دی است  .
گاهی می شنویم و می بینیم که برخی پزشکان یا کلینیک ها 
انتخاب جنسیت  به عنوان روش قطعی  را هم  آی  یو  آی  روش 
و  نادرست  رویکرد  این  متأسفانه  و  بله  می کنند:  مطرح  جنین 
توضیح  آی  یو  آی  دربارۀ  اول  باشد  الزم  شاید  است.  نادقیق 

پس  و  می شود  گرفته  آقا  از  اسپرم  آی،  یو  آی  درروش  بدهم. 
به داخل رحم خانم  آزمایشگاه،  آماده سازی در  از شست وشو و 
منتقل می شود تا بتواند آنجا با تخمک لقاح کند و جنین تشکیل 
شود. روش هایی وجود دارند که می توان پیش از انتقال، با استفاده 
از اسپرم های  را   Y از آن ها تکنیک اسپرم های دارای کرموزوم 
دارای کرموزوم X جدا کرد؛ یعنی در اصطالح عامیانه، می توان 
اسپرم های پسر ساز و دختر ساز را جدا کرد و فقط اسپرم هایی 
را منتقل کرد که جنسیت دلخواه زوج  را می سازند؛ اما نکتۀ مهم 

این است که میزان قطعیت این روش چقدر است.

به  بسته  خیر،  نیست؟  صد  در  صد  روش  این  نتیجۀ  یعنی   
انتخاب جنسیت،  این روش در  استفاده دقت  تکنیک های مورد 
بین شصت تا هشتاد درصد است. البته، در مورد جنسیت دختر 
دقت این روش باالتر بوده و به نود درصد هم می رسد، اما در مورد 
جنسیت پسر این جداسازی به مراتب کمتر است؛ بنابراین، این ادعا 
که می توان با استفاده از روش آی یو آی به صورت قطعی تعیین 

جنسیت کرد، نادرست است.
آیا روش های تغذیه ای هم نقشی در تعیین جنسیت جنین 
ندارند؟ شاید بهتر باشد متخصصان تغذیه به این پرسش پاسخ 
دهند، اما شواهد موجود در منابع علمی معتبر نشان داده اند که 
رژیم غذایی تأثیر قابل توجه و معناداری در جنسیت جنین ندارد.

 به نظر شما چرا مردم ما برای تعیین جنسیت، به جای روش 
به سراغ روش های دیگر می روند؟  و پی جی دی،  اف  آی وی 
یک دلیل می تواند نداشتن آگاهی و اطالعات الزم باشد. شاید 
دلیل  ندارند.  خبر  کشور  در  امکاناتی  چنین  وجود  از  خیلی ها 
زمان بر بودن، هزینه بر بودن و پیچیده بودن این  دیگر احتماالً 
بسیار  اف  وی  آی  با  مقایسه  در  آی  یو  آی  مثاًل  است.  روش 
آی  روش  به  انتخاب جنسیت  برای  و  است  راحت تر  و  ارزان تر 
یو آی، نیازی به ای وی اف و نمونه برداری از جنین و استفاده 
از تکنیک های ژنتیکی نیست. به همین خاطر خیلی ها ترجیح 
می دهند آن روش ها را امتحان کنند؛ اما به دلیل محدودیت های 
امتحان  از  بعد  که  داشته ایم  مراجعینی  روش ها،  این  تکنیکی 
یا  آی، یک  یو  آی  انجام  و  تغذیه ای  راهکارهای مختلف  کردن 

همین  به  و  داشته اند  دلخواه  غیر  جنین  با  دیگر  بارداری  چند 
دلیل به دنبال روش های دقیق و قطعی تری بوده اند.

توصیه  را  جنین  جنسیت  تعیین  برای  اقدام  شما  آیا   
توصیه  کار  این  بالینی  و  پزشکی  نگاه  از  مطمئناً  می کنید؟ 
امر  این  انجام  به  تشویق  را  خانواده  به هیچ وجه  ما  و  نمی شود 
و  است  پیچیده  و  پرهزینه  اقدامی  سویی  از  چراکه  نمی کنیم 
ندارد.  همراه  به  خانواده  برای  بالینی  نفع  هیچ  دیگر  سوی  از 
به خصوص که اندک مواردی هم که درگذشته به دلیل وجود 
جنسیت  انتخاب  خانواده،  در  جنس  به  وابسته  بیماری های 
مورد  حاضر  حال  در  می شد،  توصیه  درمانی  روش  به عنوان 
ندارند و با روش های پیشرفته می توان جهش را شناسایی کرد 
و بدون انتخاب جنسیت از تکرار بیماری در خانواده پیشگیری 
نمود، اما ما در مقام و جایگاه قضاوت درباره تصمیم مراجعان 
دلیل  هر  به  بنا  زوجی  اگر  نیستیم.  نیز  آن ها  به  توصیه  یا 
جنسیت  تعیین  به  تصمیم  فرهنگی،  یا  خانوادگی  شخصی، 
به  مشروط  هستند،  خدمت  این  متقاضی  و  می گیرند  جنین 
به  ژنتیک  مشاوره  طی  در  و  باشد  آگاهانه  انتخابشان  اینکه 
آگاهی  روش  این  محدودیت های  و  توانایی ها  و  جوانب  کلیه 
هرگونه  بدون  می شود.  ارائه  آن ها  به  خدمت  این  کنند،  پیدا 
ابن سینا  مرکز  البته  فرهنگی.  یا  اخالقی  داوری  یا  اظهارنظر 
این  در  هم  ضوابطی  اخالقی،  و  بالینی  مالحظات  به  توجه  با 
زمینه دارد که مهم ترین آن ها در اولویت قرار دادن سالمتی و 

باروری مادر است.

خشکی  هوا،  حرارت  درجه  کاهش  و  روز ها  شدن  کوتاه  با 
هوا نیز افزایش پیدا می کند. حال زمان آن فرارسیده که برای 
از بین بردن و درمان خشکی پوست خود در پاییز دست به کار 
شوید و قدری از زمان خود را به این موضوع اختصاص دهید. 
درمان  برای  کاربردی  روش  چندین  با  مقاله  این  ادامه  در 

خشکی پوست آشنا خواهید شد.
عالئم خشکی پوست: تغییرات آب و هوایی می تواند تأثیرات 
متفاوتی روی پوست بگذارد. سرد شدن هوا نیز می تواند پوست 

شمارا خشک کند.
عالئم خشکی پوست به شرح زیر است

پوسته پوسته شدن
ایجاد بافت خشن در پوست

خارش
خاکستری شدن ته رنگ پوست

ایجاد ترک در پوست
خشک شدن و ترک خوردن لب ها

قرمز و متورم شدن نواحی خاصی از پوست
از بین رفتن آب بدن ایجاد می شود.  اثر  خشکی پوست در 
هرکسی می تواند به خشکی پوست مبتال شود و ارتباط خاصی 
به سن و سال ندارد؛ اما معموالً افراد باالی ۴۰ سال بیشتر از 

دیگران دچار این مسئله خواهند شد.
عوامل زیادی می توانند منجر به خشکی پوست شوند. برخی 

از این عوامل عبارت اند از:
دارند،  که  خاصی  ژنتیک  دلیل  به  افراد  از  بعضی  ژنتیک: 

به طورکلی پوست خشکی دارند.
آب وهوا: اگر در مناطق خشک و کوهستانی زندگی می کنید، 
بیشتر در معرض خشکی پوست قرار خواهید داشت. همچنین 
آب وهوای پاییز و زمستان، به طور مستقیم پوست شمارا خشک 

خواهد کرد.
اگزما،  مثل  پوستی  بیماری های  پوستی:  بیماری های 
خواهند  پوست  خشکی  بر  مستقیمی  تاثیر  و...  پسوریازیس 

داشت.
دالیل مربوط به شغل: افرادی که باید به طور مکرر دست های 
خود را بشویند مثل پزشکان، افرادی که مرتباً با مواد شیمیایی 
سروکار دارند مثل آرایشگر ها و بسیاری از افرادی که شغل های 
پوست  خشکی  دچار  افراد  دیگر  از  بیشتر  دارند،  این چنینی 

خواهند شد.
شنا کردن: اگر مرتباً شنا می کنید، وجود مقادیر فراوان کلر 

در استخر ها کی تواند رطوبت پوست شمارا از بین ببرد.
قرار گرفتن در معرض گرمای مستقیم: نشستن در نزدیکی 
شومینه یا هر منبع گرمای مستقیمی می تواند منجر به از بین 

رفتن خشکی پوست گردد.
کاهش  می گردد؟  پوست  خشکی  باعث  چگونه  سرد  هوای 
پوست  رطوبت  کاهش  به  منجر  اغلب  هوا،  حرارت  درجه 
می گردد. این امر خصوصاً درزمانی که قدری باد هم به آب وهوا 
اضافه شود، شدت می یابد. در ماه های خشک پاییز و زمستان، 
مشکالت پوستی مثل اگزما، بیشتر از همیشه مشاهده خواهد 
باید  البته  از همیشه می شود.  بیشتر  نیز  شد و خشکی پوست 
توجه داشته باشید که قرار گرفتن در معرض نور خورشید نیز 
اینکه شمارا در معرض خطرات پوستی مثل سرطان  بر  عالوه 
پوست قرار می دهد، سبب پیری زودرس و خشکی پوست نیز 

می شود.
راه های مراقبت از پوست: پیشنهاد می کنیم با نزدیک شدن 
خود  پوست  از  همیشه  از  بیشتر  قدری  سال،  سرد  فصول  به 
مراقبت کنید؛ همچنین اگر هم اکنون هم دچار خشکی پوست 
ادامه  راهکار هایی که در  از  استفاده  با  نباشید.  نگران  شده اید، 
از  را  خود  پوست  مشکل  این  می توانید  کرده ایم،  بیان  مقاله 

بین ببرید.
روال بهداشت پوست خود را تغییر دهید:

 1( اولین قدم این است که مدت زمان دوش گرفتن یا حمام 
تا 1۵ دقیقه محدود کنید. ممکن است  به 1۰  را  کردن خود 
اما حمام کردن  برسد؛  نظر  به  برای شما خیلی کم  زمان  این 
رطوبت  میزان  رفتن  بین  از  به  منجر  می تواند  طوالنی مدت 
پوست شما گردد. برای حمام کردن از آب گرم استفاده کنید؛ 
دیگر،  چیز  هر  از  بیشتر  داغ  آب  دوری کنید.  داغ  آب  از  اما 
یا  بدن  شامپو  محلول،  از  می برد.  بین  از  را  پوست  رطوبت 
صابون های پاک کننده پوست به قدری استفاده کنید که تمامی 
آلودگی های سطح پوست شما از بین بروید. از لیف های خیلی 
زبر استفاده نکرده و همچنین لیف را خیلی محکم روی سطح 
از بین رفتن  بازهم منجر به  پوست خود نکشید؛ زیرا این کار 
از  خود،  پوست  خشک کردن  هنگام  می گردد.  پوست  رطوبت 

یک حوله نرم و تمیز استفاده کنید.
2( بالفاصله پس از استحمام، از کرم مرطوب کننده استفاده 

کنید.
مرطوب کننده  کرم  یک  از  گرفتید،  دوش  پس ازاینکه   )3
دام  به  را  بیشتری  رطوبت  میزان  اینکه  برای  کنید.  استفاده 
مقدار  خود،  استحمام  از  دقیقه  چند  گذشت  از  پس  اندازید، 

مناسبی کرم مرطوب کننده روی صورت و دستان خود بزنید.
به جای لوسیون، از کرم استفاده کنید. اگر در حال حاضر از 
لوسیون بدن استفاده می کنید، آن را کنار گذاشته و کرم های 
مرطوب کننده  کرم های  کنید.  آن  جایگزین  را  مرطوب کننده 
کمتر باعث تحریک پوست شده و بیشتر از لوسیون می توانند 
تشکیل دهنده  مواد  از  برخی  ببرند.  بین  از  را  پوست  خشکی 
بردن خشکی  بین  از  در  می توانند  که  مرطوب کننده  کرم های 
جوجوبا،  روغن  روغن زیتون،  از:  عبارت اند  باشند  مؤثر  پوست 
متیل  پلی دی  هیالورونیک،  اسید  اوره،  شی،  کره  یا  باتر  شی 

سیلوکسان، گلیسیرین، النولین و وازلین.
باشید: همان طور  ۴( همیشه کرم دست همراه خود داشته 
دست،  پوست  نگه داشتن  مرطوب  شده اید،  متوجه  احتماالً  که 
اهمیت ویژه ای دارد. ازاین رو سعی کنید همیشه و در هر مکان، 
یک بسته کرم مرطوب کننده همراه خود داشته باشید تا پس از 
هر بار شستشوی دست ها، بتوانید از آن استفاده کرده و رطوبت 
را به دستان خود برگردانید. این کار به طرز چشمگیری، سبب 

کاهش خشکی پوست می گردد.
تصور  افراد  از  بسیاری  کنید:  استفاده  آفتاب  ضد  کرم   )۵
تابستان  در  استفاده  برای  فقط  آفتاب  ضد  کرم  که  می کنند 
می بایست  نیز  سال  سرد  فصول  در  نیست.  این طور  اما  است؛ 
ماوراءبنفش  اشعه  پرتو های  کنید.  استفاده  آفتاب  ضد  کرم  از 
این  از  اثرات مخربی روی پوست می گذارد که یکی  خورشید، 
موارد، خشکی پوست است. می توانید از یک کرم مرطوب کننده 
تمام صورت،  به  را  آن  و  باشد   SPF حاوی  که  کنید  استفاده 
و  خورشید  نور  معرض  در  که  نواحی  سایر  و  دست ها  گردن، 

اثرات مضر آن قرار دارد استفاده کنید.
6( از بالم لب استفاده کنید: برای فصول سر سال، حتماً از 
بالم لب استفاده کنید. بسیاری از این بالم لب ها حاوی موادی 
از بین رفتن خشکی پوست و ترک خوردن  باعث  هستند که 
را  محصولی  کنید  سعی  می شود.  آن  شدن  پوسته پوسته  یا 
است  باشد. ممکن  نیز  مرطوب کننده  کنید که حاوی  انتخاب 
در  که  رژلب هایی  از  بسیاری  اما  برسد؛  نظر  به  ذهن  از  دور 
دنیای مد و آرایش وجود دارند، حاوی مواد مضری برای لب 
همیشه  از  بیشتر  شما  لب  پوست  می شود  باعث  که  هستند 

خشک شود.
صابون ها،  تمام  کنید:  استفاده  مالیم  محصوالت  از   )7
شوینده  مواد  حتی  و  دئودرانت ها  مرطوب کننده،  کرم های 
لباسشویی که استفاده می کنید باید اثری مالیم و لطیف روی 
هستند،  رایحه  و  بو  بدون  که  محصوالتی  باشد.  داشته  پوست 
تأثیر رادارند؛ زیرا فاقد مواد شیمیایی هستند.  معموالً بهترین 
هنگامی که باپوست خشک خود، دست وپنجه نرم می کنید، باید 
از محصوالتی استفاده کنید که رطوبت طبیعی پوست شمارا به 
آن برگردانند؛ بنابراین از صابون، دئودرانت یا دیگر محصوالت 
بهداشتی که حاوی الکل، رایحه، رتینوئید و یا آلفا هیدرو کسی 

اسید هستند استفاده نکنید.
معموالً  سال،  سرد  ماه های  در  کنید:  دستتان  دستکش   )8
سرد  هوای  معرض  در  که  هستند  ناحیه ای  اولین  دست ها 
است  ممکن  شما  بندانگشتان  می شوند.  خشک  و  قرارگرفته 
از  جلوگیری  برای  برسند.  نظر  به  قرمز  و  شده  پوست پوست 
و  کرده  مرطوب  را  خود  دستان  دست هایتان،  پوست  تحریک 

دستکش به دست کنید تا کمتر خشک شود.
باید  شما  کنید:  انتخاب  مالیم  و  سبک  لباس های   )9
شما  پوست  خشکی  تحریک  سبب  که  بپوشید  لباس هایی 
پشمی  و  خشن  لباس های  اینکه  از  قبل  بنابراین  نگردند؛ 
زمستانی خود را به تن کنید، یک لباس مالیم با بافت سبک و 
پنبه ای به تن کنید تا لباس های خشن به طور مستقیم باپوست 

بدن شما برخورد نداشته باشد.
مستقیم  به طور  گرما  منابع  معرض  در  گرفتن  قرار  از   )1۰
خودداری کنید: ممکن است سردی هوا شمارا وادار به استفاده 
یا  به شومینه  از همیشه  بیشتر  بخواهید  و  کند  گرما  منابع  از 
توجه  اما  گرم کنید؛  را  خودتان  بیشتر  تا  شوید  نزدیک  شوفاژ 
کرده  شمارا خشک  پوست  می تواند  کار  این  که  باشید  داشته 

کنید  سعی  پس  ببرید.  بین  از  کامل  به طور  را  آن  رطوبت  و 
همیشه یک فاصله منطقی با منبع گرما داشته باشید.

11( رطوبت هوا را بیشتر کنید: وجود سیستم های گرمایشی 
در زمستان، هوای منازل ما را تا حد زیادی خشک می کند و 
جهت  می گردد.  پوست  خشکی  افزایش  سبب  موضوع  همین 
افزایش رطوبت هوا از دستگاه های رطوبت ساز یا دستگاه بخور 
گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم های  از  برخی  کنید.  استفاده 
آیا  که  کنید  بررسی  دارند.  سازی  رطوبت  قابلیت  نیز  جدید 

سیستم منزل شما از این ویژگی برخوردار است یا نه.
که  است  درست  نکنید:  فراموش  را  دست ها  شستن   )12
آن ها  خشکی  افزایش  سبب  می تواند  دست ها  مکرر  شستن 
خصوصاً  برد.  خواهد  بین  از  را  باکتری ها  مطمئناً  اما  گردد، 
را  آن ها  حتماً  شده اند،  ترک خوردگی  دچار  دست هایتان  اگر 
بشویید. در شستن دست ها نیز تعادل را برقرار کرده و آن ها را 

بیش ازاندازه شستشو ندهید.
استفاده  مرطوب کننده  کرم  از  دست ها  از شستن  بعد   )13
اینکه از شستن دست های خود بپرهیزید، آن ها  کنید: به جای 
یک  کنید.  استفاده  مرطوب کننده  کرم  از  سپس  و  شسته  را 
همراه  چربی  بدون  و  باکیفیت  و  مرغوب  مرطوب کننده  کرم 
خود داشته باشید تا از خشک شدن پوست دست شما دوری 

به عمل آید.
پوست  از  قسمت هایی  اگر  کنید:  استفاده  وازلین  از   )1۴
شما کاماًل خشک است )اغلب انگشتان، آرنج، زانو ها و پاشنه( 
مانند  وازلین  بزنید.  نواحی  این  روی  وازلین  قدری  می توانید 
پوست  شدن  خشک  سبب  که  عواملی  و  پوست  بین  سدی 
نیز  پوست  رطوبت  افزایش  سبب  و  می کند  عمل  می شود 
این  از  دارید  دوست  که  زمان  هر  می توانید  شما  می گردد. 
خواب،  از  قبل  می کنیم  توصیه  اما  کنید؛  استفاده  محصول 
خود  پوست  چرب  ظاهر  نگران  نیست  الزم  دیگر  ازآنجاکه 

باشید، از این محصول استفاده کنید.
فراموش  آخر،  در  کنید:  مراجعه  پوست  متخصص  به   )1۵
پوستی  مشکالت  تمام  در  پوست  متخصص  یک  که  نکنید 
می تواند بهترین پیشنهاد را ارائه کند. اگر خشکی پوست شما 
باال  در  که  روش هایی  تمام  با  یا  است  ممکن  حد  از  بیشتر 
گفتیم، بازهم نتوانستید آن را درمان کنید، پیشنهاد می کنیم 
خود  پوست  خشکی  و  کنید  مراجعه  پوست  متخصص  یک  به 

را از بین ببرید.

افراد مبتالبه اختالل دوقطبی می توانند ازدواج کنند

رژیم غذایی تأثیری در جنسیت جنین دارد

گالبی و خواص آندرمان خشکی پوست در پاییز

گالبی دارای فیبری به نام پکتین است و به کاهش 
کلسترول و بهبود عملکرد کولون )روده بزرگ( کمک 
می کند اگر یبوست یا تنبلی روده دارید از گالبی بهره 

کافی را ببرید.
گالبی سیستم ایمنی بدن را به شدت باال می برد.
دارای ویتامین های K و C و مس فراوان است.

از پوکی استخوان پیشگیری می کند.
انرژی  و  جذب شده  به سرعت  گالبی  در  موجود  قند 

بدن را باال می برد.
 ضد یبوست قوی است.

در فصل پاییز استفاده از میوه گالبی باعث پاک سازی 
دستگاه گوارش از جرم های غلیظ می شود.

توصیه می شود روزانه به خصوص در میانه روز حداقل 
یک تا دو گالبی استفاده شود.

می کند  دفع  را  غلیظ  میوه جرم های  این  از  استفاده 
پس  می شود.  کبد  در  گرم  بخارات  تجمع  از  مانع  و 
همچنین  و  سرماخوردگی  بروز  از  می تواند  بنابراین 

احتقان صفراوی جلوگیری کند.
افت وخیز  می تواند  پائیز  در  خشکی  عالئم  شروع 
اختالل  باعث  این  و  کند  ایجاد  را  حرارت  و  رطوبت 

خواب در بعضی از افراد خواهد شد.
برگ میوه گالبی در حال حاضر به وفور وجود دارد.

کرده  خشک  و  گرفته  را  میوه  این  برگ  می توانید 
باعث  تا  کنید  استفاده  دمنوش  به عنوان  شب ها  و 
که  دل شوره هایی  و  اضطراب  از  و  شده  آرامشتان 
است،  سودا  غلبه  شروع  یا  و  پائیز  فصل  مختص 

جلوگیری گردد.
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و  تا خانه نشینی  )ع(  امام حسین  منبر  پای  از شفاعت کودک سرطانی در 
و  او  زندگی  به سادگی  که  ساده اش  و  محقر  خانه  وارد  منزل  در  روضه خوانی 
خانواده اش پی بردم. منزل مداح و ذاکر اهل بیتی که 85 سال از عمرش گذشت 
و تقریباً 81 سال را به مداحی و ذاکری اهل بیت خصوصاً امام حسین )ع( سپری 
کرد. از کودکی عشق به حسین در وجودش بود، عالقه او به اهل بیت حتی زمانی 
که از حضورش در مجالس عزاداری جلوگیری می کردند او را ناامید نکرد. وی 

در مجالس عزا و شادی ائمه به مداحی و ذاکری و روضه خوانی می پرداخت.
شیخ  شدیم.  منزلش  وارد  گفت وگویی  به منظور  وی  حیات  زمان  در 
از  گشاده رویی  با  خانواده اش  و  ممول(  به شیخ  )مشهور  بخشی  عبدالمحمد 
ما استقبال کرده و خاطرات زندگی خانوادگی و شغلی خود را تشریح کرد.

از 4 سالگی به روضه خوانی عالقه داشتم و در مجالس حضور پیدا می کردم 
اما روضه خوان های شهر مانع حضور من می شدند حتی در مواردی با کتک از 
مجلس بیرونم می کردند. ابتدا به نوحه خوانی روی آوردم سپس با چند نفر دیگر 
از مداحان و روضه خوان ها در مجلس عزای امام حسین )ع( حضور پیدا کردیم 

و به روضه خوانی مشغول شدم.
در زمان شما رامهرمز چند روضه خوان داشت؟ شیخ در پاسخ گفت رامهرمز 
حدود 40 تا 50 روضه خوان و مداح مشهور و نامی داشت ازجمله: مرحومان: 
شیخ  اسماعیل،  شیخ  کریم،  مال  رحیم(  )شیخ  حقیقی  عبدالرحیم  شیخ  حاج 
رمضان، شیخ رجول معروف به شیخ رجب، شیخ محمدکاظم واعظ زاده، شیخ 

ابوالحسن بایمانی و...
رامهرمز روضه خوان زن هم داشت؟ بله خانم ها: مال سکینه مش سی خانم، 

دی رومزی، ننه مش مصیب و ...
آیا کسی هم االن برای دعوت به روضه خوانی به شما مراجعه می کند؟

بله اما من توان جسمی و حرکتی حضور در منازل مردم را ندارم؛ اما هنوز 
افرادی هستند که از زمان سابق که برایشان روضه می خواندم به من مراجعه 
از اهل بیت در روضه اش  می کنند و می گویند به خاطر شفاعت و عنایتی که 
دیده ایم و مشکل ما حل شده برایم نذری و هدایا و ... می آورند و من در منزلم 

برایشان روضه امام حسین )ع( می خوانم.
از حقوق و درآمدش سؤال کردم: باافتخار می گفت من نان خدا و امام حسین 
راه  تنها  نه تحت پوشش جایی هستم  دارم  نه حقوق دولتی  را می خورم  )ع( 
امرارمعاش من همین سفره بابرکت امام حسین )ع( بوده و هست و این آبرو 

وزندگی شرافتمندانه ای که دارم به برکت امام حسین )ع( است.
شفاعت کودک سرطانی: شیخ می گفت مادری پسر 4 یا 5 ساله خود را که به 
سرطان مبتال بود پای منبر من آورد و با گریه و زاری گفت: شیخ بچه ام سرطان 
دارد برایش دعا کن خوب شود. شیخ گفت بعد از روضه و توسل به سیدالشهدا 
در مجلس عزاداری دستم را بر سر پسر بیمارش کشیدم و شفاعت او را از امام 
حسین خواستم و برایش دعا کردم. سال آینده همان خانم پسرش را سالم و 
تندرست پای منبر امام حسین آورد و گفت این همان پسر مریضم هست که 

خوب شده و آثاری از بیماری در او نیست.
ممول(  )شیخ  نام  به  شهر  در  مرا  گفت  پرسیدم:  لقبش  درباره ی  او  از 
می شناسند. تا در شهر نگویی شیخ ممول کسی مرا نمی شناسد؛ و خوشحالم 
با این نام روضه خوان اهل بیت معروفم. می گفت مواردی بوده که شخصی  که 
می خواست شماره تلفن منزل مرا پیدا کند، اول که می گفت عبدالمحمد بخشی 

برایش مشکل بوده اما تا می گفت شیخ ممول به راحتی شماره مرا می دادند.
در خصوص شور منبر و مخاطبینش سؤال کردم: شیخ می گفت در مجالس 
چنان با حزن و اندوه مصیبت غم بار کربال را بیان می نمودم که افرادی بی هوش 

می شدند
از بیشترین روضه ای که خوانده بود پرسیدم: گفت روضه طفل شش ماهه امام 

حسین )ع( حضرت علی اصغر )ع( و روضه حضرت قاسم بود.
بله. می گفت  داد:  پاسخ  فوراً  آیا در روستاها هم روضه خوانی کردی؟ شیخ 
دنبال  به  قاطر  با  راهدارها  روستای  از  سابق  زمان  در  تردد  مشکالت  باوجود 
من می آمدند و در دهه محرم برایشان روضه خوانی می کردم. می گفت: مرحوم 
قنواتی )پدربزرگ آقای آرش قنواتی( دهه اول محرم از روستای بایمان با موتور 
به شهر می آمد و مرا برای روضه خوانی به بایمان می برد و ساعت 12 شب در 

تاریکی و راه پرخطر به شهر می آورد.
یادآور می شود: بکار بردن نام شیخ ممول با اجازه از خود جناب آقای بخشی 
و فرزند ارشدش جناب آقای عباس بخشی که همکاری بسیار خوبی در تهیه 
این مصاحبه داشتند و همچنین دیگر فرزند ایشان آقای محمدرضا بخشی که 

در زمان مصاحبه حضور داشتند هست.
با تشکر از خانواده محترم بخشی
 تهیه کننده: غالمرضا مفتخر

ای  منطقه  برق  بازار  دفتر  مکانیک  مسئول  کارشناس  دهدار  سیروس 
خوزستان  پس از چند سال تالش با همکاری چند تن از اساتید کشور طرحی 
و  سال  یک  از  کمتر  مدت  در  شدن  اجرایی  صورت  در  که  ام  نموده  تهیه  را 
نیم حداقل 1000 مگاوات از طریق احداث نیروگاههای پراکنده با گاز فلر به  
ظرفیت تولید برق کشور اضافه می شود .این طرح ثبت اختراع گردیده است . 

قبیل  این   : داشت  اظهار  نامه  رامهرمز  نامه  هفته  با  گو  و  گفت  در  وی 
نیروگاهها از خوراک گاز ترش استفاده می نمایند و از لحاظ عملکرد شبیه برج 
، تکنولوژی ساده ای دارند و کلیه قطعات و  های نیروگاه خورشیدی هستند 
تجهیزات از داخل کشور تهیه می شوند فقط ژنراتور و تجهیزات کنترل سرعت 
و  طراحی  امکان  داخلی  های  در شرکت  هم  آنها  که  هستند  خارجی  توربین 

ساخت دارند .
 دهدارادامه داد : در صورت اجرا در منطقه خوزستان و اهواز با تعدد فلرهایی 
به  موثری  کمک  که  کرد  تولید  برق  مگاوات   500 حداقل  تواند  می  دارد  که 
پایداری شبکه در زمان بحران ریزگردها و پایداری شبکه است و همچنین در 
صورت اجرا در اهواز به خاطر ماهیت سبز و پاک بودن این نیروگاهها 60 درصد 
آلودگی فعلی اهواز را که ناشی از سوختن همین  گازهای فلرینگ است را از 

بین خواهد برد .
این  اجراو ساخت در داخل کشور  این مبتکرجوان تصریح کرد: در صورت 
حساب  به  ما  کشور  خاص  نیروگاههای  از  جدیدی  نسل  که  نیروگاهها  قبیل 
می آید امکان ساخت در کشورهای نفت خیز منطقه و جهان از طریق صدور 

خدمات مهندسی بوجود خواهد آمد .
وی افزود: با توجه به معاهده پاریس و کاهش گازهای گلخانه ای این قبیل 
بین  اعتبار  و  رساند  خواهد  پاریس  معاهده  اهداف  به  را  ما  سبز  نیروگاههای 
المللی برای ما به ارمغان می آورد ، تجهیزات مورد استفاده در این نیروگاهها 
طوری طراحی و اجرا می شود که در نیروگاههای حرارتی فعلی هم قابل اجرا و 

می تواند هر نیروگاه حرارتی را به نیروگاه سبز تبدیل کند .
را  انها  توان  می  که   ( نیروگاهها   قبیل  گفت:این  دهدارهمچنین  سیروس 
نیروگاههای سبز CCHP  به حساب آورد ( عالوه بر برق ، سرمای زیادی از 
طریق چیلرهای جذبی ایجاد می کنند که عالوه بر مصرف در خود نیروگاه به 
علت تناژ باالی سرما می تواند به مصرف صنایع مجاور برسد یا در مراکز بزرک 
همجوار نیروگاه برای سالن های بزرگ فرهنگی ، توریستی ، استخرهای بزرگ آب 
درمانی ، مراکز خرید مرزی ، پارکهای سرپوشیده بزرگ ، گلخانه و فضای سبز 
برسد ) شبیه مراکزی که در شهر دبی امارات متحده عربی استفاده شده است (.

وی خاطر نشان کرد: برای سایت  یونیت اهواز سه در جاده اهواز اندیمشک 
دبی  و  است  تنظیم شده  آن  برای  توجیهی  دارد که طرح  فلر کوچکی وجود 
حجمی 1،6 متر مکعب در ثانیه دارد و توان تولید حداقل 2 مگاوات برق را دارد 
و حداقل 7000 تن سرمایی ایجاد می شود که جوابگوی تامین هوای مطبوع 
چند هکتار زمین است . در جوار هر فلر می توان زمین های زیادی را با سرمای 
خوزستان  شهرهای  از  یک  هر  شهرداری  نمود  سازی  خنک  نیروگاه  تولیدی 
می توانند مراکز بزرگی به صورت سرپوشیده شبیه طرحهایی که در شهر دبی 
و  تولید  مراکز  و  برای صنایع  و  نمایند  ایجاد  دارد  عربی وجود  متحده  امارات 
اصناف مکانهایی رادر جوار فلر ها ایجاد نمایند که تامین هوای مطبوع برای آنها 

از طریق نیروگاه سبز فلری تامین می شود .
این کارشناس ابراز داشت : این طرح کشور ما را به اهداف معاهده پاریس 
که کاهش گازهای گلخانه ای است می رساند و اعتباری هم برای کشور حاصل 
می شود .این طرح بدون اینکه مشکلی از جهت تولید نفت برای کشور ایجاد 
کند نگرانی ایران را در رابطه با تعهد به معاهده پاریس انجام می دهد چون 
محصوالت احتراق فلر تصفیه شده و مقدار تولید گاز دی اکسید کربن به صفر 
می رسد .توجه شما را به مطالبی که در سایت بهار نیوز با عکاسی مهدی پدرام 
خو و کد مطلب 164998 مورخ 97/08/28 با عنوان اهواز در محاصره دودهای 
نفتی جلب می نمایم . فاجعه بسیار بزرگ است و بعید نیست بعضی از سرطانها 
و مشکالت تنفسی مربوط به این عامل باشد . خیلی سربسته عرض کنم که 
عاما تنگی نفس های مردم اهواز در مواقع بارندگی مربوط به دودهای نفتی و 

مشکالت استخراج نفت است . 
سیروس دهدار با اشاره به استقبال معاونت  اقتصادی خوزستان از این طرح 
نامه ای که   تفاهم  از سرمایه گذاران محترم دعوت می شود درجلسه  گفت:  
برق  بین شرکت  برای هماهنگی  استانداری خوزستان  اقتصادی   معاونت   در 
خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  و  برق  خریدار  عنوان  به  خوزستان  ای  منطقه 
جنوب به عنوان تامین خوراک گاز ترش برای این نیروگاهها  برقرار می شود 
شرکت کنند . همچنین از شهردار محترم شهر و شورای محترم و نمایندگان 
خوزستان درخواست می کنیم که در جهت اجرایی شدن این طرح مساعدت 
نموده و تسهیالت الزم جهت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم نمایند 
و زمینه الزم را برای سرمایه گذاران این طرح که سوداوری باالیی دارد ایجاد 

نمایند  .همچنین رفع 60 درصدی آلودگی هوای استان باعث کاهش بیماری 
های تنفسی و سرطانها می گردد . 

این مخترع خوزستانی تاکید کرد: طرح توجیهی اقتصادی طرح تهیه شده و 
در نرم افزار) کامفار( مهیا گردیده است . میزان سرمایه گذاری 4 میلیارد تومان 
برای هر مگاوات است که از نیروگاههای فتوولتاییک به مراتب بهتر می باشد . 
وی ادامه داد: می توان در منطقه آزاد اروند و شهرهای مختلف استان می 
توان این طرح را اجرا نمود و از مزایا و تسهیالت دولتی استفاده کرد . جذب 
گردشگران خارجی در مراکز گردشگری و خرید در جوار این نیروگاهها و تامین  
از  نیروگاهها  این  جوار  در  بزرگ  های  گلخانه  و  فضای سبز  در  مطبوع  هوای 
 ، .اشتغال  است  سبز  نیروگاههای  قبیل  این  در  گذاری  سرمایه  های  جذابیت 
تولید ، کاهش آلودگی هوای استان ، کاهش تلفات جانی مردم منطقه ، ساخت 
نیروگاههای مشابه در سایر کشورها ، توسعه منطقه ، کسب اعتبار بیشتر در 
مناطق  توسعه  و  گردشگری  گسترش   ،  ) پاریس  معاهده   ( الملل  بین  سطح 
آزاد، استفاده مفید از گازهای ترش به جای هدر رفت آنها و استفاده از منابع 

خداددادی منطقه ، از دست آوردهای اجرایی شدن طرح است .
 سیروس دهدارمتذکر شد: در کنار هر نیروگاه می توان سوله ای صنعتی ایجاد 
کرد و برق ارزان و هوای تهویه مطبوع شده را که از طریق نیروگاه ایجاد می شود 
در اختیار هر نوع کارآفرین و اصناف مختلف قرار داد که گفتگوهایم با سازمان 
میراث فرهنگی و صنایع دستی مثبت بود . این طرح چون با چند سازمان  و 
شرکت مرتبط است ازجمله شرکت ملی نفت ) برای در اختیار نهادن گاز ترش 
برای تولید کنندگان و احداث کنندگان نیروگاهها ( ، سازمان صنایع و معادن و 
شرکت شهرک های صنعتی ) جهت ایجاد سوله های صنعتی در جوار نیروگاهها (  
، شرکت های توزیع و برق های منطقه ای برق ) جهت فروش برق مازاد نیروگاه  
به سازمان توانیر ( ، سازمان صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی ) جهت 
اشتغال متقاضیان کار و اصناف مختلف در شهرک ها ، کلیه روستاهای مجاور 

مشعل ها مشغول به کار شده و محصول سنتی خود را تولید می کنند . 
وی همچنین گفت: همچنین می توان گلخانه های صنعتی ویا استخرهای 
بزرگ سرپوشیده و پارک های مسقف با هوای خنک در جوار خرمشهر و آبادان 
جهت جذب توریست های مجاور ایجاد کرد ( به طور خالصه این یک طرح چند 
منظوره است که به نظر اینجانب می بایست یک طرح ملی تلقی شود و در اسرع 
وقت یک نمونه کوچک از این طرح در اهواز با همکاری شرکت ملی مناطق نفت 
خیز و همکاری بخش خصوصی احداث گردد . بنده اطمینان دارم بعد از ساخت 

در داخل کشورهای نفت خیز مجاور متقاضی این طرح خواهد شد . 
این کارشناش مکانیک برق اضافه کرد:  تاکنون سعی نموده ام این طرح به 
خارج از کشور معرفی نشود بلکه در داخل کشور ساخته شود هرچند حتم دارم 
اگر در یک کشور خارجی ساخته شود بالفاصله در داخل ایران مورد توجه قرار 
می گیرد . صدای من به گوش مسئولین نرسید و یا اگر رسید توجه نکردند و یا 
جدی نگرفتند . اگر صدا و سیما زحمت اطالع رسانی این مهم را به انجام رساند 
رسالت عظیم خود را به انجام رسانده است و تکلیف از من و شما ساقط است . 

بیش از 5 سال برای این طرح زحمت کشیدم و هزینه کردم . 
سیروس دهدار در پایان گفت : متاسفانه در سال رونق تولید اینگونه مورد 
. اگر در سوله های مجاور هر نیروگاه  کم لطفی مسئولین ذیربط قرار گرفتم 
فقط دار قالی فرش دست بافت نصب گردد عالوه بر اینکه عده زیادی اشتغال 
به کار پیدا می کنند ) شاید بیش از 100 هزار نفر ( به استان اول صادر کننده 
فرش دست بافت در ایران  تبدیل می شویم و این در حالی است که فضای کار 
سوله ها و برق و هوای خنک آنها توسط نیروگاه و شهرک های صنعتی تامین 
شده است .) برق ارزان تولیدی از نیروگاه و تامین تهویه مطبوع توسط نیروگاه 

و ارسال به محوطه سوله های مجاور نیروگاه(.

دکتر پریچهرسلطانی زراسوند
دکتر پری چهر سلطانی زراسوند زنی از پهنه چهارمحال و بختیاری است که 
با صبر و شکیبایی پژوهشی مؤثر را در باب شناساندن قهرمان زن ایرانی و به 
تعبیر او جهانی به دنیا ممکن کرده و کتاب »سردار بی بی مریم بختیاری سردار 
آزادگی« را این بار به روایت اسناد منتشرنشده به رشته تحریر درآورده است. 
زنی که دوازده سال برای رسیدن به واقعیت، روشن کردن چهره یک قهرمان 
ملی و پیدا کردن اسناد از تهران و کتابخانه ملی، مجلس و مرکز اسناد وزارت 
امور خارجه تا اصفهان و شیراز و حتی کتابخانه آستان قدس رضوی و خانه به 
خانه و روستا به روستا رفته است تا راه به مقصد رساند. او با همه دغدغه های 
این روزهایش به عنوان مدرس دانشگاه، دبیر کارگروه زنان روستایی، عشایر و 
مناطق محروم کشور در معاونت امور بانوان زنان و خانواده ریاست جمهوری و 
مشاور وزارت صنعت و معدن بازهم بیشتر از همه این ها دغدغه آگاهی بخشی 
به جامعه زنان ایرانی را دارد تا شخصیت قوی زن ایرانی را به زنان و دختران 
امروز سرزمینش معرفی کند و همه امیدش آن است که قبل از آنکه خارجی ها 
بی بی مریم را معرفی کنند، رسانه های ملی و مردم وطن با این قهرمان آشنا 
شوند. دکتر سلطانی در گفت و گو با ایران بانو درباره حاصل تحقیقات خود که 
»سردار  نام  به  خود  اخیر  کتاب  در  معاصر  تاریخ  منحصربه فرد  بانوی  درباره 
بختیاری  دخت  ایل  نشر  توسط  که  آزادگی«  سردار  بختیاری  مریم  بی بی 
منتشرشده است، سخن گفت. او ابعاد تازه ای از این شخصیت را که بر اساس 
منابع منتشرنشده مانند اسناد خانواده، دست نوشته های بی بی مریم، روزنامه ها، 

خاطرات آزادیخواهان، مدال ها و نامه های ارزشمند تهیه شده را بازگو می کند.
تومان  هزار   65 قیمت  به  صفحه   564 در  مریم  بی بی  سردار  کتاب 
کارت  شماره  به  وجه  واریز  از  پس  می توانند  عالقه مندان  و  است  منتشرشده 
6۳95991109052811 با ارسال تصویر فیش واریزی و آدرس و کد پستی به 

شماره تلفن: 091۳18149۳8 در واتساپ کتاب را دریافت کنند.

در 5 سال، 7200 نفر با امتیاز خانواده هیئت علمی تغییر رشته یا دانشگاه 
داده اند. سهمیه خانواده شهدا 1۳58 نفر و ایثارگران هم حدود 120 هزار نفر.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان: سهمیه دورمانده از چشم رسانه ها، امتیاز 
فرزندان هیئت علمی است آمارهایی که آقایان می دهند، درست نیست، همان 

قانونی که هست، شاید کمتر از 5 درصد از این سهمیه ها استفاده می کنند.
این طور نیست که این داوطلبان بی سواد باشند، افرادی که از این سهمیه ها 
که  نیست  این طور  بزنند،  را  قبولی  آخرین  درصد   80 باید  می کنند،  استفاده 
آدم سهمیه ای بی سواد باشد. ما سهمیه ای برای مناطق محروم گذاشتیم. این 
۳0 درصد مازاد بر ظرفیت دانشگاه هاست. این ها افرادی هستند که بیشتر در 
رشته های تخصصی بروند و سه برابر زمان تحصیل در مناطق محروم خدمت 
کنند، حق جابه جایی و حق ادامه تحصیل هم ندارند. آن ها باید در مناطقی که 

تعهد کردند، حداقل 12 سال بمانند و خدمت کنند.
مادرش  و  پدر  دلیلی  هر  به  که  است  کسی  هیئت علمی  سهمیه  مشمول 
عضو هیئت علمی دانشگاه است، ممکن است معدلش هم 10 و جزو تنبل ترین 
دانشجویان باشد. آن ها می روند آن طرف مرز و با پول و رابطه به هر روشی، به 
ثبت نام در رشته مرغوب اقدام می کنند و بعدش می خواهند دانشجوی داخل 
کشور شوند و از رانت سهمیه هیئت علمی استفاده کنند و در دانشگاه های کشور 

ادامه تحصیل دهند.
تا به امروز یک نفر در کشور به این موضوع نپرداخته این هایی که از سهمیه 
هیئت علمی وارد دانشگاه های کشور می شوند، از چه سطح علمی برخوردارند؟ 

بعد می گویند سهمیه شاهد! درحالی که این افراد تنها 5 درصد هستند و باید 
80 درصد نمره قبولی آخرین نفر را هم به دست آورند. سواد بچه های سهمیه ای 
بچه های سهمیه ای  اآلن  ما  نیست،  قیاس  قابل  بچه های هیئت علمی ها  باسواد 

داریم که نمره عالی گرفته اند و در رشته های تخصصی هم درس می خوانند.

شماره درخواست:981046615۳9000۳0
شماره پرونده:940998615۳100162

شماره بایگانی شعبه:960217
تاریخ تنظیم:1۳98/07/06

شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان رامهرمز
چهارشنبه  روز  در  که  فوق الذکر  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  به موجب 
1۳98/08/01 از ساعت 10 صبح الی 11 صبح در محل دفتر شعبه اول 
اموال  اول  نوبت  مزایده  موضوع  رامهرمز  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 
ابعاد  به  ایرانیتی  سایبان  شامل  که  کمپوست  ورمی  کود  تولیدی  کارگاه 
ایرانیت ۳ ردیفه یعنی جمعاً 105  ۳0 متر در ۳0 متر بوده که ۳5 ورقه 
عدد ایرانیت 12 متر در 90 سانتیمتر می باشد که قیمت آن ها طبق نظر 
از  می توانند  متقاضیان  می باشد.  ریال  ارزش 86/100/000  به  کارشناسی 
واقع  مزایده  موردنظر  اموال  از   1۳98/08/۳0 لغایت   1۳98/07/26 تاریخ 
ورمی کمپوست  تولید کود  کارگاه  ابوالفارس  روستای شمالن  رامهرمز  در 

بازدید و قیمت پیشنهادی خود را که حتماً باید از قیمت پایه بیشتر باشد 
مشخص و در روز برگزاری مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
روز  در  مدنی  احکام  اجرای  قانون  ماده 129  برابر  نمایند  تسلیم  رامهرمز 
مزایده 10 درصد از قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ و به حساب سپرده 
دادگستری رامهرمز واریز و مابقی پس از تصرف و تملک موضوع مزایده از 
برنده مزایده اخذ خواهد شد و حداکثر مهلت مزبور جهت پرداخت مابقی 
در  برنده  درصورتی که  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  پیشنهادی  قیمت 
موعد مقرر بقیه بهای قیمت موضوع مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر 

هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
نام روزنامه: رامهرمز نامه

شماره:12/۳20/الف/م
تاریخ: 98/07/14

بهزاد بهوندی- دادورز اجرای مدنی دادگستری 
شهرستان رامهرمز

 دنیا را باید با حادثه اش دید و پذیرفت. هر کس در این دنیایی که ذاتش با 
انواِع حوادث ریزودرشت عجین و سرشته است، انتظار دیدن و چشیدِن تبعاِت 
تلِخ هیچ حادثه ای را ندارد، هم باید آثار کوته بینی را در او بیشتر از دیگران 
مشاهده کرد و هم بیشتر منتظر خورد شدن استخوان هایش در برخورد با 
آن ها بود. چنانچه می خواهیم تأثیر نتایج تلِخ حوادِث روزگار بر ما آسان تر 
گردد، می بایست این مسئله را بیشتر برای خودمان حالجی و قابل باور سازیم 
که؛ »این دنیا تنها یک پل برای عبور ماست و بعضی ها مسیرشان طوالنی و 
بعضی دیگر نیز بسیار کوتاه تر است و دل بستن به این پِل کوتاه که گاهی 
ممکن است برای بعضی ها توأم با خوشی ها و لذت ها باشد، اثری به جز فراموش 
کردن این حقیقت ندارد که؛ از آماده شدن برای زندگی ابدی پس ازاین دنیا 
غافل خواهند شد«؛ بنابراین باور کنیم که؛ همه در دنیایی زیباتر همدیگر را 
مالقات خواهیم کرد و گرد غم و اندوه از روح و روان و جان یکدیگر به فضل 

پروردگار خواهیم زدود!         محمد سعید بهوندی

 کافیست کمی! آری؛ فقط کمی اهل آگاهی، دلسوزی، تفکر و تحلیل 
باشی و به خروجی بسیاری از دانشگاه های کشور، هم ازنظر کیفیِت مهارِت 
از حیِث پوشش  تولیِد دانش و محتوا و هم  از جهِت  فارغ التحصیالن، هم 
دادن به نیازهای حوزه هایی ماننِد صنعت و... نظر بیفکنید، آنگاه شما هم 
بعید است که حالتان ناخوش نشود. برای یافتِن پاسِخ منطقی و درست به 
پرسِش؛ آیا دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی ما از قدیم االیام 
نیز همین گونه بوده اند؟! اِشکاِل کار کجاست؟! استدعا دارم به اندازه ای که 
فرصت دارید، عالقه مندید و در راستای آبادی و ترّقِی ایران، موضوع برایتان 
اهمیت و ارزش دارد، در مورِد آن فکر کرده، آنگاه به هر مقدار که قادرید، 
در تحلیِل آن مطلب قلمی نمایید؛ زیرا این نقصیه ِی بسیار زیربنایی، مهم 
و حیاتی، سال هاست که به اصلی ترین پاشنه ی آشیل پیشرفت و توسعه ی 
پایدار کشورمان تبدیل شده و ظاهراً در دعواهای ناتمام و همت و تدبیر سوز 
سیاسی، کمتر کسی گوشش بدهکار این بلیه بوده و هست و چنانچه کسانی 

محمد سعید بهوندیباشند، نتیجه اش آهی و افسوسی بیش نخواهد بود!

دوشنبه 15مهرماه
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آرزوهای مشترک من و بی بی مریمزنده یاد شیخ ممول روضه خوانی بی ادعا و بی آالیش

سهمیه کنکور خانواده هیئت علمی ۵ برابر سهمیه شهدا
 به نام شهدا به کام استاد زاده ها

ما و حوادِث دنیا

اصلی ترین پاشنه ی آشیل پیشرفت و توسعه ی کشور

تحول در محیط زیست خوزستان با نیروگاههای سبز 
با گاز فلر وایجاد اشتغال و معاهده پاریس 

آگهی مزایده نوبت اول
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گنجاپور رضا 
مربی  که  جوانی  مربی  اهوازی؛  حسن 
شد  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مختلف  رده های 
چنین  به  استان  این  فوتبال  در  است  حیف   ،
سرمایه هایی بی توجهی شود. با توجه به سابقه 
خوزستان  فوتبال  گفت  می توان  رسانه ای؛  کار 
در طول بیش از پنجاه سال گذشته اگر در تیم 
ملی  تیم  مختلف سنی  رده های  و  بزرگ ساالن 
در  است  داشته  بی شماری  بازیکنان  کشورمان 
نیز داشته است.  مقابل در تیم های ملی مربی 
که  خوزستان  فوتبال  مربیان  این  از  یکی 
و  آورد  دست  به  را  افتخار  این  همه  از  زودتر 
مربیان  و  بازیکنان  به  وی  تا  است  الزم  اآلن 
بدانند  تا  شود  معرفی  خوزستان  فوتبال  حال 
چه  از  نیز  خصوص  این  در  استان  رشته  این 

است. بوده  برخوردار  افتخاراتی 
حسن  حاج  جز  نیست  کسی  مربی  این 
و  بازیگری  کارنامه  و  وی  از  که  اهوازی 
اینکه  ضمن  دارم؛  کامل  آگاهی  مربیگری اش 
وی چند سال بعد از من کار خبرنگاری را نیز 
شروع نمود و در این زمینه نیز کارنامه روشن 
به  گاهی  گه  هم  اآلن  البته  و  داشت  فعالی  و 

این کار می پردازد.
شاهین  تیم  از  را  فوتبال  ما  حسن  حاج 

اهواز شروع نمود؛ وی همبازی زنده یادها صفر 
چند  و  دلفی  عبد  و  سلیمانی  ایج  پاک؛  ایران 
شاهین  فعالیت های  بود.  دیگر  خوب  بازیکن 
شعاع  تیم  بازیکن  وی  انجامید  تعطیلی  به  که 
میانی  و  راست  دفاع  در  او  پاس شد؛  و سپس 
کاپیتان  به عنوان  اوقات  بیشتر  و  می کرد  بازی 

اداره می نمود. بازیکنان را در زمین  تیم 
داور  فوتبال  ترک  از  بعد  وی  نماند  ناگفته 
بوی  بدنی  خوب  فیزیک  و  اندام  شد؛  فوتبال 

خوبی  بسیار  داور  تا  می داد  را  فرصت  این 
و  برگزید  را  مربیگری  رشته  وی  ولی  شود 
رفت  پیش  آنجا  تا  رشته  این  در  خوشبختانه 
درحالی که  شد.  داده  نشان  موفقی  مربی  که 
مهاجرانی  حشمت  سوی  از  بود  جوانی  مربی 
به عنوان  ایران  بزرگ ساالن  ملی  تیم  سرمربی 
و  جوانان  نوجوانان؛  سنی  رده  تیم های  مربی 
امید انتخاب شد و در یک دوره تمام تجربیات 
و  انتخابی گذاشت  بازیکنان  اختیار  در  را  خود 

تحت  ایران  فوتبال  که  بود  زمانی  این ها  همه 
فعال  و  جریان  در  جمشید  تخت  لیگ  عنوان 

بود.
فوتبال  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
ایران پس از یک تعطیلی با شروع لیگ قدس 
این  در  اهوازی  و حاج حسن  فعال شد  دوباره 
زمان از سوی هیئت فوتبال خوزستان به عنوان 
معرفی  و  انتخاب  خوزستان  تیم  سرمربی 
مسابقات  در  خوزستان  تیم  قهرمانی  گردید. 
به  خوزستان  تیم  راه یابی  و  کشور  سه  منطقه 
لیگ قدس در اولین دوره و سپس کسب مقام 
کارهای  از  مسابقات  سال  دومین  در  سومی 

می باشد.  ارزشمند وی  و  افتخارآمیز 
در همین زمان نیز شادروان پرویز دهداری 
اهوازی  حسن  حاج  و  بود  ایران  تیم  سرمربی 
بازیکنان خوب  معرفی  و  شناخت  در  اهواز  در 
اصل  در  و  داشت  همکاری  وی  با  خوزستان 
بود؛  خصوص  این  در  زنده یاد  آن  نماینده 
کمیته  نماینده  مقطعی  در  وی  اینکه  ضمن 
فنی تیم های ملی ایران در اهواز بود و به نظر 
من باید بیشتر به معرفی این مربی خوزستانی 
پرداخت چراکه وی بارها و در مراحل مختلف 
بود و همچنین  سرمربی تیم فوتبال خوزستان 
برای  مختلف  مسابقات  و  قدس  لیگ  در  بارها 

و  آورد  ارمغان  به  پیروزی  استان  این  فوتبال 
مربیگری خود  این است وی در طول  حقیقت 
در چندین دوره سرمربی بازیکنان زیادی بوده 
و  میان داریم  در  را  خیلی ها  هم اکنون  تا  که 

بسیاری از آن ها هم به دیار ابدی رفته اند.
شاغل  اینکه  به  توجه  با  ما  حسن  حاج آقا 
چندین  در  ازاین روی  بود  برق  و  آب  سازمان 
بنام  سازمان  این  فوتبال  تیم  سرمربی  دوره 
با کسب  موفق شد  هم  فاز  این  در  و  بود  نیرو 
بیشتر  ارزش های  به  قهرمانی  عنوان  چند 
بشناخت  توجه  با  درنهایت  و  بیفزاید  خود 
مهروموم های طوالنی از نزدیک که از وی دارم 
و  است  خوش قلبی  انسان  وی  گفت  می توان 
مهم اهل من؛ من کردن نیست و همیشه خود 
شاهین  و  فوتبال  خدمتگزار  یک  به عنوان  را 
است  حیف  واقعا  بگویم  باید  و  می کند  مطرح 
مسئولین ورزش و فوتبال این استان به چنین 
این  فوتبال  در  باارزش  و  راستین  سرمایه های 
این  فوتبال  حاال  و  می کنند  بی توجهی  استان 
باشد  کسانی  به دست  آن  رده  همه  در  استان 
که هیچ شناختی از آن ندارند؛ البته ثمره این 
کار آنان حاال کاماًل روشن است که فوتبال ابن 
استان می رود تا آن تتمه قدرتی که در کشور 

دارد آن را هم  از دست بدهد.

صدر  در  ماهشهر  شهرداری  فوتبال  تیم  مهاجم   
جدول گل زنان جام حذفی فوتبال قرارگرفته است.

به گزارش خبرنگار ورزشی هفته نامه رامهرمز نامه 
رامهرمز، با خاتمه ی مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
شانزدهم  چهره ی  ایران،  باشگاه های  فوتبال  حذفی 
چهار  و  مشخص شده  بعدی  دور  به  صعودکننده  تیم 
نفت  آبادان،  نفت  صنعت  شامل  خوزستانی  تیم 
مسجدسلیمان، شهرداری و استقالل ماهشهر به این 

مرحله راه یافته اند.
حذفی،  جام  زنان  گل  جدول  در  جالب  نکته 
علی محمد  است.  خوزستانی  بازیکن  سه  صدرنشینی 
گل   5 با  ماهشهر  شهرداری  باتجربه  مهاجم  چراغی 
زده بهترین گل زن بازی ها تا این مرحله لقب گرفته؛ 
ضمن اینکه سید عیسی موسوی از استقالل ماهشهر 
و علی فاتح از استقالل مالثانی با 3 گل زده در رده 

بعدی این جدول قرارگرفته اند.
سایر گل زنان این جام بین یک تا دو گل به ثمر 
نهایی  شانزدهم  یک  مرحله  خاتمه  تا  و  رسانده اند 
اختیار  در  حذفی  جام  زنان  گل  جدول  صدرنشینی 
لیگ های  در  حاضر  خوزستانی  تیم های  مهاجمان 

دسته دوم و سوم کشور است.

مطالعه نشان می دهد چندین بار ورزش در هفته 
روند تخریب مغز را در افراد در معرض ریسک باال 
بیماری آلزایمر به تعویق می اندازد. محققان دانشگاه 
تگزاس دریافتند افرادی دارای انباشت آمیلوئید بتا 
در مغزشان که نشانه بیماری آلزایمر است، اگر یک 

سال به طور منظم ورزش کنند روند تخریب منطقه 
مغزی مرتبط با حافظه شان به مراتب ُکندتر خواهد 
ورزش های  احتماالً  می دهد  نشان  مطالعه  شد. 
مراحل  در  را  بیماری  تأثیرات  می توانند  هوازی 
انتشار نهایی  از  اولیه ُکند نمایند، اگرچه نمی تواند 

پالک های سمی آمیلوئید پیشگیری کند. در طول 
آزمایش بالینی حدود 70 شرکت کننده 55 سال به 
باال، محققان عملکرد شناختی و حجم مغز دو گروه 
از سالمندان بی تحرک و دارای مشکالت حافظه را 
مقایسه کردند. یک گروه 4 تا 5 بار در هفته حداقل 

گروه  و  می دادند  انجام  هوازی  ورزش  ساعت  نیم 
هر  می دادند.  انجام  انعطافی  ورزش های  تنها  دیگر 
حافظه  نظیر  نواحی  در  آزمایش  در طول  گروه  دو 
را  مشابهی  شناختی  توانایی های  مشکل،  حل  و 
افراد  در  داد  نشان  مغزی  اسکن  اما  کردند؛  حفظ 

منطقه  در  آمیلوئید  تشکیل  هوازی،  ورزش  گروه 
به سرعت  و  است  حافظه  با  مرتبط  که  هیپوکامپ 
براثر زوال عقل تخریب می شود، به مراتب کمتر بود.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه 
تأکیددارند.

ورزش هایی که به 
مفصل زانو فشار زیادی 

وارد نمی کنند

زیادی  فشار  می توانند  ورزش ها  از  بعضی 
نیز  ورزش هایی  اما  کنند؛  وارد  زانو  مفاصل  به 
وارد  زانوهایتان  به  فشار چندانی  دارند که  وجود 
مشکل  دچار  زانوهایتان  اگر  به هرحال  نمی کنند. 
فعالیت  و  ورزش  مانع  نباید  مسئله  این  هستند، 
از موارد، آسیب مفصل  بدنی تان بشود. در خیلی 
است.  ورزشی  نادرست  تکنیک های  حاصل  زانو، 
مشورت  پزشکتان  با  باید  حتماً  دلیل  همین  به 
شمارا  مناسب  ورزشی  دستورالعمل های  تا  کنید 
در اختیارتان بگذارد. برای حل مشکل زانوهایتان 
را  وزنتان  که  است  مهم  خیلی  نوعی(  هر  )از 
کنترل کنید چون یکی از علت های اصلی آسیب 
رباط ها،  التهاب  یا  و  اوستئوآرتریت  مانند  زانو 
 5 بدانید هر  اضافه وزن است. خوب است  داشتن 
کیلوگرم اضافه وزن چیزی در حدود 18 کیلوگرم 

به زانوهایتان فشار وارد می کند.

شنا یکی از ورزش هایی است که تمام بدن را 
وارد  فشاری  زانوهایتان  به  ضمناً  و  می کند  فعال 
بر بدن می کاهد  از فشار وارد  نمی کند؛ زیرا آب، 
مانند  بدنتان  وزن  برابر  در  زانو  از  حمایت  با  و 

ضربه گیری در برابر هرگونه فشار عمل می کند
زیبایی ظاهری  از جنبه ی  فقط معضلی  چاقی 
در  مشکالتی  به  منجر  می تواند  درواقع  و  نیست 
حتماً  بشود.  نیز  عضالنی  و  استخوانی  سالمت 
بیماری هایی  و  عوارض  عامل  چاقی  که  می دانید 
کلسترول،  افزایش  فشارخون،  افزایش  مانند 
کبد  خون،  قند  افزایش  و  دیابت  قلبی،  نارسایی 
چرب و آرتروز می باشد. به همین علت، مشکالت 
زانو نباید باعث شوند از ورزش و تحرک اجتناب 
کم  ورزش های  انتخاب  با  می توانید  شما  کنید. 
وارد  زانوهایتان  به  فشاری  اینکه  بدون  شدت، 

کنید، از فواید ورزش بهره مند شوید.
چرا باید ورزش هایی را انتخاب کنید که روی 

مفاصل زانوهایتان اثری نگذارند؟
بیشترین  که  هستند  بدن  از  بخشی  زانوها 
مانند  فعالیت هایی  و  مکرر  حرکات  از  را  تأثیر 
هر  یا  و  بسکتبال  تنیس،  فوتبال،  پرش،  دویدن، 
اما  می کنند؛  دریافت  دیگری  شدت  پر  فعالیت 
ورزش های کم شدتی که به زانوهایتان فشار وارد 
نمی کنند دارای حرکاتی مالیم تر و کنترل شده تر 
نمی شود  باعث  شدت  کاهش  این  البته  هستند. 
را  عرقتان  و  نسوزانند  چربی  ورزش هایی  چنین 

می توانند  آن ها  از  بعضی  اتفاقاً  بلکه  درنیاورند. 
ظرفیت هوازی و عضالنی تان را به خوبی به چالش 

بکشند و محک بزنند.
5 ورزشی که بر مفاصلتان تأثیر نمی گذارند

1. شنا کردن: شنا یکی از ورزش هایی است که 
زانوهایتان  به  ضمناً  و  می کند  فعال  را  بدن  تمام 
فشاری وارد نمی کند؛ زیرا آب، از فشار وارد بر بدن 
برابر وزن بدنتان  از زانو در  با حمایت  می کاهد و 
عمل  فشار  هرگونه  برابر  در  ضربه گیری  مانند 
و  هوازی  ظرفیت  که  است  ورزشی  شنا  می کند. 
تنفسی تان را تقویت می کند و ضمناً بر عضالت و 
انعطاف پذیری بدنتان نیز مؤثر است. شما هر نوع 
شنایی می توانید انجام دهید و عضالت پایین تنه و 

باالتنه ی خود را به چالش بکشید.
هوازی  ورزش  نوع  هر  از  بیشتر  شنا  ورزش 
تمرین  را  بدن  عضالنی  اصلی  گروه های  دیگری، 
شنای  ساعت  نیم  می شود  زده  تخمین  می دهد. 
بی وقفه می تواند چیزی بین 220 تا 270 کالری 
بسوزاند؛ بنابراین از جهت کالری سوزی نیز ایده 

آل است.
آکوا  ندارید،  دوست  شنا  اگر  فیتنس:  آکوا   .2
فیتنس )آیروبیک در آب( هم یک ورزش هوازی 
تحت  و  استخر  در  معموالً  که  است  استقامتی 
مشابه  فیتنس  اکوا  می شود.  انجام  مربی  نظر 
کالس های معمول ایروبیک است اما در آب انجام 
افزایش می دهد  استقامتی شمارا  توان  و  می شود 

در  ایروبیک  به  نسبت  کمتری  شدت  درحالی که 
سالن دارد.

راه رفتن در آب نیازمند تالش بیشتری است، 
بنابراین بیشتر کالری می سوزاند. در آکوا فیتنس، 
سراغ  بیشتر  موردنیازش  انرژی  تأمین  برای  بدن 
ذخایر چربی می رود تا کربوهیدرات، یعنی چیزی 
روی  پُرشدت تر  ورزش های  در  که  اتفاقی  مشابه 
 250 تقریباً  فیتنس  آکوا  ساعت  یک  می دهد. 

کالری می سوزاند.
هم  این  دستگاه:  با  زدن  پارو  یا  قایقرانی   .3
یک ورزش کم شدت دیگر که با زانوهایتان کاری 
تمام  به  زدن  پارو  است.  عالی  تمرینی  اما  ندارد 
قسمت های بدن نیاز دارد، از بازوها گرفته تا پاها 
می کشد.  چالش  به  نیز  را  شکم  عضالت  ضمناً  و 
رودخانه  یا  دریاچه  یک  به  نزدیک  نیست  نیازی 
داشته  پارویی  قایق  یک  حتماً  یا  کنید  زندگی 
مراجعه  باشگاهی  هر  به  می توانید  درواقع  باشید، 
کنید.  استفاده  پارویی شان  دستگاه  از  و  کرده 
طبق  را  مقاومت  می دهند  اجازه  دستگاه ها  این 
با  ست  چند  و  کنید  خودتنظیم  ظرفیت  و  توان 
نیم  کنید.  تمرین  میانشان  در  استراحت هایی 
بین  می تواند  متوسط  با سرعت  زدن  پارو  ساعت 

260 تا 300 کالری بسوزاند.
تابه حال باشگاه رفته  الپتیکال: اگر  4. دستگاه 
باشید پس حتماً دستگاه الپتیکال را دیده اید که 
و  می گیرند  قرار  آن  روی  پاها  که  صفحه  دو  از 

به  الپتیکال  است.  تشکیل شده  بلند  دودسته ی 
با  هوازی  کامل  ورزش  یک  می دهد  اجازه  شما 
داخلی  قرقره های  تسمه  دهید.  انجام  کم  شدت 
هر  شدت  برابر  در  ضربه گیری  مانند  وسیله،  این 
و  می کند  عمل  برمی دارید  که  قدم هایی  از  یک 
می شود.  فعال  به خوبی  نیز  باالتنه تان  همزمان 
بخش  و  شکم  باسن،  پاها،  عضالت  الپتیکال، 
باالیی دو سر بازو، سه سر بازو و سینه را به کار 
با شدت  الپتیکال  با  ورزش  ساعت  یک  می گیرد. 
متوسط می تواند بین 550 و 650 کالری بسوزاند.

در  شما  به طورکلی  یوگا  در  یوگا:   .5
می گیرید  قرار  متعددی  کششی  وضعیت های 
سوزی  چربی  اما  دارند  بدنی  انعطاف  به  نیاز  که 
ندارند. ولی برخی از انواع یوگا نیاز به انرژی زیاد 
کمک  وزن  کاهش  به  می توانند  بنابراین  دارند، 
کنند مانند آشتانگا یوگا )320 تا 400 کالری در 
در  کالری  یوگا )600  بیکرام  عرض یک ساعت(، 
به قدرت  یوگای قدرتی که  و  عرض یک ساعت( 
بدنی بیشتری نیاز دارد )بین 300 تا 400 کالری 

در عرض یک ساعت(
مشکالت  و  زانودرد  می بینید،  که  همان طور 
زانو نمی توانند جلوی ورزش کردن، کاهش وزن و 
چربی سوزی شمارا بگیرند. اگر حین ورزش دچار 
این  با پزشکتان  ناراحتی می شوید، حتماً  هرگونه 
مناسب  ورزش  بهترین  تا  کنید  مطرح  را  مسئله 

شمارا توصیه کند.

باالیی  اهمیت  از  خواب  برای  بدن  آماده سازی 
توجهی  آن  به  افراد  اغلب  که  است  برخوردار 
برای  بدن  آماده سازی  راه های  از  یکی  نمی کنند. 
کششی  حرکت  چند  انجام  شبانه،  راحِت  خواب 

پیش از خواب است.
خوابیدن  برای  می کنند  تصور  افراد  از  بسیاری 
به  و  کرده  خاموش  را  چراغ ها  است  کافی  تنها 
تخت خواب بروند اما درصورتی که بدن برای خواب 
فرد  بدخواب شدن  احتمال  نشود،  آماده  به درستی 
باال می رود. بسیاری از افراد نمی توانند در طول شب 
خوابی آسوده داشته باشند. به گفته متخصصان بدن 
به زمانی برای آماده سازی برای خواب نیاز دارد و به 
همین دلیل انجام کاری که منجر به تمدد اعصاب 

فرد شود، پیش از خواب توصیه می شود.
ازجمله کارهایی که برای کسب آرامش پیش از 
خواب می توان انجام داد مطالعه، دوش گرفتن، آرام 
دراز کشیدن و تالش برای تمدد اعصاب و هم چنین 

انجام چند تمرین کششی را می توان نام برد.
به گفته متخصصان تنفس عمیق و انجام حرکات 
را  بدن  و  مغز  عصبی،  سیستم  آرامش،  با  کششی 
برای  است  بهتر  می سازد.  آرام  مدیتیشن  مانند 
به  را که  زیر  بدن خود حرکات کششی  از  مراقبت 
نقل از سایت »ریل سیمپل« آورده شده انجام داده 

و صبح  پس از بیدار شدن نیز کمی ورزش کنید.
1. گشاینده عضله خم کننده ران: در فاصله نیم یا 
یک متری تخت خود قرارگرفته و رو به آن بایستید. 

پای راست خود را روی لبه تخت قرار دهید، زانوی 
راست خود را خم کرده و درحالی که پای چپ خود 
را روی زمین قرار داده اید، وزن خود را به آرامی به 
سمت جلو منتقل کنید. پنجه های هر دو پا باید به 

سمت جلو قرارگرفته باشند.
دست راست خود را بلند کرده و به سمت سقف 
بکشید و برای 10 ثانیه در این حالت نگه دارید. اگر 
این  شوید،  مواجه  بیشتری  چالش  با  می خواهید 
کار را با هر دودست خود امتحان کنید. همان طور 
که احساس می کنید عضالتتان در حال رها شدن 
هستند، نفس های عمیق بکشید. سپس دست ها و 
پاهای خود را عوض کرده و این بار با سمت دیگر 

بدن خود همین حرکت را تکرار کنید.
2. کشش همسترینگ: در فاصله نیم یا یک متری 
تخت خود قرارگرفته و رو به آن بایستید. پای راست 
خود را روی تخت قرار داده و ساق پایتان را کشیده و 
صاف نگه دارید و پا را از ناحیه مچ به سمت خودتان 
خم کنید. سپس دست ها را روی ران هایتان قرار داده و 
به سمت جلو خم شوید تا زمانی که در قسمت ماهیچه 
پشت  ناحیه  در  ماهیچه  سه  )شامل  همسترینگ 

استخوان ران هستند( خود احساس کشیدگی کنید.

پای  بدن،  دادن  حرکت  بدون  وضعیت  این  در 
راست  و  چپ  به  مرتبه  هشت  مچ،  از  را  راست 
بگردانید. سپس پاها را عوض کرده و با سمت دیگر 

بدن خود این کار را تکرار کنید.
3. چرخش ستون فقرات ثابت: در فاصله نیم یا 
یک متری تخت خود قرارگرفته و رو به آن بایستید. 
طول  در  که  بگیرید  باال  طوری  را  خود  دست های 
بدن خود احساس کشیدگی کنید. به آرامی قسمت 
فوقانی بدن را به سمت تخت جلو آورده و دست ها را 
روی تخت قرار دهید. در این وضعیت همزمان ستون 
فقرات خود را نیز به سمت جلو بکشید. این حرکت را 

می توان مشابه »حرکت سگ« در یوگا دانست.
تخت  روی  از  را  خود  راست  دست  پس ازآن 
باال  سمت  به  را  خود  بازوی  درحالی که  و  برداشته 
و  راست  به سمت  را  باالی کمر  می کشید، قسمت 
رو به عقب بگردانید. در این حالت که به کف دست 
عمیق  نفس  چند  می کنید  وارد  فشار  خود  چپ 
بکشید. سپس تغییر وضعیت داده و با سمت دیگر 

بدن خود این کار را تکرار کنید.
روی  کمر  به  ران:  کننده  خم  عضله  کشش   .4
تخت بخوابید و یک بالش را زیر عضله ران خود قرار 

دهید و پاها را روی تخت دراز کنید. دست راست 
خود را به باالی سر برده و سعی کنید سمت راست 
بدنتان را بکشید. در این حالت مچ پاهای خود را نیز 
هشت مرتبه به جلو و عقب خم کنید. این حرکت را 

با سمت دیگر بدن خود تکرار کنید.
5. پیچش ستون فقرات: ابتدا به کمر روی تخت 
بخوابید و زانوهای خود را به داخل سینه خم کنید. 
تا در حالت استراحت  را بکشید  سپس پای راست 
راست خود  بگیرد. پس ازآن دست  قرار  تخت  روی 
و  داده  قرار  زانوی چپ  و روی  را روی دست چپ 
به آرامی زانوی چپ را به سمت راست بدن بکشید. 
در این حالت سرخود را تا زمانی که احساس کششی 
مالیم در گردن می کنید به سمت چپ بچرخانید. 
دوباره به حالت اولیه بازگردید و با سمت دیگر بدن 

خود این کار را تکرار کنید.
6. کمر خوشحال: به کمر روی تخت بخوابید و 
یک بالش را زیر عضله ران خود قرار دهید. زانوهای 
خود را به داخل سینه خم کنید. درحالی که زانوها را 
به سمت سینه می کشید، دست ها را در پشت ران  
هر دوپا حلقه کرده و حداقل برای 10 ثانیه در این 

وضعیت بمانید و نفس عمیق بکشید.

جعفر کاشانی، پیشکسوت پرسپولیس 
درگذشت

از  پرسپولیس  باشگاه  هیئت مدیره  عضو  کاشانی،  جعفر 
پیشکسوتان خوش نام این باشگاه، در منزل خود درگذشت.

سال ها  سابقه  و  بود  اسفندماه 1322   11 متولد  کاشانی 
بازی در تیم ملی و تیم پرسپولیس و همچنین عضویت در 

هیئت مدیره این باشگاه را داشت.

نتایج نونهاالن دوومیدانی رامهرمز  در 
مسابقات استانی

به گزارش خبرنگار ورزشی هفته نامه رامهرمز نامه، پسران 
و دختران نونهال شهرستان رامهرمز در رقابت های دوومیدانی 
استان خوزستان، مرحله نخست لیگ نخل طالیی با نداشتن 
خوبی  نتایج  و  رفتند  خود  رقبای  مصاف  به  اولیه  امکانات 

گرفتند؛
در بخش پسران

ابوالفضل مصطفی زاده مقام دوم پرتاب دیسک
امید بدری مقام سوم پرتاب دیسک

حسین نکو بخش مقام سوم پرتاب وزنه
حسین راکیانی  مقام سوم  دو 400

حسین مهمدی مقام سوم پرش ارتفاع
با مربیگری مسعود مصطفی زاده و احمد رحیمی

در بخش دختران
کوثر مصطفی زاده مقام اول پرتاب دیسک

نرگس سلطانی مقام سوم دو 200 متر
مهرنوش مرادی آزاد مقام سوم دو 3000 متر

صدیقه دبستانی مقام سوم پرش طول
با مربیگری خانم ها آل خمیس و موسوی

تساوی تیم فوتبال صداوسیمای 
خوزستان وتیم فوتبال پیشکسوتان 

زنده یاد دکتر بهبهانی

یک بازی دوستانه در زمین شهرداری رامهرمز بین دو تیم 
زنده یاد بهبهانی و صداوسیمای خوزستان برگزار شد که در 

پایان این بازی با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید.
خبرنگار ورزشی هفته نامه رامهرمز نامه 
کورش کمایی

»رختکن استادیوم تختی« همچنان به 
روی ورزشکاران بسته است

تیم های مهمان در زمین چمن لباس عوض می کنند
را  رامهرمز  متمدن  شهر  ورزشی  جامعه  این  از  بیش 

تحقیر نکنید! این چه طرز مهمان نوازی است آقایان
باشگاهی  فوتبال  تیم های  گسترده  اعتراض  از  پس 
شهرستان از نامطلوب بودن رختکن های فوتبال استادیوم 
بوقچی  از  خبری  به یک باره   96 سال  در  رامهرمز  تختی 
های خبر پراکن نماینده، مبنی بر شروع سریع السیر پروژه 
تختی  استادیوم  فوتبال  رختکن های  تجهیز  و  نوسازی 

منتشر شد.
امروز  به  تا  بزرگ  خبر  این  انتشار  از  سال  دو  از  پس 
تعویض  برای  آواره شدند و فضایی مناسب  فوتبالیست ها 
البسه و مرور نکات تاکتیکی ندارند این در حالی است که 
بازیکنان فوتبال باید یک ساعت و نیم قبل از شروع بازی 
در محل بازی حاضر شوند و تمام تابستان داغ بازیکنان 
نوجوانان و جوانان در هوای سوزان مجبور بودند در محل 
چمن یا بروی آسفالت داغ سختی های طاقت فرسایی قبل 

از شروع بازی تحمل کنند!
رختکن،  نبود  و  استانی  مسابقات  شروع  با  متأسفانه 
بابت  این  از  فراوانی  گله مندی های  نیز  مهمان  تیم های 
فقیر  و  بی بضاعت  شهری  را  رامهرمز  شهرستان  و  دارند 
تلقی می کنند و از وضعیت امکانات اولیه بسیار شاکی و 

ناراحت هستند
را  رختکن هایی  خدمت  بی  منت  زمانی  چه  دید  باید 
میزبان  تیم های  تحویل  فوتبالیست  ورزشکاران  شأن  در 
دم  تا  را  رختکن ها  افتتاح  هم  شاید  می دهد.  مهمان  و 
انتخابات نگه دارند تا بوقی های پادو بشکن بزنند و انقالب 

ورزشی بنامندش!

سرخط

6 حرکت کششی برای خواب راحت

حسن اهوازی؛ از مربیگری در تیم ملی جوانان تا فراموش شدن در خوزستان

گلزنی علی محمد چراغی مهاجم رامهرمزی در صدر جدول گل زنان جام حذفی
بازیکن رامهرمزی

 شهرداری بندر ماهشهر
 در جام حذفی کشور

تیم  رامهرمز،  ورزش  خبرنگار  گزارش  به 
یک  مرحله  در  ماهشهر  بندر  شهرداری 
فوتبال  حذفی  جام  مسابقات  نهایی  شانزدهم 
ورزشگاه  در  مهرماه   9 سه شنبه  روز  کشور 
خانم االنبیا بوکان به مصاف تیم سردار بوکان 
با  از 120 دقیقه تالش  پایان بعد  رفت که در 
پیروزی رسید  به  تیم  این  برابر   1 بر  نتیجه 2 
مسابقات  این  نهایی  یک هشتم  مرحله  راهی  و 
تیم  رامهرمزی  بازیکن  چراغی  علی محمد  شد. 
فوتبال شهرداری بندر ماهشهر در این بازی 2 

گل به ثمر رساند.

ورزش کردن روند تخریب مغز ناشی از بیماری آلزایمر را ُکند می کند
Mgosoft PDF Merger
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ادبی

پژوهش گر  و  منتقد  »شاعر،  حموله  داودی  سریا 
فرهنگ مردم«

تهیه کنندگی  به  سردار«  »بانوی  سریال 
سعیدمرادی و کارگردانی پرویز شیخ طادی از شبکه 
سوم سیما پخش شد؛ که واکنش های بسیاری برای 
جامعه بختیاری داشت. به نظر می رسد که متصدیان 
این مجموعه بر تاریخ بختیاری کمتر تمرکز داشته اند؛ 
اجتماعی  و  تاریخی  واقعیت های  با  سریال  این  زیرا 
بختیاری کمترین هم خوانی را دارد. حداقل گوشه ای 
لحاظ  آن  در  بختیاری  اجتماعی  تاریِخ  از  قابل اعتنا 
نشده است و ازلحاظ مستندات تاریخی و منابع معتبر 
دچار کاستی است. در پرداخت به زندگی سیاسی و 
اجتماعی بانوی سردار نقاط ضعف تاریخی بارزی در 
این سریال هست که به برخی از این کاستی ها اشاره 

می شود:
 )1253-1316( بختیاری  مریم  بی بی  نخست: 
معروف به بانوی سردار، دختر حسین قلی خان ایلخانی 
در  است.  مشروطه  فاتح  اسعد  سردار  خواهر  است. 
پانزده سالگی با علیقلی خان چهارلنگ ازدواج می کند 
که حاصلش محمدعلی، علی مردان و پسر دیگری به 
نام سهراب است که در طفولیت می میرد. محمدعلی 
پسر بزرگ بی بی مریم است و دو سال از علی مردان 
مردان  علی  برعکس  سریال  این  در  است.  بزرگ تر 
بزرگ تر نشان داده شده است. شگفت انگیزتر این که در 
زمان وقوع این حوادث، محمدعلی و علیمردان بیش از 
20 سال سن داشته اند، اما در سریال از آن ها چهره ای 

کودکانه به تصویر کشیده شده است. بی بی مریم دو 
سال بعد از کشته شدن همسر اولش، بنا به مصلحت 
خانواده با عموزاده خود فتح اله خان ازدواج می کند که 
حاصلش پسری به نام مصطفی قلی است. که بعد از 
جدایی از همسر دوم در قلعه ی فتح اله خان واقع در 
سورشجاِن چهارمحال و بختیاری مستقر می شود. طبق 
رسم و رسوم ایلی قلعه مربوط به پسر ذکور است حتی 
اگر کودک خردسال باشد، اما در هیچ سکانسی نام و 

نشانی از او نیست!
در  قاجار  شاهزادگان  رسمی  اسناد  طبق  دوم: 
از  بعد  نداشتند.  نفوذی  بختیاری هیچ  و  چهارمحال 
زندان  به  وی  پسران  ایلخانی  خان  حسینقلی  مرگ 
در  شدند.  تبعید  ایلخانی  خانواده  به نوعی  و  افتادند 
به  حمله  دستور  السلطان  ضل  معتبری  منبع  هیچ 
والیت بختیاری را نداد و هیچ گاه در پی قشون کشی 

به قلعه بی بی مریم نبوده است.
عصر  مریم  سردار  اجتماعی  فعالیت  دوران  سوم: 
روشنگری بختیاری است. بی بی مریم در این سریال 
این  قوای داخلی و خارجی است که  با  مدام درگیر 
اسناد  طبق  است.  تاریخ  مستقیم  جعل  موضوع 
اما در  انگلیسی ها بود؛  تاریخی وی مخالف روسیه و 
حمله  آن ها  پادگان  به  بختیاری  تاریخ  کجای  هیچ 
اشغال  قلعه ای  هیچ  بزرگان  اظهارنظر  طبق  نکرد، 
نگردید که نیروهای متفقین پادگانی در آنجا داشته 
باشد. طبق منابع تاریخی قوای بختیاری در نجف آباد 
اصفهان تا سه روز با قوای روسیه جنگید و به دلیل 

روز  در  بودند  مسلسل  و  توپ  دارای  روس ها  این که 
از  تن  پنجاه وهشت  بختیاری  و  شدند  فاتح  سوم 

بهترین جوانانش را در این کارزار از دست داد.
به  عالقه  و  بانو عشق  در خاطرات سردار  چهارم: 
بختیاری و زادگاه خود کاماًل پیداست، تصاویری که 
از چهارمحال و بختیاری )جونقان، چغاخور، شلمزار، 
قهفرخ  فریدن،  دهکرد،  بروجرد،  اردل،  گندمان، 
نگاه  از  نشان  می دهد  ارائه  اطرافیان  و  میزدج...(  و 
مناظر،  جغرافیا،  از  سریال  این  در  دارد.  وی  تیزبین 
زبان،  و  لهجه  بختیاری،  مکان های  و  کوه  و  دشت 
استفاده نشده  به درستی  احشام  حتی  و  اسلحه  نوع 
است، و کمترین قرابت را بافرهنگ و تاریخ بختیاری 
دارد. طبق سلسله مراتب طبقاتی در بختیاری برخی 
القاب نظیر »کالنتر، کدخدا، خان، بی بی...« به افراد 
و طبقه خاصی اطالق می شود. عناوین خان و بی بی 
موروثی بود و به هرکسی عطا نمی شد. هر طبقه ای 
القاب  چنان که  هم  داشتند.  را  خود  رسمی  عناوین 
علیا حضرات و حضرت اشرف و... والی جزو مناصب 

سیاسی بودند و به هرکسی اطالق نمی شدند.
طبقات  معرفی  از  نشانه ای  اقوام  پوشش  پنجم: 
نشانه ی  بختیاری  زنان  پوشش  طرز  دارد.  اجتماعی 
هویتی دارد، طرز لباس یک بی بی شوهرمرده، با زنان 
دیگر فرق اساسی دارد. در ضمن رفتار، حرکات، گفتار و 
حتی حالت راه رفتن در شخصیت آن نمایان است. هم 
چنان که نوع کاله و طرز کاله گذاشتن نشان از طبقه 
اجتماعی داشت. بزرگان و خوانین در آن دوران کاله 
شیری رنگ داشتند و هر طبقه ای رنگ و نوع کالش فرق 
داشت. به طوری نوازنده ها کاله سیاه به سر می گذاشتند. 

در این سریال برعکس نشان داده شده است.
ششم: در قسمت های آغازین سریال سردار مریم 
به  را  او  بساط  راهزنان  و  می کند  سفر  کودک  دو  با 
غارت می برند! در کدام منبع و مستندات آمده است 
برده  غارت  به  را  تنها  زنی  اموال  و  مال  راهزنی  که 
باشند. در آن دوره بانوان بختیاری هیچ گاه در کوچه 
برسد  چه  نمی گذاشتند.  همراه  و  مالزم  بی  گذر  و 
را طی  روستا  بین چند  دورتر  بخواهند مسافتی  که 
کنند. بی بی ها برای رفتن به هرجایی همراه داشتند. 
حتی بقچه کش حمام داشتند و تنها و بدون مالزم و 
با دو  به مسیر دور  تفنگچی جایی نمی رفتند. رفتن 

فرزند، بدون مالزم دور از ذهن مخاطب آگاه است.
هفتم: خاطرات سردار مریم بختیاری )1( از کودکی 
تا اوایل انقالب مشروطه هست؛ که متأسفانه این خود 
نوشتها در فیلم بازتابی ندارد. در هشت سالگی بی بی 
ظل  دست  به  ق  ه.   1299 سال  در  پدرش  مریم، 
مبارز  و  مقتدر  بانوی  این  می رسد.  قتل  به  السلطان 
قلم به دست  دوره  آن  در  که  است  زنی  اولین  شاید 
گرفت و رنج و دردهایش را نوشت. به همراه برادران 
بختیاری اش با روس و انگلیسی تا اصفهان اشغال شده 
فاتحان مشروطه فراهم  برای  را نجات دهد و زمینه 
و سبب  داد  از دست  را  اموالش  راه  این  در  و  شود؛ 

تبعید خود و برادرانش گردید.
مبارزان  به  مریم  سردار  دادن  پناه  در  هشتم: 
چنان که  نیست.  شکی  خواهان  مشروطه  و  سیاسی 

از یک ایلیاتی انتظار می رود، قلعه اش پناهگاه آزادی 
و  فرهنگی  رجال  به  دادن  پناه  است.  بوده  خواهان 
سیاسی در خاطرات وی ذکرشده است. مصدق )2(، 
بهار،  دهخدا )3(، وحید دستگردی )4(، ملک الشعرا 
فرخی یزدی و کاردار آلمانی را پناه داده است؛ و بعد 
از گذشت سه ماه، از مرز عثمانی راهی آلمان نمود تا 
به دست روس ها اسیر نشود. که به پاس این فداکاری 
و  الماس نشان  و  میناکاری  تمثال  آلمان  امپراتور 
نشان  مهم ترین  که  را  خود  آهنین  صلیب  همچنین 
به  که  فرستاد.  سردار  بانوی  برای  بود  آلمان  دولت 

هیچ کدام از این اتفاقات اشاره نشده است!
دورکی  خان  حسینقلي  دختر  مریم  بی بی  نهم: 
هفت لنگ )ایلخان کل بختیاري( بود؛ اما طبق قوانین 
است.  نداشته  اعدام  و  بکش  و  بگیر  حق  دوره  آن 
و  دبدبه  باآن همه  ایشان هم  ایلخان  پدر  آن چنان که 
کبکبه حق اعدام نداشته است! بر چه اساسی در این 

سریال این همه اختیارات به وی اعطاشده است؟
دهم: در سکانسی از این سریال دختران وزنان را 
نزد شاهزادگان قجری می برند.  به  استفاده!  برای سو 
این صحنه باالترین ننگ تاریخی است که در سریال 
به نمایش درآمده است. حتی دشمنان بختیاری هم به 
این موضوع در هیچ کتابی و منبعی اشاره نداشته اند. 
بختیاری باغیرت و عزت است و در هیچ دوره ای اجازه 

نداده کسی به کانون خانواده اش نگاه بد بیفکند.
مریم  سردار  دوران  از  بیننده  سریال  در  یازدهم: 
فقط گردن کشی و عصیان را می بیند، با منش زنان 
هیچ  جامعه شناختی  ازنظر  نمی شود.  آشنا  بختیاری 
ردی برای دنبال کردن ندارد. در هیچ منبعی )حتی 
خود نوشته ای سردار مریم( سوءقصدی به وی به ذکر 
نشده است. هرگز این موضوع سندیت تاریخی نداشته 
است. سردار مریم در سال 1316 ه. ش، سه سال پس 
از اعدام فرزندش علیمردان در اصفهان درگذشت. هم 
چنان که از جغرافیای طبیعی بختیاری هیچ تصویری 
بازیگرها  تصاویر  و  پوشش  است...  نشده  داده  نشان 
در  بختیاری  نیست...  نزدیک  بختیاری ها  چهره ی  با 
کاردین  با آش  اما  است،  اقوام  مهمان نوازی شهره ی 
مهمان ها  از  است  نازل  غذایی  که  هندی  تمر  با  و 

پذیرایی می کند!
کارگردان تا توانسته بی هدف در آن انواع موسیقی 
را گنجانده و از صدای اکثر خوانندگان بومی استفاده 
برزگری  آهنگ  صدای  سکانسی  در  است!...  کرده 
می آید، اما دریغ از نشان دادن گندمزار و داس و درو... 
درصحنه ای آهنگ حماسی هالو زال پخش می شود 
که واقعه اش هیچ ارتباطی به موضوع ندارد، ساز چپی 
)آهنگ ناشادی( را مرتب تکرار می کند، بدون این که 
مزار گاهی را نشان دهد. ساز راست )آهنگ شادی( 
را پخش می کند، بدون این که دستمال بازی را نشان 
دهد، ساز حماسه را در دل سکانس ها گنجانده، بدون 

این که از چوب بازی سکانسی نشان دهد!
چاه  هرگز  بختیاری  چهارمحال  در  دوازدهم: 
انگلیسی ها  با  نفتی وجود نداشته است که بختیاری 
نبرد بختیاری طبق شواهد  بیشترین  باشد.  جنگیده 

تاریخی با قشون روس در اصفهان بوده است!

زمان  در  بختیاری  مورداستفاده  سالح  سیزدهم: 
وقوع جنگ جهانی اول، تفنگ سرپر )پُوزپُر( بود نه 

برنو!
سریال  نمایشی  صحنه های  از  خیلی  چهاردهم: 
سندیت تاریخی نداشته اند. عبور با شتاب کارگردان از 
سردار اسعد این چهره ی ملی تأسف برانگیز است. این 
برادر و خواهر در بیشتر وقایع باهم بوده اند، اما فقط 
داده شده اند.  نشان  کمرنگ  و  محو  سکانس  یک  در 
در سکانسی بدون مقطع زمانی... که البته در جنگ 
جهانی اول علیقلی خان سردار اسعد نابینا شده بود 
و هیچ گونه فعالیت حکومتی نداشت! ناگفته نماند که 
به لحاظ تاریخی مادر بی بی مریم )بی بی فاطمه( قبل 

از وقوع اتفاقات مشروطه در قید حیات نبوده است!
سردار  بانوی  سریال  از  بختیاری ها  چرا  پانزدهم: 
نمایشی  صحنه های  تأثیر  تحت  و  نبرده اند  لذت 
حداقل  کارگردان  اگر  نگرفته اند؟  قرار  سردار  بانوی 
دیده  اصفهان  میر  تکیه  در  را  مریم  بی بی  سنگ قبر 
نمی شد.  تاریخی  اشتباهات  از  خیلی  مرتکب  باشد، 
اگر به طور کامل خود نوشته ای سردار مریم می خواند، 
مشروطه  تاریخ  اگر  نمی شود.  تاریخ  تحریف  مرتکب 
بختیاری  و  اصفهان  وطن پرستان  جنبش  و  ایران 
این  مرتکب  می خواند  را  علوی...  دانشور  نوراهلل  اثر 

اشتباهات فاحش نمی شد.
است  به کاربرده  بسیاری  شگردهای  طادی  شیخ 
این  بود  کافی  است.  تاریخ  تحریف  آن ها  مهم  که 
کارگردان سری به کتاب ها و کتابخانه ها بزند، نظرات 
تاریخ دانان، مردم شناسان و جامعه شناسان دانشگاهی 
کتابخانه  و  اسناد  مرکز  در  موجود  اسناد  بشنود.  را 
ملی، وزارت خارجه، کتاب خانه آستان قدس رضوی، 
و کتاب خانه های کشور ... و البته کتب باستانی پاریزی، 
نشریه و روزنامه های آن عصر، اسناد خانه مشروطیت 
اصفهان، نامه های حاج آقا نوراهلل اصفهانی... مراجعه کند 
یک  به  بنا  یابد.  پیدا  قابل اعتنا دست  به سندهای  تا 
این سریال  با  نتوانسته اند  تحقیق میدانی بختیاری ها 
ارتباط برقرار کنند؛ زیرا آن را حاصل تخیالت نویسنده 
می دانند، که از مستندات تاریخی به دور بوده است. 
اکثر بختیاری ها داستان حقیقی سردار مریم را می داند 

و این را قصه ای خیالی بیش نمی دانند.
از یاد  تاریخ رشادت های سردار مریم را  شانزدهم: 
واقعیت های  از  هیچ کدام  با  سریال  این  اما  نمی برد، 
و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  شرایط  و  تاریخی 
منطبق  بختیاری  قاجار  زمان  در  بختیاری  اجتماعی 
نیست. این دوران جزو پارادایم های روشنفکری اقوام 
است. بختیاری ها در مبارزه با استبداد صغیر )استبداد 
سردار  و  داشته اند.  پررنگی  نقش  شاهی(  محمدعلی 
مریم هم مانند همتبارانش یکی از شخصیت های ضد 
استعماری و استبدادی عصر قاجار بوده است. در این 
سریال به مسائل تاریخي پرداخت نشده است و حتی با 

خود نوشته ای بی بی مریم کمترین مطابقت را ندارد.
بیش  دانستن  کم  خطر  تاریخ نگاری  در  هفدهم: 
موجب  می بافد  دروغ  که  است!...مورخی  ندانستن  از 
محسوب  جرم  تاریخ  جعل  می شود.  تاریخ  تحریف 
می شود، زیرا سبب انحراف اذهان عمومی خواهد شد. 

باشد که کارگردان یک توضیح قانع کننده برای روح 
رخم خورده مردمان بختیاری ارائه دهد.

پی نوشت:
نشرآنزان، چاپ  بختیاری،  مریم   خاطرات سردار 

اول 1382.
 جریان مبارزات سردار مریم بختیاری با انگلیس ها 
همچنان   1299 کودتای  و   1919 قرارداد  طی  در 
حاکم  مصدق،  محمد  دکتر  به طوری که  یافت  ادامه 
و  مخالفت  از  پس   ،1299 کودتای  زمان  در  فارس 
عزل از اصفهان راهی بختیاری شد و مدت ها مهمان 

بی بی مریم بود.
 وحید دستگردی از پناه جویان به بختیاری بود 

که شعری بلند در وصف سردار مریم دارد:
بازوی جاه   / افتخار ملک  ای  ای مریم مسیح دم، 
در  بودی  تو  حکمران  گر  ملک  سوار  شرافت  دست 
مرز اصفهان/ زار این چنین نبود کنون روزگار ملک از 
جای خیز ایل سلحشور و بخت یار/ بنمای بار دگر، 

چون بخت، یار ملک...
 عالمه دهخدا زمانی که پناه جوی سردار بانو بود، 
و  کرد  استفاده  اسعد  سردار  خاندان  کتابخانه ی  از 

شروع لغت نامه در همین سال ها شکل گرفت.
 منابع و مستندات بسیاری راجع به سردار مریم 

وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
ـ باستانی  پاریزی در بیشتر جاها به اقتدار و منش 
بی بی مریم اشاره کرده است: »در این کوهستان زنی 
تاریخ  سرنوشت  در  مرد   100 برابر  که  می زیسته 
مریم  بی بی  منظورم  است.  بوده  ایران دخیل  معاصر 
اول،  بین الملل  جنگ  در  وقتی  که  است  بختیاری 
ایرانیان وطن خواه ابتدا از اتمامِ حجت روس و بعد از 
هجوم انگلیسی ها ناچار به مهاجرت و آواره کوهستان 

شدند این زن نامدار همه آنان را پناه داد.«
اجتماعی مبارزات سردار  و  فعالیت های سیاسی  ـ 
مریم با انگلیسی ها طی قرارداد 1919 و کودتای 1299 
همچنان ادامه یافت. در این هنگام محمد مصدق حاکم 
فارس در زمان کودتای 1299 پس از مخالفت و عزل 
از اصفهان راهی بختیاری شد و مدت ها مهمان سردار 
این  از  همواره  عمر  پایان  تا  مصدق  دکتر  بود.  مریم 

بزرگواری و شجاعت به نیکی یاد می کرد.
ـ در روزنامه کاوه آلمان که در زمان جنگ جهانی 
مریم  بی بی  نام  به  »زنی  که  است  آمده  چنین  اول 
ویلهلم  امپراتور  امروز  و  داد  نجات  را  آلمانی  افسران 

خوشحال است.«
نامه هایی  اصفهان  مشروطیت  خانه  مرکز  در  ـ 
به  که  هست  موجود  اصفهانی  نوراهلل  حاج آقا  از 

سرافرازی های سردار مریم اشاره دارد.
ـ نظام السلطنه در نامه ای گفته است: »تاریخ ایران 
امروز باید افتخار کند که صفحات آن به نام شما مزین 
شده است و ای کاش همه انسان های پرمدعا یک ذره 

شجاعت، غیرت و وطن دوستی شمارا داشتند.«
پیرزن  »این  می نویسد:  گارثویت  پروفسور  ـ 
برجسته روحی سرکش و فکری مستقل داشت و در 
تعیین سیاست بختیاری به ویژه در جنگ جهانی اول 

نقش مهمی ایفا کرد.«

مهرگان
هند  مشترک  واژه  به  مهر  واژه  ریشه  و  بنیاد 
اوستا  در  واژه  این  برمی گردد.   miqra ایرانی  و 

به صورت miqra »ایزد میترا« به کاررفته است.
»فروغ،  معنای  به  فارسی  زبان  در  میترا  یا  مهر 
روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت« است 
نامهربانی  و  پیمان شکنی  دروغ گویی،  دروغ،  ضد  و 
مهر  یشت:  مهر   116 بند  به  توجه  با  است.  کردن 
میان دو برادر نود و میان پدر و پسر صد درجه است 

و میان پیروان ده هزار درجه است.
معنا  دوستی«  »عشق،  را  مهر  واژه  بسیاری 
می کنند نه »پیمان و قرارداد« زیرا آنچه میان روابط 
نه  و  است  دوستی«  »عشق،  دارد  معنا  خانوادگی 
»پیمان و قرارداد«. مهر به معنای فروغ و روشنایی 
میالدی  سده  نخستین  در  است،  به کاررفته  نیز 
نقش  و  یافت  گسترش  روم  سراسر  در  میترائیسم 
نگاره های برجای مانده تأکیدی از گسترش این آیین 
دارد. برخی از این نگارهای به جامانده نوشته ای دارند 
»خورشید  معنای  به   »sol invictus« عنوان  با 
همواره پیروز«. این نوشته به معنی دیگری از مهر یا 

میترا، »خورشید« تأکید می کند.
یادی  بگ  یادی،  بغ  بانام  مهرگان  پیش تر 
اساس  این  بر  می رفته  است،  کار  به   )bagayadi(
برخی بخش نخست این نام را baga- »بغ، خدا« و 
بخش دوم را yada- »ستایش« و در کل به معنی 
»خدایان ستایش« می دانند. میترا در میان ایرانیان 
احتمال  جهت  همین  به  بیان شده،  »بغ«  لقب  با 
همان  واژه  نخست  بخش  در  »بغ«  از  منظور  اینکه 
صرف  صورت  دوم  بخش  اینکه  احتمال  و  »میترا« 
درمجموع  باشد  »جشن«  معنی  به   yad از  شده 
می توان آن را »جشن بغ«، »جشن میترا« یا »جشن 
مهر« ترجمه کردهاشم رضی ایران شناس و مترجم 
ایرانی واژه »گان« را پسوندی می داند برابر بامعنی 
جشن؛ بنابراین می توان این جشن را »جشن مهر« 
ادبیات  این گفته برخالف  نامید. ولی  یا »مهرگان« 
از  بیشتر شاعران  آن  فارسی است که در  کالسیک 
تا دیگران عبارت »جشن  فارسی  رودکی، پدر شعر 

مهرگان« را به کاربرده اند.
می شود.  برگزار  مهر  دردهم  جشن  این  امروزه 
نادرست  را  آن  ایران شناسان  از  نفر  چند  حال آنکه 
فردوسی  گزارش  در  که  همان گونه  البته  می دانند. 
در  مهرگان  جشن  برگزاری  زمان  می شود،  دیده 
شیوه  این  و  است  بوده  پاییز  فصل  و  مهر  ماه  آغاز 
تا اواخر  دستکم تا پایان دوره هخامنشی و احتماالً 
دوره اشکانی نیز دوام داشته است؛ اما از این زمان و 
شاید در دوره ساسانی، جشن مهرگان به مهر روز از 

مهرماه یا شانزدهم ماه مهر منتقل می شود.
منسوب دانستن جشن مهرگان به نخستین روز 

دیده شده  نیز  فارسی  ادبیات  دیگر  آثار  در  مهر  ماه 
است. برای نمونه این بیت از ناصرخسرو که هر دو 
جشن نوروز و مهرگان را به هنگام اعتدالین می داند: 
نوروز به از مهرگان، گرچه هر دو زمان اند، اعتدالی 
دلیل برگزاری جشن مهرگان در آغاز مهرماه و اصوالً 
نام گذاری نخستین ماه فصل پاییز به نام مهر، در این 
است که در دوره هایی از دوران باستان و ازجمله در 
عصر هخامنشی، آغاز پاییز، آغاز سال نو بوده است 
مهر  نام  به  را  سال  ماه  نخستین  روی  همین  از  و 

منسوب کرده اند.
با  پاییزی  اعتدال  نو در هنگام  آغاز سال  تثبیِت 
بستگِی  ایرانیان  کشاورزِی  بر  مبتنی  زندگِی  نظام 
کامل دارد. می دانیم که سال زراعی از اول پاییز آغاز 
و در پایان تابستان دیگر خاتمه می پذیرد. قاعده ای 
که هنوز هم در میان کشاورزان متداول است و در 
بسیاری از نواحی ایران جشن های فراوان و گوناگونی 
به مناسبت فرارسیدن مهرگان و پایان فصل زراعی 
نیز  ترانه هایی  گاه  جشن ها  این  در  می شود.  برگزار 
خوانده می شود که در آن ها به مهر و مهرگان اشاره 
می رود. شاید بتوان شیوه سال تحصیلِی امروزی را 

باقی مانده گاه شماری کهن میترایی/ مهری دانست.
امروزه نیز سنت کهن آغاز سال نو از ابتدای پاییز 
ُمـکرِی  کردان  محلی  تقویم  در  َورز«  »ساِل  بانام 
است.  باقی مانده  ُشکری  کردان  طایفه های  و  مهاباد 
تاجیکستان  در  پامیر  محلی  تقویم  در  همچنین 
)به ویژه در دو ناحیه »َونج« و »خوف«( از نخستین 
یاد  تیَرماه«  نوروز  پاییزی/  »نوروز  بانام  پاییز  روز 
شاهنامه  )ازجمله  فارسی  ادبیات  در  می کنند. 
میانه  آسیای  مردمان  میان  در  امروزه  و  فردوسی( 
و شمال افغانستان، فصل پاییز را »تیَرماه« می نامند.

روز مهر یا مهر روز
در گاه شماری زرتشتی یا اوستایی، سال 12 برج 
و برج 30 روز بوده است و هرروز از برج نامی داشته 
است. بعضی از این نام ها، به نام برج های دوازده گانه 
نامیده می شد هرگاه نام روز و نام برج هم نام می شد 
نمونه  برای  می گرفتند.  جشن  را  روز  آن  ایرانیان 
مهر  نام  روزبه  شانزدهمین  تیر،  نام  روزبه  دهمین 
ترتیب  به  که  بود  سپندارمذ  نام  روزبه  پنجمین  و 
جشن  را  اسفندگان  مهرگان،  تیرگان،  جشن های 
می گرفتند. بسیاری مهرگان را روز پیروزی فریدون 

بر ضحاک می دانند،
سر  فریدون  است:  آمده  چنین  طبری  تاریخ  در 
بکوفت،  سرخمیده ای  گرز  با  را  )ضحاک(  بیوراسب 
را  بازویش  و  و دست  برد  دماوند  کوه  به  را  او  پس 
روز  داد که  فرمان  و  افکند  به چاه  و  ببست  محکم 
جشن  همان  این  و  بگیرند؛  عید  را  مهروز  مهرماه 

مهرگان است
همچنین در آثار الباقی آمده است: روز بیست و 
باشد و سبب  بزرگ  رام روز است که مهرگان  یکم 
این عید آن است که فریدون به ضحاک ظفر یافت 
و او را بقید اسارت درآورد و چون ضحاک را به پیش 
فریدون آوردند ضحاک گفت مرا بخون جّدت مکش 

و فریدون از راه انکار این قول گفت آیا طمع کرده ای 
قرین  همسر  قصاص  در  جهان  وی  پسر  باجم  که 
باشی بلکه من تو را بخون گاو نری که در خانه جدم 
بود می کشم سپس بفرمود تا او را بند کردند و در 
راحت  او  شر  از  مردم  و  نمودند  دماوند حبس  کوه 
این روز »روز  این روز را عید دانستند. در  شدند و 

مهر از ماه مهر« بود که فریدون بر گاو سوار شد.
روز  رام  است:  آورده  االخبار  زین  در  گردیزی  و 
بودست از مهرماه که چون فریدون را از شیر مادر باز 

کردند بر گاو نشست، اندرین روز بود.
 میتراکانا ویرایش زمان برگزاری جشن مهرگان 
در یکم ماه مهر و آغاز فصل پاییز بوده است و این 
تا  شیوه دستکم تا پایان دوره هخامنشی و احتماالً 
اواخر دوره اشکانی نیز دوام داشته است؛ اما از این 
زمان و شاید در دوره ساسانی، جشن مهرگان به مهر 
یا شانزدهم ماه مهر منتقل می شود؛  از مهرماه  روز 
جشن  این  که  است  سال  هزار  دو  حدود  اکنون  و 
مهرماه  از  روز  مهر  یا  ماه  این  روز  شانزدهمین  به 
در گاه شماری ایرانی منسوب است؛ اما این زمان در 
میان اقوام گوناگونی که از تقویم های محلی نیز بهره 
می برند، متفاوت است. برای نمونه زمان این جشن 
گاه شماری  در  نیز  و  تبری  طبری/  گاه شماری  در 
حدود  با  برابر  فعاًل  زرتشتیان،  یزدگردی  سنتی 
نیمه بهمن ما و در گاه شماری دیلمی برابر با سی ام 

بهمن ماه است.
و فصل  مهر  ماه  آغاز  در  مهرگان  برگزاری  زمان 
پاییز بوده است. بنا بر سنگ نوشته بیستون، داریوش 
بگ یادیش  ماه  دهم  روز  در  مغ  گئومات  بر  بزرگ 
)ماه هفتم، برابر با مهر( پیروز شده است. به گزارش 
نام  به  را  روز  آن  ایرانیان  سال  آن  از  هرودوت، 
می گرفتند.  جشن  )مغ کشی(  »»مگوفونی««  روز 
پژوهشگران با توجه به اشتباهات یونانیان از خوانش 
نام های پارسی احتمال می دهند که این واژه »»بگو 
زتی«« باشد که در این صورت نه به مغ که به بغ 
قربانی  به  ایرانیان  روز  این  در  و  دارد؛  پیوند  )مهر( 
مغ کشی.  نه  و  می پرداختند  میترا  بغ  برای  کردن 
احتماالً از دوره اشکانی یا ساسانی جشن مهرگان به 
مهر روز از مهرماه یا شانزدهمین روز ماه مهر منتقل 
که  گوناگونی  اقوام  میان  در  زمان  این  اما  می شود؛ 
از تقویم های محلی نیز بهره می برند، متفاوت است. 
گاه شماری طبری/  در  این جشن  زمان  نمونه  برای 
تبری و نیز در گاه شماری سنتی یزدگردی، فعاًل برابر 
با حدود نیمه بهمن ماه و در گاه شماری دیلمی برابر 

با سی ام بهمن ماه است.
اواخر  در  همه ساله  را  مهرگان  جشن  زرتشتیان 
ماه بهمن یا در حدود دهم ماه مهر برگزار می کنند. 
استفاده  با  جشن ها  برگزاری  نیکنام  کورش  موبد 
را  روزه   30 ماه های  با  سنتی  گاه شماری های  از 
و  خیام  دستاوردهای  و  نجوم  دانش  به  بی توجهی 
موجب ناهماهنگی در جشن ها دانسته و لزوم توجه 
را  ماه های 31 روزه  با  به گاه شماری ملی و رسمی 
یادآور شده است. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: 

گاه شماری جاللی بخش قوانین تقویم ایرانی.
مهرگان دارای سه بعد طبیعی، اسطوره ای و دینی 

است.
دارای  نوروز  همچون  مهرگان  طبیعی:  مهرگان 
اعتدال کیهانی است. اندازه شب و روز در مهر برابر 
می شود و شاید از همین رو این ماه را به نام مهر که 
ایزد داوری و عدالت و دادگستری است گذاشته اند. 
برداشت  فصل  پایان  با  است  برابر  مهر  همچنین 
و  جشن  برای  مناسبی  زمان  ازاین رو  کشاورزی. 
مردمان  عمده  که  کشاورزان  استراحت  و  شادی 
در  این حاکمان  است. همچنین  بودند  دوران کهن 
و  از مردم می ستاندند  را  مالیات  و  زمان خراج  این 
ازاین رو برای دولت های عرب و ترک و مغول که بر 
هم  بودند  بیگانه  آنان  بافرهنگ  و  ایران چیره شده 
مهرگان رسمیت داشت. برخی بر این باورند که در 
و  است  بوده  پاییزی  نوروز  ایرانی،  نوروز  دوره هایی 

نوروز بهاری سپس بر آن غلبه یافته است.
مهرگان اسطوره ای: شاید پیروزی داریوش بزرگ 
بر گئومات مغ غاصب که به ادعای کتیبه بیستون، بر 
مردم ستم کرده و مال آن ها را ستانده و نیایشگاه ها 
را ویران کرده بود، باعث شد تا بنا بر داستان کهن 
ضحاک و فریدون پیروزی نیکی بر بدی در این تاریخ 
را روز پیروزی کاوه  روایت شده و زان پس مهرگان 
آهنگر و بر تخت نشستن فریدون شاه بدانند. دقیقی 
شاعر زرتشتی چنین می سراید: مهرگان آمد جشن 
ملک افریدونا آن کجا گاو به پرورش بر مایونا و اسدی 
توسی و فردوسی نیز در شعر خود داستان حماسی 

فریدون و ضحاک را درخور توصیف دانسته اند.
مهرگاه،  می نویسد:  التفهیم  در  بیرونی  ابوریحان 
اندرین  مهر،  نامش  و  مهرماه  از  است  روز  شانزدهم 
انک  جادو،  بیورسب  بر  یافت  ظفر  افریدون  روز، 
معروف است به ضحاک و به کوه دماوند بازداشت؛ و 
روزها که سپس مهرگان است همه جشنند، بر کردار 
آنچ از پس نوروز بود؛ و در آثار الباقیه آورده است که: 
بودن  زرتشتی  عهد  در  ما  می گوید:  فارسی  سلمان 
یاقوت  خود  بندگان  زینت  برای  خداوند  می گفتیم: 
و  آورد؛  بیرون  مهرگان  در  را  زبرجد  و  نوروز  در  را 
فضل این دو روز بر روزهای دیگر مانند فضل یاقوت 
بیورسب  و  دیگر؛  جواهرهای  بر  است  زبرجد  و 
یکدیگر دعا  به  ایرانیان  این که  هزار سال عمر کرد. 
می کنند که: »هزار سال بزی« از آن روز رسم شده 
است، چون دیدند که ضحاک توانست هزار سال عمر 
کند و این کار در حد امکان است، هزار سال زندگی 

را دعا و آرزو کردند.
ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی 
ماه  و  روز  نام  و  باشد  مهرگان  روز  این  می گوید: 
آفریدون  روز  این  اندر  و چنین گویند که  همراه اند 
بر بیوراسب که او را ضحاک گویند، پیروز شد و او را 
اسیر کرد و او را بست و به دماوند برد و در آنجا وی 
را زندانی کرد. مهرگان بزرگ و برخی از مغان چنین 
گویند که این پیروزی فریدون بر بیوراسب، رام روز 
بوده است و زرتشت که مغان او را به پیامبری دارند، 

ایشان را فرموده
نامش  و  مهرماه  از  است  روز  شانزدهم  مهرگاه، 
بیورسب  بر  یافت  ظفر  افریدون  روز،  اندرین  مهر، 
جادو، انک معروف است به ضحاک و به کوه دماوند 
همه  است  مهرگان  سپس  که  روزها  و  بازداشت؛ 
آثار  در  و  بود؛  نوروز  پس  از  آنچ  کردار  بر  جشنند، 
می گوید:  فارسی  سلمان  که:  است  آورده  الباقیه 
برای  خداوند  می گفتیم:  بودن  زرتشتی  عهد  در  ما 
زینت بندگان خود یاقوت را در نوروز و زبرجد را در 
مهرگان بیرون آورد؛ و فضل این دو روز بر روزهای 
دیگر مانند فضل یاقوت و زبرجد است بر جواهرهای 
دیگر؛ و بیورسب هزار سال عمر کرد. این که ایرانیان 
به یکدیگر دعا می کنند که: »هزار سال بزی« از آن 
روز رسم شده است، چون دیدند که ضحاک توانست 
امکان است،  این کار در حد  هزار سال عمر کند و 

هزار سال زندگی را دعا و آرزو کردند.
ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی 
می گوید: این روز مهرگان باشد و نام روز و ماه همراه اند 
و چنین گویند که اندر این روز آفریدون بر بیوراسب 
که او را ضحاک گویند، پیروز شد و او را اسیر کرد و 
او را بست و به دماوند برد و در آنجا وی را زندانی 
کرد. مهرگان بزرگ و برخی از مغان چنین گویند که 
این پیروزی فریدون بر بیوراسب، رام روز بوده است 
و زرتشت که مغان او را به پیامبری دارند، ایشان را 

فرموده است، بزرگ داشتن این روز و روز نوروز را.
مهرگان  پیدایش  درباره  تبریزی  خلف  گزارش 
این چنین است: و در این روز مالیکه یاری و مددکاری 

کاوه آهنگر کردند و فریدون در این روز بر تخت شاهی 
نشست و در این روز ضحاک را گرفته به کوه دماوند 
فرستاد که دربند کنند و مردمان به سبب این مقدمه 
جشنی عظیم کردند و عید نمودند و بعدازآن حکام را 
مهر و محبت به رعایا به هم رسید و چون مهرگان به 
معنی محبت پیوستن است بنابراین بدین نام موسوم 

گشت مهرگان دینی ویرایش
کتاب  در  بلژیکی  دانشمند  و  کومون خاورشناس 
تردید،  بدون  می گوید:  چنین  میترا«  »آیین  خود 
روز  باستان،  روم  کشورهای  در  که  مهرگان  جشن 
پیدایش خورشید نامیده می شد و آن را »سل ناتالیس 
شکست  خورشید  زایش  »روز  یعنی  وکتی«  این 
ناپذیر« می گفتند که به بیست و پنجم ماه دسامبر 
کشیده شد و شماری زیاد از عیسویان پیش از عیسی 
مسیح به آیین مهرپرستی گرویدند و پس از گسترش 
دین مسیح در اروپا، روز زایش مسیح قرار داده شد. 
چون عیسویان نمی خواستند این روز را جشن بگیرند 

به نام زاده شدن عیسی جشن گرفتند.
در ایران که از دوره هخامنشی دین مزدا پرستی 
چیرگی  شرق  همچون  کشور  غرب  در  زرتشتی  یا 
یافت، میترا از مقام بزرگ ترین خدای آریایی تنزل 
شد.  دانسته  اهورامزدا  آفریدگان  از  یکی  و  کرده 
در  میترا  هماهنگی،  دوم  اردشیر  دوره  از  بااین حال 

کنار آناهیتا به عنوان ایزدی بزرگ ستایش می شد.
پژوهش و تدوین
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