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چاه مصال رامهرمز وارد مدار شد
به گزارش هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از روابط عمومی آبفا منطقه 

رامهرمز مدیر آبفای این منطقه اظهار داشت: طی یک عملیات 24 
ساعته برای تقویت فشار آب شرب شهرستان یک حلقه چاه عمیق 

جنب مصالی شهرستان رامهرمز با دبی 40 لیتر در ثانیه با مختصات 
و تیپ 45 کیلووات و پمپ 374/4 وارد مدار و شبکه آب رسانی 

شهرستان شد.
محمدرضا اسکندری ادامه داد: هزینه راه اندازی و خرید این نوع پمپ 
بالغ بر 100 میلیون تومان بود که اکثر مناطق مهم مرکز شهرستان را 

مشروب و آب رسانی می نماید
او افزود: مناطق تحت پوشش این چاه عمیق شامل محالت فاز 4 
فرهنگیان )کوچه های 1-13 شقایق و نرگس و بهارستان(، منطقه 

بلوار رزمندگان، کوی طالقانی )1،2،3( و بعضی از روستاها ازجمله 
روستاهای سرچشمه علیا وسفلی از آب شرب سالم و بهداشتی است.

مدیر آبفای منطقه رامهرمز این نوید را داد: یک حلقه چاه عمیق 
آب رسانی باهدف تقویت شبکه در تأسیسات سردار شهید سلیمانی با 

دبی باال طی چند روز آتی وارد مدار خواهد شد.
او در پایان گفت: با تالش همکاران و عملیات جهادی کارکنان این اداره 

نهضت آب رسانی را در )روستاها و بخش ها( ازجمله بخش ابوالفارس 
و شهرهای سلطان آباد، شهر رود زرد، بخش مرکزی و روستاهای 

حومه غربی و شرقی به صورت شبانه روزی و اکیپ های فنی در حال 
خدمت رسانی )تعویض، تعمیر، اصالح و توسعه شبکه( تمامی خطوط 

آب رسانی هستند.

توسط شورای اسالمی شهر رامهرمز

از خبرنگاران اين شهرستان تجلیل شد
بنابر گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه رئیس شورای اسالمی شهر 
رامهرمز در جلسه تقدیر از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار اظهار 
داشت: این شورا در سال  ۹۸ توانست 32 جلسه رسمی برگزار کند و 
70 مصوبه و الیحه موردبررسی که حدود ۹۹ درصد در کمیته تطبیق 

فرمانداری مورد تائید قرار گرفت.
محمدرحیمی در ادامه گفت: در بخش بودجه ای در سال ۹۸ بودجه ما 
25 میلیارد تومان بود که با توجه به مشکالت موجود و روند روبه رشد به 
3۸ میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش ماحصل همکاری شورا و 

شهرداری و ارتباطات شهردار با مقامات استانی بوده است.
او تصریح کرد: در پروژه پارک ساحلی، خیابان امام، آسفالت خیابان ها و 
بهسازی پارک ها از اعتبارات استانی بهره برده ایم و عالوه بر آن در همه 

حوزه ها پیشرفت قابل قبولی داشته ایم.

 رئیس شورای اسالمی شهر رامهرمز همچنین گفت: تاکنون توانسته ایم 
حقوق کارکنان ازجمله حجمی، قراردادی و رسمی را به روز کنیم و 
درزمینه تجهیز آرامستان به سردخانه و آمبوالنس درون شهری حمل 

جسد و بهبود ترافیک نیز اقدام های مؤثری انجام داده ایم.
 او افزود: در حوزه های فرهنگی، نصب تندیس شهید مدافع حرم، شهید 
پورکیان و نصب تابلوهای شهدا در ورودی شهر و تأمین زمین برای 
آرامستان جدید و بهبود ورودی ها و انتقال صفوف مزاحم و خودروهای 
سنگین نیز کارهایی صورت گرفته و برنامه هایی برای رفع این مشکالت 

در دستور کارداریم.
در پایان این جلسه از خبرنگاران شهرستان با اهدای لوح، تقدیر به 

عمل آمد.
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پاداش دهقان فداکار، وعده های دروغین نیست!

حادثه آتش سوزی و انفجار در کلینیک سینا 
به  را  نفر   ۱۹ دردناک  مرگ  که  تهران  مهر 
به  را  ایران  مردم  دل  چند  هر  داشت  همراه 
هم  غرورآفرینی  حاشیه های  اما  آورد،  درد 
داشت؛ از تالش یکی از پزشکان کلینیک برای 
نجات یک بیمار تا دم مرگ گرفته، تا ماجرای 
دستفروشی که با دیدن شعله های آتش، بساط 
دستفروشی خود را رها کرد و به دل آتش زد 
تا جان افراد گرفتار در کلینیک را نجات دهد.

روایت فداکاری جوان دستفروش را حاال کمتر 
کسی است که نشنیده و نخوانده باشد. عنایت 
آزغ هر چند در این حادثه دچار جراحت شد، 
اما توانست جان ۱۱ نفر را نجات دهد و همین 
فداکاری اش باعث شد تا لقب قهرمان حادثه 

انفجار در کلینیک به نام او ثبت شود.

دریچه  از  رامهرمزی  قهرمان  فداکاریهای 
دوربین مسئوالن همیشه در صحنه دور نماند 
و در کنار گرفتن تصاویر یادگاری، یکی قول 
استخدام در آتش نشانی را داد و دیگری وعده 
در اختیار قرار دادن یک دکه و مغازه کوچک.

بازار وعده و وعیدها داِغ داغ بود که استخدام 
عنایت آزغ در جمعیت حالل احمر خوزستان 
تحسین همگان را به همراه داشت. خبرگزاری 
 ۹۹ تیر   ۱۸ یعنی  پیش  ماه  یک  دقیقا  مهر 
اقدام به نشر خبری مبنی بر استخدام عنایت 

آذغ در جمعیت حالل احمر خوزستان کرد.
آزغ«  »عنایت  مهر:   خبرگزاری  خبر  متن 
چندین  که  رامهرمز  شهرستان  اهل  جوان 
نفر از هموطنان را در حادثه انفجار کلینیک 
سینای تهران نجات داده بود، عضو هالل احمر 
خوزستان شد. شب که به صبحی کشید ، پرده 

ز چشمان پرید.
پس از گذشت یک ماه از اعالم خبر استخدام 
عنایت آزغ در جمعیت حالل احمر خوزستان، 
خبر شدیم  با  کننده  شوکه  خبری  در  امروز 
عنایت آزغ همچنان و همانند گذشته بدون سر 
پناه در پارک های تهران در حال دستفروشی 
است! عنایت نه استخدام حالل احمر شده و نه 

جذب آتش نشانی، و نه دکه و مغازه ای جهت 
امرار معاش در اختیارش قرار داده شده. گویی 
کردن  مهیا  دستفروش،  این  حسن  تنها  که 

فضای تبلیغاتی برخی مسئوالن بود!
کلینیک  حادثه  از  پس  می گوید  آزغ  عنایت 
سینا از من در محافل مختلف اداری و سازمانی 
دعوت شد و عکس های دسته جمعی و تکی 

هم گرفته شد.
آزغ می گوید یکی از همین سازمانها جمعیت 
حالل احمر خوزستان بود که پس از حضور 
با  و  شد  تشکر  و  تقدیر  من  از  اداره  این  در 
به تن کردن لباس حالل احمر از من عکس 

گرفته شد.
شهردار  که  است  درست  می دهد:  ادامه  آزغ 
تهران گفته بود شرایط کار مرا در یک مغازه 
کوچک و دکه فراهم میکند و حتی صحبت 
هایی مبنی بر استخدام من در آتش نشانی به 
میان آمد، اما واقعیت این است که هیچکدام 
از این وعده ها به وقوع نپیوست و من همچون 

گذشته در پارک در حال دستفروشی هستم.
حال مسئوالنی که در این مدت قاب عکس 
ها و تصاویر خود با قهرمان ملی را بر در و 
دیوار افتخارات خود نصب کرده اند، و حتی 

خبرگزاری مهر بابت نشر اکاذیب و دروغین 
حالل  جمعیت  در  آزغ  عنایت  استخدام 
احمر خوزستان، که باعث سوء استفاده های 
شد،  دلسوز!  مدیران  از  بسیاری  افتخاری 
باید در برابر تمام ملت ایران پاسخگو باشند 
که چرا یک جوان دستفروش را دست مایه 
سوء استفاده های شخصی و مدیریتی خود 

کرده اند؟
به  شده  داده  رنگین  های  وعده  به  باید  چرا 
این جوان و البته اظهار در مجامع خبری عمل 
نکنند؟ و اگر توان عمل به وعده های خود را 
یک  به  را  دروغین  و  کاذب  امید  چرا  ندارند 

جوان مستضعف تزریق میکنند؟
عنایت آزغ و جامعه خبری مشتاقانه در انتظار 
پاسخ به این سواالت هستند و باید مشخص 
گردد اگر مدیران توان کمک رسانی را ندارند 
و جهت عرض اندام اقدام به ارائه وعده های 
مدیریت  راس  در  باید  چرا  میکنند،  دروغین 
از  می توان  آیا  باشند؟  سازمان  و  ارگان  یک 
اینچنین مدیران فرصت طلبی انتظار خدماتی 

صادقانه به مردم را داشت؟
گزارشگر: رضابوری پور

خبرنگاراجتماعی هفته نامه رامهرمزنامه

خاطرات دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی 
فرزند برومند رامهرمز

قسمت دوم
پاورقی

تاریخ هر کشور را مردان و زنانی می سازند که در برهه های مختلف 
آستین همت را باال زده و در کنار تالش ، از راحت و آسایش خود 

گذر کرده و دل به کار بسته اند.
با اندیشه تالش و نوآوری بزرگ شده ، زندگی کرده و به دیگران 
حس عاشقانه زیستن را آموختند. در این هیاهوی بی مجال هستی 
و کشاکش مادی و روزمرگی، نیک مردانی ، آسوده از همه قیل 
اندیشی را برافراشته و در افق دوردست ،  و قال ها پرچم راست 
انسان دوستی و رضایت خدای بزرگ را هدف اصلی خود قرار داده اند.
دكتر...عبدالجلیل  انديشی،  راست  اين  نشانه های  از  يكی 

كالنتر هرمزی.....
 فرزند راستین رامهرمز است که نه تنها برای شهر و استان ، بلکه 

در سرتاسر ایران پهناور، بذر نیکویی می کارد و عشق درو می کند.
تالش می کنیم تا در این شماره از هفته نامه و شماره های پس ازاین، 
نوشتار  در  را  اندیشه  این  نشستن  بار  به  روند  از  گوشه هایی 

بگنجانیم،بدان امید که سرمشق جوانانمان گردد.
بودم حدود ۱2- ۱3 سال پول توجیبی خانواده  نوجوان  زمانی که 
بود ولی سعی  مالی خانواده ام خوب  بااینکه وضع  نمیدادند.  به من 
می کردند بچه ها را طوری تربیت کنند که روی پای خودشون بایستن 
و خودشون قدر نعمات و زحمات خانه را بدونن و با سختی بزرگ بشن 
که در آینده بهشون آسان تر گرفته شود. یادم میاد یه موقعی که خیلی 
به پول توجیبی نیاز داشتم و با خانوادم مطرح کردم انها گفتن که شما 
می تونی صبح زود  ساعت 4 از خواب بیدار بشی و به باغ زردآلو بری 
. ما در خونمون یه باغ زردآلو داشتیم که عالوه بر آن میوه هایی نظیر 
انار، سیب، خرما، کنار و مرکبات و انگور و آلو وجود داشت. خانوادم به 

من گفتن اگر خیلی دوست داری پول توجیبی بگیری خودت به باغ برو 
و درخت زردآلو را بتکان، سپس زردآلوها را توی صندوق بگذار و ببر در 

مغازه داخل شهر بفروش و پولش هم برای خودت .
و من هم یک روز صبح زود در هوای نیمه تاریک مشتاقانه از خواب 
بیدار شدم و با آن سن کم به تنهایی از درخت زردآلو باال رفتم . درخت 
را تکان دادم و بعد صندوق آوردم و زیرش را برگ انگور گذاشتم بعد 
زردآلوها و دوباره رویشان را با برگ انگور خیلی منظم پوشاندم. من 
یک دوچرخه داشتم که مقداری هم برای من بلند بود، سوارش شدم 
و صندوق را به مغازه حاج ابراهیم کالنتر که از پسرعموهای پدرم بود 
و بارفروشی داشت بردم. و قاعده این بود که صندوق را باید قبل از 
6 صبح به آنجا می رساندم. من هم که سعی کرده بودم زردآلوها را 
در صندوق خیلی تمیز و منظم در برگ های انگور بپیچم، صندوق را 
ترک دوچرخه ام گذاشتم و سوار شدم و به طرف مرکز شهر راه افتادم.

درحالی که داشتم می راندم از جوی آسیاب به قصد مرکز شهر، وسط 
راه یک آسیاب که نزدیک بود به خانه قدیم جعفر زارع و بعدازآن 
آسیاب، یک سرباالیی تند بود بین خانه قدیم جعفر زارع و خانه 
قدیم میرزا حمد اله کالنتر برادر میرزا سیف اله کالنتر. من هم در 
آن سرباالیی تند گاز دوچرخه را گرفتم که خودمو به مغازه برسونم 
. نزدیکیهای خانه حمداهلل کالنتر مقابل خانشان دم در همیشه یک 
سگ بود و من همیشه بااحتیاط از آنجا عبور می کردم . ولی این دفعه 
که به سرعت با دوچرخه می رفتم و از آنجا عبور می کردم سگ دنبالم 
دوید و کفش را از پام درآورد. کفش در پای من گیر کرد و من هم با 
چرخ به روی زمین افتادم. صندوق زردآلوها هم به روی زمین افتادند 
و تمام زردآلوها از بر خانه حمداهلل کالنتر تا در خانه جعفر زارع پخش 

شدند و تمام مسیر خیابان را گرفتند.

سگ یکی از لنگ کفشهای من را برد. به سختی دوباره تمام زردآلوها 
را جمع کردم و سالم و نیمه سالم دوباره سر جایشان گذاشتم. با یک 
لنگ کفش سوار دوچرخه شدم و خودمو به بارفروشی رسوندم. یه 
مقدار غر زدن که دیر اومدی اما من گفتم هر طور که هست من 
زردآلوها را آوردم. ولی مجبور شدم آنها را به قیمت پایینتر مثاًل اگر 
قیمت در ان روز 2 تومان بود یعنی 20 ریال، به قیمت ۱0 ریال 
بفروشم و من هم زردآلوها را به همان قیمت ۱0 ریال فروختم و 
سپس به خانه برگشتم و سگ هم لنگ کفش من را برای همیشه برد.

یاد گرفتم که پول درآوردن و زندگی زحمت دارد. پدر و مادرها 
و  می خوریم  خانه  در  مجانی  و  مفت  هم  ما  و  میکشند  زحمت 
می خوابیم، این جوری نیست بلکه نابرده رنج گنج میسر نمی شود. 
این خاطره ای است که هرگز فراموش نمی کنم و هر وقت که به 
خانه ها  اینکه  با  میگذرم،البته  سرازیری  آن  از  و  میروم  رامهرمز 
جابه جاشده و وضعیت جغرافیایی جوی آسیاب هم تغییر کرده ولی از 
ذهن من آن کوچه و سرازیری و آن خاطره هرگز فراموش نمی شود. 

این بود یکی از خاطرات شیرین من در رامهرمز.
ادامه دارد . . . 

خاطرات

طبخ و توزیع ۵۰۰۰ هزار پرس غذا در عیدغدیرخم 
توسط سپاه ناحیه مقاومت بسیج رامهرمز

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از روابط عمومی 
با  سازندگی سپاه شهرستان  بسیج  رامهرمز،  بسیج  مقاومت  ناحیه 
همکاری گروه های جهادی در روز عیدغدیرخم اقدام به پخت ۵000 
نفری غذا در چند نقطه از شهر نمودند و در بین مردم شهیدپرور و 

والیت مدار این شهرستان ، بخش ها و حومه تقسیم گردید. 
بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  عارف  فاضل  پاسدار  دوم  سرهنگ 
شهرستان، ضمن تبریک این عید بزرگ به مردم شریف رامهرمز 
و  داد  در شهرستان خبر  ( غدیر  و شام  نهار   ( اطعام  از  و حومه، 
گفت: همانگونه که ائمه معصوم ما )ع( فرمودند، تبلیغ غدیر یک 
امری واجب و مهم است و پیروی از ولی فقیه و امام زمان از اهم 

واجبات می باشد.
سرهنگ عارف در پایان از تمامی دست اندرکارانی که در این کار خیر، 
خداپسندانه و بزرگ شرکت داشتند و کمک کردند تا این برنامه به 
خوبی برگزار شود، تقدیر و تشکر نمود و  گفت : باید همیشه این برنامه 

با شور و شوق بیشتری در سطح شهرستان برگزار گردد.

خبر خوش رئیس دانشگاه آزاد 
برای ورودی های جديد

آزاد:  دانشگاه  رئیس  طهرانچی، 
دانشجویان  بار  نخستین  برای 
ویژه  تسهیالت  از  جدیدالورود 

دانشگاه آزاد بهره مند می شوند.
 ۱۵ از  قبل  داوطلبان  چنانچه 
سوابق  اساس  بر  و  شهریور 
وارد رشته مورد عالقه  تحصیلی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  خود 
آزمون  در  سپس،  و  شوند 

سراسری قبول شوند، این دانشجویان بدون پرداخت هزینه، اختیار دارند 
دانشگاه خود را انتخاب کنند. این دانشجویان می توانند بدون پرداخت 
هزینه ترم اول، به دانشگاهی که از طریق آزمون سراسری قبول شده 

اند بروند و هزینه ای هم به دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت نکنند.
آزاد  دانشگاه  جدیدالورود  دانشجویان  نام  ثبت  هزینه  این  از  پیش 
اسالمی، در صورت قبولی در سایر دانشگاه ها و انتخابشان برای تحصیل 
در دانشگاه دیگر، بازپرداخت نمیشد. پس دانشجویان نگران درس و 
ثبت نام خود نباشند و این شیوه برای نخستین بار در سطح دانشگاه ها 

اعمال شده است.
هم اکنون ۸۵ درصد دانشجو های ما بدون مسیر کنکور وارد می شوند 

و این مسیر بر اساس سوابق تحصیلی آن ها است.
بر اساس تصمیم گیری شورای سنجش و پذیرش مقرر شد، دو شیوه 
نامه از طریق ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا و بر اساس 
تصمیم وزیر علوم مورد پیگیری قرار گیرد و موضوع تحصیل بر اساس 
سوابق تحصیلی برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد در مجلس 

شورای اسالمی هم مورد پیگیری قرار گیرد.
منتظر تصمیم هستیم تا فعالیت ها برای داوطلبان کارشناسی ارشد نیز 

مانند سایر مقاطع در این جهت انجام شود.

خبر

خبرنگاران پل ارتباطی و بازوان ما، بین مردم و مسئوالن هستند
آرش قنبری در جلسه تقدیر از خبرنگاران 
از  برخی  حضور  با  که  رامهرمز  شهرستان 
اظهار  شد  برگزار  خبرنگاران  و  مسئوالن 
داشت: اولین وظیفه خبرنگار در نظر گرفتن 
مصلحت جامعه است و همچنین باید روشن 
اخبار  و  اطالعات  مورد  در  تحقیق  و  گری 
برنامه  مدیران  از  و  باشد  داشته  رسیده 

بخواهند.
وی در رابطه با مشکالت شهری نیز گفت: 
متأسفانه مقاومت های بسیار زیادی در رابطه 
با سازمان دهی برخی از مشکالت در سطح 
بی قانونی  به  برخی  و  به عمل می آید  شهر 

عادت کرده اند.
با تالش های  رامهرمز تصریح کرد:  فرماندار 
سال های  در  درگیر  طوایف  میان  بسیار، 
آوردیم  عمل  به  سازش  و  صلح  گذشته 
محل  روستاهای  به  را  آن ها  از  بسیاری  و 

سکونتشان برگرداندیم.
افزود:  شهرستان  کشاورزی  پیرامون  وی 
به صورت  شهرستان  کشاورزی   متأسفانه 
سنتی است و به سمت مکانیزه شدن نرفته 

باید  اقدامی هم صورت نگرفته است، لذا  و 
توسط  یکسان  و  احساسی  کشت های  از 
کشاورزان جلوگیری به عمل آورد و مدیریت 
کرد تا کشاورزان متحمل ضرر و زیان نشوند.

قنبری ادامه داد: از ۱00 واحد مرغداری در 
شهرستان فقط 3۸ واحد فعال هستند لذا 
باید در این مورد راهکاری بیندیشیم و اجازه 

تأسیس مرغداری جدید نخواهیم داد.
- صندوق ها باید شفاف سازی کنند تا مردم 

زودتر به پول خود برسند
این مسئول دولتی در رابطه با صندوق های وام 
خانگی گفت: فعالیت صندوق ها تبعات زیادی 
برای مردم داشت و اگر ورود نمی کردیم در 
زیادتری  بسیار  مردم دچار مشکالت  آینده 

می شدند و مالباخته می شدند.
صندوق داران  متأسفانه  گفت:  همچنین  او 
را  مردم  پول های  اغلب  آن ها  های  لیدر  و 
حیف ومیل کردند و برای خود ملک و امالک 

خریدند و به نزدیکان خود وام های میلیاردی 
دادند لذا بر ما بود که برای حراست از پول 
وضعیت  شدن  روشن  تا  را  مردم حساب ها 

صندوق ها مسدود کنیم.
وام  که  صندوق هایی  کرد:  عنوان  قنبری   
داده  تحویل  لیست  بودند  نکرده  پرداخت 
و با مردم تسویه کردند اما مابقی متأسفانه 
همکاری الزم را ندارند و اگر بیش از این تعلل 
آن ها  پرونده  کردن  قضایی  به  منجر  کنند 

خواهیم بود.
فرماندار رامهرمز در پایان گفت: قبول داریم 
اگر  ولی  شده  کم  مردم  پول  ارزش  که 
حسابرسی صورت نگیرد ممکن است مردم 
پولی به دستشان نرسد، لذا از بانک مرکزی 
مجوز گرفتیم تا برای ساماندهی صندوق و 
بازگشت پول مردم بانک رسالت وارد عمل 
وارد  هم اینک  آن ها  کارشناسان  که  شود 
رامهرمز شده اند و صندوق دارها را دعوت و 
موردحسابرسی قرار خواهند داد، در این راستا 

مردم باید صبوری به خرج دهند.

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان به مناسبت روز خبرنگار
  محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در 
آستانه ۱7مرداد روز خبرنگار،با گرامیداشت یاد خبرنگار شهید 
صارمی در پیامی این روز را به تمامی اصحاب رسانه تبریک گفت.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان، در متن پیام آمده است:

قلم و آنچه که بدان نوشته می شود مقدس است تا جایی که 
خداوند رحمان به آن قسم یاد کرده است. قلم مظهر آزادی و 
آزادگی، تعالی و تقدس و ارمغان کشف و شهود است. خاصه اگر 
در دست کسانی قرار گیرد که ارزشش را درک می کنند و می 
دانند آنچه را که بر بیاض کاغذ مینگارند نزد خداوند محفوظ است 

و در عالم عقبا باید پاسخگوی آن باشند.
خبرنگاران با رسالت سنگین قلم و تعهد سهمگین نگارش در عرصه 
ای هستند که جوالنگاه راستی و  درستی ست و بهمین سبب 
خبرنگاران پیشروان عزتمندی جوامع بشری اند. آنان زبان گویای 
مردم اند تا به عین الیقین ببینند و به حق الیقین بنگارند. قلم آنان 
در سایه سار تهذیب نفس و علو روح می تواند به شمشیری تشبیه 
گردد که در میدان جهاد کشیده می شود و چه بسا خبرنگاران 

خود شهیدان میدان جهاد با نفس زیاده خواه اند. نفسی که می 
تواند قلم را به نانی بفروشد ولی به جان و  جهانی شکوهمند دست 
می یابد و  منزه تر از هر چه و  هر که نوشته ای بنگارد که اجری 
عظیم را برای خود بیندوزد. نامگذاری این روز با نام شهید صارمی 
که روح بلندش در اعلی علیین باد بسیار هوشمندانه انتخاب شده 
است. تالش خبرنگاران جهاد است و اگر به صدق و صفا و الوهیت 
درآمیزد پاداشی از نوع پاداش شهید صارمی را دربر خواهد داشت.

اینجانب ضمن تبریک این روز مهم به همه خبرنگاران و بویژه 
خبرنگاران خوزستانی و آرزوی سالمتی برای همه آنان از خداوند 
رحمان خواستارم تا روح تمام درگذشتگان این عرصه را با شهیدان 

راه حق محشور فرماید.
در انتها تالش همه خبرنگاران عزیز را در ایام کرونایی و تالش بی 
مزد و  منتشان را در پویش های سالمت ارج مینهم و آرزومندم به 
لطف و کرامت حضرت حق این ویروس منحوس از دوش بشریت 
برداشته شود.خداوند رهبر معظم انقالب را که سلسله جنبان اهل 
قلم در معنویت انقالب اسالمی ست محفوظ و به سالمت بدارد و 

سربلندی معنوی تان را پایدار کند.

محمد جوروند
مدیرکل فرهنگ و  ارشاد اسالمی خوزستان

۱6 مرداد ۱3۹۹
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان

صدای مردم/خوزستان رامهرمز؛ ابوالفارس
سالم

 امروز در کشور از اینترنت نسل پنجم رونمایی 
مکرر   مقطعی  نبود  متأسفانه  ولی  است  شده 
در  ضعیف  بسیار  اینترنت  و  بودن  بهره  بی  و 
شهید  )شهرک  ابوالفارس  بخش  روستاهای 
رجایی، تنگ تلخ، شمیالن، گوهگرده، نوران و 
دوگچه( باعث نارضایتی مردم این روستا شده 
است این در حالی است که طی نامه نگاریهای 
با  این روستاها و بخشداری   از طریق شوراها 
مدیریت محترم مخابرات شهرستان رامهرمز و 
قول مساعد جهت رفع این مشکل ولی تاکنون 

هیچ اقدامی قابل ملموس تاکنون انجام نشده 
است با توجه به اینکه شیوه سال تحصیلی جدید  
هنوز مشخص نیست و ادامه فعالیت آموزشی 
از طریق فضای مجازی امید می رود که نسبت 
به تقویت سیستم های مخابراتی که در بی سیم 
دره نی )شهرک شهید رجایی( که می توان تمام 
روستا مذکور را تحت پوشش قرار دهد تا دانش 
آموزان و دانشجویان از آموزش مطلوب بی بهره 
طریق  از  مخابرات  اداره  جوابیه  منتظر  نکنیم 

همین رسانه خبری می باشیم.
 )شورای اسالمی شهرک شهید رجایی(

مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان رامهرمز

 مراسم تودیع و معارفه مدیر شهرستان رامهرمز 
جهاد  مدیریت  جلسات  سالن  محل  در  امروز 
رامهرمز  شهرستان  فرمانداری  و  کشاورزی 

برگزار شد.
در این مراسم که با حضورمهندس حقیقت مدیر 
حوزه سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار، 
شهردار، رییس دفتر نماینده، بخشدارمرکزی، 
واحدهای  تابعه،  ادارات  روسای  از  جمعی 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مراکز  و  ستادی 
رامهرمز برگزار شد، وی ضمن تقدیر از زحمات 
و  سابق  مدیریت  سرپرست  جمشیدمرادی 
جانشین  عنوان  به  سعیدخواه  هرمز  مهندس 
مدیر جهاد کشاورزی که در طی مدت بیماری 

مهندس مرادی امورات مدیریت جهاد کشاورزی 
رامهرمز را به خوبی انجام دادند ، مهندس فرشاد 
مهرابی را بعنوان سرپرست جدید مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان رامهرمر معرفی نمودند.
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی رامهرمز

اولین قدم برای راه اندازی تعاونی مسکن 
فعاالن رسانه ای در خوزستان

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات 
خوزستان نشست مدیر خانه مطبوعات با 
ارسالن غمگین مدیر کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی خوزستان برگزار شد.
در این نشست افشار پرویزی بابادی مدیر 
خانه مطبوعات بر همکاری اصحاب رسانه 

با این اداره کل تاکید کرد.
همچنین مدیر خانه مطبوعات، پیگیر یکی 

از دغدغه های اصحاب رسانه در خوزستان 
شد که سالهاست از نبود تعاونی مسکن در 

استان رنج میبرند.
خانه  طرح  از  نشست  این  در  غمگین 
تعاونی  اندازی  راه  راستای  در  مطبوعات 
مسکن فعاالن رسانه در خوزستان استقبال 
کرد و بصورت کتبی دستور تسریع در روند 

صدور مجوز تعاونی مسکن را صادر کرد .
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مجتبی گهستونی، فعال حوزه میراث فرهنگی خوزستان، 
عضو شورای هماهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری
ابهام درباره بنای ثبت ملی شده سرای عجم در گفت وگوی 

اختصاصی با نوه ناصر عجم:
نگفتن و ننوشتن از مردان بزرگ خیانت به نسل جدید 
فرهیخته و مشتاق در عرصه تاریخ و فرهنگ است. در این 
میان استان خوزستان و شهرم اهواز در دامان خود مردان 
و زنان بزرگی را پرورش داده است که باید به وقتش درباره 
آنها سخن گفت. از مردی بزرگ به نام ناصر عجم سخن 
می گویم که تنها فرزند ذکور احمد عجم، رئیس تجار اهواز 
است. بنای ثبت ملی شده عجم در اهواز که بخش هایی از 
آن توسط مالک فعلی اش تخریب شده است با نام احمد 
عجم و ناصر عجم که هر دو از افراد تاثیرگذار شهر اهواز 

بوده اند پیوند دارد.
درباره سابقه  ناصر عجم  مرحوم  نوه  منصوری  علیرضا  با 
سرای عجم، فعالیت های کشاورزی، اجتماعی ناصر عجم، 
انتخاب ایشان به سمت شهردار اهواز، نمایندگی مجلس 
شورای ملی، حضور در اتاق اصناف و... گفت وگویی کردم 

که در ادامه می آید.
 بنای ثبت ملی سرای عجم که به اشتباه توسط عده 
ای سرای السله معرفی می شود خانه یا محل کار 

جناب عجم بود؟
ناصر عجم در سال ۱۲۹۶ شمسی در اهواز دیده به جهان 

عرصه  در  که  خیر  و  نام  خوش  بسیار  پدری  از  گشود. 
بازرگانی و تجاری و دستگیری از مستمندان شهرت داشت 
برخوردار بود. مادر ایشان از خانواده های بنام بهبهانی که 
به بغداد مهاجرت کرده بودند و بعد از ازدواج با پدر ایشان 
به اهواز مهاجرت کرد و همین امر باعث شد مرحوم ناصر 
عجم تسلط کامل به زبان عربی کتابی داشته باشد، که 
بعدها در امور عشایری و سیاسی به ابزاری بسیار قوی در 
ارتباط با اهالی خوزستان تبدیل شد. منزل خانوادگی ایشان 
در خیابان سیروس فعلی اهواز، بنایی بسیار باشکوه بود، 
که محل کار پدر در کاروانسرا مجاور منزل واقع بود، که 
امروز به نام سرای عجم به ثبت میراث فرهنگی رسیده 
است، که اشتباهاً سازنده آن را شیخ خزعل میدانند. در 
صورتی که بنای فعلی توسط آقا احمد عجم رئیس تجار 
همراه با کاروانسرای کناری آن ساخته شده است. آنچه 
که می گویم و می نویسم به نقل از مرحوم پدربزرگم ناصر 

عجم می باشد.
با توجه به اینکه موسسه ای کشاورزی به نام ناصر عجم در 
مالثانی وجود داشت، تحصیالت ایشان در چه رشته ای بود؟

مرحوم ناصر عجم بعد از پایان تحصیالت متوسطه، توسط 
پدر که انسانی بسیار مترقی و عالقه مند به تحصیالت بود 
تا  می شود،  فرستاده  کرج  در  کشاورزی  عالی  مدرسه  به 
ایشان تحصیالت خود را در رشته کشاورزی ادامه دهد، 
تا ضمن تحصیل و معاشرت با دیگران از فضای علمی و 
سیاسی بهره مند و از فضایل افراد مطلع به علم روز نیز 
بهره مند گردد. بعد از تحصیالت، برای خدمت سربازی به 

اهواز برمی گردد و چون عالقمند به رشته کشاورزی بود، به 
امالک پدری خود که در مالثانی واقع بود رفته و کشاورزی 
سنتی حاکم بر آن جا را به سرعت تغییر و با مکانیزه کردن 
کامل، آنجا را تبدیل به اولین مزرعه تمام مکانیزه خوزستان 

می نماید.
اما ایشان جدا از تحصیالت عالیه و انجام کارهای 
کشاورزی، یک فعال اجتماعی موفق هم بود. چنین 

نیست؟
بله، فعالیتهای اجتماعی نامبرده از همان دوران جوانی به 
تأثیر از پدر آغاز می شود، منزل ایشان همانند زمان پدر 
محلی برای رسیدگی به مستمندان و رفع حوائج آنها و 
پیگیری امورات آنها می شود، به صورتی که مقدار زیادی 
از امالک پدری در باغ شیخ و باغ عبده اهواز را بین مردم 
مستمند تقسیم نموده و حتی برای بعضی ها هزینه ساخت 

را هم پرداخت می نماید.
 در کتاب شهریاران شهر که شهرداری اهواز منتشر 
کرده خواندم که ناصر عجم شهردار اهواز هم بود. از 

چه سالی شهردار می شود؟  
در سال ۱۳۴۲ با فشار اهالی اهواز و توسط انجمن شهر 
به عنوان شهردار اهواز منصوب می شود. این پست را تا 
نمایندگی مجلس شورای ملی یعنی سال ۱۳۴۶ با اقتدار 
در دست داشت. در شهرداری اهواز پایه گذار بسیاری از 
پروژه های شهری اهواز از جمله خیابان کشی های جدید، 
میادین جدید، مسقف کردن پیاده  روهای خیابان ۳۰ متری 
و ۲۴ متری، خیابان امام و تسهیل کننده تاسیس دبیرستان 

دکتر کریم فاطمی، مسقف کردن کانال خطرناک میدان 
میوه و تره بار قدیم که جانهای زیادی را در طی سال می 
گرفت و ایجاد فضای سبز و پارک های ساحلی اهواز بود که 
در این موارد با توجه به کمبود شدید بودجه از توان مالی 
و ماشین آالت موجود در امالک کشاورزی خود به صورت 
رایگان جهت رشد شهر استفاده نمود. جهت ایجاد فضای 
سبز در شهر اهواز، اقدام به آوردن تعدادی از باغبانان ماهر 
و کارآزموده از اصفهان نمود و با استخدام آنها در شهرداری 
و دادن قسمتی از امالک خود به آنها برای ایجاد مسکن پایه 
گذار بسیاری از فضاهای سبز موجود در این شهر شد. ایجاد 
پروژه های پارک های ساحلی اهواز که همواره نماد این 
شهر بودند که هم اکنون تبدیل به خیابان شده اند توسط 
صورت  کارآزموده  های  باغبان  همان  کمک  با  و  ایشان 

پذیرفت.
و شنیدم که ایشان فردی بود که در داوری ها واسطه 

گری می کرد. شما در اینباره شنیده اید؟
و  حاکمان  با  نشدن  دمخور  و  پاکدستی  و  کالم  نفوذ 
ایشان باعث گردید عشایر عرب  زورگویان و بومی بودن 
و لر و بختیاری و سایر اقوام این استان، ایشان را چه در 
اختالفات درون خود و چه در اختالفات با دوایر دولتی، به 
عنوان حکم بپذیرند و احقاق حقوق خود را به ایشان واگذار 
نمایند، که به شخصه روایت های زیادی از ایشان در این 
مورد شنیده ام، که احقاق حقوق مالکین زمین های نورد 

لوله از دولت بعد از ساخت کارخانه یکی از آن موارد بود.

آداب و رسوم برداشت 
محصوالت کشاورزی قزوین

 برگزاری جشن  در هنگام برداشت محصوالت کشاورزی در همه کشور مرسوم است، مردم قزوین نیز عالوه  
بر جشن های ملی و تقویمی در زمان برداشت محصوالت کشاورزی جشن ها و برنامه های ویژه ای را برگزار 

می کنند، جشن های برداشت محصوالت به منزله شکرگزاری و قدردانی از نعمت های الهی برپا می شود.
 از جمله جشن های برداشت محصوالت کشاورزی در استان قزوین می توان به جشن برداشت انگور، جشن 

گندم، جشن انار و جشن فندوق چین اشاره کرد.
 میوه بهشتی و زیبای انار در مناطق گرمسیر استان قزوین همچون بخش های شهرستان بوئین زهرا و 
تارم در سطح گسترده ای به عمل می آید، تا جایی که انار دانه درشت سنگان از شهرت بسیار فراوانی 

برخوردار است.
آخرین جمعه مهرماه هرسال زمان برگزاری جشن انار در روستاهای انارخیز استان قزوین است،  در این روز 
همه  اهالی روستاها از جمله اهالی مهاجر روستاها از شهرهای مجاور به زادگاه خود باز می گردند و در کنار 

روستاییان برداشت محصوالت را جشن گرفته و به شادی پایکوبی می پردازند.
 جشن فندوق چین

در بیش از 7۰ روستای رودبار شهرستان و الموت قزوین حدود ۱۶ هزار نهال بارور فندوق وجود دارد، این 
امر سبب شده تا استان قزوین به دومین تولید کننده فندوق در کشور تبدیل شود، چهار نوع فندوق در 

استان قزوین تولید و برداشت می شود که فندوق زرآبادی، بادامی، سیاه بومی و سفید را شامل می شود.
بیشتر فندوق هایی که در استان قزوین برداشت می شود به شکل گردو و دوپهلو است، مغز داخلی این نوع 
فندوق ها سفید بوده و طعمی شیرین و معطر دارد، مرغوبیت و کیفیت فندوق های استان قزوین سبب شده 

تا بخش قابل توجهی از این محصوالت به بازار های اروپایی صادر شود.
 جشن فندوق چین یکی از مراسم های به یاد ماندنی و زیبای مردم منطقه به شمار می رود، این جشن در 
آخرین روزهای مرداد ماه و در باغستان های رودبار شهرستان برگزار می شود، در این آیین عالوه بر ارائه 
موسیقی محلی و فولکلوریک که یکی از سازهای محلی قزوین است، برنامه هایی همچون الفند بازی، آتش 

بازی، ورزش های بومی و محلی نیز برگزار می شود.
 دیدار از جاذبه های طبیعی منطقه و صعود از قلعه تاریخی لمبسر از دیگر برنامه های مردم منطقه در روز 
جشن فندوق است، همچنین  در حاشیه این مراسم فروش محصوالت محلی و صنایع دستی در بازارچه های 

محلی رونق فراوانی دارد. 
جشن انگور

منطقه قزوین به ویژه شهرستان تاکستان از دیرباز محل تولید و پرورش انگور بوده است، تا جایی که 
انگورهای استان قزوین به دلیل مرغوبیت و کیفیت شهرت فراوانی داشته است، این امر سبب شده تا بزرگان، 
اندیشمندان  و جغرافیدانان ایران و جهان به بزرگی تاکستان های انگور قزوین و مرغوبیت محصوالت آن 

اشاره کنند.
 بیش از ۴۰ نوع انگور در استان قزوین برداشت می شود که مهم ترین آن ها شاهانی ،بیدانه سفید، بیدانه 
قرمز، فخری، عسگری، ریش بابا، صاحبی، چفته، رازقی، اولوغی، خلیلی، میش پستان، حسینی، ملکی، 

یاقوتی،مثقالی، اتابکی، رجبی سیاه و رجبی سفید هستند.
 سطح زیره کشت انگور در استان قزوین به ۳5 هزار هکتار می رسد، این امر سبب شده تا استان قزوین پس 
از اصفهان و خراسان سومین استان کشور از لحاظ سطح زیر کشت به شمار آید، این در حالی است که 

قزوین از نظر میزان تولید انگور رتبه نخست کشور را دارا است.
شهریور ماه هر سال زمان برگزاری جشن انگور در شهرستان تاکستان و شهر قزوین است، اجرای موسیقی 

فولکلوریک و بومی و خواندن آوازه ها و شعرهای محلی از برنامه های این جشن است.
 جشن گندم

برگزاری جشن گندم در بیشتر مناطق روستایی استان قزوین پیشینه ای طوالنی دارد، جشن گندم در 
اکثر روستاهای استان قزوین برپا می شود، این در حالی است که جشن گندم در شهرستان آوج با شکوه 
خاصی برگزار می شود، از این رو آوج را می توان به عنوان محل اصلی برگزاری جشن گندم در استان قزوین 

معرفی کرد.
 در شهرستان آوج، جشن گندم در کنار آبگیر کوچک و زیبای » دربابک«  برگزار می شود، روستاییان منطقه 
با حضور گسترده در کنار آبگیر برداشت محصول خود را جشن گرفته و به شادی و پایکوبی می پردازند، 

قربانی کردن گوسفند به منظور شکر گذاری از نعمت های الهی از آداب این جشن به شمار می آید.

خوارزمشاه  محمد  سلطان  مادر  خاتون  ترکان 
است، او دختر یکی از امرای تُرک قنقلی بود و 
پس از ازدواج با سلطان تکش کسان و نزدیکان 
داد  دخالت  دولتی  کارهای  اداره  در  را  خویش 
و هر ناحیه ای که به دست سلطان تکش و یا 
از  یکی  می شد  فتح  محمد  سلطان  پسرش 
خویشاوندان تُرک ایل قنقلی مورد نظر ترکان 

خاتون به حکومت آن منسوب می شد.
ترکان َقنقلی یا قوم َقنقلی قومی از ترکان دشت 
امروزی(  قزاقستان  ترکستان  در  )واقع  قبچاق 
بودند. و خوارزمشاهیان نام خاندان شاهنشاهی 
اصل  در  خوارزمشاهیان  است.  ترک تبار-ایرانی 
که  بودند  ها  غزنوی  همان  یا  ترکمان  غزهای 
و  سیردریا  )آرال(،  خوارزم  دریاچه  اطراف  در 
سال  تا   ۴۹۱ سال  از  که  می زیستند  آمودریا 
۶۱۶ ه. ق، برابر با ۱۰۹۸ تا ۱۲۱۹ میالدی بر 
ایران فرمانروایی و ستم و کشتار فراوان کردند. 
و این زن ترکان خاتون با آنکه از کفایت و تدبیر 
بهره کافی داشت بواسطه قرابت با ترکان قنقلی 
و دخالت دادن ایشان در امور مملکت و استبداد 
رای و عالقه ای که به خونریزی و عیاشی  داشت 
موجبات زوال دولت سلطان محمد خوارزمشاه را 

فراهم می ساخت.
وجود  خوارزمشاهیان  فروپاشی  دالیل  از  یکی 
دخالت های ترکان خاتون در امور سیاسی دانسته 
می شود.  غایرخان تُرک قنقلی عامل حمله مغول 
به ایران برادرزاده ترکان خاتون و تحت حمایت 
او بوده است. غایرخان شخصی بود که با کمک 
عمه خود ترکان خاتون با کشتن تاجران مغولی و 
تصرف اموال آنان آتش جنگ بین ایران و مغوالن 

را شعله ور کرد.
ترکان خاتون دیوان و اقطاعات جداگانه داشت 
و ُمهرش »عصمت الدنیا والدین اُلُغ تَرکان ملکه 
نساءالعالمین « با عالمت »اعتصمت بالّل وحده « 

بود. او از دوره حکومت سلطان محمد با حمایت 
امرا و درباریان ترک قنقلی بتدریج قدرت گرفت 
و بر امور کشور مسلط شد. او زنی خوشگذران بود 
و در نهان مجالس عیش و طرب داشت. تا جایی 
که از ارتباط و ازدواج پنهانی او با شیخ مجدالدین 
بغدادی، صوفی و عارف قرن ششم و هفتم ، خبر 
داده اند؛ حتی گفته شده است که قتل مجدالدین 
او با  به فرمان سلطان محمد و به سبب رابطهٔ 

ترکان خاتون بوده است.
ناصرالدین  خاتون  ترکان  اصرار  به  خوارزمشاه 
و چندی  انتخاب کرد  وزارت  به  را  نظام الملک 
بعد به سال ۶۱۴ وی را به علت بی کفایتی عزل 
کرد. ترکان خاتون هنگام تعیین ولیعهد سلطان 
مادر  چیچک  آی  با  اختالف  سبب  به  محمد، 
دیگر  پسر  اوزالق،  از   ، خوارزمشاه  جالل الدین 
تربیت  خودش  نظر  تحت  که  محمد  سلطان 
یافته بود، طرفداری کرد. با تالش ترکان خاتون، 
سلطان نیز اوزالق را به ولیعهدی خود برگزید. 
ترکان خاتون، با نفوذ خود، نظام الملک صدرالدین 
و  کرد  برکنار  را  وزیرسلطان،  هروی،  مسعود 
)نظام الملک  ناصرالدین  خود،  غالمان  از  یکی 
محمد  سلطان  وزارت  به  را  صالح،  محمدبن   )
گمارد. بی کفایتی و رشوه خواری محمدبن صالح 
سبب شد که سلطان او را عزل کند، اما ترکان 
خاتون، محمدبن صالح را وزیر اوزالق شاه کرد. 
اوزالق شاه در آن هنگام ولیعهد بود و به این 
سبب، اختالف ترکان خاتون و سلطان محمد 

باال گرفت.
سلطان محمد در دوران حمله مغول اوزالق را 
خلع و برادر بزرگترش جالل الدین را ولیعهد قرار 
داد. پس از آن طرفداران ترکان خاتون و اوزالغ 
شاه درصدد قتل جالل الدین منکبرتی برآمدند و 
جالل الدین بناچار به خراسان گریخت و فتوحاتی 

نیز به دست آورد و قدرت و نفوذی یافت.

نابودی ایران به دست مغول ها 
به کمک ترکان خاتون مادر محمدخوارزمشاه

واقعیت هایی از سرای احمد و ناصر عجم در اهواز

اصول مالی دوران نادری و زند همچنان تا زمان قاجار 
مدتی  آقامحمدخان  قاجار،  دوران  آغاز  در  داشت.  ادامه 
گرفتار کشمکش ها و جنگ های داخلی در فارس و کرمان 
و ری و خراسان و داغستان و… بود و وصول مالیات ها 
نظم درستی نداشت و چون او مرد حسابگری بود مقداری 
و  بود، گردآوری کرد  پراکنده  را که  نادری  از جواهرات 
خزانه مملکت را از جواهر اندوخته ساخت و همین که 
مالیات ها  دریافت  یافت در  فراغت  داخلی  از جنگ های 

سختگیری کرد تا هزینه  لشکرکشی ها تامین شود.
جلسه شورای اقتصادی مظفرالدین شاه :

در زمان آقامحمدخان مدتی کارهای دیوانی و مالی در 
دست حاجی ابراهیم بود و گاه وزیری برای امور محاسبات 
و مالیه تعیین می شد که مستوفیان زیرنظر او بودند. در 
زمان صدرات میرزاشفیع حاجی محمدحسین نظام الدوله 
مباشر امور مالیه بود و پیش از این صاحب این منصب را 

امین الدوله می خواندند.
امین الدوله و مباشران مالیه و مستوفیان از میان کارداران 

و کارگزاران برگزیده می شدند.
مستوفیان در خانه هایی گرد می آمدند و در آنجا به کارهای 
مستوفی گری مانند گردآوری مالیات و خرج مانند وظایف 
رسیدگی  لشکری  و  کشوری  مواجب  و  مستمریات  و 

می کردند این خانه را دفترخانه می گفتند.
دست  عیاشی  و  ولخرجی  خاطر  به  قاجار  فتحعلی شاه 
روش  درباره  بازگذاشت.  کشور  کارهای  در  را  بیگانگان 

وصول مالیات سرجا ن ملکم می نویسد:
»طریقه جمع مالیه ایران چنان با اداره احکام عدلیه این 
مملکت آمیخته و مرتبط است که نمی توان آن را باب 
جداگانه ای قرارداد و بعضی اوقات صاحب دیوان عدالت 
زمان  در  است…«  یک نفر  مالیات  )گیرنده(  محصل  و 
فتحعلی شاه مالیات ها درست وصول نمی شد. در خراسان 
مدتی کامران میرزا خودسرانه حکومت می کرد و خراج 
ناچیزی به دربار می فرستاد. در این زمان کارهای وصول 
مالیات و دیوانی در دفتری تمرکز یافت و این از ابتکارهای 
عباس میرزا بود. وزیر دفتر متصدی کارهای مالی بود و 
بود.  موظف  دیوانی  و  دفتری  مالیات  گردآوری  برای 
عباس میرزا با همه گرفتاری هایی که در جنگ ها داشت 
به یاری میرزاعیسی فراهانی قائم مقام در تعدیل مالیات ها 
کوشید. عباس میرزا دستور داد که در آذربایجان مالیات ها 
عادالنه گرفته شود و دیناری بیش از میزان تعیین شده 
از کسی گرفته نشود. چون عباس میرزا به  خراسان رفت، 
باج و خراج ترکمن ها را که مدت ها نمی پرداختند دوباره 
برای  که  شد  متوجه  فتحعلی شاه  وقتی  داشت.  برقرار 
مالیات ها  دریافت  به  نیاز  جنگی  و  درباری  هزینه های 
دارد و مالیات ها به  درستی وصول نمی شود از این رو در 
اواخر سلطنت که هزینه هایی در جنگ های ایران و روس 
پیش آمده بود شاه دستور داد برای وصول بقایای مالیات 
ایاالت به  نیروی قشون متوسل شوند. مدتی بود حقوق 
دیوانی و مالیات از ایروان و قره باغ نمی رسید و در زمان 
فتحعلی شاه، حسینعلی میرزا فرمانفرما حاکم فارس نیز 
مدتی یاغی شده، مالیات و حقوق دیوانی را نمی پرداخت. 
با روسیه و عقد  پایان جنگ  از  ناچار فتحعلی شاه پس 
پیمان ترکمانچای با قشونی برای وصول حقوق عقب افتاده 
به فارس رفت و فرمانفرما از در اطاعت درآمد. همچنین 
حسنعلی میرزا شجاع السلطنه والی خراسان پسر دیگر شاه 

یاغی بود او نیز از پرداخت حقوق دیوانی خودداری می کرد 
پس از پایان جنگ ایران و روس فتحعلی شاه قشونی به 
خراسان فرستاد او نیز از در اطاعت درآمد. درآمد دولت 
از محل مالیات ها در زمان فتحعلی شاه را پنج کرور تومان 
تخمین زده اند و کشور را به پنج بخش تقسیم کرده بودند 
که برای هر بخش یک کرور تومان مالیات تعیین شده بود. 
درباره درآمد دولت ایران نوشته اند: »مالیه معین ایران که 
حال معادل سه میلیون استرلینگ است کلیه از محصول 
خالصه و اربابی و مال التجاره از هر قبیل حاصل می شود.«

در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه به خصوص حاج میرزا 
موقوفات که  از  برخی  و  زیاد شد  آقاسی دهات خالصه 
متولی و صاحبی نداشت ضبط شد. درباره امالک خالصه 

سرجان ملکم می نویسد:
همان جا  دهاقین  هست  جا  هر  در  را  خالصه  »امالک 
زراعت می کنند به طوری که مناسب به حال زراعت است… 
زمین های خالصه را که زراعت آن فقط بسته به آب باران 
به دیوان  از حاصل  به زارع می دهند… و ده یک  است 
می دهند… زمین های اربابی از روی آب مالیه می دهند.«

در این زمان برای هر چند خالصه، یک امین مالیه تعیین 
می شد که عواید را برای دولت گردآوری کند. در وقایع 
حــاجی محمدحسین خــان  نوشته اند   ۱۲۲۰ سال 

امین الدوله اصفهانی منصب مستوفی الممالکی یافت.
پسر  ظل السلطان  علی میرزا  فتحعلی شاه  از  »پس 
نام علی شاه بر تخت  فتحعلی شاه، تهران را گرفت و به 
اندوخته و خزانه دولتی و اسراف و  نشست و به صرف 

تبذیر مشغول بود«
از  فارس  مالیاتی  بقایای  هنوز  محمدشاه  زمان  در  اما 
زمان فرمانفرما و بقایای خراسان از زمان کامران میرزا و 
شجاع السلطنه و برخی والیات باقی بود. میرزا ابوالقاسم 
فراهانی قائم مقام ثانی صدراعظم پس از دفع ظل السلطان 
)عادل شاه( به تنظیم امور پرداخت. در زمان محمدشاه 
قاجار امور دیوانی به میرزا ابوالقاسم قائم مقام محول شد 
و او سیستم مالیاتی و طرز وصول مالیات در ایران را روی 
بنه بندی اراضی برقرار کرد. مالیات ارضی و برگ بنیچه 
از دریافت سهمی  )مالیات سربازگیری( عبارت  مالیاتی 
به عنوان مالیات و سربازگیری از هر مالک ده یا دهکده یا 

والیات به وسیله مستوفیان بوده است. بعدها بنیچه بندی 
به صورتی درآمد که اصناف و پیشه وران را نیز شامل شد. 
در صورتی که در آغاز سال بنیچه بندی بر بن گشته بود و 
هر کس مالک بن بیشتری بود بنیچه بیشتری بر او تعلق 
می گرفت و باید سرباز بدهد به همین جهت به رئیس 

مالیه بندار نیز گفته اند.
بنیچه  دادن  تربیت  و  گونه  به این  مالیات  دریافت 
سربازگیری از تمهیدات میرزاابوالقاسم قائم مقام است که 
شالوده تازه ای برای قشون ایران و سربازگیری ریخته که 
توام با سیستم مالیاتی بود. به این معنی که برای هر ده 
و دهستانی تعدادی سرباز تعیین شده بود که اگر اهالی 
قبول سربازی نمی کردند ناچار بودند هزینه نگاهداری آن 
اگر شخصی  و  بپردازند  بنیچه بندی  روی  را  عده سرباز 
حاضر به خدمت سربازی نمی شد عوضی برای خود به 
خدمت سربازی می فرستاد و هزینه او را به عهده می گرفت 
و تا آخر حکومت قاجار نیز این رسم متداول بود چنان که 
وقتی در سربازخانه ها می گفتند، حسن عوض علی یعنی 
حسن که به عوض علی و به هزینه او به سربازی فرستاده 
به سربازان  شده است. در مدت خدمت سربازی دولت 
جیره جنسی و  مختصری مواجب نقد می پرداخت که 
در شش ماهه مرخصی به  نصف تقلیل می یافت. حقوق 
در  محلی  شش ماهه  نام  به  افواج  مرخصی  ماهه  شش 
دستورالعمل )بودجه( هر والیت به خرج گذاشته می شد 
و هر سال در دستور هر والیت هزینه افواج ساخلو نیز 
تعیین می شد. متاسفانه محمدشاه بر اثر تحرکات جهان 
خانم مهدعلیا میرزاابولقاسم قائم مقام آن مردکاردان را در 
عمارت نگارستان در سال ۱۲5۱ هجری قمری خفه کرد و 
زمینه را برای روی کار آمدن حاج میرزا آقاسی فراهم کرد. 
در وقایع زمان محمدشاه نوشته اند: »موقعی که شاه پشت 
دیوار هرات بود حاجی میرزا آقاسی در وصول مالیات و 
رساندن اسلحه و خواربار و مهمات منتهای سعی و کوشش 
را به عمل می آورد و فداکاری خود را نسبت به شاگرد سابق 
و پادشاه خود ظاهر ساخت« در نتیجه در بازگشت، شاه 
وی را به صدارت رسانید ولی عامل دیگر تمایل مهدعلیا 
بود. حاج میرزا آقاسی مرد زیرک و ناالیقی بود. از این رو 
وضع مالی کشور روزبه روز رو به خرابی می رفت. حکام به 

دلخواه از مردم به عناوین مختلف مالیات و وجوه دیگر 
دریافت می داشتند. در زمان محمدشاه به هنگام صدارت 
محمدخان امیرنظام امالک ممیزی شد و این اساس تا 
زمان امیرکبیر برجا بود. از زمان محمدشاه مالیات به وسیله 
والیان و حکام و نایب الحکومه ها و کدخدایان به دلخواه و 
عنف وصول می شد و ماموران  وصول به مردم اجحاف 
می کردند. گاه کار وصول میان رعیت و عمال حکومت به 
کشمکش و زد و خورد می کشید. حکام نیز آنچه به این 
طریق وصول می کردند به خزانه و مرکز نمی فرستادند و 
دولت نیز با آنها برای وصول مالیات دریافتی کشمکش 
داشت از این رو مقرر شد اگر حاکمی حساب دوره تصدی 
خود را ندهد و حساب دولت را تصفیه نکند به او کاری 
ارجاع نشود اگر چه مقامات حکومتی غالبا خرید و فروش 
می شد برخی از متنفذان و اشراف  نیز از پرداخت مالیات 
شانه خالی می کردند و بقایای مالیات ها انباشته می شد. 
عالوه بر مالیات، »باج و صادر و قلقانه« برای مخارج اضافی 
گرفته می شد و اقسام این گونه درآمدها زیاد بود و عالوه 
بر اینها صادرات وسیله حکام برای جبران کمبود مالیات 
از  بود که  آذوقه و خوارباری  گرفته می شد. سیورسات، 
مردم دهات برای نگهداری قشون و ماموران دولت دریافت 
می شد. عالوه بر این رسم تیول و سیور غال اگرچه در 
زمان آقامحمدخان مدتی متروک گشت ولی دوباره گرفته 
می شود و امالکی به شاهزادگان و علما و اشراف واگذار 
گشت که درآمد آنها اختصاص به آنها داشت. مالیات از 
محصول صیفی و شتوی )زمستانی( تا ۲۰ درصد گرفته 
ادامه داشت. سایکس  بعد  تا مدتی  این رسم  و  می شد 
یا  مالیات گرفته می شد  بار  دو  »از محصول  می نویسد: 
در دو قسط یکی موقع برداشت محصول یعنی در پاییز 
بهار  در  زیرا  است  اشتباه  این  اما  بهار.«  هنگام  دیگر  و 
هیچ گاه مالیات گرفته نمی شد چون هنگام بهار درآمد 
رعیت بیشتر صرف کشت شده و سیاه بهار معروف است 
که بدترین موقعی است که رعیت در آن موقع تنگدست 
از جو، درو  است، اگر بهار مالیاتی دریافت می شد پس 
در نقاط گرمسیر بوده است که محصول آنها زود دست 
می داد. از قدیم عوامل برداشت تخم و آب و زمین و گاو 
و کار )رعیت( بوده که چون غالبا زمین و آب از ارباب 
بوده سهم اربابی فزونی داشته و گاه تخم و گاو نیز از آن 
ارباب بوده است و رعیت تنها یک یا دو کوت از پنج کوت 
می برده است و سهم مالیات ارضی از سهم ارباب پرداخت 
می شده. از ایالت هنگام کوچ و خوش نشینی وجوهی به نام 
مالیات خانوار دریافت می شد، از هر خانوار حدود پنج قران 
مطلق العنانی یا از شمارش اغنام و احشامی که داشتند 
امالک  آنها در  احشام  و  اغنام  اگر  و  مالیات می گرفتند 
خالصه و دولتی چرا می کردند حقی به عنوان علف چر 
نیز از آنها گرفته می شده است. بابت مالیات مطلق العنانی 
از ۳۴ قران تا هشت تومان می گرفتند که پس از پرداخت 
اجازه نامه ای به نام تعلیفه دریافت می داشتند و برای ایالتی 
که این حقوق را می پرداختند ماموران دولت هنگام کوچ 
در راه امنیت برقرار می کردند. برخی از منابع عایدات به 
تیول اشخاص داده می شد و عالوه بر مالیات های گفته 
شده مخارج دیوانی و هزینه  اقامت ماموران در والیات به 

عهده مردم بود.

از بُنیچه تا مالیات در زمان قاجار
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فنجان  یک  کلیوی:  های  ناراحتی  و  درد  درمان 
سیاهدانه را در یک لیتر آب به مدت پنج دقیقه روی 
حرارت مالیم بجوشانید. سپس آن را صاف کرده و با 
یک فنجان عسل شیرین کنید و به مدت یک هفته، 

هرروز صبح ناشتا یک فنجان از آن را میل کنید. 
یخچال  در  روز  چند  تا  می توانید  را  نوشیدنی  این 

نگه داری کنید.
با  مخلوط  سیاهدانه  پودر  خوردن  زایمان:  تسهیل 
است.  زایمان  هنگام  در  درد  تسکین دهنده ی  عسل 
بدین منظور با شروع درد زایمان هر یک تا دو ساعت  
یک قاشق غذاخوری از عسل و سیاهدانه را که به نسبت 
مساوی باهم مخلوط کرده اید، مصرف کنید. می توانید 

آن را قبل از مصرف در مقداری آب گرم حل کنید.
درمان ضعف قلب: برخی از افراد مبتالبه تپش قلب و 
ناتوانی پمپاژ خون هستند که یکی از شیوه های کمک 

به درمان آن، ترکیب روغن سیاهدانه با عسل خالص به 
نسبت مساوی است. یک قاشق مرباخوری از معجون 
تمرینات  برخی  با  همراه  ناشتا  صبح  به دست آمد، 
ورزشی موجب تنظیم ضربان قلب و درمان اضطراب 

و تپش های قلب است.

خواص درمانی سیاهدانه و عسل

شیوه مدیریت همسران بدخلق

سمیرا اسماعیلی: تندخویی و عصبانیت شوهر 
موجب آشفتگی روابط می شود. با تدبیر و شکیبایی 
و به دست آوردن بینش بیشتر نسبت به عواقب 
عصبانیت می توان در روحیات همسر تاثیرگذار بود. 
خشم و عصبانت در روابط زن و شوهر، آزاردهنده و 

آسیب رساننده است.
تندخویی و عصبانیت شوهر موجب آشفتگی روابط 
آوردن  به دست  و  و شکیبایی  تدبیر  با  می شود. 
بینش بیشتر نسبت به عواقب عصبانیت می توان 
در روحیات همسر تاثیرگذار بود. خشم و عصبانت 
در روابط زن و شوهر، آزاردهنده و آسیب رساننده 
دارد.  همراه  به  را  طرف  دو  هر  آزردگی  و  است 
گاهی بعضی از خانم ها از برخورد شوهر عصبانی، 
حالت  این  ویژه  به  می شوند.  غمگین  و  ناراحت 
زمانی بیشتر است که خانم، در ارتباطات خود از 

محبت بیشتری استفاده می کند.
برخورد با شوهر عصبانی کاری سخت است و نیاز 
به شکیبایی بیشتری دارد و فکر کردن در مورد 
سرخوردگی  موجب  او  برخوردهای خشونت آمیز 
شما می شود و این احساس کاماًل طبیعی است. 
در برخورد با شوهر عصبانی به جای این که فکر 
کنید، مشکل الینحل است، به یک راه حل فکر 
کنید، زیرا یک مسئله هر چه قدر هم سخت باشد، 
می توان آن را از راه ها و روش های متعددی حل 
کرد، بنابراین به این فکر کنید، چه دلیلی دارد که 

برآورده  او  نیازهای  آیا  دارد؟  برخوردی  او چنین 
او  رفتاری  عادات های  جزء  که  این  یا  نمی شود؟ 
شده است؟ و یا این که نوع برخوردهای شما، خشم 
و عصبانیت را در او به وجود می آورد، بنابراین پیدا 
کردن جواب این پرسش ها به شما کمک می کند 
تا بتوانید راه حل مناسبی را برای خود پیدا کنید.

گاهی ریشه های خشم در استرس، ترس و ناکامی 
بیان  کالمی  زبان  با  را  خود  خشم  مردان  است. 

می کنند و زنان با گریه کردن.
بهترین روش، شفاف و واضح صحبت کردن شما با 
او است و توضیح این که خشم و ناراحتی او موجب 
آزردگی و دلشکستگی شما می شود، البته بعضی 
از خانم ها می گویند ما در زمان های مختلف به او 
گفتیم، ولی فایده ای نداشته است. شاید نوع گفتن 
و زمان گفتن شما مناسب نبوده است، پس نباید 
ناامید شوید. و باید راه حل های متعددی را امتحان 

کنید تا به نتیجه برسید.
از پذیرفتن دیدگاه های شما سرباز  گاهی مردان 
با  آرام  زمان های  در  باید  شما  ولی  می زنند، 
را  او  محبت آمیز  و  کوتاه  منطقی،  صحبت های 
متوجه عواقب رفتارش کنید. زمانی که شما چنین 
از  است  الزم  می دهید،  انجام  او  با  گفت وگویی 
رفتارهای مناسب او که مورد تأیید و توجه شما 
است است، نیز گفت وگو کنید و این که بسیاری 
از محبت ها و رفتارهای خوب او را می پسندید و 
می باشد  قابلیت هایی  چنین  دارای  او  که  این  از 

خرسند هستید.
گاهی شوهر شما از آسیب هایی که وارد می کند، 
آگاهی ندارد. صحبت های شما کمک کننده است، 
البته گاهی شما احساس می کنید که شوهر شما 

می خواهد با رفتار عمدی خود، شما را بیازارد.
از  عمیقاً  هم  او  که  می دهد  نشان  مسئله  این 
مسئله ای ناراحت است، بنابراین سعی کنید به جای 
این که مقابل به مثال کنید، رفتاری محبت آمیز 
و توام با همدردی نشان دهید تا او متوجه شود 
که بسیاری از رفتارهای شما با قصد قبلی و آزار 
دادن او نبوده است و این به دلیل ناآگاهی شما از 

روحیات او بوده است که چنین اتفاقی افتاده است. 
بهتر است در این مورد با هم گفت وگو کنید. نشان 
دهید که بسیاری از رفتارهای ناراحت کننده او نیز 
ممکن است ناآگاهانه اتفاق افتاده باشد، لذا بهتر 
است در این مورد با یکدیگر به گفت وگو بنشینید 

و در جهت رفع کدورت های یکدیگر اقدام کنید.
او،  موقعیت های مختلف  از  همچنین درک شما 
کمک می کند تا از شما حمایت بیشتری به عمل 
شما  آرامش بخش  و  محبت آمیز  برخورد  آورد، 
لجبازی  او  با  نهایت  در  کند.  آرام  را  او  می تواند 

نکنید.
به جای  است  بهتر  موقعیت های خوشایند:  ایجاد 
ناراحتی ها،  و  بر خشم  بیشتر  تمرکز  و  درگیری 
به وجود آوردن موقعیت هایی که شادی آور و  بر 
خوشایند است تاکید کنید. شوخی و مزاح را نیز 

در محیط خانه رواج دهید.
راه  یک  و  است  زندگی  نمک  شوخی  و  خنده 
خشم  و  مشکالت  بروز  جهت  در  پیشگیرانه 
می باشد. هدیه دادن و گفت وگوهای محبت آمیز 
به  عالقه  دادن  نشان  و  یکدیگر  کردن  شاد  و 
همسرتان نیز می تواند در کاهش خشم و عصبانیت 

او کمک کننده باشد.
در بعضی مواقع نیز همسرتان متوجه خشم خود 
این  در  دارد.  آن ضعف  کنترل  در  ولی  می شود، 
مورد با کمک هم سعی کنید راه های کنترل خشم 

را بیابید.
فعالیت ها  بعضی  انجام  و  مورد  این  در  مطالعه 
به  کند،  مشکل کمک  در حل  شما  به  می تواند 
عنوان مثال با هم قرار بگذارید هنگام عصبانیت 
با یکدیگر صحبت نکنید تا آرام تر شوید. یا حواس 
خود را به چیزی پرت کنید، بیرون بروید، نوشیدنی 
بخورید، نفس عمیق بکشید و فعالیت های وزرشی 

برای خودتان برنامه ریزی کنید.
و  خشم  کنترل  مهارت های  آوردن  دست  به 
به  ارتباطی محبت آمیز  ایجاد راه های  عصبانت و 

حل مشکل شما کمک می کند.
آیا عشق ابدی واقعاً وجود دارد؟

عاشقانه  احساسات  رابطه،  یک  اول  روزهای  در 
شدید و طوالنی  هستند. این چیزی است که ما 
معموالً به آن »مرحله ماه عسل« رابطه می گوییم؛ 
بیشتر  )در  نمی کشد  طول  خیلی  زمان  این  اما 
روابط، به  طور متوسط شش تا هجده ماه( و به  

ندرت بیش از سه سال است.
هنگامی که این حس به پایان رسید، به  طور کلی 
احساس خأل می کنیم. در واقع، هنگامی که مرحله 
از  مردم  از  بسیاری  می رسد،  پایان  به  ماه عسل 
همسرشان جدا می شوند و استدالل شان این است: 
»درسته. من دیگر عاشق نیستم، بنابراین واضح 
است که همسر مناسبی برای من نیست. من دیگر 

در این رابطه نمی مانم«
را  آن  افراد  از  اندکی  تنها  که  چه  آن  افسوس، 
دریافته اند این است که یک رابطه امن، عاشقانه 
و معنادار درست زمانی آغاز می شود که رابطه از 
مرحله ماه عسل فراتر  رود )واقعیتی که ترانه سرایان، 
هستند( بی اعتنا  آن  به  آوازه خوان ها  و  شاعران 

مرحله ماه عسل مثل این می ماند که ماده  ای مخدر 
را استعمال کرده اید و از خود بی خود شده اید. حاال 
بازی می کنند.  با احساسات شما  این مواد دارند 
همسرتان  شده اید  بی خود  خود  از  هنگامی  که 
فوق العاده به نظر می رسد؛ اما واقعیت را نمی بینید، 
شما صرفاً تصوراتی دارید که ناشی از مصرف مواد 

مخدر است.
تنها زمانی که آثار آن از سرتان پرید همسرتان 
ناگهان متوجه  را همان طور که هست می بینید. 
نقاطی  از  شوالیه،  درخشان  زره  که  می شوید 
سفید  اسب  این  و  است  شده  پوشیده  زنگ زده 
لباس  یا  و  است  رنگ  االغی خاکستری  واقع  در 
ارزان قیمت  نایلونی  تنها  دوشیزه  خالص  ابریشم 
کاله گیس  یک  طالیی اش  بلند  گیسوان  و  است 
است. طبیعتاً شاید کمی به شما شوک وارد شود؛ 
اما درست همین جا فرصتی برای ایجاد یک رابطه 
صمیمی و واقعی بین دو نفر که یکدیگر را همان 

 گونه که هستند می ببینند، نهفته است.

مصرف خود سرانه دارو و خطر مرگ!
یک رزیدنت بیماری های عفونی و گرمسیری هشدار داد: 
از آنجایی که برای مصرف برخی از دارو های کرونا باید به 
بیماری های زمینه ای توجه فراوانی شود، استفاده بدون 
تجویز پزشک از آن ها می تواند خطر مرگ را برای بیمار 

به همراه داشته باشد.
کرونا  دارو های  عوارض  خصوص  در  پور  غنی  فاطمه 
گفت: به طور کلی دارویی که اجازه مصرف پیدا می کند، 
حتی اگر عوارضی هم داشته باشد در حدی نیست که 
مشکل جدی برای بیمار به وجود آورد؛ در شرایطی هم 
وضعیت بیمار با عوارض دارو کنار هم گذاشته می شوند 
بیمار  به صالح  دارو  آیا مصرف  بررسی می شود که  و 

است و یا نه.
اساس  بر  را  کووید۱۹  به  مبتالیان  ما،  داد:  ادامه  وی 
شدت بیماریشان که خفیف، شدید و یا بحرانی است، 
تقسیم بندی می کنیم و با توجه به آن نوع دارو را برای 
بیمار انتخاب می کنیم و این گونه نیست که یک دارو 

برای تمام بیماران مبتال به کرونا تجویز شود.
این رزیدنت بیماری های عفونی و گرم سیری بیان کرد: 
توصیه ما به اکثر مبتالیان به کووید۱۹ که به صورت 
درمان  به  که  است  این  می شوند  مدیریت  سرپایی 
دارند،  تب  یا  و  درد  اگر  مثال  برای  بپردازند،  عالمتی 

برای آن ها استامینوفن تجویز می کنیم.
غنی پور با اشاره به اینکه سفارش ما به بسیاری از بیماران 

مبتال کرونا رعایت رژیم غذایی مناسب و استراحت است، 
از  باید  افزود: در مواردی هم مبتالیان به کرونا حتما 
دارو استفاده کنند و ممکن است، این دارو ها با عوارضی 
همراه باشند البته تا کنون دارویی که به طور صد در صد 
کووید۱۹ را مهار کند، کشف نشده است، اما یکسری از 

دارو ها در فاز های مختلف بر درمان کرونا موثر هستند.
هیدروکسی  و  کلروکین  دارو های  خصوص  در  وی 
دارو ها  نوع  دو  این  در خصوص  کرد:  اظهار  کلروکین 
پزشکان باید تا حد زیادی مراقب تداخل آن ها با سایر 
اطالع  بیمار  دارویی  سابقه  از  حتما  و  باشند  دارو ها 
دارو های  کنار  در  کلروکین  تجویز  با  تا  باشند  داشته 

دیگر موجب آریتمی قلبی بیمار نشوند.
گرم سیری ضمن  و  عفونی  بیماری های  رزیدنت  این 
هیدروکسی  و  کلروکین  تجویز  برای  براینکه  تاکید 
کلروکین باید به بیماری های زمینه ای مبتالیان توجه 
فراوانی شود و بیماران حتما باید بیماری زمینه ای خود را 
با پزشکان درمیان بگذارند، اضافه کرد: درست است که 
داروی رمدسیویر با عوارضی نظیر حالت تهوع و استفراغ 
همراه است و باید از مصرف آن همزمان با کلروکین 
خودداری شود، اما طبق مطالعات انجام شده این دارو 

توانسته نقشی مهمی در بهبود کرونا داشته باشد.
غنی پور بابیان اینکه برطبق مطالعات انجام شده مصرف 
رمدسیویر تا حد زیادی در کاهش دوران نقاهت و کم 

شدن مرگ و میر موثر بوده است، متذکر شد: بیماران 
به هیچ وجه نباید به مصرف خود سرانه دارو بپردازند 
چرا که ممکن است استفاده از برخی از این دارو ها بدون 
تحویز پزشک منجر به اختالل ریتم قلبی شود، بر طبق 
توصیه  کرونا  دارو های  از  برخی  مطالعات در خصوص 
شده که حتما در بیمارستان ها مصرف شوند تا بیمار به 
طور کامل تحت نظر پزشک باشد و پیش از تجویز از او 

نوار قلب گرفته شود.
دارو های  از  برخی  برای مصرف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیمار مورد  قلب  و  باید وضعیت کلیه، کبد  کووید۱۹ 
طور  به  که  افرادی  داد:  هشدار  گیرد،  قرار  بررسی 
خودسرانه و بدون تحویز پزشک اقدام به خرید و مصرف 
اشتباه  به  را  دارویی  است  ممکن  اوال  می کنند،  دارو 
مورد استفاده قرار دهند چرا که هر دارویی با توجه به 
شرایط و شدت بیماری، مبتالیان تجویز می شود؛ دوما از 
آنجایی که برای مصرف برخی از دارو های کرونا باید به 
بیماری های زمینه ای توجه فراوانی شود، استفاده بدون 
تجویز پزشک می تواند خطر مرگ را برای بیماران به 

همراه داشته باشد.
گرم سیری ضمن  و  عفونی  بیماری های  رزیدنت  این 
اقدام  صورت  در  است،  ممکن  سوما  اینکه  به  اشاره 
خودسرانه فرد دارو های تقلبی و غیر استادارد تهیه کند، 
تاکید کرد: درست است که مصرف خود سرانه دارو های 

به همراه دارد،  بیمار  برای  را  کرونا عوارض خطرناکی 
اما اگر این دارو ها توسط پزشکان تحویز شوند،مشکلی 
باید به  را برای بیمار به وجود نمی آوردند و مبتالیان 
پزشک درمانگر خود اطمینان داشته باشند و طبق نظر 
او روند بهبودی را طی کنند، ضمنا داروهایی که عوارض 
زیادی برای بیمار به همراه دارند، در بیمارستان ها مورد 
استفاده قرار می گیرند و به صورت سرپایی تجویز نمی 

شوند.

بخور صورت حتی با آب، راه حل موثری برای شفافیت 
و شادابی پوست است. بخار آب باعث باز شدن منافذ 
پوستی، بهبود جریان خون پوست، طراوت و شادابی 

پوست می شود.
برای بخوردادن صورت:

۱-با کمک پاک کننده های آرایشی صورتتان را از هر 
گونه آرایش و آلودگی پاک کنید.

2-درون یک ظرف دارای دهانه بزرگ و عمیق مقدار 
زیادی آب بریزید و بگذارید تا جوش بیاید.

آن  درون  شعله  روی  از  ظرف  برداشتن  از  3-پس 
اسانس  این  بریزید.  اسانس درخت چای  چند قطره 
سبب پاک سازی صورت و از بین بردن میکروب های 

بیماری زا می شود.
4-صورت خودتان را طوری باالی ظرف بگیرید که 
با بخار تماس پیدا کند و یک حوله روی سرخودتان 
بیندازید. حدود 8 5-تا ۱0 دقیقه ادامه بدهید و بعد 

حوله را بردارید.
از بخور دادن مقداری آب ولرم به صورت زده و  بعد 
سپس از آب سرد برای شستن صورت استفاده کنید. 
آب ولرم، سبب شستن ذراتی می شود که با بخوردهی 
منافذ  بستن  به  ادامه  در  آب سرد  و  آمده اند  بیرون 

پوستی کمک می کند.

بخور صورت

وقتی جمله رو با این سه کلمه شروع می کنید در واقع 
رویگردان  از شما  و  نداره  به شنیدن  تمایلی  کودک 

میشه به این علت که: 
اگر: گاهی می تونه یک کلمه تهدیدآمیز باشه و بچه رو 
بترسونه و بچه ها همیشه از ترس فرار می کنند مثال: 

اگر به حرفم گوش نکنی ... بهتره بگید وقتی ...
تو: با گفتن کلمه تو، کودک احساس می کنه که از 
سوی شما موردحمله قرارگرفته و شخصیتش تهدید 
مورد  در  اغراق آمیز  کلمات  وقتی  به خصوص  میشه، 
رفتارش به کار ببرید مثاًل: تو هیچ وقت به حرف های 
من گوش نمی دی! بهتره با دخترم، پسرم، عزیزم...، 

شروع کنید.
چرا: با این کلمه از کودکتون می خواید که چیزی رو 

توضیح بده، کاری که معموالً بچه ها قادر به انجامش 
نیستن مثال: چرا به من گوش نمی کنی؟ بهتره شما 
بچتون  تا  بیارید  زبون  به  رو  فرزندتون  رفتار  دلیل 
از  ناراحتی  »میدونم  مثال  بشناسه.  بهتر  رو  خودش 

اینکه زود برگشتیم«

»اگر، تو و چرا« رو حذف کنید!

میتونه  کم،  کربوهیدرات  با  غذایی  رژیم  مصرف 
نشانگر ترازو رو به حرکت دربیاره اما دالیل زیادی 
وجود داره که نشون میده این روش سالم ترین راه 

برای کاهش وزن نیست. 
کم  سبزیجات  و  گوشت  زیادی  مقدار  شما  اگر 
یک  هموسیستئین،  سطح  ممکنه  کنین  مصرف 
رو  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  که  اسیدآمینه 

افزایش میده، زیاد بشه. 
کربوهیدرات  کم  غذایی  رژیم  بررسی ها،  اساس  بر 
ممکنه خطر ابتال به سنگ کلیه و سایر بیماری های 

کلیوی رو هم افزایش بده.

چرا رژیم کم کربوهیدرات جواب نمی دهد؟

آموزش شیرینی پزی- حلوای هویج

استاد: مرضیه سوزن بر
مواد الزم حلوا هویج:

هویج : 500 گرم
آرد : ۱ لیوان
شکر ۱ لیوان

گالب : یک دوم لیوان
روغن مایع : یک دوم لیوان

زعفران دم کرده : به میزان الزم
آب : نصف لیوان

پودر هل : یک دوم قاشق چایخوری
طرز تهیه:

ابتدا هویج ها را با پوست کن پوست بکنید . به 
آب  لیوان  یک  با  و  آورید  در  کوچک  قطعات 

بگذارید کاماًل بپزد و هویج ها نرم شود .
بعد از پخت هویج ها و گرفته شدن آب اضافی 
اینجا  در  کنید.  پوره  کن  مخلوط  در  را  ها  آن 
به  را  آب  لیوان  نصف  و  گالب  لیوان  نصف 
داخل  شکر  همراه  به  کنید  اضافه  هویج ها 
پوره  را  مواد  همه  کامال  و  ریخته  کن  مخلوط 
را داخل غذا ساز هم  این کار  کنید. می توانید 

انجام دهید.
ظرفی  در  را  آن  مواد  همه  شدن  پوره  از  بعد 

اینجا  در   . دهید  قرار  حرارت  روی  و  ریخته 
زعفران و هل را به آن اضافه کنید و اجازه دهید 
 . بشود  حل  خوب  شکر  تا  بماند  حرارت  روی 
فقط در حدی که شکر حل بشود روی حرارت 
قرار بدهید. سپس دو دقیقه روی حرارت زیاد 

قرار گرفته شود.
همین که جوشید حرارت را خاموش و مواد را 

کنار بگذارید.
اکنون ماهی تابه ای را داخل حرارت قرار دهید 
بدون روغن آرد را داخل آن ریخته و خوب تفت 

بدهید. 
در اینجا هدف فقط گرفتن بوی خامی آرد است 

و حدود پنج الی شش دقیقه تفت دهید.
رنگ ارد تغییرنکرده و فقط عطر و بویی خوش 

را بخود گرفته است.
و  کنید  اضافه  آرد  به  را  روغن  بعد  مرحله  در 
دقیقه  چهار  الی  سه  بدهید.  تفت  آرامی  به 

تا  شود  داده  تفت  کامال  انجامد.  بطول  تفت 
آرد گلوله ای نشود و یک آرد صاف و یکدستی 

داشته باشید.
رنگ آرد نباید تغییر کند. در اینجا هویجی را 
که پوره کرده اید داخل آرد ریخته و و مرتب هم 

بزنید تا تمامی مواد با هم مخلوط بشود. 
زیر  کردید  مخلوط  هم  با  را  مواد  که  کامل 
حرارت را روشن کنید تا کاماًل مخلوط شود و 
و  دهید  قرار  مالیم  حرارت  حلوا  انسجام  برای 

هم بزنید.
زمانی که حلوا به ماهیتابه نچسبید و به شکل 
هم  آنقدر  و  است  آماده  خورد  تکان  گهواره ای 

بزنید تا به روغن بیوفتد. 
این کار را ۱ الی 2 دقیقه انجام دهید.

حلوا آماده ی تزیین است. قالب را چرب کنید 
با خالل پسته یا  و حلوا را داخل آن بریزید و 

بادام تزیین کنید. یک کیسه پالستیک آرد در یخچال خود نگه دارید
 حیرتآوره !!! چطور تابه حال راجع به آن چیزی نشنیده 
زیر شیر آبسرد  را  بودیم؟ من همیشه محل سوختگی 
سوختگی  با  المانی  خانم  یک  تجربه ی  اما   . می گرفتم 

اینگونه است که میگوید :
 چندی پیش هنگام پختن ذرت، چنگالم را در آب جوش 
ولی   ! یا خیر؟  آماده هستند  ببینم که ذرت ها  تا  کردم 
اشتباهاً دستم در آب جوش رفت !همان طور که داشتم 
جیغ و فریاد می کردم، یک یاز دوستانم که یک دامپزشک 
ویتنامی است، وارد خانه شد و پرسید که مقداری آرد ساده 
آن  در  مرا  او دست  و  آوردم  را  نه؟ من کیسه  یا  دارید 
فروبرد و به من گفت که دستم را به مدت ۱0 دقیقه در 
آن آرد نگه دارم . و من هم همین کار را کردم .او به من 
گفت که در ویتنام، مردی آتش گرفتهبود و آنها درحالی که 
همه ترسیده بودند، برای خاموش کردن او کیسه ای آرد بر 
سر و تن او پاشیدند، و در کمال تعجب دیدند، نه تنها آن 
آرد آتش را خاموش کرد، بلکه باعث شده بود که بدن او 
حتی یک تاول هم نزند !!! خالصه، من دستم را به مدت 
۱0 دقیقه در کیسه ی آرد نگه داشتم و وقتی آن را بیرون 
آوردم، دیدم که حتی یک رد قرمزی و یا تاولی روی آن 
هم  دردی  عنوان  بههیچ  مهمتر،  همه  از  و  ندارد  وجود 

برای زمان هایی  آرد  از آن زمان، من یک کیسه  نداشت 
که خودم را میسوزانم، در یخچال نگهداری می کنم  آرد 
سرد تأثیر بیشتری نسبت به آرد با دمای اتاق دارد مناز 
آرد استفاده کرده ام و تابه حال یک لکسوختگی، قرمزی 
و یا تاول نداشته ام و آرد را به مدت ۱0 دقیقه روی آن؛ 
گذاشتم . درد آن برطرف و سوختگی آن هم ناپدید شد ! 
آن را امتحان کنید ! معجزه را تجربه کنید ! یک کیسه آرد 
در یخچال خود نگهدارید و از این کار خوشحال خواهید 
شد ! در ضمن باید اشاره کنم که محدوده ی سوخته شده 
را اول زیرآب سرد نگیرید ! آن را مستقیم در آرد قرار داده 

و ۱0 دقیقه نگه دارید. 

۱. خیره شدن به دیگران
2. با دهان پر حرف زدن

3. قطع کردن حرف دیگران
4. اظهار فضل و دانایی کردن

5. بلند حرف زدن
۶. خیلی محکم یا شل دست دادن

۷. پرخوری در میهمانی ها
8. گذاشتن آرنج روی میز

حضور  در  مرموز  خندیدن  و  کردن  پچ پچ   .۹
دیگران

۱0. دراز کردن دست از سوی آقایان و اصرار برای 

دست دادن با خانمهایی که به هر دلیلی مایل 
نیستند

۱۱. باد کردن یا صدا درآوردن با آدامس
۱2. استفاده بی اندازه از تلفن همراه 

۱3. نمایش عمومی احساسات و رومانتیک بودن 
در حضور دیگران

۱4. توهین یا کنایه و طعنه زدن به دیگران
۱5. بهداشت ضعیف و رفتارهای ناپسند بهداشتی 
در حضور دیگران: مانند خالل دندان، تمیز کردن 

بینی حتی با دستمال، شانه کردن مو
۱۶. حمله به حریم شخصی و باورهای افراد

۱۷. بی نظمی و زرنگی در نوبت 
درجاهای  زمین حتی  روی  آشغال  ریختن   .۱8

کثیف
۱۹. پوشیدن لباس نامناسب،یا آراسته نبودن 

20 خندیدن به خطاها، آسیب دیدن یا مشکل 
دیگران

2۱. به کاربردن کلمه های زشت و زننده
22. هنگام گفتگو، نگاه کردن به جایی غیر از چهره 

مخاطب
23. حل وفصل کردن مشکالت )با فرزند یا همسر 

یا...( در جمع

24. کشیدن سیگار در جمع
25. سکوت، و کم حرفی غیرعادی یا عبوس بودن 

در جمع 
شوخی های  یا  لهجه ها  کردن  مسخره   .2۶

تحقیرآمیز جنسیتی
2۷. افراط و تفریط در سالم  و احوالپرسی

28. بدگویی از دیگران
2۹. فضولی کردن

30. بی توجهی به وقت و برنامه دیگران

سی عادت ناپسند اجتامعی
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عبدالنبی هیبتی
آیا  نمی شود؟  گران  نان  فرمودید  که  هست  یادتان 
فکر کردیدکه مردم بدقولی ها و دروغ ها را فراموش 
می کنند ؟شماها که هنر گران کردن همه چیزها را 
دارید آیا تابه حال به کیفیت اجناس و کاالها توجه 
و اهتمام ورزیده اید؟ مگر خودتان از صدا و سیمای 
ملی و رسانه های محلی اعالم نکردید که نان گران 

نمی شود، مردم نگران نباشند؟

اما طاقت نیاوردید و آهسته آهسته و با ترنم گرانش 
کردید!!!

نه کیفیت دارد و  نانی که  برای  تومان  آنهم 350   
باشد؟  مردم  پاسخگوی  باید  کسی  ؟چه  کمیت  نه 
همانطور که در گران کردن زرنگ و چابک هستید 
و  صداقت  و  سالم سازی  و  کنترل  و  مدیریت  در 
بدانید که مردم  و  اهتمام ورزید  وظیفه شناسی هم 
و  دروغ  مخالف  و  دارند  دوست  را  ارزش  و  صداقت 

بدقولی هستند.
این نانی که شهروندان مصرف می کنند نه کیفیت 
جایگاهش  تومانی   350 نان  این  کمیتی!!  نه  دارد 
گونی »نان خشکی هاست«. دندانهای مردم که نعمت 
خداوندی است قادر به جویدن نان نیست و چه بسا که 
این عضو گرانبهای خدایی دچار نقص شود و انسانی 
که نمی تواند در ماه یک وعده ی غذایی مناسب تناول 
کند می تواند 3 میلیون پول درمان دندان بدهد؟ نه با 

این وضعیت...
بله، خامی، کوچکی، بی مزه بودن و ... از ویژگی های 

نان های ماست .
آیا این نانها از آرد گندمزارهای خودمان است یا از 
تحمیل  شهرهامون  نانوایی  به  که  است  آردهایی 
داشتند،  مزه  سابق  زمانهای  نانهای  چرا  می شود. 
این  به  است  خوب  ندارند.  حاال  و  داشتند  کیفیت 
سؤاالت و ابهامات که حق مردم است پاسخ داده شود.

هنرتان،  کنید  سعی  بگویم،  خالصه  به طور  آقایان 
کار  کردن  گران  چون  نباشد،  کردن  گران  مختص 
ندارند.  اعتراض  مردم هم که جرات  و  است  آسانی 
را  مردم  هرروزه  قوت  و  بگیرید  نظر  در  را  خدا  اما 
دیگرگران نکنید. مردمداری و وظیفه شناسی انسانهای 

مردمدار، همتی است که به یادگار خواهد ماند.
با تشکر 
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نه با این وضعیت »نان« دیگر برکت سفره ها نیست

وزارت صنعت اعالم کرد: با هدف حفظ اشتغال موجود 
و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور، واردات ۲ هزار 
و ۶00 قلم کاال که از امکان تولید در داخل کشور 

برخوردارند، ممنوع شد.
مرز  همسایه  کشور   ۱5 با  ایران  گفت:  صنعت  وزیر 
 ۲00 و  یک هزار  سالیانه  کشورها  این  دارد.  مشترک 
میلیارد دالر واردات انجام می دهند که سهم ما از آن فقط 
دو درصد )حدود ۲۴ میلیارد دالر( است. اگر بتوانیم این 
دو درصد را به دو برابر افزایش دهیم و میزان تجارت را 
به ۴۸ میلیارد دالر برسانیم، بسیاری از مشکالت کاهش 
خواهد یافت. نباید فراموش کنیم مرزهای زمینی ما قابل 

تعقیب و رصد از سوی دشمنان نیستند!.
در رابطه با موارد فوق نکاتی را بعرض خوانندگان می 
رسانیم: اول: مگر وجود مرزهای زمینی )به تنهایی( 
درصدی   ۱00 افزایش  آنهم  رونق  دلیل  تواند  می 

صادارات بشود.
بر اهل فن پوشیده نیست که صادرات تابعی از مقدمات 
متعددی است که بخش عمده آن مقدمات انحصاراً در 
دستان مبارک دولتیان است. در بُعد سخت افزاری آیا 
دور زدن تحریم از یک  مرز زمینی به اراده یک طرف 
به تنهایی بستگی دارد یا اینکه دولت ما با بکارگیری 
ابزار دیپلماتیک خود طرف مقابل را مجاب به چنین 
دور زدنی باید بکند؟ آیا رفع موانع ارزی جهت رسیدن 
مواد اولیه به تولیدکنندگان جهت تولید محصوالت 
صادراتی آنهم با کیفیت مطلوب و قیمت تمام شده ی 
مناسب که تاجر ما بتواند با آن قیمت با رقیبان خارجی 
رقابت کند و... آیا چنین وظایفی به تُجار مربوط می 

شود یا اینها نیز از خصوصیت دولتی برخوردار است.
های  پایه  بر  یافته  قوام  و  هیجانی  بنابراین سخنان 

احساسات و غیرعملی همچون کثرت مرزهای زمینی 
و افزایش دوبرابری صادرات و دور زدن تحریم به شیوه 
ای که جناب سرپرست صمت بیان کردند و... همگی 
دال بر ضعف مفهوم جامعیت در عنوان  دولتمردی نزد 

برخی مدیران ارشد است.
معمولی،  اشخاص  با  دولتمرد  یک   مواضع  تفاوت 
اجتناب دولتمردان از سخنان تمنایی و فراکارشناسی 

و فاقد پشتوانه ی علمی است.
با  کاال  قلم  واردات ۲۶00  منع  بخشنامه  دوم: وضع 
این توجیه که با این کار از تولیدات داخلی و اشتغال 
حمایت خواهد شد، حتی اگر در فرض شبیه به محال 
بشود 50 درصد این ادعا )۱300 قلم( را منطبق بر 

ادعای آقای سرپرست تصور بکنیم و برچسب حمایت 
از تولیدات مشابه داخلی را موقتاً صحیح تلقی نمائیم، 
بازار  نیاز  میزان  به  دیگر،  کاالی  قلم  آیا ۱300  اما 
داخلی و با کیفیت قابل قبول در داخل تولید می شود 
و در این زمینه کمبودی که منجر به افزایش شدید 
قیمت آن اقالم خواهد شد، بوجود نخواهد آمد؟ آیا باب 
قاچاق در زمینه ی رفع نیازهای مربوط به خالء بوجود 
پیش  از  بیش  اقالم  این  واردات  عدم  از  ناشی  آمده 
گشوده نخواهد شد؟ طبعاً نگارنده از موافقان تشویق 
تولید بعنوان مهمترین راه تثبیت شرایط اقتصادی و 
اشتغال و... است، اما این اعتقاد هم وجود دارد که این 

ممنوعیت بی سابقه در واردات ۲۶00 قلم کاال:

اوال: اقدامی فاقد شیب تدریجی )زمانی( است. در نظام 
های مختلف اقتصادی منع وارداتی یک محصول زمانی 
اتفاق می افتد که آن محصول به تدریج و طبق جدول 
زمانی به مرحله ی تولید کافی و کیفیت قابل قبول در 
داخل کشور برسد، آنگاه اگر هم واردات مشابه آن منع 
شود، خللی در معادله ی اقتصادی درون کشور ایجاد 
نخواهد کرد و فشار چندانی به خریداران داخلی وارد 
نخواهد آمد، لذا به نظر می رسد که تصمیم وزارت صمت 
با برنامه ی شیبدار مورد انتظار فاصله ای بس بزرگ دارد 
و احتماالً دلیل عمده اتخاذ این قبیل تصمیهای غیر 
مسبوق به سابقه، لحاظ ناچارانه ی شرایط ارزی بانک 
مرکزی بوده است. در هر حال انتخاب کاال از حقوق 
بدیهی خریداران است که در طرح ممنوعیت ۲۶00 

قلمی از سوی صمت نادیده گرفته شده است.
ثانیا: با توجه به اشکال مختلف رانت اینگونه به نظر می 
رسد که اثر و نتیجه ی این ممنوعیت بی سابقه، توزیع 
نوعی رانت میان اشخاصی است که در خالء فقدان 
رقیب وارداتی قرار است انحصارگرانه تولیدات خود را 
به شهروندان که اختیاری در انتخاب و تصمیم گیری 

ندارند تحمیل کنند.
ثالثاً: ظاهرا هم زمان با اعالم ممنوعیت اقالم وارداتی، 
این فرصت برای آنان که انبارهایشان پر از کاالهای 
با  تا  آمد  خواهد  یا  آمده  بوجود  است،  پر  موردنظر 
را  خود  قیمتهای  طالیی،  فرصت  این  بکارگیری 
متناسب با شرایط انحصارگونه جدید تنظیم کنند و 

به مابه التفاوتهای بسیار زیاد ریالی برسند.
سوم: این منطق ناپخته که بدون هماهنگی کامل با ۱5 
کشور همسایه در جلب رضایت آنها به دور زدن تحریم 
فوق  حمایتی  شیوه ی  یک  تدوین  بدون  همچنین 

العاده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت حل 
و فصل بسیاری از مشکالت بازدارنده ی آنها، ادعایی 
به نام افزایش ۱00 درصدی صادرات از مرزهای زمینی 
را مطرح می کند، واقعاً منطقی دولتمردانه در معنای 
دقیق کلمه نیست. آزمون و خطاهای مکرر این چنینی 
که بر پایه های شعار بنا می شد طی سالیان گذشته به 
کرات مورد استفاده قرار گرفته و در اکثر موارد منتج 

به نتیجه مطلوب نشده است؟
در عالم صادرات که محیط آن ماالمال از رقابت است 
و کیفیت توام با پایین بودن قیمت در آن حرف اول و 
آخر را می زند، دیگر جایی برای کلی گوئیهای بدون 
پشتوانه علمی و عملی نیست و جناب سرپرست صمت 
بهتر است پاسخ دهند که چگونه و با کدام مکانیزم و 
برنامه جامع و علمی، رشد ۲۴ میلیارد دالری آنهم در 

شرایط تحریم را مطرح می نمایند؟
جالب آنکه ایشان می گوید که دشمنان قادر به تعقیب 
و رصد زمینی تجارت با همسایگان نیستند. انگار تحقق 
افزایش صدرصدی!! صادرات فقط و فقط به تعقیب یا 
عدم تعقیب دشمنان بازمی گردد و فعاالن صادراتی 
مشکل دیگری بجز رصد دشمنان ندارند. وی حتی به 
این هم اشاره نمی کند که آیا همه همسایگان مایل 
به دور زدن تحریم هستند یا خیر و آیا وزارت تحت 
امر وی یا امور خارجه و سایر اجزاء دولتی توانسته اند 

همسایگان را برای دور زدن تحریمها مجاب نمایند؟
احتماالً  نمایندگان  از  یکی  بواسطه  یادداشت  این 
در  امیدوارم  رسید.  خواهد  خیابانی  مدرس  بدست 

حدود  پرسشهای فوق پاسخگو باشند.
علی عبدالخانی، ۱۸ مرداد 99

برسد به دست سرپرست صمت| رانتی که ملت بهای آن را می پردازد!

شوک سنگین تحریم ها به صنعت نفت ایران

بانک مرکزی روز گذشته با انتشار نماگرهای فصلی پس از ۲ سال توقف 
بر آغاز رکود اقتصادی ایران درنتیجه خروج آمریکا از برجام و تحریم های 
یکجانبه علیه ایران مهر تأیید زد، اما همچنان برخی شاخص های اقتصادی 
ازجمله روند نرخ تورم و میزان تولید و صادرات نفت ایران منتشرنشده است.

بانک  سوی  از  منتشرشده  تازه  آمارهای  جزئیات  همشهری،  گزارش  به 
مرکزی نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت که در 
۲ سال نخست اجرایی شدن برجام با رشد ۱۲.5 درصد در سال 95 و 3.7 
درصد در سال 9۶ مواجه شده بود در ۲ سال بعدازآن و همزمان با خروج 
آمریکا از برجم و آغاز موج تازه تحریم ها علیه کشورمان وارد فاز منفی 
شده؛ به نحوی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97 منفی 5.۴ درصد و 
در سال گذشته هم منفی ۶.5 درصد برآورد شده است. به این ترتیب اندازه 
اقتصاد ایران از فصل تابستان سال 97 به بعد کوچک تر شده و به روند 
منفی خود ادامه داده و تنها در فصل پاییز سال 9۸ با رشدی ۱.7 درصدی 

مواجه شده است.
پیاپی  سقوط  مرکزی،  بانک  اقتصادی  نماگرهای  در  مهم  بسیار  نکته 
ارزش افزوده بخش نفت و گاز ایران از تابستان سال 97 به بعد است که نشان 
می دهد تحریم های یکجانبه آمریکا نه تنها باعث کاهش تولید و صادرات 
نفت کشورمان شده بلکه بر روند سرمایه گذاری در این بخش استراتژیک 
اثر منفی گذاشته است. بااین حال تالش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
برای زمینگیر کردن اقتصاد ایران و حتی فروپاشی آن به نتیجه نرسیده و 
عماًل اثرات مخرب و منفی فشار تحریم ها از کانال رشد ارزش افزوده سایر 
بخش های اقتصادی ازجمله کشاورزی و تا اندازه زیادی صنعت خنثی شده 
است به گونه ای که رشد اقتصاد بدون نفت کشورمان از بهار سال گذشته 
به روایت بانک مرکزی در مدار مثبت حرکت کرده است؛ هرچند ضعیف و 
شکننده به نظر می رسد. به گزارش همشهری، هرچند وزارت نفت آمار تولید 
و صادرات نفت ایران را در ۲ سال گذشته منتشر نکرده اما میزان تولید نفت 
ایران در پایان سال 9۶ روزانه 3.۴۸9 میلیون بشکه و صادرات هم روزانه 
۲.3۲5 میلیون بشکه برآورد شده بود. افزون بر اینکه در نماگرهای به روز 

شده بانک مرکزی اثری از نرخ تورم دیده نمی شود.
افت سرمایه گذاری در اقتصاد

بانک مرکزی می گوید: هزینه مصرفی بخش خصوصی ایران در ۲ سال 
97 و 9۶ به ترتیب ۶ درصد و ۶.۸ درصد و هزینه مصرفی بخش دولتی 
هم به ترتیب ۲.9 درصد و ۶ درصد نسبت به سال قبل آب رفته است. در 
حالی بانک مرکزی جزئیات شاخص هزینه مصرفی در فصل های مختلف را 
منتشر کرده که در تازه ترین آمارها جزئیات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
را که نمایانگر وضعیت سرمایه گذاری در اقتصاد است تنها در پایان هر سال 
منتشر و از انتشار جزئیات هر فصل خودداری کرده است. بااین حال شاخص 
تشکیل سرمایه ناخالص بخش خصوصی در بخش ماشین آالت طی ۲ سال 
گذشته به ترتیب منفی ۱۸.۸ درصد و منفی 9.9 درصد برآورد شده و در 
بخش ساختمان هم شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی 
هم با رشد مثبت ۱.۴ درصد در سال 97 و مثبت ۶.۱ درصد در سال 
گذشته همراه شده است. این در حالی است که وضعیت سرمایه گذاری 
بخش دولتی ایران تحت فشار کسری بودجه شدید و رشد هزینه های جاری 
و نرخ تورم باال، سقوط سنگینی را تجربه کرده است. بانک مرکزی تأیید 
کرده تشکیل سرمایه ثابت بخش دولتی در بخش ماشین آالت در سال 
97 حدود ۱9.۶ درصد کمتر از سال 9۶ و در سال 9۸ نیز ۱0.۸ درصد 
کمتر از سال 97 بوده است. همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی در بخش 
ساختمان هم به دلیل متوقف شدن بسیاری از پروژه های عمرانی در سال 
97 بیش از ۲5 درصد و در سال 9۸ هم حدود ۲5 درصد افت را نسبت به 

سال قبل آن تجربه کرده است.

مهارت فردی در مدارس فنالند
به منظور پرورش جامعه ای پیشرفته و سرآمد، در آموزش  برای کودکان 

۱5-9 سال فنالند، موارد زیر در نظر گرفته می شوند:
 ۱- مهارت درست لباس پوشیدن

۲- مهارت درست راه رفتن
3- مهارت خوب حرف زدن

۴- مهارت خوب و موثر شنیدن
5- مهارت منظم بودن

۶- مهارت شعر خواندن
7- مهارت نقاشی کردن

۸- مهارت نوشتن
9- مهارت ترانه و دکلمه خواندن

۱0- مهارت بهداشت 
۱۱- مهارت کار تیمی

۱۲- مهارت انتقاد کردن
۱3- مهارت جرات ورزی و تمرین شجاعت

۱۴- مهارت تشخیص درست از نادرست
۱5- مهارت درست غذا خوردن

۱۶- مهارت گره زدن
۱7- مهارت کار با قیچی و برش زدن 
۱۸- مهارت سعی در خوش خط بودن

۱9- مهارت شستن اشیا
۲0- مهارت مطالعه

۲۱- مهارت مدیریت زمان
۲۲- مهارت کنترل خشم

۲3- مهارت انتقاد پذیری و تحمل حرف مخالف
۲۴- مهارت پژوهش و تحقیق

۲5- مهارت تشخیص دوست خوب
۲۶- مهارت بازی کردن
۲7- مهارت غذا پختن

۲۸- مهارت کار با سوزن 
۲9- مهارت تشکر و سپاسگزاری کردن

30- مهارت خوب توجه کردن
3۱-مهارت تفکر کردن

3۲- مهارت تفکر خوب داشتن
33- مهارت دوست خوب پیدا کردن
3۴- مهارت نگهداری دوست خوب

35- مهارت نگهداری لوازم 
3۶- مهارت انتقادپذیری و نقد شدن

37- مهارت رازدار بودن
3۸- مهارت برنامه ریزی کردن

39- مهارت گذشت
۴0- مهارت صبور بودن
۴۱- مهارت حل مساله

۴۲- مهارت نگهداري گیاه و گل
۴3- مهارت دقت به پیرامون

۴۴- مهارت صادق بودن
۴5- مهارت وفادار بودن

۴۶- مهارت نوشتن 
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یادی کنیم از شاعر خوش اخالق و دوست داشتنی 
زنده یاد فریدون مشیری و مثنوی زیبایش به نام 
گرگ، دو بیت جالب از آن مثنوی پرمعنایش را 
در این مطلب می آورم و مختصری اظهارنظر در 
موقع وقایع تلخی که در رفتار آدم ها دیده شده 

و میشود:
هرکه گرگش را دراندازد به خاک

رفته رفته می شود انسان پاک
هرکه با گرگش مدارا میکند

خلق و خوی گرگ پیدا می کند

به  کشورمان  معاصر  فهیم  و  خوش ذوق  شاعر 
شکل زیبایی از گرگ درون که در واقع همان 
میان  به  سخن  است  اماره  و  مذموم  نفس 
می آورد. این گرگ درنده اگر با نفس مطمئنه 
و سرکش  درنده  بسیار  نشود،  و سرکوب  مهار 
مفهوم  و  منظور  است.  بی رحم  و  خطرناک  و 
و  نبرد  مشیری  زنده یاد  دلنوشته  این  اصلی 
حسادت،  طمع،  هوس،  گرگ  با  انسان  جدال 
و  توحش  و حرص،  زیاده خواهی  بغض، غضب، 
و  طینت  خبث  همچنین  و  است  بی بندوباری 

تمایالت حیوانی درون خود است.
سعدی شاعر اخالق و فصاحت به همین موضوع 

نیز اشارت دارد:
اگر این درنده خویی ز طبیعت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

ریحانه ها،  رومیناها،  ناجوانمردانه  و  فجیع  قتل 
که  گلهایی  دیگران  تعدادی  و  حدیث ها 
ناجوانمردانه قربانی خشم و گرگ صفتی دیگران 
زندگی  نعمت  از  مظلومانه  و  شده  پدرانشان  و 
از  البته به غیر  ساقط شدند را در نظر بگیرید 

عامل فقر و دیگر عوامل، گرگ صفتی و توحش 
قاتلین آیا در نظرها مجسم نمی شود؟! 

چه قاتلی است این نفس اماره؟ یک انسان در 
و جراتش  دل  معقول چه طور  و  عادی  حالت 
به او اجازه میدهد که پاره تن خود را بکشد و 

بی تفاوت باشد! 
انسان وقتی که مرتکب چنین جنایتی می شود 
از  و  می رسد  السافلین  اسفل  درجه  به  درواقع 

رحم و شفقت تهی می گردد.
این  در  را  خود  ناتوانی  و  نمی کنم  کالم  اطاله 

عواطف  که  امیدوارم  میکنم.  اقرار  مهم  مبحث 
فجایع  این  مانع  انسانی  جوهره  و  انسانیت  و 
انسان ها  فرمانده  عقل  و  شود  گرگ صفتی  و 
از  را  شیطان صفتی  و  شود  گیریها  تصمیم  در 
درون خود بزدایند. به مصداق آیه مبارکه سوره 
»تکویر« به چه گناهی کشته شدند؟! به گناه و 

عمل گرگ صفتی!! قاتلین
گرگ ها با هم و آدم ها غریب

به که باید گفت این حال عجیب؟!
نویسنده: عبدالنبی هیبتی

وقتی که ادمها گرگ صفت می شوند

حسن خسروی. مدرس دانشگاه و عضو انجمن روابط عمومی ایران.
بروجرد  اهل  و شجاع  مرداد سالروز شهادت خبرنگار تالشگر   ۱7
شهید محمود صارمی است. خبرنگاران؛ سربازان خط مقدم جبهه 

اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی هستند.
آزاد  و گردش  دولتمردان  و شفافیت  پاسخگویی  هر چقدر سطح 
اطالعات و ظرفیت نقد پذیری در جامعه ای باالتر باشد؛ خبرنگاران 

هم قدرت مانور حرفه ای بیشتری خواهند داشت.
بانی  دیده  زنده؛  پایش  سیستم  یک  خبرنگاران؛  دیگر؛  عبارت  به 
که  هستند  کشور  عملیات  و  امور  جریان  ساعته  رصدخانه ۲۴  و 
بر فرآیندهای مختلف  به صورت حرفه ای؛ تخصصی و بیطرفانه؛ 
اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی )داخلی و خارجی( نظارت و 
کنترل می نمایند. برای همین است که تشکلی بنام خبرنگاران بدون 
مرز هم موجودیت یافته تا برای کار خبرنگار؛ جغرافیا و حد و مرز قائل 
نباشیم. عنصر مهم کار خبرنگاری؛ دانایی و آگاهی است. خبرنگار 

رشد یافته بالغ و کارشناس؛ همواره بدنبال کار حرفه ای و پرهیز 
از فعالیت های حاشیه ای و غیر ضرور است. خبرنگار عاقل و خبره؛ 
از شایعه سازی و دخالت حب و بغضهای شخصی پرهیز می کند. 
خبرنگار آموزش دیده دانا؛ دچار قضاوت عجوالنه و تصمیم گیری 
عجوالنه نمی شود. خبرنگار زبده و ماهر؛ آینده پژوه است؛ تحلیلگر 
است؛ اهل حساب و کتاب است. چرا که خبرنگار؛ چشم بینا و گوش 

شنوا و قلب تپنده جامعه است.
خبرنگار؛ مانند پزشک است؛ مانند کاپیتان کشتی است؛ مانند معمار 

ساختمان است؛ مانند سرآشپز است؛ مانند قاضی و داور است.
 کار و فکر و قلم خبرنگار می تواند باعث مرگ و نجات جامعه شود. 
خبرنگار با چرخش قلم خود می تواند سازنده یا تخریب کننده باشد. 
خبرنگار باید وجدان حرفه ای داشته و به ارزشهای اخالق حرفه ای 
پایبند باشد. خبرنگار خوب؛ یک مونس و همدم صاف و صادق برای 
محرومان و مظلومان و ستم دیدگان است. خبرنگار پاک و سالم 
بدنبال تامین منافع عامه است. کار خبرنگار؛ خون دل خوردن و 

غصه خوردنهای فراوان دارد. خبرنگار مخزن اسرار است. او چیزهایی 
می داند و می بیند که غم انگیز و اعصاب خرد کن است؛ اما او باید 
مقاوم؛ صبور؛ باگذشت و دریادل باشد. گاهی اوقات متاسفانه باید 
کتک خور خوبی و فحش خور خوبی باشد و این هم چیزی است 
که هست. خبرنگاران می توانند به چشم یک تهدید یا یک فرصت 
نگریسته شوند و این خبرنگار است که باید در جامعه بخوبی جایگاه 
خود را بیابد. در یک جامعه چند صدایی است که کار خبرنگار دیده 
و شنیده می شود. خبرنگاران فریادگران آزاده ای هستند بر علیه 
بی عدالتی ها و قانون شکنی ها و از این رو؛ جان برکفانی می باشند که 
کارشان اگر خدایی باشد؛ کارستان است. خبرنگاران انسانهای رشید و 
شریف و خودساخته ای هستند که قابل خرید و فروش نبوده و حرفه 
خود را با رانت و معامله و امر و نهی ها دچار آفت و سقوط نمی کنند.

سخن اندر باب خبرنگار و خبرنگاری بسیار است و حسن ختام آنکه 
خبرنگار باید خداترس باشد. در این صورت همه چیز روبراه است.

روز خبرنگار مبارک باد

۱- توجه کنید که امروزه یکي از راههاي شناخت 
شخصیت شما همین شبکه های اجتماعي است.

ادب شما نشانه شخصیت شماست.
 ۲ - هر چیزی را ازهر جایی کپی نکنید.

از شدت آزادی بیانی که در گروه های  3 - لطفاً 
مجازی وجود دارد، ذوق زده نشوید! شاید مسیر را 
گم کرده باشید و به بیراهه بروید؛ و خودتان را در 

پیشگاه خداوند بدهکار دیگران نکنید
۴ - اول ازهمه، اهداف گروهتان را بشناسید.

5 - کسی را بدون شناخت و معرفی قبلی اهداف 
گروه به هیچ گروهی اضافه نکنید.

۶ - حجم خبرهایي را که به اشتراک می گذارید 
خودآگاهانه و با وسواس کنترل کنید!

7- پیامهای تبریک و تسلیت مربوط به یک شخص 
را به جای گروه به پی وی شخص مورد نظر ارسال 

کنید.
۸- گاهی تماشاگر باشید و واکنش سریع نشان ندهید.
9 - همیشه حواس تان باشد که چه پست می کنید.
۱0- مطالب متناسب با مخاطب و گروه را پست کنید.

کردن  زیاد  یا  کم  با  می توانید  وقتها  گاهي   -۱۱
کلمات یا جمالت، پیام قبلي را اصالح و یا تکمیل 

نمایید.
۱۲- هوشیارانه عمل کنید چون شاید در آینده، از 
اثرات منفی این پیامها، در شرایطی علیه خودتان یا 

خانواده تان استفاده شود!

۱3- دقت کنید که إشاعه دهنده فحشا نباشید.
برای  ابزاری  و  شما  بازیچه  دیگران،  آبروی   -۱۴

سرگرمی دوستانتان نیست!
۱5 - در به إشتراک گذاشتن فایلها و عکسها، کمی 

دوراندیش باشید!
شاید قربانی بعدی شما باشید.

ترویج دهنده  قراردارید،  که  شرایطی  هر  در   -۱۶
افکاری سازنده و سالم باشید.

۱7- اگر شما را در گروهي عضو کردند و شما هیچ 
کس را نمی شناسید و یا از هدف گروه بی اطالعید، 
مدتی نظاره گر باشید و درصورت عدم همسویی از 

آن خارج شوید.
۱۸- پیامي که قبول ندارید به دیگران ارسال نکنید!

۱9- هر چیزی را فوراً به اشتراک نگذارید. ابتدا آنرا 
با دقت بخوانید و کمی در آن تأمل کنید.

۲0- در انتقاد از دیگران انصاف را رعایت کنید و 
توهین نکنید.

۲۱ - در مبارزه با نظرات و عملکرد دیگران از مسیر 
راستی خارج نشوید.

۲۲ - همیشه وجدان یا خداوند را حاضر و ناظر بر 
اعمال خود بدانید.

۲3 - از دین و مذهب استفاده ابزاری نکنید.
۲۴ - خرافه پرستی را ترویج نکنید.

۲5- در صورت ارسال کلیپ حتماً موضوع آن را 
ارسال کنید که اگر تکراری بود مخاطب شما هم 

وقت صرف آن نکند هم با دانلود مجدد از ظرفیت 
شارژ او کاسته نشود.

عالقه  ایجاد  و  فرهنگ  سطح  ارتقا  جهت   -۲۶
کتاب خوانی، از کتابهای خوب و آموزنده یا رمانهایی 
که خوانده اید عکس گرفته و به اشتراک بگذارید تا 

دیگران هم استفاده کنند!
۲7- ترجیح از عکس خودتان یا تصویری مناسب 

در پروفایل استفاده کنید.
۲۸- بجای فوروارد از دستور کپی استفاده کنید که 

اسم و آی دی شخص محفوظ بماند.
۲9- پشت سر هم پست نذارید و کم گوی و گزیده 

گوی چون در و به دیگران هم فرصت دهید.
30 - الکی به PV افراد نباید وارد شد و باید به 

حریم خصوصی دیگران احترام گذاشت.
3۱ - در گروه چت نکنید.

سوا الت و جوابها را جمع بندی شده و مختصر و 
مفید با تعیین مخاطب ارسال کنید.

3۲- مراقب پیام هایی که باهدف ترور شخصیت 
با  و  است  طراحی شده  اطرافتان  توانمند  افراد 
شایعه پراکنی علیه این افراد قصد تخریب جایگاه 
اجتماعی این افراد رادارند باشید که با این روش 
دیدگاه شمارا  تخریب  و  زدن  تهمت  با  به راحتی 

نسبت این افراد محترم عوض خواهند کرد.
هدفی  خبری  و  پیام  هر  پشت  در  33-بی شک 
وجود دارد اجازه ندهید شما عامل رسیدن افراد 

سوءاستفاده گر به اهدافشان باشید.
را  اطرافیانتان  و  خود  رسانه ای  سواد  33-حتماً 
افزایش دهید فضای مجازی مستلزم رعایت قوانین 
فرهنگی و عرف و شرع جامعه می باشد و هرگز فکر 
نکنید که با ارسال یک پیام هیچ اتفاقی نخواهد 

افتاد!!
چه بسیار خانواده هایی که ازهم پاشیده نشده اند چه 
بسیار افرادی که آسیب ندیده اند اکنون که پس از 
چند سال استفاده از فضای مجازی بدون احتیاط 
استفاده کرده ایم تازه متوجه شده ایم که بسیاری از 
خبرها، عکس ها، حتی فیلم ها و کلیپ ها با واقعیت 

بسیار متفاوتند آری چه ناشیانه این تیغ تیز و برهنه 
را در دست خود و کودکانمان گرفته بودیم و شاید 
تا کنون چه آسیب ها و جراحت هایی که با عدم 

آگاهی به خود و اطرافیانم نزده ایم؟؟؟!!!!!!!!!
نکته طالیی کانال روانشناسی پزشکی؛ پیام، عکس 
یا فیلمی را که قصد ارسال یا فوروارد آن رادارید 
فکر کنید دیگران برای عزیزترین افراد خانواده شما 
ارسال می کنند حاال اگر به او و خانواده اش آسیب 
نمی زند حتماً ارسال کن در غیر این صورت هرگز!!!!

آداب حضور در شبکه های اجتماعی
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به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از روابط 
امروز  صبح  مراسمی  طی  رامهرمز  پرورش  و  آموزش  عمومی 
صفری  فرماندار،  قنبری  حضور  با   ۹۹ ماه  مرداد  دوشنبه ۲۰ 
شهردار، بیگدلی بخشدار مرکزی، رستمی مدیر، اسدی معاونت 
مسئول  کارشناس  براتی  ابتدایی،  معاونت  پژوهش  پشتیبانی، 
آموزش و پرورش شهرستان، زدوار مسئول مشارکتهای مردمی 
مهندس  استان،  مدارس  تجهیز  و  توسعه  و  نوسازی  اداره کل 
نیاورانی مدیرعامل شرکت گچ رامهرمز نماینده خّیر مدرسه ساز 
حاج میر محمد صادقی و خیر مدرسه ساز عبدالکریم جعفری، 
نورالدین مسؤل نوسازی مدارس، شیرالی رئیس مرکز بهداشت، 
لرکی نماینده انجمن اولیا مدارس و جمعی از مسؤالن شهرستان 
و مسؤالن محلی، کلنگ احداث مدرسه ۶ کالسه خّیرساز در 
روستای بغدک از توابع بخش مرکزی شهرستان رامهرمز به زمین 

زده شد.
 در ابتدا جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط 
دانش آموز روستای بغدک شروع شد. سپس رحیم رستمی مدیر 
آموزش و پرورش ضمن خیر مقدم به مدعوین بخصوص خیرین 
از نیاز های فضای آموزشی شهرستان و  مدرسه ساز گزارشی 

روستای بغدک ارائه داد.
رستمی در این مراسم با اشاره به اجر معنوی ساخت مدرسه 

گفت: هیچ معامله ای باالتر از معامله با خدا نیست زیرا همانطور 
که خداوند می فرماید: »مرا یاری کنید تا یاریتان کنم« هیچ 
خدمتی باالتر از این نیست که امکانات کسب علم را برای سایر 

افراد بویژه مناطق محروم آماده و فراهم سازیم.
خّیرین  نقش  به  رامهرمز،  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
کرد  اشاره  آموزشی شهرستان  فضاهای  توسعه  در  مدرسه ساز 
و افزود: تمامی هزینه های احداث و اجرای این مدرسه توسط 
خّیر مدرسه ساز »میر محمد صادقی و مهندس نیاورانی« متقبل 
شده و همچنین زمین مورد نیاز این واحد آموزشی توسط خیر 
بزرگوار عبدالکریم جعفری به یاد فرزند بزرگوارشان »حاج علی 

رضا جعفری«، خریداری و اهدا شده است.
نیازهای  از  ارائه گزارشی  به  بخشدار مرکزی  بیگدلی  ادامه  در 
منطقه و روستای بغدک پرداخت، وی به مهاجرت پذیری منطقه 

و تداوم نیاز ها و لزوم برنامه ریزی و نیاز سنجی اشاره کرد.
در ادامه زدوار مسئول مشارکت های اداره کل با بیان اینکه انجام 
کار خیر لذت بخش است و چه بهتر که آن کار خیر احداث 
مدرسه باشد؛ اما مدرسه ای که در محله حاشیه ای شهرستان 
رامهرمز کلنگ زنی خواهد شد یک تفاوت ویژه خواهد داشت که 
آنهم کلنگ این مدرسه توسط دانش آموزان محروم منطقه به 

زمین زده خواهد شد.

و این بار خود مردم و دانش آموزان روستای بغدک خواهند بودند 
که برای ساخت مدرسه خود، کلنگ بر زمین می زنند.

 سپس مهندس نیاورانی نماینده خیر مدرسه ساز حاج میر محمد 
صادقی با بیان اینکه هیچ کاری برتر از مدرسه سازی نیست، 
مدرسه سازی عبادتی بزرگ وفرهنگی است که سال ها اجر آن 
باقی خواهد ماند. وی بزرگترین تاثیر این کار خیر را سالمتی و 
آرامش عنوان کرد و گفت تمام تالش خود را انجام خواهیم داد 
تا گوشه ای از زحمات این مردم را ارج نهیم و گامی در جهت 

شکوفایی استعداد های منطقه برداریم.
اینکه از  با بیان  در ادامه عبدالکریم جعفری خیر مدرسه ساز 
روزی که فرزندم دیده از جهان فروبست، این حس در خانواده 
من پدیدار شد که تمامی دانش آموزان، فرزندانمان می باشند لذا 
تصمیم گرفتیم که تمام سرمایه خود را در راه خدمت به دانش 

آموزان مناطق محروم هزینه کنیم.
این خیر بزرگوار ادامه داد برای من و خانواده این ابتدای کار می 
باشد و قصد داریم، دانش آموزان دیگری را در تهیه نوشت افزار و 

پوشاک و انجام امور خیریه تحت پوشش قرار دهیم.
در پایان کلنگ احداث مدرسه شش کالسه روستای بغدک با 

حضور مسئوالن، اهالی روستا و دانش آموزان به زمین زده شد.

کلنگ احداث مدرسه 6 کالسه خّیرساز در روستای بغدک شهرستان رامهرمز به زمین زده شد

اسطوره واقعی فوتبال یدونه ست

روزنامه اطالعات در یادداشتی نوشت:
سال ۱۳۶۶ شمسی بازی های فوتبال مقدماتی جام ملت های آسیا 

کاتماندو پایتخت کشور فقیر نپال.
 تیم ملی فوتبال ایران با تیم میزبان در حال بازی بود. در نیمه 
دوم و در حالی که بازیکنان ایران از حریف جلو بودند، مرتضی 
کرمانی مقدم بازیکن ستاره و مهاجم گلزن تیم ملی در زمین 
خوش  می درخشد و نیمکت نشینان بازی برجسته او را تحسین 

و تشویق می کنند.
رضا  به  ملی،  تیم  فنی  مدیر  دهداری  پرویز  یاد  زنده  ناگهان 
وطن خواه سرمربی تیم ملی می گوید: مرتضی را از زمین بیرون 

سه  هر  ما  پرویزخان!  می گوید  دهداری  به  وطن خواه  بکش! 
کنیم.  تعویض  دیگر  نمی توانیم  داده ایم.  انجام  را  تعویض مان 
مرتضی هم که فوق العاده ظاهر شده است. پرویزخان می گوید: 
می دانم که نمی توانیم تعویض کنیم، گفتم مرتضی از زمین بازی 

بیرون بیار. ده نفره بازی می کنیم!؟!
و مرتضی کرمانی مقدم در میان بهت خودش و ناباوری بازیکنان 
حریف و تماشاگران و با اجازه گرفتن از داور زمین بازی را اجبارا 
ترک میکند، بدون آنکه کسی بتواند جایگزین این بازیکن در زمین 
شود؛ و تیم ملی ده نفره بازی را تا پایان وقت قانونی ادامه می دهد.

بعد از بازی رضا وطن خواه مرتضی کرمانی مقدم را می خواهد و به 

او می گوید: پرویزخان با شما کار دارد. به اتاقش برو. پرویز دهداری 
با او آرام آرام شروع به سخن می کند. ابتدا از او و توانایی اش در 
تکنیک فوتبال تعریف می کند و او را تشویق و تحسین می  نماید 
بعد از این تعاریف مرتضی بیشتر تعجب می کند و از مدیر تیم 
می پرسد: خیلی عذر می خواهم، پرویزخان. اگر این طور است که 
با آن وضعیت بیرون  شما می فرمائید پس چرا وسط بازی مرا 

کشیدید؟ من که حتی کارت زرد هم نداشتم...
دهداری نگاهی عمیق به مرتضی می کند، مرتضی احساس می کند 
نگاه های پرویزخان از او گذر کرد و تا دوردست ها، آنسوی دیوار 

اتاق، امتداد یافت...

پرویزخان نفس عمیقی می کشد و می گوید: تو آن بازیکن حریف 
را چند بار دریبل زدی و بعد توپ را از میان پاهایش عبور دادی 
و توپ را گرفتی و منتظر ماندی تا دوباره بطرفت بیاد و باز او را 
دریبلش کنی؟ آیا فکر نکردی که آن بازیکن هم مثل تو بازیکن 
و  درخشش  دیدن  منتظر  ملتی  است.  سرزمین  یک  ملی  تیم 
شایستگی او هستند. از آن گذشته، او پدر دارد، مادر دارد، احتماالً 
زن دارد، بچه دارد، خویشاوند دارد، آنها دارند بازی را تماشا می 
در  پدرشان  یا  فرزندشان، همسرشان  ببینند  منتظرند  و  کنند 
مصاف با حریف چه می کند. تو او را نزد خانواده اش، بچه  های 
محلش، دوستانش و ملتش تحقیر، خوار و خفیف کردی. مرتضی 

جان! ما قبل از اینکه فوتبالیست باشیم، انسانیم.
چه کسی به ما حق داده است انسان دیگری را کوچک و حقیر 
و یا خجالت زده کنیم. آن هم در برابر میلیون ها جفت چشم…؟ 
پس انسانیت چه می شود؟ اخالق چه می شود؟ جوانمردی چه می 

شود؟ فتوت چه می شود؟
پرویزخان سخن می گفت و مرتضی اشک می ریخت.

پی نوشت:
براستی آن نسل و آن فوتبال مگر چگونه بودند؟ که به دور از ریا 
و نفاق، اخالق گرا و آزاده و انچنان ارزشی نمایان می شدند که 
امتداد راه پوریای ولی و تختی را حتی در مستطیل سبز فوتبال 
تا نپال بعنوان یک درس ارزشی ورزش، آموزش دادند و نام خود 
را بعنوان اسطوره واقعی و ماندگار در فضای ورزش و فوتبال ثبت 
کردند. براستی چرا دیگر دراین ورزش و فوتبال مثال علمی و حرفه 
ای و آکادمیک و مملو از دکترای ورزش و مدیران عالی مقام و 

دارای منزلت ورزشی، دیگر آن مرام ها و درس ها و مکتب های 
بی بدیل تکرار و یا حداقل دیده نمی شود؟ مگر شادروان پرویز 
دهداری چه میکرد و چگونه رفتاری داشت که معلم اخالق و 
اسطوره فوتبال ایران لقب گرفت. مگر زنده یاد دهداری به مرتضی 
کرمانی مقدم چه گفت؟ و به چه زبانی تکلم کرد که اشک از 
چشمان بازیکن مطرح وقت تیم ملی سرازیر میشود و فردای آن 
نپالی عذر  بازیکن  ان  از  و  نپال حاضر  تیم ملی  اردوی  روز در 

خواهی می کند؟
اگر پرویز دهداری در فضای ورزش و فوتبال و میان اهالی ورزش 
خان و معلم اخالق و اسطوره لقب گرفت، فقط بخاطر منش رفتار 

و کردار و مرامش در حفظ ارزشهای ورزش بود.
بله پرویز دهداری این چنین اسطوره شد؛ چون اسطوره شدن 
آسان بدست نخواهد امد و بهایش بسیار گران است که پرویز خان 
دهداری آن بها را پرداخت کرد، او را در ورزشگاه ازادی با برف 
زدن به بدترین شکل متهم کردند، اما خان فوتبال و معلم ارزشی 
ورزش هرگز، اخالق مداری و حفظ حرمت اهالی فوتبال و ورزش 

را نباخت و آنچنان سکوت را ترجیح داد تا اسطوره شد.
دهداری در اسطوره بودن یدونه بود و هم چنان، یکی یدونه واقعی 
و ارزشی ورزش و فوتبال باقی خواهد ماند زیرا اخالق و جوانمردی 
و دفاع از ارزشهای ورزشی را با بخشنامه و امر و نهی وآقا باال 
سرداشتن نمی توان در جامعه ورزش جاری کرد... این گفته را 
میتوان دقیقا در فضای ورزش امروز و نسل فعلی ورزش دید و 

تجربه کرد.
 سید مهدی ابوس

اسامی ۲5 بازیکن تیم ملی جوانان به منظور حضور در دومین 
اردوی آماده سازی اعالم شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی هفته نامه رامهرمز نامه دومین 
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان به منظور حضور 
در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۲ مرداد تا 5 شهریور 

در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد.
مظلومی  پرویز  سوی  از  شده  دعوت  بازیکن   ۲5 اسامی 

سرمربی تیم ملی جوانان به این شرح است:
امیرحسین نیک پور، امیررضا رفیعی، امیر رضا بهره مند، 
شهاب دهقانیان، امیرعلی صادقی، احمدرضا جاللی، حسین 
شاوردی، علیرضا اسدآبادی، محمدرضا عسگری، محمدرضا 
خوشبخت،  مهدی  برزگر،  آریا  سلمانی،  یاسین  محرمی، 
امیرحسین حاجیان، حسین زواری، حسین نخودکار، مهدی 
هاشمی نژاد، مهدی احمدی، سعید آهنی، محمدرضا شکیب 
خو، علی سبحانی، سیدرضا موسویان، علی بابایی، پیام پارسا 

و عارف محمدعلیپور.
بایست ساعت ۱۲  بازیکنان دعوت شده می  است  گفتنی 
روز ۲۲ مرداد در هتل آکادمی فوتبال واقع در مرکز ملی 
به منظور انجام تست کرونا خود را به کادر فنی تیم ملی 

جوانان معرفی کنند.

حسین شاوردی بازیكن رامهرمزی به اردوی تیم ملی جوانان ایران دعوت شد

بقلم محسن بابادی
خبرنگاران و اصحاب رسانه از عناصر جدایی ناپذیر 
جامعه بوده و نقش بسیار مهمی در پرداختن به ابعاد 
گوناگون رویداد های مختلف داشته و دارند. همان 
عزیزانی که تا قلم و تریبون در اختیار داشته، همه 
جویای احوالشان بوده و آن ها را به گرمی تحویل 
گرفته و به محض خروج از این شرایط، سال های 
سال کسی سراغی از آن ها نمی گیرد. همان قشر 
زحمتکشی که عمدتا در معیشت خود و خانواده شان 
مانده و با مصاحبه ها و انعکاس اخبار مختلف ضمن 
آگاهی به جامعه، سبب شهرت، باال رفتن و اعتبار 
عده ای شده و خود در گمنامی می سوزند و می 
سازند. همان هایی که درآمد ثابت، بیمه و امکانات 
با  افتخار و  با  اما آن چنان  اولیه زندگی را نداشته 
شرافت زندگی می کنند که گویی بی دردترین و 

مرفه ترین قشر مردم اند. 
و  قلم  قرآن حرمت  آیه شریف  فرموده  به  افرادی که 
تریبون را نگاه داشته و با ظرافت و وسواس خاصی سعی 

در انعکاس حقایق را دارند؛ اما در این میان گاها مورد 
هجمه های ویران کننده نیز واقع شده و تمامی زحمات 
چندین و چند ساله آنها نادیده گرفته شده و هزاران انگ 
به آن ها زده می شود. عزیزانی که اگر به علت کثرت 
کاری، برخی محدودیت ها و از قلم انداختن، از عده 
ای در گزارشات خود نام نبرند، انگ دشمنی، باندبازی 
و تعلق خاطر به طیف و گروهی خاص به آنها زده می 
شود. بسیار دیده شده که بر اثر پرداختن به موضوعات و 
حقایق موجود در جامعه، مورد شکایت ادارات، سازمان 
آن  با  چنان  و  گرفته  قرار  نفوذ  صاحب  افرادی  و  ها 
ها برخورد می شود که گویی این کار آن ها از روی 

خصومت یا غرض بوده نه رسالت و ذات خبرنگاری. 
بعید می دانم خبرنگار باسابقه ای باشد که حداقل یک 
بار طعم شکایت توسط افراد قدرنشناس و منفعت 
طلب را نچشیده باشد. ))البته ناگفته نماند در هر 
قشری خطاهایی نیز ممکن است رخ دهد که تعداد 
آن ها انگشت شمار بوده و در مقابل این حجم زیاد 

کاری و خبری، قابل چشم پوشی است((. 
امیدوارم مسئولین و افرادی که این چند خط درددل 

را می خوانند، کمی به خود آمده و به جای نگرش 
ابزار گونه به کالم و قلم خبرنگاران، کمی هم به فکر 
معیشت و احترام آن ها در جامعه بوده و شرایطی 
فراهم آوردند که حداقل بیمه شده یا با تخصیص 
وام هایی بتوانند به زندگی پرمشقت خود سروسامان 
چشمگیر  کاهش  دلیل  داند  می  کسی  دهند. 
خبرنگاران طی چند سال اخیر چه بوده است؟ بدون 
تردید در این شرایط بی توجهی ها و قدرنشناسی 
ها، هیچ کس تمایلی به ورود در این عرصه نخواهد 
داشت و عنقریب که خبرنگاران باتجربه و پیشکسوت 
خالی  حیاتی  و  بزرگ  میدان  این  روند،  کنار  نیز 
خواهد شد و معضالتی اجتماعی بر اثر کاهش میزان 

خبرنگاران به وجود خواهد آمد. 
پس قبول بفرمایید حرفه بسیار سختی بوده و ای 
خبرنگار  یک  جای  را  خودمان  دقایقی  برای  کاش 
و  کار حساس  اندازه  چه  شویم  متوجه  تا  گذاشته 
خبرنگار  روز  خاتمه  در  دارند.  روی  پیش  دشواری 
را خدمت تمامی زحمتکشان عرصه رسانه تبریک و 

تهنیت عرض می نمایم.

درددل خبرنگاران و اصحاب رسانه

از  رامهرمز  شهرستان  بسیج   مقاومت  ناحیه  فرماندهی 
خبرنگاران تجلیل کرد.

مقاومت  ناحیه  فرمانده  عارف  فاضل  پاسدار  دوم  سرهنگ 
بسیج شهرستان، به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، از 
جمعی از اهالی اصحاب رسانه و خبرنگاران  شهرستان تقدیر 

کرد.
 به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه وبه نقل از روابط 
عمومی ناحیه مقاومت بسیج رامهرمز، سرهنگ دوم پاسدار فاضل 
عارف فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان،   ضمن تبریک 

 روز خبرنگار به اهالی محترم رسانه و خبر، از آنها تجلیل نمود.
عارف در این دیدار صمیمی، مهم خواندن نقش رسانه در 
جامعه را از دیدگاه رهبر معظم انقالب را اینگونه تشریح کرد و 
گفت: طبق فرمایشات رهبرمعظم انقالب، تالش شبانه روزی 
اصحاب رسانه در فضای مجازی  برای حفظ انقالب اسالمی 
بسیار مهم و حائز اهمیت است لذا فعاالن فضای مجازی می 
بایست به این موضوع مهم  اهمیت ویژه ای داده تا دژی 

مستحکم در مقابله با حمالت رسانه ای دشمنان باشند.

تجلیل فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  شهرستان رامهرمز از خبرنگاران

داریوش خدری
رشته  دکترای 

محیط زیست
سالمتی و رفاه افراد 
جامعه در شهرها به 
کار،  شرایط  علت 
و  ترافیکی  تراکم 
دیگر سر و صداهای شهر مورد تهدید دائمی است. 
تا ۹۰ دسی بل صدا  یک خیابان شلوغ حداقل ۸۰ 
ایجاد می کند و سکونت در چنین خیابانی به مدت ۱5 
سال متوالی می تواند توان شنوایی یک فرد را به طور 
متوسط 5۰ درصد کاهش دهد. به نظر می رسد سر 
و صدا باعث ایجاد یک سری اثرات مستقیم و سریع و 
برخی اثرات آزار دهندگی دیر هنگام می باشد. از جمله 
اثرات زود هنگام آن می توان به تاثیرات فیزیولوژیک، 
اختالط در ارتباط کالمی، اختالط در خواب و تمرکز 

و غیره اشاره نمود.
از جمله پاسخ های غیر مستقیم یا دیر هنگام می توان 
به عوامل فردی و خلقی، افکار عمومی در مقابل سر و 
صدا، تغییرات رفتاری و غیره اشاره نمود. اثرات آالینده 
به  یابد  می  افزایش  تجمعی  صورت  به  صوتی  های 
طوری که در دراز مدت بسیاری از جنبه های زندگی 
فردی و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
آالینده های صوتی به سادگی در محیط های زندگی و 
کاری نفوذ نموده و سبب اختالل و اغتشاش در فعالیت 
های معمول زندگی، تمرکز حواس و سطح هوشیاری 

افراد می شوند و می توانند مشکالتی را در محیط 
منزل به هنگام استراحت ایجاد نمایند. 

خواب یک راه فرار واقعی از آلودگی صوتی نیست چرا 
که آلودگی صوتی می تواند حتی کیفیت خواب را نیز 
مختل نماید. سال هاست که صدای فروشندگان دوره 
گرد بلندگو به دست در کوچه و خیابان های شهرها، 
شخصی،  های  اتومبیل  پخش  خراش  گوش  صدای 
رانندگان  نابجای  و  بجا  های  بوق  ها،  موتورسیکلت 
پشت چراغ های قرمز، صدای تخلیه مصالح ساختمانی 
و آهن آالت در شب و نصف شب، تخریب و تعمیر 

آسفالت و بتن خیابان ها و کوچه ها به کمک مته های 
کمپرسی پر سر و صدا، همه و همه تعدادی از آلودگی 
های صوتی هستند که شهرنشینان شهرهای بزرگ را 
شب و روز عذاب می دهند. افزایش مسافت بین خانه 
و محل کار، مکان یابی بهینه حمل و نقل، کارخانجات 
و پایانه های مسافربری به ویژه فرودگاه ها، خطوط راه 
آهن، ایجاد دیوارهای عایق صدا در مرز میان مکان 
های مسکونی و آزاد راه ها و عایق بندی مناسب در و 
پنجره ساختمان ها از جمله روش های مناسب برای 

مبارزه با آلودگی صوتی در شهرها محسوب می شود.

آلودگی صوتی، مشكالت زیست محیطی و راه حل آن
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فرهنگ

نان در فرهنگ بهبهان

خیراهلل محمدیان
نان شلشلو به نام های شلشلی در گویش لری حوزه بهبهان، در 
گویش لری بختیاری »هفت لنگی« و عشایر طیبی »توو چیری: تاوه 

چیری« شناخته می شود. چیرکردن یا فرو افتادن از تاوه.
عشایر طیبی به طرز چسباندن و منع فرو ریختنش اشاره درستی 
دارند. در نظر این اهالی با وجود نان بودن، نان حساب نمی شود. 
البته واژه »چیره« در گویش های جنوبی کشور مشترک است. در 
گویش بهبهانی، چیره به معنای »نشت قطره های ریز و رقیق و 
غلیظ و به هم پیوسته از ظرفی که این مایع در آن باشد و به بیرون 
تراوش کند« رایج است. مثآل می گوییم: »دوشو اَ َدلِّی دوُشووی، 

چیره چیره ِشن«. یا »ُچر میُک«.
ُشلُشلو در شیراز »ُشلُشلَک« و در شهرهای استان بوشهر »ُشلُشله« 
گفته می شود. نان شاه پسند نیز در لهجه هفت لنگ گویش لری 
بختیاری »تک تکی« و »روغنی« و در گویش لری حومه بهبهان 

»بل بل هلقاله ای« گفته می شود.
راجع به دو واژه »بل بلی« عارضم این همان واژه »بربری« است 
)نان بربری( که با اعمال فرایند واجی ابدال، همخوان )ر( به )ل( 

شکل تلفظ می شود.
اما واژه »هل قاله« نیز همان »هر کاره« است که در گویش مشهدی 
و مردم خراسان »هر کاره« می گویند. چون در این نوع ماهیتابه 
»هرکار پخت و پز و سرخ کردنی انجام می شود، این نام روی آن 
گذاشته شده است. اختالف تلفظ »هلقاله« و »هر کاره« نیز همان 

مبحث ابدال و فرایند واجی است.

نمازجمعه  از سخنرانی آیت اهلل طالقانی در  برگرفته 
تهران )اوایل انقالب و سال 58(...

شنیده شده که بعضی دوستان می گویند می خواهیم 
حکومت عدل علی )ع( را در زمین تکرار و پیدا کنیم...

من به انها می گویم که شما باید اول علی )ع( را خوب 
بشناسید و بعد چنین ادعایی بکنید.

گفتند:
 فردی در خانه اش به لهوولعب و گناه و فحشا مشغول 

است.
نگفت به این مرکز فساد حمله کنید و شالقشان بزنید...

گفت: خانه و حریم شخصی خودش است.
به شما ربطی ندارد و با چشمان بسته وارد شد و بعد از 
خارج شدن از منزل دوباره چشمانش را باز کرد و گفت 

من چیزی ندیدم.
وقتی مردم، بعد از قتل عثمان، با اصرار شدید و بی 

سابقه از او خواستند که حاکم شود گفت:
»مرا رها کنید و سراغ کس دیگری روید.«

اینطور نبود که حکومت را حق خداداد خود بداند و 
تشکیل آن را تکلیف شرعی خود بشمارد ...

باید بدانید که حضرت علی )ع( اول کسی بود که با رای 
قاطع مردم حاکم شد.

انتخاب شدن به مردم نگفت به خانه روید و  از  بعد 
مطیع باشید.

گفت:
 »در صحنه بمانید و اظهار نظر و انتقاد کنید که من 

ایمن از خطا نیستم مگر اینکه خدا نگاهم دارد».
بارها در سخنانش انتقاد از حاکم را تکلیف شرعی مردم 

دانست...
نپذیرفت  را  ابی وقاص، مشروعیت دولتش  ابن  سعد 
و بیعت نکرد و علنأ اعالم کرد که من علی را برای 

حکومت قبول ندارم ...
علی ابن ابیطالب، نه خانه را بر سرش خراب کرد، نه در 

خانه حبس اش کرد و نه حتی علیه او سخن گفت...
مقام  و  پست  او  از  و  آمدند  او  پیش  زبیر  و  طلحه 

خواستند، نپذیرفت.
 چند روز بعد مدینه را به قصد مکه و تدارک نمودن 

جنگ جمل )بر علیه علی( ترک کردند.
علی به آن ها گفت:

کجا می روید؟

دروغ گفتند...
علی گفت: می دانم برای جنگ با من می روید.

 با این وجود آن ها را زندانی نکرد...
 زندانی سیاسی برای علی معنا نداشت...

روز جمل، اول سپاه مقابل تیراندازی کردند و یک سرباز 
او را کشتند.

یارانش گفتند شروع کنیم.
او گفت نه و سر به آسمان بلند کرد و گفت:

»اللهم اشهد» )خدایا شاهد باش(
سپاه مقابل دومین تیر را انداختند و دومین سرباز او 

را کشتند...
یاران گفتند: شروع کنیم...

 او باز مخالفت کرد و سر به آسمان بلند کرد و گفت
 »اللهم اشهد».

تیر سوم را که انداختند و سومین سرباز او را که کشتند،
سر به آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا شاهد باش که 

ما شروع نکردیم»
 آنگاه شمشیر کشید...

 ماجراجو و جنگ طلب نبود...
 بعد از جنگ جمل، بر پیکر طلحه گریست و خطاب 
به او گفت: »کاش بیست سال پیش از این مرده بودم 

و کشته ترا افتاده بر زمین و زیر آسمان  نمی دیدم».
حتی حرمت سابقه جهاد دشمنش را هم نگه داشت.

سپس به دیدن عایشه رفت و حالش را پرسید، سپس 
جنگجو!(  مردان  )شبیه  روپوشیده  مسلح  زن   ۴۰ با 

اسکورتش کرد و به وطنش برش گرداند...
با زنان، حتی مجرمانی که اقدام مسلحانه علیه امنیت 

ملی کرده بودند، اینطور بود...

را محارب و منافق و فتنه  او جنگیدند  با   کسانیکه 
گرنخواند، گفت: »برادران مسلمان مایند که در حق 

ما ظلم کردند!».
سرزمین  های  داری  خزانه  تمامی  خالفت  زمان  در 

پهناور اسالم را به دست ایرانیان سپرد،
گفت: ایرانیان قبل از اسالم، با انکه هم دین ما نبودند، 

ولی مردمان پاک دستی بودند...
 هنگامی که خلیفه شده بود و برای سرکشی به یکی از 
شهرها رفته بود، مردمانی را که به دنبال اسب او با پای 
پیاده راه افتاده بودند و او را مشایعت می کردند، با فریاد 

آن ها را از این کار بر حذر داشت،
گفت: من هم انسانی مانند شما هستم، بروید به کار 

و زندگی خود برسید و فقط در برابر خداتعظیم کنید.
و همیشه در کنار زیر دستانش می نشست بطوریکه 

مشخص نمی شد خلیفه کدام هست...
وقتی خلیفه یکی از بزرگترین امپراطوری های جهان 
در آن عصر بود، با یک فردمسیحی اختالف پیدا کرد و 

کار به قاضی سپرده شد.
نخواست به زور حرف خود را به کرسی بنشاند.

در دادگاه از این که قاضی او را محترمانه صدا کرده و 
بیشتر به او نگاه می کرد، خشمگین شد و گفت:

 که من و فرد مسیحی برای تو نباید فرقی داشته باشیم،
از خدا بترس و عدالت را رعایت کن...

از آنجایی که علی شاهدی برای ادعای خود نداشت، 
قاضی به نفع مسیحی حکم داد و علی این حکم را 

پذیرفت.
 علی را باید به عملکردش شناخت نه با وهن و خرافات...

علی به عدل اش علی بود.
علی خود عین عدل بود...

بمناسبت عید غدیر

بسمه تعالی
باید درهای علم به روی همه باز باشد، هر جا مزرعه 
هست، و هر جا آدم هست، آنجا کتاب هم باید باشد 

)ویکتور هوگو(
اینجانب فاطمه آسوده بازنشسته بهداشت )بهورز روستا( 
با مدرک دیپلم،ساکن روستای کل۱ از بخش سلطان آباد 
شهرستان رامهرمز-این حقیر از کودکی بافرهنگ مطالعه 
آشنا بودم. و با کتابهای داستانی کودکان که از دوستان 
منزل  در  می بردم  امانت  به  روستا  اسالمی  انجمن  و 
همزمان  کتاب  چند  دوستان  با  میاد  میخواندم«یادم 
میبردیم و مسابقه خواندن میدادیم هرکس زودتر بخواند 
برنده است«و بعد نیز همین کتابها را معاوضه میکردیم. 
تا جائیکه هر جا  ادامه دادم  به مطالعه   این عالقه  و 
کتابی میدیدم میخریدم در نمایشگاه ها در کتابخانه ها 
در مسافرت هایم اولویت را خرید کتاب میگذاشتم. حتی 
به دوستان و کسانی که میخواستم هدیه ای ببرم هدیه 
را کتاب انتخاب میکردم، تا از این طریق آنان را تشویق 
و ترغیب کنم برای مطالعه با توجه به شغلم و پیگیری و 
بازدید روستا و مدارس که در حیطه وظایفـم بود ترویج 
دانش  و  مادران  به  میشدم  یادآور  را  مطالعه  فرهنگ 
به مانند خودم  نیز  یادآور میشوم که همسرم  آموزان 
عالقه ی زیادی به مطالعه داشت و او نیز مرتب کتاب 
میخواند و میخرید تا توانستیم درمدت ۲۰ سال زندگی 
مشترک یک کتابخانه ی کوچک در منزل راه بیندازیم 

که بالغ بر هزار جلد کتاب جمع آوری داریم. . .  
حدود ۴ سالیست که بازنشسته شدم و در کنار کارهای 
به  باتوجه  و  روستا  هئیتی«در  و  مذهبی  و  فرهنگی 
آشنایی من با مردم روستایم این زمینه بیشتر برایم 
مهیا شده است که در کنار کار فرهنگی می شود مطالعه 
را در مادران کودکان و نوجوانان گسترده تر کرد«ضمن 
اینکه پشتوانه آن را داشتم و درطی این سالیان هم 
تشویق میکردم و هم کتاب به امانت می دادم«اما کارم 
طریق  از  اینکه  بود«تا  نشده  سازماندهـی  و  گروهی 
یکی از دوستانم با استاد خانم مرادیان عزیز  مسئول 

و  فرهنگ  اداره  کتابخوانی  باشگاه های  جام  دبیرخانه 
ارشاد اسالمی رامهرمز آشنا شدم و ایشان با آموزش 
و هدایت و ایجاد انگیزش در من و پیشنهاد تشکیل 
باشگاه کتاب خوانی مـرا دعوت کرد در کالس توجیـهی 
و شناخت باشگاه داری شرکت کنم، و توانستم باکمک 
ایشان درمهرماه۱۳۹۷باشگاه کتابخوانی شهیدآسوده را 
با ۱۶ نفر از بچه های مدرسه غدیرکهله که رده سنی 
را  بودند  عضو  نیز  خودم  دختر  دو  و  بودند  مختلف 

تشکیل بدهم«
بچه های باشگاه همـزمان عضو موسسه قرآنی خودم 
دورهم  روستا  در  هفته ۲ جلسه سرمنزلی  در  بودند 
جمع میشدیم و ضمن مطالعـه، کتابی را نقد و بررسی 
می کردیم«درایام محرم و صفـر پارسال بچه های باشگاه 
بین  توجیهی  چند کار فرهنگی در مسجد و کالس 
مادران و فرزندانشان که قشر کودک و نوجوان بودند 
ترویج  و  مطالعه  برای  نیز  مادران  کردم«که  برگزار 
در  شوند«و  همراه  آموزان  دانش  و  ما  با  کتابخوانی 
مدیر  باکمک  نیز  را  توجیهی  کالس های  این  آبانماه 
زحمتکش جناب آقای احمدی و خانم  دوست عزیزم 
را  باشگاه  تشکیل  و  باشگاه داری  کار  دادیم«و  توسعه 
بقیه معلمان انجام دهند که آنان نیز استقبال نمودند 
و توانستم با کمک این عزیزان و مربی قرآنی روستا که 
بسیجی فعال است ۹ باشگاه تشکیل بدهیــــم«این 

باشگاه ها بنام ذیل میباشد.«
رقیه،  حضرت  باشگاه  کمایی،  زینب  شهیده  )باشگاه 
شهیداحمدیار،  باشگاه  کالنترهرمزی،  دکتر  باشگاه 
شهیدمویسات،  باشگاه  هاشمی،  شهیدعلی  باشگاه 
باشگاه شهیدبهادراحمدیار، باشگاه شهیدعلمدارقنواتی، 

باشگاه اندیشه نو(
کتابخوانی  ترویج  فعالیت های  و  اقدامات  مهمترین 

اینجانب و باشگاه کتابخوانی شهید آسوده 
و ششمین جشنواره کشوری   پنجمین  در   -شرکت 

مروجان کتابخوانی 
عشایر  و  روستا  جشنواره  دوره  دو  در  -شرکت 

دوستدار کشور
 تهیه  فیلم های متعدد معرفی کتاب و نامه به نویسنده 

با مشارکت دیگر اعضای باشگاه های کتابخوانی روستا
-تشکیل کتابخانه ای در مدرسه ابتدایی غدیر که  مدیر 

مدرسه نهایت همکاری را در این زمینه داشته اند
-کمک و مشارکت دانش آموزان در تهیه ی حدود5۰۰ 
جلد کتاب در کتابخانـه که نیاز به تجهیزات بیشتری دارد

کتابخوانی  باشگاه  دختران  سرود  گروه  -تشکیل 
در  شهیدمنوچهرآسوده  کتاب  رونمایی  شهیدآسوده، 

سالن سازمان تبلیغات رامهرمز  
الزم به ذکراست«که این حقیر با نویسنده کتاب که 
دوست عزیزم بوده همکاری نموده و پس از سه سال 
توانستیم با مشارکت همدیگر این کتاب را در سال۹8 
چاپ و انتشار دهیم »که چاپ و انتشار آنرا این حقیر 

به عهده گرفته ام.
در  حجاب  و  عفاف  کتاب خوانی  مسابقه  -برگزاری 
روستا با حضور ما در آن و خود باشگاه و دانش آموزان 
فرزندانشان«در  با  همراه  روستا  مادران  دیگر«شرکت 
مسابقات کتابخوانی)رضوی(و کشیدن نقاشی با همین 

موضوع«
-طرح مسابقه ی مطالعه کتابچه مادر«با همکاری ارشاد 
و باشگاه کتابخوانی شهیدهادی روستای شاه ابوالقاسم 
»با حضور باشگاه ها و روستاهای تابع بخش سلطان آباد 

و شهرستان«
مسابقه  در  باشگاه  اعضای  از  یکی  شدن   -برگزیده 

کشوری  پوپک دانا-«
و  شعر  استانی  مسابقه  به  کودکان  از  یکی  -راه یابی 

دکلمه«

-راه یابی کشوری  نامه به نویسنده  یکی از بچه های 
باشگاه در بین ۲۰ نامه شهرستان 

ایام  منطقه٫در  تیم جهادی  با  همکاری  و  -مشارکت 
کرونا و توزیع بسته حمایتی همراه با کتاب 

)ادامه دارد این راه( ...
خداوند قبول کنـد و هدایتم کند که همچنان خادم 
و تأثیرگذار باشم برای زادگاهم و این راه را همچنان با 

مشارکت دوستانـم  ادامـه می دهیم .....
و من اهلل توفیـق

فاطمه آسوده مربی باشگاه کتابخوانی و فعال فرهنگی روستای کهله یک رامهرمز

کتاب فرهنگ واژگان گویش دزفولی ۳۹۴ صفحه 
دارد و مؤلف آن سّید احمد صادق صمیمی است. 
هوشنگ بوستان افروز آن را ویرایش کرده است. طرح 
امامی فر  نظام الدین  را دکتر سّید  روی جلد کتاب 
طراحی کرده است. انتشارات نشانه، در تهران سال 

۱۳8۴ در هزار نسخه آن را چاپ کرده است.
و  لهجه ها  می شود.  آغاز  ویراستار  مقّدمه  با  کتاب 
گویش های زبان فارسی یکی از متنوع ترین دسته های 
زبان هندواروپایی است. در میان گویش های مختلف 
زبان فارسی، گویش دزفولی یکی از لهجه های جنوبی 
و  )پهلوی(  میانه  فارسی  دنبالۀ  و  به شمار می رود 
تاریخچۀ شهر  به  مقّدمه  در  است.  باستان  فارسی 
دزفول و گویش دزفولی از لحاظ دستوری )عالمت 

تصغیر و وندها( مختصر اشاره کرده است.
زبان  دستور  در  می دانیم  چنانکه  تصغیر:  عالمت 
فارسی مهم ترین عالئم تصغیر: »ک«، »و«، »ه« و 
»چه« هستند، اما در گویش دزفولی عالئم زیر برای 

تصغیر به کار می روند:
۱. استفاده از پسوند »لوزه« در آخر بعضی از اسم ها، 
مانند تَشُتولوزه = ماهی تابه کوچک، ِدیگولُوَزه = دیگ 

کوچک؛

۲. افزودن »ُول« به آخر اسم، مانند َمشک = َمشُکول 
یعنی مشک کوچک؛ َسگول = سگ کوچک؛

طاقچه   = َرفک  مانند  »ک«،  پسوند  از  استفاد   .۳
کوچک؛

۴. پسوند »یَله« در آخر اسم، مانند بُزیله = بُز کوچک؛
انگیزۀ نویسنده

نویسنده انگیزه خود را از تألیف این اثر چنین بیان 
می کند: »لهجه دزفولی رسوبی از لهجۀ خوزی قدیم 
واژه هایی  هم جوار  استان های  لهجه های  با  است، 
است.  سادگی  سوی  به  آن  تطور  و  دارد  مشترک 
لهجه  این  در  خنثی  و  مؤنث  و  مذکر  تشخیص 
امکان پذیر نیست و پاره ای از ویژگی های قدیم را در 
خود حفظ کرده است«. در جای دیگر گفته است: 
»عالقه وافری که به این لهجه دارم و نیر عالقه مندم 
این لهجه در برابر فرهنگ غالب )زبان فارسی رایج( 
که به وسیله رسانه های عمومی هر روزه و همه وقت 
به گوش جوانان و نوباوگان می رسد، زنده و محفوظ 
بماند؛ چراکه این گویش محلی در حال اضمحالل و 

فراموشی است«.
برخی از ویژگی های لهجه دزفولی

در این لهجه حروف »ح، ع و ق« از حلق ادا می شود 
تا جایی که برخی از واژه های فارسی مانند »اسب« 
را »عسب«، »آفتاب« را »عفتو« و »اشک )ارس(« 
مانند  صامت  حروف  همچنین  می نامند.  »عرس« 
»س« و ش را با پیشوند »اِ« ادا می کنند: »شکم« 
را »اِشکم«، »شناخت« را »اِشناخت«، »سفید« را 

»اِسبید« و »شتاب« را »اِشتو« می گویند.
مؤلف در تدوین فرهنگ نامه اضافه بر اندوخته زبان 
اثر مهم  از هشت منبع یاد می کند که دو  مادری 
یکی مثل های تاریخی دزفول اثر سّید محّمدعلی امام 
اهوازی و دیگری فرهنگ لغات و اصطالحات گویش 
دزفولی اثر محمدمهدی انصاری و غالمرضا فرج اهلل 
کتاب  این  گردآوری شده  واژگان  مجموعه  است. 
۶8۰5 لغت که تمام حروف الفبایی را در برمی گیرد. 

واژه  یک  درخصوص  مفصل  موارد،  از  بسیاری  در 
مفصل  چنین  کسی  تاکنون  که  می دهد  توضیح 
است.  نکرده  تشریح  خود  لغت نامه  در  را  کلمه ای 
گاهی کلمه به جز وضعیت ثابت خود در ساختار یک 

جمله کوتاه نیز به عنوان یک واژه بیان شده است:
اُوش = O:S آغوش، کتف و شانه؛

اُوش ِگُرفَتْن = O:S GEROFTAN بغل کردن، در 
آغوش حمل کردن.

گاهی یک کلمه را به اشکال مختلف آورده است، 
مانند بَس = BAS کافی، بََس، بَُسَم، بَْسَت، بَسَش، 

بَْسُموَن، بَْسُتوَن، بَسشوَن.
بِّسم = BESSOM انداختم »فعل ماضی ساده«)زمان 
گذشته(، اول شخص مفرد؛ بِّسی = BESSI انداختی 
شخص  دوم  گذشته(،  )زمان  ساده«  ماضی  »فعل 

ه. مفرد. بِْس، بِّسیم، بِّسی، بِْسَن، بِسَّ
داده  شرح  دستوری  قواعد  قالب  در  را  واژه  گاهی 
است و شاهد مثال از ضرب المثل یا کنایه های محلی 

استفاده کرده است.

با »فعل امر ـ دعایی« باد، باشد، بشود، مانند بیش 
با = BE:S BA بیش باد: ماْرَم با بُوَوَم با بیشتر همه 
میَرَم با )ضرب المثل( = مادرم باشد، پدرم باشد، بیش 

از همه شوهرم؛
باْت = BAT »فعل امر« = باش، مثل آروم بات: آرام 

باش؛
ْه BAD BESSA »صفت مرکب« = بی حال،  باد بِسَّ

بیکاره، میوه ای که از درخت به زمین افتد.
ابتدای یک ضرب المثل، کنایه،  گاهی یک واژه در 
دعا برای بیان واژه و کاربرد آن آورده است، نظیر 
 BO:RINE: = بوری نِی ِدلِْت بام یا بارونی ِدلِْت بام
DELET BAM که در اینجا معنی کلمۀ »بوری« 
مدنظر بوده است: »نوعی اظهار هم دردی، کاش من 

بار دلت را می کشیدم، )قرین به مضمون(«.
ابیات  و  کنایه  امثال،  از  فراوانی  مثال های  شاهد 

دزفولی آورده است.
کتاب در معنی کردن کلمات خالی از اشکال نیست

با  چندان  کلمه  معنی  می شود  مشاهده  گاهی 

ُجوبَُرْک  تعریف  ندارد، نظیر  ارتباط  کلمات مدنظر 
= JU:BORAK: حشره و کرمی است در لجن زار 
نظیر زالو که اشتباه است و معنای درست آن »آب 
ُدزدک« است و یا معنی ِچلَْخنیدن یا چلقنیدن = 
نهیب   CELAQNIDAN یا   CELAXNIDAN
زدن، عوعو سگ نوشته است اما به معنی »بداخالق 
و بدزبان که مثل سگ به انسان درمی. معنی »عوعو 

سگ« اشتباه است.
معنی ریقه = RE:QA اختاپوس، هشت پا، این معنی 
»الک پشت  به  معنی  ریقه  زیرا  است؛  اشتباه  نیز 
فراتی معروف که در آب های دجله، فرات، کرخه و 
دز« یافت می شود. بعضی واژه ها بعید است دزفولی 
باشند، مانند اوغور OYOR = قیافه، خلق وخوی، فال 
و شکون. اوغور به خیر؟ OyORBEXER کنایه از 

چه خبر است یا چرا عصبی هستی؟
فریده  مقدم نیا، خانم  عبداالمیر  از: دکتر  پژوهشی 

آرامیده
۱۴ مرداد ۱۳۹۹

معّرفی فرهنگ واژگان گویش دزفولی از سّید احمد صادق صمیمی

کمپوزیسیون
یکی از عامل های مهم در کارگردانی کمپوزیسیون است:

کمپوزیسیون در لغت به معنای ترکیب و ترکیب بندی است. در سینما 
و در تصویر، کمپوزسیون به معنای چگونگی قرار گرفتن عناصر موجود 
در صحنه از جمله دکورها، اشیا، نور، رنگ ها و شخصیت ها در کنار 
یکدیگر است و به عبارت کلی، ترکیب کلی صحنه ای که قرار است 

فیلم برداری شود.
با توجه به آنچه درباره کمپزسیون گفته شد، می توان دریافت که 
اصوال تمام اجسام قابل رویتی که در زاویه دید انسان یا دوربین قرار 
می گیرند، دارای کمپزسیون هستند، ولی شاید کمپزسیون یا ترکیب 

بندی آنها خوب و مطلوب نباشد.
اهمیت کمپزیسیون: هر تصویر و هر نمایی، باید هم به صورت تکی و 
هم در کنار تصاویر و نماهای دیگر ترکیب بندی مناسبی داشته باشد. 
کمپوزسیون بر شیوه درک هر بیننده از تصاویر، بر واکنش احساسی او 
نسبت به شخصیت ها و رخدادهای فیلم و در نهایت بر خوش آمدن 
یا خوش نیامدنش از فیلم اثر خاص و ناخودآگاهی دارد. در واقع باید 
گفت که کمپوزسیون مطلوب به تماشاگر کمک می کند تا چشمانش 
از دیدن فیلم لذت ببرند و یا به عبارتی جاذبه های بصری فیلم بیشتر 

و مطلوب تر شود.
ترکیب بندی هر قاب باید همچون هر اثر نقاشی در قالب شکل ها، 
خطوط، رنگ ها، بافت نور، توازن و هماهنگی ارزیابی شود. ترکیب 
بندی مطلوب می تواند بر دو بعدی بودن فایق شود و به تصویر عمق 
بدهد و مهم تر از همه، توجه بیننده را به عملکردهای پس زمینه، میان 

زمینه و پیش زمینه جلب کند.
کمپوزسیون مطلوب، عناصر با اهمیت درون قاب را به تماشاگر گوشزد 

می کند و همچنین به تشدید بار احساسی نما کمک می کند.
کمپوزیسیون مطلوب: در واقع نمی توان کمپزسیون خوب و مطلوب 
را تعریف و تشریح کرد، اما برخی نکات هستند که توجه به آنها تا حد 
ممکن از کمپزسیون نامطلوب جلوگیری می کند. در این جا به دو نکته 

اساسی اشاره می کنیم:
• باید از قرینه سازی در تصویر جلوگیری کرد، مگر آنکه فیلم ساز به 
عمد و برای منظور خاصی قصد داشته باشد از آن استفاده کند. برای 
پرهیز از این قرینه سازی، نباید دوربین در مکانی قرار گیرد که تصاویر 
طرفین دوربین، قرینه یکدیگر شوند. برای مثال در یک خیابان نباید 
دوربین در وسط قرار گیرد و زاویه دید آن مستقیم به سوی ابتدا یا 
انتهای خیابان باشد، زیرا چراغ های برق نصب شده در اطراف خیابان یا 
درخت های موجود در دو راستای خیابان نسبت به دوربین حالت قرینه 
پیدا می کنند و این در ترکیب بندی تصویر حالتی نامطلوب است. در 
این گونه موارد که امکان جابه جایی عناصر صحنه وجود ندارد، باید 
مکان و زاویه دوربین را تغییر داد، در این حالت معموال دوربین را به 
یکی از طرفین صحنه می برند و زاویه آن را طوری تنظیم می کنند که 

کل صحنه را تحت پوشش قرار دهد و سپس فیلم برداری می کنند.
اما اینکه چرا قرینه سازی نامطلوب است، آن است که تصاویری که 
دارای قرینه هستند )عناصر مختلف و مجزای آن به گونه ای قرار گرفته 
اند که موجب قرینه سازی شده اند(، چشم ما را اذیت می کنند، به ویژه 
اگر در طرفین تصویر حرکتی نیز قرینه وار انجام شود، تداوم و تکرار این 

قرینه ها، در ما حس سرگیجه و خستگی ایجاد می کنند.
اما گاه فیلم سازان برای القای مفهوم خاصی، به عمد از قرینه سازی 
استفاده می کنند برای مثال گاه در فیلم برداری ازصحنه، رژه رفتن 
سربازان یا ماموران حکومتی، از قزینه سازی استفاده شده تا به این 
ترتیب بر قدرت موجود در انها بیشتر تاکید شود و تماشاگر به دلیل و 

قرینگی دچار حس ترس و آسیب پذیری از ناحیه آنها شود.
یکسان  های  رنگ  دارای  که  عناصری  نباید  خاص  موارد  در  جز   •
هستند، در گوشه ای از کادر انباشته شوند؛ زیرا این انباشتگی رنگ، 
چشم را اذیت می کند. از سوی دیگر پراکندگی رنگ ها در صحنه، 
جلوه آنها را بیشتر کرده و بر شادابی صحنه می افزاید. البته گاه فیلم 
سازها برای تاکید بر عنصر خاصی، در نقطه ای از تصویر تجمع رنگ 

ایجاد می کنند.
توجه داشته باشید، این مسئله در مورد رنگ غالب در صحنه صادق 

نیست، بلکه فقط در مورد انباشتگی رنگ در یک نقطه است.
با توجه به آنچه گفته شد، فیلم ساز نباید از ترکیب بندی نماها غافل 
شود و با یک کمپوزسیون نامطلوب فیلمش را از نظر بصری تنزل دهد.
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خاطرات آزاده قهرمان وطن؛ مندنی برفی نژاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تمامی  خدمت  دارم  ارادت  و  ادب  عرض  و  سالم 
همشهریان عزیز رامهرمزی و تشکر ویژه دارم خدمت 
نامه  زحمتکشان و عوامل فرهنگی و رسانه ای هفته 

رامهرمزنامه صدای واقعی مردم شریف رامهرمز.
روستای  زاده   ۱۳۴۱ متولد  هستم  نژاد  برفی  مندنی 
بدو  از  رامهرمز  در  ساکن  و  جوبجی  تاریخی  و  کهن 
پاسدران  سپاه  مردمی  ارگان  و  تشکیالت  به  ورود 
همواره درمناطق آموزشی و نظامی بوده ام و در کسوت 
مردمی خدمت  ارگان  و  نهاد  دراین  نظامی  مربیگری 
میکردم و درطول خدمتم برحسب نیاز و در وقتهای 
مناسب و سازماندهی و آموزش و تدریس نیروهای رزم 
به جبهه های حق علیه باطل جهت دفاع از تمامیت 
ارضی کشور عزیزمان ایران اعزام میشدم بیشتر حضور 
نیاز بوده و درمناطق پدافندی،  من درجبهه برحسب 
و  بودم  آورده  بدست  درپدافندی  خوبی  تخصص  زیرا 
همیشه درمناطقی که احساس میشد دشمن قصد آفند 
جهت پسگیری منطقه ازدست داده را دارد رامهرمزی ها 
دژ  همانند  رامهرمزی  رزمندگان  زیرا  میفرستادند؛  را 
مستحکمی درمقابل دشمن بودند و هیچگونه فرصت 

و موقعیتی به نیروهای دشمن نمیدادند.
مثال درمنطقه عملیاتی رمضان درآن گرمای سوزناک که 
عزیزان رزمنده رامهرمزی بیاد دارند دشمن درچندین 
مرحله اقدام به تک کرد ولی شجاعان رامهرمزی اجازه 
نفوذ به دشمن را ندادند و بمدت ۲۵ روز در بدترین 
شرایط درمقابل دشمن ایستادگی کردند و ترسی در دل 
خودشان راه ندادند. در آخر مورد تشویق فرماندهی وقت 

تیپ بعثت قرارگرفتند. 
جهت  کوشک  در  پدافندی  و  رمضان  بعدازعملیات 
شجاعان  و  عزیزان  همراه  به  قوا  تجدید  و  استراحت 
رزمنده به شهرمان برگشتیم و خودمان راجهت شرکت 
و  نیاز  به  بنا  بودیم  کرده  آماده  بعدی  درعملیاتهای 

تا  شدیم  مستقر  درپادگان  اعزامی  نیروهای  آموزش 
آماده  والفجر ۶  ایذایی  رابرای عملیات  اینکه خودمان 
کرده بودیم من دراین عملیات بصورت مستقیم حضور 
نداشتم زیرا مسئولین امر اسرار برماندن و آموزش نیروها 
داشتند  مقدم  خط  درپشت  را  نیروها  سازماندهی  و 
بسیارکمی  بفاصله  خیبر  بزرگ  عملیات  بعدازاینکه 
باعظمت  پیروزی  آن  به  و  والفجر ۶ صورت گرفت  از 
و دستیابی به کل مناطق هور رسید و بعنوان یکی از 
عملیاتهای بسیار موفق درطول دوران جنگ تحمیلی شد 
که تمامی کارشناسان و مستشاران نظامی را به تعجب 
واداشت که نیروهای ایرانی چطوری و به چه شکل این 
مانع بسیار بزرگ طبیعی را درنوردید و نیروهای بعثی 
و حامیان انها را تارومار کرد و به این پیروزی باعظمت 
رسید یاد و خاطره تمامی شهدا بالخص شهدای عملیات 

خیبر شکن گرامی باد.
بعد  شدی؟  اسیر  عملیاتی  درچه  فرمودی  بعد  اما 

ازعملیات باعظمت خیبر و والفجر ۶
درمنطقه عملیاتی جهت حفظ مناطق بدست اورده و 
پدافند ازدست اوردهای عملیات خیبر در هور ماندگار 
عملیات  دراین  شد.  بدرشروع  عملیات  اینکه  تا  شدم 
هم حضور فعالی داشتم تا اینکه درمرحله سوم جهت 
گرفتن منطقه البیضه شرکت و درشرق دجله درحالی 
که از ناحیه ی کل بدن بخصوص ازناحیه ی هر دو پا 
مجروح شدم و بعدازاینکه دشمن بهم تیر خالص زد 
یا بقولی بگویم تیرباران و اعدام شدم بلطف خدا تیر 
جاههای حساس اصابت نکرد و بصورت معجزه اسایی 
زنده ماندم و به اسارت نیروهای عراقی درامدم بهترین 
دوران زندگیم را به مدت پنج سال و نیم در اروگاهها و 
زندان های کمپ های ۹ و ۷ و ۱۳ و ۱۷ درشهرهای 
تکریت استان خراب شده صالح الدین و رومادیه مرکز 
استان نفرین شده االنبار درجوار بهترین و شایسته ترین 
سرزمین  مدافعان  و  رزمندگان  و  خدا  خوب  بندگان 

ایران زمین ازاقصا نقاط مختلف ازادگان سرافراز میهن 
اسالمیمان گذرانده ام؛ و حقیقتا به همنشینی با انها 
که با مقاومتشان درس بزرگی به دشمن ذبون بعثی و 
تمامی دشمنان ایران داده اند افتخارمیکنم و دست تک 
تک آزادگان مقاوم و صبور کشورم را میبوسم و به این 
بوسه هم افتخار میکنم زیرا میدانم این انسانهای شریف 
و وطن پرست دراسارت ظالمان بعثی چه کشیده اند. 
بدنهایشان زیر کابلها و شالقها و باطومهای خصم زبون 
چاک چاک و تکه تکه شده اند ولی کوچکترین تزلزلی 
در اراده شان جهت وفاداری به کشورشان بوجود نیامد 
و باسربلندی و با افتخار به مملکت خویش و به آغوش 

کشورشان بازگشتند.
به  و  ازطریق مرز هوایی مبادله  تاریخ ۱۳۶۹/۶/۳  در 
میهن اسالم و کانون گرم خانواده برگشتم. اماخطاب 

مسئولین: اقایون بزرگواران مسئول خدا می داند بهشت 
نمای  تمام  آیینه  دنیاهم  و  دنیاست  درهمین  جهنم 
عملکرد ماست اگر خوبی کنید و وظیفه تان رادرمقابل 
دهید  انجام  خوب  پرست  وطن  و  شریف  مردم  این 
پاداش خوبی راازطریق مردم بدست می آورید و دعای 

آنها بدرقه زندگیتان میشود.
ولی اگر سهل انگاری کنید وکوتاهی کنید نفرین مردم 
آرامش  روح  درزندگی  و  شد  خواهد  گیرتان  گریبان 
رانخواهید دید و درمقابل وجدان خودتان و دیدگان 
از  زیادی  تعداد  میدانید  اید  شرمنده  همیشه  مردم 
نیروهای قهرمان ما درمخفی گاههاو سلولها و زندانهای 
عراق زیربدترین شکنجه ها قرارگرفتند وحتی زبانشان 
رفتن صدام  از  بعد  که  درکلیپ هایی  وشاید  رابریدند 
پخش شد  مجازی  فضاهای  در  و  امد  بدست  ملعون 

دیدید و مالحظه کردید و یا آنها را در کوره های ذوب 
االثر  بعنوان جاوید  انداختند و هنوز پیکر مطهرشان 

است.
به دست خانواده هایشان نرسید واینچنین دفاع کردند 
و حاضر نشدن به نظامشان و به رهبرشان خیانت کنند 
این مملکت مدیون چنین افرادیست. این مواردی که 
بیان کردم چون باچشمان خودم دیدم واالن که دارم 
قلم میزنم اشک جلوی چشمانم راگرفته و ضجه ها و 
ناله های عزیزانم رادرکنج شکنجه گاههای عراق بیاد 

میارم و انگار دارم میشنوم.
عزیزان مسئول قدراین فرصتها رابدانید و به خون این 
عزیزان پایبند باشید و به این نظام خدمت کنید وگرنه 
باید جوابگو باشید. بخداقسم اگر اعتقادی داشته باشید 
سر پل صراط جلویتان گرفته میشود. آینده مملکت و 

آینده جوانان را دریابید وآنها رابه زندگی امیدوارکنید. 
درحال حاضر بخاطر مشکالت اقتصادی وسوء مدیریت 
حاکم برجامعه، جوانان ما ناامید هستند ودین گریزی در 
بین آنها بیداد میکند وازدین ودیانت دارند دوری میکنند. 
اعتمادکنند  شما  به  جوانان  و  مردم  که  کنید  کاری 

تاروحیه آرامش و امیدواری درجامعه برقرارگردد.
درانتها سالگرد رهایی و ورود آزادگان سرافراز را به میهن 
اسالمی را به تمامی ملت ایران وخانواده محترم وچشم 
انتظار خواهران برادران وهمسران وفرزندان آنها تبریک 
و تهنیت عرض میکنم امیدوارم درکنار ملت شریف ایران 
و خانواده محترمشان سالم و تندرست و موفق و موید 

و سربلند باشند.
بهوند  اقای  حاج  ازبرادرخوبم  ویژه  باتشکر  والسالم   

یوسفی که این فرصت رادراختیار اینجانب قرارداد.

از »الموت لصدام«گفتن زیر شکنجه در اردوگاه قادسیه بغداد
تا رشادت و صبر حاج مرید باغداردر فراق فرزند

آزادگان اسوه های صبر و مقاومت و بردباری آزادگان اسوه های رشادت 
و دلیری پدر و مادران ِرزمندگانی که جانانه در برابر دشمن ایستادگی 

کردند.
به مناسبت سالروز ورود آزادگان گفتگوی مجازی با آزاده دلیر رامهرمزی 

جناب آقای حاج علی محمد مینایی )باغدار(  انجام دادیم .
باغدار  مسعود  حاج  برادر  )ع(  الحسین  خادم  باغدار  مرید  حاج  پدر 

ذاکرالحسین )ع(  خود خادم و ذاکر و مداح الحسین )ع(.
با سالم و درود و عرض تبریک سالروز ورود شما دلیرمردان 8 سال 

دفاع مقدس
 لطفاً خودتون را معرفی بفرمایید :

تبریک  به روان پاک شهدای 8 سال دفاع مقدس و  با سالم و درود 
سالروز آزادی آزادگان. اینجانب علی محمد مینایی )محمد علی باغدار( 
فرزند مرحوم حاج مرید باغدار متولد رامهرمز و اکنون در رامهرمز در 

خدمت شما هستم.
بفرمایید در چه تاریخ و چه عملیاتی به اسارت در آمدید:

بنده در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱8 و در منطقه نیسان در عملیات مقدماتی 
تاریخ  در  و  درآمدم  اسارت  به  عراقی  نیروهای  دست  به  والفجر 

۱۳۶۹/۵/۲۷  به میهن بازگشتم .
چه  در  و  بودید  دشمن  اسارت  در  سال  چند  بفرمایید   ً لصفا 

اردوگاهایی در اسارت بودید؟
من  ۷سال و ۶ ماه و ۷ روز روی هم ۲۷۴۲ روز در اسارت بودم و ابتدا 
ما را به اردوگاهی در شهر اماره بردند که مدرسه فلسطینی ها بود بعد به 
بغداد بردند در بزرگترین پادگان عراق به نام قادسیه بعد در این اردوگاه 
شورش کردیم بچه ها در پادگان قادسیه )الموت الصدام الموت الصدام 
(( را سردادند که عراقی ها خیلی بچه ها را کتک زدند و به ما آب نمی 
دادند گله ای روی بچه ها می ریختن و می زدند سپس ما را به یک 
سوله بردند که درب و دیوارهای آن اسرای قبلی نوشته بوند به )شپش 
خانه (( خوش آمدید . سپس ما را به موصل بردند و در اردوگاههای 
موصل ۲ و ۳ مستقر شدیم . اسارت برای بچه ها معنی نداشت ، آنها 
اینقدر اراده و ایمان قوی داشتند که در مرکز کشورش ندای اهلل و اکبر 

و الموت الصدام سر دادند .
بفرمایید چگونه به اسارت در آمدید ؟

 ما جزء گردان فداییان اسالم  گردان شهید محمود رایگانی بودیم . 

لشکر برنامه ریزی کرد ۳0 نفر از بچه ها جدا شوند از بچه های شوشتر 
هم  ۴0 نفر از گردان ابوالفضل  که جمعا ۷0 نفر شدند ما را به آموزش 
های مختلف و سخت یک ماه تو تپه ها بردند یک روز قبل از عملیات ما 
را به خط بردند . تخصص های رزمی خاص انجام شد . ما را به منطقه 
ای که بردند َرمل )ماسه بادی ( بود که تا زانو و زیر زانو در رمل راه می 
رفتیم و در جنگل سرد حرکت کردیم . جا دارد یادی کنم از بچه های 

شوشتر شهید ابوالقاسم  ضرغام  که در آنجا شهید شد.
شب شد قرار بود رامهرمزیها راه را باز کنند بقیه پشت سرما بودند ما 
از بین  باید شناسایی کنیم و تیربارها را  کمین بودیم خط دشمن را 
میبردیم . گردان ها بعد از ما می آمدند و رد می شدند . ما سر جای خود 
بودیم تا بچه ها بروند ومنتظر دستورات بعدی بودیم که عملیات ))لو(( 
رفت . متاسفانه عراقی ها منطقه راگازانبری بازکرده بودند رفتیم جلو تا 
به کانال رسیدیم کار حمل پل را داشتیم پلی که خیلی وقت برای عبور 
بچه ها روی آن کار شده بود . یک تیپ سودانی جلو ما بود که آن ها را 
از بین بردیم . شاید بعضی ها باور نکنند و بگویند شما یک تیپ سودانی 
را از بین بردید ؟  بله رشادت و دالوری بچه ها مثال زدنی است .دشمن 
عمل نکرد صبر کردند ما رسیدیم میدان مین آخری یه مرتبه یه منور 
فسفری روشن کردند منطقه شد مثل روز آنها برای به دام انداختن ما 
برنامه ریزی کرده بودند. من و جواد جوادیه سرگروه بودیم . خدا رحمت 
کند شهید مسعود قنواتی که هم معلم ورزش بود در هفتگل در آنجا به 
شهادت رسید .  مهندس پیرمرادی ، حاجی علی  نظر حسینی آقای بیژن 
امیری و علی محمد جانه و مهدی امیری و  مصطفی عادل زاده و نجفی 
رامهرمزی نبودند ولی اعزامی از رامهرمز بودند .  بعضی ها هم برگشتند 
برخی هم شهید شدند  از جمله  شهید بهرام درویش نژاد  شهید محمد 
پیرمرادی انسانی شریف و درستکار بود . موقع اسارت من و عبدالرضا 
سرکهکی  و جوا جوادیه که انسانی شجاع و نترسی بود در کنار هم بودیم 
. عملیات لو رفته بود و بچه ها درگیر شدند . فردا صبح خود عراقی ها نه 

سربازان شیعه یا سنی  یا سودانی ها که آنها را به جلو فرستادند.
چون عملیات لو رفته بود بچه ها خیلی ها به شهادت رسیدند و مجروح 
شدند برخی عقب نشینی کردند که به ما دستور عقب نشینی دادند 
که ما عقب نشینی نکردیم . من  به حاج علی نظر گفتم دستور عقب 
نشینی دادند همین حاج علی نظر گفت : من برگردم ؟ امکان ندارد ما 
ُمردیم تا شب عملیات برسد آقای پیرمرادی تیر خورد گفتیم برگرد گفت 

امکان ندارد. در هوای سرد بهمن ماه از غروب تا ساعت ۲و نیم ۳ شب 
خودمون قایم کردیم تو جنگل که دیدیم تعدادی لباس سبز دارن میان 
طرف ما ما هم گفتیم اینا بچه های سپاه هستند که باالخره به اسارت در 
اومدیم . شهادت بود ، اسارت بود ، خیلی ها را جلوی چشم ما در کانال 

انداختند و شهید کردند . 
ما قبل از اسارت اسلحه ها را ، بی سیم های خود را از بین بردیم . من 
و عبدالرضا سرکهکی در هنگام اسارت تو بغل هم زیارت عاشورا می 
خواندیم که عراقی ها باالی سر ما آمدند و گفتن ))گوم (( یعنی بلند 
شو.می گفتند انته مسلم انه هم مسلم شیعه بودند و مهربون حتی یکی 

از آنها  گفت انشاهلل بزودی در اسراییل با هم باشیم
بعد از اسارت شما را کجا بردند؟

ما  بودند  بعثی  بعدی  مقر های  منتقل کردند خط دوم و سوم  را  ما 
را تمسخر می کردند که شما سربازان خمینی بودید. کجاست کلید 
بهشت و .... ما را هی کتک زدند و هی کتک زدند و اذیت کردند ما را 
به اماره آوردند در مدرسه ای به نام مدرسه فلسطینی ها مستقرکردند 
۳ روز آنجا بودیم خیلی شکنجه و اذیت کردند ما را هر ۶ نفر در یک 
ماشین ایفا قرار دادند و در شهر برای تضعیف روحیه ما و تقویت روحیه 
خودشون ما رادر شهر گرداندند من چون خودم مداح بودم به یاد عصر 
عاشورا و اسارت حضرت زینب افتادم  که چه کشیده بعد از شهادت امام 
حسین . سپس ما را به بغداد در پادگان بزرگ قادسیه مستقر کردند و 

بعد به موصل که عرض کردم .
شیرین ترین و بهترین خبر که در اسارت شنیدید چه بود؟

بهترین و شیرین ترین خبر که  حالوت زیادی برای ما در اسارت داشت  
فقط    شنیدن خبر  فتح و پیشروی رزمندگان اسالم در جبهه ها بود 
که بحمداهلل رزمندگان اسالم  تالفی می کردند و مناطقی را فتح می 

کردند .
تلخ ترین خاطره آن ایام چه بود؟

زمانی که خبر شهادت دوستان و رزمندگان خودمون را می شنیدیم 
از بلندگوی اردوگاه  و تلخ تر از آن خبر ارتحال حضرت امام بود که 
پخش شد. حضرت امام خیلی برای کشور زحمت کشید حضرت امام 
بود روحش شاد. من هیچ وقت در زندگی  واقعا حیف   ، ابرمردتقوی 

پشیمان نیستم که سرباز خمینی )ره( بودم .
آزادگان رامهرمزی که با شما دراردوگاه بودند چه کسانی بودند؟

آقای حاج محمود عالف ، حاج محمد کمایی، آقای  عبدالرضا سرکهکی 
آقای علی محمد جانه ، آقای مهدی امیری مرحوم حاج اصغر محمدیان 

و آقای  رحیم محمدیان 
آیا از مسؤلین مملکتی هم کسی با شما به اسارت بود؟ 

بله چندین نفر از مسؤلین کنونی مملکت از جمله مهندس یحیوی و 
سردار علیرضا ربیعی رئیس دفترستاد کل نیروهای مسلح سپاه بودند 

که بسیار انسان شریفی بود .
چگونه از خبر آزادی خود آگاه شدید؟

ما در حال ورزش بودیم که سربازان عراقی با شوق آمدند و گفتند که 
شما آزاد شدید . بچه ها بیخیال بودند به ما می گفتند چرا خوشحال 
انجام می  نیستید بچه هاغرق مسایل معنوی بودند و اعمال خود را 
دادیم برایمان عادی بود و بخاطر شکست دشمن و ثابت کنیم وعده 

های خدا سرجای خود هست .
چگونگی دیدار با خانواده و همشهریان را بیان بفرمایید . 

ما را بعد از آزادی به مرز خسروی اوردند ۳ روز در کرمانشاه قرنطینه 
اهواز  به مصلی  را  ما  اتوبوس  با  آوردند  اهواز  به  با هواپیما  بعد  بودیم 
آوردند قرار بود سرودی  را که تهیه کرده بودیم تو مصلی بخونیم . اونجا 
ایقدر شلوغ بود که فامیل های رامهرمزی من را تو خیابان شناختند که 
مرا از پنجره اتوبوس کشیدند بیرون و به خانه عمه ام پشت مصلی بردند 
. خانواده در۴شیر منتظرم بودند )محمد علی بغض می کند ( با گریه 
می گوید پدر و مادرم و دوستان و همشهریان در چهار شیر منتظر ما 

بودند در چهار شیر نوشابه و یخ دیدم می فروشند برایم تازگی داشت . 
پدرم بادیدن من کلی گریه کرد . پدرم را بغل کردم و گریه می کرد 
مادرم که از هوش رفت . رشادت پدرم حاج مرید باغدار و مادرم و کال 
خانواده شهدا و اسرا  بسیار ستودنی است  ) گریه می کند (  درد فراق 
برای آنها سخت بود .ما سالم باشیم و آنها زیر خاک باشند. در رامهرمز 
مردم زیادی منتظر ما بودند که مورد استقبال مردم قرار گرفتیم و مردم 

خیلی محبت کردند .
بعد از اسارت هم فعالیتی در خصوص اسارت و جبهه داشتید ؟

بله بعد از جنگ و اسارت من با دکتر اسد پور به کانالی که در آنجا به 
اسارت در آمدیم به آنجا رفتیم و محل شهادت بچه های رامهرمز را نشان 
دادم که پس از تفحص تعدادی از شهدا را پیدا کردند و به رامهرمز 
آوردند و به خاک سپردند . و باز بعد از اسارت در بازدیدی که از اولین 
محل استقرار ما در اسارت یعنی مدرسه فلسطینی ها داشتم اونجا را 

تخریب کرده بودند و مدرسه ی جدیدی جای آن ساختند . 
حرف آخر ؟

من مصاحبه های زیادی انجام دادم وهیچ گریه نکردم وقتی یادم به این 
جوانهای شهرم میاد چه کار کردند برای آزادگان چه کارهایی کردند 
که من دست همه را می بوسم   . با گریه این مصاحبه را پایان رسانید. 

با تشکر از حاج محمد علی مینایی ) باغدار(
تهیه و مصاحبه : غالمرضا مفتخر
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