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متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسالمی:

تکیه گاه هیچ مسئولی نخواهم بود
شایسته ساالری مسئوالن باید همراه با صالحیت باشد

ریال بی مایه
 و بهلول دیوانه!

با ساعات اختصاصی 
بدن تان آشنا شوید

به یاد بهمن عالءالدین ؛ 
مسعود بختیاری

چه نکاتی را باید 
در مواجه با فردی که 

مبتال به کروناست 
رعایت کنیم؟
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ارائه آدرس های غلط، 
ناشی از کم آگاهیست 
یا فراموشی خاطرات؟

سرگذشت مطبوعات 
در ایران

5

تقدیر مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان از شهردار رامهرمز
سید محمد مرعشی مدیرکل تأمین اجتماعی استان خوزستان به پاس مشارکت در اعتالی فرهنگ بیمه پردازی از حسین صفری شهردار رامهرمز 

 تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از روابط عمومی شهرداری رامهرمز و به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی 

خوزستان؛ سید محمد مرعشی مدیرکل تأمین اجتماعی استان خوزستان در دیدار با حسین صفری شهردار رامهرمز با تأکید بر اینکه سازمان 
تأمین اجتماعی به عنوان شاخص ترین نهاد متولی حمایت از نیروی کار همواره تمهیدات مؤثری درزمینه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی و 

تولیدی را در سطح کشور ایجاد نموده است گفت: در این میان کارفرمایان و کارآفرینان به عنوان مهم ترین حامیان نیروی کار و سرمایه مولد کشور 
نقش بسزایی در تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی ایفا می نماید.

مرعشی با اشاره به اینکه 51 درصد مردم رامهرمز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند اظهار داشت: شهرداری رامهرمز با اتخاذ تدابیر 
ارزشمند در برنامه ریزی مناسب و مشارکت سازنده در اعتالی فرهنگ بیمه پردازی و اهتمام در جهت گسترش تعامالت مؤثر بین سازمان تأمین 

اجتماعی و شرکای اجتماعی آن توانسته است این مهم را مدیریت و تقویت نماید.
در ادامه حسین صفری شهردار رامهرمز بابیان اینکه مجموعه مدیریت شهری در کنار تأمین اعتبارات و بودجه مالی، امور عمرانی شهر را نیز باید 

با جدیت دنبال نماید گفت: در حال حاضر 420 نفر شاغل در شهرداری رامهرمز تحت پوشش بیمه قرار دارند که شهرداری این شهر همواره سعی 
نموده تا با پرداخت به موقع حق بیمه کارگران و تعامل سازنده با سازمان تأمین اجتماعی قدردان تالش کارگران سخت کوش شهرداری به ویژه 

کارگران بخش خدمات باشد که قطعاً کسب این موفقیت در سایه تعامل با سازمان تأمین اجتماعی رقم خورده است.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز
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نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس:

تکیه گاه هیچ مسئولی نخواهم بود/ شایسته ساالری مسئولین باید همراه باصالحیت باشد
رامهرمز،  شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در 
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: باوجودی که این مجلس در 
بدترین موقعیت اقتصاد کشور تشکیل شده است 

اما بازهم می توان کارهای بزرگی کرد.
این  علیه  دشمنی  داد:  ادامه  متینیان  ابراهیم 
مجلس از هم اکنون آغازشده و توجه و تأکید ما 
حفظ معیار معنویت و اخالق توسط مسئوالن 

در ادارات است. 
او تصریح کرد: طهارت اقتصادی مسئوالن در گام 
دوم انقالب می تواند یکی از مؤثرترین موارد باشد 

که در مقابل تحریم ها بایستیم. 
او افزود: وظیفه ما نمایندگان و شما مسئوالن 
خدمت به مردم است لذا این وظیفه مشترک را 

باید در مقابل مردم به نحو احسن انجام دهیم. 
مجلس  در  رامشیر  و  رامهرمز  مردم  نماینده 
شورای اسالمی تأکید کرد: نظارت و معیار من 
بر ادارات رامهرمز و رامشیر خدمتگزاری به مردم 

است لذا تکریم ارباب رجوع از مهم ترین وظایف 
معیار  باید  مردم  به  خدمت  و  است  مسئوالن 

سنجش مسئوالن باشد. 
او همچنین گفت: پس از گذشت ۴۲ سال از 
از موارد در  انقالب متأسفانه هنوز در بسیاری 
برای  ضعف  این   و  مانده ایم  مردم  به  خدمت 
بتواند  که  مدیری  هر  لذا   ، است  مسئوالن 
را  معنوی  و  اخالقی  مادی،   ، مالی  اعتبارات 
ایجاد و جذب کند آن مدیر موفق خواهد بود، 
بنابراین بخشی از اعتبارات در استان و بخشی در 
شهرستان تأمین می شود و مدیر باید بتواند در 

جذب اعتبارات تالش کند.
معیار شناسایی مسئوالن  یادآور شد:  متینیان 
می دانیم  مردم  به  خدمتگزاری  را  بد  و  خوب 
بنابراین  بود،  خواهد  من  مدنظر  اصل  این  و 
تکیه گاه هیچ مسئولی نخواهم بود زیرا مالک 
و  است  آن مسئول  از  مردم  من رضایت مندی 
مسئوالنی موفق هستند که در بحث اشتغالزایی 

بتوانند کار کنند و مشکلی از مشکالت مردم و 
جوانان را حل کنند و هرروز آماده پاسخگویی به 

مردم باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی بیان 
شایسته ساالری  ادارات  مسئولیت  برای  داشت: 
باید در کنار صالحیت باشد زیرا شایسته بودن 
بدون صالحیت هیچ فایده ای ندارد و این متوجه 

فرماندار است که باید مواظبت نماید. 
شده  شهر  تازه  بخش های  متأسفانه  افزود:  او 
ما از زمانی که تبدیل به  شهر شده اند تاکنون 
هیچ گونه تغییری در آن ها ایجاد نشده و ضرورت 
دارد حداقل نمایندگی ادارات در این شهرهای 

تازه تأسیس ایجاد شود
کشاورزی  ظرفیت  از  کرد:  عنوان  متینیان 
و  برد  بهره  احسن  نحو  به  باید  شهرستان 
کشاورزی رامهرمز را متحول کرد، همچنین در 
بحث گردشگری و زمین های موقوفه رامشیر و 
بهداشت و درمان هر دو شهرستان باید توجه و 

تالش ویژه کرد. 
او گفت: برای برخی از راه های روستایی و اصلی 
شهرستان رامهرمز و رامشیر اعتبارات ویژه ای را 
مصوب کردیم و امیدواریم تحولی در این بخش 

در سطح دو شهرستان بوجود آید.  
نمایند مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای 
مجاهدان  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  اسالمی 
بهداشت و درمان شهرستان در مبارزه با ویروس  
و خدمت به مردم،  آقای براتی را به عنوان مسئول 
دفتر خود در رامهرمز و آقای پاینده را به عنوان 

مسئول دفتر خود در مرکز استان معرفی کرد.

بازدید خبرنگاران شبکه جهانی العالم و برنامه 
شب های اروند از منطقه تشکوه )کوه آتش(

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه، عصر دیروز یکشنبه ۸ تیرماه 
العالم و عوامل برنامه ی شب های  جمعی متشکل از خبرنگاران شبکه ی 
اروند از منطقه ی تشکوه یکی از پدیده های طبیعی و منخصربفرد شهرستان 
شهرستان  فرهنگی  میراث  حفاظت  پایگاه  پرسنل  همراهی  با  رامهرمز 

رامهرمز بازدید کردند.

انتصاب یک رامهرمزی 
در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

مهندس تورج نوروزی فرزند شایسته رامهرمزی طی حکمی از سوی رئیس  
سازمان  این  گیاهی  تولیدات  معاونت  سمت  به  خوزستان  کشاورزی  جهاد 
منصوب شد هیئت تحریریه هفته نامه رامهرمز نامه ضمن تبریک به نامبرده 

آرزوی موفقیت برای وی در مسئولیت جدید دارد.

نشست صمیمی نماینده مردم رامهرمز و رامشیر با 
نمایندگان بازنشستگان رامهرمز

بنا بر گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه،  در این جلسه  نماینده مردم 
رامهرمز و رامشیر اظهار داشت : پیگیرهمسان سازی حقوق بازنشستگان با 
شاغلین  در مجلس شورای اسالمی هستیم و در این راستا توسط نمایندگان 
امضا جمع آوری شده است.  او در خصوص حق منا طق جنگی شهرستان 
رامهرمز گفت: با توجه به این که شهرستان رامهرمزبارها مورد هدف موشک ها 
و بمباران هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و وجود پایگاه پنجم شکاری خود 
دال بر منطقه جنگی بودن مناطق رامهرمز و رامشیر می باشد پیگیری الزم با 

توجه به مستندات انجام خواهد گرفت. 
 متینیان تصریح کرد: بعضی از موارد برای پیگیری به شهرستان و استان 
مربوط می شوند و برخی که باید در مجلس و وزارت خانه ها  پیگیری شوند 

به عهده نمایندگان خواهد بود.
در این جلسه بازنشستگان خواستار موارد مطرح شده خود را داشتند:

1-  پیگیری  اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین از اول 
سال ۹۹ شدند. ۲- با توجه به اینکه رامهرمز در هشت سال دفاع مقدس 
مرتب مورد هجوم هواپیماها و موشک های رژیم بعث عراق شده بود و افراد 
زیادی از مردم رامهرمز شهید شدند خواستار اجرای حق مناطق جنگی به 
شاعلین و بازنشستگان شدند. ۳- توجه ویژه به سالمتی بازنشستگان و ارائه 
خدمات بیشتر توسط بیمه تکمیلی . ۴- پیشنهاد شد استخدام یک نفر از 
فرزندان بازنشسته در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. ۵- مسئولین  
در خصوص ارائه خدمات به بازنشستگان در سطح شهرستان همکاری الزم 

را بنمایند.

اطالعیه جامعه بازنشستگان 
جهاد کشاورزی کل کشور

با سالم و عرض خداقوت به همه بازنشستگان عزیزی که در جریان مطالبه 
گری و احقاق حقوق ضایع شده بازنشستگان توسط قانون گریزان در فضای 
مجازی و حقیقی تالش دارند ،از آنجا که با شروع مجلس یازدهم و ورود 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به مباحث مربوط به بازنشستگان و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین ،جدیدا تحرکات امیدوار کننده 
ای در مجموعه سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای دکتر نوبخت و نیز 
سازمان بازنشستگی کشوری مشاهده میشود که از آنجمله است توجه و 
دعوت از نمایندگان کانون های بازنشستگی و افرادی از جمع بازنشستگان 
کشوری به جلسات مشورتی ،در همین راستا آخرین اقدام انجام شده توسط 
آقای دکتر نوبخت دعوت از برخی فعالین صنفی مجازی بوده که در اولین 
جلسه منجر به تشکیل تیمی کاری بمنظور اتخاذ تصمیم شیوه عملیاتی 
کردن بحث همسان سازی می باشد که در راس این تیم آقای عسکر فریاد 
می باشند ،آنچه در این بین جای توجه دارد و منظور این اطالعیه می باشد 
این است که مشاهده میشود افرادی در گروههای مجازی اقدام به انتشار 
اخبار زودهنگام  نتایج حاصل از جلسات برگزار شده توسط این تیم می باشد 
که جای تامل دارد ،علی ایحال بدینوسیله اعالم میدارد اعضای محترم جامعه 
بازنشستگان جهاد کشاورزی به هرگونه ویس و یا اطالعیه منتشر شده از 
ناحیه هر فردی توجه ننموده چنانچه هرگونه اخباری از ناحیه آقای فریاد 
منتشر گردد از طریق کانال رسمی گروه جامعه بازنشستگان جهاد کشاورزی 
با زیر نویس :)جامعه بازنشستگان جهاد کشاورزی و لینک کانال رسمی گروه 

جامعه( منتشر و به اطالع خواهد رسید .

تاکید تشکیل کمیته انضباطی رسانه ها ازسوی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان از تشکیل کمیته انضباطی رسانه 
ها برای نظارت بر جنبه های اخالقی و سالمت رسانه خبر داد .

»محمد جوروند« در دیدار با منتخبین جدید هیئت مدیره خانه مطبوعات 
و رسانه های استان خوزستان بیان داشت: از زحمات هیئت مدیره دوره 
گذشته کمال تقدیر و سپاس را دارم و برای اعضایی که در دوره گذشته 
مسئولیت خدمت رسانی به رسانه ها را بر عهده داشتند آرزوی سالمتی و 

سربلندی و موفقیت دارم.
 وی در ادامه ضمن تبریک به منتخبین جدید گفت: اداره کل ارشاد سالمت 
انتخابات برگزارشده در تاریخ ۲۷ خرداد تائید و ترکیب جدید هیئت مدیره را 
که متشکل از افراد از اقوام مختلف و دو بانوی رسانه ای است را نشان از رأی 
هوشمندانه جامعه رسانه ای استان خوزستان میداند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوزستان افزود: پیشکسوتان و نیروهای قدیمی و ارزشی رسانه که وارد 
صحنه انتخابات می شوند نباید با برخی هجمه ها موجبات دلزدگی و خدای ناکرده 

هتک حرمت آنان فراهم گردد، زیرا این افراد سرمایه های رسانه هستند.
جوروند با اشاره به پیشنهاد دبیرخانه مطبوعات مبنی بر لزوم تشکیل کمیته 
انضباطی رسانه ها تصریح کرد: این کمیته به منظور ایجاد محیطی سالم و 
عاری از بداخالقی جهت نظارت و بررسی موارد انضباطی در جامعه رسانه ای 

تشکیل می شود.
وی در ادامه تائید پروانه متقاضیان نشریات را منوط به تائید دوجانبه از 
سوی اداره ارشاد و خانه مطبوعات دانست و افزود: ازاین پس در پروسه تائید 
پروانه های متقاضیان نشریات حتماً باید نظر خانه مطبوعات عالوه بر تائید 

ارشاد اخذ شود.

خبر

دیدار نماینده مردم اهواز، کارون، 
باوی و حمیدیه در مجلس شورای 
اسالمی  با هیئت مدیره جدید خانه 

مطبوعات خوزستان
نماینده مردم اهواز کارون باوی و حمیدیه در مجلس شورای 
استان  رسانه های  و  مطبوعات  خانه  در  حضور  با  اسالمی 
خوزستان با منتخبین جدید خانه مطبوعات دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان 
به  تبریک  این دیدار ضمن  خوزستان، »مجتبی یوسفی« در 
استان  داشت:  بیان  آنان  برای  موفقیت  آرزوی  و  منتخبین 
تعداد  لحاظ  به  کشور  در  استان  دومین  به عنوان  خوزستان 

رسانه ها موجب افتخار و مباهات است.
وی بابیان اینکه خوزستان در بسیاری از شاخص ها در سطح 
کشور اول است گفت: نه تنها ازنظر منابع تحت و سطح االرضی 
ازجمله نفت و گاز بلکه در کشاورزی و صنعت و ...رتبه یک 
کشور هستیم اما سقف مطالبات و خواسته هایمان پایین است.

 نماینده مردم اهواز کارون باوی و حمیدیه در مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: مطالبات استان باید از سطح استانی خارج 
از  بیاموزیم به جای تخریب  باید  و در مرکز پیگیری شود، ما 
ظرفیت های استان در مرکز برای توسعه استان کمک بگیریم 

مشابه اقداماتی که سایر استان ها انجام می دهند.
یوسفی با تأکید بر نقش رسانه ها در پیگیری و پیشبرد مطالبات 
در  می توانند  تخصصی  به صورت  رسانه ها  داشت:  بیان  استان 
موضوعات اصلی استان ورود کنند و چه بسا خبرنگاران خبره ای 
که می توانند در سطوح ملی به عنوان کارشناس حق خوزستان 

را مطالبه کنند.
وی بابیان اینکه جلسات مستمر با اصحاب رسانه را در برنامه 
قشر  مطالبات  و  اولویت ها  گفت:  داد  قرار خواهم  کاری خود 
رسانه نیز تدوین و در جلسات آتی مطرح شود تا در سطوح 

موردنیاز تحت پیگیری قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان خوزستان 
نیز در این نشست بیان کرد: مشکالتی که در استان خوزستان 
ریزگردهاف  رودخانه ها،  انتقال آب  نظیر  دارد  و  داشته  وجود 
را  خوزستان  نمایندگان  مسئولیت   ... و  مختلف  آالینده های 

خطیر و سنگین می کند.
تالش  هم  رسانه ها  ما  اینکه  بابیان  نیا«  فروغی  »غالمرضا 
در  مردم خوزستان  استیفای حق  در  پررنگی  نقش  می کنیم 
کنار نمایندگان خود داشته باشیم افزود: اما جامعه رسانه ای نیز 
دچار مشکالت خاص خود است از گرانی کاغذ و زینک و چاپ 
گرفته تا بحران هایی مثل سیل و کرونا که به بدنه این جامعه 
اقتصادی  با مشکالت  رسانه ای  وقتی  زیرا  وارد می کند  لطمه 

مواجه شود اولین اقدام آن تعدیل نیرو است.
موضوعات  درشت نمایی  ابزار  رسانه ها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دارند  نیاز  مواردی  در  نیز  استان  نمایندگان  گفت:  رادارند 
و  کند  پیدا  بسامد  قرار می گیرد  پیگیری  مورد  که  مطالباتی 
به طور مطلوبی در جامعه منعکس شود که در این میان نقش 

حساس رسانه ها هویدا می شود.
 رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات بر لزوم مساعدت نمایندگان 
مجلس در مرتفع کردن مشکالت جامعه رسانه ای استان تأکید 
اصحاب  معیشتی  اولویت های  ساماندهی  کرد:  خاطرنشان  و 
رسانه و همچنین ساماندهی وضع موجود و ارتقا سطح محتوایی 

تولیدات رسانه از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

خبر

چند خبر از عملکرد فرماندهی 
نیروی انتظامی شهرستان ایذه

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه از دستگیری  سه نفر سارق اماکن 
دولتی در پیان خبر داد وی گفت مأمورین پاسگاه پیان سه نفر 
باکار  بودند  نموده  سرقت  دولتی  اماکن  از  یکی  از  که  را  سارق 
تحقیقاتی شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی آن ها را دستگیر که 
به بزه خود اقرار و اعتراف و ضمن تشکیل پرونده تحویل مرجع 

قضایی گردیدند.
* * *

سارق  یک  دستگیری  از  ایذه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موتورسیکلت خبر داد سرهنگ حجت سفیدپوست گفت با توجه 
ایذه  در سطح شهرستان  موتورسیکلت  وقوع سرقت  افزایش  به 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأمورین  
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده و پایش و بازبینی فیلم های 
دوربین های مداربسته برخی از محل های سرقت احدی از سارقین 
موتورسیکلت را شناسایی و با هماهنگی مقام محترم قضایی موفق 
به دستگیری وی گردیدند.ایشان از عموم همشهریان درخواست 
نمود وسایل خود را مجهز به قفل و دزدگیر نمایند و از پارک وسایل 

خود درمحل های ناامن خودداری نمایند.
* * *

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه از کشف سرقت  در بخش هالیجان 
از  سرقت   پی  در  گفت  سفیدپوست  حجت  سرهنگ  داد  خبر 
زمین های کشاورزی دریکی از روستاهای بخش هالیجان  مأمورین 
این یگان باکار کارشناسی بر روی پرونده و تحقیقات و پیگیری 
را  وی  قضائی  هماهنگی  با  که  شدند  سارق  شناسایی  به  موفق 
دستگیر نمودند متهم تحت بازجویی به بزه انتسابی اقرار و اعتراف  
تحویل مرجع  پرونده تشکیل و جهت رسیدگی   رابطه  این  در 

قضائی گردید.
* * *

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه سرهنگ حجت سفیدپوست گفت 
در راستای طرح پیشگیری از سرقت و برخورد با متخلفین در چند 
روز گذشته تعداد چهارده مورد موتورسیکلت پالک مخدوش یا 
تعداد۸خودرو  و  امداد  یگان  مأمورین  توسط  مدارک  پالک  فاقد 
متخلف نیز توسط پلیس راهور توقیف و به پارکینگ داللت داده 
به رعایت  نمود نسبت  تقاضا  از عموم همشهریان  .ایشان  شدند 
قوانین راهنمایی و رانندگی اهتمام ویژه داشته باشند و از تردد با 

وسیله نقلیه فاقدپالک و مدارک خودداری نمایند.

انتظامی

بازدید سرزده معاون درمان وزارت بهداشت از بخش های درمانی رامهرمز
نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس  با پیگیری 
وزارت  درمان  معاون  بابایی  جان  قاسم  دکتر  اسالمی،  شورای 
نژادیان سرپرست  ابول  بهداشت و هیئت همراه و دکتر فرهاد 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز به شهرستان رامهرمز سفر کرد.
دوشنبه۹  »عصر  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
بهداشت،  وزارت  درمان  معاون  دکترقاسم جان بابایی  تیرماه« 
دکترفرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز به 
رامشیر  و  رامهرمز  مردم  نماینده  همراه حاج»ابراهیم«متینیان 
فرماندارشهرستان  قنبری  آرش  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
از  رامهرمز،  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  عزتی  دکتربهرام  و 

ویروس  درمانی  بخش  و  درمانی  بهداشتی،  عمرانی  پروژه های 
منحوس کرونا در بیمارستان  مادر بازدید کردند.

در حاشیه این دیدار دکترقاسم جان بابایی اظهار کرد: از پروژه 
نیمه تمام  پروژه های  از  اعم  شهرستان،  این  بهداشتی  عمرانی 
اورژانس و مرکز غربالگری سرطان بازدیدی بعمل آمده،  امیدواریم 
حداکثر چندماهه آینده پروژه ها تکمیل و به مرحله بهره برداری 
برسد. در این بازدید حاج ابراهیم متینیان نماینده مردم شریف 
به قرار  توجه  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  رامشیر  و  رامهرمز 
گرفتن رامهرمز در وضعیت قرمز شیوع کرونا، خواستار توجه ویژه 

وزارتخانه به این شهرستان شد.

 بازدید میدانی حاج ابراهیم متینیان از طرح 550 هکتاری رهبری و سد مخزنی جره
ابراهیم  حاج  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
متینیان نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس 
شورای اسالمی به همراه دریس مدیر شرکت بهره برداری از 
سد و شبکه های آبیاری زهره و جراحی خوزستان، مختاری 
مدیر سده مخزنی جره رامهرمز، ولی براتی مسئول دفتر 
علی بخشی  فرهاد  بخشدارمرکزی،  بیگدلی  علی  نماینده، 
بخشدار رودزرد و جمعی از مسئولین محلی از کانال های 
آبیاری طرح ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری و سد مخزنی 

جره بازدید میدانی کردند.
 مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، عبارتند از:

 ۲ ناحیه  غربی  حومه  در  سیفون ها  بازگشایی  دستور   -1
بخش مرکزی

۲- بازگشایی دریچه ای آب از سد مخزنی جره برای کشت 
تابستانی

۳- ایجاد کانالهای انحرافی در طرح موصوف
دوم طرح ۵۵۰ هکتاری  فاز  اجرای  در  تسریع جدی   -۴

مقام معظم رهبری
۵- رهاسازی ۷۵ میلیون مترمکعب از سدمخزنی جره در 

تابستان ۹۹ برای کشت تابستانی
جره،  سدمخزنی  جهادکشاورزی،  از  متشکل  کمیته   -6
فرمانداری و دفتر نماینده جهت توزیع متناسب آب برای 

کشت زراعت تابستان

فرماندار رامهرمز عنوان کرد:
با مسئوالنی که تکریم ارباب رجوع را انجام ندهند برخورد خواهد شد
 به علت شدت شیوع کرونا مردم از مراسم عزاداری و تشییع جنازه های پرجمعیت خودداری کنند

اداری  شورای  جلسه  در  رامهرمز  فرماندار 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  رامهرمز  شهرستان 
این که در فصل توزیع اعتبارات استانی هستیم 
لذا مسئوالن شهرستان باید از ادارات کل خود 
پیگیری کنند تا اعتبار موردنظر به اداره مربوطه 

در شهرستان اختصاص یابد.
آرش قنبری ادامه داد: تا به امروز هیچ کدام از 
اعالم  خود  سال ۹۹  برای  را  برنامه ای  مدیران 
سریعتر  چه  هر  که  است  نیاز  لذا  نکرده اند 
کنند.  اعالم  فرمانداری  به  را  خود  برنامه های 
اداری،  با بحث فساد  رابطه  او تصریح کرد: در 
مسئوالن باید مراقبت ویژه کنند و راه های نفوذ 
فساد را مسدود کنند و باکسانی که در سنوات 
گذشته اقدام به این عمل کرده اند بزودی برخورد 

خواهد شد.
 او افزود: از نکات بسیار مهمی که متأسفانه در 
ادارات اصاًل رعایت نمی شود تکریم ارباب رجوع، 
پاسخگویی نامناسب و بی احترامی است ، البته بر 
این مسئله واقفیم که ممکن است همه مشکالت 
مردم در ادارات حل نشود ولی حداقل می توان 
ارباب رجوع را با خوشرویی و توجیه الزم راهی 
کرد، لذا هر مدیری که موارد مربوط به تکریم 

ارباب رجوع را انجام ندهد توبیخ خواهد شد. 
 فرماندار رامهرمز عنوان کرد: متأسفانه به درستی 
از اموال دولتی در ادارات نگهداری نمی شود و 
باید  که  می گیرد  قرار  نیز  سرقت  مورد  گاهی 
او  گیرد.  صورت  رابطه  این  در  بیشتری  دقت 
و  شد  دولت  شبکه  به  ادارات  اتصال  خواستار 

ضمن پرداختن به مشکالت آب روستایی گفت: 
توانستیم آب آشامیدنی1۲  روستای حومه غربی 
را به شکلی به پایداری برسانیم و ۳۰ روستا را 
هم مورد بهسازی قراردادیم و در بحث آب شهر 
خواهیم  زمینه  این  در  تحولی  بزودی  رامهرمز 

داشت.
اقدامات کرونایی در سطح  با  رابطه  قنبری در 
در  را  خوبی  اقدامات  داشت:  بیان  شهرستان 
ابتدای کرونا  از  این رابطه در سطح شهرستان 
تاکنون انجام دادیم اما متأسفانه برگزاری مراسم 
پرجمعیت عزاداری و تشییع جنازه ها ، شیوع این 
از  بیماری را در شهرستان شدت داده است و 
همه مردم می خواهیم پروتکل های بهداشتی را 

جدا رعایت کنند.

امام جمعه رامهرمز عنوان کرد:
فرش قرمز از زیر پای مسئوالن باید جمع شود

 پروژه طرح دیمه و سیکل ترکیبی طرح هایی فریب دهنده بودند
امام جمعه رامهرمز در جلسه شورای اداری این 
چند  طی  متأسفانه  داشت:  اظهار  شهرستان 
در  خاصی  اقدام  شهر  سطح  در  گذشته  هفته 
رابطه با موضوع کرونا انجام نشد و هشدارهای 
الزم توسط مسئوالن به مردم در رابطه با عدم 

برگزاری مراسم ها داده نشد.
حجت االسالم سید اسماعیل موسوی در رابطه 
با مدیریت شهرستان گفت: مدیری موفق است 
که طرح و برنامه داشته باشد زیرا این شهرستان، 
شهرستان مستعدی هست و باید مسئوالن در 

این رابطه تالش و پیگیری مضاعف کنند.

او تصریح کرد: فرش های قرمز باید از زیر پای 
مدیران جمع شود و به فکر حل مشکالت مردم 
بود و طرح های جدید ارائه دهند تا اعتماد مردم 

بیشتر جلب شود.
پروژه  و  دیمه  طرح  افزود:  رامهرمز  امام جمعه 
طرح هایی  فقط  رامهرمز  ترکیبی  سیکل 
فریب دهنده بودند و به مردم امید واهی دادند 
و همه این مشکالت به مسئوالنی برمی گردد که 

خوب عمل نگردند.
حوزه  در  آینده  سال های  در  کرد:  عنوان  او 
زیرساخت های شهری و روستایی به علت عدم 

برنامه با مشکالت متعدد روبرو خواهیم شد و 
با  رامهرمز  شهرستان  نیز  کشاورزی  حوزه  در 

مشکالت و موانع بسیاری روبرو خواهد شد.
امام جمعه رامهرمز با اشاره به صندوق های وام 
خانگی گفت: چرا باید برخی مسائل در سطح 
شهر وقتی که بزرگ شد جلوگیری کنند ، مگر 
نمی شد از اول با نظارت و هوشمندی این مورد 

را مدیریت کرد.
مسئوالن  از  پایان  در  موسوی  حجت االسالم 
خواست همدیگر را درک کنند و اگر می خواهند 

به توفیق برسند دچار روزمرگی نشوند.
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مجتبی گهستونی 
باقی مانده  کامل  تخریب  خطر 
مسافرخانه قصر شیرین )بخشی 
ازملک سینما قدس اهواز یا همان 

ایران و آریا سابق( وجود دارد.
دوستداران  و  رسانه  اهالی  اگر 
حوزه میراث فرهنگی حساسیت الزم را به خرج ندهند، 
با فروش ملک سینما توسط حوزه هنری و موسسه 
باقی مانده  کامل  تخریب  خطر  سبز،  بهمن  سینما 
مسافرخانه قصرشیرین که جزئی از ملک سینما قدس 
اهواز وجود دارد. تا این لحظه اداره میراث فرهنگی اهواز 
و دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان در اهواز 
تمام تالش خود را کرده اند تا مانع تخریب ساختمان 
ساختمان  و  تابستانی  سینمای  سنگی  پرده  سینما، 
مسافرخانه بشوند، اما اندکی بی توجه ای موجب می شود 

که متولیان امر قانون را دور بزنند.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  ازجمله  مدیران  همه 

اسالمی خوزستان، شهرداری منطقه یک و شهرداری 
که  می دانند  خوب  و...  خوزستان  هنری  حوزه  کل، 
بی توجه ای به قوانین بافت و حفاظت از بناهای واجد 
و  برای حفظ  لذا  و مرتکب جرم.  یعنی تخلف  ارزش 
ارتقا سرانه فرهنگی در مرکز شهر اهواز ملک سینما 
قدس باید کاربری فرهنگی خود را حفظ کند و مرمت 
شود. مدیران و متولیان اگر خیلی دلشان برای تاریخ 
برای  بی مکانی  از  مدام  و  می سوزد  اهواز  فرهنگ  و 
انجمن های هنری رنج می برند، لطف اتاق های ساختمان 
مسافرخانه واقع در سینما قدس را مرمت کنید و به 

فضاهای فرهنگی خود اضافه کنید.
حوزه هنری اگر کمی شم و توانایی داشت به جای اجاره 
ملک در کیانپارس برای برگزاری کالس های آموزشی، 
فعالیت  کلی  و  می کرد  حفظ  را  سینما  ساختمان 
کجا  تا  بی تدبیری  بدهند.  انجام  می توانست  فرهنگی 
ادامه دارد؟ما را با توسعه پردیس سینمایی گول نزنید. 
فضاهای فرهنگی و قدیمی را یکی به یکی حذف نکنید. 

رگ ایرانی و ملی تان چرا نمی جنبد؟

گزارش از: یاسر موحدفرد 
پیشینه محمدعلی کشاورز: زاده: ۲۶ فروردین ۱۳۰۹ 

در اصفهان درگذشته: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در تهران
 بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران،  دارنده نشان 
هنرستان  ،دانش آموخته  هنر  و  فرهنگ  درجه یک 
دراماتیک  هنرهای  دانشکده  و  تهران  هنرپیشگی 
برخی  ،مجری   نقشه برداری  رشته  ،دانش آموخته 
صداوسیما  در  نقشه برداری  به  مربوط  برنامه های 
عالقه  دلیل  )به   پزشکی  دانشکده  در  ،پذیرفته شده 
به بازیگری از تحصیل در این رشته انصراف داد و به 
بازیگری پرداخت(، دریافت کارشناسی ارشد کارگردانی 

از کشور انگلیس در دو سال فرصت مطالعاتی.
رشیدی،  داوود  کنار  در  کشاورز  محمدعلی  از 
عزت اهلل انتظامی، جمشید مشایخی و علی نصیریان 
به سبب تأثیرشان در فیلم های ایرانی به عنوان پنج 
بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر، سینما و تلویزیون 
ایران یاد می شود. این هنرمند برجسته ایرانی براثر 

نارسایی کلیه در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
محمدعلی کشاورز در محله سیچان اصفهان زاده شد. 
وی فرزند دوم خانواده بود.  خاندان وی اصالتاً از گرجی 
تبارانی بوده که در زمان شاه عباس به ایران آمده و 
مسلمان شدند.نام خانوادگی پیشین او، »اصالنی« بوده  
است؛ خاندانی که اکنون بخش قابل توجهی از جمعیت 
گرجیان اصفهان و فریدون شهر را تشکیل می دهند.

وی یک بار ازدواج نمود که در سال ۱۳۵۲ این ازدواج 
به جدایی انجامید و پس ازآن دیگر ازدواج نکرد.  نتیجه 
این ازدواج دختر وی به نام »نلی کشاورز« است که در 

بلژیک زندگی و نقاشی تدریس می کند.
فعالیت هنری محمدعلی کشاورز

نخستین کار هنری اش، بازی در تله تئاتر »خودکشی« 
بود.   ۱۳۳۹ سال  در  نصیریان  علی  کارگردانی  به 
سپس در نمایش هایی هم چون ویولن ساز کره مونا، 
آنتیگون، آندورا، ادیپوس شهریار، بازی استریندبرگ 
بازی کرد. کشاورز با فیلم سازان نامداری چون فرخ 
بهرام  زورلینی،  والریو  گلستان،  ابراهیم  غفاری، 
بیضایی، ناصر تقوایی، نادر ابراهیمی، علی حاتمی، 
همکاری  کیارستمی  عباس  و  مهرجویی،  داریوش 
با بازیگرانی غیرایرانی هم چون آنتونی  کرده است و 

کوئین، و ماکس فون سیدو همبازی بوده  است.
فیلم شناسی محمدعلی کشاورز 

مجموعه های تلویزیونی: در سال ۱۳۴۷ به تلویزیون 
راه یافت و کارگردانی هنری قسمت هایی از سریال 
ماندگار  گرفت.  حضور  عهده  به  را  خانم  قمر  خانهٔ 
آتش  ناپلئون،  دایی جان  تلویزیونی:  مجموعه های 
بدون دود، هزاردستان )در نقش شعبان استخوانی(، 
سربداران )در نقش خواجه قشیری(، افسانه سلطان و 
شبان )در نقش خواب گزار اعظم(، پدرساالر، و گرگ ها.

فیلم های سینمایی: برای نخستین بار در سال ۱۳۴۳ 
بازیگری  غفاری  فرخ  ساخته  قوزی  شب  فیلم  با 
سینما را تجربه کرد و تا سال ۱۳۸۷ در ۴۷ فیلم 
سینمایی ایفای نقش کرده  است.  حضور در اثرهای 
مطرح سینمایی: رگبار، خشت و آینه، برزخی ها، 
کمال الملک، مردی که موش شد، کفش های میرزا 
ناصرالدین شاه  در جزیره،  مادر، جست وجو  نوروز، 
آکتور سینما، دلشدگان، آقای بخشدار، زیر درختان 

زیتون، روز واقعه و کمیته مجازات.
هنرمند برجسته بدون جایزه 

محمدعلی کشاورز برای بازی در فیلم مادر ساخته 
علی حاتمی نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد شد اما هیچ گاه جایزه ای از 
جشنواره فیلم فجر دریافت نکرد. در آیین پایانی 
به  تئاتر فجر  بین المللی  یکمین جشنواره  و  سی 
محمدعلی کشاورز نشان درجه یک فرهنگ و هنر 
را پیشکش شد . استاد زنده یاد محمدعلی کشاورز 
ایران است که در  ازجمله بزرگان فرهنگ و هنر 

سال ۱۳۸۲ به عنوان چهره ماندگار معرفی شد.
نقد کشاورز از ساخته نشدن فیلم شاهنامه فردوسی 
 محمدعلی کشاورز، همیشه بر این باور بوده، کار 
هنری انجام دادن یک نوع رسالت است، مخصوصاً 
بازیگری، چون این کار از سوی عده زیادی دیده 
می شود. به خاطر بازیگری خیلی کتاب خوانده است 
اما این مورد را در بازیگرهای دوره کنونی خیلی 
کم دیده است حتی بر این باور بوده، کارگردان های 
سینمای ایران هم در مورد موضوعی که می خواهند 

فیلم بسازند، پژوهش گسترده انجام نمی دهند. 
می خواهد  که  کارگردانی  است  کرده  نقد  وی 
را  مولوی  اصاًل  هم  بسازد  فیلم  مولوی  زمینه  در 
کتاب  دو  خواندن  با  می کند  فکر  و  نمی شناسد 
می داند،  بزرگ  شخصیت  این  درباره  را  همه چیز 
غافل از اینکه شناختن مولوی دستکم دوسال زمان 

الزم دارد. 
بوده  سال ها  من  خود  است:  گفته  کشاورز  استاد 
درباره مشاهیر بزرگ ایران ازجمله پورسینا، عطار 
نیشابوری، فردوسی توسی، سعدی، حافظ شیرازی 
و… کتاب می خوانم اما هنوز که هنوز است، خیلی 

چیزها را درباره ایشان نمی دانم. 
و  فردوسی  شاهنامه  آموزش  کمبود  نقد  با  وی 
نبود داستان های حکیم توسی در سینمای ایران 
دو  جهان  تاریخ  طول  در  نظرم  به  است:  گفته 
اسطوره شناس بزرگ داشتیم، یکی هومر یونانی و 
آنجا که می دانم  تا  دیگری فردوسی توسی است 
یونانی ها و بسیاری از مردم اروپایی و آمریکایی از 
دوران اولیه آموزش ابتدایی با هومر آشنا می شوند 
و به او افتخار می کنند اما شوربختانه فردوسی و 
نقش ایشان در ادب ایران هرروز برایمان کمرنگ تر 

می شود.
کشاورز از زبان کشاورز

پدرم  و  آمدم  دنیا  به  اصفهان  سیچون  محله  در 
 بزرگ محل بود. زندگی مرفه ای داشتیم و پدرم اهل 
عرفان بود و مولوی را خوب می شناخت. خاطرم 
هست نشست های هفتگی مشترکی با نویسندگان، 
شاعران و هر بزرگی که اهل عرفان در خانه مان بود  

و ساعت ها باهم بحث و تبادل نظر می کردند. 
ازاین روی خانواده باحال و هوای هنر و ادب آشنا بود. 
من به همراه خواهرم به مدرسه مریم می رفتیم که 
بر زبان و ادب فارسی و زبان و ادب  افزون  در آنجا 

ارمنی، راجع  به تئاتر و موسیقی هم صحبت می کردند.  
این  می رفتیم،  شاه عباس  مدرسه  به  که  دوره ای  در 
بود.  مسلمان  و  ارمنی  بچه های  از  تلفیقی  مدرسه 
ایتالیایی،  سالن های  مثل  که  داشت  سالنی  آنجا 
آنجا  در  پروژکتورهای خاصی هم داشت که  و  سن 
نمایشنامه های کودکانه یا ارمنی که همگی آموزشی 
و اخالقی بود اجرا می کردیم.  پس ازآن به مدرسه ادب 
رفتم و در آنجا انجمن ادبی تأسیس شد که در آن 
انشاءهای خوبی می نوشتیم و موسیقی هم  انجمن، 
ویلون  ساز  با  ماه  آنجا حدود ۶   در  می کردیم.   کار 
تمرین کردم و با این ساز آشنا شدم . این انجمن هر 
۱۵ روز یک بار در سالن مدرسه یک نمایش کمدی 
اخالقی اجرا می کرد که من هم در آنجا بازی می کردم. 
گاهی فقط می ایستادم و گاهی چند کالمی صحبت 
می نواخت؛  ارگ  مادربزرگم  و  تار  پدرم  می کردم. 

ازاین رو من از طریق موسیقی وارد تئاتر شدم. 
در زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تهران کوچ کردیم 
و دیپلم خودم را از مدرسه تمدن گرفتم. بعدازآن به 
دانشکده پزشکی رفتم اما به دالیلی انصراف دادم. آن 
زمان دانشکده پزشکی ملی تازه تأسیس شده بود و 
من هم برای ورود به این دانشکده در کنکور شرکت 
کرده و قبول شدم.  خاطرم هست یکی از استادان 
اتاق  به  را  ما  جسد  تشریح  برای  فیزیولوژی  درس 
تشریح برد. همان زمان بود که احساس کردم اصاًل 
تحمل و ظرفیت این رشته را ندارم. واقعاً نمی توانستم 
تشریح یک مرده را ببینم و باروحیه من سازگار نبود. به 

همین خاطر از دانشکده پزشکی بیرون آمدم.
پس ازآن خدمت سربازی رفتم.  برای گذراندن دوره 
چهارماهه دانشکده نظامی و گرفتن درجه افسری، 
خدمت بودم.  در آنجا با بزرگانی چون احمد محمود 
و فرهنگ شریف آشنا و هم خدمت بودم. خاطرم 
هست در آن جا فرمانده روشنفکری داشتیم. برای 
فرار از برنامه های سربازی به این فرمانده گفتم که 
کار تئاتر می کنم. ایشان هم استقبال کرد و اجازه 
داد که در دوران خدمت کار تئاتر انجام دهم. در 
آنجا یک افسر نمایشنامه های ملی میهنی می نوشت 
با این مضمون که ما درراه وطن کشته می شویم. 
این خیلی خوب بود چون باعث شد دوران خدمت 

را با فعالیت های هنری در پادگان سپری کنم. 
هنرستان  کنکور  در  سربازی  خدمت  از  پس 
 ۲۰ از  یکی  جزو  و  کرده  شرکت  هنرپیشگی 
پذیرفته شده این هنرستان شدم. در این هنرستان 
از حضور استادان طراز اول بهره برده و به صورت 
علمی با تئاتر آشنا شدم. پس از دانش آموختگی از 
این هنرستان در اداره تئاتر استخدام شدم. به این 
صورت که هم کار تئاتر می کردم و هم کارمند بودم 

البته هم زمان در تلویزیون هم فعالیت می کردم.
با  دراماتیک  هنرهای  دانشکده  سال ها  همان 
شد.   تأسیس  فروغ  دکتر  زیاد  بسیار  تالش های 
این  تئاتر در  بازیگری و  به مدت ۴ سال در رشته 
دانشکده تحصیل کردم. مدت دو سال به انگلیس 
رفتم و کارشناسی ارشد کارگردانی خود را از آن جا 
گرفتم.  مدتی کارگردان برنامه های تلویزیونی بودم 
بااحتیاط جلو  اما  کارکردم  فراوانی  تله تئاترهای  و 
چگونه  که  بود  مهم  برایم  خیلی  چون  می رفتم؛ 
تئاتر را در تلویزیون نشان دهم اما حقیقتاً عالقه ام 
بیشتر به بازیگری بود تا کارگردانی.  معتقدم اول 
باید هنرپیشه باشد و بعد کارگردان؛ در این صورت 
خیلی بهتر حس ها را درک کرده و می تواند بازی را 
رهبری کند.  عالقه فراوانی به موسیقی دارم البته 
دوره کوتاهی ویلون می زدم و سپس هم  کمی سه تار 
عالقمند  همیشه  ایرانی  موسیقی  به  اما  کارکردم 
و  فراگرفته ام  را هم  موسیقی  هستم. دستگاه های 
نزدیکی  ارتباط  موسیقی  عرصه  عزیزان  بیشتر  با 
داشتم. به نظرم موسیقی اصیل ما بسیار موسیقی 
جوان ها  که  امیدوارم  و  است  ارزشمندی  و  غنی 
به دنبال این موسیقی بروند و در حفظ و پیشرفت 
آن قدم بردارند.  کشورمان ایران در زمینه موسیقی 
و دیگر هنرها و زبان و ادب، مشاهیر بزرگی در دامان 
خود پرورش داده است و پیشنهاد می کنم جوان ها 
با پیشینه هنر و ادب این مرز و بوم آشنا  بیشتر 
شوند. جوانان شور و انگیزه باالیی دارند و اگر به 
کاری که انجام می دهند عشق داشته باشند حتماً 
موفق می شوند.همه کاره ای هنری ام را دوست دارم؛ 
چون هرکدام در زمان خودش انتخاب درستی بود.  
به طور مثال فیلم »شب قوزی« فرخ غفاری صنعت 
فیلمسازی را عوض کرد یا کارهایی را که با مرحوم 
خیلی  با  دارم.  دوست  خیلی  داشتم  حاتمی  علی 
اسمی  خودشان  برای  بعداً  که  کارگردان هایی  از 
دست وپا کردند مثل بهرام بیضایی و... هم کارکردم.

کلی  آن  درباره  که  حاتمی  علی  فیلم  آخرین 
صحبت کرده بودیم و فیلمنامه اش را نوشته بود و 
کارهای پیش تولیدش را انجام داده بود اما متأسفانه 
یکی  هزاردستان  بدهد.سریال  انجامش  نتوانست 
از شاهکارهای هنرهای نمایشی در تاریخ معاصر 
ایران است. ماندگارترین تأثیر این سریال در تاریخ 
سینمایی  شهرک  ساخته شدن  ایران،  سینمای 
غزالی است. گفته می شود علی حاتمی، فیلمنامه 

هزاردستان را ۸ تا ۱۰ بار بازنویسی کرد. 
بیالن کاری محمدعلی کشاورز 

کشاورز در ۵۰ سال در بیشتر از ۴۷ فیلم و ۳۵ 
مجموعه تلویزیونی و ده ها تئاتر بازی کرده است.  
در ۳۰  سالگی برای نخستین بار به صورت حرفه ای 
با نقش یک  روی صحنه تئاتر رفت. ۴ سال بعد 
تا  شد  سینما  وارد  قوزی  شب  فیلم  در  سلمانی 
ایران  تلویزیون   تئاتر و  بر صحنه سینما،  نیم قرن 

بدرخشد.

استاد محمدعلی کشاورز 
بازیگری برجسته بدون جایزه

مجتبی گهستونی )روزنامه نگار و فعال میراث فرهنگی و گردشگری(
در دو روز گذشته مطلبی در خصوص محله »امانیه« اهواز به دستم رسید 
و خواننده هایی هم داشت. متنی که پس از خوانش چندباره آن پی بردیم 
که نود درصد اطالعش غلط است. ازآنجایی که عده ای مطلب موردنظر را 
برای من ارسال کردند تا نظر بدهم پیش از خواندن مطلب به پریشانی در 
آن نوشتار پی برده و تصمیم گرفتم که یادداشتی بنویسم. چون نوشتار 
مربوط به تاریخچه امانیه برای بسیاری با ابهام همراه بود، تصمیم گرفتم 
با بستگان افرادی همچون عزیزجرج، ماما جمیله، پتروس و هایریک که 
نامشان در مطلب مربوط به تاریخچه امانیه ذکرشده دیدار و گفت وگو کنم.

اینکه نویسنده موردنظر اشاره می کند که ساکنان امانیه فقط یک قومیت 
خاص از مسلمانان و مسیحي بودند، موضوعی کاماًل رد شده است و شواهد 
و قرائن حکایت از تنوع قومیتی در آنجا داشته و دارد. ضمن آنکه مسیحیان 
ارمنی، آشوری و کلتانی اهواز به دلیل مجاورت با سه کلیسا، یک انجمن و 
دو آرامستان خود عمدتاً در محالت سیمتری، بیست چهارمتری و نادری 
و درنهایت کیانپارس زندگی می کردند. ضمن اینکه مسیحیان خوزستان 
خود را منسوب به هیچ قومیتی از اقوام خوزستانی نمی دانند و قومیت 
خود را ارمنی، آشوری کلدانی می دانند. از طرفی گویش برخی از آنها به 
دلیل مجاورت با برخی اقوام، دلیل وابستگی قومی شان به قوم دیگر نیست. 
اما بپردازیم به ادامه نقد و بررسی مطلب تاریخچه امانیه. اساساً امانیه 
فعلی که درگذشته زمین خالی فراوان داشته محله ای جدید است و 
عمده ادارات و مراکز نظامی در آنجا مستقر بودند. حتی اگر به روایتی 
درگذشته روستایی به نام امانیه هم وجود داشته آن نام ربطی به ساخت 
»امنیه« یا همان اداره پلیس در کنار ساختمان سه گوش که در نوشتار 
تاریخچه امانیه آمده ندارد. به گفته منابع مختلف از دوستان مسیحی، 
تأکید نویسنده نامبرده در خصوص سکونت جمعیت قابل توجه ای از 
مسیحیان در امانی صحت ندارد و بین یک تا دو خانوار ساکن مسیحی 
نوشتار ذکرشده  قومیت مسیحیانی که در آن  از سویی  داشته است. 

به هیچ وجه صحت ندارد.
افراد مطلع بامطالعه همان خط اول نوشتار موردنظر متوجه سوگیری 
احتمالی آن نوشتار می شوند. اما اگر فرض بگیریم که هیچ قصد و نیت 
خالف واقعی در پشت آن نوشتار وجود نداشته باید بگویم مطلب تاریخ 
مطلب  آن  از  بخشی  در  است.  برخوردار  بسیار  پراکنده گویی  از  امانیه 
اشاره شده که »مسیحیان عرب ارمنی در اهواز قدمتی تاریخي دارند« 
اما باید اشاره کرد که ارامنه ایران و خوزستان به هیچ وجه قومیت عرب و 
بختیاری و لر و... ندارند و تابعیت ایرانی آنها به معنی وابستگی شان به هیچ 
قومی در ایران نیست. ضمن اینکه در دوران شاه عباس، ارامنه از کناره رود 
ارس به مناطق مرکزی ایران کوچ داده شدند. از سویی در دوره اشکانیان 
هم رابطه ایران و ارمنستان )زادگاه اصلی ارامنه( تا به امروز گسترده و 

دیرینه بوده است. 
اما از دیگر نوشته های غیرواقع آن نویسنده، ارمنی معرفی کردن »عزیز 
جرج« و ریاست او بر ارامنه است که هر دو مورد کاماًل غلط است. عزیز 
جرج با فامیلی »سفیری« یک مسیحی کلدانی بود و به جامعه ارامنه 
مسیحی هیچ تعلق و وابستگی نداشت. دوم اینکه ایشان یک فرد ثروتمند 
مسیحی بود ولی مسئولیتی در جامعه مسیحیان نداشت. اما بااین حال 
خانواده عزیز جرج در امانی زندگی می کردند و خانه و محل کارشان جنب 
بیمارستان شیر و خورشید )آیت اهلل طالقانی( بود. به نوعی تنها خانواده 
مسیحی بودند که در امانیه زندگی می کردند و یک خانواده دیگر تنها 

مدت کوتاهی آنجا بودند. 
در نوشتار موردنظر اشاره شده که قبرستان مردم اهواز ساکن غرب کارون 
زمین فعلی کتابخانه عمومی اهواز روبروی اداره کل دارایی در امانیه بود. 
از آنها  ایی  با فاصله  چنین قبرستانی که مدعی می شوند مسلمانان و 
مسیحیان مردگان خود را آنجا بخاک می سپردند در امانیه وجود ندارد 
بلکه آن قبرستان مسلمان و مسیحی در شرق اهواز و محل فعلی »مصلی« 
وجود داشت که با توسعه شهری از بین رفت. در پیرامون مصلی هم اکنون 
فقط دو قبر وجود دارد که یکی از این قبرها در اتاقکی است که به زنده یاد 
»عبداالمیر نگهبان« نماینده مجلس شورای ملی و نویسنده کتاب اوضاح 
طبیعی خوزستان تعلق دارد و قبر دیگر متعلق به یک فردیست که سنگ 

مزارش موجود نیست. 
در مطلب تاریخچه امانیه، نویسنده مدعی شده بود که عزیزجورج برای 
توقفگاه  »ایران پیما« شد  گاراژ  بعدها  که  در محلی  دیزلی  خودروهای 
ساخت و این قسمت از امانیه »دیزل آباد« نام گرفت. این پیشینه  به عزیز 
جرج که اصالً در کار خوردرو نبود مربوط نمی شود بلکه سرنوشت شخصی 

به نام »کریم چیکو« که یک مسیحی کلدانی بود مربوط است. 
اما در بخش دیگری از نوشتار مربوط به تاریخچه امانیه اشاره شده که 
عزیز جرج در حدفاصل مکان فعلی گمرک و بانک ملی، فرودگاه ساخت 
و دو هواپیمای ملخی به اهواز آورد. این ادعا توسط همه مسیحیانی که 
می شناسم و نسبت قوم و خویشی و آشنایی با عزیز جرج دارند بی اساس 
عنوان شده است. این در حالی است که عزیز جرج کارخانه و کارگاه تولید 
آرد، بلوک و آجر داشت. ایشان حتی یک گاراژ در کیانپارس، جنب سچه 

قطار، محل فعلی بنیاد شهید، روبروی لباس فروشی  فعلی داشت. 
در متن مربوط به تاریخچه امانیه ادعای دیگری درباره محل مطب خواهِر 
عزیزجورج یعنی »ماماجمیله« که البته حکیم بود مطرح شد که صحت 
ندارد. در اصل مطب ماما جمیله در محل کنونی اداره گاز در امانیه نبود 
بلکه مطب و محل زندگی ایشان در کنار کلیسای »مارشمعون« در خیابان 

نادری بود. حتی وقتی با دختر ماما جمیله که یک زن هفتادساله است 
حرف زدم ایشان اعالم کرد هیچگاه در امانیه زندگی نکرده اند. شخصاً یک 
عکسی در اختیاردارم که ماما جمیله، »عزیز الیایی« و فرزند دیگرشان 

کنار هم در وردی مطب و خانه شان واقع در نادری ایستاده اند. 
اینجا الزم است که یک توضیح مختصر بدهم. چون چند بار شنیدم که 
برخی به اشتباه وقتی نام فامیلی »الیایی« که مسیحیان کلدانی هستند 
را می شنوند یاد شخصی به نام »« می افتند که از هموطنان کلیمی 
)یهودی( اهواز بودند که همین الیاهو گاراژی در سی متری )خیابان 
دکتر شریعتی( داشت که هنوز هم به همان نام معروف است. نویسنده 
به  بررشی  نادرست،  برداشت  همین  با  امانیه  تاریخچه  مطلب  همین 
برخی از خانواده های یهودی اهواز ازجمله »یوسف سامیح« می زند. اما 
در کل نویسنده موردنظر آنچه درباره این ساعت ساز و ساعت فروش ماهر 

و قدیمی می دهد درست است. 
اما در ادامه مطلب مربوط به تاریخچه امانیه اشاره شده که برادر عزیز 
جورج، مرحوم استاد »پتروس« بود. درحالی که عزیز جرج برادری به نام 
پتروس نداشت. حتی پسر مرحوم استاد پتروس اعالم کرد عمویی به 
نام عزیز جرج نداشته است. توضیح اینکه پتروس نوری استاد تراشکاری 
بود. در ادامه گفته شد که نوه های عزیز جرج االن در خیابان ۲۴ متری 
صنعتگر هستند.این در حالیست که عزیز جرج دو فرزند به نام »ارژنگ« 
و »فرهنگ« داشت که هردو هم فوت کردند. خود عزیز جرج هم در 

ایتالیا دفن است.
  نویسنده محترم تاریخچه امانیه حتی تأکید کرده که مالک سیم پیچی 
»هایریک« در بیست چهار متری فعلی نوه پسری مرحوم استاد پتروس 
و نوه دختری مرحوم عزیزجورج است. درحالی که »تاریک سرگز«، یک 
مسیحی »آشوری« و اصالتاً اهل »ارومیه« است و پس از خدمت سربازی 
خود در اهواز از این شهر زن گرفته و ازدواج کرده است و هر دو فرزند 
فامیلی هم  ایشان حتی نسبت  اینجانب هم دوست هستند.  با  ایشان 
نوه دختری عزیز جرج  اینکه  به  با عزیز جرج نداشته است چه برسد 
باشد. بااین حال  نوه پسری پتروس نبود بلکه داماد ایشان است. در ضمن 
هم فرزندان پتروس را می شناسم و هم برخی نوه هایش که همگی یا 

همشهری ما در اهواز هستند یا در خارج از کشور زندگی می کنند. 
نویسنده موردنظر در ادامه اطالعات غلط دیگری به مخاطب می دهد و 
تأکید می کند که »فلکه ساعت« را فرزند مرحوم ماما جمیله که معاون 
شهردار اهواز بود ساخته است. اول اینکه هیچ کدام از فرزندان ماما جمیله، 
معاون شهردار نبودند. تنها یک دختر ایشان بیش از چهل سال کارمند 
بایگانی شهرداری بود و دوسالیست که بازنشسته شده است. این در حالی 
است که اعضای شورای خلیفه گری ارامنه اهواز فلکه ساعت را به میمنت 
و عقربه های آن  والدت حضرت مسیح که ۲۵ دسامبر است ساختند 
را روی ۲۵ دقیقه تنظیم کردند. در عکس هایی هم که از موقع افتتاح 
فلکه ساعت موجود است تصاویر مربوط به اسقف اعظم ارامنه، »وازن 
»آرشاوین  بودند،  نگرو«  »قنادی  مالکین  که  همسرش  و  شاوردیان« 
ابراهامیان« که از مهندسان شهرداری اهواز بود، »مارتادوس مرادیان«، 
»والوس« و »یسایی« از دیگر ارامنه اهواز را در کنار فرماندهی لشکر نود 
و دو زرهی می توان مشاهده کرد. پس نسبت ساخت این میدان به فرزند 

ماما جمیله صحت ندارد. 
همچنین در آن نوشتار مطالبی درباره کاربری برخی بناها ذکرشده که 
برخی موارد آن قابل اصالح است. اول اینکه ساختمان »سه گوش« در 
سال ۱۳۰۸ به عنوان مقر بانک ملی مرکزی اهواز افتتاح شد، در سال 

۱۳۱۱ مقر اداره استانداری بود و در سال ۱۳۲۱ به مقر ارتش متفقین 
در خوزستان در زمان اشغال اهواز در جنگ جهانی دوم( تبدیل شد. به 
قول دکتر »عباس امام« نویسنده و پژوهشگر، ساختمان سه گوش در 
سال ۱۳۳۰ مقر سازمان آمریکایی اصل چهار ترومن، ستاد استانداری 
خوزستان، ستاد فرمانداری اهواز بود و در سال ۱۳۳۶ به مبلغ ۲ میلیون 
و دویست هزار تومان از بانک ملی ایران خریداری و به دانشکده پزشکی 
دانشگاه »جندی شاپور« تبدیل شد. همچنین از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ 
دانش سرای عالی تربیت دبیر، مرکز علوم پایه دانشگاه جندی شاپور، مرکز 
علمی و سمعی ـ بصری دانشگاه جندی شاپور، دانشکده علوم و سازمان 
مرکزی این دانشگاه بود. کاربری این ساختمان در سال ۱۳۵۰ به دانشکده 
ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه جندی شاپور تبدیل و در سال ۱۳۸۹ 
تخلیه و به دانشکده ادبیات و علوم انسانی واقع در دانشگاه شهید چمران 

منتقل شد.
لذا ادعای نویسنده تاریخچه امانیه که معتقد است رضاشاه، استانداری 
خوزستان را در محل فعلی دانشگاه سه گوش ساخت صحت ندارد. بلکه 
بنا وجود داشت و بعدها برای مدتی از آن به عنوان استانداری استفاده شد. 
همانطور که در باال هم ذکر شد به یک شبه ساختمان سه گوش به دانشگاه 

پزشکی جندی شاپور تبدیل نشد. 
باشگاه افسران هم محل فعلی هشت بنگله های راه آهن بود و نه ساختمان 
فعلی فرمانداری اهواز. برخی از هشت بنگله ها برای مدتی در اختیار ارتش 
قرار داشت. باشگاه راه آهن هم همانطور که نویسنده تاریخچه امانیه گفته 

ابتدای پل، روبروی ساختمان سه گوش بود. 
ساختمان فعلی برق منطقه ای در امانیه، جنب اداره کل فعلی ارشاد و 
کتابخانه عمومی، روبروی دارایی و ساختمان سه گوش، روزگاری شهرداری 
اهواز، هتل شوش، سازمان آب و برق، اداره اطالعات و درنهایت در دهه 
هشتاد هم شرکت برق منطقه ای خوزستان شد. باشگاه فعلی تاج )بعدها 

دیهیم( هم پشت تاالر شهر و روبروی اداره ثبت احوال قرار داشت. 
درست  بعضاً  و  اشاره کرده  نویسنده  که  دیگر  موارد  برخی  به  ادامه  در 
هستند نمی پردازم. اما آنچه برای من و بسیاری از افراد که باشخصیت های 
نامبرده در نوشته تاریخچه امانیه مرتبط بودند مشخص است که نویسنده 
یا به شنیده ها اکتفا کرده یا دچار خطا و جابه جایی نسبت ها و مکان ها 
شده است. به همین دلیل بر خود واجب دیدم که برای روشن شدن 
موضوع و جلوگیری از گمراهی ظاهراً ناخواسته مخاطب توسط نویسنده 
قبلی، توضیحاتی بدهم.  به امید اینکه راویان و نویسندگان همواره در 

نوشته هایشان امانتدار باشند. پاینده باشید.

در نقد نوشتاری درخصوص تاریخچه امانیه

ارائه آدرس های غلط، ناشی از کم آگاهیست یا فراموشی خاطرات؟

خطر تخریب مسافرخانه قصرشیرین، 
بنایی که بخشی از سینما قدس )ایران یا آریا سابق(است
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بدن انسان یک سیستم پیچیده و شگفت انگیز است 
زمان بندی  مختلف،  کار های  انجام  برای  حتی  که 
واقع  در  دهد.  می  اختصاص  به خود  را  مشخصی 
اصلی  زمان سنج  یک  خود  بدن  در  انسان ها  تمام 
دارند که این زمان سنج در هیپوتاالموس مغز شما 
قرار دارد و مانند رهبری در زمان های مختلف روز، 
پیام ها و سیگنال های هدایت کننده به سراسر بدن 

شما می فرستد.
تابا؛آگاهی از ساعت های اختصاصی بدن در کیفیت 
زندگی بسیار حائز اهمیت است که در ادامه شما را 

با این زمان های شگفت انگیز بدن آشنا می کنیم:
ساعت ۶ تا ۹ صبح نباید خرید کنید، زیرا گرسنه 
افراد گرسنه ۶۰  هستید. تحقیقات نشان می دهد 
درصد بیشتر خرید می کنند. نکته جالب این است 
که بیشتر افراد بعد از سیر شدن، آن خرید دلشان 

را می زند.
در صورت نیاز به تزریق هر آمپولی ساعت ۹ صبح 
تزریق  از  ناشی  عوارض  زیرا  است،  زمان  بهترین 
این زمان به حداقل می رسد و بدن در  آمپول در 

مقابل اشعه ایکس مقاومت می کند.
ساعت ۱۰ صبح حرارت بدن باالست؛ بنابراین بدترین 
ساعت برای اندازه گیری تب بدن محسوب می شود. 
بین ساعت های ۱۰ تا ۱۲ احتمال سکته های قلبی 

بیشتر از هر زمان دیگری است.

قلبی  معاینات  در  است  ممکن  صبح   ۱۱ ساعت 
)الکتروکاردیوگرافی( اشتباهاتی رخ دهد و مشکل 
قلب در این لحظه دیده نشود. همچنین بدن و قلب 
تا مسائل ریاضی  در این ساعت کاماًل آماده است 

سخت را حل کند.

ساعت ۱۴ تا ۱۴.۳۰ برای افرادی که از دندانپزشکی 
ترس دارند، بهترین موقعیت است. چون افراد در این 

زمان کمتر احساس درد می کنند.
ساعت ۱۶ عصر برای ورزش کردن بهترین ساعت 
است. همچنین فشار و گردش خون بدن در بهترین 

حالت است و بیشتر از هر ساعتی روی الغری افراد 
تأثیر می گذارد.

ساعت ۱۷ عصر کلیه و مثانه خوب کار می کند. در 
واقع زمانی است که ناخن و مو ها رشد خوبی دارند 
و اسید معده افزایش می یابد. برای همین در این 
ساعت احتمال خونریزی و حتی سقط جنین هم 

بیشتر است.
ساعت ۱۹ عصر برای افرادی که داروی فشار خون 
فشار  ساعت  این  در  است.  مهم  می کنند،  مصرف 
خون کاهش می یابد و تاثیر دارو دو برابر می شود. 
همچنین تاثیر دارو های ضد افسردگی هم در این 

ساعت بسیار زیاد است.
ساعت ۲۰ شب میزان چربی کبد کاهش پیدا می کند 
و خون کثیف بیشتری به قلب می رسد.کسانی که 
آلرژی و آسم دارند یا آنتی بیوتیک مصرف می کنند 
این  در  چون  کنند،  مصرف  دارو  ساعت  این  باید 

ساعت دارو بیشترین میزان تاثیر را دارد.
افزایش  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  البته   
ناگهانی هورمون ها در دوران نوجوانی و بلوغ ساعت 
زیستی بدن را دچار تغییر می کند و عقب می اندازد. 
البته به مرور زمان و در زندگی، دوباره ساعت های 
به  بیداری  و  خواب  عادت  مانند  بدن  اختصاصی 

دوران قبل از بلوغ بر می گردد.

با ساعات اختصاصی بدن تان آشنا شوید

رسانجام چیزی عملی و صادقانه از رئیس کلینیک 
بیامریهای عفونی دانشگاه مریلند ، ایاالت متحده آمریکا

با ویروس کرونا  ۱- ممکن است ماهها یا سالها 
زندگی کنیم. بیایید آن را انکار یا وحشت نکنیم. 
بیایید زندگی خود را بی فایده نکنیم. بیایید یاد 

بگیریم که با این واقعیت زندگی کنیم.
به  که  را  کرونا  ویروس های  نمی توانید  شما   -۲
و  کنید  نابود   ، کرده اند  نفوذ  سلولی  دیواره های 
گالن های آب گرم را بنوشید ،فقط بیشتر اوقات 

به حمام می روید.
۳- شستن دستها و حفظ فاصله فیزیکی دو متری 

بهترین روش برای محافظت از شما است.
۴- اگر بیمار کرونایی در خانه ندارید ، دیگر نیازی 

به ضدعفونی سطوح خانه ندارید.
5- بسته بندی خریدهای سوپری و غیره ، پمپ های 
دستگاههای  و  خرید  چرخ دستی های   ، بنزین 

خودپرداز باعث ایجاد عفونت نمی شوند.
۶- دستان خود را بشویید و طبق معمول زندگی 

کنید.
۷- ویروس کرونا یک عفونت غذایی نیست. این 
بیماری با قطره های عفونت مانند آنفوالنزا همراه 
است. هیچ خطر مشخصی مبنی بر انتقال کرونا با 

سفارش غذا وجود ندارد.
عفونت های  و  حساسیت ها  از  بسیاری  با   -8
ویروسی می توانید حس بویایی خود را از دست 
دهید. این فقط یک عالمت غیراختصاصی ویروس 

کرونا است.
۹- هنگامی که در خانه هستید، الزم نیست لباس 

خود را فوراً عوض کنید و دوش بگیرید!
۱۰- ویروس کرونا در هوا آویزان نمی شود. این یک 
عفونت قطره تنفسی است که نیاز به تماس نزدیک 

دارد.
۱۱- هوا تمیز است، می توانید )فقط با حفظ فاصله 
فیزیکی خود( زمان خوبی را در پارک ها طی کنید.

۱۲- استفاده از صابون معمولی در برابر ویروس 
کرونا، نه صابون ضد باکتریایی کافی است. این یک 

ویروس است، نه یک باکتری.
خود  غذایی  سفارشات  نگران  نیست  الزم   -۱۳
در  را  آن  تمایل می توانید  در صورت  اما  باشید؛ 

ماکروویو گرم کنید.
با  منزل  به  کرونا  ویروس  آوردن  شانس   =-۱۴
کفش های شما مثل این است که در روز دو بار 
با رعد و برق برخورد کنید! من ۲۰ سال است که 

علیه ویروس ها کار می کنم.
زنجبیل  و  نیشکر  آب  سرکه،  گرفتن  با   -۱5
برای  اینها  باشید!  امان  در  ویروس  از  نمی توانید 

مصونیت است نه یک درمان.
۱۶- پوشیدن ماسک برای مدت طوالنی در تنفس 
و میزان اکسیژن شما اختالل ایجاد می کند. فقط 

آن را در جمعیت بپوشید.

ویروس  است؛  بدی  ایده  نیز  دستکش  پوشیدن 
می تواند در دستکش جمع شود و در صورت لمِس 
صورت به راحتی انتقال یابد. فقط بهتر است که 

مرتباً دستان خود را بشویید.
۱۷- ایمنی با ماندن همیشه در یک محیط استریل 
تضعیف می شود. حتی اگر غذاهای تقویت کننده 
ایمنی را می خورید، لطفاً به طور مرتب از خانه خود 

بیرون بروید به پارک و ساحل بروید.
با قرار گرفتن در معرض پاتوژنها  مصونیت بدن 
افزایش می یابد، نه با نشستن در خانه و مصرف 

غذاهای سرخ شده، تند، قندی و نوشیدنی ها.
ما باید یاد بگیریم که با ویروس کرونا زندگی کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان 
اینکه استفاده از ماسک تا 8۰ درصد از انتشار ویروس کرونا 
جلوگیری می کند از مردم خواست استفاده از ماسک را 

جدی بگیرند.
دکتر سیما سادات الری شامگاه شنبه در گفت و گوی ویژه 
خبری شبکه خوزستان بیان کرد: بهترین کاری که مردم 
می توانند در این شرایط انجام دهند استفاده از ماسک است 
در این راستا پویش ” هشتگ من ماسک می زنم” راه اندازی 

شده تا مردم را به زدن ماسک تشویق کند.
وی با اشاره به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پیگیر وضعیت کرونا در تمامی استان ها است ادامه داد: در 
خرید تجهیزات و اعزام نیروی کمکی به خوزستان وزارت 
بهداشت تمام تالش خود را داشته و بازهم اگر درخواست 

کمک شود به کادر درمان این استان کمک خواهد شد.
کرونا  مبتالبه  افراد  رسمی  آمار  داد:  ادامه  الری  دکتر 
با توجه به تجمیع آمار در سطح استان ها  به طور روزانه 
اعالم می شود و نرم افزاری به نام ماسک بر روی گوشی 
نرم افزار  این  با  می توانند  مردم  که  است  قابل راه اندازی 

می توانند از آخرین وضعیت کرونا در کشور مطلع شوند.
در ادامه این گفت و گو سخنگوی ستاد استانی مقابله با 
کرونا خوزستان بیان کرد: در همان ابتدای شیوع بیماری 
با کرونا تصمیم الزم برای اعمال  در استان ستاد مقابله 

محدودیت و ممنوعیت ها را اتخاذ کرد.
رضا نجاتی بیان کرد: هر تصمیمی که در ستاد مقابله با 
کرونای استان گرفته می شود با نظر دانشگاهیان است و 

روز یکشنبه )امروز( در ستاد ملی مقابله با کرونا تفویض 
نظر ستاد  با  اختیار در مورد تصمیم گیری محدودیت ها 
استانی مشخص می شود. خوزستان در بحث شیوع بیماری 
کرونا از یک ماه پیش در وضعیت قرمز قرارگرفته است و در 
روزهای اخیر تعداد مبتالیان این استان به نحو چشمگیری 
افزایش یافته است. مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اهواز باال 
رفتن آمار مبتالیان به ویروس کرونا در خوزستان را ناشی 
از رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توسط اصناف، مردم 

و ادارات و همچنین افزایش بیماریابی بیان کرده اند.
علوم  دانشگاه  سرپرست  نژادیان  ابول  فرهاد  دکتر  گفته  به 
درنتیجه ی  و  برآوردها  مطابق  اهواز  جندی شاپور  پزشکی 
بررسی نرخ موارد بستری مبتالیان به کرونا تا ۳۰ خرداد ۹۹ 
شهرهای آبادان، امیدیه، اندیمشک، ماهشهر، دزفول، رامهرمز، 

شوش، شوشتر و مسجدسلیمان در وضعیت قرمز قرار دارند.

ماسک تا ۸۰ درصد از شیوع کرونا جلوگیری می کند

 محصوالت سویا در رژیم های غذایی بسیاری از مردم 
بویژه گیاهخواران از مواد اصلی هستند. با این وجود، 
مصرف سویا و اثرات احتمالی آن بر هورمون ها، خطر 

بروز سرطان و سالمت کلی بحث برانگیز است.
سویا فواید زیادی دارد، اما همه محصوالت سویا به طور 
برابر مفید و سودمند نیستند. اما به طور کلی، سویا می 

تواند منبع خوبی برای تغذیه باشد.
خود سویا سرشار از پروتئین است. در حقیقت، غذاهای 
کامل سویا حاوی نه اسید آمینه ضروری هستند که 
بدن به آن نیاز دارد که به تنهایی قادر به تولید آن 
نیست. مصرف پروتئین کامل به ویژه برای گیاهخواران 
بسیار مهم است زیرا بسیاری از گوشت ها منبع اصلی 

پروتئین کامل هستند.
بجز پروتئین، برخی از مواد مغذی مفید دیگر نیز در 
فیبر،  مثال، سویا حاوی  عنوان  به  دارد.  وجود  سویا 
کلسیم، ویتامین A، ویتامین C و آهن است. بعضی 
از غذاهایی که از سویا تخمیر شده تهیه می شوند 
حاوی پروبیوتیک هایی هستند که برای سالمتی روده 

و میکروبیوم مفید هستند.
ایزوفالون ها هستند که  غذاهای حاوی سویا دارای 
نوعی فیتواستروژن ها هستند به این معنی که آنها 
به روش مشابه استروژن عمل می کنند. آنها به طور 
طبیعی در بسیاری از گیاهان رخ می دهند، اما غذاهای 
سویا بیشترین میزان ایزوفالون ها را دارند. اگرچه این 
ایزوفالون ها ممکن است برای زنان مسن فواید زیادی 
داشته باشد، اما چند مطالعه نشان داده اند که تأثیر 

منفی بر بدن می گذارند.
رفتار  استروژن  مانند  ایزوفالوونها  این  که  آنجا  از 

می کنند، ممکن است برای زنان یائسه مفید باشد. 
این امر به این دلیل است که تخمدان ها با افزایش 
سن، استروژن کمتری تولید می کنند که می تواند 
گرگرفتگی  شبانه،  عرق  مانند  ناخواسته  عالئم  در 
شبیه  رفتار  باشد.  داشته  نقش  خواب  مشکالت  و 
استروژن ایزوفالونها ممکن است به کاهش این عالئم 

کمک کند.
یک بررسی در سال ۲۰۱۰ نشان داد که در زنان بالغ، 
مصرف مقادیر زیاد سویا می تواند بر عملکرد تخمدان 
تأثیر بگذارد. این به این دلیل است که ایزوفالون ها 
از استروژن تقلید می کنند و می توانند سیگنالینگ 
استروژن در تخمدان ها را تحت تأثیر قرار دهند، که 

می تواند منجر به اختالل در تخمک گذاری شود.
یک تصور دیگر اینست که سویا می تواند باعث بروز 
یا بدتر شدن سرطان سینه شود. یک مطالعه در سال 
باعث تغییر در  تواند  ۲۰۱۴ نشان داد که سویا می 
این حال،  با  با سرطان سینه شود.  ژن های مرتبط 
این مطالعه تنها ۱۴۰ زن را شامل می شود، بنابراین 

تحقیقات بیشتری الزم است.
چه کسانی باید از مصرف سویا اجتناب کنند؟

سویا برای افرادی که شرایط تیروئید دارند می تواند 
مشکل ساز باشد. سویا حاوی گیتروژن است که می 
به  را کاهش دهد. و بدون ید کافی  تواند جذب ید 
بدتر شدن کم کاری تیروئید منجر می شود. کمبود ید 
می تواند منجر به عالئمی مانند تیروئید بزرگ شده و 
احتماالً عدم توانایی تفکر واضح شود. بنابراین افرادی 
که دارای شرایط شدید تیروئید هستند باید از مصرف 

سویا خودداری کنند. 

مزایا و معایب مصرف سویا

پاناکوتا در اصل یک دسر ایتالیایی , از خانواده پودینگ 
ها و به معنی خامه پخته است. معموال بعد خنک شدن 
با انواع سس, میوه, کارامل و بیشتر به صورت تک نفره 

سرو می شود.
مواد الزم:

۱پیمانه خامه
نیم پیمانه شیر
نیم پیمانه شکر

 ۱ قاشق چایخوری وانیل
 ۲ قاشق چایخوری  پودر قهوه فوری

 ۱قاشق چایخوری پودر قند
نیم پیمانه آب جوش

 ۲ قاشق غذاخوری پودر کاکائو
 ۴ قاشق چایخوری پودر ژالتین

نیم قاشق چایخوری وانیل
طرز تهیه:

۱- داخل کاسه ای ۷ قاشق چایخوری ژالتین را با ۷ 
قاشق چایخوری آب مخلوط کنید و روی بخار آب قرار 
دهید تا پودر ژالتین حل شود ؛ حدود 5 دقیقه روی بخار 
آب ژالتین را هم بزنید تا یکدست شود و اگر احساس 
نیز آب  کردید ژالتین خشک است چند قاشق دیگر 

اضافه کنید.
۲- خامه و شیر را درون قابلمه کوچک و مناسبی بریزید 
و روی شعله مالیم گاز قرار دهید.وانیل را اضافه کنید. 
لطفا همزدن رو فراموش نکنید, منظورم اینه که مبادا 
ازش غافل بشید.وقتی این مخلوط جوش آمد, بعد از 
یکی دو جوش, شکر را اضافه کنید.)در این مرحله می 

تونید کمی از مواد رو بچشید و میزان کمی و زیادی 
شکر رو متوجه بشید, بهتره شکر رو یکباره نریزید (

وقتی شکر حل شد, ظرف را از روی حرارت برداشته 
و کنار بگذارید.

۳-  مواد را نصف کنید و در ۲ قابلمه جداگانه بریزید و به 
یکی از قابلمه ها پودر کاکائو اضافه کنید ، نصف ژالتین 
را به قابلمه مواد ساده و نصف دیگر ژالتین را به قابلمه 
مواد کاکائویی اضافه کنید و خوب مخلوط نمائید سپس 

از روی حرارت بردارید.
تا یکدست شوند  از یک صافی رد کنید  را  ۴-  مواد 

سپس اجازه دهید به دمای محیط برسند.
5-  داخل لیوان الیه الیه از مایه پاناکوتا بریزید ، هر 
الیه ای که ریخته شد 5 دقیقه داخل یخچال قرار دهید 

تا پاناکوتا 
خودش را بگیرد سپس الیه بعدی را اضافه کنید.

۶- پودر قهوه فوری را با ۱ قاشق چایخوری پودر قند 
و نصف لیوان آب جوش مخلوط کنید سپس ۲ قاشق 
غذاخوری از ژالتین حل شده به آن اضافه کنید ) در 
زمان اضافه کردن ژالتین به مواد اصلی حدود ۲ قاشق 

غذاخوری برای قهوه کنار بگذارید (
۷-الیه آخر را با قهوه ای که آماده کرده اید بپوشانید و 
داخل یخچال قرار دهید تا پاناکوتا خنک و اماده سرو 

شود.
نکته:

می توانید بجای پودر قهوه فوری از پودر نسکافه استفاده 
قهوه  پاناکوتا  روی  برای  قهوه  نوع  بهترین  اما  کنید 

اسپرسو می باشد.

طرز تهیه پاناکوتای دو رنگ

چه نکاتی را باید در مواجه با فردی که مبتال به کروناست رعایت کنیم؟

۱- بیمار باید در اتاق با تهویه مناسب بستری شود )مثاًل 
پنجره آن باز شود(

۲- حرکت بیمار در خانه محدود شود و فضای مشترک 
با سایر افراد خانواده به حداقل برسد. فضای مشترک با 
بیمار مثل آشپزخانه و دست شویی هم باید تهویه خوبی 

داشته باشند )پنجره ها را باز بگذارید(
بمانند،  جداگانه  اتاق های  در  باید  خانواده  اعضای   -۳
اگر این امکان وجود ندارد، باید حداقل دو متر فاصله 
را با بیمار حفظ کنند )مثاًل در تختخواب جدا بخوابند(. 
گرفتن  نظر  در  با  هستند.  مستثنی  شیرده  مادران 
فواید شیردهی و نقش ناچیز ۴- شیر مادر در انتقال 
ویروس های تنفسی، مادر بیمار می تواند به شیر دادن 
ادامه دهد. مادر در نزدیکی نوزاد باید ماسک بزند و قبل 
و بعد از تماس با نوزاد دست خود را بشوید و دیگر نکات 

ذکرشده در این مطلب را رعایت کند.
5- تعداد افرادی که از بیمار مراقبت می کنند به حداقل 
برسد. بهتر است مسئولیت این کار به عهده فردی با 
سالمت کامل گذاشته شود که هیچ بیماری زمینه ای 
و مزمن ندارد. تا زمان بهبود کامل و رفع تمام عالئم، 

بازدیدکننده و مهمانی نباید به خانه بیاید.
۶- بعد از هر تماس با بیمار یا محیط اطراف بیمار، باید 

دست ها را شست.
۷- قبل و بعد از تهیه غذا، قبل از خوردن غذا و بعد 

از رفتن به توالت باید حتماً دست ها شسته شوند. اگر 
از ژل حاوی  نیستند، می توان  دست ها بوضوح کثیف 
الکل استفاده کرد ولی اگر دست ها بوضوح کثیفند باید با 

آب و صابون شسته شوند.
8- بعد از شستشو با آب و صابون، برای خشک کردن 
دست بهتر است از دستمال کاغذی یکبار مصرف استفاده 
شود. اگر این امکان وجود ندارد، می توان از حوله تمیز 

استفاده کرد ولی این حوله باید دائم عوض شود.
از پخش شدن ترشحات تنفسی،  برای جلوگیری   -۹
بیمار تا حد ممکن باید ماسک بزند. این ماسک باید 
ماسک  ندارند  دوست  که  افرادی  شود.  عوض  هرروز 
بزنند باید توصیه های بهداشتی را به دقت رعایت کنند، 
هنگام عطسه و سرفه، جلوی دهان و بینی خود را با 
دستمال کاغذی بپوشانند و بعد آن را دور بیندازند. اگر 
از دستمال پارچه ای استفاده می شود، باید مرتباً با آب و 

مواد شوینده شسته شوند.
۱۰- افرادی که از فرد بیمار مراقبت می کنند، هنگامی که 
در اتاق بیمار هستند باید ماسک داشته باشند و نباید 
به ماسکشان دست بزنند. ماسک خیس یا ماسکی که با 
ترشحات کثیف شده، باید بالفاصله با ماسک خشک و 
تمیز عوض شود. هنگام عوض کردن ماسک به قسمت 
آن(  بند  )از  پشت  از  را  آن  و  نزنید  دست  آن  جلوی 
بازکنید. ماسک بعد از استفاده باید بالفاصله دور انداخته 

شود و دست ها شسته شوند.
)بخصوص  بیمار  ترشحات  با  مستقیم  تماس  از   -۱۱
ترشحات دهانی و تنفسی( بشدت پرهیز کنید. هنگام 
مراقبت و در صورت سر و کار داشتن با ادرار و مدفوع 
بیمار، از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید. قبل از 
پوشیدن دستکش و بعد از درآوردن دستکش و ماسک 

دستتان را بشویید.
۱۲- از ماسک و دستکش دوباره استفاده نکنید.

۱۳- مالفه و ظروف بیمار )قاشق، بشقاب، لیوان( باید 
جدا باشند و بعد از استفاده، با آب و مواد شوینده )مایع 

ظرفشویی( شسته شوند.
۱۴- سطوح اتاق بیمار که دائم لمس می شوند )مثل 
میز کنار تخت، قاب تخت، و سایر اثاثیه اتاق( باید روزانه 
شسته و ضدعفونی شوند. این سطوح را در ابتدا با مواد 
شوینده خانگی تمیز کنید و بعد از شستشو با آب )در 
صورت امکان(، دوباره با وایمکس ۰.۱ درصد ضدعفونی 

کنید.
۱5- دستشویی و توالت بیمار باید حداقل روزی یک بار 
ضدعفونی شوند. این سطوح را در ابتدا با مواد شوینده 
خانگی تمیز و بعد از شستشو با آب، با وایتکس ۰.۱ 

درصد ضدعفونی کنید.
بیمار  حمام  و  دست  حوله های  و  مالفه  لباس،   -۱۶
و کاماًل  بشویید  لباس شویی معمولی  مواد  و  با آب  را 

خشک کنید. در صورت استفاده از ماشین لباس شویی، 
مواد  با  و  سانتیگراد  درجه   ۹۰ تا   ۶۰ آب  با  را  آنها 
شوینده مخصوص ماشین لباسشویی، بشویید و کاماًل 
خشک کنید. مالفه های آلوده را در یک کیسه بگذارید. 
لباس های کثیف را تکان ندهید و از تماس اجسام آلوده 

باپوست و لباس پرهیز کنید.
۱۷- هنگام تمیز کردن سطوح، لباس و مالفه های آلوده 
به ترشحات بیمار، از دستکش و پوشش محافظ )مثل 
پیش بند پالستیکی( استفاده کنید. می توان از دستکش 
یکبار مصرف یا دستکش های ضخیم تر هم استفاده کرد. 
بعد از استفاده از دستکش های ضخیم، باید آنها را با 
صابون و مواد شوینده خانگی شست و بعد با وایتکس 
۰.۱ درصد ضدعفونی کرد. بعد از استفاده از دستکش 
یکبارمصرف آن را دور بیندازید. قبل و بعد از استفاده از 

دستکش، دستتان را بشویید.
۱8- دستکش، ماسک و سایر زباله های مراقبت خانگی، 
این  شوند.  ریخته  دردار  آشغال  سطل  یک  در  باید 
سطل آشغال باید در اتاق بیمار نگه داشته شود. وظیفه 
جمع آوری و از بین بردن زباله های آلوده به عفونت به 

عهده مراجع بهداشتی است.
بیمار  اتاق  در  آلوده  اجسام  با  تماس  هرگونه  از   -۱۹
خودداری کنید )مثل استفاده از مسواک، سیگار، ظرف 

غذا و نوشیدنی، حوله، مالفه و غیر(
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عباس عبدی
ناآگاهي  روي  از  نمي تواند  بی منطق  کار  این  تكرار 
باشد. منظور فيلترینگ است. هنوز آثار و تبعات منفي 
رژه مي روند  تلگرام جلوي چشمان همگان  فيلترینگ 
که پرونده فيلتر سایر شبكه هاي اجتماعي نيز روي ميز 
مجلس گذاشته شده است. مجلسي که قرار بود مسائل 
اماکن  نام  تغيير  مشغول  کند،  را حل  مردم  اقتصادي 
از  غافل  است.  اجتماعي شده  شبكه هاي  فيلترینگ  و 
به معناي  اجتماعي دقيقاً  فيلترینگ شبكه هاي  اینكه 
آجر کردن نان عده اي و نيز کوبيدن آب در هاون است. 
بگذریم از اینكه قاضي دستوردهنده فيلتر تلگرام، اکنون 

در دادگاه مفاسد اقتصادي به عنوان متهم، منتظر است تا 
نوبت دفاع به او برسد! 

پرسش این است که چرا مدیریت جامعه ایران با پس 
دادن آزمون فيلترهاي پيشين، دوباره مي خواهد دست به 
تكرار یك اقدام شكست خورده بزند؟ اقدامي که به مراتب 
بدتر از قبلي ها است. قضيه این نيست که این شبكه ها 
امكان در جهان  ندارند، که دارند، ولي کدام  بدآموزي 
اگر  باشد؟  نداشته  بدآموزي  و  سوء  عوارض  که  است 
براساس تبعات منفي آنها باید تصميم گرفت، در این 
صورت خيلي از مظاهر تمدن را باید ممنوع و لغو کرد و 

مثل خمرهاي سرخ به زندگي بدوي بازگشت. 
متأسفانه باید گفت که فيلتر تلگرام یكسره )بدون اغراق( 

زیان بود. هم براي فيلترکنندگان و هم براي مردم. چرا؟ 
براي جامعه  را کاهش داد که  اینكه کسب و کار  اول 

زیان بار است. 
دوم، در عمل، اثر تعيين کننده اي در کاهش استفاده از 
آن نگذاشت و پس از اندکي کاهش دو باره افزایش یافت. 
سوم، نيروهایي از آن بيرون رفتند که به ساختار حكومت 
شد.  حكومتي تر  ضد  تلگرام  لذا  هستند.  نزدیك تر 
خارج شوندگان نيز پس از مدتي بي سر و صدا برگشتند. 
کافی است به این خبر توجه کنيد که: »رئيس سازمان 
فناوری کشور اعالم کرد که بعد از فيلتر شدن تلگرام، 
کانال های مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند؛ در حالی که 
سهم پست های وایرال غيراخالقی در همان سطح چهار 

درصد باقی ماند! فيلتر تنها فرصت بيان جامعه مذهبی 
را از خودشان گرفت! مسدودسازی شبكه های اجتماعی، 

قهر کردن با فرصت بزرگ حضور و شنيده شدن است.«
چهارم، بدتر از همه موجب رواج استفاده از فيلترشكن 
از  و  است  خالف  به ظاهر  عملي  یك سو  از  که  شد 
سوي دیگر سایت ها و شبكه هاي مستهجن را نيز در 
دسترس عموم قرارداد!! فيلترشكن ها عوارض اطالعاتي 
دیگري نيز دارد که افراد مطلع و فني باید درباره آن 

توضيح دهند. 
چنين کاري را چه باید ناميد؟ هر چه مي خواهيد نام 
دهيد، ولي پرسش مهم تر این است که چرا دوباره فيل 
آقایان یاد هندوستان کرده و مي خواهند شبكه دیگري 

را فيلتر کنند؟! منطق این کار چيست؟ کدام خيري در 
آن وجود دارد؟ و کدام زیاني را از این کار کم کرده اند؟ 

روشن است که این فقط یك اقدام نمادین خواهد بود تا 
بگویند که ما کاري کرده ایم. پاسخي است به اینكه چرا 
نمي توانيم در حوزه هاي ضروري جامعه، ازجمله اقتصاد 
کاري کنيم. هنگامی که نمي توانند هيچ گامي براي بهبود 

وضع جامعه بردارند، طبعاً باید به حواشي پرداخت. 
ولي فرق فيلترینگ در این بار با نوبت پيش در این است 
که در همان حد کاهش موقتي تلگرام نيز استفاده از 
اینستاگرام کاهش نخواهد یافت. پس می پرسيد منطق 
ماجرا  پشت  فيلترشكن  فروش  اگر  چيست؟  کار  این 

نباشد احتماالً منطق آن بی منطقی است.

منطق یك بی منطقی / تالش برای فیلتر اینستاگرام

اجرای ماده ۱۲ قانون الیحه بودجه مبنی بر 
افزایش دریافتی همه مستمری بگیران

تا ۲.۸ میلیون تومان
دبيرکل خانه کارگر عنوان کرد: در نامه ای که به معاون اول رئيس 
جمهور نوشته شده بر اجرای ماده ۱۲ قانون الیحه بودجه مبنی بر 
افزایش دریافتی همه مستمری بگيران تا ۲.۸ ميليون تومان تاکيد 

شده است.
مراسم گراميداشت شهدای هفتم تير همزمان با سی و نهمين سالگرد 
این واقعه در مقبره شهدای هفتادو دو تن در بهشت زهرا)س(، با 

حضور دبيرکل و تعدادی از اعضای خانه کارگر برگزار شد.
در این مراسم عليرضا محجوب )دبيرکل خانه کارگر( با اشاره به 
نقش شهيد بهشتی در تجدید حيات خانه کارگر گفت: خانه کارگر 
از قبل انقالب وجود داشت، هرچند در مقطعی نام آن را به سازمان 
کارگران تغيير دادند. بعد انقالب ۵۷ شهيد بهشتی تأکيد کردند که 

این تشكل بار دیگر سازمان دهی شده و ادامه حيات پيدا کند.
او ادامه داد: شهيد بهشتی حساسيت ویژه ای به مسائل کارگری 
نشان می داد و در هر جلسه کارگری که از او دعوت به عمل می آمد، 
تجدید  بر  بهشتی  شهيد  تأکيدات  به واسطه  ما  می یافت.  حضور 
حيات خانه کارگر و همچنين حساسی ویژه ایشان نسبت به مسائل 
کارگری مدیون او هستيم و اميدواریم توفيق پيدا کنيم راه او و حزب 

جمهوری اسالمی را ادامه دهيم.
و  مزد  بود  زنده  بهشتی  اکنون شهيد  اگر  اینكه  بابيان  محجوب 
معيشت کارگران را به عنوان یك مطالبه مطرح و دنبال می کرد، 
گفت: ایشان اعتقاد و تأکيد ویژه ای بر کار جمعی و تشكيالتی داشت.

او ادامه داد: درباره مسائل کارگری باید به بحث مزد و معيشت این 
قشر اشاره کنيم. اميدواریم با اجرای آخرین مصوبه شورای عالی کار 
در مورد دستمزد کارگران، دریافتی آنها به حداقل دو ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان در ماه برسد و این افزایش باید در مورد مستمری بگيران 

تأمين اجتماعی هم لحاظ شود.
دبير کل خانه کارگر با اشاره به نگارش نامه ای خطاب به معاون اول 
رئيس جمهور، گفت: در این نامه که به اسحاق جهانگيری ارسال خواهد 
شد خواسته ایم دولت ماده ۱۲ الیحه بودجه ۹۹ را اجرا کند. بر اساس 
مستمری بگيران صندوق های  از  هيچ کدام  دریافتی  ماده قانونی  این 

بازنشستگی نباید کمتر از دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
ادامه داد: به نظر ما در حق مستمری بگيران تأمين اجتماعی  او 
کم لطفی شده است. اینكه دولت از منابع دیگر بودجه الزم برای 
افزایش حقوق مستمری بگيران دیگر صندوق های بازنشستگی را 
تأمين کرده، اما این اتفاق در مورد بازنشستگان کارگری نيفتاده 

است، جای گله گذاری است.
محجوب بابيان اینكه انتظار می رود دولت برای رسيدن دریافتی 
بازنشستگان تأمين اجتماعی به ۲.۸ ميليون تومان از سازمان تأمين 
اجتماعی حمایت کند، گفت: اگر اکنون سازمان مشكل دارد، ما 
توقع داریم همانطور که بودجه افزایش حقوق مستمری بگيران دیگر 
صندوق ها تأمين شده، این اتفاق درباره تأمين اجتماعی هم بيفتد و 
الاقل دولت بخشی از بدهی خود به سازمان را برای افزایش دریافتی 

مستمری بگيران بدهد.
او تأکيد کرد: اگر امروز شهيد بهشتی زنده بود مطالبات کارگران و 
بازنشستگان را دنبال می کرد و ما اميدواریم مسئوالن به تأسی از 

ایشان این مطالبات را جدی بگيرند.

صادرکنندگان حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از 
صادرات خود را به کشور بازگردانند

رئيس کل بانك مرکزی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به 
لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد 
را درک می کنيم و همكاری الزم را در این زمينه خواهيم داشت اگر 
هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک 
دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پيش از این 
نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود 

درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصميم گيری کنيم.
به گزارش تابا، دکتر همتی در دیدار با هيات رئيسه اتاق بازرگانی 
ایران، نقش فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمين 
درآمدهای غيرنفتی کشور  مفيد خواند و گفت: اتاق بازرگانی می 
به  آنان،  و هدایت  اقتصادی  فعاالن  به  رهنمودهای خود  با  تواند 
وظيفه کليدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همين 

راستا، باید تالش کنيم مسائل را با همكاری یكدیگر برطرف کنيم.
 رئيس شورای پول و اعتبار با بيان اینكه بانك مرکزی با فعاالن 
اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم سو است، گفت: ما در بانك مرکزی 
با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختالف نظری نداریم و باید 
با کمك یكدیگر تالش کنيم از خروج سرمایه از کشور جلوگيری 
کنيم. در همين راستا تالش ما بر این است که واردات را روان کنيم 
و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانيم. البته ذکر این نكته 
کاالهای  برای  ارز  تأمين  مرکزی  بانك  اولویت  که  است  ضروری 

اساسی و دارو و پس از آن تأمين مواد اوليه کارخانجات است.
 وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی 
دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشكالت فراوانی 
که به واسطه تحریم ها به کشور تحميل شده است، ضروری است با 
درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تالش کنيم.

 رئيس شورای پول و اعتبار با بيان اینكه در اداره کشور نباید صرفاً 
بر درآمدهای نفتی متكی بود، گفت: به دليل شرایط ظالمانه ناشی 
از تحریم ها، این درآمدها نيز کاهش یافته است. در چنين شرایطی 
درآمدهای  افزایش  برای  مشترک  راهكاری  به  کنيم  تالش  باید 
غيرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بيندیشيم، چراکه این کار 

موجب تقویت منافع ملی کشور می شود.
همان  که  عمده  صادرکنندگان  خوشبختانه  شد:  یادآور  وی 
پتروشيمی ها و صنایع فوالد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده 
اند و اميدواریم سایر صادرکنندگان نيز نسبت به بازگشت ارز حاصل 

از صادرات خود اقدام کنند.
رئيس کل بانك مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان 
اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان 
می کنند، گفت: به آنان اطمينان می دهم که بانك مرکزی در 

سياست گذاری های خودشفاف و مسئوالنه رفتار می کند.
 رئيس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین 
گزارش بانك مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع، با 
احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، ۸.۸ درصد 

بوده است.
 همچنين در این جلسه، رئيس اتاق بازرگانی ایران، با بيان اینكه 
در شرایط فعلی کشور، همه از تنش ها و اتفاقات اثر می پذیرند، 
عنوان کرد: فعاالن اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی 
اقتصادی رخ می دهد، آسيب می بينند و از اثرات آن مستثنی 

نيستند و ما نيز نسبت به این قبيل مسائل حساس هستيم.
 غالمحسين شافعی با اشاره به اینكه باید با در نظر داشتن مسائل 
صادرکننده نسبت به تصميم گيری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: 
در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده 
می کنند؛ اما نباید به خاطر عده ای قليل، تصميماتی اتخاذ کرد که 

سایرین نيز از آن متضرر شوند.

 اخبار کوتاه خبر

ریال بی مایه و بهلول دیوانه!
پيرمردی باری از شيشه با خود حمل می کرد که گزمه ای از راه رسيد 
و بی پرسش و پاسخی با چوبی که در دست داشت، ضربه محكمی بر 
بار زد و آنگاه پرسيد: »چه با خود حمل می کنی؟«، پيرمرد بار خود 
بر زمين نهاد و گفت: »اگر یك ضربه دیگر هم بزنی، دیگر چيزی با 

خود حمل نمی کنم!«.
گویی آن ضربه دوم هم بر بار شيشه پول ملی ایران فرود آمده و 
دارندگان ریال، دیگر چيزی با خود حمل نمی کنند. ارزش آنچه در 
دست دارند، به مصداق سرمایه آن مردی که در آفتاب تموز تابستان 
یخ می فروخت، هرلحظه در حال آب شدن است. چاره ای نيست جز 

اینكه بگوید: »نخریدند، تمام شد«. به همين سادگی!
دست اندرکاران اقتصادی ما کار خوبی نكردند که گوش خود را بر 
نظر خيرخواهانه تمام خيرخواهان و دلسوزان بستند و فریاد دلسوزانه 
کسانی که به صد زبان و برهان، هشدار دادند دست خود را از روی 
دکمه چاپگرهای پول بردار که خلق پول از هيچ و افزودن بر نقدینگی 
اقتصادی ره به جایی نبرده است؛  بدون پشتوانه توليد و... در هيچ 

به جایی نرسيد.
دولت احمدی نژاد با ۷۰هزار ميليارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد، 
سكان اداره کشور را از دولت خاتمی گرفت و در فاصله هشت سال آن 

را به رقمی در حدود ۵۰۰هزار ميليارد تومان افزایش داد.
به  نفتی  باآن همه ورود دالرهای  برخی  به زعم  اگر  افزایشی  چنين 
برای  حقيقتاً  نداشت؛  صدالبته  که  داشت  توجيهی  اندک  اقتصاد، 
رها کردن بی پشت وپناه اقتصاد کشور و مردم در اقيانوس متالطم 
نقدینگی بدون پشتوانه در دولت روحانی، کدام توجيه را می توان 
یافت؟ حال با این هزارها، سرنگون افتادگان از این منار، می نگر تو 

صدهزار اندر هزار!

این حجم نقدینگی به هر کانونی از مسكن، ارز، سكه، خودرو و... که 
هجوم بياورد؛ همچون سونامی ای ویرانگر، چيزی جز ویرانی از خود 

به جای نخواهد نهاد.
و بر این اضافه کنيم بيماری هلندی اقتصاد و اینكه صاحب منصبان 
کردن  هموار  نيز  و  اقتصاد  پارگی های  تمام  کردن  رفو  برای  ما 
ناهمواری های هزینه های روبه تزاید خود، کليدی جز کليد چاپگرهای 
پول و شبه پول نمی شناسند و حتی راه مقابله با اختالس و فساد و 

ریخت وپاش ها را هم در افزایش نقدینگی می دانند.
بی توجه به اینكه ما در این انبار گندم می کنيم و گندم جمع آمده، گم 

می کنيم. تدبير دولتمردان به تبخير پول ملی انجاميده است.
برای مقابله با فسادها و اختالس ها، اول ای جان، دفع شر موش کن، 
وانگهان در جمع گندم کوش کن و سپس به ازای گندم جمع آمده، 
نقدینگی خود را افزون کن؛ وگرنه، بدون آن سازوکارها، افزایش حجم 
نقدینگی، به منزله فرود آوردن ضربه های مكرر بر بار شيشه مردم 

است. اگر نگویيم که دستبرد آشكار بر اندوخته های مردم است.
حذف چهار صفر از پول ملی هم به مانند سفيدآب و سرخابی است که 
یك شب در حجله بر سر و روی عروس می مالند. فردا با آب و صابونی 

شسته می شود و همان می شود که بود.
آن صفرها به خود نيامده اند که به خود باز روند. نتيجه آن، گناه 
ناخجسته ای است که با افزایش نقدینگی در حریم پول ملی مرتكب 
شده اند و این قبل از اینكه سخن این یادداشت باشد، سخن تمام 
اقتصاددانان و دلسوزانی است که اکنون می گویند: »ما که گفتيم این 
گناه را نكنيد«. اما و صد اما حكایت دست اندرکاران ما با کارشناسان 
و اقتصاددانان کشور، حكایت آن بازرگانی است که روزی از بهلول 

پرسيد: »یا شيخ! چه کاالیی بخرم تا سود سرشاری ببرم؟«
بهلول گفت: »آهن و پنبه بخر«. چنين کرد و سود سرشاری برد. بار 

دیگر و درحاليكه از سود حاصله، استغنایی در خود احساس می کرد 
و نفع حاصله را ناشی از عقلمندی خود می دانست؛ دوباره بهلول را 
در رهگذری دید و این بار از سر استهزا پرسيد: »ای بهلول دیوانه! 
اکنون چه کاالیی بخرم که سودی سرشار عایدم شود؟« بهلول گفت: 
»هندوانه و پياز بخر و انبار کن!« چنين کرد و همه کاال در انبار پوسيد 
و سرمایه نيز به هدر رفت. حوصله بازرگان از این دو مشورت متضاد به 
تنگ آمد. سراغ بهلول را گرفت و از دليل دوگانگی و تضاد مشاوره اش 
پرسيد. بهلول گفت: »یكبار مرا داننده و شيخ و عاقل خواندی و من 

پاسخی از سر دانندگی دادم و بار دیگر دیوانه ام خواندی و من هم 
پاسخی از سر دیوانگی گفتم که از کوزه همان برون تراود که در 

اوست...«!
آنچه پول ملی ما را به این روز نشانده است گویی نتایج مشاوره هایی 
است که بهلول داننده از سر دیوانگی داده و دیری است که برخورد ما 

با صاحبنظران اقتصادی چنين است.
آنها رازمانی داننده می دانيم که راه رسيدن به قدرت را برای ما هموار 

کنند و ما را از پيچ های انتخابات عبور دهند؛ بعدازآن دیوانه اند!

جامعه ایران با مطبوعات وارد دنياي جدیدي شد؛ 
دنياي جدیدي که باید با قلم و نگاهي ایران دوستانه 
به افشاي چهره عقب مانده وطن مي پرداخت، البته 
این کوشش مشفقانه در حالي آغاز شد که شاهان 
قاجار درک درستي از روزنامه نداشتند و در جامعه نيز 
درصد پایيني از افراد قادر به خواندن و نوشتن بودند. 
با این حال آنچه از تاریخ مطبوعات برمي آید حاکي از 
این است که بعضي افراد بي سواد روزنامه مي خریدند 
و افراد باسواد براي آنها مي خواندند. جامعه ایراني، 
روزنامه را در حالي تجربه کرد که با جهان خارج 
از خودش از نظر توسعه فرسنگ ها فاصله داشت؛ 
توسعه اي که با مطبوعات حالت جدي تري به خود 
گرفت. مطبوعاتي که گام هاي آغازین را برمي داشت 
و تالش بر آن بود که حساسيت دربار شاهان مستبد 

قاجار را برنينگيزد.
 در این ميان قشر مطبوعاتي و افرادي که با دشواري 
بسيار به این راه قدم گذاشتند، با تحمل مشقات 
بسيار توانستند چرخه مطبوعات ایران را فعال نگه 
دارند. مطبوعاتي که در کشوري جهان سومي نفس 
مي کشيد و دست و پا مي زد تا داد و درد مردم و 
برساند.  قاجار  به گوش شاهان  را  پيشرفت جهان 
شاهاني که تاب سخنان مشفقانه روزنامه نگاران را 
نداشتند و روزنامه را در خدمت خود مي خواستند و 
مجالي براي قلم فرسایي و مدح سلطنت فارغ از درد 

و غم جامعه ایراني.
 یكي از پژوهشگراني که دریایي از تاریخ مطبوعات 
است  قاسمي  یدک مي کشد، سيدفرید  با خود  را 
یاد  ایران  مطبوعات  حافظه  عنوان  به  وي  از  که 
مي کنند، به مناسبت سالروز تولد استاد قاسمي برآن 
شدیم تا با وي مروري بر سپيده دم مطبوعات در 
با  زبان وي که سال هاست  از  باشيم؛  ایران داشته 
مطبوعات دیروز و امروز دمخور است، از دل گذشته 
با امروز پل مي زند و از قصه هاي دیروز و غصه امروز 

روزنامه نگاران حكایت هاي ناگفته  بسيار دارد.
مواجهه دربار قاجار با آغاز روزنامه نگاري در 

ايران چگونه بود؟
آمد.  وجود  به  ایران  در  بسيار  دشواري  با  روزنامه 
روزنامه نگاري  و  مطبوعات  از  تصوري  دربار  و  شاه 
نفره  در صف یك  ميرزا صالح ۱۸ سال  نداشتند. 
محمدشاه  دوره  در  باالخره  تا  بود.  مجوز  صدور 
حاجي  به  مشهور  ماکویي،  مالعباس  صدارت  و 
ميرزا آقاسي ایرواني در سال ۱۲۵۲ قمري-۱۲۱۵ 
خورشيدي موفق به انتشار نشریه شد. ميرزا صالح 
اگرچه از اروپایي ها الگوبرداري مي کرد، اما در همان 
گام اول پایه هاي ایرانيزه شدن مطبوعات را گذاشت. 
با متر و معيار امروز نباید دیروز را اندازه گيري کنيم. 
ظرف زماني را باید در نظر بگيریم. باید متقاعد کردن 
شاه و صدر اعظم را از هنرهاي ميرزاصالح قلمداد 
کرد. محمد شاه از قلم مي ترسيد. هم روزگارهاي او 
ابوالقاسم قائم مقام را حبس  نوشته اند موقعي که 
کردند محمدشاه که از قدرت قلم بيم داشت گفته 
بود به او قلم و کاغذ ندهند و اگر مطلبي نوشت براي 
شاه نياورند چون باور داشت قلم قائم مقام معجزه 

مي کند و ممكن است تصميم او را تغيير دهد.
چه  به  مطبوعات  با  شاه  ناصرالدين  برخورد 

شكل بود؟
قریب ۵۰ سال ناصرالدین شاه حكومت کرد و شش 
تن را به مقام صدراعظم رساند که فقط دو نفر به 
آگاهي عموم عالقه مند بودند. چهار نفر دیگر جهالت 

عامه را پایه بقاي خود مي دانستند. ميرزاتقي خان 
اميرکبير با آن چهار صدر اعظم خلف یا بهتر بگویم 
جانشينانش تفاوت داشت. ميرزاتقي خان به روحيه 
روزنامه  به  را  نباید شاه  بود. مي دانست  واقف  شاه 
و روزنامه نگاري حساس کرد. انتخاب نام روزنامچه 
اخبار دارالخالفه طهران در شماره اول و بعد تغيير 
نام به روزنامه وقایع اتفاقيه، تصميم گسترده توزیع 
شهري در آغاز و بعد توسعه کشوري همه نشان از 

درایت اميرکبير دارد.
مطبوعات در دوره ناصري چه وضعيتي داشت؟ به 
عبارتي آیا دولتي بودن مطبوعات در آن دوره باعث 
شده بود که کارکرد دولتي و محدود داشته باشند؟

دوره  روزنامه هاي  از  شماره  یك  دیدن  صرف  به 
ناصري نمي توان حكم کلي صادر کرد و کارنامه یك 
روزنامه را به کل مطبوعات آن دوره تعميم داد. به 
بيشتر دوره ها محدود  در  روزنامه نگاران  طور کلي 
بوده اند، اما هنر روزنامه نگار این است که هدف خود 
را بين سطرها بزند و پيام خود را به مخاطب برساند.

بودند.  گونه  این  نيز  ناصري  دوره  روزنامه نگاران 
به  مفاهيم جدید مي نامند  امروز  آنچه  از  بسياري 
یكي  رسيد.  عموم  اطالع  به  روزنامه نگاران  وسيله 
حرف  مي توانستند  دوره  آن  در  که  روزنه هایي  از 
دل شان را بزنند اخبار و گزارش هاي خارجي بود. 
مثال به بهانه معرفي بلژیك یا ذیل خبرهاي آن کشور 
مي نوشتند: در مملكت بلژیك مثل بعضي ممالك 
دیگر آزادي کامل وجود دارد. روزنامه نویس ها هر چه 

دل شان بخواهد مي نویسند.
بسياري  در  روزنامه نگارانه  حرفه اي گري  درباره  یا 
یك  از  درباري ها  و  شاه  تا  مي نوشتند  کشورها  از 
طرف و مردم در طرف دیگر در جریان باشند که 
تفاوت از کجا تا کجاست؟ با بررسي آن دوره متوجه 
مي شوید که در همان روزگار هم توقيف، بازداشت 
و محاکمه هاي مطبوعاتي وجود داشته، حاال یك 
ناصرالدین شاه  نامه سفر  ویژه  یا  فوق العاده  کسي 
مثال به فالن شهر را مي بيند و براي کل مطبوعات 
مميزي  فرمان  بله  مي کند.  صادر  حكم  دوره  آن 
شهامت نوآوري را از روزنامه نگاران ایراني سلب کرد. 
اما همان روزنامه نگاران زماني بين سطرها خواص را 
در جریان مي گذاشتند تا به بدنه جامعه تفاوت هاي 
ایران و انيران را یادآور شوند. روزنامه نگاري دولتي 
پيكر مطبوعات  بر  تاریخ ضربه جانكاهي  در همه 
است. معنایش دخالت یك قوه در قوه دیگر است. 
در این نوع روزنامه نگاري تامين نيازهاي شاه جاي 
تامين نيازهاي مخاطب را گرفته و موجب گسست 
اگر  تاریخ  همه  در  شد.  روزنامه ها  از  مردم  بيشتر 
کند،  برآورده  را  مخاطب  نيازهاي  نتواند  روزنامه 
مخاطب بي رحمانه روزنامه را رها مي کند و به سراغ 
رسانه هاي جانشين مي رود. با وجود همه مشكل ها 
آزادي  درباب  مطالبي  ناصري  عهد  روزنامه نگاران 
افكار، آزادي مطبوعات، وظيفه روزنامه نگار و فایده 
روزنامه به چاپ رسانده اند. ما باید با اشراف و انصاف 
اظهارنظر  مشروطه  از  پيش  روزنامه نگاران  درباره 
کنيم. شاید تنها فردي باشم که صفحه به صفحه 
همه روزنامه هاي هفتاد سال اول روزنامه نگاري را از 
آغاز تا مشروطيت به دقت دیده ام، این حرف هایي 
که مي زنم حاصل جمع بندي شخصي و مبتني بر 

پژوهش است.
مخاطبان اين روزنامه ها چه كساني بودند؟

آن  در  را  ایران  جمعيت  ميزان  باید  شما  ببينيد 

بعد  را در نظر بگيرید.  باسوادها  بدانيد. عدد  دوره 
به این نكته توجه داشته باشيد که در کانون هاي 
ارتباطي عصر قاجار مثل قهوه خانه، مسجد و رختكن 
حمام هاي عمومي با سوادها براي بي سوادها روزنامه 
روزنامه  باسوادها  هم  روزگار  آن  در  مي خواندند. 
را  روزنامه  بي سوادها  بي سوادها.  و هم  مي خریدند 
که  مي گذاشتند  قرار  باسواد  یك  با  و  مي خریدند 
در گذرگاه یا کانون هاي ارتباطي براي شان روزنامه 
دوره  آن  روزنامه هاي  تيراژ  صورت  هر  به  بخواند. 
که جمعيت کشور حدود ۱۰ )ده( ميليون نفر بود 
از شمارگان بعضي از روزنامه هاي امروز با جمعيت 

بيش از ۸۰ ميليون نفر بيشتر بود.
از نظر محتوا مطالب فقط به اخبار، اوضاع دربار، 
اختصاص  خارجي  دولت هاي  با  ايران  روابط 
داشت يا جايي براي پرداختن به زندگي روزمره 

مردم هم در نظر گرفته شده بود؟
روزنامه هاي آن دوره در مجموع به همه زمينه ها و 
موضوع ها مي پرداختند، البته با زبان آن روزگار. در 
قالب  رده بندي  ایران،  مطبوعات  کتاب سرگذشت 
و  اخبار  کنار  در  نوشته ام.  را  روزنامه ها  و مضمون 
گزارش هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
هنري، شما مي توانيد خبر ورزشي هم بخوانيد مثال 
است،  اسكي  منظورشان  که  یخ  روي  سر خوردن 
یا اخبار حوادث، معرفي کتاب، شعر، داستان، طنز 
سرآغاز  علمي.  دستاوردهاي  و  رویدادها  فكاهه،  و 
و  تفسير  و  نقد  مقاله،  مصاحبه،  گزارش نویسي، 
روزگار  همان  به  هم  نامه نویسي  پاورقي،  تحليل، 

برمي گردد.
قلم  قاجار  دوره  مطبوعات  در  كه  افرادي 
چه  بودند،  طبقاتي  يا  طبقه  چه  از  مي زدند، 
گفتماني  تحليل  نظر  از  داشتند؟  تحصيالتي 
ديدگاهي  چه  از  بودند؟  متاثر  ايده اي  چه  از 
دفاع مي كردند؟ چه متن هايي را در مطبوعات 

ترجمه مي كردند؟
پژوهش چاپ نشده اي دارم با عنوان فرهنگ ناموران 
مطبوعات ایران. در این اثر زندگينامه روزنامه نگاران 
و به طور کلي مطبوعاتي ها را نوشته ام. اگر روزي 
این کتاب منتشر شود شما خواهيد دید که بيشتر 
دوره  یك  ایران  معاصر  تاریخ  مفاخر  و  مشاهير 
به  و  مطبوعاتي  فعاليت هاي  با  را  خود  زندگي  از 
خصوص روزنامه نگارانه گذرانده اند. درباره رده بندي 
روزنامه نگاران هر دوره کارهایي به انجام رسانده ام. 
بيستم«  قرن  در  ایران  »مطبوعات  کتاب  در  مثال 
را  ایراني  جامعه  نخبگان  کلي  طور  به  نوشته ام 
مي توان با یك تقسيم بندي سر دستي به خودمحور، 
دین محور، ميهن محور، نفي محور یا به سخن دیگر به 
خود دوست، دین دوست، ميهن دوست و نفي دوست 
از یكدیگر تفكيك کرد. خودمحورها بر اساس منافع 
شخصي تصميم مي گيرند. دین محورها به دو گروه 
سنت گرا و تجددطلب قابل تقسيم اند. ميهن محورها 
را مي توان به دو گروه باستان گرا و دین باور تفكيك 
کرد که دین باورهاي ميهن محور در بعضي زمينه ها 
با دین محوران تجددطلب اشتراک نظر داشته اند، تا 
مي شود.  مخدوش  مرزبندي شان  گاهي  که  جایي 
نفي محورها نيز درصدد نفي  همه چيز بودند و تلقي و 
تصورشان این بود که نفي نشانگر پيشگامي و برتري 
آنهاست. عالوه بر اینها ایران در قرن بيستم نخبگان 
فن محور یا فن دوست نيز داشت که سرشان به کار 
خودشان بود و به کار و فن شناسي اهميت مي دادند. 

دید.  مي توان  معتدل  و  افراطي  هم  رده اي  هر  در 
آثارم درباره روزنامه نگاري  در همان کتاب و سایر 
حرفه اي و روزنامه نگاري حزبي هم مطالبي نوشته ام 
و خالصه اینكه روزنامه نگاران تاریخ مطبوعات ایران 
هر دوره هم رده بندي شده اند. اگر تاریخ مطبوعات 
آن دوره را به درستي ورق بزنيد افراد گوناگون با 
و  متضاد  گفتمان هاي  متفاوت،  تحصيل  سطح 
نگارش ها  با  یكدیگر  مخالف  و  موافق  دیدگاه هاي 
موضوعي  زمينه هاي  همه  در  برگردان هایي  و 
مي بينيد. زندگي هر یك را باید جداگانه رده بندي 
کرد. مثال زندگي علي اکبر دهخدا ٤ مرحله دارد: 
و  انزوا  خارج نشيني،  سياست ورزي،  روزنامه نگاري، 

کتاب نویسي و فرهنگ نگاري.
ساختار تحریریه در مطبوعات در عهد قاجار به چه 

شكل بود؟ آیا از این راه درآمدي کسب مي کردند؟
منبع  تنها  قاجار  روزگار  روزنامه نگاران  بيشتر 
معيشت شان روزنامه بود. البته در دوره محمدشاه 
دوره  در  مي گرفتند.  خارجه حقوق  امور  وزارت  از 
ناصرالدین شاه به ترتيب از وزارت علوم و معارف، 
اداره روزنامه جات و بعدها از وزارت انطباعات حقوق 
نشریه  چون  مظفرالدین شاه،  دوره  در  مي گرفتند. 
خصوصي  نشریه هاي  اداره  آمد  پدید  خصوصي 
ناشران  عهده  بر  روزنامه نگاران  حقوق  پرداخت  و 
نشریه هاي خصوصي بود که البته و متاسفانه یارانه 
هم در همان ایام باب شد. یعني یارانه مطبوعاتي 
همزاد انتشار روزنامه هاي خصوصي در ایران است. 
البته رانت مطبوعاتي پيشينه دیرینه تري از یارانه 
مطبوعاتي دارد. در مطبوعات دولتي هم در عهد 
وزارت  را  روزنامه نگاران  حقوق  کماکان  مظفري 
انطباعات مي پرداخت. پس از مشروطه حال و هواي 
دستمزد روزنامه نگاران به طور کلي تغيير کرد. هر 
کاغذ  تومان  چهار  داشت،  پول  تومان  هفت  کس 
روسي مي خرید و سه تومان هزینه چاپ مي داد و 

مي شد مدیر و سردبير!
تبليغات و آگهي ها تا چه اندازه مطرح بود؟

مدخل آگهي را براي بسياري از دایره المعارف ها و 
دانشنامه ها نوشته ام. در جلد اول کتاب سرگذشت 
مطبوعات ایران فصلي را به آگهي اختصاص داده ام. 
مدیر نخستين نشریه ایران در سفرنامه اش درباره 
اهميت آگهي در مطبوعات انگليس مطالبي نوشته 
بلندي  به  عمري  ایران  در  مطبوعاتي  اعالم  است. 
قيمت هاي  با  آگهي  دارد.  روزنامه نگاري  تاریخ 
قيمت هاي  و  دینار  پانصد  پنج شاهي،  سه شاهي، 
گوناگون دیگر در روزنامه هاي ایران باب شد. انواع 
آگهي را هم در روزنامه هاي پيش و پس از مشروطه 
تا  خانه  فروش  و  اجاره  آگهي  از  خواند.  مي توان 
پيراهن،  و  ساز  شمع،  و  چتر  و  دستبند  و  زنجير 
از آگهي هایي که بعدها به غلط نام هاي مناقصه و 

مزایده به خود گرفت تا آگهي هایي که امروز اسناد 
تاریخي اند. بعضي از آگهي ها امروز مرجع محققان 
است. مثال چون فهرست درستي از کتاب هاي عصر 
قاجار منتشر نشده اعالن هاي فروش کتاب یكي از 
راه هاي آگاهي از نشر کتاب هاي آن دوره به حساب 
مي آید و کتاب شناسان و کتاب پژوهان باید از این 

منبع بي نظير بهره بگيرند.
روزنامه ها  مطالب  برخي  با  مخالفت  يا  نقد 

چگونه بازتاب پيدا مي كرد؟
به شيوه هاي گوناگون نقد و نظرها بازتاب داشت. 
مقاله اي درباره سرآغاز جنگ هاي قلمي مطبوعاتي 
و مقاله هاي دیگري درباره سير نقد نوشته ام. گاهي 
روال شبيه امروز بود و زماني هم که روزنامه از چاپ 
نقد سرباز مي زد، به وسيله رسانه هاي جانشين نقدها 
و انتقادها و ردیه ها را به اطالع عموم مي رساندند. 
گاهي پاسخ بعضي روزنامه ها در رساله ها چاپ شده، 
زماني در جزوه، اوقاتي به صورت اعالن دیوارکوب، 
نمونه هایي هم موجود است که هنوز نسخه خطي 

باقي مانده اند و تا امروز چاپ نشده اند.
علما در رابطه با مطبوعات چه واكنشي نشان 

مي دادند؟
موضع عالمان دیني در ارتباط با مطبوعات متفاوت 
بود. مثالً آخوند خراساني یك نظر داشت و شيخ 
فضل اهلل نوري نظري دیگر. نظر بسياري از عالمان 
دیني با یكدیگر تفاوت داشت. در مقدمه کتاب اسناد 
چاپ  اسناد  انضمام  به  مطبوعات  و  روزنامه نگاران 
درباره نظر عالمان دیني در دوره اول مجلس شوراي 
ملي بر اساس اسناد، مشروح گفت وگوهاي مجلس 
سيد  مثاًل  نوشته ام.  مطالبي  برجای مانده  دیگر  و 
مي گوید:  اول  مجلس  در  شهشهاني  عبدالحسين 
روزنامه به منزله حس مشترک است نسبت به سایر 
حواس در وجود مملكت. اگر بنا شد روزنامه توقيف 
شود سایر حواس مختل و بي نتيجه مي ماند. یا فردي 
به نام شيخ ابراهيم در مخالفت با توقيف روزنامه ها 
گفته است: حكم شرعي و مجازات شرعي بر آالت 
نيست بر صاحب آالت است. آالت معصيت را شرع 
نفرموده توقيف کنند. مجازات بر آن مقرر فرموده، 
باید مجازات داد توقيف معني ندارد. ميرزا محمود 
کتابفروش خوانساري در تائيد شيخ ابراهيم مي گوید 
که در مغازه پارچه فروشي که ۳۰ نفر مشغولند اگر 
را  پارچه فروشي  نباید مغازه  نفر خالفي کرد،  یك 
اول  از عالمان دیني که در دوره  بست. آن دسته 
مجتهد  همه  شدند  نماینده  ملي  شوراي  مجلس 
مسلم بودند و بيشترشان توقيف را قتل مي دانستند 
و مي گفتند توقيف روزنامه یعني قتل! اگر نظرهاي 
عالمان دیني روزگار قاجار وارد یك بانك اطالعات 
و  مطبوعات  به  مهربان تري  نگاه  شاید  مي شد 

روزنامه نگاران صورت مي گرفت.

سرگذشت مطبوعات در ایران

  مالک رضايی
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نشست حاج ابراهیم متینیان به همراه مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با مسئولین رامشیر
به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه »عصر سه شنبه 10 تیرماه« 
حاج ابراهیم متینیان نماینده مردم  رامهرمز و رامشیر در مجلس 
شورای اسالمی به همراه افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان 
اداره ورزش و  اداره فنی و عمرانی  امین دارابی رئیس  خوزستان، 
جوانان استان، با جلیل ظهیری معاون فرماندار رامشیر، عفت کمایی 
رئیس ورزش و جوانان شهرستان، رستم کردونی شهردار و جمعی 
از مسئولین محلی پیرامون مشکالت و امورات مربوط به ورزش و 
جوانان حوزه انتخابیه در شهرستان رامشیر دیدار و گفت وگو کردند.

مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، عبارتند از:

1- تسریع جدی تکمیل استخر سرپوشیده و افتتاح آن باحضور 
وزیر ورزش و جوانان

اماکن  تجهیز  و  رامشیر  در  روستایی  ورزش  خانه  افتتاح   -2
ورزشی در چند روستای شهرستان

3-  تعمیر و بازسازی مجموعه ورزشی شهید تندگویان
4- پیگیری معارض و مشکل آب سالن تمرینی بخش مشراگه

5- بهسازی و فنس کشی پیست اسکیت
6- روکش چمن مصنوعی واقع در پارک شهروند

7-= تجهیز و نوسازی اماکن و محیط های ورزشی شهرستان

 سید مهدی ابوس
هفته بیست و دوم فوتبال لیگ برتر برای نمایندگان فوتبال خوزستان 
خوب و نوید موفقیت و سرورفوتبالی را به اهالی ورزش خوزستان 
داد، دوپیروزی خانگی و بسیار ارزشمند به همراه  یک تساوی خارج 
از خانه انهم در بوشهر،  حاصل تالش و درایت مربیان  ، بازیکنان و 
دیگر عوامل تیمداری و هواداری نفتیها و فوالدی ها بود و انصافاً باید 
به این تالش ، آفرین گفت، نوع ارائه بازی و کسب نتایج موجود نشان 
از باال کشیده شدن کرکره فوتبال خوزستان است و باید به جرئت 

نوشت، حاال نوید سرور فوتبالی در فضای دیار کارون و اروند و زاگرس 
احساس می شود، این اراده و تدبیر، را باید اهالی فوتبال به فال نیک 

تفسیر کنند . 
پیروزی تیم نفت آبادان با کادر فنی بومی اش  ، و ادامه جهش فوالدیها 
برای ادامه موفقیت که این تفکر باعث کشف یک استعداد دروازه بانی 
هم گردید وهم چنین تساوی تیم نفت مسجدسلیمان که می توانست 
پیروز میدان بوشهر هم باشد را باید افق روشن فوتبال نامید و برای 
و  با وحدت  و فوالدی ها  نفتیها  دارد هواداران  ، جا  افق   این  ادامه 

بازیکنان و  به تقویت روحی  اقدام  از طریق فضای مجازی  همدلی 
مربیان تیم های شهر و استانشان کنند تا از این طریق  ، خأل عدم 

حضور در ورزشگاه را جبران کنند .
فوتبال خوزستان و تیم های استان حاضر در لیگ برتر و حتی دسته 
اول فوتبال کشور نیازمند حمایت روحی و روانی از سوی هواداران و 
حمایت مالی  از سوی مسئولین امر استانی و اجتماعی را طلب میکنند 
و نباید این فاکتورهای مهم را نادیده گرفت، از همه چیز خوب بودن 
هفته بیست و دوم فوتبال لیگ برتر گفتیم اما الزم است یک نکته 

دیگر را هم یادآوری کنیم.
برتر  لیک  فوتبال  دیدارهای  پخش  نوع  در  خوزستان  صداوسیما 
به مراتب نسب به قبل عملکرد قابل قبولی داشت و جا دارد به پاس 
این تالش در مسیر بهتر شدن ، باید به همه عوامل اجرایی و فنی 
و تدارکاتی و مدیریتی پخش مسابقات از تلویزیون و رادیو خوزستان 
بخصوص تدبیر مدیریتی و حمایتی دکتر رحیمی مدیرکل ورزش 
دوست صدا و سیما مرکز خوزستان دست مریزاد گفت وانشاهلل همیشه 

شاهد این وحدت و حمایت باشیم .

آفرین به نفتیها وفوالدیها؛ نوید موفقیت وسرور فوتبالی می آید

بازیکن( و  اسکواش ورزشی راکتی است که به صورت تک نفره )2 
دونفره )4 بازیکن( در زمینی کامال احاطه شده با دیوارهای معموال 
شیشه ای انجام می شود. شیشه ای بودن دیوارها، تماشای بازی توسط 
تماشاگران را امکان پذیر می کند. در مسابقه های بین المللی دیوارهای 
بیشتری از جنس شیشه در نظر گرفته می شود. یکی از دشواری های 
اسکواش این است که برخالف دیگر ورزش های راکتی، توپ در اغلب 
اوقات از پشت سر بازیکن می آید. اسکواش با توپ و راکت مخصوص 
بازی می شود. در اسکواش باید به توپ طوری ضربه زد که حریف 
نتواند به راحتی ضربه بعدی را به دیوار بزند و یا به دشواری واکنش 

نشان دهد.
تاریخچه رشته اسکواش : اسکواش نخستین بار در سال 1۸30 در 
مدرسه هارو در انگلستان ابداع شد. در سال 1۸74 این رشته ورزشی و 
مسابقه های آن در انگلستان رسمیت یافت و در سال 1۸۸3 نخستین 
زمین اسکواش در شهر آکسفورد ساخته شد. در سال 1۹11 قوانین 
بازی و ابعاد زمین توسط انگلیسی ها تعیین شد و به شکل امروزی 
با شرکت 7  درآمد. در سال 1۹67 فدراسیون بین المللی اسکواش 
فدراسیون جهانی  به  آن  نام  در سال 1۹۹2  و  تاسیس شد  کشور 
اسکواش )WSF( تغییر کرد. اسکواش از سال 1320 با ورود کارکنان 
انگلیسی شرکت نفت آبادان و ساخت سالن اسکواش برای آنان وارد 
ایران شد. نخستین فدراسیون اسکواش ایران در سال 1353 تاسیس، 
اما پس از یک سال منحل شد و در سال 1372 دوباره راه اندازی شد.  
مسابقه اسکواش با زدن سرویس آغاز می شود و پس از برخورد به دیوار 
با زاویه ای معین وارد زمین سرویس می شود. هر بازیکن به طور یکی 

 در میان توپ را با راکت به دیوار روبرو می زند و حریف باید آن را به 
همان دیوار برگرداند. ضربه ها باید با سرعت و زاویه ای زده شوند که 

حریف نتواند توپ را به دیوار روبرو برگرداند.
زمین اسکواش : به زمین بازي اسکواش کورت )court(گفته مي شود 
ودردونوع انفرادي )2 نفره ( ودوبل ) 4 نفره ( بازي مي شود وهرکورت 
شامل 4 دیوار است که ورزشکاران مي توانند  درداخل اتاقکي شیشه 
اي باشد وهر4 دیوار جزو محدوده زمین بازي است. اسکواش به وسیله 
دو نفر به صورت انفرادي یا به صورت چهار نفره )دوبل( در زمین یا 

کورت که داراي 4 دیوار است.
ابعاد زمین یک نفره زمین اسکواش یک نفره داراي ۹/75 متر طول، 
6/4 متر عرض، و 4/57 متر ارتفاع است. بر روي دیوار جلویي سه خط 
به نام خط سرویس و دو خط اوت که پائیني به نام )تین TIN( وخط 
دیگر درقسمت باالیي است. ارتفاع خط سرویس از کف کورت  1/7۸ 
متر تا 1/۸3 متر است و ارتفاع خط تین از زمین 430 میلي متر است. 

ارتفاع دیوار یا درب شیشه اي عقب کورت  2/13 متر است.
 کف زمین:  معموالً از جنس کف پوش پارکت چوب غیرلغزنده  که 
داراي خط کشي هایي است به همراه 2 مکان سرویس در چپ و 
راست زمین. این خط ها در قسمت عقب زمین متصل به دیوار عقبي 

است. 
راکت اسکواش : بعد از سال 1۹۸0 راکت ها از مواد مرکب مانند فلز، 
گرافیت و تیتانیوم ساخته مي شود و موجب شده است تا راکت در 
دست راحت تر و سبک تر باشد. راکت هاي مدرن داراي طول 6۸/6 
سانتي متر، عرض 21/5 سانتي متر است و طول فریم )قاب( آن 3۹ 

سانتي متر است. وزن مجاز راکت حداکثر باید 255 گرم باشد و به 
طور معمول میان 110 تا 200 گرم است.

توپ اسکواش : توپ هاي اسکواش از دو تکه الستیک که به صورت 
دونیم ٌکره هم چسبیده است داخل آن توخالي است. رنگ توپ سیاه 
است اما براي رقابت درکورت هاي شیشه اي ازتوپ سفید استفاده مي 
شود.توپ هاي اسکواش با خال هاي رنگي سطح آنها مشخص مي 
شود توپ داراي خال آبي که داراي حرکت جهشي و بسیار تندي است 
و بازیکن حرکاتش کند است. )براي آموزش به کار مي رود توپ داراي 
خال قرمز که حرکتش از خال آبي کندتر است ولي حرکات بازیکن 

تندتر است )براي اصالح تکنیک به کار مي رود(
توپ داراي خال سفید حرکت و جهش آن کندتر از دوتاي باالیي است 

در نتیجه حرکات بازیکن تندتر است.  توپ داراي خال زرد توپي است 
که احتیاج به ضربه هاي قوي و حرکات تندتري دارد.  توپ داراي دو 
خال زرد که کندتر بوده و ورزشکاران حرفه اي و در مسابقات رسمي 
کاربرد دارد. وزن توپ ها نیز میان 23/3 تا 25/5 گرم است و قطر آن 
3۹/5 تا 41/5 میلي متر است. توپ هاي آبي رنگ بدون خال هم توپ 

هاي تمریني بوده که داراي جهش بلندتري است.
زمان بازي  قوانین بازي اسکواش : اسکواش 2 گیم از 3 گیم و یا  3 گیم 
از 5 گیم است. قبل از بازي هر دو بازیکن 5 دقیقه وقت براي گرم کردن 
دارند. بازیکنان با زدن سرویس بازي را آغاز مي کنند و با چرخش راکت 

وعالمت روی دسته آن زننده سرویس مشخص مي شود.
انتخاب سرویس از»مربع« یا )باکس ( چپ یا راست در موقع زدن 

نخستین سرویس در اختیار زننده سرویس است. اگر نخستین امتیاز 
را گرفت به طور اجباري جاي سرویس عوض مي شود و بصورت رالی  

بازیکني که زودتر به  11 امتیاز برسد آن گیم را برده است.
درحقیقت بازیکن توپ را با راکت مي زند و توپ باید پیش از برخورد 
با زمین با دیوار رو به رو برخورد کند و هنگام برگشت از دیوار رقیب 

دوباره ضربه بزند.
پوشش  لحاظ  به  اي  کورت شیشه  اختراع   با  زماني  رشته  این 
تصویري تلویزیوني طرفداران بسیار زیادي درسراسر جهان پیدا 
کرد. چهار دیوار این کورت به گونه اي است که از بیرون داخل آن 
بطورکامل پیداست ولي بازیکني که داخل آن قرار دارد تماشاگران 

را به صورت مات مي بیند.

معرفی رشته ورزشی اسکواش

کوهستان محل استفاده از تجربه است، اینجا جایي 
است که خودت را بشناسي و علیه عیب هایت قدم 

برداري.
معنا  دادن،  جهت  برای  ورزشی  کوهنوردی 
دادن،شکل دادن و آماده شدن برای نوعی زیستن 

متکی به اراده و ایمان است.
در یک صعود سخت به یاد می آوریم که چه هستیم 
و چه می توانیم باشیم و تا چه حد آماده دفاع از 

اعتقاداتمان هستیم 
تمایل به تنهایی گاهی یک نیاز  نیرومند و اساسی 
انسانی است که تنها در کوهستان می توان آن را 

تامین کرد.
کیفیت کوهنوردی به مراتب با ارزش تر از کمیت 

صعود است.
هر چند کوهنوردان بر سکوی افتخار نمی ایستند و 
در میادین ورزشی برای اشان فریاد نمی کشند، اما 
رشته های محبت قلب های آنان را به یکدیگر پیوند 

می دهد که باعث می شود دوباره صعود نمایند.

جایگاه  که  است  ورزشی  تنها  کوهنوردی  ورزش 
قهرمانی ندارد.

به یاد داشته باشیم اغلب حوادث کوهنوردی هنگام 
بازگشت به وقوع می پیوندد که دلیل اش ....

بی اعتنایی به خطرات کوهستان یک نوع جان باختن 
برای هیچ است.

در ورزش کوهنوردي حقیقت مرگ همیشه وجود 
را  این حقیقت  یا می بازی، وقتي  یا می بری  دارد، 
قبول کني تازه زندگي را شروع کرده ای که این خود 
درسی است.کوهها ابهتشان را از افرادي که در آنها 

می میرند به دست می آورند پس نگذارید ....
گردنه های  از  گذشتن  و  بلند  قله های  به  رسیدن 
خطرناک به خودی خود امتیازی محسوب نمی شود 
بلکه اصل شناختن ورزش، کوهنوردی و هدف های 

)تقویت قدرت درونی( آن است.

کوهستان

با حکم رئیس فدراسیون کشتی، »اردوان صاحب« به عنوان سرپرست هیأت کشتی 
استان خوزستان منصوب شد. به نقل از فدراسیون کشتی، پس از استعفای سید 
حسین مرعشیان از سمت ریاست هیأت کشتی استان خوزستان، علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون کشتی در حکمی اردوان صاحب را به عنوان سرپرست این هیأت تا زمان 
برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیأت منصوب کرد. این داور درجه یک بین المللی 
کشتی، سابقه دبیری هیأت کشتی استان خوزستان را هم در کارنامه کاری خود دارد.

سرپرست هیأت کشتی استان خوزستان منصوب شد

 مجمع انتخاب رییس هیات اسکواش خوزستان امروز، سوم تیرماه بدون 
حضور نماینده ای از فدراسیون در اهواز برگزار شد و مهران آران به عنوان 

رییس جدید هیات اسکواش خوزستان انتخاب شد.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  به  را  مجمع  این  برگزاری  فدراسیون،  رییس 

خوزستان تفویض اختیار کرد.
هیات  ریاست  پست  احراز  کاندیداهای  پوالدی،  محمد  و  آران  مهراد   

اسکواش خوزستان بودند که پوالدی انصراف خود را اعالم کرد. 

در نهایت مهران آران با 13 رای از کل آرای ماخوذه برای چهار سال به 
عنوان رییس هیات اسکواش خوزستان انتخاب شد. آران از قدیمی های 

اسکواش در خوزستان محسوب می شود. 
طی ماه های گذشته، اسکواش خوزستان به دلیل مشخص نبودن تکلیف 
ریاست آن، دچار روزمرگی و بی برنامگی شده بود که این وضعیت نا به 

سامان، اعتراض و واکنش رییس فدراسیون را نیز در برداشت.

رییس جدید هیات اسکواش خوزستان انتخاب شد

سید مهدی ابوس
» حاج حسن این همه دوستدار داشت و خودش خبر 

نداشت «
امروز چهارشنبه 11تیر 13۹۹ در صفحه دوم روزنامه 
اردشیر  استاد  قلم  به  ستونی  ورزشی،  خبر  وزین 
ایران در وصف  قلم ورزش  الروی پدر غیرقابل انکار 
حاج حسن اهوازی و مبارزه  این  پیشکسوت ارزنده 
و شناسنامه فوتبال و قلم ورزش خوزستان، نگارش 
شده است که حیفم آمد از این مطلب فقط در حد 
مطالعه و بایگانی در ذهنم عبور کنم ، لذا عین مطلب 
استاد را در فضای مجازی منتشر میکنم نا بدانیم و 
بدانند، دوستی ها و رفاقت ها فقط در ضرب المثل)تا 
پول داری رفیقتم ، قربون بند کیفتم ( نیست  بلکه 

رفاقت در همراهی و همدلی و دلگرم بودن است .
رفاقت مرام ارزشی عشق است که نصیب هرکسی 
نمی شود، رفاقت و دوستی ماندگار ، یک  عزت الهی 
نعمت   یک  بعنوان  تعالی  تبارک  خدای  که  ایست 
نصیب  بعضی آز بندگان خود می کند و یکی از این 
بندگان همین حاج حسن اهوازی خودمان است که 
انصافاً با مبتال شدن به ویروس کرونا عیار خودش را 
در میان اهالی ورزش ارزیابی کرد، استاد اردشیر خان 
الرودی که در حقیقت استاد و رفیق دنگ حاج حسن 
اهوازی بشمار می آید و این دوستی و رفاقت بیش 
از نیم قرن در حال گذر عمر است، امروز در وصف 
شاگرد و دوست دیرینه اش چنین نگارش کرده  ،که 
هر کالمش برای خواننده یک درس و گسترش مرام 

ارزشی رفاقت ها در فضای ورزش است .

جامعه  می نویسد،  ورزش  قلم  دیر  پیر  استاد  این 
از  خوزستان  و  اهواز  ورزش  کلی  وبطور  فوتبال 
عمر  که  خوزستان  ورزش  پیشکسوتان  تا  میانسال 
خویش را به پای جوانان و نخبه های ،سرزمین طالخیز 
خوزستان صرف کرده اند ، این روزها هم مشکورند و 
هم مسرور، چون حسن اهوازی وهمسرش در مبارزه 
با بالی کرونا موفق و در کمال سالمت از بیمارستان 
مرخص شدند و دلیل خوشحالی و شعف اهالی ورزش 
خوزستان همین است، که این روزها به واسطه به ثمر 
رسیدن مراقبت های بی وقفه کادر درمان بیمارستان 
ارتش که از جان خود برای بهبودی بیمارانشان مایه 
می گذارند رقم خورده است و به همین منظور همه ، 
بخصوص ورزشکاران و ورزش دوستان و پیشکسوتان 
شکر  دعای  به  دست  خوزستان  و  اهواز  ورزش 
برداشته اند، که پیشکسوت ارزشی ورزش استانشان 
سالمتی خود  را به دست آورد، این همدلی و رفاقت 

و دوستی دعای خیر مردمی، در نوع خود و در فضای 
امروز  ورزش ، بسیار کم نظیر بود بطوریکه حتی خود 
حاج حسن اهوازی هم خبر نداشت این همه دوستدار 
اراده  و  تاکتیک  بود که  این چنین  و دعاگو دارد و 
صداقت و ارزشی بودنش در فضای ورزش توانست 
مثل اون روزهایی که مربی فوتبال در شرایط سخت 
برای  را  نتایج  بود و در مقابل حریفان قدر بهترین 
فوتبال خوزستان رقم میزد اینبار هم موفق به شکست 

حریفی بزرگ بنام کرونا شود .
مبتالبه  بیماران  همه  و  اهوازی  حسن  حاج  برای 
همراهی  از  و  داریم  سالمتی  آرزوی  کرونا  ویروس 
اردشیر خان  استاد  بی وقفه  دلسوزیهای   و همدلی 
الرودی که دراین مدت یک لحظه شاگرد و رفیقش 
را تنها نگذاشت  تشکر می کنیم و برای این بزرگ مرد 
عرصه قلم  و مرام ورزش آرزوی سالمتی و عاقبت 

بخیری و نگاه و لطف خدا را مسئلت داریم .

کرونا مغلوب تاکتیک حسن اهوازی
 سید مهدی ابوس

و  مربیان  ورزشکاران،  همیشه،  ورزش  فضای  در 
ستارگان مطرح شده بسیار دیده می شوند و این در 
شرایطی ایست که هستند، انسانهای بسیار تالشگر 
دیده  که  ورزش  در  حمایت کننده  و  تأثیرگذار  و 
نمی شوند و یا نامشان به فراموشی سپرده می شود، 
هرچند زحمات این چنین تالشگران صادق هرگز از 
ذهن اهالی ورزش محو نخواهد شد، یکی از آن مردان 
بزرگ و بسیار تأثیرگذار که هرگز ادعای مالکیت و 
بزرگی در ورزش و فوتبال نکرد اما انصافاً حضورش، 
وجودش و رفتار و کردارش برای همه اهالی ورزش 
قابل احترام و بسیار تأثیرگذار بود و ماندگار ماند و 
نامش بعنوان یک خادم واقعی فوتبال اهواز و مکتب 
شاهین ثبت شد، همین حاج ناصر قصه امروز ماست، 
مردی آرام اما سرشار از انرژی مثبت و بدون هیچ 
چشم داشتی برای بهتر شدن فوتبال و تیم شاهین 
مقام  کسب  مدعی  هرگز  او  می کرد،  تالش  اهواز 
ابالغی و سمت های دهان پرکن نبود، چه آن زمانیکه 
خود با پیراهن تیم شاهین در زمینهای خاکی فاخری 
بعنوان یک بازیکن ارزنده و مطرح فوتبال اهواز و تیم 
خادم  یک  بعنوان  آن  وقتی که  چه  و  بود،  شاهین 
او دنبال سهم  برای تیمش تالش میکرد  و هوادار 
فوتبال شهرش  موفقیت  لذتش  فقط  نبود  خواهی 
و استانش بود، این مرد بزرگ و پیشکسوت واقعی 
دیگر  عمر  گذر  و  زمانه  جبر  بدلیل  امروز  فوتبال 
قادر به حضور در فضای ورزش و فوتبال نیست و 
احواالت  و  اخبار  اما  گردیده  خاطرات  خانه نشین 

رصد  همیشه  را  خوزستان  ورزش  اهالی  و  فوتبال 
می نماید. حاج ناصر که امروز یادش کردیم فوتبال 
این چنین  را  خودش  وضعیت  و  علمی  و  سنتی 
بیان می کند؛ اوالً خوشحالم که هنوز من و امثال 
من کاماًل فراموش نشده ایم، این یاد کردن همانند، 
آن عصرگاهی بود که در میان شور و شوق اهالی 
فوتبال و بازیکنان و مربیان تیم شاهین در ورزشگاه 
تختی اهواز در حضور بیش از سی هزار تماشاگر، 
جام قهرمانی را باالی سر بردم و لذت قهرمانی تیم 
محبوبم و عشقم شاهین را حس کردم، امروز شما 
مرا دوباره احیا کردید، در مورد تفاوت آن فوتبال دهه 
شصت و دهه هفتاد فقط میگویم ضمن احترام به 
علم و حرفه ای شدن و صنعتی شدن فوتبال، فوتبال 
سنتی تماشاگرپسند و جذاب و نشاط آور بود وبجای 
پول، عشق و تاکتیک ناب فوتبال و تاکتیک و شور 
هیجان حاکم بود، اما فوتبال امروز مملو از حواشی 
ناب فوتبال و جذابیت است  فاقد تکنیک  زشت و 
چون فوتبال امروز از حالت ورزشی خارج و تبدیل 

به یک شغل گردیده است.
حاج ناصر می گوید شاغل سازمان آب برق خوزستان 
بودم اما شاهینی بودم، بهترین دوستانم از تیم تاج یا 
همین استقالل اهواز بودند و رقابت و رفاقت خاصی 
با اهالی فوتبال آبادان و خرمشهر و مسجدسلیمان 
فوتبال  پرتو  از  ارزشمندی  دوستی های  داشتیم 

ورزشی بدست آوردم.
شد،  کشیده  نابودی  به  اهواز  فوتبال  که  اما حیف 
حاج ناصر، با آهای عمیق از ته دلش، این نابودی را، 

حاصل تبانی وخیانت بعضی از اهالی فوتبال می داند، 
او می گوید عده ای انگشت شمار که چشم دیدن 
تیم های شاهین واستقالل و جنوب وهوادارانشان را 
نداشتند وفقط دنبال خود محوری خودشان بودند با 
ترفند اینکه میخواهند فوتبال را علمی کنند وعلمی 
شدن فوتبال نیاز مند پول است، فوتبال اهواز را از 
درون تهی کردنند، اما ایمان دارم اگر فوتبال اهواز 
احیا شود شک نکنید فوتبال خوزستان دوباره شکوفا 
خواهد شد، از حاج ناصر آخرین سوال را این چنین 
پرسیدیم، حاج ناصر دوست داشتنی فوتبال کیست؟ 
ایشان با تواضع خاصی آین چنین پاسخ داد فکر نکنم 
دوست داشتنی باشم، ولی حاج ناصر که شما براش 

اومدی ناصر دهنایی ایست.
و  داشتنی  ودوست  عزیز  دهنایی  ناصر  حاج  برای 
پیشکسوت فوتبال آرزوی سالمتی و عاقبت بخیری 

ونگاه ولطف خدا را مسئلت داریم .

معرفی یک پیشکسوت: حاج ناصر دوست داشتنی فوتبال کیست؟
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در یکی از مدارس، معلمی دچار مشکل شد و موقتا 
به  شروع  او  بجای  جایگزینی  معلم  ماه  یک  برای 
تدریس کرد. این معلم جایگزین در یکی از کالسها 
سوالی از دانش آموزی کرد که او نتوانست جواب 
دهد، بقیه دانش آموزان شروع به خندیدن و او را 
مسخره می کردند.  معلّم متوّجه شد که این دانش 
و  است  برخوردار  پایینی  بنفس  اعتماد  از   آموز 
همواره توّسط هم کالسی هایش مورد تمسخر قرار 

می گیرد.
زنگ آخر فرا رسید و وقتی  دانش آموزان از کالس 
خارج شدند، معلّم آن دانش آموز را فرا خواند و به او 
برگه ای داد که بیتی شعر روی آن نوشته شده بود 

و از او خواست همان طور که نام خود را حفظ کرده، 
آن بیت شعر را حفظ کند و با هیچ کس در مورد این 

موضوع صحبت نکند. 
در روز دوم معلّم همان بیت شعر را روی تخته نوشت 
و به سرعت آن بیت شعر را پاک کرد و از بّچه ها 
خواست هر کس در آن زمان کوتاه توانسته شعر را 
حفظ کند، دستش را باال ببرد. هیچ کدام از دانش 
آموزان نتوانسته بود حفظ کند. تنها کسی که دست 
خود را باال برد و شعر را خواند همان دانش آموز 
دیروزی بود که مورد تمسخر بّچه ها بود. بّچه ها از 
این که او توانسته در این فرصت کوتاه شعر را حفظ 
کند مات و مبهوت شدند. معلّم خواست برای او کف 

بزنند و تشویقش کنند. 
در طول این یک ماه، معلّم جدید هر روز همین کار 
را تکرار می کرد و از بّچه ها می خواست تشویقش 
کنند و او را مورد لطف و محّبت قرار می داد. کم کم 
نگاه همکالسی ها نسبت به آن دانش آموز تغییر 
کرد. دیگر کسی او را مسخره نمی کرد. آن دانش 
آموز خود نیز دارای اعتماد به نفس شد و احساس 
سابقش  معلّم  همواره  که  آن شخصی  دیگر   کرد 
»ِخنگ » می نامید، نیست.  پس دانش آموز تمام 
تالش خود را می کرد که همواره آن احساس خوِب 
برتر بودن و باهوش بودن و ارزشمند بودن در نظر 
دیگران را حفظ کند. آن سال با معّدلی خوب قبول 

شد.به کالس های باالتر رفت. در کنکور شرکت کرد 
و وارد دانشگاه شد. 

را  خود  پزشکی  تخصص  فوق  دکترای  مدرک 
است. جهان  کبد  پیوند  پدر  اکنون  هم  و  گرفت 

این قصه را دکتر ملک حسینی در کتاب زندگانی 
خود و برای قدردانی از آن معلّم که با یک حرکت 
هوشمندانه مسیر زندگی او را عوض نمود، در صفحه 

اینستاگرامش  نوشته؛  انسان ها دو نوعند: 
نوع اّول کلید خیر هستند.دستت را می گیرند و در 
بهتر شدنت کمک  کرده و به تو احساس ارزشمند 

بودن می دهند 
اّولین  دیدن  با  که  هستند  هایی  انسان  دوم  نوع 

شکسِت شخص، حس بی ارزشی و بدشانس بودن 
را به او منتقل می کنند.

این دانش آموز میتوانست قربانی نوع دوم این انسان 
ها بشود که بخت با او یار بود.

و آن معلم کسی نبود جز محمد بهمن بیگی، ابر 
مردی بزرگ که چون ستاره ای در دل شبهای سیاه 
روزگاران درخشید و معجزه کرد. استاد بهمن بیگی 
نویسنده ای چیره دست با ذهنی خالق و مدیری 
الیق بود و نشان داد که اگر اراده باشد میتوان مردمی 
را از فرش به عرش رساند که نمونه آن دکتر ملک 

حسینی است.روحش جاودان و یادش گرامی .

خاطره ای از یک معلم

 

زندگی و آثار حکیم فردوسی شاعر حماسه سرای قرن 
چهارم را می توان از زوایای مختلفی مورد بحث و گفتگو 
قرار داد اما صد افسوس و چه باید گفت که هراز گاهی 
در گوشه گوشه ی کشور اندک قلیلی با رفتار ناشایست 
بجان تندیس پیر توس افتاده و آنرا تخریب می کنند، 
بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد 
بارگاه  به  پا  توس  ی  ستمدیده  دهقان  که  روزی  آن 
پنداشت که  محمود غزنوی گذاشت. هیچ کس نمی 
کلید گنج فرهنگ پارسی در دست های خسته او باشد 

باری روزی همگی خواهیم رفت هیچ چیز تا ابد باقی 
نمی ماند اما یک چیز زیستن را به امری ارزشمند بدل 
میکند انهم یگانه راه راست بگذریم ۶سال که بودم اشعار 
فردوسی را یاد گرفتم و سوگند به مرکب وبه قلم وبه 
انچه که مینویسد و سوگند به آن که امروز وظیفه داریم 
اصالت شعر شاهنامه را حفظ کنیم زیرا فردوسی یک 
شاعر بزرگ برای تمدن ماست.  ثمره ای که از دوران 
صفویه پایه ریزی شد و دو جهان بینی پارسی و اسالمی 
و این میراث را با هم ترکیب کرد حفظ نماییم آنهم در 
روزگارانی که اکثر ما انسانها مجذوب و مفتون شخصیت 
قالبی و کاذب درونی خویش گشته ایم و همچنان رگ 

منفعت طلبی درون را برای تمامی کژی ها و پلشتی ها 
باز گذاشته ایم که اگر هر کدام از این پلشتی ها فرصتی 
دوباره یابند.مانند یک اژدها اول از همه ما را میبلعد و 
ای کاش انقدر که در جستجوی درون دیگران بودیم به 
جستجوی درون خویش می نگریستیم امروز شاید در 
این نقطه ای که هستیم نبودیم باری. مفهوم شاهنامه 
...وجود یک تاریخ مشترک است.. و این مشترکات در 
یک  اصول  و  باورها  هویت  بیانگر  و  وفاداری  راستای 
فرهنگ ملی و اسالمی که در جایگاه خود بی نظیر است 
و شعر فردوسی هزار سال است که در خون یکایک ما 
جوش میزند و زمانیکه مرحوم اسد خان بهداروند در 

محاصره شاهزاده قاجار در دز اسد خان قرار گرفت این 
شعر فردوسی را از باالی دز به گوش شاهزاده رساند.

مرا سر نهادن گر شود زیر سنگ از آن به که نامم بر آید 
به ننگ / نبیند مرا زنده بر بند کس/ که روشن روانم بر 

اینست و بس
فردوسی این شاعر حماسه سرا همیشه دوست دار اهل 
بیت بوده است تدین توحید اعتقاد او به مذهب و شفقت 
و انسان دوستی او مورد اجماع مورخین و پژوهشگران 
ادبیات است آنجا که میفرماید: به گفتار پیغبرت راه 
جوی دل از تیرگیها بدین اب شوی/که من شهر علمم 
علیم درست درست این سخن قول پیغمبرست یا جایی 

دیگر میفرماید.
چهارم علی ابن عم رسول سر شیر مردان و جفت بتول 
حکایت های هیچ منظومه ای بپای شاهنامه نمی رسد 
در هر سه بخش اساطیری پهلوانی و تاریخی به یک 
تعهد اجتماعی التزام دارد و پندهایی که فردوسی در 

خلل شاهنامه به خواننده میدهد.
محدود به هیچ حد و مرزی نیست و هنرش عالمگیر 
اردیبهشت ماه  است بهمین مناسبت بیست و پنجم 
یادمان مردیست که با دانایی و توانایی خود به مردم 
ایران پایداری داد زنده باد یادش و درخشان باد نامش 

بر فراز تاریخ.

شاهنامه و بختیاری

و  انسان ها  زبان عقل و معرفت و احساس  قلم، 
بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. 
و  چیستی  هویت،  هاست.  انسان  دوم  زبان  قلم، 
قلمرو قلم بسیار گسترده تر از آن است که در بیان 

بگنجد.
روز قلم

روز چهاردهم تیر ماه به پیشنهاد انجمن قلم ایران 
و تصویب شوراي فرهنگ عمومي ،به عنوان ) روز 
قلم ( در تقویم رسمي جمهوري اسالمي ایران به 

ثبت رسید.
 پیشینه روز قلم

پیشینه ای  ما  سرزمین  در  قلم  به  توجه  البته 
دیرینه دارد. سده ها پیش در ایران باستان، تیرگان 
)سیزدهم تیرماه( یکی از مهم ترین جشن های ایران 
باستان بوده که آیین های مخصوصی داشته و یکی 
از آن ها پاسداشت قلم بوده است. یکی از دالیلی 
که برای این جشن ذکر شده، این است که در این 
روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، نویسندگان 
و کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان را گرامی 
یاد  به  آن جشن  و  گرفتند  مردم جشن  داشت، 
ارجمندی قلم بر جای ماند. دلیل دیگری هم که 
برای این جشن ثبت شده، این است که به نوشته ی 
ابوریحان بیرونی، سیزدهم تیرماه، روز ستاره ی تیر 
یا عطارد است و چون عطارد، کاتب ستارگان است، 

می توان سیزدهم تیرماه را روز نویسنده نامید.
پس از انقالب نیز نویسندگان و شاعران سرشناسی 
به  را  تیرماه  سیزدهم  سپانلو  محمدعلی  چون 
عنوان روز قلم و نویسنده پیشنهاد دادند، تا این که 
چهاردهم تیرماه از جانب انجمن قلم به عنوان روز 
قلم نام گذاری شد. با این حال این مناسبت هنوز 
چندان در میان مردم و حتی اصحاب قلم و اندیشه 

شناخته شده نیست.

تاریخ نوشتن
تاریخ نوشتار، حداکثر به بیست هزار سال پیش 
نظام های  به  با محدود ساختن  و  باز می گردد 
نوشتاری مدّون، رقمی حدود شش هزار سال پیش 
را نشان می دهد. این ارقام و آمارها فقط تخمینی 
که  صورتی  در  علمی،  کاوشگران  سوی  از  است 
گوناگون،  جوامع  سوی  از  پیشرفتی  شک  بدون 

بدون کمک خط و زبان امکان پذیر نبوده است.
 از جمله موادی که برای نوشتن به کار می رفته 
درختان،  برگ  حیوانات،  پوست  چوب،  سنگ، 
استخوان، موم، ابریشم، پنبه و کاغذ را می توان 
نام برد. در طول تاریخ، نوشتن به دو صورت بوده 
است: یک دسته خطوطی را در برمی گرفت که 
ابزارهای تیز چون سوزن، چاقو و...  با استفاده از 

نوشتاری، کنده کاری می شد. دسته دیگر شامل 
خطوطی است که به وسیله قلم پر، قلم نی، قلم مو 
و... و با استفاده از جوهر بر سطح ماده نوشتاری 
ترسیم می گردید. گفتنی است نسخه برداری از 
نوشته ای بر سنگ یا فلز به طور منطقی، در نهایت 

به اختراع چاپ انجامید.
 قلم چیست؟

و  انسان ها  زبان عقل و معرفت و احساس  قلم، 
بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. 
و  چیستی  هویت،  هاست.  انسان  دوم  زبان  قلم، 
قلمرو قلم بسیار گسترده تر از آن است که در بیان 
بگنجد. هرگونه رشد و پیشرفت، پیروزی و آرامش 
و معرفت و شناخت، ریشه در قلم دارد. تمدن ها، 
تجربه های تلخ و شیرین و علوم با نوشتن ماندگار 

می شوند.
هر کس می تواند قلمی را بین انگشتانش بفشرد 
و فرمانش دهد که بنگارد و هر آنچه را از مخیله 
قلم،  بنویسد.  کند،  می  تراوش  انگشت  صاحب 
تخریب می کند. می سازد. واقعیت ها را آشکار می 
کند. آشکارها را نهان می کند. به واقع قلم، معجزه 

ای جاودان است.
 قلم مدرن

در آغاز قرن بیستم، کسی این تردید را به خود راه 
نمی داد که قلم و کاغذ را مهم ترین و مؤثرترین 
ابزار ذخیره سازی اطالعات بداند؛ زیرا در آن زمان 
به جامعه های  اقتصادی و فکری  نظر  از  جوامع 
کاغذ مدار تبدیل شده بود. اما پایه های این باور 
پس از چندی به لرزه درآمد و با ظهور رایانه، رشد 
های  استفاده  تلویزیون،  اطالعات،  فناوری  سریع 
گوناگون از میکرو فیلم، میکرو فیش و ابزارهای 
الکتریکی، برتری بی رقیب کاغذ و قلم سنتی، به 

طور جدی به مبارزه طلبیده شد.
سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین شاهد 

بر شرافت و قداست آن است
همان طور که در طول تاریخ، شکل ظاهری قلم 
عوض می شده است، روز به روز همراه با صنعت 
رو به رشد نیز تغییر می کند. اگر چه هنوز کتاب 
خانه های الکترونیکی و اداره های بدون کاغذ و 
قلم و جامعه های بدون کتاب نیامده است و شاید 
هرگز نیاید، ولی موقعیت ابزار و مواد نوشتنی از 
بنیاد دگرگون شده است. این دگرگونی در ظاهر 
قلم ها و نوشته ها، نه تنها از ارزش قلم و صاحبان 
آن نمی کاهد، بلکه به دلیل انتقال لحظه ای نوشته 
ها، هرآینه مسئولیت و وظیفه قلم را صدچندان 

می کند.
 جایگاه قلم در اسالم

گویاترین  قلم،  نام  به  قرآن  در  خداوند  سوگند 
شاهد بر شرافت و قداست آن است: »ن َو الَْقلَِم 
َو ما یَْسُطُروَن؛ سوگند به قلم و آنچه نویسند.« در 
جایی که خداوند، صاحب هستی به آفریده ای از 
آفریده های خود قسم یاد می کند، بشر در چه 
جایگاهی می تواند از ارج و منزلت آن سخن براند. 
در نخستین ارتباط وحیانی رسول خدا صلی اهلل 

علیه و آله با مبدأ هستی در غار حرا، سخن از قلم 
به میان می آید، تا جایی که خداوند خود را این 
گونه معرفی می کند: »الَّذی َعلََّم بِالَْقلَِم؛ آن که با 

قلم آموخت.«
 با سیری در زندگی پیامبر و امامان علیهم السالم 
می توان توجه و اهتمام عملی به نوشتن را از متن 
سیره آنان دریافت. این قدرشناسی به حدی بود 
که گاه موجب آزادی اسیران کفار می گشت. در 
صدر اسالم، پس از پایان برخی جنگ ها، پیامبر 
دستور می فرمود اسیرانی که به ده نفر از مسلمانان 
خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد شوند. این عمل 
زیباترین و  از تمدن آن دوره،  در جامعه محروم 
مؤثرترین پیام برای ارج نهادن به جایگاه قلم و علم 

بوده و هست.
امتیازهاي قلم

»قلم« سه امتیاز دارد که در »بیان« آن ها را نمي  
بینیم:

1. باقي بودن:
امیر  است.  باقي  نوشته  و  کند  مي   فرار  سخن 
مي  جالبي  سخن  در  علیه السالم  علي  مؤمنان 
 فرماید: »دانش را با نوشتن در بند کنید« تا باقي 

بماند و از کفتان نرود.
 2. دقیق بودن:

بود  قرار  اگر  نیست.  دقیق  بیان و سخن معموالً 
کتابي که هزار سال پیش نوشته شده، زباني به 
ما مي  رسید و در جایي نوشته نمي  شد، هیچ گاه 
به طور دقیق به ما نمي  رسید و در واقع ما کتاب 

دیگري را پیش روي خود مي  دیدیم.
 3. عمیق بودن:

مطالب نوشته عمیق و فکر شده است؛ در حالي که 
به طور معمول سخنان، بدون تأمل گفته مي  شود و 
کم محتواست. نویسندگان گاه یک ساعت فکر مي 
 کنند و یک خط مي  نویسند، ولي در سخن نمي 

 توان آن دقت را رعایت کرد.
عالمه طبرسي رحمة اهلل علیه در این مورد مي 
 نویسد:»بیان دو گونه است: بیان زبان و بیان قلم. 
بیان زبان، با گذشت زمان کهنه مي  شود و از بین 

مي  رود، ولي بیان قلم تا ابد باقي است«.

14 تیرماه روز قلم گرامی باد
شـعـر

دزد گـــــــــیــــــــــر

سیدجمال دردارپور

گیرکرده مملکت در باتالق بی کسی ازکسی که غرق گشته تا 
کمـــــر دزدی کنید 

بهر ارامش کمی خارج نیاز است ای عزیز چون سالمت امدید از 
این سفــــر دزدی کنید 

نصب گشته هرمکانی دزدگیری حرفه ای چونکه نصاب آشنا شد 
بی خطر دزدی کنید 

ارز را عمدا کمی باال وپایین می کنید چون همیشه از همین زیر 
وزبر دزدی کنید 

گوش تا گوش تو واین ناله ها از ان من بی خیال ناله ها با گوش 
کـــــر دزدی کنید 

رد پای دزد ما چون ردپای کدخداست بی خیال ردپـــا و هر 
اثــــــــر دزدی کنید 

مسکن وماشین ودارو هم که صد چندان شده تا نرفته قند تان باال 
شکـــــــــر دزدی کنید 

چون کلید اورده اید از جنس تدبیر وامیــــد بی خیال پنـــــجره از 
سمت در دزدی کنید 

کامیون ها گر چه بنمودند چندی اعتصاب بی خیال وبی صدا با 
اسب وخـر دزدی کنید 

گاه گاهی گرزشـــــــادی خنده از ما شد پدید خنده را با گریه 
ای از چشم تـر دزدی کنید 

رویتان گردیده پیش ملت ایــــــــــــران سیاه چون خجالت می 
کشید ازپشت سردزدی کنید 

بهــــر پاره کــــردن پشت همه ایــــــــرانیان از بالد خــوب قبرس 
مال خـر وارد کنید 

کارهــــــــربزنیست خرمن کوفتن از بهر ما خسته شد مـــرد کهن 
،پس گاو نردزدی کنید 

آب کـــــــارون را که قبال بی خبربخشیده اید بی خیال آب 
وجنگل از خـــزر دزدی کنید 

آتشـــی افتاده در تاالب وجنــــــــگل های سبز هرچه الزم گشته 
ازاین خشک وتردزدی کنید 

شد به پایان چون محـرم کام تان شیرین نشد اربعین در پیش روشد 
ازصفـر دزدی کنید 

ملک ایــــــــران را تماما اب وجارو کرده اید فرصتی پیدا و از 
کل بشـــــر دزدی کنید 

هــــمچو کبریتیم ما کبــــــــریت های بی خطر هرچه باشد سهم 
ملت بی خطر دزدی کنید

من معلم هستم وشعرم حدیث درد ماست ازحقوق از هرمعلم 
بیشتردزدی کنید 

 نزد شاعر گوهری چــون شعر زیبایش نشد شعــــــــررا از دفتر 
صاحب اثـــــردزدی کنید

یالطیف
» تاک دوست من «

شاعر غزلسرای دزفولی، 
محسن اسداله سلمان پور

کاش ما هم در سرای خویش تاکی داشتیم
در کنارش یک سبد رویای پاکی داشتیم

خوش بمان ای خوشه ی لرزان تاکستان من
دلبرا با آن وقارت از که باکی داشتیم

با مراما خوش نشاندی تاک رقصانی به خاک
در کنارش مهربانا خوش خوراکی داشتیم

زیر باران در هوای دیدنت ای سرو ناز
از چه ما آن خاطرات سهمناکی داشتیم
ما که سرمستیم تاکستانتان پر شور باد

کاش ما هم یک وجب میدان خالی داشتیم
های و هوی ما در آن بستان هماره شاد باد
ما برای هستیش یک دل هالکی داشتیم
گفته بودی تا ثمر ها می دهد نذرم ادا
تا شود انگور اعلی ما دو شاکی داشتیم

)صوفی منصوری(

تنهاییم را بر تک تک شاخه های آرزوهایم نشاندم /
آواز می خواند بیچاره!

شاید رهگذری تنها،واژه واژه دلتنگی اش را...
غزلی ُسراید و با روزمره گی هایش آرایش دهد...

خاک می خوَرد استخوانی که با درد هایم ترکاندم ...
کرونا می رود اما تو از دلم نه.   ....قرنطینه!!چشمان

من است که تنها دل به دیداِر تو می دهد ..سکوت ..تنهایی..قرنطینه ....
************

گاه گاهی شعری از من نوش کن 
من پر از فریاِد دردم گوش کن
همچو اقیانوس ِ آرامی ز آب 
آتشم از قعر دل خاموش کن

دوری از من ،در خیال اما مرا 
قِد یک عمر آرزو آغوش کن 

بشکن این قفل از لب و واکن گلو
قصه سر کن،مِی به ُخم در جوش کن 

صرف کن هر واژه ای از عشق را 
جام ِ بر لب شو مرا مدهوش کن 
گرچه دیگر از بهارانم گذشت 
برگ سبزی شو مرا تنپوش کن 

عشق را همچون شرابی کهنه سال 
از لبانم جرعه جرعه نوش کن 
جاِن جانا کمتر از روی جفا 

خاطر ما را ز خود مغشوش کن 
زیر پایم از فراِق انتظار

فصلهایی از خزان مفروش کن 

برگزیدگان نخستین پویش مجازی کتابخوانی »در خانه 
با کتاب می مانیم« ویژه باشگاه های کتابخوانی خوزستان 

معرفی شدند.
معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جام  دبیرخانه  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  خوزستان 
باشگاه های کتابخوانی خوزستان باهدف تشویق و ترغیب 
کودکان و نوجوانان خوزستانی جهت گفت وگو پیرامون 
ادامه دار  خانه نشینی،  ایام  در  خوانده شده  کتاب های 
بودن فعالیت باشگاه ها در جلسات کتابخوانی کودکان و 

نوجوانان و استفاده از امکانات موجود در فضاهای مجازی 
جهت ترویج و گسترش کتابخوانی در سراسر استان اقدام 
به برگزاری این پویش کتابخوانی مجازی کرد. مرتضی 
دبیرخانه جام  به  آثار رسیده  بین  از  افزود:  جمشیدی 
باشگاه های کتابخوانی استان در دو بخش کلیپ فیلم 
۶۰ تا 12۰ ثانیه ای و مرور خاطرات کودکان و نوجوانان 
در مبارزه با شکست ویروس کرونا و نحوه برخورد با آن، 
پس از بررسی و داوری 2۰ نفر از شهرستان های بهبهان، 

رامهرمز و اهواز به بخش پایانی راه یافتند.

وی با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه پویش مجازی 
شهرستان  از  آثار  بیشترین  کرد:  تصریح  کتابخوانی 
اعضای  از  نفر   1۴ داوری  از  پس  که  بود  رامهرمز 
باشگاه های کتابخوانی این شهرستان به عنوان نفرات برتر 

معرفی شدند.
جمشیدی ادامه داد: در بخش فیلم، »بهاره کریمی« از 
باشگاه کتابخوانی گل مریم، »ریحانه بیگدلی« باشگاه 
1۰ قصه، »ریحانه جاشی« باشگاه جاده دانایی، »رژان 
مرادی« باشگاه مهر و ماه، »بهاره دیلمی « باشگاه باغ 

قصه، »یاسمن نوذری«، »رضوان و رخساره اعتمادی« 
کار مشترک از باشگاه شهید حسین نژادیان ، »فاطمه 
ترنم  و  »علیرضا   ، اسکندری«  »محسن  سماعی«، 
کریمی« از باشگاه تشکوه و کاکا یوسف بعنوان نفرات 

برگزیده شهرستان رامهرمز معرفی شدند.
»یگانه  فیلم  بخش  در  هیئت داوران  کرد:  اضافه  وی 
»فاطمه  بهبهان،  پیرسیک  باشگاه  از  توکلی فر« 
میرساالری« از باشگاه سیمرغ بهبهان و »یکتا و پگاه 
پنجه« هر دو از باشگاه تیتمیک های بهبهان را نفرات 

برتر این بخش اعالم کردند.
معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
»فاطمه  همداوی«،  اهواز »ساجده  از  گفت:  خوزستان 
بدوان« و »زهرا شویخ« از باشگاه کتابخوانی یار مهربان 

نفرات برگزیده بخش فیلم معرفی شدند.
جمشیدی افزود: هیئت داوران در بخش خاطره نویسی، 
»ستایش سرکوهکی « و »مهدی اسکندری« را هر دو از 
باشگاه کتابخوانی تشکوه و کاکا یوسف رامهرمز شایسته 

تقدیر اعالم کرد.

برگزیدگان پویش مجازی کتابخوانی خوزستان »در خانه با کتاب می مانیم« معرفی شدند

 

   

یادش به خیر می خواندیم : ” قاصد خوش خبر میاد 
/ شام تارم به سر مي یاد / یار من از سفر مي یاد ... ” 
یا این یکی : ” من / مجنون ترم از مجنون لیلي / تو 
/ عاشق تري از لیلي مجنون ... ” و یا : ” گفته بودم 
یه روزي شاید فراموشت کنم / حاال شاید میگم باید 

فراموشت کنم ... ” 
نمي دانستیم  که  بي دردي  دور  سال هاي  آن  در 
یا  یار چه صیغه اي است و  یا که  عشق چیست و 

حتی نمي دانستیم لیلي و مجنون ، کدام یک مرد 
با آن ضبط هاي  ؛ نوار کاستي را  است و کدام زن 
سنگین و سیاه آیوا که هیچوقت خدا وایر ) سیم 
( برقش را ندیدیم و با قوه ي ) باتری ( بزرگ کار 
مي کرد، مي شنیدیم که صداي خواننده اش با صداي 
فرق  سالها  آن  جدي  و  کوچه بازاری  خواننده هاي 
داشت.  موسیقي اش با پاپ مدرن آن روزگار متفاوت 
بود و انگاري از صداي خواننده بوي خاک را مي شد 

استنشاق کرد. 
بدون   . است  عالدین  خواننده  نام  مي گفت:  پدرم 
همزه ي میاني اسم. و حتی به بهمن اش اشاره نکرده 
بود. و ما نسل گیج و گوِل نُه و ده ساله ی آن سالها 
، ترانه هاي عالء الدین را از برمی کردیم و با صداي 
دورگه مي خواندیم. ” قاصد خوش خبر میاد / شام 

تارم به سر مي یاد / یار من از سفر مي یاد ... ”
 / تو   / لیلي  مجنون  از  مجنون ترم   / من   ”  : یا  و   

عاشق تري از... 
و چند سال بعدتر ، شاید در دوازده و سیزده سالگی 
سّن آغاز تناقض هاي ابدي من ! در همان حال که با 
تیر و کماني در دست به جان سارها و گنجشک هاي 
نگران مي افتادم و عشق به کلکسیون داشتن هم ، نه 
به تبعیت و تقلید از کسي ـ  چراکه خانوادگي، مال 
این حرفها نبودیم در من بیدار شده بود و در عطش 

جمع کردن کاست هاي مثل فرهاد و فریدون فروغي 
و مازیار و کوروش یغمایي که سه تاي اول عمرشان 
را در همین سه چهار سال اخیر به شما دادند و تنها 
از این جمع ، یغمایي زنده است ؛ همیشه و همواره 
دو نوار کاست از عالء الدین هم در کارتن نوارهایم 

موجود بود.
و بعد ، ناگهان ” مال کنون ”آمد. کاري ُسترگ و 
بزرگ از عطاء جنگوِکِ متولد الر فارس . هم او که 
بختیاري نبود و نیست ، ولي بیش از هر بختیاري 
دیگري به موسیقي بختیاري خدمت ارزاني داشت. 
مغموم  قوم  این  محزون!  موسیقي هاي  قوم  این 
همیشگي! اصاًل انگار بختیاري را باغم و مرگ قرابتي 
است. اصاًل ما خوِد برادرِ مرگیم! فکر نمي کنم در هیچ 
تیره و طایفه اي و در هیچ فرهنگي ، این جایگاهي 
را که مرگ در بختیاري دارد ، داشته باشد. همیشه 
صدر مجالس ما ، مجالس مرگ است. همیشه آن 
باال باالها تکیه زده است این الَمّصب! نگاه کنید به 
عزاداري بختیاري ها. چه تشریفاتي! چه هیمنه اي! 
سنگ هم باشي آب مي شوي وقتي دراي چپي آغاز 
مي شود! چه سور و ساتي براي مرگ مي گیرند این 
ایل جلیل! و براي همین است که اشتهار پیداکرده ایم 
به مرده پرستی! و البته براي عالءالدین جاي شیون 
وجود ندارد چه رسد به مرثیه ُسرایي ! و نگاه کنید به 

غم. که در موجزترین حاالت و باشکوه ترین یادکردها 
ُمدام ، هي تکرار مي شود و کهنه نمي شود مثاًل یاد 
نامدار خان و علیمردان خان . و یا نبرد دشت شیر و 
یا چل پلکان ـ که بهرام حیدري به زیبایي روایتش 
مي کندـ  . و شور و تراژدي که با هر بار شنیدن از نو 
مي زاید و آدمي را به وجد مي آورد. عبده ممد للري . 
خان هاي خوب. خان هاي بد. خانمان هاي بربادرفته . 
و غرق شدن در روایت کوچ . درنگـ  درنگ گله هایي 
که نداشتیم. سوار بر اسب هایي که نتاختیم. نبرد با 
قشوني که ندیدیم. و اندوه . که ناگهان جواني را به 
مردي میانه سال تبدیل مي کند. و چه جاي شگفتي 
اگر تمام این فراز و فرودها در لحن عالء الدین موج 
مي زند! و مگر نبودند یا نیستند آنهایي که بعد از 
عالء الدین خوانده اند و مثاًل مي خوانند؛ که محاسبه 
عالء الدین  صداي  شش دانگ  سرجمع   ، کني 
نمي شوند! همه یکي دو دانگ ! و بیشتر ، نه ! هرگز! 
و البته تمام این نوشته ، هیچ جایش مرثیه نیست. و 
نوشتن بر کوچ صدا ـ علي الخصوص ، صدایي چون 
عالء الدین ـ از اساس غلط است. که مرگ در برابر 
این صدا کم آورده است. نگاه کنید! شما زنده باشید 
و دهه هاي بعد را شاهد باشید! و مگر نبودند آدم هاي 
از  برخي  و  فراموش شدند!  زود  کم صدایی که چه 
همین فراموش شده ها هنوز هم هي مي خوانند! حاال 

و باز ، مال کنون و آستاره و کوگ تاراز و هي جار و 
دیگر کارهایش خواهد فروخت. قفل شکن ها ، قفل 
تنها نوار ویدیویي اش را بیشتر از این ها شکسته بودند 
و نوار ویدیویي عالء الدین که پشت سرش تبلیغ اهواز 

رنگ ! نقش بسته ، باز به فروش خواهد رسید.
 سی دی  هاي اورژینال 3۰۰۰تومني و 3۰۰تومني 
ناجوانمردانه ي کنار پیاده روها! ) تاریخ نوشتن مطلب 
باز هم به منازل راه مي یابد  را در نظر بگیرید! (  
این است که صاحِب صدا،  بار فرق اش  این  و تنها 
زندگي کردن را ترک کرده است و دیگر نمي خواهد 
نوار جدید بیرون بدهد! ولي از آن باال ، عالء الدین، 
و  چوغاپوش  بختیاري هاي  به  عالء الدین  بهمن 
بختیاري هاي چوغا آویخته نگاه مي کند و با چهره اي 
متبسم مي خندد و به کودکاني که هرگز نداشت و 
ننهاد  به زني که هرگز به خلوت زندگي اش پاي 
دشت هاي  چوپانان  و  دست  به  داس  مرداِن  به  و 
بي قراري لبخند مي زند؛ تا ما بچه هاي تُخس سالهاي 
دور ، حاال در آستانه ي میانسالي دوباره باز با همان 
ترانه هاي قدیمي و با مال کنون اش عشق کنیم تا به 

زودي و با کمي تاخیر به او بپیوندیم.
اهواز) 2۰ آبان 13۸۵ (

به یاد بهمن عالءالدین ؛ مسعود بختیاری

 شهرام گراوندی

 محسن بهداروند مرداسی
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دمی با ضامن آهو از خوزستان تا به خراسان
او کنید او قبله من است، رخم سوی 

مجتبی گهستونی 
بزرگ شدم.  آهو«  »ضامن  یاد  با  کودکی  دوران  از 
برادران  و  خواهر  حتی  و  مادر  و  پدر  زبان  از  مدام 
که  بودی  کوچک  می گفتن:  که  می شنیدم  بزرگتر 
غزال و غزاله ) دو آهو که مدت زیادی در خانه ما 
دوران شیرخوارگی خود را سپری کردند و تا اندکی 
که بزرگ شوند با اهالی خانه اخت داشتند( همبازی 
بودی. یا از زبان پدر و مادر و حتی خواهر و برادران 
بزرگتر می شنیدم که می گفتن: کوچیک بودی رفتیم 
)ع(،  رضا  امام  حرم  رفتیم  بودی  کوچیک  مشهد، 
با آهوی حرم عکس گرفتی  کوچیک بودی رفتیم 
)منظورشان با پرده نقاشی چندم تری در عکاسی های 

دور حرم بود)
بزرگتر شدم اردو ما را بردن خراسان گردی. چون 
پس  سیاحِت.  هم  زیارِت،  نوعی  هم  کردن  سفر 
خراسان که بری و مشهد گذرت می خوره. حرم امام 

رضا )ع( مصداق بارز زیارت و سیاحِت.
بگذریم که به توس هم رفتیم و دمی در کنار فردوسی 

بزرگ و اخوان ثالث شاعر شعرخوانی کردیم.
در  را  سربازی  خدمت  آموزشی  دوره  شدم  بزرگتر 
خیام،  باشتین،  و  سربداران  دیار  گذراندم.  نیشابور 
عطار و کمال الملک. تازه خدمت آموزشی منم باغ 
رود بود. هر هفته پنج شنبه و جمعه مرخصی های 
پایان هفته مون به نیشابور گردی و حرم گردی در 
مشهد می گذشت. باید حرم امام رضا را سیاحت کرد 

تا به فیض زیارت رسید. 
اما بزرگتر شدم، هی گذرم به مشهد خورد. ازدواج 
که کردم، ماه عسل رفتنمان را بعد از تولد فرزند در 
یک داستان واقعی اما عجیب به معنای واقعی طلبیده 
شدیم و مشهدگردی کردیم و تا دلمان خواست حرم 
دوستان  دیدن  به  وقتی  نمیره  یادم  کردیم.  گردی 
شاعرم در انجمن حافظ مشهد و یا حتی به دیدن 
استاد عثمان محمدپرست، پیر دو تارنوازان خراسان 
رفتم هر دو در دو مرحله مرا با شعر »جایم به روز 
واقعه پهلوی او کنید/ او قبله من است، رخم سوی او 
کنید« و یا شعر »رواق منظر چشم من آشیانه توست/ 
کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست« پذیرا شدند. 
به قولشان من و خانواده طلبیده شدیم. سرانجام آنها 

هم به خوزستان طلبیده شدند. به سرزمینی که امام 
رضا برای ورود به ایران از خوزستان گذر کرد و به 
»مرو« در خراسان رفت. خطه ای که امام رضا بیست 
روز در آن ماند و از خوزستان راهی شمال شرق ایران 

شد. 
بزرگتر که شدم ُمشِک آهو مرا برای گردشگری ادبی 
رمان »کلیدر« و یکبار هم برای شرکت در هشتمین 
میمنت  به  ایران  گردشگری  راهنمایان  گردهمایی 
درنهایت  و  ملی  رویداد  این  برگزاری  بار  هشتمین 

به پاس منزل کردن هشتمین امام معصوم در مشهد 
دوباره راهی خراسان کرد تا در حرم امام رضا نحوه 
تورگردانی در مکان های مذهبی و بقعه ها و حرم ها، 

که همان زیارت و سیاحت می شود را فرابگیریم. 
تا  داد  پیشنهاد  گیلگمش  مجله  شدم  که  بزرگتر 
سفر  مسیر  عرفان،  مسیر  ابریشم،  راه  مسیر  راهی 
زوار داوطلب زیارت ثامن االئمه و راهی مسیر سفر 
امام رضا به خراسان شوم تا در یک گردشگری کم 
شتاب، سفرم منتهی شود به هفت شهر عشق و اَبَر 

راه اَبریشم. نتیجه آن طلبیدن بانام و یاد ضامن آهو 
تولید گزارشی تشریحی و تصویری چهل صفحه ای با 
عنوان »جاذبه های گردشگری در هفت مقصد عرفانی 

زیارتی« شد. 
از اهواز سکونتگاه موقت امام رضا، از حرم علی بن 
مهزیار اهوازی که امام هشتم در مسجد آن حرم، نماز 
و نیایش به پا کرده است راهی ری شده و در حرم 
شاه عبدالعطیم حسنی )ع( نماز برپا کرده و گشت در 

دیگر جاذبه های شهر، حرم تا حرم پیمودم.  

با گذر و یا اقامت در پیرامون برج طغرل، چشمه علی 
و... در ری، پیر نجم الدین، امام زاده یحیی، امام زاده 
علوی،  زادگان  امام  ناسار،  تکیه  جعفر،  بن  علی 
عالءالدوله و... در سمنان، پیر علمدار، گنبد زنگوله، 
مسجد تاریخانه، بقعه چهل دختران و... در دامغان، 
مقبره بایزید، ابوالحسن خرقانی، برج کاشانه و... در 
بسطام، آرامگاه واعظ کاشفی، کاروانسرای فرامرزخان، 
قلعه زعفرانیه، مناره خسروگرد، آرامگاه اسرار و... در 
امام زاده  کمال الملک،  عطار،  خیام،  آرامگاه  سبزوار، 
هارونیه،  نیشابور،  در  و...  رضا  امام  قدمگاه  محروق، 
مقبره غزالی، فردوسی، مسجد گوهرشاد، خانه ملک، 

موزه نادرشاه و... 
امام  حرم  و  مشهد  روزبه  هفت  از  پس  سرانجام 
رضا رسیدم. چه شکوهی داشت پیمودن مسیر راه 
ابریشم، مسیر عرفان، مسیر سفر زوار داوطلب زیارت 
ثامن االئمه و مسیر سفر امام رضا از خوزستان تا به 

خراسان. 
اینجاست که وقتی می گویند خوزستان دروازه تمدن 
ورود  دروازه  همچنین  و  است  کهن  ایران  تاریخ  و 

تشیع محسوب می شود بر خود می بالیم که خوزستان 
قلب ایران است و مردمی دارد که در همه دوران های 
تاریخی اعتقادات ملی و مذهبی خود را حفظ کرده 

و حرمت نهاده اند. 
دوباره یادم به دو آهو در خانه بزرگ شده در آغوش 
پدر و مادر خود می افتد که حس آنها باعث شده آهو 
و ضامنش مرا هر بار و به هر علت به دیار خراسان 

بزرگ بکشاند. 
یادم باشد در دهه کرامت که به خاطر کرامات امام 
کرامت  دهه  به  )س(  معصومه  و حضرت  )ع(  رضا 
معروف است در نوشتاری دیگر از سرزمین خراسان 
امام  گاه  منزل  و  ایران  همچون  کهن  کشوری  در 
هشتم، پس از توقفی کوتاه در روستای »نوقند« که 
دوست خوزستانی ام اقامتگاه گردشگری دارد، آب و 
چای و خوراکی میل کرده و سپس دل به کویر داده 
و راهی قم شوم تا به معنای واقعی از جود، سخا و 
)س(  معصومه  و حضرت  )ع(  رضا  امام  بزرگواری  

برایتان بگویم.
پاینده باد ایران و ایرانی.
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