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خاطرات دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی فرزند برومند رامهرمز
Ó قسمت چهارم

هر چه دارم از دعای خیر مادرم دارم. . .
بوسه بر پای مادر ! بزرگ ترین شیرینی  و دارایی زندگی...

تاريخ هر كشور را مردان و زنانی می سازند كه در برهه های 
مختلف آستين همت را باال زده و در كنار تالش، از راحت 
و آسايش خود گذر كرده و دل به كار بسته اند. با انديشه 
تالش و نوآوری بزرگ شده، زندگی كرده و به ديگران حس 
عاشقانه زيستن را آموختند. در اين هياهوی بی مجال هستی 
و كشاكش مادی و روزمرگی، نيك مردانی، آسوده از همه قيل 
و قال ها پرچم راست انديشی را برافراشته و در افق دوردست، 

ادامه در صفحه 2انسان دوستی و رضايت خدای بزرگ را هدف اصلی خود قرار داده اند...
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13 نشانه یک پدر و مادر 
سمی که بسیاری آن را 

نمی دانند!

معّرفی شهرستان 
آبادان

3

نگاهی پر از اشک و 
اندوه به نسک )ماتیکان( 

7مسافران آسمان

شرکت تعاونی کارکنان 
سیمان خوزستان 

موفق به کسب 
عنوان تعاونی شایسته 

8تقدیر استانی شد

سفر یک روزه معاون عمرانی استانداری خوزستان به 
رامهرمز و بازدید از پروژه های دردست اقدام این شهرستان

 به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از روابط عمومی شهرداری و 
شورای اسالمی شهر رامهرمز، دكتر عبيات معاون عمرانی استانداری خوزستان 
و هيئت همراه دريك سفر يکروزه به شهرستان رامهرمز از پروژه های در دست 

اقدام شهرستان بازديد و از روند اجرايی آنها از نزديك باخبر شد.
در اين بازديد كه فرماندار، نماينده مردم در مجلس شورای اسالمی، شهردار 
،رئيس و اعضای شورای اسالمی شهر و تنی چند از مديران اجرايی شهرستان 
پروژه های  تعدادی  از  را همراهی می كردند  استاندار  عمرانی  معاون  رامهرمز 

شهرستان و همچنين پروژه های در دست اقدام شهرداری بازديد و در روند 
پيشرفت آنها قرار گرفت.

عبيات در اين بازديد با اشاره به اهميت مقوله خدمت رسانی به همشهريان 
عزيز، رفاه و آرامش و آسايش مردم را جز ضروری ترين اهداف مديران برشمرد 
و گفت: تسريع در امور و پيشرفت پروژه های در دست اقدام حتماً در دستور كار 

دستگاهها قرار گيرد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز

گزارش تصویری/ لکه گیری آسفالت در معابر اصلی رامهرمز
لکه گيری آسفالت در معابر اصلی شهر ازجمله خيابان وليعصر)عج(، 
خيابان پاسداران، انتهای بلوار كيمه، بلوار معلم توسط واحد فنی و 

مهندسی
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز

پاکسازی و نظافت مبادی ورودی شهر رامهرمز
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز، در 
آخرين روز از هفته ، كار نظافت و پاكسازی مبادی ورودی شهر در 

دستور كار واحد خدمات شهری شهرداری قرار گرفت و اجرايی شد.

تميزكاری  زباله،  جمع آوری  شامل  پاكسازی  قالب  در  طرح  اين 
در  جداول  شبانه  اليروبی  درختان،  هرس  نخاله برداری،  خيابان ها، 

ورودی شهر رامهرمز اجرا شد.

چرا خصوصی سازی 
با نارضایتی کارگران 

عجین شده است؟!
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انتصاب در سیمان خوزستان
طی احكام جداگانه ای از سوی محمد حاج 
آقای  خوزستان،  سیمان  مدیرعامل  نایب 
مهران جاللی به عنوان مدیر »واحد انرژی« 
به عنوان  اول  موسوی  طاهر  محمد  سید  و 
الكترونیک«   و  برق  واحد  »سرپرست 

منصوب شدند.

پ ن: ضمن تبریک انتصابات اخیر و آرزوی 
طبق  امیدواریم  عزیزان،  این  برای  توفیق 
مجموعه  و  مدیرعامل  مسئولین،  وعده 
آزمون  نتایج  خوزستان   سیمان  مدیریت 
شهریورماه  اواخر  را  کارخانه  این   ۹۶ سال 

اعالم کند.

خاطرات دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی 
فرزند برومند رامهرمز

قسمت چهارم
مقدمه :

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 و قال ها پرچم راست 
اندیشی را برافراشته و در افق دوردست، انسان دوستی و رضایت خدای 

بزرگ را هدف اصلی خود قرار داده اند.
یكی از نشانه های این راست اندیشی، دکترعبدالجلیل کالنتر هرمزی،  
بلكه در  فرزند راستین رامهرمز است که نه تنها برای شهر و استان، 

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

بدان امید که سرمشق جوانانمان گردد.

پاورقی
هر چه دارم از دعای خیر مادرم دارم. . . 

در سال 55 که دیپلم رشته طبیعی یا تجربی را با معدل بسیار خوبی 
گرفتم و شاگرداول دبیرستان بزرگمهر اهواز شدم،  سپس در کنكور 
شهریور شرکت کردم و رتبه بسیار باالیی به دست آوردم که با جمع 
رتبه کنكورم و معدلم ضریب 2 می شد باعث شد که در کل کشور رتبه 
باالیی به دست بیارم و حتی حق انتخاب تمام رشته های علوم تجربی را 
در سراسر کشور داشته باشم. در آن موقع که در جوی آسیاب رامهرمز 
بودم، و میخواستم برگه کنكور را پرکنم و به اداره پست بدم، با توجه 
انتخاب 10 رشته و محل را داشتیم و می  بااینكه آن موقع ما حق 
تونستیم که تا 10 رشته مربوط به رشته درسیمون را انتخاب کنیم، من 
هم داشتم با خودم فكر می کردم و با صدای بلند می گفتم خوب خدا 
رو شكر به راحتی معدل ورود به دانشكده پزشكی دانشگاه شیراز را به 
دست آوردم که در آن سال جزء دانشگاه بین المللی ایران بود و همزمان 
دیدم که رتبه دانشگاه تهران هم دارم و دانشگاه شهید بهشتی که آن 

موقع نیز ملی بود را داشتم. 
خوب طبیعتاً وقتی رتبه بسیار باالیی را داشتم دانشگاه جندی شاپور 
اهواز را به راحتی می توانستم انتخاب کنم. در حین اینكه داشتم رشته 
از من پرسید: کدام  مادرم  وارد کنم  انتخاب می کردم و می خواستم 

شهرها را داری انتخاب می کنی؟ 
گفتم مادر انتخاب اولم دانشگاه شیراز و انتخاب دوم هم دانشگاه تهران.

مادرم مقداری مكث کرد و سپس گفت: دانشگاه اهواز خودمون مگر چه 
موردی داره که انتخاب نمی کنی!؟ دانشگاه جندی شاپور اهواز متعلق به 
استان خودمونه، تو هم باید پیش خودمون درس بخونی. بعداً خبر از 
چی دارم که پیش کی و کجا میری؟ در تهران هم همینطور در یک 
شهر غریب هستی. همین جا دانشگاه خودمون را انتخاب کن، دانشگاه 

خوبی است و دکترهایش هم خوب هستند. 
شما  مگه  میگی،  چی  مادر  گفتم:  ناراحتی  و  دلخوری  با  اولش  من 
اینهمه  من  می کنی.  صحبت  اینطوری  که  میشناسی  را  دانشگاهها 
زحمت کشیدم و رتبه بسیار باالیی بدست آوردم که می تونم به وسیله 

آن بهترین دانشگاهها را انتخاب کنم.
مادرم گفت: من کاری ندارم هر چه خودت می دونی ولی من دوست 
دارم بچم توی استان خودمون درس بخونه.اگر نظر منو بخوای گوش 

کن و اینجا را انتخاب کن.
یک کم با خودم فكر کردم و دیدم مادرم برایم این همه زحمت کشیده 
و سال های سال بدون اینكه پدرم در قید حیات باشه منو بزرگ کرده، 
به خاطر همین تصمیم گرفتم روی پیشنهاد مادرم اندیشه کنم و بااینكه 
ممكنه ازنظر روحی صدمه ببینم و چون شناخت زیادی از دانشگاه 
جندی شاپور اهواز نداشتم، طبیعتاً اندازه دانشگاه شیراز و تهران دوستش 
نداشتم، باالخره باکمی پریشونی و بااینكه رضایت قلبی خودم نبود و 
مثل اینكه از سوی خداوند به اصطالح دستوری به من داده شد و خداوند 
به دلم انداخت که به میل مادرم عمل کرده و دانشگاه جندی شاپور 
اهواز را انتخاب کنم. سپس گفتم خدایا توکل به خودت و برای رضایت 
مادرم انتخاب اولم را دانشگاه جندی شاپور اهواز زدم و دوم دانشگاه 

شیراز و سپس تهران و دانشگاه ملی.
اگر کسی انتخاب اولش را قبول بشه سراغ رشته های  خوب طبیعتاً 
بعدی نمیره. با خودم گفتم: خدایا هر چه خودت خیر می دونی. باالخره 

دانشگاه جندی شاپور اهواز قبول شدم.
هنوز که هنوز هست از برکات سفارش مادرم برخوردارم و نعمات دیگری 
هم که پشت سرهم نصیب من شد از انتخاب دانشگاه جندی شاپور اهواز 
بوده که به دنبال آن رتبه های باالیی در دانشگاه اهواز گرفتم و سپس 
رتبه ممتاز دانشكده پزشكی را بدست آوردم. موفق به گرفتن رتبه اول 
جراحی کشور شدم و در رشته فوق تخصصی جراحی پالستیک با رتبه 

بسیار باالیی قبول شدم و نمره آوردم.
هنوز همه اینها را از سفارشات مادرم می دانم و احساس می کنم مادرم 
آن دوراندیشی را داشت گرچه مادرم دانشگاهی نبود و تحصیالت عالیه 
نداشت، ولی دوربینی، ژرف اندیشی و عاقبت اندیشی مادرم آن قدر قوی 
بود که روی من نفوذ داشت و تأثیر گذاشت که من پیشنهاد مادرم را 
قبول کردم. در سالهای بعد با رتبه بسیار باال به دانشگاه شهید بهشتی 
تهران منتقل شدم و متوجه شدم که اگر لطف الهی همراه انسان باشه و 

ایمان داشته باشد، آدم چقدر پیشرفت می کند. 
 بهتر که این لطف الهی از زبان خیرخواه انسان جاری شود و چه کسی 
بهتر از مادر و من تا ابد دست بوس و پابوس روح پاکش هستم. احساس 
می کنم هر چه در زندگیم موفقیت و پیشرفت داشتم از صدقه سر 
دعای خیر مادرم بوده و هست و هنوز هم آرزو دارم روحش همچنان 

پشتیبان من باشد. 
ادامه دارد . . . 

خاطرات

بیانیه رسانه های خوزستان در اهانت نشریه 
فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم )ص(

بیش از سه هزار نفر از مدیران مسئول، سرپرستی ها و خبرنگاران رسانه های 
کشور و به ویژه  استان خوزستان اعم از رسانه های دیداری و شنیداری، 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان با صدور بیانیه ای اهانت 

نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم )ص(، را محكوم کردند
در این بیانیه آمده است:   

»یریدون لیطفئوا نوراهلل بافواههم و اهلل متم نوره و لو کره الكافرون«
میخواهند نور خدا را با دهانهای خویش خاموش کنند و خدا کامل کننده نور 
خویش است اگرچه کافران را ناخوش آید.  سوره مبارکه صف، ) آیه شریفه)۸(( «

رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  که  فرانسوی  نشریه  بی شرمانه  اقدام 
)مدظله العالی(، گناه بزرگ و نابخشودنی در اهانت به چهره نورانی و قدسی 
حضرت رسول اعظم )صلّی اهلل علیه و آله( خطاب شده، بار دیگر عناد و 
کینه ی شرارت بار دستگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسالم و 

جامعه ی مسلمانان را آشكار ساخت.
سیاست مداران فرانسوی با طرح عوام فریبانه آزادی بیان و محكوم نكردن این 
جرم بزرگ نیز چهره واقعی و سیاست های عمیق ضد اسالم و صهیونیستی 
خود را به جهان اسالم نشان دادند. این رفتار کاماًل دشمنانه در این برهه ی 
زمانی می تواند، به انگیزه ی منصرف کردن ذهن ملّت ها و دولت های غرب 
آسیا از نقشه های شومی باشد که آمریكا و رژیم صهیونیستی برای این 
منطقه در سر دارند. رسانه های مسلمان بویژه رسانه های هوشیار کشورهای 
غرب آسیا، ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه ی حّساس، باید 
هرگز دشمنی های سیاست مداران و سردمداران غربی نسبت به اسالم و 
مسلمین را فراموش نكنند. راتژیک که همان قلمرو شناخت باشد را به 
دست گیرد. لذا رسانه های استان خوزستان با محكوم کردن حرکت بسیار 
زشت و نابخشودنی نشریه فرانسوی، این اقدام را ناشی از یكی از هزاران 
سناریوی نامحدود دشمن در جنگ نامرئی دانسته و خشم، نفرت و انزجار 

خود از اسالم ستیزان و سیاسیون غربی اعالم می داریم.
اسامی جمعی از مدیران امضاکننده این بیانیه:

1- سجاد بهمئی مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان
2- حسین عبدالعزیزی. پایگاه خبری قلم ماندگار

3- مجتبی گهستونی روزنامه نگار
4- صالحی مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا و ایكنا خوزستان

5- علی نواصر مدیر خبرگزاری مهر در استان خوزستان
۶- زهره کریمی مدیرمسئول رهرو نیوز 

7- فاطمه کریمی مدیرمسئول عصر مارون
۸- محمد شاهرخ نسب، مسئول خبرگزاری پانا در خوزستان

۹- ایراندخت کاشانی، مدیرمسئول   پایگاه خبری خوز 24
10- هومن خورشید مدیرمسئول صدای فردا

11- ابوالفضل بابادی شوراب نویسنده و فعال رسانه ای مستقل خوزستان
22- فاضل حیدری مدیرمسئول روزنامه سراسری آینه تالش

13- سعید آژده مدیرمسئول هفته نامه های نخبگان و پایگاه خبری اعتدال نخبگان
14- عیسی نیسی مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب

15- رضا بهداروند مدیرمسئول پایگاه خبری رویداد خوزستان
1۶- حسن سیالوی مدیرمسئول کارونی ها و بامداد خوزستان

17- عبدالوهاب کروشاوی دیدارپرس
1۸- پروا آقاخانی اعتدال

1۹-  مهدی ربیع روزنامه نگار
20- داوود مدرسیان مدیرمسئول هفته نامه فریاد خوزستان

21- مرتضی جمشیدی معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

22- سارا قنبری خبرنگار پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگی خوزستان و  
پایگاه خبری دیدگاه برتر مدیریت تهران

23- ابراهیم فارسی مدان سایت خبری تحلیلی هورنیوز
24- امید فراز مدیرمسئول پایگاه خبری آفتاب کارون
25- سید خلیل موسوی عكاس خبرگزاری شبستان

2۶- کوثر کریمی خبرنگار خبرگزاری مهر
27- علی الری زاده مدیرمسئول  خبرگزاری فارس 

2۸- احمد رازه شوش 24
2۹- فاطمه سواری روابط عمومی شهرداری شوش
30- علیرضا نظری خبرنگار صبح ملت در رامهرمز

31- الهه منگری روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
32- خبرنگار خوزستان بخش عربی و شبكه جهانی االهواز و خبرگزاری 

النخیل در شمال خوزستان
و  تحریریه  هیئت  کرخه،  رسانه صدای  مدیرمسئول  علی سعدی   -33

خبرنگاران صدای کرخه
34- مسیح اسكندری سردبیر خبرگزاری رهیاب

35- حاتم شرفی خبرگزاری رسا
3۶- حدیث کریمی مدیرمسئول پایگاه خبری هنر قلم

37- محمد مجدم سرپرست روزنامه شروع در استان خوزستان
3۸- مهدی آل کثیر اگزار شوش و روزنامه کار و کارگر

3۹- قاسم منصور آل کثیر اگزار شوش و خبرگزاری مهر
40- حسین دبات اگزارشوش

41- صادق سالمت دوم مدیرمسئول روزنامه جهان اخبار
صنعتی  شهرکهای  شرکت  عمومی  روابط  مسئول  هلودی،  مائده   -42

خوزستان و فعال اجتماعی
43- عباس مطر مدیرمسئول پایگاه خبری رکن 4

44- سیمین کوچک اندام خبرگزاری شبستان
45- میترا مرادی - هانا نیوز

2۶- پیمان نجف پور - شهرنوشت
47- احسان سپهوند، روزنامه نگار

4۸- ساناز فدعمی، پایگاه خبری تاباخبر
4۹- مهدی قمر، مدیرمسئول جنوب فردا

50- فایز سواری جریده خبر
51- معصومه مجدم خبرنگار روزنامه شروع سرپرستی خوزستان

52- پریسا مستقیم مجری.گزارشگر و خبرنگار صداوسیمای خوزستان
53- محمدعلی بهوندی مدیرمسئول پایگاه خبری دروازه خبر

54- محمد خنیفری خبرنگار صدای کرخه و فعال فرهنگی، اجتماعی
55- امین دالوند صدای شوش
5۶- فائقه شیرک -،شوش نیوز

57- محسن بهاروند رئیس خبرگزاری جمهوری اسالمی خوزستان.
5۸- مجتبی حیدری پایگاه خبری دیار کارون

5۹- یاسین بداوی سردبیر نسیم شوش
۶0- سید محمد موسوی نسیم شوش

۶1- افشار پرویز بابادی مدیرمسئول روزنامه هما خوزستان
۶2- نعیم حمیدی مدیرمسئول پایگاه خبری عصرما

۶3- مصطفی حاللی پایگاه خبری شوشان
۶4- رضا والیتی پایگاه خبری خبر بندر امام خمینی)ره(

۶5- محمد چنانی خبرنگار پایگاه خبری قلم ماندگار خوزستان
۶۶- غالمرضا فروغی نیا، مدیرمسئول روزنامه اقتصاد بومی

۶7- محمد آرزومند مدیرمسئول اهوازخبر
۶۸- مجتبی نارنج پور هفته نامه شوشترنامه

۶۹- پیمان باوند مدیرمسئول پایگاه خبری بهبهان آنالین
70- شهاب زمانی ، مدیرمسئول پایگاه خبری سیاست شرق

71-حسین نژادیان، مدیرمسئول روزنامه های نورخوزستان و اقتصادخوزستان
72 -محمدرضا ایزدی مدیرمسئول آستانه پارس

73- معصومه شیرالی، مدیرمسئول روزنامه قلم امروز
74- شایان نژاد مدیر خبرگزاری ورزش ایران ایپنا واحد خوزستان

75- خانم امیری مدیرمسئول پایگاه خبری نبض شهر.
7۶- سید مسلم موسوی پایگاه خبری اهواز خبر

هفته نامه  مدیرمسئول  و  صاحب امتیاز  یوسفی،  بهوند  محمدعلی   -77
رامهرمز نامه

7۸- پوران جعفری نژاد صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه فرهنگ رامهرمز

یادداشت

از 2 شرکت تعاونی شهرستان رامهرمز که موفق به 
کسب عناوین تعاونی برتر و شایسته شدند تقدیر  به عمل آورده شد

رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  بر  بنا 
اداره کار و  از روابط عمومی  نقل  به  نامه و 
رفاه اجتماعی رامهرمز در مراسم پانزدهمین 
جشنواره تعاونی های برتر استان خوزستان که 
امروز 20 شهریور با حضور استاندار خوزستان 
و مسئوالن استانی برگزار گردید، از شرکت 
تعاونی خدمات مرغداران رامهرمز به مدیریت

آقای مسعود باغدار به عنوان تعاونی برتر و 
شرکت تعاونی کارکنان سیمان خوزستان 
به عنوان  کاظمی  پرویز  آقای  مدیریت  به 
تعاونی شایسته با لوح تقدیر قدردانی بعمل 

آورده شد .

مسدودی جاده جوبجی توسط ساکنان محلی و بیکاری 
۶۰۰ کارگر شاغل در واحد های تولید شن و ماسه

بنابر همین گزارش، پس از ممنوع شدن برداشت 
معادن از بستر رودخانه های شهرستان رامهرمز طی 
ده سال گذشته معدن های کوهی منطقه جوبجی 
به عنوان جایگزین از سوی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خوزستان شناسایی و به کارخانجات 

تولید شن و ماسه معرفی شدند.
ارتباطی  موقعیت  به واسطه  رامهرمز  شهرستان 
را  از شهرستان های هم جوار  بسیاری  مصالح  خود 
نیز فراهم می کند و به تبع این بازار فروش، شاهد 
تأسیس کارخانجات تولید شن و ماسه بسیاری نیز 
تولیدکنندگان  و  با هجوم سرمایه گذران  بوده ایم. 
شن و ماسه به منطقه جوبجی تنها راه دسترسی 
به این معادن زیر بار ترافیک ماشین آالت سنگین 
دلیل  به  روستا  این  اهالی  و  می رود  مصالح  حمل 
خطرآفرینی ایجادشده از سوی ماشین آالت راه سازی 
شروع به ابراز نارحتی و بستن مسیر تردد کردند. 
با تنش ایجادشده بین اهالی روستا و صاحبان این 
کارخانجات دستگاه های نظارتی با تعیین ساعت رفت 
آمد برای وسایل نقلیه سنگین و پرداخت عوارض 
اما حل  آمده کاستند  بوجود  تنش  از  برای مدتی 
مسئله به صورت ریشه ای در دستور کار قرار نگرفت. 
پس از مدتی مجدداً اهالی روستای جورجی با انسداد 
مسیر جاده جوبجی و تعطیلی چندماهه کارخانجات 
از تردد ماشین آالت سنگین از تنها راه عبوری که 
از وسط این روستا نیز می گذرد جلوگیری می کنند 

و خواهان تعیین مسیر جایگزینی برای این معادن 
شدند. شورای تأمین شهرستان رامهرمز با ورود به 
چندین  سردرگم  کالف  حل  در  سعی  ماجرا  این 
ساله این موضوع می کند و در جلسه ای با حضور 
مدیرکل سازمان صمت استان ،معتمدین روستا و 
انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه مصوب 
می کنند که تا پایان تیرماه ۹۹ مسیر جایگزینی با 
پیگیری های سازمان صمت استان خوزستان ساخته 
و تا آن زمان اهالی روستای جوبجی از انسداد مسیر 
تردد پرهیز کنند. برای مسیر جایگزین سه جاده 
دسترسی معرفی می شود که هرکدام به دالیل عدم 
،معارضین  فرهنگی  ،میراث  تولیدکنندگان  تمایل 
محلی و درنهایت عدم پیگیری های ویژه بالتكلیف 
مانده است. با پایان تیرماه ۹۹ و خلف وعده متولیان 
به  دسترسی  جاده  مجدداً  جایگزین  جاده   ایجاد 
بسته  منطقه  این  اهالی  سوی  از  جوبجی  معادن 
می شود و نزدیک به 40 واحد تولید شن و ماسه 
و برداشت معدن به تعطیلی کشیده می شود و این 
موضوع باعث بیكاری نزدیک به ۶00 کارگر شاغل 

در این واحدها می شود.
در پایان به نظر می رسد متولیان امر تا قبل از امنیتی 
اجتماعی  تنش های  ایجاد  و  فوق  ماجرای  شدن 
این  جهادی  مدیریت  و  جدی  انسجام  با  متصور 
موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و 

یكبار برای همیشه حل کنند.

بازدید رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان از مزارع خشکه 
کاری برنج و طرح های تحقیقی ترویجی توسعه ارقام جدید برنج

رامهرمز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اظهار داشتند: در تاریخ 13۹۹/0۶/12 دکتر 
کشاورزی  تحقیقات  مرکز  رئیس  گیالنی 
به همراه  استان خوزستان  و منابع طبیعی 
کارشناسان نماینده بذور هیبرید از 2 مزرعه 
روستاهای  در  برنج  ترویجی  تحقیقی  طرح 

رستم آباد و جوآسیاب بازدید نمودند.
خبرنگار  با  گفتگو  در  مهرابی  مهندس   
هفته نامه رامهرمز نامه افزود: مسائل مختلف 
نحوه  جدید،  ارقام  کشت  توصیه  قبیل  از 
زمان  کاری،  خشكه  مزارع  مناسب  آبیاری 
مناسب مبارزه با علفهای هرز، رعایت تناوب 

زراعی، تغذیه مناسب کودی و سایر مسائل 
به زراعی  به  کشاورزان عالقه مند حاضر در 
جوآسیاب  و  رستم آباد  کاری  خشكه  مزارع 

توضیح داده شد.
مهرابی در پایان گفت: با توجه به مشكالت 
کمبود آب و قرار گرفتن خوزستان بخصوص 
شهرستان رامهرمز جز مناطق خشک و دارای 
افزایش  به منظور  و  پایین  بارندگی  متوسط 
با  کشت هایی  توسعه  ترویج  آب،  بهره وری 
مصرف آب کمتر و جایگزین کشت نشایی 
برنج از اهداف و برنامه های جهاد کشاورزی 

شهرستان می باشد.

حضور مسئولین استان خوزستان در جایزان در هفته دولت 
و افتتاح پروژه های ورزشي این بخش

نامه  رامهرمز  هفته نامه  ورزشی  خبرنگار  گزارش  بر  بنا 
دکتر شریعتي استاندار خوزستان ، حاج حبیب آغاجري 
بندر  هندیجان،  امیدیه،  ماهشهر،  شریف  مردم  نماینده 
امام و بخش جولكي در مجلس شوراي اسالمي، فرماندار 
از  امیدیه  امیدیه، بخشدار جایزان و مسئوالن شهرستان 
پروژه زمین چمن مجموعه ورزشي تختي جایزان که بعد 
از یک دهه در آستانه بهره برداری می باشد بازدید نمودند .

با  که  جایزان  زمین چمن مصنوعي شهر  این حضور  در 
جایزان  در  بار  اولین  براي  و  جایزان  مشارکت شهرداري 

احداث گردیده است افتتاح و به بهره برداری رسید .
الزم به ذکر است که مدیریت اداره ورزش و جوانان جایزان 

را جوان رامهرمزي بنام سعید شیخي بر عهده دارد .

قرارداد ویسی با پیکان رسماً تمدید شد
به گزارش خبرنگار ورزشی هفته نامه رامهرمز 
امروز  عصر  پیكان،  باشگاه  از  نقل  به  و  نامه 
پیكان در  فوتبال  تیم  عبداهلل ویسی سرمربي 
دکتر  با  مذاکره  با  و  شد  حاضر  باشگاه  دفتر 
بزرگی  اینانلو و  محمدی مدیرعامل و اسحاق 
اعضای هیئت مدیره باشگاه قرارداد خود را برای 

یک فصل دیگر تمدید کرد.
ویسی که از مربیان باسابقه فوتبال است و سابقه 
شاهین  و  سپاهان  تیم های  در  سرمربیگری 
در  را  خوزستان  استقالل  و  بوشهر  شهرداری 
کارنامه خود داشت در نیمه های فصل گذشته 
جانشین حسین فرکی شد و نتایج قابل قبولی 

را با پیكان کسب کرد.

سرپرست جدید مرکز 
پیوند مغزاستخوان معرفی شد

مراسم تكریم و معارفه سرپرست جدید 
علوم  دانشگاه  مغزاستخوان  پیوند  مرکز 

پزشكی جندی شاپور اهواز.
سرپرست  حضور  با  که  مراسم  این  در 
دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 
فناوری  آموزشی،  حوزه های  معاونین  و 
دانشجویی  و  فرهنگی  تحقیقات،  و 
جندی شاپور  پزشكی  علوم  دانشگاه 
احمدزاده  دکتر  از  شد،  برگزار  اهواز 
دوران  طول  در  انجام شده  تالشهای  و 
آرش  دکتر  و  آمد  بعمل  تقدیر  تصدی 
مرکز  جدید  سرپرست  بعنوان  القاسی 

پیوند مغزاستخوان معرفی شد.

پیوند  مرکز  که  است  شایان ذکر 
در   13۹4 سال  در  مغزاستخوان 
با  و  راه اندازی  اهواز  شفا  بیمارستان 
در  مترمربع  متراژ2700   به  مساحتی 

دوطبقه افتتاح شد.
مرداد  تا   ۹4 سال  تیرماه  از  مرکز  این 
پیوند شامل  17۶  داشتن 22۸  با   ۹۹
پیوند اتولوگ و 52 پیوند آلوژن به عنوان 
تنها قطب پیوند مغزاستخوان در استان 

خوزستان فعال بوده است.
در  توانمند  نیروی   20 حاضر  حال  در 
خدمات  مغزاستخوان  پیوند  بخش 

درمانی الزم را ارائه می دهند.
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در این شهر می توانید سواحل زیبای خلیج فارس را ببینید.
یکی از خاص ترین مساجد ایران، مسجد رنگونی ها در 

این شهر قرار دارد.
این شهر مرزی یکی از محبوب ترین مقصدها برای خرید 

است.

اطالعات کلی در مورد آبادان
جمعیت: 298090 نفر مطابق با آخرین سرشماری عمومی 

نفوس و مسکن در سال ۱۳9۵ 
آبادان مسلمان شیعه  دین و مذهب: اکثر جمعیت مردم 
ایرانی این شهر صابئی  و تعداد محدودی از عرب های 
)مندایی( هستند که در سایر شهرهای خوزستان نیز زندگی 
می کنند. همچنین مانند سایر شهرهای ایران، جمعیت 
ارمنی و مسیحی  نیز هموطنان  را  آبادان  از  بسیار کمی 

تشکیل می دهند.
زبان: مردم این شهرستان به زبان های فارسی )با لهجه 

آبادانی( و عربی صحبت می کنند.
اقتصاد: آبادان یکی از شهرهای ایران است که در طول 
جنگ تحمیلی آسیب های فراوانی دید و سال های زیادی 
را پشت سر گذاشت تا به توسعه اقتصادی که پیش از جنگ 
داشت بازگردد. آبادان در درجه اول در بخش صنعت نفت و 
پتروشیمی نقش مهمی را ایفا می کند و یکی از بزرگترین 
پاالیشگاه های نفت جهان یعنی پاالیشگاه نفت آبادان در 
این شهر قرار دارد. همچنین این شهر در سال های اخیر 
در بخش صادرات شیالت، خرما و محصوالت کشاورزی 
به ویژه در منطقه آزاد اروند به پیشرفت های چشم گیری 
رسیده است و صادرات به کشورهای همسایه به ویژه عراق 
و از طریق پایگاه های صادراتی مانند پایگاه شلمچه صورت 
می گیرد. از طرف دیگر صنایع لنج سازی، صنایع دستی و 
پرروش میگو نیز در سال های اخیر نیز رشد چشمگیری در 

آبادان داشته اند.
شهر های خواهر خوانده: کاراما در چین، بروجرد در ایران

اطالعات گردشگری آبادان
- سوغات و صنایع دستی

انواع ماهی: می توانید خوشمزه ترین و یکی از گران ترین 
ماهی های خلیج فارس، ماهی زبیدی )ماهی حلوای سفید( 
و سایر ماهی ها مثل راشگو، شوریده، شانگ، زبان، سنگ 
سر، میش ، هامور، کفشک، صبور، قباد را در این شهر 

پیدا کنید.
انواع خرماهای مرغوب مثل رحی، گنطار، بریم، زاهدی ، 

سعمران و...
کپو: با برگ درخت خرما بافته می شود و برای تولید انواع 

ظروف تزیینی مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع ادویه به ویژه ادویه فالفل، سمبوسه و سایر غذاهای 

جنوبی
انواع گلیم و صنایع دستی حصیری که با برگ درخت خرما 

بافته می شوند.

غذاهای محلی آبادان
قلیه ماهی : این غذای خورشتی با تکه های ماهی شوریده، 

سنگسر یا حلوا به همراه سبزی مخصوص تهیه می شود.
کبه عربی یا عراقی: کبه غذایی عربی است که از ترکیب 
برنج، تخم مرغ و انواع ادویه با مغزی گوشت چرخ کرده 

طبخ می شود.
پاکوره: این غذا تفاوت زیادی با فالفل ندارد و از کشور هند 

وارد فرهنگ غذایی مردم آبادان شده است. تفاوت آن با 
فالفل در این است که برای طبخش به جای نخود از سیب 

زمینی استفاده می کنند.
امگشت: این غذا مخصوص عرب های خوزستان است که 
با ماهی قباد کباب شده و نمک سود شده به همراه برنج و 

کشمش و سبزی پلویی تهیه می شود.
فالفل و سمبوسه آبادانی

اقامت در آبادان
که  ست  گردشگرانی  دوم  مقصد  معموال  آبادان  شهر 
خوزستان را برای سفر خود انتخاب می کنند بنابراین شاید 
در پیدا کردن خانه های مبله یا سوئیت کمی به مشکل 
بخورید؛ اما می توانید از هتل ها و مسافرخانه های موجود 
در شهر استفاده کنید و یا بنا به سلیقه تان کمپ و چادر 
زدن را در مکان های مشخص مثل آالچیق های پارک 

ها انتخاب کنید.

جاذبه های گردشگری آبادان
سینما شیرین: این مکان یکی از قدیمی ترین سینماهای 
ایران است که در سال ۱۳۱0 با 700 نفر ظرفیت ساخته 
شد و در زمان جنگ جهانی اول با اضافه شدن یک طبقه 
دیگر به آن عنوان بزرگ ترین سینمای ایران را از آن خود 
کرد. سینما شیرین در جنگ ایران و عراق صدمات زیادی 
دید و هیچگاه بازگشایی نشد. این سینما در فهرست آثار 

ملی ایران قرار دارد.
کلیسای گاراپت مقدس: این کلیسا در سال ۱۳۳6 ساخته 
شد و یکی از بزرگ ترین مکان ها برای گردهمایی ها 
ارامنه شهر آبادان محسوب می شود. این بنا در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
موزه آبادان: موزه آبادان در سال ۱۳۳8 با کمک شرکت 
نفت آبادان در این شهر افتتاح شد. در این موزه آثار باستانی 
از دوران پیش از تاریخ تا دوره قاجار مثل ظروف سفالی، 
مجسمه هایی به شکل حیوانات و... به نمایش درآمده است.

موزه بنزین خانه: این موزه در مکان اولین سکوی پمپ 
آبادان قرار دارد و به  ایران )سال ۱۳06( در شهر  بنزین 
عنوان یکی از اولین موزه های صنعت نفت ایران به شمار 
می رود. در این موزه انواع محصوالت نفتی، چراغ های 

نفت سوز، تانکرهای سوخت قدیمی و ... قرار دارد.
موزه کارآموزان آبادان: این موزه در مکان اولیه آموزشگاه 
حرفه ای آبادان که در سال ۱۳۱2 تاسیس شده بود، قرار 
دارد. در این موزه اسناد مربوط به تاریخ صنعت نفت ایران، 
ابزارهای آموزش کارآموزان صنعت نفت و ... به نمایش 

درآمده است.
مسجد رنگونی ها: این مسجد حدود ۱00 سال پیش توسط 
کارکنان هندی و برمه ای پاالیشگاه نفت آبادان ساخته 
شد. نام این مسجد نیز برگرفته از پایتخت کشور برمه یعنی 
رنگون است. این بنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است. 
موزه اسناد تاریخی و خطی: این موزه در سال ۱۳88 داخل 
مسجد رنگونی ها شکل گرفت. در این موزه آثاری مثل 
قرآن های خطی، اسناد دوران قاجار و پهلوی اول مثل 
اسناد ارتباطی بین تجار هندی، انگلیسی و ایرانی و... به 

نمایش درآمده است.

تفریحات آبادان
تفریح در ساحل رودهای اروند و بهمنشیر: ساحل این دو 

رود مشهور، از مکان های خوش آب و هوا در شهر به 
حساب می آیند که بیشتر مردم برای پیک نیک، ماهیگیری 

و قایق سواری سری به آنها می زنند.
بازارگردی در آبادان: از آن جا که آبادان یک بندرگاه تجاری 
محسوب می شود و اخیرا هم منطقه آزاد تجاری اروند به 
آن اضافه شده است، می توان گفت که بازارهای خوبی در 
شهر انتظارتان را می کشند. می توانید یک روز کامل از 
سفرتان را به گردش در بازارهای شهر اختصاص بدهید 
و اجناس مختلف را با کمترین و بهترین قیمت پیدا کنید. 
از مشهورترین بازارهای شهر می توان به بازار ته لنجی 
ها در خیابان امام خمینی، بازار مرکزی آبادان در انتهای 
خیابان دبستان و بازار کویتی ها در خیابان شهید طالقانی 

اشاره کرد.

حمل و نقل برون شهری آبادان
فرودگاه آبادان

آدرس:  آبادان، میدان فرودگاه، فرودگاه بین المللی آیت 
اهلل جمی آبادان

شماره تماس:  06۱-۵۳۳6649۱
بندر  شیراز،  تهران، مشهد،  به  آبادان  پروازی:  مسیرهای 

عباس، اصفهان و برعکس
راه آهن آبادان

این شهر ایستگاه راه آهن ندارد اما نزدیک ترین ایستگاه راه 
آهن به آبادان ایستگاه خرمشهر است.

پایانه اتوبوس آبادان
آدرس: ورودی شهر آبادان، کنار بزرگراه اهواز- آبادان

شماره تماس: ۵۳2۵۵۱۱0 - 06۱

حمل و نقل درون شهری آبادان

برای جابه جایی در شهر می توانید از تاکسی های خطی، 
تاکسی تلفنی، اتوبوس های درون شهری و سرویس های 

حمل و نقل آنالین استفاده کنید.

آب و هوای آبادان در فصول مختلف
بهار: شهر آبادان از ماه فروردین تا اوایل اردیبهشت هوای 
متعادل تا گرمی را دارد؛ اما به محض نزدیک شدن به اواخر 

اردیبهشت گرمای طاقت فرسای شهر شروع می شود.
غیر  و  گرم  بسیار  شهر  این  در  تابستان  فصل  تابستان: 
قابل تحمل است بنابراین اگر قصد برنامه ریزی یک سفر 

تفریحی را دارید فصل تابستان را فراموش کنید.
پاییز: فصل پاییز در آبادان با گرمای تابستان شروع می 
شود و این گرما تا اواخر مهر ادامه می یابد؛ اما با آغاز ماه 
آبان کاهش دما در شهر شروع شده و هوا رو به خنکی 
می گذارد. اواسط پاییز زمان بسیار مناسبی برای سفر به 

آبادان است.
زمستان: در فصل زمستان آبادان شاهد آب و هوای بسیار 
معتدل است که کمی هم رو به خنکی می رود؛ اما به هیچ 
عنوان آزار دهنده نیست و بهترین زمان برای سفر به شهر 

محسوب می شود.

تاریخچه آبادان 
باید بگوییم  تاریخی رجوع کنیم،  اسناد  به  اگر بخواهیم 
که نام آبادان برای اولین بار توسط بطلمیوس جغرافیدان 
معروف یونانی بیان شد، بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که آبادان در سده های اول میالدی وجود داشته است. 
عالوه بر بطلمیوس، پیامبر اکرم )ص( و حضرت علی )ع( 
نیز از این شهر سخن به میان آورده اند. به گفته برخی 
منابع، شهر آبادان پیش از ورود اسالم به ایران شهری آباد 

و متمدن بوده و در دوره های تاریخی عیالم و هخامنشیان 
از آن با نام های جزیره مسنه و خاراکس یاد شده است. 
خاراکس بخشی از پادشاهی میان در دوران اسکندر مقدونی 
بود که البته برخی از کارشناس معتقدند مقر اصلی آن در 
بصره امروزی بوده؛ اما برخی دیگر معتقدند که محدوده 
رود بهمنشیر محدوده اصلی پادشاهی میشان را شامل می 

شده است.
اوج شکوفایی و توسعه شهر آبادان در دوران سلوکیان و 
اشکانیان اتفاق می افتد و تا دوران سلطنت اردشیر بابکان 
این شهر  به شکل بندر و قلعه ای مستحکم به عنوان یکی 
از مهم ترین شهر های بندری محدوده ایران و عراق به 
حیات خود ادامه می دهد تا جایی که سکه های مخصوصی 
که در شهر ضرب می شد در شهر هایی مثل خرمشهر و 

محدوده بصره و کویت امروزی اعتبار داشت.

آبادان در دوره اسالمی
بعد از ورورد اسالم به ایران شهر آبادان کم کم قدرت و 
اهمیت خود را از دست داد تا جایی که در کتاب های نوشته 
شده در آن دوران از آبادان تنها با عنوان دهکده ای کوچک 
یاد می کنند. هم چنین در قرن های 7 و 8 هجری هم 
زمان با رشد شهر های بصره و خرمشهر  اهمیت آبادان 
بیش از پیش کمرنگ تر شد و اهمیت تجاری خود را از 
دست داد. تنها چیزی که در آن دوران نام آبادان را زنده نگاه 
داشته بود، وجود کاروانسراها، مساجد و بقعه متبرکه حضرت 
خضر و الیاس بود که اکنون نیز مقبره آن ها در شهر وجود 
دارد. به دلیل وجود آرامگاه خضر نبی در آبادان ، سال های 

متمادی این شهر جزیره الخضر خوانده می شد.
امپراطوری عثمانی در ترکیه امروزی سال ها بود که ادعای 
مالکیت بر این منطقه از ایران داشت تا آن که در دوره 

پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، خرمشهر و آبادان را اشغال 
کرد و در همان دوران نخست وزیر وقت ایران، امیر کبیر 
برای مذاکره با عثمانی ها اقدام کرد اما نتیجه ای حاصل 
نشد. پیرو این امر دولت عثمانی تصمیم گرفت تا با تحریک 
شیخ های عربی که از ایران رانده شده بودند به خواسته خود 
جامه عمل بپوشاند اما دولت ایران اعالم کرد که اگر شیخ 
ها به ایران بیایند مالیات آن ها زیاد خواهد شد. در آخر نیز 
صلح بین ایران و عثمانی توسط پیمان ارزروم )سال های 
۱82۳ تا ۱847( انجام شد و عثمانی و شیخ های عرب به 
ادعاهای خود درباره مالکیت این بخش از ایران پایان دادند.

دوران جنگ تحمیلی
هم زمان با آغاز جنگ بین ایران و عراق آبادان و شهر های 
اطرافش جزو اولین شهر های ایران بودند که مورد حمله و 
بمباران قرار گرفتند. در طی جنگ شهر زیبای آبادان چیز 
های زیادی را از دست داد، از پاالیشگاه، تأسیسات نفتی، 
بندرگاه ها، فرودگاه تا مردم بی گناهی که تنها اهل شهر 
بودند و جنگ برای شان چیز غریبی بود. این شهر بعد از 
عملیات ثامن االئمه در سال ۱۳60 از محاصره عراقی ها 

درآمد و آزاد شد.

نام های آبادان
وهمن اردشیر: برگرفته از نام نخستین شاه ساسانی، اردشیر 

بابکان
عبادان: بعد از حمله اعراب به خوزستان، شهر آبادان به کل 
ویران شد و تنها یک پادگان نظامی از آن باقی ماند. گفته 
می شود چون نخستین فرمانده ای که در پادگان بود عباد 

ابن حصین حبطی نام داشت، به شهر، عبادان گفتند.
اوپاتان: گفته می شود که عبادان معرب اوپاتان است و به 

معنی جایی است که در آن رود و دریا وجود دارد.

سرپرست هیئت کاوش تپه اشرف اصفهان از انتقال اسکلت 
تزیینی  هنرهای  موزه  به  کاوش  محل  از  اشکانی  بانوی 

اصفهان خبر داد.
طی  اصفهان  اشرف  تپه  کاوش های  فصل  هفتمین 
اسکلت هایی  و  باستانی  اشیا  با کشف  گذشته  هفته های 
از دوره اشکانیان به خصوص اسکلت بانو اشکانی به همراه 
سفال هایی از آن دوران خبرساز شد. در این تدفین صورت 
به طرف شرق روی کتف چپ گردانده شده بود و این امر 
نشانه ای برای باستان شناسان است که این اسکلت بر اساس 

تدفین مهرپرستی و رو به خورشید انجام شده است. 
در ادامه این کاوش ها شاهد کشف اسکلت اسب ۴ ساله 
و اشیای باستانی دیگر و البته کشف اسکلت یک دختر 
دیگر  اسب  فقرات یک  از ستون  بقایایی  البته  و  نوجوان 

بودیم. 
 باتوجه به کشفیات بدست آمده از تپه اشرف گفته می شود 
در این منطقه با گورستانی از دوره اشکانی روبه رو هستیم 
که بسیاری از بخش های آن در زیر خیابان مشتاق قرار 
فعالیت  ادامه  برای  الزم  مجوزهای  تا  است  نیاز  و  دارد 

باستان شناسان داده شود. 

باوجود آن که در روزهای نخست کاوش، اسکلت تازه پیدا 
شده بانوی اشکانی از زانو به پایین زیر پیاده رو قرار داشت 
اما در ادامه عملیات نجات بخشی بود که این اسکلت و آثار 

دیگر پیدا شدند. 
اشرف  تپه  کاوش  هیئت  سرپرست  جعفری زند،  علیرضا 
اصفهان درخصوص آخرین وضعیت اسکلت بانوی اشکانی 
که هفتمین فصل کاوش های تپه اشرف اصفهان بدست 
خود  محل  در  کامل  اشکانی  بانوی  اسکلت  گفت:  آمد، 
خارج شده و درحال انجام کارهای انتقال آن هستیم. البته 
در راستای کارهای قبلی بر روی سایر اسکلت ها نیز کار 

می کنیم. 
به  اتاقی  اصفهان،  تزیینی  هنرهای  موزه  در  او،  گفته  به 
باستان شناسان اختصاص یافته و قرار است اسکلت بانوی 
اشکانی برای انجام مطالعات بیشتر به این محل منتقل شود. 
ایلنا نوشت، جعفری زند خاطرنشان کرد: باتوجه به آن که 
اسکلت بانوی اشکانی با خاک زیر آن به طور کامل برداشته 
شده هنوز نیازمند انجام مطالعات بیشتر هستیم. امیدواریم 
در آینده نزدیک شرایط برای انتقال سایر یافته های این 

فصل از کاوش نیز فراهم شود. 

بانویاشکانیاصفهانبهموزهمیرود
از ابتدای قرن اخیر تا کنون کنسروسازی صنعتي همواره به عنوان یکی 
از مهمترین روشهای نگهداری، تبدیل وعرضه ی مواد غذایی در تمام دنیا 
مطرح بوده وبه احتمال بسیار زیاد در آینده این واقعیت خود را حفظ 
خواهد نمود .مقاله ی زیر مربوط به تاریخچه ی کنسرو و پیدایش آن می 
باشدکه در چند قسمت متوالی ارائه می شود. امید است که مورد استفاده 

عزیزان قرار گیرد .
از لغت یونانی conserver به معنی حفظ کردن  کلمه کنسرو سازی 
مشتق شده است. به طور کلی کنسرو کردن در صنایع غذایی عبارت 
است از ایجاد شرایطی که بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را 
برای مدتهای طوالنی حفظ نموده،بنابراین تعریف از کلمه کنسرو،باید 
بتوان برای کلیه روشهایی که به هر نحو موجب افزایش زمان قابلیت 
نگهداری محصول می شوند استفاده نمود، اما در کشور ما از ابتدای کار 
صنایع قوطی کردن مواد غذایی از کلمه کنسرو برای آن استفاده گردیده 
و هنوز هم این غلط مصطلح متداول می باشد و از آن به جای معادل 

canningیا Tinning استفاده می شود .
این روش در سالهای 1790 که دولت فرانسه با سایر کشورهای اروپایی در 
حال جنگ بود توسط یک نفر فرانسوی به نام نیکال اَپر ابداع گردید، در آن 
زمان ناپلئون برای تغذیه سربازان خود با مشکالت زیادی مواجه بود ونیاز به 
غذاهای مناسبی داشت که بدون شرایط خاص قابل نگهداری باشند . وی 
جایزه ای به مبلغ 12000 فرانک برای کسی که این مشکل را حل کند 

اختصاص داد، نیکال اَپر که در اوایل کار خود در یک کارخانه آبجو سازی 
کار می کرد و بعدها به شغل قنادی پرداخته بود در کارگاه محل کار خود 
مشغول مطالعه و تجربه روشهای مختلف گردید و در سال 1798 به این 
نتیجه رسید که اگر مواد غذایی در یک ظرف سر بسته دما داده شده و پس 
آن از نفوذ هوا به داخل بسته ها جلوگیری شود می توان آنها را برای مدت 
طوالنی نگهداری نمود . اما دلیل این موضوع برای اَپر که تحصیالت علمی 
زیادی نداشت، روشن نبود. وی در سال 180۴ اولین کنسروهای خود را که 
در ظروف شیشه ای بسته بندی کرده ودر آب جوش دما داده بود بر روی 
ملوانان یک کشتی و طی یک مسافرت دریایی آزموده و پس از اطمینان 
از کار خود و سالمت کنسروها گزارشی در این زمینه به چاپ رساند و در 
سال 1809 آن را با نمونه ی کنسروها به مؤسسه صنایع ملی فرانسه ارائه 
نمود .این مؤسسه کنسروهای اَپر را بررسی و پس از 8 ماه ادعای او را در 
مورد سالم ماندن محتوی شیشه تأیید نمود و نمونه های کنسرو را برای 
مطالعه ی بیشتر به آکادمی علوم فرانسه فرستاد . دراین مؤسسه گیلو 
ساک، فیزیک دان معروف فرانسوی، مأمورمطالعه بر روی کنسروها و علل 
عدم فساد آنها گردید و پس از آزمونهای گوناگون به این نتیجه رسید که 
عدم وجود اکسیژن در کنسروها علت اصلی سالم ماندن آنهاست. نادرستی 
این نظریه بعدها به اثبات رسید اما درهر صورت اَپر درسال 1810 جایزه 
 Appertization خود را دریافت نمود وروش او تا مدتها به نام خودش
خوانده می شود وتا حدود نیم قرن مورد استفاده قرار گرفت، بدون اینکه 
علت اصلی سالم ماندن مواد غذایی در این روش و فاسد نشدن آنها برای 
کسی روشن باشد . اَپر شخصاً به مرور مقاالت متعددی در این مورد نوشت 
و در یکی از آنها به نقش دما در از بین بردن و عقیم کردن آنزیم ها اشاره 
نمود،پس از اَپر به دلیل این که روش ابداعی او عمومیت یافت دانشمندان 

زیادی در پی علت اصلی این امر بر آمدند ومطالعات او را دنبال کردند . اما 
پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی که با مطالعات بسیار ارزنده خود بر روی 
میکروارگانیسم ها خدمات ارزنده ای به دنیای علم نمود وجهانی را مدیون 
خویش ساخت، مطالعاتی را در این زمینه انجام داد و ثابت کرد که نقش 
اصلی به عهده اثر دما بر روی میکرو ارگانیسم ها است . او برای اثبات ادعای 
خود تعدادی از کنسروهای آماده شده قبلی را در هوای آزاد شهر، تعدادی 
را در خارج از شهر و تعدادی در ارتفاعات مناطق کوهستانی باز کرده و به 
حال خود گذاشت و به این نتیجه رسید که کنسروهایی که در معرض هوای 
آلوده شهر قرار گرفته بودند زودتر وآنهایی که در اتفاعات ودر معرض هوای 
سالم تری باز شده بودند دیرتراز همه فاسد شدند .  به تدریج ظروف لعابی 
به جای ظروف شیشه ای که به علت شکنندگی، کاربرد آنها با مشکالتی 
مواجه بود متداول گردید وپس از آن ظروف حلبی که قباًل در سال 1810 

توسط peter Durantدرآلمان ساخته شده بود به کار گرفته شدند.
درتاریخچه صنعت کنسروسازی رویدادهای مهم دیگری هم اتفاق افتاده 

که از مهمترین آنها می توان موارد زیر را نام برد:
از سال 1820 تولید کنسرو به صورت صنعتی درآمد. در سال 1823 
قوطیهای حلبی به نام Cannister متداول گردید. در سال 1851 با 
دما دادان بسته های کنسرو در آب محتوی امالح،دمای استریلیزاسیون 
آنها افزایش داده شد. در سال 187۴ از بخار تحت فشار برای استریل 
و  Prescot  1890 سال  در  شد.  استفاده  کنسرو  های  بسته  کردن 

Underwood که در کارخانه کنسروسازی کار می کردند به ارتباط 
بین فساد مواد غذایی کنسرو شده در اثر فعالیت میکروارگانیسم های 
 Russell،Wisconsin ترموفیل، در کنسرو ذرت پزی بردند همچنین

در همان سالها به اثر ترموفیلها در فساد نخود پی بردند.

تاریخچهکنسروسازی

معّرفی شهرستان آبادان
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مراقبت های دوران بارداری عالوه بر مو به مو انجام 
دادن توصیه های پزشک توسط مادر، مراقبتی است 
که مادر خود به عهده دارد که بدون شک یکی از 
این مراقبت ها ورزش کردن است. ایمن ترین تحرک 
و فعالیت سالمی که یک مادر باردار می تواند داشته 
باشد و از فوایدش هم بهره مند شود، پیاده روی است.

پیاده روی  اصول صحیح  و  فواید  به  این مطلب  در 
دوران بارداری می پردازیم:

پیاده روی چه فایده هایی دارد؟
برای  بدن،  عضالت  برتقویت  عالوه  پیاده روی 
اندام  تناسب  و  وزن  اضافه  درباره  که  مادرانی 
است.  مفید  هستند  زایمان حساس  از  پس  خود 
با پیاده روی در بارداری از ابتال به بیماری دیابت 
بارداری مصون می مانید زیرا دیابت با افزایش وزن 

زنان باردار مرتبط است.
به علت تغییر هورمونی و افکار منفی ناشی از نگرانی 
با  باردار، استرس موضوعی طبیعی است که  مادران 
باعث  پیاده روی  غلبه کرد.  آن  بر  پیاده روی می توان 
رفع اختالالت جسمی و روحی زنان باردار می شود 
با  کنند.  تجربه  را  آسانی  زایمان  می توانند  آن  با  و 
پیاده روی وزن بدن متعادل می شود و به همان نسبت 
فشارخون مادر هم در شرایط مناسبی ثابت می ماند و 
خطر زایمان زودرس را دور می کند. پیاده روی احتمال 
تهوع های صبحگاهی، خستگی، گرفتگی های عضالنی، 

یبوست، واریس و بی خوابی شبانه را کاهش می دهد.
پیاده روی از چه زمانی آغاز شود؟

با  را  پیاده روی  می توانید  بارداری  از  زمانی  هر  در 
درنظر گرفتن نکات ایمنی و نیز مالحظات توصیه 

شده توسط پزشک شروع کنید. تا سومین سه ماهه 
خود و حتی بعد از تولد و تا زمانی که احساس راحتی 
می کنید محدودیتی برای انجامش ندارید مگر این که 

با توصیه پزشک در استراحت مطلق باشید.
پیاده روی در چه حد باشد؟

اگر پیش از زایمان عادت به پیاده روی داشته اید به 
همان روال ادامه بدهید اما اگر تازه کارید با 15 دقیقه 
و سه روز در هفته شروع کنید و به مرور زمان آن را به 
30 دقیقه و چهار روز در هفته افزایش دهید در حین 
پیاده روی می توانید با مشورت پزشک تان ورزش های 

لگنی مخصوص را به منظور تقویت آن انجام دهید.
چطوری پیاده روی کنید؟

ازکفش های ورزشی استاندارد استفاده کنید تا از کف 
و مچ پا محافظت شود. بطری آبی همراه داشته باشید 

تا حین پیاده روی بدن با افزایش دما دچار کم آبی 
نشود و مادر و جنین در شرایط نامناسبی قرار نگیرند. 
برای پیاده روی در روز آفتابی، از کرم های ضد آفتاب 
از کمربند  استفاده  نشوید.  آفتاب گیر غافل  و کاله 
مخصوص بارداری در پیاده روی به قرارگیری درست 

وضعیت بدن کمک می کند.
پیش از پیاده روی با انجام حرکات کششی، عضالت 
و رباط ها را نرم و بدن را آماده کنید. موقع پیاده روی 
برمی دارید  که  قدمی  هر  و  پای تان  جلوی  مراقب 
باشید تا منجر به زمین خوردن و آسیب تان نشود. 
تا  کنید  پیاده روی  متوسط  سرعت  با  بارداری  در 
به عملکرد بهتر قلب و ریه کمک کنید. به محض 
گرگرفتگی، خستگی یا تنگی نفس شدید، پیاده روی 

را متوقف کنید.

اصول صحیح پیاده روی در دوران بارداری

هرروز با نبردی جدید دست به گریبان هستیم. و 
این حقیقت درباره تمام موجوداتی که برای بقای 
خود تالش می کنند، صادق است؛ اما بزرگ ترین 
ضعف،  نقاط  با  یعنی  است،  خودمان  با  ما  جنگ 

هیجانات و بی ارادگی در دیدن پایان هر چیز!
شما باید در مقام رزم آور زندگی، به نبرد خوشامد 
بگویید. و آن را راهی برای اثبات خویشتن، بهبود 
مهارت هایتان، کسب شجاعت و شهامت و تجربه 

بدانید.
سی وسه استراتژی جنگ

»رابرت گرین«

نکته کلیدی

13 نشانه یک پدر و مادر سمی که بسیاری آن را نمی دانند!
بیشتر پدر و مادر ها به راستی برای تربیت سالم فرزندانشان 
تالش می کنند؛ اما حتی این افراد نیز می توانند به طور 
تصادفی رفتارهای آسیب رسان زیادی داشته باشند. گاهی 
برخی از پدر و مادر ها فراتر از اشتباه حرکت کرده و به 
سمت طبقه آسیب رسان که از این پس آنها را به عنوان » 

والدین سمی » می نامیم، تغییر جهت می دهند.
به نقل از سایت سیمرغ، چنانچه این پدر و مادر ها متوجه باشند 
که رفتارهای آنها، چگونه دلیل آسیب های ذهنی و احساسی 
فرزندشان شده و حتی بعد از بزرگسالی نیز تنها با یک وقت 
مشاوره از روانپزشک و یا روانشناس به پایان می رسد، شاید در 
رفتار خود تجدید نظری بکنند. چنانچه شما نیز به عنوان یک 
فرزند، چنین تجربه هایی را داشتید، پس یکی یا هر دو پدر و 
مادر شما، ممکن است آسیب رسان باشند؛ اما چنانچه به عنوان 
پدر و یا مادر این مقاله را مطالعه می کنید، کمی بیشتر نسبت 
به رفتارهای خود وسواس به خرج دهید. بیائید با ما نگاهی به 

رفتارهای پدر و مادر های سمی داشته باشیم.
- پدر و مادر سمی در نشان دادن امنیت و تاکید به 

فرزندان، دچار شکست می شوند:
برای  موثر  راه  دارند یک  عقیده  ها  مادر  و  پدر  از  برخی 
شان،  فرزندان  در  خود  از  محافظت  توانایی  آموزش 
سختگیری در مورد نشان دادن عشق و عالقه خود به آنها 
و نیز تاکید سخت و محکم در اجرای دستورات می باشد. 
ممکن است شمایی که این روش را از طریق پدر و مادر 
خود گرفته اید، احساس کنید تا به حال این روش یک 
اثر مثبت روی زندگیتان داشته است؛ اما چنانچه خوب 
فکر کنید می بینید شما عمال بدون هرگونه درک درستی 
از شکست و یا طرد شدن، زندگی می کنید. این مسئله 
ناشی از تربیت یک پدر و مادر سمی است که از ارائه میزان 
درستی از حس امنیت و داشتن توانایی بیان دیدگاه ها به 
دلیل آنکه شما جوان بودید خودداری کرده اند. ممکن است 
نشان دادن عشق و عالقه با سختگیری، گاهی جواب بدهد 
اما این روش مناسبی برای تبدیل فرزندان به یک بزرگسال 

سالم و موفق نیست.
پدر و مادر سمی در نکوهش و انتقاد زیاده روی می کنند:

همه پدر و مادر ها ممکن است گاهی از فرزند خود انتقاد 
روش  وقت  هیچ  ما  بود  ممکن  ترکیب  این  بدون  کنند؛ 
درست انجام کارهای بی شماری را فرا نمی گرفتیم؛ اما 
پدر و مادر سمی چطور؟ آنها در این کار افراط می کنند؛ 
این رفتار دلیلی می شود برای گسترش انتقاد سخت داخلی 
در آینده که فرزند را تا مرز فلج و بی کفایتی حتی در 
اشتباهات  توانند  می  مادر  و  پدر  برد.  خواهد  بزرگسالی 
فرزندشان را دلیلی برای پرهیز از اشتباهات پرهزینه آینده 

آنها دیده و آن را قبول کنند.
- پدر و مادر سمی خواستار رسیدگی دائم شما هستند:

این پدر و مادر ها در همه اوقات با تقاضای رسیدگی دائم 
از آنها، فرزندشان را به سمت جایگزینی برای خود می برند. 
در ابتدا ممکن است این کار، یک ارتباط و پیوند بین پدر 
و مادر و فرزند به نظر بیاید؛ اما این یک پیوند انگلی است 
که همه انرژی و وقت فرزند را گرفته و در نتیجه جلوی 
یادگیری مهارتهای دیگر او را برای زندگی خواهد گرفت. 
یک پدر و مادر سالم به بچه ها اجازه می دهند تا فضای 
کافی برای رشد و کودکی کردن بدون تقاضای تعامل و با 

توجه به نیازهای خود فرزند، وجود داشته باشد.
- پدر و مادر سمی در مورد شما مطالب خنده آور 

ولی آسیب رسان می سازند:
بیشتر پدر و مادر ها گاهی اوقات برای سرگرمی و گاهی 
برای هدایت فرزندشان راهنمایی خود را به صورت مطالب 
اما  کنند؛  می  بیان  خودشان،  نظر  از  شوخی  و  مسخره 
 « عادی  و  جایی  همه   « اصطالح  به  روش  این  چنانچه 
شود، ممکن است مشکل بزرگی برای فرزندان ایجاد کند. 
و  یا وزن  و  قد  مورد  را در  فرزند خود  مثال  به طور  اگر 
... مسخره کنید، بدانید این شیوه باعث تضعیف فرزندان 
خواهد شد. اگر پدر و مادر یک نگرانی درست و بجا برای 
هدایت فرزندشان دارند بهتر است صادق و غیر حساس 
بوده و در واقع راهنمایی خود را با روش دیگری به فرزند 

خود بیان کنند.
پدر و مادر سمی برای توجیه رفتارهای خود دلیل 

می آورند:
آیا شما نیز با این عقیده بزرگ شده اید » پدر و مادر من 
همیشه به صورت احساسی یا فیزیکی به من ضربه می زدند 
چون سزاوار آن بودم »؟ اگر چنین است، ممکن است هنوز 
هم رفتار وحشتناک دیگران را نسبت به خودتان، تصدیق 
توانند همه  مادر سمی می  و  پدر  توجیه کنید.  را  و آن 
موقعیت ها را به سمت نیازهای خود و به طور مناسب به 
اصطالح بپیچانند و فرزندان را با دو انتخاب رها کنند: قبول 
اینکه پدر و مادر اشتباه می کنند و درونی کردن سرزنش. 
در بیشتر اوقات بچه ها، حتی آنها که درحال حاضر افراد 

بزرگسالی هستند، دومی را انتخاب می کنند.
پدر و مادر سمی اجازه بیان احساسات منفی را به 

فرزندشان نمی دهند:
پدر و مادری که » پرورش نیازهای احساسی فرزندان و 
سبک کردن احساسات منفی آنها » را رد می کنند، باعث 
عجز و ناتوانی آنها برای بیان احساسات منفی در زمانی که 
به آن نیاز دارند، خواهند شد. کمک به فرزندان برای دیدن 
جنبه های مثبت هر چیز اصال غلط نیست؛ اما کامال بی 
اعتنا بودن نسبت به احساسات منفی بچه ها، ممکن است 
آنها را به سمت افسردگی کشانده و در نتیجه باعث شود 
تا در بزرگسالی رسیدگی مناسب به موقعیتهای منفی در 

زندگی را که کم هم نیستند، برایشان بسیار سخت شود.
- پدر و مادر سمی حتی فرزندان بزرگسال خود را 

نیز می ترسانند:
در  بچرخد.  دست  به  دست  ندارد  لزومی  ترس  و  توجه 
حقیقت بچه هایی که احساس دوست داشته شدن، حمایت 
و اتصال به خانواده دارند در بزرگسالی بیشتر شادترند. اینکه 
انضباط از هر نوعی که باشد گاه گاهی در زندگی الزم است، 
پر  اعمال و رفتارهای  با  را  اما پدر و مادر غیر سمی آن 
از ترس و وحشت، انجام نمی دهند؛ چرا که انجام مکرر 
اینگونه رفتارها، باعث صدمه جدی به روح و روان انسان 
خواهد شد. فرزندان نباید برای احترام گذاشتن، نیازبه ترس 

از پدر و مادر را تجربه کنند.
پدر و مادر سمی احساسات خود را در اولویت قرار 

می دهند:
برخی از پدر و مادر ها ممکن است اعتقاد داشته باشند که 
نیازهای شان باید در ابتدای لیست مسائل مهم زندگی و 
خانوادگی قرار گیرد؛ اما این یک روش قدیمی و کهنه است 
که برای پرورش یک رابطه مثبت، کارآیی ندارد. با اینکه 
باالخره این پدر و مادر هستند که در بیشتر موارد، از شام 
گرفته تا گذراندن تعطیالت آخر هفته، تصمیم نهایی را 
می گیرند، اما الزم است احساسات همه افراد خانواده حتی 
بچه ها را نیز درنظر بگیرند. پدر و مادر سمی بطور مداوم 
فرزندان را مجبور به سرکوب کردن احساساتشان به وسیله 

قبول کردن هر چه پدر و مادر می گویند، خواهند کرد.
پدر و مادر سمی در مورد همه اهداف فرزندان دخالت 

می کنند:
آیا یکی از پدر و مادر ها یا هر دوی آنها، عالقه مند است 
تا در هر تصمیمی که می گیرید دخالت کرده به اصطالح 
خودش همکاری داشته باشد؟ این کار ممکن است در ابتدا 
عالقه آنها به زندگی فرزندان و نحوه گذران عمر فرزندان به 
نظر آید، اما در واقع رسیدن به اهداف را برای فرزندانشان 

در آینده بسیار سخت خواهند کرد.
پدر و مادر سمی، از پول و احساس گناه برای کنترل 

فرزندان خود استفاده می کنند:
همه بچه ها، احساس گناه را از طرف پدر و مادر را تجربه 
به  منظم  طور  به  را  احساس  این  سمی  افراد  اند.  کرده 
فرزندان خود و حتی دیگران می دهند. حتی در بزرگسالی 
نیز والدین شما ممکن است شما را با دادن هدایای گران 
قیمت کنترل کرده و سپس در انتظار برگشت چیزی از 
طرف شما باشند. اگر در دام چنین رفتاری بیفتید، ممکن 
است باعث احساس گناه درشما شوند که » آنها همه کار 
برای ما کرده اند ». پدر و مادر سالم می دانند که فرزندان 
نباید به عنوان یک پاسخ خاص آنها را وسیله تبادل پول و 

یا احساس گناه کنند.

- پدر و مادر سمی درمان سکوت را برای فرزندانشان 
تجویز می کنند:

ممکن است هنگامی که عصبانی هستید، صحبت کردن با 
دیگران برایتان بسیار سخت باشد؛ اما به یاد داشته باشید 
و  زننده  آسیب  بسیار  با روش سکوت،  کردن  تربیت  که 
به هر نوع  – تهاجمی،  تربیت منفعل  اینگونه  نارساست. 
رابطه ای صدمه زده و باعث می شود تا فرد بشدت برای 
تثبیت موقعیت و رابطه تحت فشار باشد؛ بخصوص اگر هیچ 
رفتار اشتباهی از او سرنزده باشد. حتی اگر پدر و یا مادری 
آنقدر عصبانی و خشمگین است که نمی تواند یک مکالمه 
منطقی داشته باشد، باید برای چند دقیقه رفتار پرهیاهوی 

فرزند را نادیده گرفته و بعد از آرامش، با او صحبت کند.
پدر و مادر سمی حد و مرزهای سالم را نادیده می گیرند:

پدر و مادر می توانند بستن چشمهای خود را به روی فرزندشان 
توجیه کرده و در یک موقعیت مناسب و مطمئن، حتی نیاز 
به جاسوسی برای امنیت بیشتر فرزندشان داشته باشند. البته 
هر کسی نیاز دارد تا حد و مرزی برای خودش قائل شود؛ 
بخصوص نوجوانان. پدر و مادر سمی این مرزها را لگد مال 
کرده و باعث بروز مشکالت متعدد می شوند. بطور مثال بدون 
در زدن وارد اتاق فرزند خود می شوند. این مدل از رفتار باعث 
به وجود آمدن یک الگوی نامناسب برای فرزند شده و باعث 
و  آتی، تشخیص مناسب و درک حد  تا در زندگی  میشود 

مرزهای دیگران برای فرزندشان بسیار سخت باشد.
پدر و مادر سمی بچه ها را مسئول شادی خودشان 

قرار می دهند:
اگر پدر، مادر یا یکی از آنها به طور مداوم به فرزند خود 
گوشزد کند: » بسیاری از لحظات شاد را برای داشتن تو 
انتظارات  یا مادر  این پدر  از دست دادم »، پس در واقع 
غیر واقعی از نقش فرزند خود در زندگی دارد. والدین نباید 
تقاضا کنند فرزندان برای شادی آنها، دست از چیزهایی که 
باعث شادیشان می شود بردارند؛ حتی به منظور محاسبه 
کاری که والدین برای آنها کرده اند. به اجبار فرزندان را در 
این موقعیت قرار دادن باعث می شود تا درک آنها از این 
مسئله که » همه ما مسئول شادی خودمان هستیم » به 
مشکل برخورد. خارج کردن افراد سمی از زندگی ممکن 
است غیر ممکن باشد؛ بخصوص اگر یکی از آنها پدر و یا 
مادر باشد؛ اما به یاد داشته باشید درست کردن این آسیب 
روانی و احساس بدی که در تمام طول عمر خود با آن 
دست و پنجه نرم کرده اید، بسیار سخت تراست. از طرف 
دیگر هر پدر و مادری که تشخیص می دهد یکی از این 
13 مورد برای او نیز صدق می کند، باید برای شکستن این 
الگوی رفتاری منفی از یک مشاور آموزش دیده برای کمک 
به یک ارتباط مثبت با دیگران و یک بزرگسالی سالم برای 

فرزندان، کمک بگیرد.

وجود  امکان  این  داد:  آلمانی هشدار  متخصص  یک 
دارد که کروناویروس تا سال ۲0۲3 میالدی با ما باشد 

و تعداد موارد ابتال به آن مرتب افزایش پیدا کند. 
پرفسور »هندریک استریک« گفت: عموم مردم باید 
برای افزایش مرتب موارد جدید ابتال در برخی مناطق 
آماده باشند همانطور که به تازگی در اسکاتلند شاهد 

آن بودیم.
مهمانی های  برگزاری  عدم  که  است  باور  این  بر  او 
کند  را  عفونت  رشد  روند  بزرگ  تجمعات  و  خانگی 

بین  از  حال  در  ویروس  این  همچنین  کرد.  خواهد 
رفتن نیست و اکنون بخشی از زندگی روزانه ما شده 

است.
در  تجمع  عدم  فیزیکی،  فاصله  حفظ  گفت:  وی 
گروه های بزرگ و پوشاندن صورت تأثیر عمیقی در 

مهار این ویروس دارد.
احتمال  افزود:  محقق  این  میِرر،  روزنامه  نوشته  به 
کشف واکسن کرونا محتمل است اما در مورد سرعت 

تولید و کارایی آن تردیدهایی وجود دارد.

ادعای یک پزشک آلمانی درمورد طول دوره همه گیری کرونا

آموزش شیرینی پزی-شیرینی نان خامه ای
استاد مرضیه سوزن بر

مواد الزم:
کره:50 گرم

شکر:یک دوم قاشق چایخوری
آب یا شیر:۲00 گرم معادل 

یک لیوان
آرد:1۲5 گرم معادل یک لیوان 

تخم مرغ:4 عدد درشت
بکینگ پودر:یک چهارم قاشق چایخوری

وانیل :یک چهارم قاشق چایخوری
خامه قنادی :300 گرم

طرز تهیه:
کره ، شکر و آب را در ظرف مناسبی روی حرارت 
کم مدام هم میزنیم تا کره و شکر ذوب شوند و آب 
بجوشد. وقتی آب به نقطه جوش رسید و چند جوش 
ریز زد تمام آرد را به یکباره اضافه کنید و خوب و 
تند تند هم بزنید. تا خمیرش مثل حلوا در ظرف 

جمع شود.
بعد از چند ثانیه از روی حرارت بردارید و در ظرف 

دیگر بریزید و اجازه دهید تا خمیر 1 الی ۲ ساعت 
کامال خنک شود. دقت کنید آرد از قبل 1 الی ۲ بار 
الک شده باشد. در این مرحله فر را با حرارت ۲00 
درجه سانتی گراد روشن کنید .چون موقع گذاشتن 
ظرف  باشد.در  شده  داغ  کامال  فر  باید  نان  خمیر 
دیگری تخم مرغ ها را با همزن دستی هم بزنید به 
طوری که از لختی در بیاید. خمیر آماده شده را با 
همزن برقی هم بزنید و بعد از کمی همزدن تخم مرغ 
ها را کم کم در چند مرحله به خمیر اضافه کنید تا 

کامال جذب خمیر شوند.
و در هر مرحله حدود 3 الی 4 دقیقه تخم مرغ ها را با 
خمیر هم بزنید. خمیر آماده کامال کشدار و براق میشود.

در مرحله آخر هم زدن خمیر هم بکینگ پودر و وانیل 
را اضافه کنید تا هم خمیر کمی پف کند و هم بوی 
بد تخم مرغ از خمیر گرفته شود.خمیر آماده شده باید 
روان باشد یعنی نه خیلی سفت و نه خیلی نرم ، بعد 
آن را داخل قیف با ماسوره شکوفه بریزید، کف سینی 
را با کاغذ روغنی بپوشانید و خمیر نان ها را با فشار 
قیف به اندازه یک گردو یا کمی بزرگتر داخل سینی 

بافاصله بچینید.

اگر بخواهید نون خامه ای های بزرگتر درست کنید 
ماسوره  از  یا  و  بدهید  قیف  به  بیشتری  فشار  باید 

بزرگتری استفاده کنید.
نان خامه ای باید به مدت نیم ساعت با دمای ۲00 
درجه پخته شود و حجمش دو تا 3 برابر شود. نان 
خامه ای پخته شده باید پوک و توخالی باشد. بعد از 
سرد شدن ته نان ها را سوراخ کوچکی ایجاد کنید تا 

بتوانید خامه را داخل آن پرکنید.
در مرحله بعد باید خامه را آماده کنید به این شکل 
که خامه قنادی شیرین شده در دمای محیط کمی 

نرم شود تا بتوان با همزن همش زد.
خامه قنادی را با دور تند همزن چند دقیقه هم بزنید 
تا فرم بگیرد و پف کند. خامه فرم گرفته شده را با 
کمک یک قیف و ماسوره که خیلی هم مهم نیست 
چه شکلی باشد داخل نان های سوراخ شده میریزیم 
خامه ای های  شود.نان  پر  داخلش  که  حدی  در 
سفید  یا  کاکائو  با شکالت  می توانید  را  آماده شده 
تا ۲ ساعت در  تزیین کنید و حدود 1  ذوب شده 
یخچال نگه دارید تا خیسی خامه نان ها را نرم کند و 

بعد نوش جان کنید.

آب میوه های طبیعی در خدمت کاهش استرس
 اگر نتوانیم و بلد نباشید که شرایط را کنترل و مدیریت 
کنیم، استرس های روزمره این پتانسیل را دارند که به یک 
بیماری جدی تبدیل شده و روی بدن اثرات مخربی به جا 
بگذارند. بنابراین بهترین کار این است که با تغییر سبک 
زندگی مان شروع کنیم. خوشبختانه آب میوه های طبیعی 
خوشمزه ای نیز وجود دارند که منبع خوب آنتی اکسیدان ها 

بوده و بدن را به آرامش می رسانند...
استرس یک واقعیت جداناپذیر از زندگی است. متأسفانه این 
روزها بیماری کرونا و حواشی آن نیز اوضاع را بدتر کرده و 
استرس بدی را به جانمان انداخته است. در واقع مشغله و 
گرفتاری های ناشی از کار و مسائل خانوادگی و درس و غیره 
هر فردی را دچار استرس می کند. البته استرس روی هر 
فردی به شیوه ای متفاوت تأثیر می گذارد و حتی محققان 
معتقدند که بین خانم ها و آقایان در این زمینه تفاوت هایی 
وجود دارد. به عنوان مثال خانم ها بیشتر در مقابل شرایط 
استرس زا حساس و آسیب پذیر هستند. اما در عین حال 
مدیریت  را  وضعیت  و  داده  نشان  واکنش  آقایان  از  بهتر 
می کنند. این توانمندی نیز به میزان استروژن باال در بدن 
آن ها و همچنین قدرت خانم ها در برقرار ارتباط شفاهی و 
مطرح کردن احساسات و عواطفشان مربوط می شود. هر چه 
که هست اگر نتوانیم و بلد نباشید که شرایط را کنترل و 
مدیریت کنیم، استرس های روزمره این پتانسیل را دارند که 
به یک بیماری جدی تبدیل شده و روی بدن اثرات مخربی به 
جا بگذارند. بنابراین بهترین کار این است که با تغییر سبک 
زندگی مان شروع کنیم. خوشبختانه آب میوه های طبیعی 
خوشمزه ای نیز وجود دارند که منبع خوب آنتی اکسیدان ها 
بوده و بدن را به آرامش می رسانند. در این مطلب شما را با 

این آبمیوه های خوشمزه بیشتر آشنا می کنیم.
تغذیه درست برای از بین بردن استرس: مواد غذایی زیادی 
کاهش  به  می توانند  خواصشان  لطف  به  که  دارند  وجود 
از شر سمومی  استرس و اضطراب کمک کنند و بدن را 
که استرس عامل آن است خالص کنند. یادتان باشد مواد 
غذایی حاوی ویتامین های A C، E از ویتامین های خوب 
برای کاهش استرس و آرامش بدن هستند. این ویتامین ها با 
رادیکال های آزاد مقابله کرده و زمانی که آن ها را به صورت 
ناشتا میل کنید برای کاهش استرس و مراقبت از سلول های 
بدن فوق العاده عمل می کنند. حتماً می دانید که مواد غذایی 
پرتقال،  توت فرنگی،  شلغم،  طالبی،  هویج،  مانند  مفیدی 
گوجه  فلفل،  بروکلی،  اسفناج،  بروکسل،  کلم  لیموترش، 
فرنگی سرشار از این ویتامین ها بوده و برای بدن از هر نظر 

مفید هستند.
بهتر است در این میان منیزیم، پتاسیم و کلسیم را از یاد 
نبرید. این مواد معدنی در مقابل هورمون هایی که در واکنش 
به استرس ترشح می شوند وارد عمل شده و آن ها را کنترل 
می کنند. عالوه براین، این مواد معدنی آرامش بخش بوده 
و ضربان قلب را تنظیم می کنند. یادتان باشد که میوه ها، 
سبزیجات و غالت کامل حاوی پتاسیم هستند. منیزیم نیز 
در میوه های خشک، غالت، دانه ها و سبزیجات وجود دارند. 
اما توجه داشته باشید که این ماده معدنی در حین پخت وپز 

سبزیجات از بین می رود.
نوشیدنی های ضداسترس: 

اسموتی چغندر و گوجه فرنگی، آب چغندر
خوشبختانه فصل چغندر در راه است و چند ماه دیگر به 
بین  از  برای  توصیه می شود  بنابراین  یافت می شود.  وفور 
بردن استرس و حتی افسردگی فصلی از این ماده غذایی 

غافل نشوید.
مواد الزم:

کلم قرمز 3 برگ

گوجه فرنگی 1 عدد
چغندر نصف یک عدد

روش تهیه و استفاده: سبزیجات را به خوبی بشویید. آن ها را 
خرد کرده و داخل مخلوط کن بریزید تا کاماًل میکس شوند. 
یک نوشیدنی خوش رنگ و خوش طعم حاصل می شود که 

برای مصرف عصرها بسیار مناسب است.
نوشیدنی سیب و تمشک: 

مواد الزم:
سیب ۲ عدد

تمشک 7 عدد
برگ نعنا چند پر برای خوش طعمی

روش تهیه و استفاده: مواد اشاره شده را به خوبی بشویید 
و داخل مخلوط کن بریزید تا یک نوشیدنی یک دست با 
که  کردید  مشاهده  اگر  شود.  حاصل  قرمز-صورتی  رنگ 
نوشیدنی تان خیلی غلیظ شده است مقدار اندکی آب به آن 
اضافه کنید. بعد از آماده شدن این نوشیدنی خیلی زود آن 
را مصرف کنید. این نوشیدنی برای صبحانه یا شام فوق العاده 

است.
آب سبزیجات

مواد الزم:
گوجه فرنگی 1 عدد

جعفری چند برگ
اسفناج 5 برگ

کاهو 5 برگ
کرفس نصف یک شاخه

روش تهیه و استفاده:
دهید.  به خوبی شستشو  را  که سبزیجات  نکنید  فراموش 
سپس تمام سبزیجات اشاره شده را به خوبی میکس کنید تا 
یک نوشیدنی کامالً یکدست حاصل شود. سپس می توانید 
این نوشیدنی را با نصف لیوان آب مخلوط کرده و قبل از دو 
وعده غذایی اصلی میل کنید. این نوشیدنی تمام فشارهای 
عصبی وارده را آزاد کرده و مواد مغذی بسیار خوبی وارد 

بدن می کند.
نوشیدنی توت فرنگی و موز

مواد الزم:
توت فرنگی 8 عدد
گالبی سبز 1 عدد
موز رسیده 1 عدد

مخمر آب جو 1 قاشق
روش تهیه و استفاده

این نوشیدنی نیز بسیار خوشمزه و در عین حال بسیار مفید 
است. در واقع این نوشیدنی منبع آنتی اکسیدان ها بوده و 
همچنین مدر و آرامش بخش فوق العاده ای است. توت فرنگی 
باعث افزایش میزان اندورفین موجود این نوشیدنی می شود. 
کافی است مواد ذکر شده را بشویید و در مخلوط کن بریزید 
و به خوبی میکس کنید. این نوشیدنی برای صبحانه بسیار 
عالی است. توصیه می شود دو یا سه روز در هفته از این 

نوشیدنی استفاده کنید.

از عوامل مؤثر
بی خوابی و کم خوابی: زمانی که افراد از خواب کافی و 
مناسبی نداشته باشند، بین دو هورمونی که پیام سیر 
بودن و گرسنگی را به مغز می دهند تداخل ایجاد 
شود و احساس گرسنگی بیشتر تحریک می شود و 

درنتیجه فرد احساس گرسنگی کاذب می کند.
مصرف زیاد شیرینی جات: زمانی که در مصرف انواع 
به  قندخونتان  می کنید  رویی  زیاده  شیرینی جات 
احساس گرسنگی  و  افزایش می یابد  زیادی  میزان 

کاذب می کنید.
کاذب  گرسنگی  حساس  بدن:  آب  ذخایر  کمبود 
می تواند ناشی از کم آبی بدن باشد زیرا زمانی که آب 

بدن از میزان طبیعی کمتر می شود، مغز پیام اشتباه 
گرسنگی را مخابره می کند و شما تنها با مصرف یک 
لیوان آب می توانید به این احساس گرسنگی پایان 
آب  لیوان  یک  مصرف  از  بعد  درصورتی که  دهید. 
گرسنگی شما برطرف شد، توصیه می شود در طول 
روز برای جبران کمبود ذخایر آبی بدن آب بنوشید.

پرخوری  با  را  خود  استرس  افراد  برخی  استرس: 
استرس زا  زمانی که در شرایط  و  برطرف می کنند 
قرار می گیرند به شدت احساس گرسنگی و اقدام به 
پرخوری می کنند و به همین دلیل دچار اضافه وزن 

می شوند.

اگر همیشه احساس گرسنگی می کنید، بخوانید
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هفت سد، در برابر پیشرفت اقتصادی- فرهنگی 
ایران در ۵۰۰ سال اخیر برپا بوده اند بی گمان تا 
این سدها پابرجا باشند، ایران به جرگه کشورهای 

پیشرفته نخواهد پیوست:
1- نبود تراکم سرمایه: زیربنای پیشرفت اروپا از 
سده 1۶ و آغاز برون رفت از چرخه نداری، مهیا 
بود.  سرمایه  تراکم  تشکیل  برای  بسترها  شدن 
مدرنیته  دوران  به  ورود  زمینه ای  چنین  بدون 
ناممکن بود. در این زمینه دیدگاه های والراشتاین 

را بنگرید.
شوربختانه دست کم در پنج سده اخیر، حکومت ها 
نه تنها بستر انبوهی سرمایه را مهیا نکرده اند که 
سرمایه  تراکم  تشکیل  مانع  ابزاری  هر  با  خود 

شده اند
2- تزلزل مالکیت: در بریتانیای کبیر )انگلیس، 

بس  اخیر،  سال   ۵۰۰ طی  و...(  ولز  اسکاتلند، 
و  زمین  بر  مالکیت شخصی  که  پیش آمده  نادر 
سرمایه از سوی حکومت مورد تعرض قرارگیرد؛ 
به عبارت دیگر حتی برای باالترین جرم سیاسی نیز 
از  فرد و خانواده بس دور  از یک  مالکیت  سلب 
انتظار و خالف هنجار گرامیداشت مالکیت بوده 

است.
اصلی  کانون  مدت  همین  طی  ایران  دراین باره 
از صفویه  جهان اسالم، در جهت سلب مالکیت 
حکومت ها  بهتر  عبارت  به  است.  بوده  تاکنون 
قوانین  به  بی توجه  و دولت ها هر جا خواسته اند 
سلب  دولت ها،  بلکه  و  رژیم ها  تغییر  با  شرعی 
رویه ای  چنین  پیش گرفته اند.  در  را  مالکیت 
به ویژه  سرمایه گذاری،  امنیت  مسیر  در  مانعی 
سرمایه گذاری درازمدت بوده است. هم چنین این 
مورد با مورد شماره یک به هم پیوسته و وابسته اند.
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که  شده  باعث  سرمایه ای،  مالی-  امنیت  کمبود 
کنند:  ورود  میدان  دو  به  داخلی  سرمایه گذاران 
امالک و مستغالت و بازار پولی- مالی. مثالبیش 
از ۸۵٪ سرمایه ها در جمهوری اسالمی، به خاطر 
کوتاه مدت،  یا  و  فوری  و  آنی  سود  به  رسیدن 
یا  و  ساخت وساز  و  زمین  خریدوفروش  به سوی 
بانک، بورس و سفته بازی و ربا و...گرایش دارند؛ 
در چنین فضایی امکان توسعه صنعتی- خدماتی 

محال است
4- ستم و فساد: با خواندن کتاب های دوران صفویه 
تا پهلوی درک گستردگی گونه های هولناک جور 
سخت  قاجار،  پایان  تا  به ویژه  بیداد،  و  ستم  و 
نیست. امروزه روز نیز که فساد در قالب رانتبری 
و دزدی های غول آسا برای عالم و آدم روشن است؛

۵- ناسازماندهی ساختاری: به گمانم بزرگ ترین 
مسئله تاریخ ۵۰۰ ساله ایران، به ویژه از جنبش 
مشروطه بدین سو، نبود و یا ضعف بارز سازماندهی 

اداری-  ساختارهای  کهنگی  و  دولت ها  و  مردم 
یا  و  ملی  استراتژی  نبود  است.  بوده  سیاسی 
نابخردی و آرمانی بودن طرح و برنامه های توسعه 
بسترهای  برترین  از  یکی  اقتصادی،  فرهنگی- 

سازماندهی نشدن مردم- دولت بوده است؛
۶- سیاست خارجی سترون: »دنگ شیائو پینگ 
» معمار چین نوین و مخالف برنامه های مایو، در 
تکان دهنده  گزاره ای  خارجی  باسیاست  ارتباط 

دارد:
»اگر سیاست خارجی نتواند بستر پیشرفت خلق 
که  بهتر  همان  کند،  پهن  را  مادری  سرزمین  و 
درب وزارت مربوطه بسته شود. مسئوالن سیاست 
بزرگ )سرمایه گزاری  فشار  زمینه  باید  خارجی 

کالن خارجی( را برای رفاه توده ها فراهم آورند.«
این در حالی است که استراتژی سیاست خارجی 
تاریخی ما در بیشتر دوره ها، سترون )عقیم( و یا 
است. سیاست  بوده  مآبانه  نظامی  و  ایدئولوژیک 

مردم،  و  کشور  اقتصادی  یاری  به جای  خارجی 
پیشرفت ملت و کشور را گروگان گرفته است.

استراتژی  هرگاه  خودبسندگی:  استراتژی   -7
خودبسندگی )خودکفایی( بنیاد پیشرفت )توسعه( 
کشوری قرار گرفت، به دلیل انزوا و دور شدن از 
جهان دگرگون شونده، بی گمان واپسگرا خواهد 
شد؛ دوم این که استراتژی خودبسندگی تنها و یا 
بیشتر، زمینه اقتصاد معیشتی )بخورونمیر( را مهیا 
خواهد ساخت؛ و سوم این که کشور را از رقابت 

مفید دور خواهد کرد.
 به گمانم در مقیاس کالن و بدون تمرکز بر برخی 
هفت  این  دوم،  پهلوی  دوره  در  به ویژه  دوره ها 
زنجیر طی ۵۰۰ سال اخیر، ایران و مردمانش را 
دربند خود گرفتار ساخته است. تا این سلسله از 
هم پاره نشود، ایرانیان همچنان ناگزیرند در چرخه 

کمتر توسعه یافتگی متوقف بمانند.

توسعه ایران اسیر توسط هفت زنجیر

محمدشاه  صدراعظم  میرزاآقاسی،  میگویندکه 
اهمیت  کشور  امور  در  چیز  دو  تقویت  به  قاجار، 

ویژهای میداده است.
با  مقابله  برای  ابزارآالتجنگی  و  توپ  تهیه  یکی 
و  زراعت  توسعه  و  قنات  حفر  دیگری  و  دشمنان 

کشاورزی.
در هراحوال در زمان فراغتاز امور کشور، مقنیان را 
صدامیزده و به آنها میسپرده که به حفر قنات 

مشغول شوند.
مقنیان  کار  به  سرکشی  برای  آقاسی  میرزا  روزی 
میزان  و  حفرشده  چاههای  عمق  از  تا  بود  رفته 
این  از  یکی  مقنی  کند. سر  پیدا  اطالع  آنها  آب 
قناتها گفت تاکنون به آبی نرسیدهاند و ازآنجاکه 
بهکارخود اطمینان داشت، اذعان کرد که از این چاه 

هیچ رگه آبی یافت نمیشود.
و  تشویق کرد  کار  ادامه  به  را  او  اما  آقاسی  میرزا 

گفت که نباید به این زودیها ناامید شود.
روند  از  اطالع  برای  میرزا  دوباره  و  روزها گذشت 
بار  این  رفت. سرمقنی  قناتها  کار حفر  پیشروی 

هم به میرزا گفت:
دارم  اطمینان  کارخودم  از  من  میرزاآقاسی!  حاج 
و قباًل هم گفته بودم که این چاه آب ندارد و ما 
داریم وقت خود را تلف میکنیم. بهتر این است که 
به سراغ زمین دیگری برویم و خودمان را بیجهت 

معطل نکنیم.
میرزا آقاسی نهایتاً در پاسخ به این حرف و البته 
اصرار مقنی برای خاتمه کار از کوره دررفت و گفت:

به تو چهربطی دارد که زمین آب دارد یا نه؟! برای 
ما آب نداشته باشد، برای تو که نان دارد. کارت را 
انجام بده و حقالزحمهات را بگیر. ممکن است که 
این کار برای من سودی را در پی نداشته باشه و 
حتی من ضرر هم ببینم اما برای تو حتماً سود دارد.

»برای ما آب ندارد، برای تو که نان دارد«

در  بنگاه های  »توانمندسازِی  یعنی  کار  اساس  وقتی 
معرض سقوط« توسط دولت به طور کامل نادیده گرفته 
شده است، وعده های مسئوالن برای پرداخت دو یا سه 
ماه حقوق کارگران یا پرداخت موضعی و مقطعِی حق 
بیمه ی آنها نمی تواند بنگا هایی مانند هپکو یا هفت تپه 

را به رونق و شکوفایی برساند.
دولت در دهه های گذشته، هیچ تالشی برای حمایت 
واقعی از واحدهای صنعتِی در معرض خطر و متزلزل 
نیز  حمایت  عدم  این  نشانه ی  است؛  نداده  صورت 
سرنوشت غول های صنعتی ایران در سال پایانی دهه 
۹۰ خورشیدی است: کارگران مجتمع نیشکر نزدیک به 
شصت روز است که در حال اعتراض هستند؛ کارگران 
هپکو اراک نیز بیش از ده روز است که در اعتراض به 
بالتکلیفی و متوقف ماندن طوالنی تولید، دست از کار 
کشیده اند و در محوطه شرکت دست به تجمع صنفی 
زده اند. واگذاری ۵۵ درصد سهام این شرکت به جای 
دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، عاملی است که 
مزید بر علت شده و به نگرانی کارگران دامن زده است.

گسترش اعتراضات در هفت تپه
اعتراض و تجمع صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در 
محدوده ی شرکت و خیابان های شوش خوزستان، آنهم 
در دمای باالی ۵۰ درجه، آنچنان گسترده شد که هفته 
گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در گیرودار این 
اعتراض طوالنی به شوش رفتند تا از نزدیک با کارگران 

صحبت کنند و بدانند که آنها چه می خواهند.
اعتراض گسترده ی کارگران هفت تپه، مسئوالن را به 
این  کارگران  از  دفاع  در  انداخته که هریک  صرافت 
مجتمع، داد سخن بدهند و گوی حمایت لفظی را از 

دیگران بربایند.
)نماینده  خضریان  علی  تیرماه،  چهارم  و  بیست 
دومین  نوشت:  توییتر  در  اسالمی(  شورای  مجلس 
جلسه بررسی و پیگیری مشکالت کارگران هفت تپه 
در مجلس برگزار شد و ضمن تمدید دفترچه تأمین 
اجتماعی کارگران بدون دریافت هزینه تا پایان سال، 
حقوق معوق اردیبهشت و خرداد نیز ظرف یک هفته 
پرداخت شود و موضوع اخراج ۵ نفر از کارگران نیز 
در شورای تأمین استان بررسی گردد. ازآنجاکه حفظ 
سطح کشت هفت تپه برای تأمین صرفه اقتصادی از 
ملزومات مجموعه برای جلوگیری از بیکاری کارگران 
در آینده می باشد، مقرر شد استاندار خوزستان بر سطح 
کشت نیشکر حداقل 3 هزار هکتار نظارت نماید و با 
بررسی بیشتر تالش نماید این مقدار تا 4 هزار هکتار 

نیز افزایش پیدا کند.
 دامنه اعتراضات در هپکو

بیست و دوم مرداد،  نیز، چهارشنبه  در مورد هپکو 
جلسه ای با حضور مقامات استانی و دادستان کل کشور 
این نشست، مشکالت  برگزار شد؛ مهم ترین موضوع 
هپکو بعد از واگذاری بود. منتظری دادستان کل کشور 

در این نشست، به چند موضوع مهم اشاره کرد:
1. تکلیف می کنیم به تأمین اجتماعی که این شرکت را 
به رونق تولید برساند و نباید تنها از خود شرکت خرج 

شود و باید سرمایه بیاورند برای تولید در شرکت.
هرچه  خواستند  اجتماعی  تأمین  نمایندگان  از   .2
و  هلدینگ  مدیریت  تکلیف  تعیین  از  بعد  سریعتر  
گرفتن برنامه کاری از مدیران با برنامه زمان بندی شده، 
گزارشی را به دادستان کشور بدهند که در چه مدت 
می توانند هپکو را به چرخه تولید برگردانند و برنامه 

کوتاه مدت و بلندمدت آنها چیست؟
3. دستور دادند با همکاری مدیرکل دادگستری استان 
مرکزی و دادستان محترم پرونده حسابرسی از شرکت 

هپکو صورت گیرد و به جریان بیفتد.
4. مقرر شد نسخه ای از تفاهم نامه های مطرح شده را به 
دادستانی ارائه کنند و هر جا که نیاز به کمک داشتند 
مدیران تأمین اجتماعی اعالم نمایند تا زودتر تبدیل به 

قرارداد بشود.
کارگران،  گسترده ی  اعتراضات  گرچه  بااین همه، 
که  نموده  مجاب  را  مجلس  نمایندگان  و  مسئوالن 
امروزه در  بزرگ که  به مشکالت چند غول صنعتی 
بیندازند،  نگاهی  گوشه  هستند،  سقوط  آستانه ی 

و  کار  رسیدن  اینجا  به  چرایی  که  موضوع  اصل  اما 
ریشه های بروز بحران است، نادیده گرفته شده است.

نقش غایِب دولت
چرا همه شرکت های بزرگ و مادرصنعتی ایران، بعد 
سقوط  سراشیبی  به  بخش خصوصی  به  واگذاری  از 
می افتند و دیگر هیچ زمان روی رونق و سربلندی را 
نمی بینند؟ از آن مهمتر چرا دولتی که همواره شاهد 
واحدهای  بسیارِ  مشکالت  واکنِش  بدون  و  خاموش 
واگذار شده است، هیچ تالشی برای »توانمندسازی این 
بنگاه ها« صورت نمی دهد؟ آیا اصرار بر اجرای اصل 44 
قانون اساسی و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی، 
صرفاً به معنای نابودی شرکت های بزرگ و بنگاه های 
اهلیت  پایش  بر  نباید عالوه  آیا دولت  صنعتی ست؟! 
خریداران و مالکان خصوصی، بر سطح تولید و میزان 
کارایی بنگا ه ها بعد از واگذاری هیچ   نظارتی داشته 

باشد؟
کافیست به سرنوشت همین دو واحد یعنی هفت تپه و 
هپکو نگاهی بیندازیم تا دریابیم خصوصی سازِی بیمار 
در ایران، صرفاً هبه کردن بوده است بدون هیچ نظارتی 
بر چند و چون کار و پس ازآنکه یک واحد باعظمت 
و غول پیکر در معرض سقوط و نابودی قرار گرفت و 
تولید به طور کامل متوقف شد، بازهم هیچ گاه دولت 
به صرافت نمی افتد که اوضاع را جمع وجور کند و با 
عمل به مسئولیت های حاکمیتی خود، واحِد در معرض 

نابودی را به توانمندی برساند.
گذشته ی شرکت هایی که در معرض سقوط قرار دارند

برای نمونه، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

در 14 کیلومتری شهر شوش و 1۰ کیلومتری معبد 
چغازنبیل به وسعت 24 هزار هکتار قرار دارد که در 
سال 133۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت 
از سال 134۰ آغاز شد، ولی در سال 13۵4 رسماً با 
نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای 
تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده های وابسته ثبت 
شد. در سال 13۹1 پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات 
مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت 
نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. تا سال 13۹4 این 
صنعتی  کارخانه های  بزرگترین  از  یکی  که  شرکت 
استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد در اختیار 
دولت بود. در این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این 
شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار 
کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار 
شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیئت واگذاری در 21 
شهریورماه 13۹4 که در محل سالن جهاد اقتصادی 
موضوع  تشکیل شد،  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح 
و موردبحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم 
گرفته شد، 1۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار 

شود.
بعدازاین تاریخ، هفت تپه کاماًل رو به تخریب گذاشت؛ 
کارگران بارها و بارها اعتراض کردند و در ارتباط با 
توضیح  دولت  از  مالکان  و  مدیریتی  تیم  ناکارآمدی 
خواستند؛ آنها خواستار بازگرداندن مدیریت و مالکیت 
به  قرار  اگر  نمودند  اعالم  و  دولت شدند  به  شرکت 
چرا  ناکارآمد؛  خصوصی  بخش  چرا  است،  واگذاری 
خود  به  تعاونی  قالب  در  را  شرکت  چرا  نه؟!  تعاونی 
کارگران واگذار نمی کنند تا شورایی متشکل از صاحبان 

اصلی یعنی کارگران، کارخانه را مدیریت کنند؟!
در مورد هپکو نیز اوضاع به همین ترتیب است؛ هپکو در 
سال 13۵4 در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری 
شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده 
در  راهسازی  و  کشاورزی  و  صنعتی  آالت  ماشین 
خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال 13۸3 فرآیند 
خصوصی سازی این شرکت رقم خورد و ازآن پس روز به 

روز اوضاع وخیم تر شد.
 13۹۵ دی ماه  از  مرکزی  استان  مدیران  و  استاندار 
سازمان  به  کارخانه  این  بازگرداندن  دنبال  به 
پیشنهاد  نهایت  در  و  بودند  ایران  خصوصی سازی 

واگذاری این کارخانه به شرکت »هیدرو اطلس« ساوه 
مطرح شد و در بهمن ماه 13۹۵ هپکو به هیدرواطلس 
را  موجود  مشکالت  واگذاری  این  ولی  شد.  واگذار 
مشکالت  تولیدات،  حجم  کاهش  دوباره  نکرد؛  حل 
دچار  را  هپکو  بانکی،  بدهی های  فشار  و  کارگری 
سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو 
استعفا داد. درنهایت، سازمان خصوصی سازی باتوجه به 
اختیار مالکانه ۶۰.7 درصدی بر هپکو اقدام به تعیین 

مدیرعامل جدید در خرداد ۹7 کرد.
دولت به میدان بیاید

از  نمایندگی  به  خصوصی سازی  سازمان  سیطره  اما 
جانب دولت نیز نتوانست مشکالت هپکو را برطرف 
اسالمی  شورای  رئیس  )نایب  رنجبر  ابوالفضل  سازد؛ 
کار هپکو( در این رابطه می گوید: نزدیک به یک سال 
است که تیم مدیریتی سازمان خصوصی سازی در هپکو 
مستقر شده است اما بااین وجود، هنوز تولید در هپکو 
متوقف است؛ این تیم مدیریتی آن چنان ناکارآمد بوده 
که در این یک سال نتوانسته برای این شرکت، یک 
سفارش ساخت بگیرد و دستمزد کارگران نیز با دریافت 

وام یا فروش اموال کارخانه پرداخت شده است.
رنجبر مهمترین خواسته ی کارگران هپکو را اداره دولتی 
توانمندسازی آن  به مدت ۵ سال و  کارخانه حداقل 
می داند و می گوید: در این شرایط، واگذاری ۵۵ درصد 
سهام به سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی صنعتی 
نیست و الجرم نمی تواند در به رونق رسانِی هپکو نقش  
ایفا کند، کارگران را بسیار نگران کرده است؛ به راستی 
این واحد صنعتی که زمانی غول ماشین آالت  آینده 
سنگین در خاورمیانه بود چه خواهد شد؟ چرا دولت 
فکری به حال احیای تولید در هپکو نمی کند؛ مگر 

براساس قوانین باالدستی، هیچ وظیفه ای ندارد؟!
با این حساب، وقتی اساس کار یعنی »توانمندسازِی 
طور  به  دولت  توسط  سقوط«  معرض  در  بنگاه های 
مسئوالن  وعده های  است،  گرفته شده  نادیده  کامل 
برای پرداخت دو یا سه ماه حقوق کارگران یا پرداخت 
موضعی و مقطعِی حق بیمه ی آنها نمی تواند بنگا هایی 
مانند هپکو یا هفت تپه را به رونق و شکوفایی برساند؛ 
دولت اگر نمی خواهد خود اداره این کارخانجات مادر 
را در اختیار داشته باشد، چرا به احیای بخش تعاونی 
هر  به  مگر »خصوصی سازی  نمی اندیشد؛  اقتصاد  در 

قیمتی« تکلیف قانون اساسی است؟!

چرا خصوصی سازی با نارضایتی کارگران عجین شده است؟!

یکی از معضالت شهرهای 
شدید  کمبود  کوچک، 
مدیران نخبه، تحصیلکرده 
و دارای شجاعت مدیریتی 
قطعاً  و  حتماً  میباشد. 
شهرستان  یک  پیشرفت 
کوشش  و  تالش  درگرو 
و  قوم گرا  مدیران  است.  شهرستان  آن  مدیران 
مدیرانی که با سفارش و فشار قوم ها، طایفه ها و 
گروه های سیاسی پست های مدیریتی را تصاحب 
ایستایی یک  و  نمودند موجب پسرفت، سکون 
منطقه می شوند. بودجه آوری در یک شهرستان 
نیاز به مدیران جسور، پیگیر و شجاع دارد. در 
علم  یک  اینکه  بر  عالوه  مدیریت  امروز  جهان 
می باشد یک نوع هنر هم می باشد. یک مدیر خالق 
باید دائماً مطالعات خود را به روز کند و اشراف 

علمی به حیطه مورد مدیریت خود داشته باشد، 
مدیری که در عمر مدیریت خود چندین مقاله 
یا کتاب مطالعه نکرده و اطالعاتش به روز نباشد 
نمی تواند در کار خود موفق باشد. اگر تجزیه و 
تحلیلی از اوضاع رامهرمز داشته باشیم و پیشرفت 
شهرستان رامهرمز را با شهرهای همجوار رامهرمز 
مانند: دزفول، اندیمشک، و بهبهان مقایسه کنیم 

متوجه عمق فاجعه خواهیم شد.
مدیران  به  مبرم  نیاز  رامهرمز  شهرستان  امروزه 
چابک، شجاع در تصمیم گیری و بودجه آور دارد. 
در پهنه تاریخ ایران اسالمی شهرستان رامهرمز 
دارای تمدنی کهن بوده که کشف گنج منطقه 
جوبجی این امر را بیشتر ثابت کرده است. گنج 
رامهرمز ثابت کرد سابقه تمدن رامهرمز به چند 
هزار سال می رسد؛ ولی آیا این تمدن کهن و تاریخ 

زرین با حال و روز امروز رامهرمز سازگاری دارد؟

نکرده  پیشرفتی  هیچ  رامهرمز  که  سالهاست 
است، سالهاست که رامهرمز در آتش قوم گرایی و 
طایفه گری دارد می سوزد. آیا وقت آن نرسیده 
شایسته ساالری به جای قوم گرایی و طایفه ساالری 
قرار گیرد؟ یکی از وظایف مهم نماینده قوه مجریه 
در رامهرمز یعنی فرماندار، ارزیابی مدیران ادارات 
مدیران کل  به  آنان  ارزشیابی  و  ارزیابی  اعالم  و 
مربوطه می باشد، اما آیا فرمانداران گذشته رامهرمز 
به این وظیفه خود عمل نموده اند؟ یکی از وظایف 
وکالی ما مردم در مجلس نظارت بر عملکرد قوه 
مجریه است. نماینده مجلس بدون دخالت در کار 
اجرا باید کاستی ها و ضعف مدیران شهرستان را 
به مسئوالن باالدستی اطالع داده و پیگیر اصالح 
در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  گردد.  امور 
بسیاری از شهرستان های خوزستان فعال بوده 
سهم  اما  نموده  احداث  تولیدی  کارخانه های  و 

شهرستان رامهرمز تقریباً صفر است، آیا مدیران 
شهرستان رامهرمز و فرمانداران رامهرمز از خود 
سؤال کرده اند چرا نتوانسته اند هیچ سرمایه گذاری 

را جذب نمایند؟
به  نیاز  از هر زمان دیگری  بیش  رامهرمز  امروز 
مدیران فراقومی و فرا طایفه ای دارد. امروز رامهرمز 
قانونی  منع  باوجود  که  ندارد  نیاز  مدیرانی  به 
دخالت در انتخابات خود را به آب و آتش زده تا 
فرد خاصی پیروز شود. این مدیران باید صندلی 

خود را به مدیران اجرائی بدهند.
که  بگذریم  خوزستان  سیمان  شرکت  از  اگر 
بجز  دارد،  را  آن  داعیه  هم  هفتکل  شهرستان 
کارخانه گچ رامهرمز که پیش از انقالب اسالمی 
 4۰ از  بیش  این  در  متأسفانه  شد،  احداث 
در  صنعتی  کارخانه  هیچ  اسالمی  انقالب  سال 
رامهرمز احداث نگردیده است. این در شرایطی 

پتروشیمی،  زیرساخت های  رامهرمز  که  است 
کارخانه شیشه سازی، کارخانه های پیش ساخته و 
کارخانه های پایین دستی پتروشیمی را دارد اما 

چرا تاکنون اقدامی نشده است؟
این ضعف ها نه از نظام مقدس جمهوری اسالمی 
بلکه  رامهرمز،  مردم  از  نه  می شود  نشأت گرفته 
این ضعف ما نشأت گرفته از مدیران غیر خالق و 
مدیرانی است که به وضع موجود قناعت کرده و 
خود را وارد چالش نکردند و افکار توسعه ای ندارند. 
امروز رامهرمز به یکی از شهرستانهای ضعیف و 
فاقد صنعت تبدیل شده و در کشاورزی هم حرفی 
برای گفتن ندارد. شاید فصل خداحافظی برخی 
مدیران رامهرمز فرارسیده باشد و آنها باید صندلی 

خود را به مدیران خالق تحویل دهند.

کتاب فرهنگ سنگ و سگ

ازمحمدرضاشعبانعلی،جامعهشناس
مقطع کوتاهی سیگار می کشیده ام و خوشبختانه مدت هاست کشیدن سیگار 

را ترک کرده ام.
در میان نامه ها و کامنتها در سایت و صفحه ی فیس بوکم، تعدادی پیام 

دریافت کردم با این مضامین که:
از  نمیکشی  باسوادی! خجالت  و  تو فهمیده  تابه حال فکر میکردیم  ما   
اینکه سیگار میکشی؟ اصاًل به چه حقی کسی که ماهیانه صدها هزار نفر 
نوشته هایش را میخوانند و الگوی جوانان است باید عکس سیگار کشیدن 

روی سایت بگذارد؟ و …
آن نوشته و این کامنت ها، برخی از دردهای جامعه را که سالهاست به آن 

عادت کرده ایم پیش چشمم آورد.
نخستین درد را »اعتقاد« به »الگوی کامل« می دانم.

 تفکری که میگوید یک فرد یا باید از همه لحاظ الگو باشد یا اساساً الگو 
نیست.

تفکری که انسانها را »همه« یا »هیچ« میکند. تفکری که هرگز نمی پذیرد 
انسانها، »مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها« هستند و اساساً »انسان بودن« 

یعنی ترکیب این دو که اگر چنین نبود،  یا شیطان بودیم و یا فرشته.
برای  است.  کرده  تحمیل  ما  جامعه  به  را  زیادی  هزینه های  تفکر  این 
جستجوی الگو نیازمند باستان شناسی تاریخی هستیم. جستجوی کسانی 
چنان دوردست که بدیهایشان محوشده و تنها فسیلی از خوبی هایشان 

برجای مانده باشد.

در اثر همین تفکرست که از انسانهای زنده تقدیر و تجلیل نمیکنیم. چه 
آنکه میترسیم امروز تحسینش کنیم و فردا حرفی بزند یا کاری بکند که به 

مذاق ما خوش نیاید.
فقط وقتی مرد و مطمئن شدیم دیگر کاری نمیکند و حرفی نمیزند، او را 
با یک زندگی سانسور شده به الگوی جامعه بدل میکنیم. نیاموخته ایم که 
یک نفر میتواند معتاد باشد، اما فلسفه را خوب بفهمد. یک نفر میتواند الکلی 

باشد،  اما خوب شعر بگوید.
. یک نفر میتواند خیانتکار باشد اما ریاضی را خوب بیاموزد.

 یک نفر میتواند نماز نخواند، اما اقتصاد را خوب بفهمد.
دلیل نمیشود »آنچه خوبان همه دارند« را »من و تو« یکجا داشته باشیم. 
با تمام وجود بر این باورم که جستجوی کسی که – به سلیقه ی ما - هیچ 
ایرادی ندارد و سراپا حسن است، ریشه ی »بت سازی« و »بت پرستی« 

است.
دومین درد را »ظاهربینی و کوته نظری« می نامم. ایرادهای جزئی کوچک 

را »بزرگ« می بینیم و ایرادهای بزرگ پنهان را »کوچک« می پنداریم.
فرهنگی که در آن »دود سیگار را به حلق خود دادن« عیب است؛ اما »دود 

خودرو را به حلق خلق دادن« عادی تلقی می شود.
فرهنگی که در آن »مستی از شراب« جرم است و »سرمستی از قدرت«، 

طبیعی است.
به  »پاکدامنی«  اما  است  اولویت  حجاب«  »حفظ  آن،  در  که  فرهنگی 

فراموشی سپرده میشود.
فرهنگی که در آن، »کثیفی خانه« زشت است اما بیرون ریختن زباله از 

خودرو، زشت تلقی نمیشود.
فرهنگی که در آن، برداشتن یک قطعه از یک کارخانه، »دزدی« است اما 

خریدن غیرقانونی مجوز یک کارخانه،  زیرکی است.

فرهنگی که در آن، اگر »نماز« نخوانی، از حوزه ی دین خارج هستی، اما اگر 
»غیبت« کردی و »تهمت« زدی، همچنان مؤمنی.

فرهنگی که در آن، به روز »قضاوت« ایمان داریم،  اما صبر نداریم تا »قضاوت 
در مورد دیگران« را به »روز قضاوت« موکول کنیم؛ و بدتر از آن اینکه،  
جامعه، »ایرادهای کوچک آشکار« را تنبیه میکند و »سرطان های بزرگ 
پنهان« را تجلیل! چنین میشود که »دختران با تار موی آشکار« دستگیر 

میشوند و دزدان، با »دم خروس پنهان« در میانه ی شهر آزادانه میگردند.
چنین میشود که آنکس که یک نفر را کشته است،  اعدام میشود و آنکه 
هرروز صدها سال عمر مردم را در پای اینترنت، به دلیل کندی و کنترل 
محتوا، تلف میکند، آزادانه به زندگیش ادامه میدهد. به نظر می رسد این 
نگرش فرهنگی، ریشه ی تاریخی نیز دارد. چنانکه ظاهراً از زمان سعدی، 
عادت ما بر آن بوده که »سنگ ها« را می بسته ایم و »سگ ها« را رها 

می کرده ایم...
و در فرهنگی که مردم »به ظاهر« نگاه می کنند، »اشتباهات کوچک« را 
بزرگ می شمارند و »گناهان بزرگ« را نادیده می گیرند، فرهنگی که تو 
را معصوم می خواهد و به تو »حق خطا کردن« نمیدهد، باید هرروز یک 

»ماسک« بر چهره بزنی.
هیچ کس واقعیت تو را نمی داند. در خانه به شکلی زندگی میکنی و در بیرون 

شکل دیگر. با هر گروه از دوستانت به شکلی حرف میزنی.
در رسانه ها یک حرف میزنی و در زندگی شخصی به شکل دیگری زندگی 
میکنی. در ورود به سازمان خود، چادر بر سر میکنی و شب هنگام، در 

مهمانی ها پرسه میزنی...
گویی که بالماسکه ی بزرگی در کار است. بالماسکه ای که میلیون ها نفر 
در آن نقش ایفا میکند. هر یک نقابی بر چهره: نه برای یک شب که تا 

لحظه ی مرگ...

 اخبار کوتاه خبر

عبدالکریمامیریان

یدالهکریمپور
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برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند، برابر ماده 3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد.ضمناً مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی از تاریخ انتشار یک ماه می باشد./
امالک واقع در بخش 1 رامهرمز

1.آقای علی رضا کریم زاده فرزند حمداله دارای کدملی 1911105280 بشناسنامه 62 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12/20 مترمربع قسمتی از پالک 429 تا 422 – 431 تا 430 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری شده از 
مالکیت رسمی عبدالستار صاحب زاده ورثه عبدالنبی صاحب زاده.

2.آقای ستار یوسفی پور فرزند مزبان دارای کدملی 1910114235 بشناسنامه 11413 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 56/30 مترمربع قسمتی از پالک 754 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه محمد 
بهبهانی نسبت به 46/5 مترمربع و از مالکیت خورشید هادی قنوات نسبت به 9/75 مترمربع.

3.خانم سکینه اصالنی فرزند علی شاه دارای کدملی 1751589196 بشناسنامه 970 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 154/40 مترمربع قسمتی از پالک 1045 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان معلم 5 خریداری شده از مالکیت رسمی 
سکینه سیالنی.

4.آقای اردالن ممبینی فرزند خونبار دارای کدملی 1910951935 بشناسنامه 544 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 129/86 مترمربع قسمتی از پالک 1058 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم – خیابان معلم 5 خریداری شده از 
مالکیت رسمی فاطمه بیگم منوچهری احدی از ورثه عبدالحسین منوچهری.

5.خانم مدینه رامهرمزی فرزند نورمحمد دارای کدملی 1910108200 بشناسنامه 10810 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 205/85 مترمربع قسمتی از پالک 1098 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی 
محترم عسکری.

6.آقای سید فضل اله میرساالری فرزند سیدابراهیم دارای کدملی 1911883951 بشناسنامه 11 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 112/05 مترمربع قسمتی از پالک 1102 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان بنی هاشمی خریداری شده از 
مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز ))ورثه ابراهیم امین و غیرو((.

7.آقای عنایت اله بهروزی فرزند علی شا دارای کدملی 1911618091 بشناسنامه 6 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 55/24 مترمربع قسمتی از پالک 1200 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان ارشاد خیابان شهید آوینی خریداری شده از 
مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز.))ورثه ابراهیم امین و غیرو((

8.آقای محمد خسروانی نیا فرزند بهمن دارای کدملی 59997188899 بشناسنامه 5816 صادره از بهمئی نسبت به اعیانی 24 حبه از 72 حبه اعیانی یکباب خانه به مساحت 207/31 مترمربع قسمتی از پالک 1201 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ارشاد خریداری شده 
از مالکیت رسمی ابوالقاسم مریدزاده احدی از ورثه چراغ مریدزاده.

9.آقای بیژن جاللی فرزند فرج اله دارای کدملی 1911687352 بشناسنامه 16 صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی یک و نیم دانگ از اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/07 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1201 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان شهید آوینی 
خریداری شده از مالکیت رسمی اسمعیل هرمزی.

10.خانم فاطمه قرچه فرزند قربانعلی دارای کدملی 1911920251 بشناسنامه 82 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 208/77 مترمربع قسمتی از پالک 1206 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید ترکی خریداری شده از مالکیت رسمی 
عبدالستار قاسم پور.

امالک واقع در بخش 2 رامهرمز
11.آقای مهران احمدی مقدم فرزند خیبر دارای کدملی 1910146498 بشناسنامه 14635 صادره از امیدیه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/98 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی مصطفی 

صحنعلی زاده.
12.آقای صفدر بخشی فرزند خیبر دارای کدملی 1911643436 بشناسنامه 4 صادره از امیدیه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 336 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 نرگس 15 خریداری شده از مالکیت رسمی مصطفی صحنعلی زاده.

13.آقای علی مومن بوری پور فرزند علی ضامن دارای کدملی 4819816594 بشناسنامه 10 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281/30 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان بهشت آباد خریداری شده از مالکیت رسمی 
حفیظ اله خواجوی.

14.آقای ابوالقاسم یزدان فرد فرزند خداداد دارای کدملی 1911714627 بشناسنامه 69 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218/66 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان شقایق 11 خریداری شده از مالکیت رسمی 
نوراله مکوندی.

15.آقای قیصر احمدی فرید فرزند خیبر دارای کدملی 1911622005 بشناسنامه 2 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان نرگس 14 خریداری شده از مالکیت رسمی 
باقر یزدان پناه.

16.آقای هوشنگ کمایی فرزند علی دارای کدملی 1911600877 بشناسنامه 4 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/95 مترمربع قسمتی از پالک 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز روبروی مدرسه شهید امیری خریداری شده از مالکیت رسمی 
محمدرضا امیری احدی از ورثه بارونی امیری.

17.آقای بهنام جانی پور فرزند حبیب اله دارای کدملی 4818915041 بشناسنامه 9639 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتی از پالک 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان انتهای شقایق 8 خریداری شده از مالکیت 
رسمی فاطمه سرکهکی احدی از ورثه عبدالرضا سرکهکی.

18.آقای رحم خدا رخشانی موخر فرزند راه علی دارای کدملی 4819491301 بشناسنامه 3240 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150/23 مترمربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان پاسداران خریداری شده 
از مالکیت رسمی عزیزخون قیصری موگرمون.

19.آقای مندنی حاجی زاده فرزند علی بور دارای کدملی 1910127108 بشناسنامه 12700 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/96 مترمربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان پاسداران خریداری شده از 
مالکیت رسمی عزیزخون قیصری موگرمون.

20.آقای ولی محمد حاجی زاده فرزند ملک محمد دارای کدملی 4819520539 بشناسنامه 286 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه و چهاردانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 236/75 مترمربع قسمتی از پالک 25 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان 
پاسداران خریداری شده از مالکیت رسمی قمر ملک زاده نسبت به 194/75 مترمربع و از مالکیت ورثه محمدکریم زمانی نسبت به 42 مترمربع.

امالک واقع در بخش 3 رامهرمز
21.آقای اسکندر یوسفی چرمهینی فرزند مسیب دارای کدملی 1911064517 بشناسنامه 2 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1270/03 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوچه امام خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه 

مسیب یوسفی چرمهینی.
22.آقای علی کرم بهزادی فرزند نامدار دارای کدملی 19116488152 بشناسنامه 1 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 182/8 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان طالقانی خریداری شده از مالکیت رسمی شرکت 

احداث صنعت- سهامی خاص.
23.آقای محمدکریم آورند فرزند عبدالرحیم دارای کدملی 4819410318 بشناسنامه 541 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 184/46 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی 

سهراب بایمانی.
24.آقای محمود عیوضی فرزند مرتضی دارای کدملی 4819422601 بشناسنامه 1083 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/01 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز سلمان فارسی خریداری شده از مالکیت رسمی فرج اله 

عباسی هرمزی.
25.آقای حمداله محمدی پور فرزند راه خدا دارای کدملی 4819707108 بشناسنامه 901 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/11 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان پلیس خریداری شده از مالکیت رسمی حمداله 

عباسی هرمزی.
26.آقای علی پاتش فرزند راه خدا دارای کدملی 4819811525 بشناسنامه 4 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240/17 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی مهران دهقان احدی از 

ورثه ابراهیم دهقان.
27.آقای محمد آقائی فرزند مهرفی دارای کدملی 4819451332 بشناسنامه 1724 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان دکتر حسابی خریداری شده از مالکیت رسمی محمدعلی 

رخشانی نسب.
28.خانم کلثوم مومبینی فرزند حسن دارای کدملی 4818884332 بشناسنامه 4570 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.

29.آقای محمد خجسته فرزند عبدالکریم دارای کدملی 1754279325 بشناسنامه 162 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4943/20 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار کیمه مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
30.آقای عبدمحمد کاظمی نژاد فرزند محمد دارای کدملی 5999701074 بشناسنامه 4040 صادره از بهمئی نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 191/15 مترمربع قسمتی از پالک 9 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت 

رسمی اردشیر بهبهانی.
31.آقای محسن پویان فرزند عبدالصاح دارای کدملی 4819936077 بشناسنامه 3184 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/90 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 2 اصلی و اعیان 15 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت عرصه 

خریداری شده از مالکیت رسمی عباس نعمتی و اعیان مالکیت عباس نعمتی احدی از ورثه غالمعلی نعمتی.
32.آقای علی داد مزارعی خوب فرزند حداد دارای کدملی 5999705479 بشناسنامه 4479 صادره از بهمئی نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک 43 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان اسدآبادی خریداری شده از مالکیت 

رسمی شرکت تعاونی مسکن شماره 5 فرهنگیان رامهرمز.
33.آقای مرتضی بهادرام فرزند درویش دارای کدملی 1911093681 بشناسنامه 90 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/05 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 2 اصلی و اعیان 75 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوچه شهید علی 

بخشی عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی آفاق ثابتی و اعیان مالکیت رسمی نصرت فرقانی سعید آبادی.
34.آقای محمدیار آفروشه فرزند علی حسین دارای کدملی 4819473077 بشناسنامه 1404 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326/81 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی پروین 

و طوبی منصوری ورثه منصورمنصوری.
امالک واقع در بخش 4 رامهرمز

35.آقای خسرو حسینعلی پور فرزند خلیفه دارای کدملی 1911033204 بشناسنامه 249 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مرغداری به مساحت 9517/24 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش چهار رامهرمز به آدرس رامهرمز روستای زرزوری مالکیت رسمی و 
مشاعی متقاضی.

آگهی های اصالحی برابر آرای اصالحی
امالک واقع در بخش 2 رامهرمز

36.آقای محمد کاظم زاده فرزند نجات دارای کدملی 1910165948 بشناسنامه 16609 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 2 اصلی و اعیان 75 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام عرصه 
خریداری شده از مالکیت رسمی مجید نجاتی احدی از ورثه درویشعلی نجاتی و اعیان از مالکیت رسمی بانو نصرت خانم فرقانی سعیدآبادی. ))در رای صادره قبلی بخش ملک مورد تقاضا اشتباه قید گردید((

امالک واقع در بخش 3 رامهرمز
37.آقای ابراهیم احمدی فرزند یداله دارای کدملی 1911887378 بشناسنامه 179 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه و موازی اعیانی 3/75 دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 1 و اعیان 61 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس 

رامهرمز خیابان فرخ روز خریداری شده از مالکیت رسمی شهربانوجعفرپور.))در رای صادره قبلی اعیان ملک مورد تقاضا 3/5 دانگ قید گردید که اشتباه می باشد((
38.آقای حکیم فتیلی فرزند جمیجم دارای کدملی 1911120123 بشناسنامه 440 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/18 مترمربع قسمتی از پالک 14 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی لطفعلی 

دبستانی.))در رای صادره قبلی میزان مالکیت متقاضی اشتباه قید گردید((
 باغدار

 سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز
تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:99/06/25
12/229/الف /م

ارشاد اسالمی رامهرمز

))آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز ((
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شعر
معرّفی فرهنگ لغات دزفولی از پژوهشگران 

جناب آقای محّمدمهدی انصاری و غالمرضا فرج                     اله

عّلت تدوین این مجموعه 
مهم ترین علّت تدوین این مجموعه: »شوق و عالقۀ فراوان به حفظ فرهنگ 
اصیل دزفولی و ارزش های آن بوده است که نگارندگان را بر آن داشت تا 
به این کار مهم اهتمام ورزند؛ چراکه، امروزه متأسفانه بسیاری از کلمه ها و 
اصطالحات محلّی این منطقه یا به کلی متروک  شده و یا تنها در سخنان و 
اصطالحات بعضی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها شنیده می شود که آن هم 

متروک خواهد شد و نسل امروز به کلی از آن بی خبرند.« 
این فرهنگ قریب۳۷۰۰ واژه، در ۲۱۰ صفحه، با قطع وزیری و جلد شومیز، 
در آبان سال ۱۳۸۴، انتشارات دارالمؤمنین، در تیراژ دو هزار نسخه به 
اولین لغت نامه های منتشرشده  چاپ رسیده است و می توان گفت جزوِ 
در گویش دزفولی است. نویسنده خود معترف است که دیگران پیش از او 
دراین خصوص، همت گماشته اند؛ اما این کار را به عنوان پایه ای برای کار 
استادان بعد از خود می داند. کتاب در شش بخش تنظیم شده است: ۱. 
سپاس نامه؛ ۲. پیشگفتار؛ ۳. مقّدمه؛ ۴. دستور زبان دزفولی؛ ۵. عالمت های 

قراردادی و آوانویسی؛ ۶. شرح واژه های دزفولی. 
پیشگفتار کتاب را مرحوم استاد محّمدحسن عرب، مدیرعامل مؤسسه 
انصاری  آقای  آن، جناب  مؤلف  را  آن  مقّدمه  و  دزفول شناسی  فرهنگی 
نوشته اند. یکی از ویژگی های مهم کتاب آوانگاری و فونتیک واژه ها است که 
از فرهنگ لغت مرحوم دکتر معین اقتباس کرده اند. ویژگی دیگر آن آوردن 
نکته های دستوری گویش دزفولی است؛ مثالً نشانۀ مصدر ذر زبان فارسی 
ـَ ن( است: رفتن، دیدن، نشستن و... اّما در گویش دزفولی نشانۀ مصدر  (
ن  ن )پریدن(، درِسَّ ن( است، مانند پِرسَّ در افعال الزم )ناگذز( به صورت )ـِ سَّ
ـِ  )پاره شدن(. نشانۀ مصدر در افعال متعدی )گذزا( به صورت )یدن( یا )
نیَدن( است، مانند خفتونیَدن )خواباندن(، ُگلنیَدن )روشن کردن(، انجنیَدن 
)ریزکردن(. اما نکته ای که سعی شده در این کتاب سرلوحه کارمان قرار 
گیرد این است که واژه های اصیل دزفولی معنی شوند. عالوه بر آن آوانگاری 
انگلیسی تمام واژه ها با اعراب و عالمت های مناسب در کتاب آورده شده تا 

خوانندگان و عالقه مندان بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند. 
برگرفته از: کتاب شناسی فرهنگ نامه های خوزی 

پژوهشی از: دکتر عبداالمیر مقدم نیا، فریده آرامیده 
۱۷شهریور۱۳۹۹

علت این عنوان و نام گذاری؟
عنوان کتاب »مسافران آسمان« ایهام دارد: مسافرانی 
بیشتر  قسمت  این  البته  )که  شدند،  آسمانی  که 
منظور ما است( و دیگر اینکه مسافرانی که از شرکت 

هواپیمایی آسمان بودند.
کتاب در چند جلد به چاپ رسیده است؟

هزار جلد
کتاب  از  خوبی  استقبال  شهرستان ها  کدام 

»مسافران آسمان » داشته اند؟
در حال حاضر، شهرستان رامهرمز رتبه اول استقبال 
از کتاب »مسافران آسمان » داشته است. اهل قلم و 
انجمن های ادبی و شاهنامه و... در شهرستان رامهرمز 
بیشترین استقبال از این کتاب را داشته اند. جا دارد 

همین جا از همه این فرهیختگان تشکر کنم.
نوشتن  برای  را  تلخ  خاطره  این  شد  چطور 

انتخاب کردید؟
در ابتدا عرض کنم که این کتاب »غمنامه« نیست، 
و  مردانگی ها  از  است، در حماسه  بلکه »حماسه« 
قومی سخن می رود که شامل  یا  فردی  افتخارات 
کتاب  این  می شود.  آن ها  زندگی  مختلف  مظاهر 
نیز شامل مظاهر مختلف زندگی نخبگانی است که 
ایران  ارزشمند میهن عزیزمان،  سرمایه های بسیار 
و  شد  هزینه  آن ها  پرورش  برای  و  بودند  اسالمی 
سال ها باید بگذرد تا ماکسانی مانند آن ها را دوباره به 
جامعه معرفی کنیم، هرچند بنده معتقدم جای آن ها 
برای همیشه خالی است و بعد از انتشار این کتاب و 
خواندن رزومه و زندگی نامه این عزیزان، مردم بهتر 
متوجه می شوند که ما چه کسانی را از دست دادیم.

از دیگر سو از دست دادن این عزیزان باعث شده بود 
که با اشک هایی بس ریزان و جگرهایی سخت سوزان 
از نبود آنان حکایت کند؛ زیرا آسمانی شدگان، یا 
کودکانی معصوم بودند که در حین شیرین زبانی های 
پاک معصومانه   افکار  پروراندن  یا  بچه گانه  خویش 
یا  و  بود  تاراج خزان رسیده  به  ناگاه عمرشان  خود 
جوانانی بودند که در آغاز شکفتگی و بالندگی به سر 
می بردند و امیدها به آنان بسته شده بود یا از شمار 
کسانی بودند که درخت عمرشان به بار و برنشسته 

بود و در سایه سار آن دیگران بهره ها می بردند.
ما  جامعه   روز  آن  فضای  در  آنان  جان سوز  فقدان 
گذشته از آن که بازتاب وسیعی در رسانه های ملی 
و فراملی داشت، بر عواطف مردم نیز بسیار تأثیرگذار 
بود. در مدت زمانی که الشه  هواپیما یافت نمی شد، 
چه دست ها که به آسمان بلند نبود و برای رهایی این 

عزیزان از دام مرگ و پناه گرفتن هواپیما درجایی 
امن صمیمانه دعا نمی کرد؛ اما درنهایت با قطعی شدن 
موضوع سقوط هواپیما و جان باختن مسافران آسمان، 
اندوهی ماندگار در قلب همه به یادگار ماند؛ به گونه ای 
که هرکس توان گفتن داشت، تأثر درونی خویش را 

در قالب شعری یا متنی به نگارش درآورد.
تأثیرگذاری این حادثه و بسیاری این سخنان باعث 
شد که نگارندگان درصدد آن برآیند تا این نوشته ها را 
اعم از شعر و نثر در حد امکان جمع آوری کنند؛ برای 
این که هم یاد آن یاران در خاطرها بپاید و هم این 
دل گویه ها که نمودگاری فرهنگی است، جاودان بماند.
کتاب شامل چند بخش است و روش کار شما 

چگونه بود؟
تنظیم کتاب بر چند بخش سامان یافت: بهره  نخست 
این کتاب شامل گزارش هایی است که در مورد این 
سانحه از طرف خبرگزاری ها بیان  شده است و نیز آقای 
مهندی دالوند که فرزندشان در این سانحه بوده و امین 
همه خانواده های این سانحه هستند، مفصل و مشروح 
به علت حادثه سقوط هواپیمای atr-۷۲-۲۱۲ شرکت 
هواپیمایی آسمان ر اساس گزارش رسمی دادسرای 

کارکنان دولت، پرداخته است.
بخش دوم؛ زندگی نامه  این عزیزان سفرکرده است 
که گاه با خاطره یا سخنی از آنان همراه شده است. 
بخشی دیگر به شعر، قسمتی به نثر و بهره ای دیگر 

مربوط به تصاویر این حادثه است.
در بخش مربوط به اشعار، شعرهای لری جدا آورده 
 شد. ذکر این نکته بایسته است که در چیدمان اشعار، 
نو تفکیک  بود که شعرهای سنتی و  خوش تر آن 
شود؛ ولی به  دلیل آن که بعضی از سرایندگان هم 
شعر نو داشتند و هم سنتی، ناگزیر شدیم که همه  
نو در کنار  و  از سنتی  اعم  را  شعرهای یک شاعر 
یکدیگر آوریم. در میان همه  بخش های کتاب، هر 
در  چیدمان،  ازلحاظ  بود،  بی نام ونشان  که  مطلبی 

انتهای مطالب آن بخش قرار گرفت.
عمل  مبنا  چند  بر  زندگی نامه  مطالب  چینش  در 
کردیم: نخست، بر اساس زمینه  اشتغال افراد از آنان 
سخن گفتیم. از این منظر، ابتدا کادر پروازی را معرفی 
کردیم و پس ازآن به افرادی پرداختیم که با یکدیگر 
همکار بودند و برای انجام مأموریت کاری اعزام شده 
بودند. بعدازآن بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی 
از دیگر عزیزان سخن گفتیم و در پایان، نام و تصویر 
کسانی قرار گرفت که از آنان اطالعاتی به دست نیامد.
کدام قسمت کتاب شما را تحت تأثیر قرار داد؟

را  خود  خاص  تأثیر  کتاب،  این  بخش های  همه 
اول  وهله  در  آنچه  کردم،  عرض  چنانکه  اما  دارد، 
بنده را ترغیب به چاپ این کتاب نمود، اشعار و دل 
نوشته های بسیار زیبایی بود که در مورد این سانحه 
بیان می شد، حیفم آمد این مطالب به دست فراموشی 
سپرده بشود. از همین روی شروع به جمع آوری آن ها 
کردم. در اوایل قصد داشتم فقط همان اشعار و دل 
نوشته ها را به چاپ برسانم، اما به نظرم رسید که اگر 
رزومه و زندگی نامه این عزیزان را از خانواده های آنان، 

تهیه کنم که کتاب جامع و کامل شود، بهتر است.
 مخاطبان کتاب، چه کسانی می توانند باشند؟

این کتاب، یک کار فرهنگی است. این کتاب عالوه بر 
اینکه یادمان ۶۶ مسافر پرواز نافرجام تهران-یاسوج 
است و یاد و خاطره آن ها گرامی داشته شده است، 
و  شعری  ذوق  که  کسانی  از  نفر  معرفی ۲۲۴  به 
نثر نویسی دارند پرداخته ایم، یعنی شعر و دل نوشته 

آن ها در این کتاب چاپ شده است.
ما در زمینه های گوناگون، استعدادهای بسیار خوبی 
داریم که باید به معرفی آن ها بپردازیم و به آن ها 
پروبال بدهیم و زمینه را برای رشد آن ها فراهم کنیم.

اطالعات را چگونه جمع آوری کردید؟
 چون بنده در همان آغاز کار اعالم کردم که جهت 
همدردی با این خانواده های محترم و فراموش نشدن 
این مطالب را  این اشعار و دل نوشته ها، قصد دارم 
در قالب کتاب به چاپ برسانم، دوستان یا خودشان 
مطالب را برای بنده ارسال کردند یا باواسطه به دست 
بنده رسید، دوستان زیادی در ارسال مطالب به ما 
کمک کردند که جا دارد در همین جا از همه آن ها 
این  بعدی، خانواده های محترم  کنم. موضوع  تشکر 
سانحه بود، آن چیزی که در آغاز کار مهم بود، بحث 
اعتماد سازی بود که بتوان اعتماد همه این بزرگواران 
را جلب کرد که مطلب در اختیار ما قرار بدهند. برای 
تنظیم مطالب مربوط به زندگی نامه  مسافران آسمان 
شماره  مداوم  پیگیری های  و  بسیار  دشواری های  با 
تماس مربوط به بازماندگان این افراد به دست آمد و 
در نشست هایی که با برخی از خانواده های این عزیزان 
صورت گرفت، مطالب موردنظر جمع  آوری شد و با آنان 
که امکان دیدار نبود، گاه باوجود واسطه ای یا چندین 
و  تلفنی می شدیم  ارتباط  برقراری  به  واسطه موفق 

درباره  زندگی عزیزانشان پرس وجو می کردیم.
اشعار و نوشته ها ازلحاظ ادبی در چه سطحی بودند؟

اشعاری که دراین باره به دست آمد، فراوان و متنوع 
بود، قطعاً اشعار قوی بسیاری در این مجموعه است؛ 

اما همه ی اشعار ازلحاظ ادبی بودن در یک سطح 
عواطف صمیمانه   ترسیم  ما  هدف  چون  و  نیست 
اندک در پی داوری  بوده است، جز مواردی  مردم 
این اشعار یا جدا کردن غث و سمین آن نبوده ایم؛ 
بنابراین اگر شعری دارای اشکال وزنی یا ساختاری 
به  شود  آن  در  تصرفی  و  دخل  بدون  این که  بود، 

همان صورت در این مجموعه آمده است.
با توجه به این که بیان کردید اساس کار شما 
فضای  نوشته های  دل  و  اشعار  جمع آوری  بر 
مجازی بوده تا چه حد صحت انتساب شعر و 
دل نوشته ها را به گویندگان آن تائید می کنید؟

اگرچه داوری صحت انتساب اشعار و دل نوشته ها 
به گویندگان آن برای ما مقدور نبود؛ اما بارها پیش 
می آمد که به موارد شک برانگیزی برمی خوردیم؛ ولی 
بعد از جستجو متوجه می شدیم که نام شاعر شعر 
به درستی ذکرشده است؛ بنابراین اگر تناقضی درباره  
درستی انتساب شعری به شاعری دیده می شد، در 
پی رفع آن برمی آمدیم و با پرسش از افراد گوناگون 

نکته ای  هم  اگر  بودیم.  شعر  آن  شاعر  دنبال  به 
نامکشوف باقی می ماند و شعری به چند شاعر نسبت 

داده شده بود، نام تمام آنان را ذکر کردیم.
سخن پایانِی خودتان را بفرمایید؟

ما امیدواریم که این اثر؛ اگر قلب سلیمی پسندید 
و عقل قویمی پذیرفت- سرآغاز بحث هایی درزمینه 
استعدادهای  به  توجه  و  فرهنگ سازی  و  فرهنگ 

مختلف و گوناگونی باشد که مغفول مانده اند.
در پایان از همه  عزیزانی که ما را در ارسال مطالب 
و  می کنیم  سپاس گزاری  دادند،  یاری  خویش 
سربلندی و سعادتمندی همه همراهان عزیز را از 

درگاه خداوند مهربان خواستاریم.
گر خطا گفتیم اصالحش تو کن
 مصلحی تو ای تو سلطان سخن
کیمیا داری که تبدیلش کنی گر
 چه جوی خون بود نیلش کنی
این چنین میناگری ها کار تست
 این چنین اکسیرها اسرار تست

گفت وگو با دکتر سید علی سینا رخشنده مند، نویسنده کتاب »مسافران آسمان«
)یادمان ۶۶ مسافر پرواز نافرجام تهران-یاسوج(

نوشته: دکتر علی سینا رخشنده مند و دکتر 
زهرا حسینی

نسک  نویسنده ی  جشن  حسین  نویسنده: 
)ماتیکان( رقص لحظه های باد.

در آغاز سخنم سپاسگزاری ویژه خود را از نویسندگان 
این نسک که رنج نگاشتن این کار سترگ و پژوهش 
گسترده شان را با هنایش خویشکارپذیری )احساس 
مسئولیت پذیری( بدون چشم داشت بر خود هموار 

نمودند، ابرازمیدارم...
بزرگوارانی که با نوشتن این نسک پربها و پرگوهر 
خودمان  در  را  ما  اندوه،  و  درد  و  غم  سراسر  و 
فروبرده اند تا درست بیندیشیم و درست بنویسیم و 
درست گام برداریم...بی گمان انجام این کار بزرگ به 
هرگونه ای که باشد؛ باری از روی دوش خانواده های 
جانباختگان رخداد پر از اندوه هواپیمای مسافربری 
تهران یاسوج در بهمن ۱۳۹۶ کم خواهد نمود و این 
نسک به گونه ای با آنان پیوند همدلی برقرار نموده 
با هر  ایرانیان  ما  پیام آن چنین است که  است و 
زبان و فرهنگی که باشیم باغم همدیگر بیگانه نبوده 

و نیستیم ...
دیگر اینکه به ما این راستی پنداری را خواهد نمایاند 
که درس ها بگیریم و در برابر وظیفه )خویشکاری( 

که به ما داده شده است در هر جایگاهی که بوده و 
هستیم؛ نبایستی بی دردسر و ناآگاهانه و ساده انگار و 
بی مسئولیت انجام کارها را به ریشخند بگیریم و در 
اینجا بیشتر روی سخنم با سردمداران فرمانروایی 
سرزمینمان هست که این نسک گرانبها را به هرگونه 
ای که هست بخوانند؛ چراکه چگونگی و چرایی این 
سردمداران  بی مسئولیتی  در  ریشه  ناگوار،  رخداد 
سازمان هواپیمایی آسمان بوده است که نبایستی 
باالترین  و  بلندی ها  بلندای  به   ATR هواپیمای 
دمای یخ زدگی پرواز می نمود و می توانستند با انجام 
پیشگیری  هواپیما  یخ زدگی  از  ایمنی  دستورهای 
بنمایند...و آنان بدون اینکه ایمنی پرواز و جان ۶۶ 
انسان نخبه و دانش پژوه و میهن دوست سرزمینمان 
برایشان ارزشی داشته باشد؛ تنها سودورزی خودشان 
را به شمار آورده بودند و با این سست کاری هاشان، 
مهربانان و مهربانوان بی پروای سرزمینمان را دربند 
برف و بوران و سرما بر باالی بلندی ها گرفتار نمودند.

در این رخداد نابهنگام و دردناک، نیروهای توانمند 
خرمنی  هرکدام  که  سرزمینمان  جوان  و  نخبه  و 
از دانش و مهرورزی و شهامت و توانایی و هنر و 
فرهنگ و شور میهنی را در خود پرورانیده بودند 
و به گونه ای مرزها را می گشودند در دام سوداگران 

بی خرد و بی هنر و بستانکار که جان انسانهارا به هیچ 
می انگارند گرفتار شدند...

را  آسمان  مسافران  اندوهناک  کتاب  که  کیست 
و همچنین سرگذشت جانباختگان  باشد  نخوانده 
را که از زبان خانواده ها و بازماندگانشان که بازگو 
می نمایند و  شورآفرینی چکامه سرایان سرزمینمان را 
که احساس )هنایش( خود را از این رخداد شوم به 
قلم های )کلکهای( مانی دارشان رنگ و بوی دیگری 
داده اند، خوانده باشد و اشک از چشمانش سرازیر 
نگردد و یا بغض فروخورده اش، دم های سینه پر از 

دردش را تنگ نکرده باشد؟
امیدوارم که قلم مانی دار چکامه سرایان سرزمینمان 
ازاین پس در ساز کامروایی و شادمانی بنوازند و در 
سرزمین ایرانشهری و اهوراییمان جایی برای اندوه و 
مرگ و نیستی و نابودی و بی مسئولیتی و سوگواری 

نباشد.
در  را  خود  همیشگی  و  ویژه  روانشاد  پایان  در 
ابراز  شوم  رخداد  این  جانباختگان  سوگواری  غم 

می نماییم.
باسپاس فراوان...

کاری از پویشگران فرهنگی و رسانه ای تبار بهمئی

نگاهی پر از اشک و اندوه به نسک )ماتیکان( مسافران آسمان

یادداشت: یاسر موحدفرد
گردآوری آیین شهریاری ایرانی اسالمی

گردآوری دانش ها، هنرها و آیین های ایرانی اسالمی با زبان نظم جزو 
ویژگی های مفاخر ادبی ایرانی است که سرشناس ترین مشاهیر ادبی 
در دانشنامه نگاری منظوم، فردوسی توسی و سعدی شیرازی هستند؛

ویژه آن که گردآوری مرامنامه آیین شهریاری و تدوین قانون های 
این  از ویژگی های  قالب روایت و حکایت داستانی  کشورداری  در 
و  حکمرانان  موردتوجه  که  است  بوده  ایران زمین  بزرگمرد  دو 

سیاستمداران در طول تاریخ قرارگرفته است.
استقرار  و  صفوی  دوره  در  قرآن نگاری  و  شاهنامه نگاری  جنبش 
حکومتی مقتدر ایرانی اسالمی با گرایش ملی و شیعی و احیای 
قرار دادن  با محور  بیگانگان  یورش های  برابر  پهلوانی در  فرهنگ 
شاهنامه فردوسی و نفوذ این رویکرد با اتحاد فرمانروایان صفویه 
با حکمرانان کشورهای اروپایی از جمله اتریش با اعزام سفیر کبیر 
و رایزن فرهنگی در برابر رفتارهای ناجوانمردانه حکومت عثمانی 
در آسیا و اروپا، یکی از نشانه های نفوذ این آیین شهریاری به گونه 

جهانی است؛
جنبش فردوسی شناسی و سعدی پژوهی در کشورهای اروپایی:

در سده های هجدهم و نوزدهم نفوذ اندیشه های فردوسی و سعدی 
در کشورهای آسیایی از هند و چین و آسیای میانه آغاز شد و در 

کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و شوروی گسترش یافت.
از دیگر سو این نفوذ در فرهنگ و سیاست که به جنبش ترجمه 
شاهنامه فردوسی و بوستان و گلستان سعدی به زبان های انگلیسی، 

فرانسوی، آلمانی و روسی و دیگر زبان های جهانی انجامید؛
آکادمی شوروی ساخت داستان های شاهنامه را در ایالت تاجیکستان 
را در کمپانی  بوده است  فارسی زبان  و  بزرگ  ایران  از  که بخشی 
و  مسکو  چاپ  نسخه های  شاهنامه  و  داد  سفارش  فیلم  تاجیک 
بروخیم را با حضور فردوسی شناسان ایرانی و تاجیکی در دستور 

کار قرار داد تا کشور شوروی را به عنوان پهناورترین کشور جهان با 
بهره گیری از اندیشه های ناب ایرانیان و تجربه شایسته کشورداری 
جهان شاهی )امپراطوری( ایران باستان در نیمی از جهان متمدن 
آن روزگار که از ترکستان چین تا هند و آسیای میانه و شبه جزیره 
حجاز و شمال آفریقا و شرق اروپا با رکن قرار دادن ایران کنونی 
را شامل می شده است، دوباره پیاده سازی نمایند که البته به دلیل 
گرایش کمونیستی به گونه کامل درک درستی از آیین شهریاری 
ایرانی برگرفته از شاهنامه فردوسی نیافتند و به اندیشه های مزدکی 

از آیین های ایرانی بسنده کردند.
چه آن که کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های معتبر کشورهای 
و  فردوسی شناسی  بر  اولویت  با  انگلیس  و  فرانسه  اتریش،  آلمان، 

سعدی پژوهی و نیز مولوی شناسی و حافظ پژوهی بنیان گذاری شد.
نفوذ جهانی ادب و سیاست سعدی:

سعدی شیرازی چه در چیرگی بر نظم و چه در تسلط خود ویژه 
نثر مسجع، توانست یگانه ادیب ایرانی باشد که توانست با بهره گیری 
از اندیشه های حکیم فردوسی توسی، دوباره آیین های شهریاری و 

حکمرانی ایرانی را در قالب حکایت های پندآمیز بیان نماید؛
انقالب کبیر فرانسه به  از سرداران  جالب توجه آن است که یکی 
اندیشه های سعدی شیرازی پی می برد و انجمن ادبی سعدی شناسی 
را در فرانسه پایه گذاری می کند و بسیاری از کسانی که در کشور 
فرانسه تالش داشتند جریان آرمان گرایانه این انقالب را به انحراف 
بکشانند و دل در گرو شرافی گرایی داشتند و از جریان انقالبی برای 
خود جایگاهی دست نیافتنی از قدرت و ثروت فراهم کرده بودند 
ناپسندشان  رفتارهای  از  تا  شد  کوشش  اندیشه  همین  به وسیله 
جلوگیری شود و جریان سازی اصالحی با نگره های سعدی در کشور 
فرانسه و به پیروی از آن در برخی کشورهای جهان به فرجام رسید.

از سعدی شیرازی تا سعدی فرانسوی:
طراح  انقالبی،  ریاضی دان  میالدی(  تا ۱۸۲۳   ۱۷۵۳( کارنو  الزار 

نقشه های جنگی، پدیدآورنده چهارده ارتش جمهوری فرانسه و از 
شخصیت های برجسته دولتی فرانسه که به علت ابداع روش های 
نوین و مؤثر جنگی برای مقابله با دولت های اروپایی »طراح پیروزی« 
نام گرفته بود؛ بنیان انجمن سعدی شناسی را در فرانسه به صورت 
رسمی اعالم کرد و هدف آن را بهره گیری از دستورهای اندیشمندانه 

سعدی در قانون گذاری و حکومت داری فرانسه بیان داشت.
نیکال لئونار سعدی کارنو  )۱۷۹۶ تا ۱۸۳۲ میالدی( که به خاطر 
می شد،  شناخته  کارنو  سعدی  نام  با  نیکال  پدر  بی نظیر  عشق 
فیزیک دان و مهندسی فرانسوی بود که قانون دوم ترمودینامیک 

را کشف کرد و چرخه کارنو در ماشین های گرمایی به نام اوست.
درگذشت این دانشمند جوان در تاریخ ۲۴ اوت ۱۸۳۲ میالدی به 
خاطر ابتال به بیماری وبا باعث شد تا الزار کارنو، وصیت نماید همه 

فرزندان پسر از نسل او باید پسوند سعدی را داشته باشند تا بتوانند 
از ثروت خانوادگی شان بهره مند شوند.

الزار کارنو با سفر به شهر شیراز و پیمان  بستن با سعدی شیرازی 
وعده داد تا آیین شهریاری که سعدی مروج آن بود را در فرانسه و 

در سراسر جهان بازنشر دهد.
پس از بازگشت وی به فرانسه با بررسی اندیشه های حکمرانی که از 
سعدی به یادگار مانده بود به عنوان قانون درآمد و به عنوان شاخص، 
وی بوته گل رز که از آرامگاه سعدی آورده بود را به صورت انبوه 
پرورش داد تا یکی از سرمایه های خانوادگی اش باشد و نام این گل را 
رز سعدی نامید و به تجارت این گل پرداخت تا نام سعدی پرآوازه تر 
شود و دستور داد در همه شهرهای بزرگ فرانسه ازجمله پایتخت 

آن پاریس، خیابانی به نام سعدی نامگذاری شود.

دیگر فرزند الزار کارنو فرانسوی، آزادی خواه و سیاست مداری برجسته 
بود و فرزند همین پسر الزار، ماری فرانسوا سعدی کارنو به ریاست 
جمهوری فرانسه رسید که اتفاقاً نمایشگاه بزرگی را بانام فرهنگ 
عالی ترین  به عنوان  را  ایران  و سفارت  کرد  راه اندازی  ایران  هنر  و 

سفارتخانه های کشورهای خارجی در فرانسه نامید.
الزار کارنو به فرهنگ و ادب فارسی عشق می ورزید و به خاطر عالقه 
وافرش به سعدی، شاعر پرآوازه ایرانی، نام میانی فرزندش را سعدی 
نهاد و پس از جوانمرگ شدن فرزند فیزیکدان اش به یمن سعدی و 
نام وی، وصیت و سفارش کرد همه فرزندان پسر از نسل او پسوند 

سعدی کارنو را برگزینند و اندیشه های سعدی را ترویج نمایند.
بهره گیری از آیین شهریاری فردوسی و سعدی در ایران:

اکنون این پرسش باقی است که فرمانروایان و حکمرانان ایرانی در 
چند سده پس از فردوسی و سعدی چقدر توانسته اند از آموزه های 
اخالقی و شهریاری این دو بزرگمرد بهره مند شوند و در راهبری 

کشور ایران از این اندیشه ها بهره مند شوند؟!
حال آنکه بسیاری از کشورهای جهان به نام هم اینان و با ارزش گذاری 
فراوان از آموزه های مفاخر ایران بهره می گیرند تا جایی که بر سر 
در پایگاه اصلی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا به عنوان 
با  سعدی  شاه بیت  این  بشردوستانه،  اندیشه های  برترین  از  یکی 
باعث  که  است  اسالمی درج شده  ایرانی  آموزه های  از  بهره گیری 

افتخار هر ایرانی در هر جای گیتی است:
بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
به امید بهره گیری هر چه بیشتر اندیشه های بشردوستانه و آیین های 

شهروندمدارانه فردوسی و سعدی در ایران و جهان.

مرامنامه جهانی آیین شهریاری از فردوسی توسی تا سعدی شیرازی

فیلم سینامیی »یدو« در خوزستان در مرحله تدوین است 
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: این فیلم 
سینمایی که در استان خوزستان تولیدشده به کارگردانی مهدی جعفری 

هم اکنون در مرحله تدوین است.
گونه  در  که  سینمایی  اثر  این  فیلمبرداری  داشت:  اظهار  کیانی  وحید 
فیلم های دفاع مقدس و کودک و نوجوان  است در ۶۱ جلسه انجام شد و 

عمده آن در شهر آبادان صورت گرفت.
وی ادامه داد: داستان فیلم »یدو« مربوط به ماه های اول جنگ تحمیلی در 
آبادان و روایت گر اتفاق های آن دوران برای خانواده های آبادانی و کودکان و 
نوجوانان این شهر در روزهای محاصره آبادان است تا از این طریق بخشی 
از تاریخ دفاع مقدس به تصویر کشیده شود و نسل جدید آشنایی بیشتری 

نسبت به وقایع و اتفاقات آن دوران داشته باشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان با اشاره 
به اینکه مهین عباس زاده و همچنین مهدی جعفری نویسندگان این اثر بلند 
سینمایی هستند، افزود: ازجمله بازیگران این فیلم ستاره پسیانی، اکبر اودود، 
سعید آلبوعبادی، میالد صویالوی، محمدمهدی آلبوعلی، ریحانه آریامنش، 
عبدالحلیم تقلبی، حسین پوریده، رضا نوری، طاهره نیک آزاد، مسعود جاللی، 

معید رامی، مائده رامی، یاسین مسعودی و احمد مسافری می باشند.
کیانی تصریح کرد: به جز بازیگر نقش اول زن این فیلم )ستاره پسیانی( دیگر 
بازیگران، همگی خوزستانی هستند که در فیلم »یدو« نقش آفرینی می کنند.

 بر اساس این گزارش فیلم »یدو« به تهیه کنندگی محمدرضا مصباح، از 
تولیدات جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
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شرکت تعاونی کارکنان سیمان خوزستان 
موفق به کسب عنوان تعاونی شایسته تقدیر استانی شد

استان  برتر  تعاونی های  جشنواره  پانزدهمین  مراسم  در 
خوزستان که روز پنج شنبه ۲۰ شهریور با حضور استاندار 
محترم و مسئوالن استانی برگزار گردید، از شرکت تعاونی 
کارکنان سیمان خوزستان به مدیریت آقای پرویز کاظمی 

به عنوان تعاونی شایسته تقدیر با اهداء لوح قدردانی شد.
سیمان  انسانی  نیروی  تأمین کننده  بعنوان  شرکت  این 

خوزستان در حال فعالیت می باشد.

اعضای محترم هیئت مدیره این شرکت:
1- آقای ناصر کمایی رئیس هیئت مدیره

2-آقای منصور مالکپور لرکی نایب رئیس هیئت مدیره
3- آقای سید علیرضا موسوی منشی هیئت مدیره
4-آقای سید نصرت اهلل میرساالری عضو هیئت مدیره

5- آقای خسرو امیریان عضو هیئت مدیره
بازرسین شرکت:

1- آقای رحیم مصطفی زاده
2- آقای فرهاد کمایی.
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