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دادستان شهرستان رامهرمز عنوان کرد :

صندوق های وام خانگی باید 
وجوه مردم را برگشت دهند

آداب و رسوم بختیاری ها

فواید شگفت انگیز 
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خاطراتی از مردم مربچه
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 از نخیالت شادگان تا 
کسوت دار شنا؛ آشنایی 

با فرزند شنا خوزستان
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بی اعتنا شده اند
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توزیع بسته های حمایتی 
غذایی بیماران خاص 

با حضور شهردار رامهرمز 
و جمعی از مسئولین

از انبارخانه
تا کتابخانه
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دکتر آنا بهوند، خیری از خوزستان در لباس پزشکی
دکتر آنا بهوند  نزدیک به ۶ سال است  در راه کمک به مردم قدم گذاشته و همچنان در این راه باهدف کمک به خانواده های بی بضاعت و بیماران 

خاص برای سالمتی هموطنان این مرزوبوم قدم برمی دارد.
این خیر که اصالتاً رامهرمزی است از چگونگی شروع فعالیتش درانجام کارهای خیریه می گوید: در سن ۱۸ سالگی برای ادامه تحصیل به کشور 
اوکراین رفتم و در آنجا مدرک دکترای دندانپزشکی را گرفتم، قبل از رفتن با خودم عهد بستم اگر در این عرصه موفق شدم کمک به هم وطنان 

خود را فراموش نکنم.
وی در ادامه به جامعه پزشکی توصیه می کند: همکارانم اگر۵درصد درآمد ماهانه خود را درراه کمک به مردم  هزینه کنند دیگر شاهد هیچ خانواده 

بی خانه در خوزستان نخواهیم بود و اگر به این سمت بیایند لذت کار را بیشتر خواهند چشید.
خانم آنا بهوند در کنار گذراندن این رشته سخت تحصیلی پزشکی توانست بااستعداد باالی خود بر روی زبان اوکراینی و روسی تسلط و با زبان 

انگلیسی و عربی آشنایی پیدا کند.
او طی یک ماه اخیر نزدیک به ۲۵۰ خانواده را  کمک معیشتی کرد و هم اکنون ۱۸ خانوار تحت پوشش دکتر بهوند قرار دارند.

سه شنبه ۲۷ خردادماه سال جاری با پخش محموله ۹۰۰شل یک و نیم لیتری آب معدنی در بخش غیزانیه اهواز دل مردم این منطقه را شاد کرد.
این بانو که برخاسته از مردم است برای بیماران خاص ۵۰ درصد  و بیمارانی که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کنند ۶۰ درصد تخفیف از 

هزینه های درمان آنها کم می کند و در روزهای پنج شنبه برای کارهای اورژانسی برای افراد تحت پوشش های خاص به مردم خدمت می کند.
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رئیس دادگستری شهرستان رامهرمز

صندوق های خانگی باید پول مردم را پس بدهند
دادگستری  رئیس  مرعشی  حجت االسالم 
شهرستان رامهرمز به مناسبت هفته قوه قضائیه 
در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در سال 98 
ورودی پرونده های دادگستری رامهرمز 20 هزار و 
770 پرونده و خروجی ما 21 هزار و 580 پرونده 
مختومه بوده است که درمجموع با تراز مثبتی که 
داشتیم در استان ازلحاظ عملکرد رتبه اول را در 

سال 98 به دست آوردیم.
و  رسیدگی  درروند  ثنا  سامانه  داد:  ادامه  وی 
اطالع رسانی بسیار مثمر ثمر بوده و در حداقل 
زمان ممکن به صاحب پرونده اطالع رسانی خواهد 

شد و از مراجعات مکرر جلوگیری می شود لذا 80 
تا 90 درصد پرونده ها در کمتر از 2 ماه به سرانجام 

می رسد و اطاله دادرسی پائین آمده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه سرقت، توهین، تهدید، 
ضرب وجرح، دعاوی خانوادگی و حقوقی بیشترین 
فراوانی را در سطح شهرستان دارند و این موارد 
اغلب به مشکالت اقتصادی جامعه و دایره تحمل 

مردم برمی گردد.
رئیس دادگستری شهرستان رامهرمز همچنین 
فعاًل  قضات  تعداد  ازلحاظ  ما  وضعیت  گفت: 
مطلوب است ولی درصورتی که پای صندوق های 

خانگی به دادگستری کشیده شود نیاز به قاضی و 
شعب بیشتری داریم.

صندوق های خانگی باید پول مردم را برگردانند
وام  صندوق های  با  رابطه  در  قضایی  مقام  این 
خانگی این شهرستان تأکید کرد: صندوق ها فاقد 
مجوز قانونی هستند و ضمن این که مردم باید به 
مطالبات خود برسند همه باید جمع آوری شوند 
مگر این که بتوانند وثیقه سنگین گذاشته و مجوز 

اخذ کنند.
پرونده  گفت:  پایان  در  مرعشی  حجت االسالم 
برخی  گذشته  سال های  طایفه ای  درگیری های 

سازش  و  حال صلح  در  برخی  و  مختومه شده 
هستند و سعی بر این است که مردم به محل 
اسکان خود برگردند و در صلح و آرامش زندگی 

کنند.

انتصاب شایسته یک بانوی رامهرمزی 
به سمت رئیس امور بانوان سازمان عشایری کشور

طی حکمی از سوی سرپرست دفتر امور تعاونیها و نظام بهره برداری، بانو 
فریده موسوی به سمت رئیس امور بانوان سازمان عشایری کشور منصوب 

گردید.

محمد سلطانی عضو موظف هیئت مدیره 
شرکت شیمیایی فرآورد قشم شد

با حکم دکتر علی عالمه راد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، 
به عنوان عضو موظف هیئت مدیره  رامهرمزی  محمد سلطانی جوان خوشنام 

شرکت شیمیایی فرآورد قشم منصوب شد.
 ، است  آورده  سلطانی  محمد  مهندس  حکم  از  بخشی  در  راد  عالمه  دکتر 
به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت شیمیایی فرآورد 
اعضای هیئت مدیره در جهت  با هماهنگی سایر  تا  قشم منصوب می گردید 
تحقق اهداف تبیین شده در چارچوب مفاد اساسنامه شرکت، قانون تجارت 

و اصالحیه های بعدی آن و با رعایت صرفه و صالح شرکت انجام وظیفه نمایید.

انتصابات جدید در استانداری خوزستان
به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
استانداری خوزستان؛ طی احکامی جداگانه ای از سوی غالمرضا شریعتی 
استاندار خوزستان، علی فرهمندپور بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان 

دزفول منصوب شد.
و امید بن عباس سرپرست سابق فرمانداری دزفول بعنوان مشاور استاندار و 
مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان و دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و 

فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان منصوب شد.
ضمناً استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه کیامرث حاجی زاده مدیرکل 
سابق مدیریت بحران استان را بعنوان مشاور اجرایی استاندار و نماینده ویژه 

استاندار در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا منصوب شد.

جزئیات پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود 2۳0 هزار نفر برای واریز بیمه 
بیکاری در فروردین ماه تأیید شدند و اردیبهشت ماه نیز به همین روال 

خواهد بود.
 محمد شریعتمداری بیان کرد: با شیوع کرونا عده ای از کار بیکار شدند و 
مجددا به کارشان بازگشتند و برای تعطیلی موقت تمهیداتی در نظر گرفته 
شد؛ دولت از طریق منابع صندوق توسعه ملی بودجه ای را برای بیمه بیکاری 
تخصیص داده است و سازمان برنامه و بودجه از طریق لیستی که ما در 

اختیارشان می گذاریم پرداخت حداقلی را انجام می دهد.
 وی با بیان اینکه برای اسفند ماه در یک مرحله 10۳ هزار نفر و مرحله دوم 
۴۶ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کردند، افزود: برای فروردین نیز حدود 
2۳0 هزار نفر تأیید شدند تا بیمه بیکاری دریافت کنند و واریز صورت گیرد، 

همچنین برای اردیبهشت ماه نیز به همین روال خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برای این ۳ ماه بیکاری 
دولت بیمه بیکاری پرداخت کرد، اما اگر باز هم بعد از این ۳ ماه، بیکاری ادامه 
داشته باشد، روال طبیعی رسیدگی در کمیته وزارت کار و تأمین اجتماعی 
طی می شود و به 250 هزار نفری که پیش از این بیکار بودند و بیمه بیکاری 

دریافت می کردند، اضافه می شود.

برای گرفتن خسارت وسایل برقی خود که در اثر 
بروز اشکال و نوسانات برق شبکه سوخته، به اداره 

برق منطقه خود مراجعه نمائید
در هر قبض برق، حق بیمه می پردازید، هزینه خسارت وسایل را از برق 
بگیرید! یکی از آیتم های قبوض برق حق بیمه است که رقمی معادل 100 
تومان در ماه از مشترکان شهری و 50 تومان در ماه از مشترکان روستایی 
بتوانند  افراد  شد  ایجاد  برقی  وسایل  برای  حادثه ای  اگر  تا  می شود،  اخذ 
خسارت خود را از بیمه دریافت کنند. برخی از مشترکان در هنگام وقوع 
حادثه و یا سوختن موتور وسایل برقی خود مثِل کولر یا یخچال و.... از 
چنین تسهیالتی بی اطالع هستند و پیگیر دریافت حق خود نمی شوند.در 
حال حاضر ۳5 میلیون مشترک برق در کشور وجود دارند که ماهانه به طور 
میانگین مبلغی حدود ۳.5 میلیارد تومان به عنوان حق بیمه در قبض برق 

پرداخت می کنند. با انتقال این پیام دیگران را از حق خود مطلع نمایید.

استخدام بیش از 2 هزار معلم 
طبق ماده 2۸ در خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به استخدام 2 هزار و ۶50 معلم 
خوزستانی از طریق آزمون استخدامی ماده 28، توضیح داد: مهرماه امسال 5 

هزار دانشجو معلم جدید به دانشگاه فرهنگیان استان وارد می شوند.
کورش مودت در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: پروژه 
مهر امسال ضمن تاکید بر حفظ سالمت دانش آموزان، بسترسازی برای 
آغاز سال تحصیلی جدید از طریق فعالیت کارگروه های تخصصی را دستور 

کار دارد.
 وی در ادامه با اشاره اقدامات صورت گرفته در حوزه تامین نیروی انسانی، 
توضیح داد: امسال برای اولین بار استان خوزستان با جذب 5 هزار دانشجو 
معلم جدید از طریق کنکور سراسری 99 گام بزرگی در راستای تامین نیروی 
انسانی متخصص برای آموزش و پرورش برداشته است. هم چنین 2 هزار و 
۶50 معلم جدید از طریق آزمون استخدامی ماده 28 قانون خدمات کشوری 

به آموزش و پرورش خوزستان خواهند پیوست.

خبر

مسئولیت پذیری شدید سیاسی
سپند ارند

روزنامه شرق چند روزنامه نگار را بیکار کرد. 
رسانه  چند  و  ایلنا  آتیه،  شهروند،  اعتماد، 
دیگر هم با اولین نشانه های بحران اقتصادی 
اخراج خبرنگاران را در دستور کار قرار دادند؛ 
هر چند در مورد شهروند و آتیه که از بودجه 
دولتی ارتزاق می کنند مشکل اقتصادی تنها 
به  نزدیک  آنکه خبرنگاران  نبود چه  دلیل 
اخراجی ها  جایگزین  جدید  مدیریت های 

شدند.
بااین حال اوضاع خراب اقتصادی به زعم عده ای 
چاره ای جز تعدیل نیرو باقی نمی گذارد و حاال 
با همین استدالل اخراج روزنامه نگاران شرق 
هم قابل توجیه به نظر می رسد. اما در شرایط 

اقتصادی پررونق  که با روش های مختلف اعم 
سودهای  رانت ها،  و  آگهی ها  و  رپورتاژها  از 
کالن به جیب مالکان رسانه ها سرازیر بود آیا 
کارگران و روزنامه نگاران، چیزی از آن سودها 
اولین  با  که  است  چگونه  می شد؟  عایدشان 
ضربه های بحران و زیان و البته شاید با اولین 
رابین  ضررها  سودآوری،  کاهش  نشانه های 

کارگران و روزنامه نگاران توزیع می کنند؟
در ساز و کارهای  که  نوشته ام  دراین باره  بارها 
سرمایه ساالر همواره این گزاره صدق می کند 
را  زیان ها  و  کنید  خصوصی  را  سودها  که 
عرصه های  همه  در  شرایط  این  در  عمومی. 
اقتصادی نه توزیع ثروت، که توزیع عادالنه ی 
با این  فقر و زیان را شاهد هستیم. مواجهه 

اقتصادی  تحلیلی  نیازمند  نه فقط  وضعیت 
می طلبد.  را  سیاسی  رویکردی  به شدت،  که 
راهکارها در ایران پیچیده تر نیز می شود وقتی 
فشارها و زد و بندهای حاکمیتی بر رسانه ها، 
احتمالی  تشکل های  و  اقتصادی  بنگاه های 

کارگری را کنار هم قرار دهیم.
صنفی  تشکل  فالن  بی قدرتی  و  بی ارادگی 
به  آنکه  از  از هم صنفان، بیش  برای حمایت 
سازوکارهایی  به  باشد،  مربوط  آن  متولیان 
بازمی گردد که چنین نهادهایی را بی خاصیت 
می خواهد، رسانه ها را بی خاصیت می خواهد، 
مردم را غیرسیاسی و بی خاصیت می خواهد تا 
همه چیزشان را معطوف کند به اینکه چگونه 
سود بیشتر کسب کنند؛ چراغ راه هم برایشان 

مسکن،  فردا  بورس،  امروز  می کند:  روشن 
داستان  این  و  سکه  ارز،  خودرو،  دیگر  روز 
نیز در  ادامه دارد و چرخه فالکت  همچنان 
این داستان تکمیل می شود. بعد که عده ای 
دیگر از ما اخراج می شود تنها به این بسنده 
می کنیم که اوضاع اقتصادی خراب است .اما 
کرد  باید  آن چه  انجام  برای  هاروی  قول  به 
نه تنها نیازمند سرسختی و اراده، شکیبایی و 
زیرکی، بلکه نیازمند مسئولیت پذیری شدید 
سیاسی هستیم، مسئولیت پذیری سیاسی ای 
که زاده ی خشم نظری است، خشم از آن چه 
وجوِه  تمامی  با  استثماری  مرکب  رشد  که 
کره ی  این  بر  غیرانسانی  و  انسانی  زندگی 

خاکی می کند.

دادستان شهرستان رامهرمز عنوان کرد:
صندوق ها باید وجوه مردم را برگشت دهند

دالل ها )لیدر( تا وارد حیطه قضایی نشده اند مبالغ اخذشده از مردم را هرچه سریع تر پس بدهند
حجت االسالم هاشمی نژاد دادستان شهرستان 
رامهرمز به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست 
با خبرنگاران اظهار داشت: در سال 98 تعداد 19 
هزار و ۳۶8 پرونده در 5 شعبه تحقیق دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان رامهرمز موردبررسی 
به طور  ماهانه  آمار  میانگین  که  گرفت  قرار 

متوسط ۳25 پرونده بوده است.
در  کرونا  ویروس  کنترل  با  رابطه  در  وی 
ما  نگرانی های  از  یک  گفت:  شهرستان  این 
و  بوده  شهرستان  سطح  در  کرونا  ویروس 
چهارچوب  در  را  دستوراتی  کرده ایم  تالش 
قانون پیگیری و اجرایی کنیم اما با توجه به 
برخی  نمی توان در  اقتصادی مردم  وضعیت 
بهترین  اما  داد  خرج  به  عمل  شدت  موارد 
شیوه مقابله با این ویروس خود مراقبتی است.
اجازه نخواهیم داد عده ای تحت لوای 
پول شویی سرمایه مردم را از کشور 

خارج کنند
با  رابطه  در  رامهرمز  شهرستان  دادستان 
این شهرستان  صندوق های وام خانگی در 
عنوان کرد: در حال حاضر پرونده صندوق ها 
در حیطه قضایی نیست و بر اساس تصویب 
است  این  بر  قرار  استان  تأمین  شورای 
به  پرونده  حجم  کمترین  با  درنهایت  که 

دادگستری ارجاع داده شود.

 این مقام قضایی ادامه داد: این نوع فعالیت 
به علت این که عملیات بانکی فاقد مجوز و 
اخالل در نظام اقتصادی است کاری خالف 
قانون است، لذا ما اجازه نخواهیم داد که پول 
مردم تحت عنوان پول شویی توسط عده ای 

از کشور خارج شود.
خود  قانونمند  رفتار  با  ما  افزود:  وی 
به هیچ وجه در این مورد کوتاه نخواهیم آمد 
و تا جایی که الزم باشد مسئله را قضایی 
شود  الزم  درصورتی که  ولی  کرد  نخواهیم 

قضایی خواهد شد.
دالل ها )لیدر( تا وارد حیطه قضایی 
نشده اند مبالغ اخذشده از مردم را 

هرچه سریع تر پس بدهند
دادستان رامهرمز تأکید کرد: نحوه بازپرداخت 
پرونده قضایی نشده  تا زمانی که  پول مردم 
توسط شورایی که در فرمانداری تشکیل شده 
رسیدگی خواهد شد و دالل های این صندوق ها 
آگاه باشند که در آینده نزدیک قانون از خطای 
تشکیل  با  و  کرد  نخواهد  چشم پوشی  آن ها 

پرونده قضایی پول هایی را که از مردم تحت 
عنوان داللی )لیدری( اخذ کرده اند تا به محاکم 
قضایی کشیده نشده اند وجوه گرفته شده را به 

صاحبانشان پس بدهند.
از  پایان  در  نژاد  هاشمی  حجت االسالم 
مردم خواست که صبوری کرده و نسبت به 
کنسلی سپرده های خود نزد صندوق ها اقدام 
کنند و صندوقداران موظف اند اقدام الزم را 
برای بازپرداخت وجوه مردم هرچه سریع تر 

انجام دهند.

26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

سرهنگ » نجم الدین سهرابی« در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه 
رامهرمز نامه، اظهار داشت: 2۶ ژوئن برابر با ششم تیرماه به عنوان 
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است که می تواند 
فرصتی برای افزایش آگاهی و آموزش مردم در راستای شناخت 

بیشتر و مبارزه با این پدیده شوم و ویرانگر باشد.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران به عنوان پرچم دار مبارزه با مواد 
مخدر در دنیا شناخته می شود و در این مسیر با اقدامات مقابله ای و 

تدابیر اندیشیده شده، برنامه های مختلفی را اجرایی می کند.
این راستا  انتظامی شهرستان رامهرمز تصریح کرد: در   فرمانده 
نیروی انتظامی با قاطعیت در جهت مبارزه با مواد مخدر و مقابله با 
سوداگران مرگ حرکت می کند که تقدیم شهدای گرانقدر در این 
مسیر نشان دهنده عزم جدی و راسخ سبزپوشان ناجا در مقابله با 

این پدیده شوم است.
سرهنگ سهرابی ضمن گرامیداشت و ادای احترام به مقام شامخ شهدای 
گرانقدر عرصه مبارزه با مواد مخدر، گفت: طی سال جاری در سطح 
شهرستان رامهرمز مقدار 2 کیلو و ۶52 گرم انواع مواد مخدر کشف شده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش روبرو بوده است.
دستگاه   50 و  خودرو  دستگاه   ۳0 مدت،  این  در  افزود:  وی   
توزیع کننده  و  معتاد  شامل  متهم   7۳ و  توقیف  موتورسیکلت 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.
مبارزه بی امان با مواد مخدر، همواره به عنوان یکی از اولویت های 

اصلی و به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

دستبند پلیس »رامهرمز« بر دستان سارق کیف قاپ

فرمانده انتظامي »رامهرمز« از دستگیري یک سارق حرفه اي کیف 
قاپ با 2۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نجم الدین سهرابي در گفتگو با خبرنگار هفته نامه رامهرمز 
این خبر گفت: در پي وقوع چند فقره  نامه در تشریح جزئیات 
سرقت کیف قاپي در برخي مناطق شهرستان رامهرمز  موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
 وي ادامه داد: ماموران کالنتري 12 با اقدامات تخصصي و گشت 
به  زني هدفمند یک سارق کیف قاپ در خصوص سرقت هاي 
وقوع پیوسته را شناسایي و پس از هماهنگي با مرجع قضائي طی 

عملیاتي غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ سهرابي با بیان اینکه متهم در تحقیقات به عمل آمده 
به 2۴ فقره سرقت کیف قاپي در شهرستان رامهرمز اعتراف کرد، 

افزود: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.
فرمانده انتظامي شهرستان رامهرمز به شهروندان توصیه کرد: از 
تردد در نقاط تاریک و خلوت بپرهیزند، در حد امکان از قرار دادن 
وسایل و اشیاء قیمتي در داخل کیف خود پرهیز و والدین از واگذار 
کردن تلفن همراه به کودکان و فرزندان خردسال خود در موقع 

خروج از منزل خودداري کنند.

توصیه پلیس
اگر ماشین را دزد برد چه باید کرد

1-درصورتی که ماشین شما به سرقت رفت نخستین اقدام تماس با 
پلیس 110 است. باید به پلیس محل و زمان دزدی را اطالع دهید.

2-پلیس 110 نیروی گشت را به این محل می فرستد، عجله نکنید 
و تا رسیدن پلیس منتظر باشید.

۳-در این مرحله پلیس 110 گزارشی را تهیه می کند و یک برگ 
از آن را در اختیار مالباخته قرار می دهد.

۴-بعدازآن باید به اولین کالنتری در محل سرقت مراجعه کنید و 
گزارش سرقت را بدهید. برای این کار الزم است که مدارک ماشین 

را همراه داشته باشید.
5-در این مرحله شما به بخش تجسس کالنتری ارجاع می شوید 
و در آنجاست که باید مدارک ماشین، مدارک شناسایی خود و 

اطالعاتی که از سرقت دارید را به مأمور تجسس بگویید.
۶-بهتر است بدانید اگر ماشین شمارا به سرقت بردند و به هر دلیل 
این موضوع را به پلیس اطالع ندادید؛ در صورت اینکه با ماشین 
شما جرمی انجام شود هم شما باید پاسخگو باشید و حسابی به 
دردسر می افتید،  هم باید راه بیافتید و بی گناهی خود را ثابت کنید 

و هم به شدت جریمه می شوید.
7-کشف این پرونده به عهده آگاهی است به همین دلیل در این 
مرحله شاکی راهی پلیس آگاهی می شود تا برای یافتن خودرو از 

مأموران پلیس آگاهی این واحد کمک بگیرد.
8-بد نیست این را نیز به خاطر داشته باشید که تمام مدارک ماشین 

را توی خود خودرو نگه  ندارید زیرا مشکالت شمارا بیشتر می کند.
معاونت اجتماعی فا. ش. ایذه

انتظامی

کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند
بازار  از  انتقاد  با  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رییس 
آشفته مسکن گفت: حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخ گوی 
هزینه های مسکن و اجاره بها نیست و بیشتر کارگران یا به حاشیه 

شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستان ها شده اند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارسال پیشنهاد 
افزایش حق مسکن کارگران از سوی وزیر کار به هیات وزیران 
گفت: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در انتظار تصویب هیات 
دولت است و توقع و خواسته جامعه کارگری این است که این 

مصوبه از اول فروردین ماه اعمال شود.
وی ادامه داد: متاسفانه از ابتدای امسال کارگران و بازنشستگان 

به لحاظ اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند و افزایشی 
هم که در بحث حقوق و دستمزد دیده شد متناسب با افزایش 
کارگران  و  بگیران  مستمری  زندگی  شرایط  و  تورم  هزینه ها، 
افزایش حق مسکن  نبود لذا امیدواریم که هیات دولت اعمال 
از هزینه های  اندکی  تا بخش  را تصویب کند  از فروردین ماه 

معیشتی آنها از طریق معوقات مسکن جبران شود.
بیات با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هم در انتظار 
دریافت معوقات هستند، گفت: درصدی که برای افزایش مستمری 
بازنشستگان تصویب شده بسیار پایین است و کمک هزینه مسکن 

و بن خواربار آنها با هزینه های امروز جامعه همخوانی ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از بازار آشفته 
مسکن گفت: اگر قبال دریافتی کارگران به گونه ای بود که دو سوم 
آن صرف هزینه های مسکن می شد امروز هزینه های مسکن و 
اجاره بها به حدی رسیده که دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی 
اجاره بهای مسکن نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته 

یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده اند.
وی افزود: بسیاری از کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن 
را ندارند و طرح هایی که برای خانه دار شدن آنها پیش بینی 
شده عمدتا به مرحله اجرا نرسیده یا نتوانسته کارگران را صاحب 

خانه کند. 

در پی کاهش بارش ها؛ حوضه مارون نیازمند برنامه ریزی دقیق است
در حوزه مارون بایستی با کمک و همکاری سایر واحدها و بخش های 
آن منطقه و از همه مهمتر همکاری کشاورزان عزیز بتوانیم این 

تابستان را به شکل مناسب و با کمترین بحران سپری کنیم.
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره 
به آخرین وضعیت حوضه مارون و جراحی اظهار کرد: میزان آوردها 
در این حوزه تا 25 خرداد ماه نسبت به شرایط نرمال حدود %۳0 
کاهش یافته است. آورد در این حوضه حدود ۴00 میلیون متر مکعب 

از میزان آوردی که باید در شرایط نرمال اتفاق بیافتد کمتر است.
 وی تصریح کرد: به دلیل کمبود آوردها، میزان آبگیری در مخزن 
ها متاسفانه به صورت کامل صورت نگرفته است. حدود سیصد و 
سیزده میلیون متر مکعب  حجم مخزن خالی است؛ با وجود این 
کشت زمستانه تا پایان اردیبهشت به صورت کامل  و تامین آب 
در این حوضه انجام شد و هیچ کمبود و تنشی در کشت زمستانه 

اعمال نشد.
 فراز ربیعی در ادامه گفت: علیرغم تعهداتی که برای تامین کامل 
آب، کشت زمستانه و تابستانه داشته ایم اما متاسفانه برنامه ریزی ها 
برای کشت تابستانه با توجه به میزان آوردهای مورد انتظار، محقق 
نشد و میزان بارش و به تبع آن میزان روان آب ورودی به مخزن 

کمتر از حد انتظار بود، بنابراین محدودیت هایی در این حوضه برای 
کشت تابستانه در پایین دست در نظر گرفته شده است.

 این مقام مسئول سازمان آب و برق خوزستان با اعالم محدویت 
کشت تابستانه در پایین دست؛ اظهار کرد: با توجه به هماهنگی 
ها و  برگزاری جلسات متعددی که با استانداری و سازمان جهاد 
کشاورزی داشتیم؛ حدود ۴۳0 میلیون متر مکعب آب برای کشت 
تابستانه از ابتدای خرداد تا انتهای شهریور در تامین نیازهای پایین 
دست از جمله نیازهای شرب، کشت های دائم )نخیالت( و مقداری 

محدود هم زراعت، در نظر گرفنه شده است.
وی با بیان اینکه سعی بر این است تعادل بین بخش های مختلف 
آبریز برقرار شود؛ عنوان کرد: در جلسات متعددی که ما بین سازمان 
آب و برق خوزستان و جهاد کشاورزی برگزار شد؛ سعی کردیم 
برای مناطق مختلف به میزان متناسب و متعادل بخشی از آب را 

تامین کنیم.
 معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان برنامه 
ریزی های انجام شده در حوضه مارون را برای تامین آب کشت 
های دائم و  بخشی از کشت های زراعت اعالم کرد و خاطر نشان 
ساخت: همان طور که در اطالعیه های سازمان آب و برق خوزستان 

منعکس شده است؛ کشت برنج و کشت های پر مصرف برای این 
حوضه با توجه به وجود تنش آبی در تابستان سال جاری  ممنوع 

اعالم شده است.
کرد:  اظهار  مارون  در حوضه  موجود  آبی  تنش  به  اشاره  با   وی 
نشان  پر آب  را  فرستاده می شود که رودخانه  ها  یکسری کلیپ 
می دهند و خواستار تامین آب برای اراضی باالدست هستند؛ در 
صورتی که اگر انتهای حوضه مارون که ایستگاه شادگان است را 
رصد کنیم، می بینیم هیچ آب اضافی وارد تاالب نمی شود و چه بسا 

شرایط تنش آبی نیز در آنجا وجود دارد.
 ربیعی تاکید کرد: با تمام شرکتهای بهره برداری و مدیران آب 
برنامه ریزی بسیار دقیقی صورت گرفته است که در زمان و مکان 
های مشخصی میزان خروجی را طوری در نظر گرفته که نیازهای 

برنامه ریزی شده تامین شود.
 علیرغم اینکه در حوضه های آبی مشکل تنش آبی وجود ندارد و 
شرایط به صورت نرمال است اما در حوزه مارون بایستی با کمک 
و همکاری سایر واحدها و بخش های آن منطقه و از همه مهمتر 
همکاری کشاورزان عزیز بتوانیم این تابستان را به شکل مناسب و با 

کمترین بحران سپری کنیم.
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درخت انگور یا درخت مو ازجمله گیاهان بوته ای مانند 
و رونده ای است که در مناطق معتدل جهان می روید. 
نیز در آشپزی  انگور، برگ آن  بر مصرف میوه  عالوه 
برگ های  از  که  غذایی  معروفترین  می شود.  استفاده 
درخت انگور تهیه می شود، دلمه برگ مو است که در 
کشورهایی چون ایران و ترکیه تهیه می گردد. عالوه بر 
این، برگ های این گیاه حاوی بسیاری از مواد معدنی، 
ویتامین ها، فیبر و همچنین آنتی اکسیدان ها هستند. در 
فصل بهار که برگ های درخت انگور یا برگ مو شروع به 
رشد می کنند خانواده ها با برگ های آن غذای خوشمزه 
و دل چسبی به نام دلمه درست می کنند که بوی خوش 
و طعم خوشمزه دلمه موردپسند اکثر افراد می باشد. 
برگ درخت مو مانند سایر گیاهان دارای خاصیت های 
تازه  موهای  برگ  بهار  فصل  اواسط  می باشد.  فراوانی 
استفاده  ازشون  حیفه  واقعاً  که  میشه  پیدا  بازار  توی 
نکنیم. دلمه برگ مو از پیش غذاها یا غذاهای مرسوم 
ما ایرانی هاست و در خیلی از نقاط کشورمون محبوبه 
و زیاد درست می شود دلمه برگ مو از مجلسی ترین و 
محبوب ترین دلمه های ایرانی محسوب می شود. جالب 
است بدانید که دلمه برگ مو عالوه بر اینکه به عنوان 
مجالس  بعضی  در  می شود  سرو  کامل  غذای  یک 

به عنوان پیش غذا هم سرو می شود.
دلمه برگ مو در شهرهای مختلف کشورمان با روش های 
متفاوتی طبخ می شود. در برخی شهرها به غیراز مواد 
اصلی دلمه موادی مانند زرشک، ماست و رب انار به آن 
اضافه می کنند؛ اما برگ درخت انگور باغ های رامهرمز 
و مزه دل چسب دلمه های آن مانند سایر سبزیجات و 

گیاهان رامهرمز موردپسند اکثر افراد می باشد.
گردآورنده: محمدرضا اکبری

ایرانی  مردمان  از  بختیاری  لر  ایل  یا  بختیاری ها 
در  ایران  غربی  جنوب  در  که  می آیند  به شمار 
استان های چهارمحال و بختیاری، استان کهگیلویه 
و بویراحمد خوزستان، لرستان، اصفهان و استان 
گویش  به  بختیاری ها  می کنند.  زندگی  مرکزی 
است  لری  زبان  از گویش های  یکی  که  بختیاری 
از دوشاخه چهار  ایل بختیاری  صحبت می کنند. 
لنگ و هفت لنگ تشکیل شده است، که چهارلنگ 
خود به ۵ باب و هفت لنگ به ۴ باب تقسیم می گردد 

و هر باب نیز از چندین طایفه تشکیل می شود.
خویش  اصیل  آداب  از  همه  بختیاری  مردم 
حفاظت کرده اند و آداب اصیل آنها همچنان بکر 
و دست نخورده باقیمانده است، شرح آداب اصیل 
همه مردمان این دیار کاری دشوار است و زمان 
بسیاری را می طلبد بنابراین به شرح مختصری در 
مورد برخی از آداب اصیل بختیاری بسنده می کنیم:

 
پوشش مردان بختیاری

 لباس مردان بختیاری: لباس مردان بختیاری شامل 
کاله نمدی، چوقا، شال و شلوار گشاد سیاه رنگ 

معروف به )دبیت( و کفشی به نام گیوه است.
 -کاله نمدی به رنگ های مشکی و قهوه ای وجود 
دارد. این کاله عقب و جلو ندارد و هر طور و از هر 
طرفی که روی سر گذاشته شود تفاوتی نمی کند و 
از کرکهایی که البالی موهای بز به وجود می آید 

ساخته می شود. 
-چوقا نوعی باالپوش مردانه است و از نخ های نازکی 
که از پشم گوسفند می ریسند بافته می شود. هر 
چه نخ به دست آمده از پشم ها نازک تر باشد، بافت 
چوقا زیباتر می شود. باران در چوقا نفوذ نمی کند 
و از شانه ها تا حدود زانوها را می پوشاند. مردان در 
تابستان زیر چوقا پیراهن و در زمستان کت یا لباس 
گرم می پوشند که انتخاب جنس و خصوصاً رنگ 
کت و پیراهن، به سن و سال و موقعیت اجتماعی 

افراد بستگی دارد. 
-مردان بختیاری شلوار مشکی رنگی می پوشند که 
از پارچه ای به نام دبیت دوخته شده و به شلوار دبیت 
معروف است. اگر شلوار دبیت را با کت بپوشند، 
از یک کمربند چرمی محکم استفاده کرده و اگر 

همراه چوقا پوشیده شود، روی آن شال می بندند.
-پارچه شال را به صورت طولی تا نموده و سپس 
به جای کمربند دور کمر می پیچند تا شلوار دبیت 

را نگه دارد. شال، نمای زیبایی به لباس می دهد.
-گیوه نوعی کفش است که رویه آن از پنبه تهیه 
می شود بنابراین دارای طبیعتی خنک و نرم است 
و رنگ این بافتنی همیشه سفید بوده است. تخت یا 
کف گیوه از پارچه های محکم و به هم تنیده ساخته 
می شود که از استقامت باالیی برخورداراست. رنگ 

تخت یا کف گیوه عمدتاً سیاه یا بنفش است.
-ُ ردین باالپوش نمدی بود که چوپانان می پوشیدند 
و عالوه برگرمی زیاد، آب به درون آن نفوذ نکرده و 

آتش هم نمی گرفت. 

پوشش زنان بختیاری
 لباس زنان بختیاری شامل لََچک، زیر لچک، مینا، 
بند سوزن، دستمال، پیراهن، شلوار قِری و کفش 

می باشد.
-پیراهنی آستین بلند و مچ داراست که در قسمت 
پیش سینه چاکدار آن، سه دکمه دوخته می شود. 
باالتنه و دامنش صاف و بدون چین می باشد. بلندی 
آن تا زیر زانو می رسد و دو طرف پایین دامن آن 
می دهند.  چاک  سانتیمتر  به اندازه ۲۰  معموالً  را 
انتخاب رنگ پیراهن به سن و سال زنان و دختران 

بستگی دارد.
-شلوار قِری:در اصل دامنی است با چین های فراوان 
را می پوشاند. در گذشته  بدن  پایین  تنه  نیم  که 
از پارچه مخمل استفاده می شد که بسیار جذاب 
ولی سنگین و گران بود ولی امروزه از پارچه های 
سبک تر و ارزانتر استفاده می شود. به علت سنگینی 
شلوار به جای کش، از بند یا طناب باریکی استفاده 
شلوار  ُدم  آن  به  محلی  اصطالح  در  که  می کنند 
زیرشلواری  یک  قری  شلوار  زیر  زنان،  می گویند. 

می پوشیدند که به آن پاَکش می گفتند.
مانند  حریر  نازک  پارچه  از  بلند  روسری  -مینا: 
به رنگ های آبی، سبز، زرد، سرخ یا بنفش است. 
از  میانسال  زنان  و  روشن  رنگ های  از  جوانان 

رنگ های تیره استفاده می کنند.
آن  است که قسمت پشت  مانندی  :کاله  -لََچک 
در زیر مینا قرارگرفته و با سوزنی به مینا متصل 
می گردد. روی لچک منجوق دوزی شده است و دو 
بند دارد که از کنار گوش ها گذشته و زیر گلو به هم 
گره می خورند تا لچک را روی سر ثابت نگه دارند. 
لچک را با پولک های کوچک و همچنین مهره های 

ریز به نام ُمنجوق تزیین می کنند که جلوه ای خاص 
به لچک می دهند. 

-بند سوزن: از پشت سر تا کمرگاه آویزان می شود. 
دو سر این ریسمان را که پر از مهره و زینت آالت 
دیگر است، به وسیله گیره یا دو سنجاق قفلی بر روی 

لچک محکم می کنند.
ابریشمی  و  بزرگ  -دستمال چهارگوش، مشکی، 
پیشانی بند  نوعی  را  آن  است که درواقع می توان 
پیشانی  روی  را  آن  زنان  چراکه  آورد  به حساب 
می بندند و سپس دو سر انتهایی آن را در پشت سر 

به هم گره می زنند. 
-درگذشته زنان هم گیوه می پوشیدند ولی امروزه 
پوشیدن گیوه در میان زنان بختیاری دیگر معمول 
نیست. آن ها کفش چرمی رویه دار و غالباً به رنگ 
به آن  بختیاری  مشکی می پوشند که در گویش 

اُرسی می گویند.
رسوم شکار بختیاری :

جوانان بختیاری قبل از عروسی، برای تهیه گوشت 
می روند.  شکار  به  مراسم  غذای  جهت  موردنیاز 
سال هاست که در بین بختیاری ها رسم شکار وجود 
دارد و هنوز هم پس از گذر سالیان سال به اجرا 
درمی آید، در ایل بختیاری رسم بر این است که 
جوانان بختیاری  که به سن ازدواج رسیده اند قبل 
از عروسی، برای تهیه گوشت موردنیاز جهت غذای 
مراسم شادی به شکار می روند، بر طبق این سنت 
قدیمی مادر جوان آماده شکار مشغول تهیه نان 
سنتی می شود، خواهران و دختران بختیاری مشک 
می زنند تا جوان شکارچی دوغ تازه و کره محلی 
را همراه خود ببرد دراین بین نامزد جوان شکارچی 
هم بیکار نمی ماند و مشغول دوختن لباس شکار 

می شود.
در بختیاری ها روز شکار، به کمر جوان شکارچی 
شال شکار می بندند که معموالً توسط برادر بزرگتر، 
دایی یا پدر انجام می شود، جوان باید به کوه کالر 
برود و بزکل شکار کند بزکل، بز یک شاخی است 
که بسیار چاالک و تیز می باشد و شکار آن بسیار 
سخت است، شکار بزکل افتخار بختیاری ها و دلیل 
جوان  آن هاست،  دلیری  و  رشادت  شجاعت،  بر 
توسط افراد فامیل و خویشان بدرقه می شود و راهی 

شکار می گردد.
بازگشت  ایل  به  پیروزمندانه  روز که  از چند  بعد 
و  می گیرد  صورت  جوان  ازدواج  و  عقد  مراسم 
استفاده  تهیه غذای عروسی  گوشت شکار جهت 
می شود، رسم شکار سنتی قدیمی است که ریشه 
در آداب اصیل بختیاری دارد و بسیار دیدنی است.

 
مراسم ازدواج در ایل بختیاری :

ازدواج بختیاری ها صدای ساز و دهل،  در مراسم 
این  اصیل  آداب  از  بازی  ترکه  و  محلی  رقص 
و  مراسم  با  را  ازدواج  بختیاری ها   . است  مراسم 
آیین های زیبا و نمایشی برپا می دارند. ازدواج دارای 
خصوصیات و آداب و رسومی است که در هر جا و 
هر قومی ممکن است متفاوت باشد. شادی و سرور 
این قوم در هنگام مراسم ازدواج، چند روزی طول 
می کشد و در این جشن مراسم جالبی دارند و تمام 

طایفه در این مراسم شرکت می کنند.
دارد  رسومی  بختیاری  قوم  در  ازدواج  به طورکلی 
یا به صورت ناف بران که دختر و پسر را از همان 
به سن  وقتی  و  نامبر می کنند  برای هم  کودکی 
ازدواج رسیدند رسم و رسوم نامزدی و عقد را به جا 
می آورند که امروزه آداب ناف بران کم رنگ شده، 
امروزه بستگان داماد برای نامزدی به خانه عروس 
می روند و رسماً مراسم خواستگاری انجام می شود 
و مادر داماد روسری زیبایی روی سر عروس خانم 
می کند که مانند همان انگشتری نامزدیست و نشانه 

نامزدی آنان است.
معنی  به  را  شیرینی  و  نبات  هم  عروس  خانواده 
از  یکی  می دهند،  داماد  اقوام  به  پیشنهاد  قبول 
رسوم قدیمی بختیاریها هنگام ازدواج این است که 
دختران نامزد شده شروع به بافتن قالیچه می کنند 

تاهنگام عروسی همراه خود به خانه داماد ببرند.
بختیاری  در  ازدواج  کهن  آداب  از  دیگر  یکی   
مربوط به شب عروسی است که اقوام و بستگان 
خانم  عروس  خانه  به  شام  صرف  از  پس  داماد 
می روند و در حین اینکه آینه و شمعدان آنها به 
دستان اقوام عروس خانم را با شور و نشاط و هلهله 
راهی خانه داماد می کنند که در بیشتر روستاهای 
بختیاری عروس را سوار بر اسب می کردند و بقیه 
پیاده به طرف خانه راه می افتادند.در مراسم ازدواج 
بختیاری ها صدای ساز و دهل، رقص محلی و ترکه 
بازی، خواندن ترانه های شاد آهای گل و دوال آل 

هم از دیگر آداب اصیل این مراسم است.

آداب و رسوم بختیاری ها

دستگاه های  با  اند  توانسته  بریتانیا  نانتینگهام  دانشگاه  در  دانشمندان 
سنجش گر فوق حساس، صدای مکالمات زنبورهای ملکه عسل را ضبط 

کرده و معنای آن ها را متوجه شوند.
دستگاه های  با  توانسته اند  بریتانیا  نانتینگهام  دانشگاه  در  دانشمندان 
سنجش گر فوق حساس، صدای مکالمات زنبورهای ملکه عسل را ضبط 

کرده و معنای آن ها را متوجه شوند.
به تازگی در نشریه علمی »ساینتیفیک ریپورتس«  پژوهش جدید که 
میان  از  کندو  ملکه  انتخاب  نحوه  فرآیند  روی  بر  است،  منتشرشده 

شفیره های متعدد متمرکز است.
زنبورهای کارگر برای تولید ملکه کندو شماری از تخم ها را به حالت 
شفیره داخل خانه های شش ضلعی مخصوصی در کندو می گذارند و آن ها 
را تنها با شاه انگبین، یا ژل رویال، تغذیه می کنند. زمانی که این ملکه ها 

آماده بیرون آمدن می شوند با صدایی شبیه به صدای اردک شروع به 
سروصدا می کنند.

دانشمندان متوجه شده اند به محض اینکه یک زنبور از شفیره به طور کامل 
بیرون آمد صدای خود را تغییر داده و با صدای بلندی شبیه بوق شیپور به 
زنبورهای کارگر اطالع می دهد که یک ملکه جدید و آماده باروری آماده 
است تا کندو را به دست بگیرد.درواقع صدای شیپورمانند تنها مختص 
از خانه شش ضلعی اش خارج شود و صدای  ملکه ای است که توانسته 
اردک مانند مختص زنبورهای ملکه ای که هنوز در شفیره خود حاضرند و 
تالش می کنند به زنبورهای کارگر بگویند آماده هستند. اگر دو زنبور ملکه 
همزمان باهم از شفیره خارج شوند تا سر حد مرگ با یکدیگر می جنگند 

تا یکی از آن ها پیروز شود.
مارتین بنسیک، از دانشگاه نانتینگهام، که این پژوهش را رهبری کرده 

با یکدیگر حرف  است می گوید: »پیشتر تصور می شد که این ملکه ها 
می زنند تا با درجه بلندی صدا نشان دهند که کدام یک قوی تر است اما 

اکنون ما شواهدی برای یک توضیح جانشین داریم.
او می گوید برخالف آنچه تصور می شد مخاطب صدای زنبورهای ملکه، 
زنبورهای ملکه دیگر نیستند بلکه مخاطب آن ها زنبورهای کارگر هستند. 
زنبورهای کارگر که وظیفه آزاد کردن نهایی زنبور ملکه رادارند نسبت 
صدای  شنیدن  به محض  اما  هستند  بی تفاوت  مانند  اردک  صدای  به 
شیپورمانند خود را می رسانند و با یک دستور سراسری مانع از آزاد شدن 

بقیه ملکه ها از خانه های شش ضلعی شان می شوند.
محققان می گویند تصمیمات درباره ملکه توسط زنبورهای کارگر و به 
صورت جمعی گرفته می شود و آن ها هستند که معین می کنند آیا ملکه 

جدیدی می خواهند یا نه.

صدای مکالمات زنبورهای ملکه ضبط و ترجمه کنند

اولین ساکنان امانیه خانواده های عرب مسلمان و مسیحي بودند، مسیحیان عرب و 
ارمنی در اهواز قدمتی تاریخي دارند

ارمنی های اهواز به ریاست مرحوم عزیزجورج در أمانیه فعلی همراه مسلمانان اولین 
کسانی بودند که درامانیه حدفاصل فلکه ساعت تا گمرک کنونی زندگی میکردند و 

به کارهای صنعتگری و کشاورزی اشتغال داشتند.
حدفاصل بین پل سفید تا پل چهارم )پل نادری( زمینهای کشاورزی کنار رودخانه 
کارون بوده و ارامنه اهواز و چند خانواده یهودی منجمله خانواده بزرگ سامیح دراین 

منطقه زندگی میکردند و به کارکشاورزی روزگار میگذراندند.
 قبرستان آندسته از مردم اهواز که در غرب کارون زندگی میکردند درمحل فعلی 
کتابخانه عمومی اهواز و اداره کل ارشاد اسالمی روبروی اداره کل دارایی در أمانیه 
بود که مسلمانان و با فاصله کمی از آنها مسیحیان، مردگان خودرا درآنجا دفن 

میکردند.
مرحوم عزیزجورج برای خودروهای سنگیِن دیزلی درمحلی که بعدها گاراژ ایران پیما 
شد توقفگاه ساخت و این قسمت از أمانیه دیزل آباد نام گرفت. همچنین مرحوم 
عزیز جورج در حدفاصل مکان فعلی گمرک و بانک ملی، فرودگاهی ساخت و دو 

هواپیمای ملخی به اهواز آورد که اهمیت زیادی داشت و اهواز با این کار اعتبار 
خوبی پیداکرده بود.

 خواهِر عزیزجورج مرحوم ماماجمیله، حکیم )پزشک تجربی( بود و در محل کنونی 
اداره گاز مطب و درمانگاه پزشکی داشت و به مردم اهواز خیلی خدمت کرد روحش 
شاِد و یادش گرامی.  برادر عزیز جورج مرحوم استاد پترس بود که نوه های ایشان 
هنوز هم در خیابان ۲۴ متری صنعتگر هستند و مالک سیم پیچی هایریک در۲۴ 
متری فعلی نوه پسری مرحوم استاد پترس و نوه دختری مرحوم عزیزجورج میباشد.

 از یهودیان عرب اهواز فقط پدر خانواده سامیح در ایران ماند که در خیابان پهلوی 
سابق )خیابان امام( نمایندگی ساعتهای سویسی و ساعت سازی داشت و قبل از 
انقالب خانواده های یهودی اهواز از ایران رفتند ولی پدرشان مرحوم یوسف سامیح 
که او هم صنعتگر خوبی بود و خدمات زیادی به مردم اهواز میکرد تمام دوران جنگ 

با عراق در اهواز ماند و اواخر جنگ به رحمت خدا رفت...
فلکه ساعت را فرزند مرحوم ماما جمیله که معاون شهردار اهواز بود ساخت و آن 
را به میمنت والدت حضرت مسیح که ۲۵ دسامبر است روی ۲۵ دقیقه تنظیم 
کرد. وقتی رضاشاه بر شیخ خزعل چیره شد و خوزستان را تصرف کرد استانداری 

خوزستان را در محل فعلی دانشگاه سه گوش ساخت و در کنار آن پاسگاهی ساخت 
که آن موقع به آن امنیه میگفتند و همین وجه تسمیه امانیه شده است.

عدلیه )دادگستری( نیز در زمان رضاشاه در کنار امنیه ساخته شد. همچنین بعدها 
توسط مرحوم دکتر کار و به دستور ۸ رضاشاه ساختمان استانداری از محل دانشگاه 
سه گوش فعلی به فرمانداری فعلی منتقل و استانداری خوزستان یک شبه تبدیل به 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور به ریاست مرحوم دکتر کار تبدیل شد.
 فرمانداری فعلی، باشگاه افسران بود و بعدها باشگاه تاج در حیاط پشتی آن تأسیس 
شد، ساختمان قدیمی پشت شرکت پپسی کوال که روبروی بیسیم أمانیه بود محل 
استقرار ژاندارمری اهواز بود، این ساختمان هنوز به همان شکل قدیمی پابرجاست 
و ژاندارمری بعدها به روبروی باشگاه تاج و جنب اداره ثبت احوال فعلی منتقل شد.

سایر اماکن در امانیه عبارت بودند از: بیمارستان رازی که بیمارستان اختصاصی 
راه آهن بود. منازل اختصاصی کارکنان راه آهن در روبروی بیمارستان رازی و پشت 
باشگاه قرار داشت. استیشن قطار )ایستگاه قطار( نیز از ابتدا در محل فعلی مستقر 
بوده است. دانشگاه امام علی که باشگاه راه آهن بود و بعدها موسسه هالل احمر نیز 
درشمالغربی امانیه و استادیوم ورزشی در جنوب غربی امانیه تأسیس گردیده است.

گذری بر تاریخچه منطقه امانیه اهواز

به نام خداوند دانا
 همچو کتابی ست جهان، جامع احکام نهان 

جان تو سر دفتر آن،
فهم کن این مسئله را

بنده خدیجه احمدی دارای مدرک مهندسی  آی تی و کارشناسی ارشد 
رشته مدیریت دولتی  ساکن روستای دوکوهک از توابع بخش مرکزی 
شهرستان رامهرمز، با توجه به عالقه فراوانی که به مطالعه کتاب دارم 
هر وقت که نمایشگاه کتاب برگزار می شد کتاب خریداری می کردم و به 
دلیل اینکه کتابخانه در روستا وجود نداشت به فکر افتادم که کتاب هایم 
را در دسترس هم والیتی هایم قرار دهم. چون در تابستان بیکاری بیشتری 
داشتند و با شناختی که از اکثر بچه های روستا در زمینه های علمی و 
فرهنگی داشتم استقبال خوبی به عمل آمد و در همین حین از طریق 
دبیرخانه  مسئول  مرادیان  باخانم  روستا،  سفید  قلعه  کتابخانه  باشگاه 
باشگاه های کتابخوانی در اداره ارشاد آشنا شدم.که با راهنمایی های خوب  
ایشان با آگاهی از  اهداف بسیار خوب  باشگاه، در زمینه افزایش سرانه 
مطالعه، انگیزه باالیی برای ثبت باشگاه کتابخوانی پیدا کردم و باشگاه دوم 
روستا به نام باشگاه کتابخوانی دژ ِگلی)نام کوهی استوار در روستا(را ثبت  
نمودم. اعضای این باشگاه ۳۲ نفر در دو گروه سنی کودک و  نوجوان و 
بزرگساالن می باشند.  از طریق آدرس پیج  موسسه مهر گیتی )کتاب برای 
همه( در اینستاگرام تقاضای اهدای کتاب به کتابخانه باشگاه را نمودم  
و با پیگیری های زیاد حدود دو ماه ۵۰۰ جلد کتاب در همه زمینه ها و 
تعداد۲۰۰کتاب کنکوری)با توجه به اینکه هزینه های تهیه کتاب تست 
کنکور و شرکت در کالسهای آموزشی برای بچه های روستا فراهم نبوده( 
به کتابخانه ما اهدا گردید و عالوه بر این موسسه، تعدادی نیز از طریق  

دوستان به کتابخانه اهدا گردید.
با همکاری و خالقیت اعضای باشگاه قسمتی از انبار خانه خود به مساحت 

1۰ مترمربع جهت ساخت کتابخانه در نظر گرفتم چون روستایمان فاقد 
کتابخانه می باشد و این فضای کوچک را با بنر از قسمت دیگر انباری جدا 
کردیم و  با همکاری و خالقیت اعضاء به صورت سنتی کاهگل درآورده  و 
با نی برای آن قفسه های کتاب با نی ایجاد کردیم و با فروش کاغذ باطله و 
کارتن های روستا، مقداری قفسه نیز خریداری کردیم و توانستیم مکانی به 

نام کتابخانه ایجاد کنیم. 
با ورود به همچنین مکانی فارغ از همه اتفاقات خوب و بد میشوی.. 
جلسات   آن  در  که  اعضا  گفتمان  و  مطالعه  برای  آرام  و  دنج  مکانی 
امانت  کتاب را در روستا اجرا  کتابخوانی را برگزار می کردیم. طرح  
نمودیم. از افتخارات  باشگاه  کتابخوانی دژگلی در این مدت کوتاه می 

توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. انتخاب عضو باشگاه در مسابقه کشوری فیلم دو دقیقه ای معرفی کتاب 

پوپک دانا
 ۲. راهیابی به مرحله نهایی و جز شصت روستای برتر جام باشگاه های 

روستا و عشایر کشور از بین 1۴۰۰ باشگاه. 
۳. کسب مقام سوم عضو باشگاه در مسابقه کتاب خوانی صوتی کشوری 

قلعه دانایی
 ۴. راه یابی ۲ فیلم از اعضای باشگاه به مرحله نهایی جام باشگاه های کودک 

و نوجوان کشوری  که هم اکنون در مرحله داوری است.
موضوع  با  داستان نویسی  مسابقه  در  اعضا  از  نفر  برگزیده شدن ۳   .۵ 

قرنطینگی در شهرستان.
 ۶. انتخاب فیلم معرفی کتاب یکی از اعضا در مرحله نیمه نهایی کشوری 

پویش با  کتاب در خانه درویژه ی آخرین  نوروز قرن.
و راه  همچنان ادامه دارد...

از انبارخانه تا کتابخانه

همه خواض انگور؛ از غوره تا هسته



4
سالمت

سه شنبه 10 تیر مـاه
 1399 / شمـاره 104

سراغ درد دل هر کسی که می روی با معضل چاقی، 
خود  یکی  است.  درگیر  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
رژیم  اطرافیانش، یکی سراغ  و دیگری  است  چاق 
و کالس های الغری می رود و دیگری به امان خدا 
رهایش کرده است، یکی حتی در مهمانی هم چشم 
یک  دیگری  و  می بندد  غذاهای خوشمزه  انواع  بر 
امشب به خود مجوز خوردن می دهد وغیره اما به 
طور کلی یکی از دغدغه های مهمی که همه ما کم 

و بیش با آن درگیر هستیم، معضل چاقی است .
برای رهایی از چاقی افراد راه های مختلف را مد نظر 
قرار می دهند که یکی از آنها انجام جراحی است 
.با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با 
دکتر حامد باطنی ، فوق تخصص جراحی پالستیک 
و زیبایی و رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی 
ایران گفت و گو کرده است.وی در اینباره می گوید 
: این روزها با صنعتی شدن زندگی مردم وتغییراتی 
که در رژیم غذایی آنها پیش آمده است و استفاده 
چشمگیر از مواد غذایی پرکالری و فست فودها ، 
کاهش حرکات بدنی و سایر موارد مشاهده می شود 
این  و  وزن هستند  افزایش  مستعد  افراد  اکثر  که 

افزایش وزن در جوامع مختلف مشاهدهمی شود.
طورمعمول  به  آنچه  کرد:  خاطرنشان  دکترباطنی 
برای کاهش وزن به افراد توصیه می شود، تغییرشیوه 
قبیل  از  سالم  رفتارهای  داشتن  و  زندگی  سبک 
تصحیح رژیم غذایی و انجام حرکات و ورزش های 
متناسب و مداوم ، پرهیز ازمصرف دخانیات و سایر 
رفتارهای پرخطر است که مفید می باشد .این فوق 
تخصص جراحی پالستیک و زیبایی بیان کرد: در 
صورتی که تجمع چربی در نقاطی از بدن به صورت 
موضعی و عمومی به ترتیبی رخ دهد که با تغییر 
شیوه زندگی قابل اصالح و برطرف کردن نباشد می 

توان از جراحی های زیبایی کمک گرفت .
وی عنوان کرد : باید توجه داشت که جراحی زیبایی 
، جراحی کاهنده وزن نیست وافرادی که از چاقی 
های مرضی رنج می برند و شخصا هدف شان کاهش 
وزن است ، کاندیدای مناسبی برای انجام جراحی 

زیبایی الغری نیستند.
دکترباطنی ابرازداشت : در صورتی که اصالح شیوه 
زندگی در کاهش وزن تاثیری نداشته باشد در موارد 
شدید چاقی ازجراحی های تغییر مسیر دهنده مسیر 
گوارشی، متخصصان جراحی پالستیک استفاده می 
وزیبایی  پالستیک  جراحان  انجمن  .رئیس  کنند 
پالستیک  جراحی  طورکلی  :به  اظهارداشت  ایران 
وزیبایی عمدتا به منظورتراش دادن بدن وزیبا سازی 
و مواردی اینچنینی مورد استفاده قرار می گیرد که 

هدف کاهش وزن در افراد نیست .
وی مطرح کرد :جراحی کاهش بافت چربی توسط 
بسته  و  باز  جراحی  صورت  دو  به  متخصصان 
به صورت  .انواعجراحی های بسته  انجام می شود 
لیپوساکشن وانواع آن با کمک ابزارو ادوات بخصوص 
صورت می گیرد که از طریق آن لوله های مکنده 
از داخل سوراخ های بسیار کوچک به محل تجمع 
را  از آماده سازی ، چربی  چربی وارد شده و پس 
به میزان متناسب خارج می کنند اما تغییری در 

وضعیت پوست از نظر ظاهری ایجاد نمی کنند.
های  جراحی  دوم  دسته  کرد:  بیان  دکترباطنی 
الغری ،جراحی بازهستند که درنقاط مختلف بدن 
با استفاده ازبرش های پوستی، بافت اضافه چربی 
وهمین طورپوست اضافی گرفته و برداشته می شود.

این فوق تخصص جراحی پالستیک وزیبایی عنوان 
کرد: هرکدام ازعمل های مختلف الغری کاربرد ویژه 
خود را دارد و در صورتی که با انتخاب مناسب بیمار 
و در شرایط مناسب و توسط فرد متخصص ودوره 
دیده و با تکنیک انجام شود، منجر به نتایج رضایت 
بخش خواهد شد .وی ابراز کرد :باید در نظر داشت 
که انتخاب نامناسب بیمار با تکنیک غیر صحیح در 
هر یک عمل های جراحی زیبایی الغری می تواند 
سبب ایجاد عوارض چشمگیر شامل بروز بدشکلی، 
نا زیبایی و عدم قرینگی در افراد  گردد که در پاره 
ای از موارد ممکن است هرگز قابل اصالح نباشد و یا 

اصالح آن دشوار، زمانگیر و پرهزینه باشد .
دکترباطنی مطرح کرد: اولین قدم برای فردی که 
نیاز به انجام جراحی الغری دارد این است که توسط 
پزشک متخصص معاینه شود و در صورتی که وزن 
وی از محدوده مناسب پایین تر و باالتر باشد وی 
در  و  نیست  عمل  انجام  برای  مناسبی  کاندیدای 
صورت مناسب بودن وزن آنگاه نوع عمل مورد نیاز 
توسط پزشک متبحر به بیمار توضیح داده خواهد 
شد، جهت انجام این عمل ها غالبا کلیه جوانب از 
قبیل شرایط زندگی بیمارف معیارهای اجتماعی و... 
مورد توجه قرار می گیرد تا گزینه مناسب انتخاب 
زیبایی  و  پالستیک  جراحان  انجمن  .رئیس  شود 

ایران بیان کرد : در زمان انجام جراحی الغری چه 
به صورت باز یا بسته انجام اقدامات ضروری از قبل، 

حین و پس از عمل جراحی باید مورد توجه گیرد.
نوع  این  گسترده  انجام  متاسفانه  کرد:  اضافه  وی 
جراحی های توسط افراد غیر حرفه ای و در مراکز 
غیر استاندارد سبب باال رفتن نرخ عوارض در برخی 
از جوامع گردیده است. مثال عمل های بسته کاهش 
بافت چربی مانند لیپوساکشن و مانند آن چنانچه 
توسط افراد کار آزموده و ماهر صورت پذیرد غالبا 
کم عارضه و با دوره پس ازعمل نسبتا آسان خواهد 
بود ولی همین اعمال در دست افراد غیر حرفه ای 
منجر به عواقب وخیم از قبیل خونریزی مرگبار، درد 
فراوان، لخته شدن خون، آمبولی، آسیب بافت های 

پوستی و بد شکلی های شدید می گردد.
جراحی  انجمن  توصیه  کرد:  عنوان  دکترباطنی 
پالستیک و زیبایی ایران به بیماران عزیز این است 
که در نظر داشته باشند همیشه بهترین اقدام اصالح 
شیوه زندگی که شامل رژیم غذایی مناسب و ورزش 
صحیح و عادت سالم است.این فوق تخصص جراحی 

پالستیک وزیبایی افزود:
هیچ عمل جراحی و زیبایی نمی تواند عوارض شیوه 
نادرست زندگی را برطرف نماید و عوارض آن را بر 
اما در عین حال در  ببرد  ازبین  بدن  زیبایی  روی 
صورت نیاز به جراحی توصیه می شود که بیماران 
عزیز به جای تکیه بر تبلیغات نادرست در فضاهای 
مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام و... به وب سایت 
های قانونی مانند سایت نظام پزشکی، سایت انجمن 
جراحی پالستیک و زیبایی و... اعتماد نموده و در 
و  تحصیلی  وضعیت  از  حتما  عمل  انجام  هنگام 

مهارتی و تجربه پزشک مورد نظر آگاه باشند.
وی در پایان گفت :در نهایت باید مد نظر قرار داد که 
جراحی زیبایی به طور کلی یک تجربه خوشایند و با 
نتیجه مطلوب و ناراحتی اندک می باشد و اگر غیر 
این باشد کمکی به شرایط بدنی و وضعیت روحی و 

زیبایی فرد نخواهد کرد.

هر آنچه درباره جراحی الغری باید بدانیم

روش های موثر برای تربیت کودکان شاد
برای پرورش یک کودک شاد بهتر است روش درست 
شاد،  کودک   ، دهید  یاد  او  به  را  ارتباط  کردن  برقرار 
دنیای شادتری می سازد و این روزها تمام مردم دنیا به 
جهان شادتری نیاز دارند. در این مقاله 5 راهکار طالیی 
فرزند شما  بزرگ سالی  و  کودکی  در  باعث شادی  که 
می شود را گردآوری نموده ایم. این راهکارها بر اساس 
نتایج تحقیقات علمی به دست آمده اند و معتبر هستند.

کودک شاد به شادی شما وابسته است
نشان می دهد  است که  انجام شده  تحقیقات وسیعی 
خروجی رفتار کودکانی که مادران افسرده دارند، منفی 
از آب درآمده است. همچنین مراقبت از کودکان برای 
این والدین، کار سختی می شود و نقش پدر و مادری شان 
را به خوبی انجام نخواهند داد. جالب است بدانید تأثیر 
به  اندکی  ربط  فرزندان  ناراحتی  در  والدین  ناراحتی 
را سرزنش کرد.  بنابراین نمی توان ژن ها  ژنتیک دارد؛ 
از طرف دیگر سایر تحقیقات نشان داده اند والدین شاد، 
کودک شاد پرورش خواهند داد؛ این قضیه هم ربطی به 
ژنتیک ندارد! بنابراین مسئله مهم این است که بیشتر از 
ژنتیک، رفتار والدین است که روی خلق وخوی بچه ها 

تأثیر می گذارد.
از آنجایی  که خنده مسری است؛ سعی کنید خودتان 
شاد  و  خنده رو  دوستان  و  اقوام  با  دارید.  نگه  شاد  را 
رفت وآمد کنید. جالب است بدانید وقتی کسی صدای 
خنده دیگران را می شنود، ناخودآگاه خنده اش می گیرد؛ 
البته اگر افسردگی یا مشکل حاد دیگری نداشته باشد؛ 
کردن  شاد  برای  آفرین  شادی  راهکارهای  از  بنابراین 

خودتان و پرورش کودک شاد استفاده کنید.

نگذارید کودک تنها بمانند
روش  است  بهتر  شاد  کودک  یک  پرورش  برای 
درست برقرار کردن ارتباط را به او یاد دهید. اینکه به 

فرزندتان یادآوری کنید که برای خودش دوست پیدا 
کند، کافی نیست؛ بلکه باید برایش مصداق بیاورید و 
دقیقاً بگویید چه کار کند. تحقیقات نشان داده است 
بیمارانی که به مدت دو سال و روزی 15 دقیقه به 
صورت تلفنی با سایر بیماران صحبت کرده بودند، 
استرس و افسردگی بسیار کمتری از خودشان نشان 

دادند. 
به خاطر داشته باشید بیش ازحد تنها ماندن، راه را 
برای فکر و خیال باز می کند؛ اما وقتی به فرزندتان 
یاد دهید برای خودش دوست پیدا کند، میزان این 
تنهایی و فکر و خیال را به مراتب کاهش خواهید داد. 
سعی کنید از همین کودکی به فرزندتان یاد دهید 

روی نیمه پر لیوان تمرکز کند

 نتیجه محور نباشید
به  مرتبط  که  والدینی  فرزندان  می گویند  محققان 
روی  و  می کنند  توجه  فرزندشان  فعالیت های  نتیجه 
دستاوردهایشان تأکید دارند، میزان باالتری از افسردگی 
و اضطراب را تجربه می کنند. برای پرورش کودک شاد 
را  پشتکارش  کار،  نتیجه  روی  مداوم  تأکید  جای  به 

تشویق کنید و تالش او را بستایید.
در یک تحقیق جالب، محققان متوجه شدند اگر والدین 
کودکی به جای تقدیر از تالش او، از ویژگی های ذاتی 
ریسک پذیر  احتمال  کنند،  تعریف  هوش  مثل  وی، 
شدن فرزندشان را پایین می آورند. بچه هایی که در این 
آزمایش شرکت کرده بودند، در صورتی سراغ انتخاب 
پازل های سخت تر می رفتند که والدینشان به آن ها لقب 

باهوش  را  خودش  که  کودکی  بودند؛  نداده  باهوش 
بداند نمی خواهد با انتخاب پازل سخت تر ریسک کند 

و خودش را در معرض شکست قرار دهد.

خوش بینی را به کودک آموزش دهید
دهید  یاد  فرزندتان  به  کودکی  همین  از  کنید  سعی 
روی نیمه پر لیوان تمرکز کند. تحقیقات نشان داده اند 
زیبایی های  گرفته اند  یاد  سالگی  تا 10  که  بچه هایی 
زندگی را ببینند، در دوران بلوغ، نسبت به مصرف مواد 
مخدر، افسردگی و اضطراب مصونیت بیشتری خواهند 
داشت. کودک شاد و خوش بین در ورزش و تحصیل 
ازدواج  و  بود  خواهد  سالم تر  آینده  در  است.  موفق تر 

موفق تری هم خواهد داشت.

عادت خوب پرورش دهید
می گویند روزی مردی سوار بر اسب به تاخت می رفت. 
مرد دیگری از کنار جاده فریاد زد به این سرعت کجا 
می روی؟ مرد سواره جواب داد نمی دانم! از اسب بپرس! 
قضیه عادت های ما هم همین است. اگر بتوانید از همین 
حاال کودک شاد و مثبتی پرورش دهید، در آینده هم 
عادت هایش او را به همین سمت خواهند برد؛ بنابراین 
پرورش  فرزندتان  در  را  خوب  عادت های  کنید  سعی 

دهید.
این عادت ها در آینده علیه افسردگی و ناراحتی اقدام 
از  یکی  آمد.  به کمکش خواهند  موقع  به  و  می کنند 
تشویق  کودکان  در  مثبت  عادت های  پرورش  راه های 
باعث  که  است  کارهایی  دادن  انجام  موقع  آن ها 
از  فرزندتان  بفهمید  است  خوب  می شود.  شادی شان 
انجام چه کارهایی لذت می برد و سپس انجام آن کارها 

را به بخشی از برنامه روزمره اش تبدیل کنید.

13موردکهدرموردJapanژاپننمیدانستید
ژاپنیهااصًالپساندازنمیکنند!

تورمدرژاپنمعمواًلیاصفراستیامنفیاست!
درژاپنخانهویالییبهندرتپیدامیشود!

ازکارُمردندرژاپنیکافتخاراست!
حقوقیکمعلممعادل۷۵۰۰دالرآمریکاییدرماه

است!
شکستدرکاربراییکمدیربرابرمرگاست!

از گاهی که هستند خانم ابتدایی دوره معلمان تمام
مادرانبچههادلسوزترند!

هنگامتعطیلیمدارسبچههاگریهمیکنند!
خانمهادرژاپنبعدازازدواجعموماًکارنمیکنند!

مردانحقوقخودرابههمسرانخودمیدهندوازآنها
پولخرجیمیگیرد.

ازاولتاسومابتدایی،هیچامتحانیندارند!
درژاپن...!

مدت به هرروز معلمین با همراه آموزان دانش یک:
۱۵دقیقهبهنظافتمدرسهمیپردازندواینکارباعث

تربیتنسلیمتواضعوحریصبرنظافتمیگردد.
همیشه باشد، داشته سگ که ژاپن شهروند هر دو:
کیفوکیسههایخاصیبرایبرداشتنفضوالتآن

بههمراهدارد.
حرصشانبرنظافتراسرلوحهاخالقخودقراردادهاند.
)مهندس( اینجینر « را رفتگر و نظافت کارگر سه:
بهداشت«مینامندوماهانه۵الی۸هزاردالرآمریکایی

میگیردوبرایورودبهاینپیشهبایدامتحاناتکتبی
وشفاهیداد.

و گاز و )نفت ندارد طبیعی منبع هیچ ژاپن چهار:
ندارند(وساالنهدر ... و زغالسنگوفوالدومس
معرضصدهازلزلهقرارمیگیرد؛امااینمسائلباعث
قدرتهای از یکی اینکه از را کشور این که نشده
اقتصادیجهانباشدبازداردپنج:هیروشیمافقططیده
سالتوانست،ازلحاظاقتصادیبههمانهیروشیمای

قبلازسقوطبمبهستهایبازگردد
شش:استفادهازتلفنهمراهدرقطار،رستورانوتمام

اماکنبستهممنوعاستودرموبایلهایشانبهجای
اخالق« « کلمه از )silent( یا « بیصدا « کلمه

استفادهشدهاست.
هفت:یکیازمواددرسیاولتاششمابتدایی)گامی
بهسویاخالق(استکهدرآناخالقوشیوهتعاملبا

دیگرانراآموزشمیدهد.
هشت:بااینکهژاپنازثروتمندترینکشورهایدنیاست،
اماپیشکاروخدمهنمیگیرندواینپدرومادراستکه

مسئولفرزندوخانوادهبهشمارمیآیند.
نه:ازاولابتداییتادوازدهچیزیبهنام»ناکامی»

مردودندارند!چونهدفتربیت،نهادینهکردنمفاهیم
وساختنشخصیتاستنهفقطتعلیموتلقین.

ده:دررستورانهرکسیبهاندازهنیازخودغذابرمیدارد
وآخرکاردربشقابشانچیزینمیماند...اسرافوجود

ندارد.
ثانیهاست. یازده:میانگینتأخیرقطاردرسالهفت
مسئولینمربوطه،بابتاینتأخیر،هرآخرسالازمردم

معذرتخواهیمیکنند.
مردمانیهستندکهارزشوقترامیدانندوبادقتی

پایانناپذیربرثانیهودقیقههاحریصهستند.
را خود مسواک مدارس در آموزان دانش دوازده:
برداشتهوبعدازصرفغذادندانخودراتمیزمیکنندو

ازهمانکودکیمراقبسالمتیخودهستند.
تقسیمشدن از قبل نیمساعت مدیرمدرسه سیزده:
غذاازغذایدانشآموزانمیخوردتاازسالمتیآن
مطمئنشودواگرازاوبپرسیکهچرا؟میگوید:این

دانشآموزان،آیندهیژاپنهستند.
...یکی نیست تصادفی است، شده ژاپن ژاپن اینکه
رادرمسیرپیشرفتنشان ازرموزفرهنگژاپنیها
میدهد:نیازیبهدشمنیودرگیریبادیگراننیست.
شکست خودبهخود دیگران تو، پیشرفت و رشد با
میخورند.بهدیگرانکارینداشتهباش؛کارخودت

رادرستانجامبده.

عسل یک غذای سرشار از مواد مغذی است که از ارزش 
غذایی باالیی برخوردار می باشد و مصرف عسل قبل از 

خواب فواید بی نظیری را برای بدن به همراه دارد.
به خوبی آگاه هستیم که عسل می تواند  ما  از  بسیاری 
پوست  کردن  مرطوب  و  سرماخوردگی  با  مقابله  برای 
ما مورداستفاده قرار گیرد اما ممکن است آگاه نباشیم 
که  دیگری  بسیار  ویژگی های  دلیل  به  دانشمندان  که 
ممکن است هرگز نشنیده باشید، عسل را یک غذای 

عالی )غذای سرشار از مواد مغذی( می نامند.
به  مغذی ای  ماده ی  حاوی  عسل  شبانه:  راحت  خواب 
نام تریپتوفان است. این ماده نوعی هورمون است که به 
شما کمک می کند آرام شوید و به بدنتان این سیگنال را 

می دهد که وقت خواب فرارسیده.
کمک به کاهش فشارخون: عسل حاوی آنتی اکسیدان 

است. آنتی اکسیدان ها فشارخون را کاهش می دهند.
تری  سطح  عسل  خون:  گلیسیریدهای  کاهش  تری   
گلیسیریدها را در بدن کاهش می دهد و آن ها را تبدیل 

چربی های  از  را  خون  که  می کند  مؤثر  متحد  یک  به 
غیرضروری پاکسازی می کند.

فواید دیگر عسل برای بدن:
1-تقویت سیستم ایمنی بدن 2- افزایش سرعت چربی 

سوزی 3- درمان سرفه 4- خواص ضد پیری عسل

فواید شگفت انگیز خوردن عسل قبل خواب

تنظیم  را  روده  و  میکند  رفع  را  سرفه  شربتی  تخم 
میکند. بزرگساالن را الغر و کودکان را چاق میکند!

 ویتامین C تخم شربتی 7 برابر ویتامین C پرتقال است 
و ضدسرطان وسرماخوردگی است!

 آهن تخم شربتی 2 تا 3 برابر آهن اسفناج است که 
کمخونی ناشی از فقر آهن را از بین میبرد!

 امگا 3 تخم شربتی 7 برابر امگا 3 ماهی است که هوش 
کودک را زیاد میکند!

 تخم شربتی 5 برابر لوبیا پروتئین دارد که بنیه بدنی 
کودک را تقویت میکند!

  کلسیم تخم شربتی 5 برابر کلسیم شیر است که به 
رشد قد کودک کمک میکند!

 پتاسیم تخم شربتی 2 برابر پتاسیم موز است که به 
استخوان و دندان کودک کمک میکند!

 تخم شربتی 8 برابر بروکلی منیزیم دارد که ریه های 
استخوان  و  میکند  پاک  هوا  آلودگی  از  را  کودکان 

سازاست!
 تخم شربتی 3 برابر بذر کتان سلنیوم دارد که قدرت 
باروری مادران را زیاد و از بیماریهای قلبی و عروقی در 

کودکان پیشگیری میکند!

تخم شربتی را به این دالیل دریابید

مواد الزم کباب کوبیده مرغ
سینه مرغ ۶00 گرم

سیر 4 حبه
پیاز بزرگ 2 عدد

کره 50 گرم
تخم گشنیز نصف قاشق چایخوری
زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری

نمک ، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه کافی
دستور پخت

طرز تهیه کباب کوبیده مرغ
توجه داشته باشید برای تهیه این کباب باید از گوشت 
یکدست و لخم مرغ مانند گوشت سینه و فیله استفاده 
شود. گوشت مرغ را پس از تمیز کردن آبکشی کنید و 
کنار بگذارید تا آب اضافی اش برود سپس آنرا دو مرتبه 

چرخ کنید.
طرز تهیه کباب کوبیده خانگی

کباب کوبیده یکی از انواع کباب های مجلسی و خوشمزه 
ایرانی است که از محبوبیت بسیار ...

ادامه مطلب
اینکه گوشت مرغ را چرخ کردید آنرا در یک  از  پس 
کاسه جادار بریزید. در مرحله بعدی سیر و پیاز را پس از 
گرفتن پوست به صورت خیلی ریز رنده کنید و با فشار 
دست آبشان را بگیرید ، سپس به کاسه حاوی گوشت 

مرغ اضافه کنید.
در مرحله بعد تخم گشنیز را با آسیاب پودر کنید و به 
همراه مقداری نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به کاسه 
حاوی مواد اضافه کنید. مواد را مانند مایه کباب کوبیده 
تا  با دست به خوبی زیر و رو کنید و ورز دهید  باید 

منسجم و یکدست شوند.
یک  دادید  ورز  خوبی  به  را  کباب  مایه  اینکه  از  پس 
تا  به مدت دو  آنرا  و  سلفون روی درب کاسه بکشید 
سه ساعت در یخچال قرار دهید تا استراحت کند. پس 
از گذشت این زمان کاسه حاوی مایه کباب را از یخچال 

خارج کنید.

طرز تهیه کباب کوبیده دو رنگ
انواع مدل های کباب  از  یکی  رنگ  دو  کوبیده  کباب 

کوبیده است که در واقع مخلوطی از کباب ...
ادامه مطلب

معمولی سیخ  کوبیده  مانند کباب  باید  را  مایه کباب 
بگیرید سپس منقل ذغال را آماده کنید. توجه داشته 
باشید که ذغال ها به صورت یکدست روشن شده باشند 
زیرا ذغال های خام عالوه بر اینکه طعم کباب را خراب 

می کنند برای سالمتی نیز زیان آور هستند.
پس از اینکه منقل ذغال آماده شد سیخ ها را با دقت 
روی منقل بچینید و خیلی تند باد بزنید تا کباب ها 
خودشان را بگیرند، پس از اینکه کباب ها خودشان را 
گرفتند آنها را به صورت متداوم بچرخانید تا به صورت 

یکنواخت کباب شوند.
برای تهیه سس کره ، کره را آب کنید و در یک کاسه 
با زعفران دم کرده مخلوط کنید. در مراحل  کوچک 
پایان پخت کباب با یک قلموی کوچک سس کره را 
روی کباب ها بمالید. این کار باعث می شود طعم و رنگ 

کباب ها بهتر شود.
طرز تهیه کباب کوبیده در فر

کباب کوبیده یکی از محبوب ترین کباب های ایرانی 
است که به دلیل همین محبوبیت روش ...

ادامه مطلب
در صورتی که شرایط الزم برای استفاده از منقل ذغال 
را ندارید می توانید کباب کوبیده مرغ را به صورت تابه 
ای تهیه کنبد. برای این منظور یک تابه مناسب روی 
حرارت قرار دهید و مقداری روغن داخل آن بریزید به 

حدی که فقط چرب شود.
در مرحله بعدی مایه کباب را کف تابه بریزید و با دست 
فشار دهید تا در کف تابه به صورت یکدست بخوابد. 
پس از اینکه کباب کمی خودش را گرفت آنرا با کارد به 
صورت طولی برش بزنید و برگردانید تا سمت دیگرش 

نیز سرخ شود.

طرز تهیه کوبیده مرغ
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بسیاری از اصناف و کسب  وکارهای مختلف در دوره 
کرونا مورد آسیب قرار گرفتند. در این میان، مطبوعات 
کاغذی که تا پیش از این نیز وضعیت بحرانی داشت، 
از چند جهت مورد فشار و محدودیت قرار گرفت. جواد 
ابعاد  خصوص  در  سیاسی  فعال  و  روزنامه نگار  روح، 
کاغذی  مطبوعات  آینده  و  مطبوعات  بر  کرونا  تأثیر 
اتفاق مقطعی است و بحران  معتقد است کرونا یک 

روزنامه نگاری مکتوب فراتر از عمق تأثیر کروناست.
مطبوعات و محدودیت های کرونایی 

در  سیاسی،  فعال  و  روزنامه نگار  روح،  محمدجواد 
خصوص ابعاد قابل بررسی بحران مطبوعات در دوره 
شیوع کرونا گفت: به نظر من، بحث نشریات کاغذی 
در دوره کرونا از دو بعد قابل بررسی است. یکی از نظر 
تاثیری که بر روند فروش و توزیع مطبوعات بر جای 
گذاشت. با توجه به هراسی که کرونا در جامعه شکل 
از خانه جهت خرید  برای خروج  که  و وحشتی  داد 
اقالمی مثل روزنامه ها که فاقد پوشش های مشخص 
بودند، به وجود آمده بود؛ عمال روند توزیع مطبوعات 
بر میزان و درصد  تاثیر جدی  دچار اختالل شد که 

فروش مطبوعات گذاشت. 
وی افزود: از طرفی، الزاماتی که پروتکل های بهداشتی 
زمینه  این  در  توزیع  مشکالت  همچنین،  و  داشتند 
برخی شهرها  در  مقاطعی،  در  به طوری که  بود.  موثر 
آنها ممکن  و استان ها عمال ورود و عبور و مرور در 
نبود و حمل ونقل در آنها دچار مشکل بود. در مجموع 
این عوامل سبب شد تا نهایتا از اواخر اسفندماه از بعد 
فروش و توزیع، نشریات کاغذی دچار بحران شدیدی 

شدند. 
 بحران سوژه در دوره کرونا 

محتوایی  وضعیت  خصوص  در  روح  محمدجواد 
مطبوعات در این دوره گفت:  بعد دیگر، زاویه مواجهه 
با یک مساله نوپدید و ناشناخته در سطح ملی و جهانی 

بود. ما می دانیم در شرایطی که شبکه های اجتماعی بار 
اصلی خبررسانی لحظه ای را انجام می دهند، مطبوعات 
حداکثر کاری که می توانند انجام دهند تحلیل و بحث 
در مورد موضوعات است. در خصوص کرونا مطبوعات با 
شرایطی مواجه بودند که یک ابهام و ناشناختگی بزرگ 
وجود داشت که نه فقط ژورنالیست ها، بلکه دانشمندان 

هم نسبت به آن شناختی نداشتند.  
این فعال مطبوعاتی گفت: نکته جالب تر این بود که 
همین پدیده ناشناس روی همه موضوعات دیگر سایه 
تقریبا همه حوزه های کار رسانه ای را  بود و  انداخته 
تعطیل کرده بود. اقتصاد، ورزش، سیاست و بسیاری 
دیگر از حوزه ها تا حد زیادی دچار تعلیق و تعطیلی 
شده بود. در نتیجه موضوع روز که بحث اصلی رسانه 
بود، همین کرونا بود. به همین دلیل بود که در سه 
ماه گذشته شاهد بودیم که کم کم رسانه ها به سراغ 
موضوعات آرشیوی رفتند، خصوصا در حوزه ورزش. 
بود و حتی  در حوزه های دیگر هم کم وبیش همین 
نیز  رسانه های مجازی  در  کاغذی،  نشریات  بر  عالوه 
شاهد بودیم که موضوع خبری چندانی برای پرداختن 
نداشتند. بنابراین، در دوره کرونا رسانه ها با بحران سوژه 
مواجه شدند. هرچند هم زمانی شیوع کرونا با عید نوروز 
که رسانه را در ایران به حاشیه می برد، و پس از آن ماه 
مبارک رمضان این وضعیت بی سوژگی را تشدید کرد. 

 تاثیر مقطعی کرونا 
وی در خصوص عمق تاثیر این وضعیت گفت: البته 
است.  مقطعی  موضوعات  این  دو  هر  گفت  می توان 
االن که نسبتا شرایط عادی در اکثر استان های کشور 
برقرار است، مردم به تدریج به کیوسک های مطبوعاتی 
موضوعات  به هرحال،  اینکه  یا  می کنند.  مراجعه  هم 
کم  و  درمی گیرد  عمومی  در سطح  هم  غیرکرونایی 
کم سوژه های غیرکرونایی در رسانه ها پررنگ می شود. 
هرچند که همچنان حوزه های مختلف جامعه زیر سایه 

سنگین کرونا هستند. ولی حتی اگر موج دوم و سوم 
کرونا هم به سرعت شکل بگیرد؛ به نظر من، تاثیر این 

مساله بر مطبوعات، مقطعی است. 
روح افزود: به نظر من، دلیل مقطعی بودن این وضعیت 
این است که درست است که سبک زندگی همه مردم 
متاثر از کرونا خواهد بود؛ اما تا حد زیادی عادی شدن 
شرایط  با  یافتن  وفق  سبب  کشوری  هر  در  زندگی 
می شود. در واقع، خود کرونا هم متاثر از واقعیت های 
بود.  خواهد  جوامع  محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
محدودیت های  سری  یک  کرونا  دقیق تر،  به عبارت 
اجتماعی و ارتباطی را طبعا به جوامع و مردم تحمیل 
از  متاثر  این تحمیل محدودیت ها،  اما خود  می کند، 
محدودیت های اجتماعی و اقتصادی است که فرد و 
با آن درگیر است. چون نمی شود  خانواده و ساختار 
اقتصاد کشوری چون ایران را که پیش از شیوع کرونا 

نیز دچار بحران بود، بیش از این متوقف کرد. 
دولت  کوتاهی  مدت  یک  تا  طبیعتا  داد:  ادامه  وی 
می توانست چرخ اقتصاد را متوقف کند، که حداکثر آن 
پایان تعطیالت نوروز بود، من شخصا فکر می کنم دولت 
در زمینه به  راه انداختن فعالیت های اقتصادی خوب 
عمل کرد. چون اساسا راه دیگری وجود نداشت. اصوال 
»در خانه ماندن« یک استراتژی کامل و همه جانبه 
لحاظ  به  اگر  حتی  کرونایی  وضعیت  بنابراین،  نبود. 
بهداشتی و پزشکی ادامه پیدا کند، از لحاظ اقتصادی 
نمی تواند ادامه پیدا کند. به همین دلیل، آن تبعاتی 
که بر رسانه ها و مطبوعات داشت هم به تدریج کاهش 

یافته است. 
مطبوعات مغلوب تلگرام 

این روزنامه نگار در خصوص وضعیت حیات مطبوعات 
شدن  عادی  روند  این  در  گفت:  پساکرونا  دوره  در 
مناسبات اجتماعی و اقتصادی، نشریات و مطبوعات 
جزء مطالبات آخر افراد خواهند بود. البته، به طور کلی 

مدت زیادی است که نشریات و مطبوعات از سبد خرید 
بخش قریب به اتفاق جامعه ایران خارج شده است. آن 
هم به دلیل تحوالت رسانه ای است که به وجود آمده و 

همه نسبت به آن آگاهند. 
شبکه های  که  حال  می شد  گفته  زمانی  گفت:  وی 
اجتماعی آمده اند، روزنامه ها به سمت تحلیل بروند و 
بخش خبررسانی را به این شبکه ها بسپارند. درحالیکه 
این مقوالت جدایی پذیر نیست. اساسا خیلی از مقاالتی 
که در مطبوعات منتشر می شود، تا وقتی که در تلگرام 
حتی  و  عام  مخاطبان  نکند،  پیدا  انعکاس  توییتر  یا 
بحرانی  این  نمی کنند.  پیدا  اطالعی  آن  از  نخبگان 
است که ربطی به کرونا ندارد و به نوعی حاکی از مرگ 
امروز  است.  مکتوب  در سطح  روزنامه نگاری، حداقل 
شاهد هستیم که حتی منبع رجوع نخبگان هم، تلگرام 

و دیگر اپلیکیشن های مجازی است. 
وی به تبعات منفی این وضعیت بر اقتصاد رسانه و 
سرنوشت روزنامه نگاری اشاره کرد و توضیح داد: فضای 
مجازی که امروزه بار اصلی رسانه ای کشور را برعهده 

مشخص  درآمدزایی  مسیر  و  کپی رایت  فاقد  و  دارد 
و  رسانه های جدی  می بینیم  دلیل،  همین  به  است. 
معتبر که در این فضا تعداد اعضای شان به زحمت به 
۱۰۰هزار نفر می رسد، آن چنان درآمدزایی از طریق 
نشر آگهی و انتشار اخبار روابط عمومی ها نمی توانند 

داشته باشند. 
اتفاق  لذا کرونا یک  پایان گفت:  محمدجواد روح در 
فراتر  مکتوب  روزنامه نگاری  بحران  و  است  مقطعی 
تاثیر کروناست. به طور مثال، مردم امروز به  از عمق 
مطبوعاتی  کیوسک های  به  ولی  بازگشته اند؛  مترو 
بازنگشته اند. چون پیش از کرونا هم به سراغ مطبوعات 
بعد  از  از طرفی، مطبوعات دیجیتال هم  نمی رفتند. 
اقتصادی نتوانست جایگزین مناسبی برای مطبوعات 
که شغل  هستیم  این  شاهد  بنابراین،  باشد.  کاغذی 
همین  بر  است.  بین رفتن  از  حال  در  روزنامه نگاری 
حرفه  که  گفت  باید  به طور خالصه  که  است  اساس 
روزنامه نگاری در ایران رو به اضمحالل است و آخرین 

نفس های خود را می کشد .

بحران روزنامه نگاری مکتوب فراتر از تأثیر کروناست

جالل پورالعجل
زیر  که  باشد  ضعیف  به قدری  کشور  اقتصاد  اینکه 
چکمه های تحریم له شود و تا مرز فروپاشی پیش رود 
و حکومت هیچ ابزاری برای مقابله با آن جز تقدیر در 
سانتریفوژ  می داند  درحالی که  ـ  باشد  نداشته  اختیار 
بچرخد یا نچرخد چرخ اقتصاد نخواهد چرخید ـ عزت 
نیست، ذلت است. اینکه بعد از ۴۰ سال شعار »مرگ بر 
امریکا« با گردش قلم رئیس جمهور کشوری که »هیچ 
غلطی نمی تواند بکند« پول رایج مملکت تا سر حد کاغذ 

پاره های بی ارزش سقوط کند، عزت نیست ذلت است.
اینکه جمهوری اسالمی دومین و چهارمین دارنده ذخایر 
گاز و نفت جهان باشد ولی رشد اقتصادی منفی ۶% و 
نرخ بیکاری ۳۹% و تورم باالی ۵۰% را تجربه کند، عزت 
نیست، ذلت است. اینکه نظام سیاسی خود را طلیعه دار 
»اسالم ناب محمدی« بداند ولی فساد تا فیهاخالدون 

نظام سیاسی رسوخ کرده باشد، عزت نیست، ذلت است. 
اینکه حکومتی پایه ریزی شود که عنوان »جمهوریت« 
و »اسالمیت« را یدک بکشد ولی نسل حاضر حکومت 
پهلوی »روحت  برای سرسلسله  و  آرزو کند  را  پهلوی 
اینکه در بین  شاد« سردهد، عزت نیست، ذلت است. 
آخر  از  اسالمی  اعتبار گذرنامه جمهوری  ۱۸۹ کشور، 
دوازدهم شود )رتبه ۱۷۷( و از بسیاری کشورهای بی نام 
نیست،  عزت  باشد،  کم ارزش تر  هم  آفریقایی  نشان  و 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  اینکه  است.  ذلت 
به گونه ای تبیین شود که کشورهای همسایه و مسلمان 
ایران تبدیل شوند و کشورهای  به دشمنان درجه یک 
کمونیستی و کافر، دوست حساب شوند، عزت نیست، 
ذلت است. اینکه کارکنان سفارت امریکا ۴۴۴ روز بدون 
عوض  در  ولی  شوند  گرفته  گروگان  دستاوردی  هیچ 
میلیاردها دالر خسارت به کشور وارد شود و زندگی چهار 
نسل را تحت الشعاع خود قرار دهد، عزت نیست، ذلت 

است. چقدر رقت انگیز است که این اقدام حماسه نامیده 
می شود و سالروزش جشن گرفته می شود! اینکه سفارت 
بریتانیا تخریب شود و سپس غرامت تمامی خسارت های 
شکسته شده  الکلی  مشروبات  بطری های  حتی  وارده 
محاسبه و پرداخت شود، عزت نیست، ذلت است. اینکه 
با فیلترکردن محبوب ترین شبکه اجتماعی )تلگرام( به 
شعور ۴۵ میلیون کاربر ایرانی بالغ و عاقل توهین شود و 
به نام ارج نهادن به مقام واالی زن، سخیف ترین رفتارها 
عزت  صورت  گیرد،  کشور  بانوان  به  نسبت  درمألعام 
و  اجتماعی  فرهنگی،  اینکه فضای  است.  نیست، ذلت 
نخبگان  که  شود  خفقان آور  به قدری  جامعه  سیاسی 
و فرهیختگان از کشور رانده شوند، عزت نیست، ذلت 
است. اینکه قانون اساسی به گونه ای تعبیر و تفسیر شود 
راه پیمایی  آن همانند  در  که حقوق شهروندی مصرح 
اعتراضی مسالمت آمیز و همه پرسی، اقداماتی مجرمانه 
اجرای  با  اینکه  است.  ذلت  نیست،  عزت  شوند،  تلقی 

نظارت استصوابی، جمهوریت نظام و شعور سیاسی مردم 
به ُسخره گرفته شود، عزت نیست، ذلت است.

اینکه بسیاری از نونهاالن ایران زمین از داشتن فضای 
از  بسیاری  هنوز  و  باشند  بی بهره  مناسب  آموزشی 
گاز  آشامیدنی،  آب  داشتن  از  حاشیه ای  استان های 
طبیعی و خطوط ریلی محروم باشند ولی برای مردگان 
مقبره های باشکوه ساخته شود، عزت نیست، ذلت است.

اینکه فعاالن سیاسی و مدنی به خاطر کوچکترین انتقادی 
راهی زندان و حبس شوند و روشنفکران و نواندیشان و 
آزادیخواهان زمین گیر شوند و بر دهانشان مهر سکوت زده 
 شود تا راه برای متملقان و چاپلوسان هموار شود، عزت 
نیست، ذلت است. اینکه پرونده فساد شهرداری تهران 
به محاق برود تا درگذر زمان به فراموشی سپرده شود و ۳۵ 
هزار میلیارد تومان ضرر و زیان مؤسسات »خودمانی« از 

بیت المال پرداخت شود، عزت نیست، ذلت است.
موشک  هسته ای،  فناوری  دانش  داشتن  با  اینکه 

ایرانی در  بالستیک، زیردریایی و پهپاد، روزانه صدها 
الی آهن پاره های خودروهای بُنجل که باقیمت نجومی 

عرضه می شوند مچاله  شوند، عزت نیست، ذلت است.
- اینکه به جای ساختن نیروگاه خورشیدی و بهره برداری 
از هزاران کیلومترمربع کویر سوزان، میلیاردها دالر خرج 
فناوری هسته ای شود، بدون این که دستاوردی ملموسی 
داشته باشد و در عوض کشور را تا آستانه جنگی ویرانگر 
سوق  دهد، عزت نیست، ذلت است. گذشت و گذشت ولی 
ما بزرگتر نشدیم کوچکتر شدیم؛ عزتمند نشدیم تحقیر 
شدیم؛ الگو نشدیم عبرت شدیم! امروز عزت و عظمت این 
دیار کهن و این مرز پرُگهر در نزد جهانیان بدجور جریحه دار 
شده است. به همین خاطر است که آنان که روزگاری برای 
عزت و سربلندی مردم و کشور رنج جهاد، شهادت، اسارت 
و جانبازی را بر خود همواره نمودند، اکنون قلم به دست 
گرفته اند و در مقابل نظامی که عزت و سربلندی مردم و 

کشور را به پای خویش قربانی نموده ایستاده اند.

عزت نیستند، عین ذلتند!

تماس تصویری به تلگرام می آید

به نظر می رسد که قابلیت تماس تصویری در آینده ای نزدیک به 
تلگرام اضافه خواهد شد.

 تلگرام که بدون شک یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های پیام رسان 
در جهان به شمار می رود، قابلیت و امکانات منحصر به فردی دارد 
که آن را از بسیاری دیگر از رقبای قدرتمند خود همچون واتس اپ 
این  که  ضعفی  نقطه  تنها  می کند.  متمایز  مسنجر  فیس بوک  و 
اپلیکیشن نسبت به رقبای خود دارد، عدم امکان برقراری تماس 
تصویری است که حاال بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر شده 
در وب سایت Gizchina به نظر می رسد که تلگرام قصد دارد در 
نسخه آزمایشی خود در سیستم عامل آی او اس تماس تصویری 

را نیز اضافه کند.
این بدان معناست که احتماالً در آینده ای نزدیک تلگرام قصد دارد 
این قابلیت رو به نسخه رسمی و نهایی این اپلیکیشن نیز اضافه 
کند تا کاربران بتوانند با استفاده از آن به برقراری ارتباط با اعضای 

خانواده، دوستان و همکاران خود بپردازند.
همچنین تعدادی از کاربران آیفون در توییتر نیز مدعی شدند که 
تماس تصویری به صورت آزمایشی در نسخه بتا تلگرام فعال سازی 
شده و با تغییر چند گزینه می توانند به آن دسترسی پیدا کنند. 
در واقع کاربران آیفون برای دسترسی به این قابلیت باید نسخه 
تلگرام بتا ۶.۳ را از طریق TestFlight فروشگاه آنالین اپ استور 

اپل دریافت کنند.
گفته می شود در حال حاضر تنها امکان تماس بین دو کاربر وجود 
دارد که هر دو نفر آنها باید این قابلیت را فعال کرده باشند. از زمان 
شیوع گسترده و پاندمی ویروس خطرناک و مرگبار کرونا که منجر 
از سوی دولت کشورهای  به اعالم وضعیت اضطراری و قرنطینه 
اپلیکیشن های  از  مختلف شد استقبال کاربران در سراسر جهان 
پیام رسان که میزبان قابلیت های متعددی همچون برقراری تماس 

تصویری و صوتی بودن چند برابر شد.

رمان قربانی
در رمان »قربانی« که شرح حضور »کورتزیو ماالپارته« خبرنگار 
ایتالیایی در جبهه های جنگ شوروی است، نویسنده شرح می دهد 
که چگونه یک گروهان ارتش آلمان، مردم یک دهکده ی شوروی را 
قتل عام می کنند؛ اما به محض خروج از دهکده، از پشت سر گلوله ای 
به سویشان شلیک می شود. آلمانی ها برمی گردند و پس از کمی 
تنها  که  را می یابند  به دستی  تفنگ  ده ساله ی  جستجو، پسرک 
گلوله اش را به سوی آن ها شلیک کرده است. پسرک را نزد فرمانده  ی 
فاشیست آلمانی می برند. فرمانده که شوخ طبع هم تشریف دارد، 
به پسرک می گوید: چون یک کودکی، شانسی بهت می دهم تا از 
مرگ نجات پیدا کنید پس از نشنیدن جوابی از پسرک، می گوید: 
فقط یک چشم  من سالم است، چشم دیگرم مصنوعی است، اما با 
چشم سالمم مو نمی زند. اگر تو بگویی کدام چشمم مصنوعی است، 

می گذارم بروی!
 پسرک فوراً می گوید: چشم راستت مصنوعی استافسر فاشیست 
کجا  از  بگو  اما  است؛  درست  می  گوید:  کرده  تعجب  سخت  که 
راستت کمی  در چشم  فهمیدی؟ پسرک جواب می دهد: »فقط 
البته  نیست...و  خودت  که چشم  فهمیدم  دیده می  شود.  انسانیت 
پسرک را همان جا تیرباران می کنند. نزدیک به چهار دهه است که 
برای استخدام و گزینش کارمندان دولتی و ارتقای اداری، عالوه بر 
مسائل عقیدتی و شرعی و اطالعاتی، »ظاهر« آدم ها هم به شدت 
موردتحقیق و بررسی قرار می گیرد. سیستم موجود گزینشی، معتقد 
است که آدم سالم و معتقد حتماً ظاهر ویژه ای هم باید داشته باشد.

در این سال ها میلیون ها جوان و نوجوان به خاطر بلندبودن موی 
و  تنبیه  لی،  شلوار  پوشیدن  یا  پیراهن  آستین  کوتاه بودن  یا  سر 
توبیخ یا از استخدام محروم شده اند. زدن کراوات ممنوع است. در 
هر اداره لیست بلندباالیی از ممنوعیت های پوششی به در و دیوار 
نصب کرده اند؛ و همه ی این ها برای جلوگیری از ورود افراد ناباب 
و نامسئول به نظام مدیریتی کشور است. اما این روزها که چپ و 
راست، اخبار دزدی ها و اختالس های کالن مؤسسات و شرکت ها و 
بانک های »ارزشی« بانام های مقدس مذهبی در رسانه ها پیچیده، 
کمی دقت به قیافه ها و تیپ های دزدان و اختالس گران خالی از 

خنده و عبرت نخواهدبود.
تائید  قیافه هایی به شدت مورد  این بزرگ شدگان،  تقریباً همه ی 
و  تواضع  مهرخورده شان،  پیشانی های  ریش هایشان،  نظام دارند 
لبخند شیرین اسالمی شان، پیراهن های ساده شان، یقه های جمع 
و جورشان، انگشتری ها یشان و... همه حکایت از اعتقادات عمیق 
صورت های  در  روزها  این  دارد.  شرعی شان  تعهدات  و  مذهبی 
مصنوعی  یک چشم  دنبال  اختالس گران،  و  دزدان  مسخ شده ی 
می گردم؛ اما انگار دیگر خیلی دیر شده و در وجود ناپاکشان، نشانی 

از انسانیت نمانده است...

کاربرد ماسک های پارچه ای و پزشکی 
در مقابله با ویروس کرونا

بر اساس توصیه متخصصین، استفاده از ماسک برای افراد با ریسک 
خطر باالتر، هنگام حضور در محیط های شلوغ و عمومی و.... توصیه 
نظرات  جهان،  در  کرونا  شیوع  ابتدای  از  که  موضوعی  می شود؛ 
متفاوتی در مورد آن مطرح می شد اما نهایتا سازمان بهداشت جهانی 
این موضوع را تایید کرد که افراد سالم هم بهتر است از ماسک 

استفاده کنند.
ماسک های پزشکی که به ماسک های جراحی هم معروف هستند 
باید توسط پرسنل درمانی، افراد دارای عالئم بیمای کووید۱۹ و 
در  استفاده شوند. همچنین  کووید۱۹  به  مبتال  بیماران  مراقبان 
مناطقی که کرونا در سطح جامعه منتشر شده است و رعایت فاصله 
فیزیکی یک متری ممکن نباشد، ماسک های پزشکی باید توسط 
مورد  دارند،  زمینه ای  بیماری  که  کسانی  و  سال  باالی ۶۰  افراد 

استفاده قرار گیرد.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، ماسک های پارچه ای نیز 
باید توسط افرادی که عالئم بیماری کووید۱۹ را ندارند در شرایطی 
که بیماری در سطح جامعه پخش شده باشد و فاصله گذاری فیزیکی 
حداقل یک متری ممکن نباشد، استفاده شود. توصیه به استفاده از 
ماسک پارچه ای به کارکنانی که درتماس بیشتر با مردم هستند، 
افرادی که در مکان های عمومی شلوغ مانند ادارات،  فروشگاه ها و ... 

تردد می کنند نیز برقرار است.

 اخبار کوتاه خبر

چرا مردم نسبت به کرونا بی اعتنا شده اند
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در بحث 
شیوع کرونا به گونه ای اطالع رسانی نشده است که احساس مسئولیت 
اجتماعی در افراد افزایش یابد، گفت: عادی سازی کرونا باعث شد که 
مردم پروتکل های بهداشتی را به صورت حداقلی رعایت کنند و با 
توجه به اینکه نسبت به کرونا حساسیت اجتماعی وجود نداشت، آنقدر 

کمرنگ شد که مردم نسبت به این موضوع بی تفاوت شدند.
علی عربی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا برخی 
نسبت  و  نمی گیرند  را جدی  بهداشتی  توصیه های  جامعه  افراد  از 
به مسئولیت اجتماعی خود در زمینه پیشگیری از کرونا بی تفاوت 
هستند؟ اظهار کرد: به مسئولیت اجتماعی هم می توان به عنوان 
پدیده فردی و هم پدیده اجتماعی نگاه کرد. باید بررسی کنیم که چه 
اتفاقی در جامعه افتاده است که امروز چنین عکس العملی در جامعه 
می بینیم. افراد می دانند که عدم رعایت بهداشت می تواند چه عواقبی 
در پی داشته باشد اما به نظر می آید درکی از این موضوع ندارند. 
در جامعه شناسی برای بررسی علل این مسائل حتما باید بازگشتی 
به گذشته داشته باشیم؛ باید ببینیم چه اتفاقی در جامعه رخ داده 
است که امروز بسیاری از مردم نه تنها در خوزستان بلکه در کل 
کشور توصیه های بهداشتی را جدی نمی گیرند و گاها شاهد هستیم 
که مراسم عروسی، ختم و مهمانی برگزار می شود. همه این مسائل 
تنها مختص یک استان و یک شهر نیست، بلکه محصول فرهنگ یک 

جامعه است. 
مسوولیت پذیری مردم، از دالیل موفقیت ژاپن در کنترل کرونا

افزود:  اجتماعی،  مسئولیت  تعریف  به  اشاره  با  جامعه شناس  این 
رفتار  در حوزه  را  اجتماعی  روانشناسان مسئولیت  و  رفتارشناسان 
فردی بررسی می کنند. اما در جامعه شناسی مسئولیت اجتماعی، یک 
چارچوب اخالقی گروهی و اجتماعی است که هر فردی باید وظیفه 
خود را در جهتی تنظیم کند که در پایان سود نهایی به جامعه برسد. 
یکی از کشورهای موفق در کنترل اپیدمی تاکنون ژاپن بوده است، 
دلیل اصلی موفقیت این کشور در مدیریت کرونا، مسئولیت پذیری 
ژاپن  مانند  جامعه ای  در  نمی شود.  محقق  ناگهان  که  است  مردم 
آموزش هایی داده شده و هویت اجتماعی شکل گرفته است. برای 
محقق شدن این هدف، باید »هویت اجتماعی« وجود داشته باشد، 
درحالی که ما اینگونه نیستیم، متاسفانه در کشور، ما هویت های قطعه 
قطعه شده داریم و هیچ وقت نتوانستیم تحت یک مفهوم کالن هویتی 

»ایرانی بودن« قرار گیریم.
وی با بیان اینکه جامعه باید به سمتی برود که باوجود انواع فرهنگ ها 

و باورها دارای هویت اجتماعی باشد، تاکید کرد: در جامعه شکاف های 
هویتی وجود دارد که می تواند در سطح کالن، شکاف هویتی، دینی، 
فردی و یا محله ای باشد. علل شکل نگرفتن هویت اجتماعی چند 
مورد است که یکی از آن نابرابری اجتماعی است که در زمان شیوع 
کرونا خود را بیشتر نشان داد. ما همیشه تاکید کردیم که سرمایه 
اعتماد  آن  اصلی  بُعدهای  از  یکی  و  است  مهمی  مساله  اجتماعی 
اجتماعی است. در بحث کرونا از یک سمت یک دولت نیازمند این 
است که مردم جامعه آگاه شوند؛ اما چون سرمایه اجتماعی ضعیف 
است، تمام تالش هایی که سیستم رسمی یک کشور انجام می دهد نه 

تنها بازخورد مثبتی ندارد بلکه ممکن است منفی هم باشد.
عربی با بیان اینکه هویت اجتماعی متشکل از سه عنصر است، گفت: 
یکی از آن ها عنصر »شناختی« است؛ یعنی فکر می کنیم به یک گروه 
تعلق داریم. در یک جامعه تعلق گروهی زمانی کاهش می یابد که 
نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و باوری وجود داشته باشد. 
دومین عنصر، ارزشی است؛ یعنی زمانیکه فرد خود را متعلق به یک 
گروه می داند، پیامدهای منفی و مثبت رفتار خود را بررسی می کند. 
به عنوان مثال در مساله کرونا، شخص با خود اینگونه فکر می کند 
که اگر از ماسک استفاده کند، خانواده و اطرافیان او مصون می مانند 
و عنصر آخر »احساسی« است؛ به این معنا که فرد نسبت به هویت 

شهروندی احساس تعلق دارد.
جامعه ما دچار فقر هویتی است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: سازمان بهداشت 
جهانی اخیرا اعالم کرده است که استفاده از ماسک تاثیر بسیاری در 
پیشگیری از انتقال کرونا دارد، اما این توصیه زمانی عملی می شود که 
احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد، مسئولیت 
اجتماعی نیز زمانی وجود می آید که »هویت« وجود داشته باشد که 

متاسفانه جامعه ما از این نظر دچار فقر شده است.
این جامعه شناس تاکید کرد: دلیل ضعف جامعه نسبت به مسئولیت 
و  حاکمیت  و  جامعه  میان  شکاف  اقتصادی،  مشکالت  اجتماعی، 
نحوه اطالع رسانی در خصوص کرونا است. در بحث شیوع کرونا به 
گونه ای اطالع رسانی نشده است که احساس مسئولیت اجتماعی در 
افراد افزایش یابد. ایجاد حساسیت اجتماعی باعث ایجاد حساسیت 
اخالقی می شود؛ در جوامع امروزی نقش دولت ها در ایجاد حساسیت 
اخالقی بسیار تاثیرگذار است. وجود اعتماد باعث افزایش حساسیت 
اخالقی و در نتیجه افزایش مسئولیت اجتماعی می شود. به عنوان 
مثال کشور سنگاپور در زمینه پیشگیری از کرونا به خوبی عمل کرد، 

به گونه ای که نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور بسیار کم  
است، درحالی که تراکم جمعیت در این کشور به شدت زیاد است. اما 
اعتماد اجتماعی و حساسیت اخالقی کمک کرد تا مردم به توصیه های 

بهداشتی عمل کنند و در نتیجه کرونا کنترل شود.
علت رعایت حداقلی پروتکل های بهداشتی از سوی مردم

وی تصریح کرد: نحوه اطالع رسانی شبکه بهداشت یک کشور در 
خصوص کووید ۱۹ در ایجاد حساسیت اخالقی اهمیت زیادی دارد؛ 
اطالع رسانی سیستم بهداشت کشور ما تا مدتی پیش تنها مبتنی بر 
اعداد مبتالیان، بهبودیافتگان و مرگ ومیر بود در نتیجه تعامل میان 
مردم و شبکه بهداشت بر مبنای عدد صورت گرفت. به مرور زمان نیز 
عادی سازی در جامعه رخ داد؛ عادی سازی کرونا باعث شد که مردم 
پروتکل های بهداشتی را به صورت حداقلی رعایت کنند و با توجه به 
اینکه نسبت به کرونا حساسیت اجتماعی وجود نداشت، آنقدر کمرنگ 
شد که مردم نسبت به این موضوع بی تفاوت شدند. در نتیجه شاهد 
این هستیم که برخی از مردم به مهمانی می روند و مانند گذشته 

توصیه های بهداشتی را چندان جدی نمی گیرند.
فرهنگ بهداشت باید مورد بازبینی قرار گیرد

نهادهای  که  است  این  مهم  نکته  اینکه  بیان  با  جامعه شناس  این 
اجتماعی و فرهنگی برای تقویت حس مسئولیت اجتماعی باید دست 
از نگاه مهندسی بردارند، گفت: فرهنگ را نمی توان مهندسی کرد و 
در جهان نسبت به فرهنگ سازی نگاه اقتصادی وجود دارد. همچنین 

باید تا حد بسیار زیادی فرهنگ بهداشت مورد بازبینی قرار گیرد.
جای  به  پیشگیرانه«  »بهداشت  فرهنگ  نهادینه شدن  لزوم 

»نظام درمانگر«  
نگاه  کرد:  تاکید  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
شبکه سالمت ما مبتنی بر نوعی پزشک ساالری است و مبتنی بر 
توانمندسازی جامعه نیست. در حوزه سالمت جهانی تاکید اصلی 
بر بهداشت،  توانمندسازی و آگاه سازی افراد جامعه است. سیستم 
سالمت کشور باید بر توانمندی در زمینه پیشگیری تمرکز کند و نه 
بر درمان، یعنی فرهنگ بهداشت پیشگیرانه به جای نظام درمانگر 

نهادینه شود. 
نقش متولیان آموزش در به وجود آمدن هویت اجتماعی

خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  نقش  خصوص  در  وی 
فرهنگسازی، گفت: در حوزه آموزش و پرورش باید حتما سعی کنیم 
نظام آموزشی را مبتنی بر خالقیت کنیم که با برنامه ریزی صحیح 
امکانپذیر است؛ به عنوان مثال در کشور فنالند درِ اتاق  مهد کودک ها 
تا کودکان  باز  شوند  به گونه ای طراحی می کنند که به سختی  را 

بیاموزند برای انجام کاری به یکدیگر کمک کنند.
عربی در پایان  تاکید کرد: باید در برنامه های آموزشی مدارس بازبینی 
شود، آموزش مبتنی بر نمره نباشد تا هویت اجتماعی شکل گیرد. در 
حوزه اقتصاد نیز باید سعی شود که شکاف های اقتصادی که از عوامل 

اصلی شکل نگرفتن هویت اجتماعی است، مدیریت شوند.

 بعد از انتقادات جدی از سوی مطبوعات خوزستان 
به عملکرد معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران سرانجام 
از  بازدید  قالب  در  و  آمد  اهواز  به  تهران  از  وی 
بررسی  به  تولیدی شهرک های صنعتی  واحدهای 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  کارنامه 

خوزستان پرداخت.
محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
که به خوزستان سفرکرده است، امروز )۴ تیرماه( در 

اولین روز سفر خود از یکی از شرکتهای مستقر در 
شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز دیدن کرد.

شده  گسترده ای  انتقادات  صمت  وزیر  معاون  از 
است و وی را به نداشتن انرژی کافی برای نظارت 
از  برخی  می کنند.  متهم  استانی  واحدهای  بر 
کارشناسان صنایع براین باورند که وی ضعیف ترین 
حلقه وزارت صمت است و با رفتن رحمانی از این 
بود خودش کنار می رفت.  بهتر  نیز  وزراتخانه وی 
ازجمله انتقادات جدی به کارنامه صالحی نیا به عدم 
توجه به وضعیت صنایع کوچک و متوسط استان 

خوزستان بازمی گردد.
نتایج مسافرت  است که  این  به  نگاه ها  حال همه 
وی به این استان در آینده نزدیک تأثیر خویش را 
خواهد گذاشت یااینکه این سفر صرفاً برای تخلیه 
فشارها و انتقادات منعکس شده به سرپرست وزارت 
صمت استوار است بویژه اینکه گزینه منتخب برای 
مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان نیز 
این  اما چرا دگرگونی در  انتخاب شده  هفته هاست 
تشکیالت صورت نمی گیرد سؤال مبهمی است که 
همه احتماالت به بعدازاین سفر موکول خواهد شد.

فشار مطبوعات مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران را به خوزستان آورد!
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 از نخیالت شادگان تا کسوت دار شنا؛ آشنایی با فرزند شنا خوزستان
 نویسنده: سید مهدی ابوس

نام خوزستان در ورزش با فوتبال اجین شده است اما فرزندان 
جایگاه  ورزش  مختلف  رشته های  اکثریت  در  خوزستانی 
میان شنا خوزستان همیشه سرآمد  این  در  و  دارند  خواست 
ورزش  فضای  در  مویی  که  آنهایی  بقول،  که  سرآمدی  بوده، 
خوزستان و کشور سفید کرده، هر زمان شناگران خوزستانی 
در مسابقات کشوری حضور پیدا می کردند، گونی، گونی مدال 
می آوردند شنا خوزستان مردان وزنان بی بدیلی تقدیم ورزش 
کشور کردند اما آن نام ها بنا به وضعیت حاکم بر فضای ملتهب 
و مصلحت اندیشی های کاذب ورزش فعلی هرگز به نسل جدید 
ورزش شنا بدرستی معرفی نشدند، شنا خوزستان خود به تنهایی 
موزه بزرگان و کسوتداران و چهره های ماندگار ورزش بوده و 
هست و هرگز نباید اجازه داد کج سلیقگی یا ناآشنایی و یا خدایی 

ناکرده تسویه حساب های شخصی بدآموزی را در فضای ورزش 
شنا رواج داده شود شجره نامه واقعی شنا خوزستان از شط کارون 
و اروند و ابهای استخرهایش ریشه ساز شد و این ریشه در همه 
فضای ورزش استان نفوذ کرده است، این ریشه اصالت و تداوم 

داشته و خواهد داشت.
 یکی از این ریشه های ماندگار غیرقابل انکار شنا خوزستان، در 
اردیبهشت سال ۱۳۳۰ از میان نخیالت همیشه سرسبز وراست 
قامت شادگان پدیدار شد و در سن شش سالگی بنا به توصیه 
بزرگ مردی  نظر  زیر  را  و ورزش دوست، شنا  ورزشکار  پدری 
از تبار مرام ارزشی ورزش بنام حیات داودی آغاز کرد، نوجوان 
نخیالت شادگان میگوید هرچه در شنا وبطور کلی ورزش بدست 
آوردم حاصل زحمات دو مربی و معلم بزرگم آقایان حیات داودی 
واقا امیر نعمت پور است اینها برای من فقط مربی نبودن بلکه 
چراغ فروغ هدایت زندگی ورزشی من بشمار می ایند وهم چنان 

الگوی من هستتد.
او فقط شناگر نبود بلکه در والیبال و پینگ پنگ در سطح کشوری 
مطرح بود همین بس که او هم بازی استاد محمد پشنگ برند 
بی بدیل والیبال بوده، اما شنا و استخر میعادگاه او بود از ده سالگی 

شناگر قابل و مدال آور شنا خوزستان و کشور شد.
کسب  به  موفق  بعد  گرفت  نجات غریق  کارت   ۱۳۴۸ سال 
کارت داوری واترپلو تا درجه بین المللی هم شد و بعدها یک 
مربی تالشگر و موفق در شنا و تراپلو گردید، تالش این مرد 
پایانی نداشت چون انگیزه اش خدمت به شنا و واترپلو و نسل 
جدید ورزش بود همین تالش ها او را به مقام مدرسی داوری 
را  اخالق مداری  بی ادعای ورزش  بزرگ مرد  این  واترپلو رساند، 
سرلوحه موفقیت ورزشکاران می داند و همیشه مقابل حاشیه ها 
ایستادگی کرده و  نفوذ کرده در فضای ورزش  آلودگی های  و 
بارها تاوان این مرام ارزشی ورزش را به جان خریده، او ضمن 

اینکه یک ملی پوش شایسته شنا و واترپلو بوده مربیگری تیم 
ملی را هم عهده دار بود، بعدها عضو کمیته فنی واترپلو کشور 
شد و مسئولیت برنامه ریزی کلیه مسابقات واترپلو کشور به عهده 

ایشان است.
خودش می گوید من هرکجا باشم و هرچه هستم، یک خوزستانی 
و خروجی شنا و ورزش خوزستان و شاگرد همه بزرگان و خادم 
اهالی ورزش شنا و واترپلو خواهم ماند مردم و فضای ورزش 
را منهای آلودگی های تحمیل شده را دوست دارم، پیشکسوتان 
ورزش را ولی نعمت خودم و کل ورزش می دانم و آرزویم این 
استانم سرآمد میادین  واترپلو وبطور کلی ورزش  است شنا و 
ورزشی کشور و بین المللی باشد. »من هادی بیک فرزند شنا 

خوزستان هستم«

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رامهرمز - رامشیر که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است،لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند، 

در ضمن برابر ماده۳ قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد. 
امالک واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر

۱. آقای کاظم مالحی فرزند کریم دارای کدملی 66295۸775۸ بشناسنامه ۸7۸7 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱95/2۴ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان چمران نسبت به سه دانگ عرصه خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت 

رسمی و مشاعی متقاضی.
2. خانم نصرت حریزاوی منش فرزند خچیور دارای کدملی 66295۸۴65۱ بشناسنامه ۸۴77 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 2۳۱/6۰ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان مطهری نسبت به سه دانگ 
عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه 

دیگر از مالکیت رسمی لفته حریزاوی.
۳. آقای محمد عباسی فرزند فرحان دارای کدملی 66295۱۸۴97 بشناسنامه ۱۸65 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت ۳۸۳/۳9 مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان طالقانی نسبت به سه دانگ 
عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه 

دیگر از مالکیت رسمی میرفرحان عباسی.
۴. آقای مجید خالدی فرزند عبدالزهرا دارای کدملی 662972۸۳27 بشناسنامه ۳79 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱67/۱۰ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان نبوت نسبت به سه دانگ عرصه خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت 

رسمی حمید حسنی.
5. آقای ناصر حمید فرزند عبدالرحمن دارای کدملی 6629۸25۴۰۳ بشناسنامه ۱۴ صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 2۳۱/2۰ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ 
عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه 

دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
6. آقای هاشم خالدی فرزند نظام دارای کدملی 662965۰697 بشناسنامه ۱۳9۰ صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱62/2۳ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان ۴۰ متری نسبت به سه دانگ عرصه 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از 

مالکیت رسمی حمید حسنی.
7. آقای مجتبی مهدیان مارانی فرزند عبداالمام دارای کدملی 66299629۰ بشناسنامه 6۸۸۸ صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 2۱۸/۸۸ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ 
عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه 

دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
۸. آقای سعید زهیری فرزند ناصر دارای کدملی 66297۱۳92۳ بشناسنامه ۱۸۴ صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱79/6۳ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ عرصه 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از 

مالکیت رسمی حمید حسنی.
9. آقای جواد غبیشاوی فرزند سلطان دارای کدملی 66295۴۳75۰ بشناسنامه ۴۳۸6 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری - مسکونی بمساحت ۱56/62 مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهیدمطهری 
نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان 

و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
۱۰. آقای ابراهیم سلمان صویالتی فرزند حمید دارای کدملی 66299۰۱۴۱۱ بشناسنامه 7 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت ۱9۸/5۸ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ 
عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه 

دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
۱۱. آقای مسعود حمید فرزند عزت اله دارای کدملی ۱9۱۱۱۱27۱6 بشناسنامه ۳5۳ صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت ۱7۴/22 مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان امام علی علیه السالم نسبت 

به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه 
دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.

۱2. آقای عبدالعلی حمید فرزند مطیر دارای کدملی 662969۰95۸ بشناسنامه 6۸6 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱۴9/9۰ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان بعثت نسبت به سه دانگ عرصه خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت 

رسمی حمید حسنی.
۱۳. آقای جاسم بدری فرزند حسن دارای کدملی 662997۸۳۳۱ بشناسنامه ۸۴72 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
275/۴۱ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان چراغزاده غربی نسبت به سه دانگ عرصه 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از 

مالکیت رسمی حمید حسنی.
۱۴. آقای غالم شریفی فرزند عبدالحسین دارای کدملی 66295۴۰9۴۸ بشناسنامه ۴۱۰5 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت ۱7۴/۱۰ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان امام علی علیه السالم نسبت 
به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه 

دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
۱5. آقای عبدالعلی حمید فرزند مطیر دارای کدملی 662969۰95۸ بشناسنامه 6۸6 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱65/9۱ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان توحید نسبت به سه دانگ عرصه خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت 

رسمی حمید حسنی.
۱6. خانم جمیله شریفی فرزند جلیل دارای کدملی 6629752۰5۸ بشناسنامه ۱۸9 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
22۳/۴۰ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان دامغانی نسبت به سه دانگ عرصه 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از 

مالکیت رسمی حمید حسنی.
۱7. آقای جواد غبیشاوی فرزند سلطان دارای کدملی 66295۴۳75۰ بشناسنامه ۴۳۸6 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
269/5۴ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهید مطهری نسبت به سه دانگ عرصه 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از 

مالکیت رسمی حمید حسنی.
۱۸. آقای جواد قنواتی زاده فرزند عبدالنبی دارای کدملی 6629۸22۴۴7 بشناسنامه 7۴ صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱72/76 مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 22 بهمن کوچه شهید محسنی نسبت 
به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه 

دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
۱9. آقای عبدالعلی حمید فرزند مطیر دارای کدملی 662969۰95۸ بشناسنامه 6۸6 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱۴۱/۰7 مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان بعثت نسبت به سه دانگ عرصه خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت 

رسمی حمید حسنی.
2۰. آقای حمید اموری فرزند رمی دارای کدملی 662955۴957 بشناسنامه 55۰6 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱65/۳6 مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان ۱5 متری پانصد دستگاه نسبت به سه 
دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ 

عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
2۱. آقای محمود چعبی فرزند ماهور دارای کدملی 66295۳۱۸۳۳ بشناسنامه ۳۱95 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۱۸9/7۳ مترمربع قسمتی از پالک ۴9 اصلی واقع در بخش ۳ رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 25 متری کوی دادگستری نسبت به سه 
دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ 

عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
باغدار

سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۰۴/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/۰۴/25

شماره ارشاد :   ۳/ م /الف
 99/۴/۳

))آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز- رامشیر((

 سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی 9۸ فرانسه، 
روایت جالبی از گلی که کلینزمن به ایران زد، تعریف 

می کند.
جام  در  خود  دیدار  سومین  در  ایران  ملی  تیم 
جهانی 9۸، در روز چهارم تیر به مصاف آلمان رفت.  
ملی پوشان ایران با یک شکست مقابل یوگسالوی 

بازی  این  وارد  انگیزه  با  آمریکا،  مقابل  پیروزی  و 
شدند تا بتوانند با شکست دادن آلمان، جواز حضور 
در مرحله بعد را کسب کنند. دقیقه 57 این دیدار 
یورگن کلینزمن موفق شد دروازه ایران را باز کند و 

خوشحالی عجیبی داشته باشد. 
در جام جهانی  ایران  وقت  جالل طالبی، سرمربی 

درباره آن گل به خبرآنالین گفت: »واقعا گل عجیبی 
بود. برای من خیلی باعث تعجب بود که چطور آن 
برگشت،  در  و  کرد  برخورد  دروازه  تیرک  به  توپ 
کلینزمن با ضربه سر گلش کرد. به نظرم ۱۰ بار دیگر  
هم آن صحنه در فوتبال اتفاق رقم بخورد، آن توپ 
گل نمی شود ولی با بدشانسی وارد دروازه ایران شد.

روایت جالل طالبی از گل عجیب کلینزمن به ایران
بقلم محسن بابادی

اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به تأثیرات منفی کرونا 
بر فوتبال کشور بیندازیم، بایست به مواردی چند 

اشاره نماییم. 
ابتدا اینکه تمامی بازیکنان فوتبال در رده ها و سطوح 
مختلف به علت بی تمرینی یا کم تمرینی ناشی از 
استرس ابتال به این بیماری، قرنطینه خانگی، تعطیلی 
باشگاه ها و اماکن ورزشی و از همه مهم تر مسابقات، 
تمرینات فردی و گروهی باکیفیت را ازدست داده و 
با آغاز رسمی فوتبال، افت عملکرد در فاکتورهای 
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی و تندرستی آن ها 

را شاهد خواهیم بود.
و  فنی  سطح  کاهش  است،  مهم تر  آنچه  اما 
آمادگی های ذهنی و روحی روانی جهت شرکت در 
فعالیت های ورزشی و رقابت ها به جهت طوالنی شدن 
این بازه زمانی است که امکان دارد کمتر بازیکنی 

شرایط خوب گذشته اش را دارا باشد. 
معضل  این  که  است  آن  امیدوارکننده  نکته  تنها 
برای همه تقریباً به یک شکل و میزان وجود داشته 

و هیچ کس در شیوه آماده سازی بر دیگری پیشی 
نگرفته یا حتی آن چنان عقب نمانده است. 

همه با یک شرایط وارد دوران تمرینات و مسابقات 
خواهند شد و تنها بازیکنانی که ازلحاظ ذهنی و بدنی 
آن هم به صورت انفرادی روی خود کارکرده اند، ممکن 
است اختالفات محسوسی با دیگران داشته و یک 
سروگردن باالتر باشند.مورد دیگر عدم گردش مالی 
در فوتبال و بالطبع کاهش درآمد بسیاری از افرادی 

بوده که از طریق فوتبال امرارمعاش می کرده اند. 
تاکسی،  راننده  روزنامه،  سایت،  خبرنگار،  آن  از 
ساندویچی، سوپرمارکت، فروشنده تخمه و آب معدنی 
مربیان خصوصاً  تا  ورزشگاه ها گرفته  و درون  کنار 
و  دالالن  حتی  و  فوتبال  مدارس  و  پایه  رده های 
کارت چاق کن هایی که منتظر اتمام لیگ، کاسبی 

و بازارگرمی خود جهت فصل آتی بوده اند.
بسیار  منفی  تأثیرات  فوتبال  اجاق  خاموشی  پس 
تماشاگران و  اقشار خصوصاً  زیادی بر روی تمامی 
مهم ترین  یا  تفریح  تنها  که  گذاشته  عالقه مندانی 

سرگرمی آن ها فوتبال بوده است. 

و  تبدیل شده  بزرگ  بسیار  به صنعتی  که  فوتبالی 
نبودش واقعاً آزاردهنده و بر هم زدن تعادل زندگی 
اجتماعی در تمامی زمینه ها را به دنبال داشته است. 
اما آخرین مورد نیز تخریب، از بین رفتن یا کاهش 
کیفیت  بخشی از آمادگی اماکن ورزشی و ورزشگاه ها 
چمن  همان  که  مسابقات  انجام  محل  خصوصاً 
بوده است می باشد. خارج از چارچوب فوتبال نیز، 
و  ورزشی  سالن های  اجاره  سرسام آور  هزینه های 
ایجاد خسارت های  آن ها، سبب  نگهداری  و  تعمیر 

فراوانی برای متولیانشان شده است.

تأثیرات منفی کرونا بر ورزش خصوصًا فوتبال/کرونا با فوتبال چه کرده است؟
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پدرم یک مرِد غیرتی، شجاع، بی باک و دلیِر به تماِم 
معنایی بود، هرگز فراموش نخواهم کرد!

شهر  به  می بایست  تحصیل  ادامه ی  برای  سال ها  آن 
می رفتم، رفتِن به رامهرمز واقعاً سخت بود، بُعد و دوری 
نسبتاً زیاد روستای مربچه تا شهر رامهرمز، نبود جاده 
و وسیله ی نقلیه و اینکه نه پول و پس اندازی که بتوان 

منزلی در شهر کرایه کرد و آنجا ماند و درس خواند!
همه و همه ی این مشکالت دست بدست هم می داد تا 
اینکه فکر و ذهنم از ادامه ی تحصیل منحرف شده و برای 
کمک به پدر و خانواده ام سوق داده شود تا اینکه در 
روستا بمانم و به کارهای کشاورزی و دام داری به پدرم 
کمک کنم، البته ناگفته نماند که پدرم واقعاً دست تنها 
بود، با توجه به اینکه من برادر دیگری نداشتم و تنها 

پسر خانواده بودم، اما!
در همان اثنا که افکارم پریشان و حسابی مشغول بود و 
رفته رفته داشت غوغا و آشوبی درونم شکل می گرفت و 
این آشوب درونی قطعاً مرا از ادامه ی تحصیل بازمی داشت! 
در چنین حاالت و شرایطی بود که پدر مرا صدا کرد و 
گفت: پسرم آماده شو، به شهر می رویم! برایم باورکردنی 
بر دوچرخه ی  مرا سوار  پدرم  آماده شدم،  نبود، سریع 
فونیکس بیست و هشِت خود کرد، و تا خوِد رامهرمز 

رکاب زد، به رامهرمز که رسیدیم خطاب به من گفت:
بُو َدس بِنه ِمن ُگرَدم، بِیِنه الُرم ِخیِس ِخیِس، بُو َحرفَِم 
ُگوش بِگه تا اِیطری فقط و فقط درس بُِخون، اَگه اِیخی 

ِمِث ُمو تُِموِم عمرت، زحمت نکشی ُو ُجون نِکنی، باید 
درس بخونی، کارِت نِبو وِ کارل ُحونَه، تو فقط بچسب 
بر پشت کمِر پدر  را  وِ درس ُخونَدن، من هم دستم 
و  و رکاب زدن دوچرخه  از شدت خستگی  گذاشتم، 
طی کردن فاصله ای شاید بیش از بیست کیلومتر، از 
مربچه تا رامهرمز و جاده ای خاکی، پرپیچ و خم، عبور 
از موانع و خطرات متعدد راه و از همه مهمتر عبور از 
دو رودخانه ی بدون پُل و البته پُر آِب آن زمان یعنی 

اِشِکنه و زرینی، کمرش از عرق خیِس خیس بود، شاید 
در باورتان نگنجد!

اما هم اکنون که برای شما از آن روز سخن می گویم، 
بازهم گرمای بدن او را بعد از گذشت سالیاِن متمادی 
دست  پدر  گرده ی  بر  آنروز  وقتی  می کنم،  احساس 
او  بدِن  گرمای  و  خیسی  وجود  تمام  با  گذاشتم، 
را در  انقالبی  بدِن پدر چنان  را لمس کردم، گرمای 
روشنایی  چراغ  دگرگونی  این  که  آورد  وجود  به  من 

و هدایتگر همیشگی راهم قرار گرفت، آنگاه آتشی را 
در وجودم شعله ور ساخت که شعله هایش تا هم اینک 
گرمابخش محفل و کاشانه ی ماست، آنروز به حرِف پدر 
بادل و جان گوش  بود،  به من کرده  و نصیحتی که 
کردم و تصمیم گرفتم تا جواب همه ی زحمات پدر را 
فقط با درس خواندن بدهم، به خودم قول دادم هرگز 
نگذارم خستگی و عرق هائیکه آن روز برای بردن من 
به مدرسه و شهر ریخته شده بود، بی حاصل و بدون 
نتیجه بماند، پس محکم و بااراده درس خواندم و بازهم 

درس خواندم و...!!!
 شکر خدا نمراتم نیز خوب بود، با عشق و عالقه و امید 
به  یواش یواش  بودم،  آینده مشغول درس خواندن  به 
پایان سال نزدیک می شدیم و روستا هم کم کم رنگ و 
بوی تازه ای به خود گرفته بود، ایام تعطیالت و عید سال 
یا همان عید نوروز که می شد، روستا مملو بود از فامیل 
و بستگانی که از شهرهای دور و نزدیک و الل خصوص 

از شهرآبادان می آمدند.
شیرین ترین  سال ها،  اون  که  واقعاً  بخیر!  یادش  آخ 
لحظات عمرمان بود، زیر درختان بهم چسبیده ی نخل، 
از پیرمردان،  )ُموِهل ُجفتی( مقابل الِمردون، تعدادی 
نشسته  معمول  طبق  روستا  جوانان  و  ریش سفیدان 
سخن  دری  هر  از  خوشحال  و  شاد  پیرمردها  بودند، 
می گفتند، َگه گاهی صدای قهقهه ی آنها بلند می شد 
بچه های  آن طرف تر  کمی  می خندیدند،  دل  تِه  از  و 
کوچکتر، ُچست و چابک و شاداب مشغول بازی اِشِکل 
ِکلِی بودند، صدایی کمی دورتر، از سمت و سوی دیگر 
والت بلند بود و به گوش می رسید، »ِشَحم و لَِحم بُِیو 
با  اون زمان در روستا جایگاهی  گوشت،بُِیو گوشت«، 
عنوان قصابی وجود نداشت، هرکسی در منزل کشتار 
می کرد و بعد هم یکی از اعضای خانواده بر بام منزل 
می رفت و با صدایی بلند و رسا، فریاد می زد: ِشَحم و 

لَِحم، ِشَحم و لَِحم، بُِیو گوشت، بُِیو گوشت
و اینچنین بود که اهالی نیز باخبر شده و برای خرید 

منازل  و  روستا  قدیم  بافت  می شدند،  جمع  گوشت 
همه ی فامیل و بستگان بسیار نزدیک بهم بود، این بافت 
قدیمی، تقریباً پله کانی شکل بود، بسیار زیبا و منحصر 
بفرد، طوریکه بام بسیاری از این منازل برابر، همکف و یا 
هم ردیف با حیاط منزل بعدی بود و همه ی این منازل 
روی تپه و دور تا دور تپه ای بانام *قِلِه* ساخته شده بود، 
خانه ها آنقدر نزدیک بهم ساخته شده بود که بسیاری از 
فامیل هنگامیکه کاری داشتند معموالً از روی پشت بام 
به منازل هم رفت وآمد می کردند، ناگهان در همین اثنا 
هم دورِگردی وارد روستا شد، این دورِگردها به عطار 
یا عطاری معروف بودند، در یک چشم بهم زدن، شاید 
کمتر از چند دقیقه دور و بِر عطاری، ُغل می زد آدم! و تا 
نگاه می کردی اطرافش پرشده بود از زن و بچه و کوچک 
و بزرگ، هرکسی چیزی را نگاه می کرد و یا می خرید، 
سّیار  مغازه ی  یک  تقریباً  عطاریها  این  گفت  می توان 
بودند و معموالً همه ی مایحتاج روستائیان و مردم را،  از 
هر چیزی که فکرش را بکنید به همراه خود داشتند، از 
لیف و سفیدآب گرفته تا لیوان و تنگ های پالستیکی، از 
فنگ و توپ الکی بگیر تا النگوها و انگشترهای زردک و 
شیرینی، چاکلت و َسِقز، خالصه اینکه همه چیز داشتند، 
در کمتر از چند ثانیه اهل والت می ریختند بیرون و 
هرکسی برای خود و اهل و عیالش چیزی می خرید و 
اینکه سفارشی می داد که در نوبت بعدی، عطاری  یا 

برایشان بیاورد، همه شاد و خوشحال بودند!
 و ظاهراً هیچ مشکلی وجود نداشت، با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی سال اهالی هم تدارک سال نو را که 
آغازش با جشن چهارشنبه سوری و پایانش با جشنی 
دیگر یعنی سیزده بدر یا همان سرپیری همراه بود را 
می دیدند که به پیشواز سال جدید بروند، اون سال واقعاً 
ساِل خیری بود، باغ ها و درختان همگی سرسبز و پُر 
بار، سفره ها بابرکت، چشمه سارهای متعدد روستا مملو 
از آب گوارا و جویبارِ اصلی روستا بانام زیبای زرینی پُر 
از آب، غله های گندم، ُجو و مزارع عالی و پُر محصول 

و همه چیز ردیِف ردیف بود، مردمان همه شاد و بی غم 
و غصه مشغول زندگی کردن بودند، اما! غافل از اینکه 
روزها، هفته ها و یا ماه های آینده، ممکن است! آبستِن 

حوادِث تلخی باشد!..........
برشی از خاطرات در روستای مربچه، زمانیکه آب نبود، 
برق نبود، تلفن نبود، جاده نبود، اما! صفا و صمیمیت، 
عشق، نوعدوستی و مهربانی به یکدیگر آنقدر زیاد بود 

که جای همه ی کمبودها را پرکرده بود.

سه شنبه 10 تیر مـاه
 1399 / شمـاره 104

خاطراتی از مردم مربچه
 ابراهیم مالکی

به جز من، همه خواهرانم پسوند بس داشتند. ماه بس، 
گل بس، دختر بس، قز بس ...در چهره رنگ پریده مادر، 
بیم و امید را میشد دید! اضطراب و ترس را بیشتر...و پدر 
که مهربان بود و صبور داشت کم طاقت می شد...مادر 
نذر کرده بود و از درویش دوره گرد دعا گرفته بود! شاید 
این بار...دیگر دلم نمی خواست به پدر بگویند »ریشت 
را آب برد«!یا زن عمو با خنده معنی داری بگوید »نافش 
را روی پای حسنو ببرید«دلم نمی خواست بیش از این 
مادر مقصر شود...دلم برای همه مان می سوخت برای 

مادر بیشتر.
به یاد دخترانی که خون بس شدند! ناز دخترانی که برای 
نجات پدر، برادر، عمو و بستگان و تیره و طایفه، به اجبار 
به عقد ناشناسی در آمدند! دخترانی که ابزار و وسیله 
صلح قبائل می شدند و در غربت چه حرف ها که نمی 
شنیدند و چه زجرها که نمی کشیدند و برخی از آنها چه 
مظلومانه که نمردند به یاد دخترانی که به طوایف دیگر 

شوهر داده شدند و دیگر کسی آنها را ندید و از سرنوشت 
آنها اطالعی نیافت به یاد مادرانی که در ایل-راه و در 
هنگام کوچ زاییدند و مردند به یاد مادران جوانی که 

تسلیم آل شدند
می  دنیا  به  را  نوزادی  یکبار  سالی  که  مادرانی  یاد  به 
از کارت  از پزشک و ماما،  از مرخصی زایمان،  آوردند! 
بهداشت و مرکز بهداشت و نوبت های ماهیانه، از زایشگاه 
و پزشک خانوادگی، از قطره آهن و رژیم غذایی ویژه 
خبری نبود...حتی در روز زایمان مشک می زدند و نان 
می پختند و در راه آب آوردن از چشمه با درد زایمان 
روبرو می شدند و یکه و تنها، قهرمانانه دوام می آوردند و 

با نوزاد به چادر بر می گشتند
در شب های سرد و تاریک زمستان، مادر بزرگ های 
قهرمان با دست های پرچین و چروک خود معجزه ها 
می کردند! شجاعت، زرنگی، ایمان و توکل آنها کارآمدتر 
از بسیاری از داروها و امکانات این روزها بود! آوای گلوله 

و شیهه اسب، نویدی از حضور میهمان کوچولو در بنکو 
می داد و پدر که در بیرون چادر منتظر بود، شادمانه 
گوسفندی را سر می برید. اما امان از وقتی که آل می 
برد!  می  را  جوان  مادران  نوعروسان  از  بسیاری  و  آمد 
پدربزرگ ها هرچه به آسمان تیر می انداختند فایده ای 
نداشت! هرچه مادربزرگ ها صورت و دست و پاهای زائو 
را با ذغال سیاه می کردند بی فایده بود! از قیچی و کارد 
و تیشه نیز کاری بر نمی آمد. به یاد مادران جوانی که 
تسلیم آل می شدند به یاد مادرانی که سینه هایشان 
سرشار از مهر و عاطفه بود و به فرزندانشان شیر شهامت 
و صداقت می دادند. به یاد مادرانی که همزمان سه طفل 
همراهشان بود، یکی در دست و دیگری در کول و سومی 

در شکم
به یاد مادرانی که سینه هایشان بوی هل و میخک می 
داد و بدون حضور آنها بچه ها خوابشان نمی برد! به یاد 
مادرانی که اسب سواران و تیراندازان کم نظیری بودند! به 

یاد مادرانی که در مسیر کوچ با راهزن و گرگ درگیر می 
شدند و قهرمانانه از جان و مال خویش دفاع می کردند. 
به یاد مادرانی که صبحگاهان زودتر از بانگ خروس بیدار 
می شدند... به یاد مادرانی که همواره مشغول بودند و 
وقت کم می آوردند... به یاد مادرانی که دست تنها، چادر 
را بار می کردند و می زدند... به یاد مادرانی که همچنان 
صدای الالیی آنها از دره ها و کوه ها به گوش می رسد، 
به یاد مادرانی که صدای ِکل های زیبایشان هنوز در 
گوشهایمان است...! به یاد مادرانی که صدای خواندن و 
مشک زدنهایشان هنوز از یوردها می آید، به یاد مادرانی 
آنها  با  و کنگر ماست  و دوغ  آغوز  و  داغ  نان  بوی  که 
معنی داشت...! به یاد مادرانی که مرگ ناگهانی همسران 
آنها خللی در اراده شان ایجاد نکرد، سوختند و ساختند 
تا فرزندان خود را بزرگ کنند.به یاد مادرانی که سیاه 
گیس رفتند و به یاد مادرانی که گیس سفید تیره و 
طایفه بودند، به یاد مادرانی که به قول خودشان فقط 

یک کاله از مردان کمتر داشتند...به یاد مادرانی که هم 
آشپز بودند و هم خیاط، هم بافنده و هم چوپان، هم 

پزشک و هم ماما...
می  محبت  فقط  خود  شوهران  از  که  مادرانی  یاد  به 
خواستند، به یاد مادرانی که به شوهر و فرزندان خود 
عشق می ورزیدند، با عشق به آنها زندگی می کردند و 
با عشق به آنها مردند، به یاد مادرانی که کم لطفی ها و 
بی انصافی های شوهرانشان را تحمل کردند و خم به ابرو 
نیاوردند...! به یاد مادرانی که سال ها از داشتن لباس نو 
محروم بودند تا شاید پسران و دختران جوانشان لباس 
نو داشته باشند به یاد مادرانی که درو کردند و خوشه 
چیدند تا شاید بخشی از نان سال خانواده تهیه گردد، 
به یاد مادرانی که دستهایشان مانند دست های پدرها 
خشن و محکم بود، به یاد مادرانی که جاجیم ها و گلیم 

ها و قالیچه های رنگارنگ می بافتند.

به یاد مادران سرزمینم

حکایت
دریکی از مناطق روستایی کشور معلمی تازه وارد 
کالس  و  مدرسه  وارد  تحصیلی  فصل  اواسط  در 

درس شد.
از  یکی  معده  باد  بلند  درس، صدای  شروع  هنگام 
دانش آموزان باعث قطع درس معلم جدید شد، معلم 
با ناراحتی سرش را رو به دانش آموزان نمود، با تعجب 
دید باحالت عادی سر جای خود ساکت نشسته اند، نه 
کسی نگران بود و نه کسی می خندید، گویی هیچ 
اشتباه   اتفاقی نیافته بود، معلم احساس کرد حتماً 
کرده است. روز بعد بازهم همین اتفاق )صدای بلند( 

تکرار شد و رو به اسحاق که صندلی اول نشسته بود، 
 فریاد زد تو  بودی! گفت: بله.

به حسن، مراد و تقی و بقیه بچه ها که کنارش نشسته 
بودند گفت: چرا شما هیچ  عکس العملی از خود نشان 

ندادید؟
گفتند آقای معلم بدلیل فقر زیاد، در فصل برداشت 
پیاز منطقه، عادت به خوردن نان و  پیاز داریم و نتیجه 
خوردن پیاز هم موضوعی طبیعی است و  دیگر اینکه 
این عمل در منطقه ما عادی بوده و  کسی به روی 

کسی نمی آورد.
معلم وقتی به دفتر مدرسه رفت و  موضوع را با دیگر 

معلمان در میان گذاشت، آنها هم موضوع را عادی 
عنوان کردند.

ضمناً گفتند خوردن پیاز قرمز و  سفید ثواب هم دارد! 
معلم جدید از دیگر معلمان پرسید اما االن که فصل 

پیاز نیست؟
گفتند بدلیل تکرار آن فرقی نمی کند در چه فصلی 
با ژست  معلم دیگری  رفته،  بین  از  آن  قبح  باشد، 
روشنفکری گفت این هم یک نوع باد است چه از 
پایین چه از باال، گذشته از بوی بد آن، ولی بهتر از 
آن است که از باال زده شده باشد و با ابراز کلمات و 

 جمالت دروغین، سر مردم کاله گذاشته شود.

حقیقت
متأسفانه امروزه از نوع عملکرد برخی مسئولین رده باالی 
مملکت می توان به این باور رسید که از گفتن هر جمله و  
سخن دروغی به جامعه ابایی ندارند، گویی عالوه بر قبح 
دزدی، اختالس و ارتشاء، قبح دروغ گفتن هم شکسته 
شده و  دیگر دروغ گفتن در بین آنها به یک نوع تدبیر، 
هنر و  روش مدیریتی تبدیل شده و  هر مسئولی در جمع 
و  جلسات رسمی و غیررسمی هر نوع دروغی می خواهد 
می گوید، بدون آنکه کس دیگری از مسئولین محترم خم 
به ابرو آورده و یا از بیان دروغ گفته شده تعجب، خنده 
و اعتراضی داشته باشد. دروغ و  وعده های واهی در بین 

مسئولین محترم جایگاه ویژه ای پیداکرده و  خودشان را با 
این موضوع که باید به مردم امید داد و هرچه کمتر متوجه 
نگفتن  اعتقاددارند  و  می کنند  توجیه  است  بهتر  شوند 

حقیقت به جامعه، دروغ محسوب نمی شود.
نکته آخر

از  را  گفتن  دروغ  کشور،  مدیریت  مجموعه  امروزه 
را   نگفتن آن  و  مخفی کردن حقیقت جدا دانسته 
تدبیری برای حفظ امید مردم و روشی برای مدیریت 

بر جامعه می دانند.
 زمان بابادی شوراب

 ۱/تیر/۱۳۹۹

مدیریت مبتنی بر دروغ

کبری موسوی قهفرخی
بسیاری از آن چه اکنون خرافه می نامیم ریشه 
در اسطوره ها دارند. اسطوره ها حاصل دیدن و 
درک انسان هایی اند که به علل اصلی پدیده ها 
از  رگه هایی  هنوز  چرا  این که  نبودند.  واقف 
اسطوره ها در زندگی ما ساری و جاری است، 

یکی از عالقه مندی های من است.
امروزه،  زندگی  در  اسطوره  جریان  وجوه  از 
در  به ویژه  عزاداری  آیین های  به  می توان 
در  کرد.  اشاره  روستاها  و  کوچک  شهرهای 
مناطقی که در مجاورت رودها قرار داشتند، 
مانند سرزمین مصر که مردگان را به دنیای 
روی  بر  می بردند،  نیل(  رود  )آن سوی  غرب 
پول  این  می گذاشتند.  پول  مردگان  چشم 
حق الزحمه ی قایقرانی بود که مرده را از این 
دنیا به آن دنیا، یا از این سوی رود به آن سو، 
کالس هایی  از  دریکی  شمیسا  دکتر  می برد. 
که با ایشان داشتم معتقد بودند که هنوز این 
رسم در برخی مناطق اطراف رودخانه ها که 

قبرستان، آن سوی رود قرار دارد، پابرجاست.
عزاداری  آیین   در  مصری  اسطوره های  رسوخ 
در  اسطوره ها  البته  می شود.  دیده  نیز  ما 
مناطق مختلف دنیا، با شباهت و تفاوت هایی، 
دارای بن مایه های مشترک نیز هستند. این که 
اسطوره های  چون  بردم  نام  مصر  از  مشخصاً 

مصری راکمی خوانده ام.
نمونه ی بارزش را در مرگ پدرم دیدم. مادرم 
تأکید داشتند که حتماً یک زیرپوش سفید 
بعدها  بگذارند.  پدرم  قبر  در  نان  تکه ای  و 
هم چنین  باستان  مصر  در  که  شدم  متوجه 
نان(  و  زیرپوش  گذاشتن  الزاماً  )نه  کارهایی 
هنگام دفن مردگان انجام می دادند. قراردادن 
خوراک و ابزارآالت کشاورزی در قبر مصری ها 
که حتی به شکل تصاویری بر درودیوار اهرام 
مصر دیده می شود، مؤید این نکته است. ابزار 
کشاورزی را به این علت می گذاشتند که این 
فرد قرار است در دنیای دیگر به کشت و زرع 
بپردازد. معموالً در قبر افراد فقیر بیشتر این 
ابزار کشاورزی را قرار می دادند چون معتقد 
بودند » از این دنیا که چیزی عایدش نشد 
ان شاءاهلل آن دنیا عایدش می شود!«. خوراک 

را هم می گذاشتند که توشه ی سفرش باشد.
این ها را گفتم که بگویم در مراسم خاکسپاری 
باید دوتا ترکه ی  از نزدیکان، گفتند که  یکی 
تر زیر بغل های مرحوم بگذارند برای این که تا 
زمانی که این چوب ها تر هستند مرده عذاب 
نمی شود. در منطقه ی ما این دید وجود داشته. 
بچه که بودم شنیده بودم و باز بعد از سال ها این 
را شنیدم. نمی دانم آیا چنین عقیده ای، واقعاً 
ریشه ی اسطوره ای دارد یا کاماًل خرافی است؟!

اسطوره ها در زندگی ما

زبان لری را پاس بداریم
 بیت اله بابادی

سالم: عزیزانی مرا شرمنده کرده و از من خواستند اظهارنظری 
در گویش لری داشته باشم، ما در حوزه باغملک کلماتی که 
داریم با همین سادگی در انگلیسی هم وجود دارد مانند ترات 
یا مینا یا شاط شیط که مینا یک جی اضافه دارد به معنی 
روپوش،در روزنامه اطالعات چاپ 1308تهران شهرداری در 
اطالعیه خود از کلماتی مانند هیمه،خایه،چپش،استفاده کرده،و 
مردم لر از اتابکان ایالم و پ شتکوه،لرکوچک و بزرگ و اتابکان 
شولستان )ممسنی( همگی گویشی نزدیک بهم دارند روزی 

کرمانشاه دعوایی بود و همه کردی صحبت کردند دراین بین 
یکی از دعوا کنندگان گفت )شیر دام قسم( یا دلوار در بوشهر 
)دل یعنی میان، وسط، وار یعنی جایگاه( یا نهاوند ( نها یعنی 
جلو، وند پسوند یا دماوند )دم یعنی اول وند پسوند(، اما ما چه؟ 
از صحبت کردن با کلمات لری شرم داریم و بچه های خود 
را منع میکنیم، بهر حال اگر بشود از هر کلمه لری درجای 
خودش استفاده کنیم خوبه، البته در حوزه خودمان ممکنه 
یک کلمه را به شکلهای مختلف بیان کنیم مثاًل آنجا و اینجا 
در باغملک و اطراف )اورو، ایرو()اوتا، ایتا( بهمئی )اوراکو، ایراکو( 

رومز )اونجونا، اینجونا( حوزه بختیاری )اوچو ایچو، زواله، زیاله( 
شوشتر )اوتی، ای تی( یا مثال در رومز پدر را باپسر میشناسند 
)بو، علی( و در سلطان آباد پسر را با پدر )محمد صفر( یا در 
آلخورشید پسر را با پدر، بهرحال تنوع زیاد است و این نشانه 
عظمت گویش زبان لری در محدوده جنوب غرب ایران است، 
مستحضر هستید که خودم در مطالبی که خدمت عزیزان 
میفرستم با درایت خاصی کلمات لری را جا می دهم )زرمال 
اومی ردی پشت وار کهنه، نزیدم حرف بدی کردی بونه بونه( 

بیائیم لری راپاس بداریم.

به اطالعات عمومی لریتون بیفزایید
1. پِلِقس : لِه شد 

۲. تِهلِس: فشرده شد
3. تاِسس : خفه شد 

۴. بُورِس : برید
۵. چوهِمس: بیمار شد ضعیف شد

۶. فیِچس : یهو در رفت
پیچس:دور زد

۷. دیِسس :چسبید
8. پیِسس: پوسیده شد

۹. روِمس :خراب شد
10. پوِکس : پکید 

11. تلیِشس : شکافته شد
1۲. زهِنس: زده شد .کتک خورد .

13. خوِسی : خوابید
1۴. شوِسش: شسته شد
1۵. َشهلِس: لنگ میزد
1۶. َکهِنس : کنده شد

1۷. ِدهِرس: پاره شد
18. َدهِرس:  وارونه شد

دهرس : فرار کرد 
1۹. َوهَرس : افتاد . 

۲0. َخِرِدش : خورده شد
۲1. چورِس : بیمار شد.

۲۲. سُهِرس : ُسر خورد
۲3. تورِس : چرخید

۲۴. خارِس : سوزش کرد
۲۵. ِگهِرس :گرفته شد 

۲۶. َچسِبس :چسبیده شد 
۲۷. ورپِِرس:یکباره از خواب پرید.  

۲8. َورواِهس : به یک باره پرید و دوید
۲۹. َغلِتهس: غلط خورد .تاب خورد.

30. ریِسس: ریخت
31. شیِوس: زیرو رو شد

3۲. خوسی : خوابید
33. وهرواهست: بلند شد پرید 

3۴. َورَکِهنس: خراب شد کنده شد 
3۵. ریِسس: ریخت

3۶. ورهالسس : سرما خورد صرفه کرد
3۷. چیِرس: قطره قطره خالی شد

38. َقلَِپس: افتاد .غرق شد
کلپس :له شد 

3۹. گروِسس:  در رفت .قایم شد
پورس : قائم شد 

۴. ورپِهِرس : ُمرد. بیهوش شد، از جا پرید
۴1. ورکلوِهس:  پایش به زمین گیر کرد.

۴۲. کوِهس: کوفته شد

۴3. َورچیهس:  جمع شد
۴۴. َورپِهس : چاق شد

۴۵. قلَپس:  پرید .زیرآب رفت غرق شد
۴۶. جوِمس : زودترتکون خورد

۴۷. پِهشس : پخش شد
۴8. ماِسس:گرفت، سفت شد .

۴۹. تََرِکس : پوکید   
۵0. پِِرس:پرید

۵1. پِِشس : پاشیده شد 
۵۲. َورَچرید : باال رفت 

۵3. َوَرس :دست کشید تمام شد
ورس : افتادن از ارتفاع 

۵۴. کورِست: هراسان شد
۵۵. مالِشک : مالیدن

۵۶. پالِش : تصفیه شد
۵۷. پیِتس: دور زد 

۵8. َخنِدس  : خندید
۵۹. تَلَِکس : چپ شد

. تلکس  : آرام آرام راه افتاد 
۶. ترِسس : ترسید

۶1. ُسورِس : لیز خورد
۶۲.کهشس : کشته شد

شـعـر
سر بریده ی یک کبک روی گردنم است

مرا نجات بده! این چه وقت مردنم است؟!
صدای قهقهه اش را تو نیز می شنوی؟!

درست گوش کنی هّق و هّق شیونم است
بریده اند صدای مرا و خون صدا

فصاحتی ست که مابین نطق الکنم است
دو جوجه کبک پی مادرند در من و ... خون
شده ست شیر و روان از دو سوی دامنم است

هنوز کبک به دنیا می آورد این کوه!
هنوز گرمی آن تیر سرخ در تنم است

مرا به سیخ کشید... . آشناست مزه ی من!
به خود می آید و می گوید: آخ این زنم است...!

کبری موسوی قهفرخی

معرفی کتاب

اختناق ایران
نویسنده : مورگان شوستر

مترجم : ابوالحسن موسوی شوشتری جزائری
با مقدمه ایی از اسماعیل راِین و فرامرز برزگر

راوی : بردیا آریان فر
موضوع : تاریخ ، تاریخ ایران ، تاریخ معاصر  

ویلیام مورگان شوستر مستشاری امریکایی بود که در سال 1۲8۹ پس 
از انقالب مشروطه به ایران آمد و برای رفع نابسامانی های اقتصادی 
ِسَمت خزانه دار کل ایران را به عهده گرفت. اما با گذشت هشت ماه 
از خدمت او، روسیه به دولت ایران اولتیماتوم داد که اگر شوستر از 
ایران خارج نشود، به ایران حمله خواهد کرد. اگرچه مجلس در برابر 
این تهدید مقاومت کرد، دولت به آن تن داد. شوستر خاطرات آن 
هشت  ماه را با عنوان اختناق ایران منتشر کرد که امروز از جمله منابع 
دست اول سال های پس از مشروطه در ایران به  شمار می رود. اختناق 
ایران با درآمد شوستر درباره ی وضع سیاسی ایران در سال های پیش 
از مشروطه تا ورود او به ایران آغاز می شود. سپس شوستر آنچه را بر 
خودش گذشته نقل می کند. در این چاپ پیوست هایی هم به کتاب 
اضافه شده است: متن قانون اساسی، قرارداد 1۹0۷ روسیه و انگلیس، 
مقاله ی شوستر در تایمز لندن در انتقاد از سیاست روسیه و انگلیس، 

نامه نگاری های شوستر و سفیر بریتانیا در تهران و …
ویلیام مورگان شوستر حقوقدان و کارشناس مالی امریکایی در 18۷۷ 
در واشنگتن متولد شد. او بیش از همه به خاطر حضور هشت ماهه اش در 
ایران به عنوان رئیس خزانه داری کل ایران در سال های پس از استبداد 
صغیر شناخته می شود. شوستر در سال 18۹۹مسؤول گمرک کوبا شد 
و در 1۹01 به فیلیپین رفت و گمرک این کشور را به دست گرفت. 
در سال 1۹10 وزیرمختار ایران در امریکا از دولت امریکا خواست که 
یک کارشناس امور مالی توانا و پاکدست به دولت ایران معرفی کند 
تا به اصالح امور مالی بپردازد و اهداف دولت نوپای مشروطه را پی 
بگیرد. به این ترتیب شوستر در 1۹11 به ایران آمد. اما در بحبوحه ی 
درگیری های دولت و مجلس ایران و حضور نیروهای نظامی روسیه تنها 
هشت ماه در ایران به کار مشغول بود و به خواست کابینه از کار خود 
استعفا داد و به کشورش بازگشت. شوستر بالفاصله پس از بازگشت به 
امریکا مشاهدات خود را مکتوب کرد و در قالب کتاب اختناق ایران 
منتشر کرد که امروز از جمله اسناد ارزشمند آن برهه  از تاریخ ایران 

است. شوستر در 1۹۶0 در نیویورک درگذشت.

بس زجر به حکم ِجبر داده همه را
فرمان به سکوت و صبر داده همه را
با مرگ شده زندگی ما همدست
هر لحظه عذاب ِقبر داده همه را!

***          ***           ***
خود را که مطیع ِجبر کردیم همه

در زجر ِزمانه صبر کردیم همه
هر لحظه ی عمر ِخویش را تا دم ِمرگ

تمرین ِفشار ِقبر کردیم همه!

اشعار رحیمی رامهرمزی
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توزیع بسته های حمایتی غذایی بیماران خاص 
با حضور شهردار و جمعی از مسئولین رامهرمز

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
و  شهردار  صفری  حسین  باحضور  رامهرمز،  شهر 
محمدرحیمی رییس شورای اسالمی شهر رامهرمز و 
تنی چند از مسئوالن محلی این شهر، در مراسمی 
بسته های غذایی حمایتی ویژه بیماران تحت پوشش 

بنیاد بیماران خاص رامهرمز توزیع شد.
رئیس  بابادی  ابراهیم  مراسم  این  ابتدای  در 
هفته  تبریک  ضمن  رامهرمز  خاص  بنیادبیماران 
شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین هفته قوه قضائیه 
گزارشی از فعالیت بنیاد بیماران بخصوص در دوره 

چندماهه فراگیری بیماری کرونا ارائه و از خدمات 
جهت  به  شهرستان  اداری  دستگاههای  مجموعه 
حمایت از موسسه بیماران تقدیر و تشکر بعمل آورد. 
وی ارزش این بسته ها را ۲۵۰ میلیون ریال اعالم کرد.

در ادامه این مراسم حسین صفری شهردار رامهرمز به 
مناسبت والدت حضرت فاطمه معصومه )س( با اهداء 
هدایایی به دختران خردسال بیمار تحت پوشش این 
مؤسسه  به شنیدن مشکالت آنها پرداخت و دقایقی را با 

این بیماران سپری کردند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز
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