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اخبار

دو شنبه 31 شهریور مـاه
 1399 / شمـاره 115

آب زمین های کشاورزی جوبجی را احیا خواهد کرد
سه مدیر کل از اراضی کشاورزی رامهرمز بازدید 
کردند، مدیر کل سازمان آب و برق خوزستان، 
فرهنگی  میراث  و  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
خوزستان  برای حل مشکل ۱۲ هزار هکتار از 
با  همراه  رامهرمز  شهرستان  کشاورزی  اراضی 
متینیان نماینده این حوزه مشکالت اراضی را 

مورد بررسی قرار داده اند.
امروز ایزدجو مدیر عامل آب و برق خوزستان، 
استان  کشاورزی  جهاد  رئیس  زاده  امیری 
فرهنگی  میراث  کل  مدیر  موسوی  خوزستان، 
استان ،شیرازی معاون پژوهشکده باستان شناسی 
و  رامهرمز  نماینده  متینیان  ،ابراهیم  کشور 
از  تن  چند   و  فرماندار  قنبری  آرش  رامشیر، 
مسئولین شهرستان طی جلسه ای  مشکالت 
سیفون کانال کشاورزی جوبجی را برگزار کردند.

در ابتدای این جلسه نماینده رامهرمز و رامشیر 
با ابراز گالیه از طوالنی شدن روند احداث کانال 
آب اراضی کشاورزی جوبجی به دلیل روند ُکند 
کاوش ها در این منطقه و صدمات مالی بسیار 
به مردم خواستار تسریع در انجام پروژه و حل 

مشکالت بین سازمانی شد.
ابراهیم متینیان در ادامه افزود: جلسات فشرده 
ای با مسئولین وزارت میراث فرهنگی و دعوت 

سایت  در  کاوش  تکمیل  برای  آنها  از  مجدد 
باستانی جوبجی انجام شد.

وی تصریح کرد: با توجه به رایزنی هایی که انجام 
گرفت قرار شد پژوهشگران وزارت خانه میراث 
فرهنگی  پس از حل مشکالت مالی ظرف ۲ ماه 
کاری عملیات کاوش و مراحل تحقیقات خود را 
در مسیر انتقال آب به اتمام برسانند، و نتایج آن 
را برای وزارتخانه مطبوع ارسال کنند و پس از 
تایید نهایی ،ادامه احداث کانال در دستور کار 

سازمان آب و برق خوزستان قرار گیرد.
موسوی مدیر کل میراث فرهنگی در خصوص 
بسیار  محوطه  به  کاوش  روند  شدن  طوالنی 
غنی تاریخی جوبجی اشاره کرده و از مسئولین 
سازمان  آب و برق خوزستان خواستار مساعدت 

مالی برای تکمیل مراحل کاوش شد.
برق  و  آب  سازمان  عامل  مدیر  ایزدجو  فرهاد 
دست  کرد:  عنوان  جلسه  ادامه  در  خوزستان 
سازمان برای مساعدت مالی به سازمان میراث 
 فرهنگی استان خوزستان باز و از همه ی ظرفیت 
در  عطفی  نقطه  که  کانال  این  اتمام  برای  ها 

توسعه رامهرمز است استفاده خواهد کرد.
امیری زاده رئیس جهاد کشاورزی استان در این 
باره نیز گفت: پیگیری های نماینده رامهرمز و 

رامشیر در حوزه کشاورزی موثر است و در آینده 
ان شاءاهلل با همکاری ادارات مربوطه تالش ها 
برای توسعه منطقه فوق الذکر اثر بخش و نتیجه 
مطلوب را داشته باشد و شاهد رفع مشکل آب 

اراضی کشاورزی در این منطقه باشیم.
رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان در ادامه 
کشاورزی  های  ظرفیت  دارای  رامهرمز  افزود: 
بسیار مناسب است و چنانچه طرح کانال آب 
منطقه جوبجی تکمیل شود ضمن آبیاری ۱۲ 

هزار هکتار زمین کشاورزی ، بیش از ۳۰ هزار 
تن گندم به ظرفیت تولید گندم استان افزوده 
خواهد شد و این سبب رونق و شکوفایی اقتصاد 

رامهرمز می شود.
همراه  به  استانی  مسئولین  جلسه  پایان  در 
مسئولین شهرستان با بازدید میدانی از سیفون 
کشاورزی و سایت تاریخی جوبجی، با تعدادی از 
کشاورزان دیدار و در خصوص مشکالت موجود 

کشاورزان منطقه گفتگو کردند.

پویش تخته مهربانی »از مردم برای مردم«

شهروند گرامی شما می توانید با خرید هر یک از لوازم التحریر به تعداد 
دلخواه، در تأمین لوازم التحریر موردنیاز افراد نیازمند ما را یاری نمایید.

ابتدا شما به صورت دلخواه تعدادی از لوازم التحریر را خریداری می نماید 
و بعد از خریداری آنها را به قرارگاه جهادی امام رضا )ع( جهت تحویل 

به نیازمندان و افراد کم برخوردار هدیه می نمایید.
لوازم التحریر  مهربانی  تخته  پویش  پایان  در  قرارگاه  این  جهادگران 
جمع آوری شده را بین نیازمندان و افراد کم برخوردار توزیع خواهند کرد.

- خرید فقط برای خیریه
- قیمت ها تعاونی می باشد

پایگاه های ثابت:
- میدان آزادی
- میدان الغدیر

- چهارراه طالقانی
قرارگاه جهادی امام رضا)ع( شهرستان رامهرمز

تالش جهادگران در کف خیابان »پویش تخته مهربانی«

عرضه نوشت و افزار به قیمت تعاونی، برای تهیه نوشت افزار نیازمندان
با  رامهرمز  شهرستان  رضا)ع(  امام  جهادی  قرارگاه  جهادگران 
ازخودگذشتگی و تحمل روزانه ۶ ساعت گرما، در ایستگاه های فروش 

محصوالت نوشت افزار برای رفع نیاز نیازمندان در حال تالش هستند.
شما می توانید به منظور شرکت در این امر خداپسندانه از این ایستگاه 

بازدید و خرید نمایید همه روزه ساعت ۱۸الی۲۴
آدرس: میدان آزادی 

چهار راه طالقانی

خبر خوش برای بازنشستگان درباره واکسن آنفلوانزا
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: با 
توجه به اهمیت تزریق واکسن آنفلوانزا از سوی سالمندان در آستانه 

فصل پاییز، این واکسن تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرد.
محمود مرتضایی فرد، افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا جهت حفظ 
سالمت جامعه بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، این 
صندوق تصمیم بر آن دارد برای اولین بار نسبت به پوشش هزینه های 
مربوط به تهیه و تزریق واکسن آنفلوانزا )از ویزیت تا تزریق( در بازه 
زمانی ۲۰ شهریور تا آخر آبان ۹۹ تا سقف یک میلیون ریال )یکصد هزار 

تومان( برای هر بیمه شده، با ارائه مستندات الزم اقدام کند.
بنابراین گزارش، مدارک موردنیاز جهت ارائه به شعب شرکت آتیه سازان 
حافظ، طرف قرارداد بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری، عبارتند از:

۱- دستور پزشک عمومی در صورت مراجعه به پزشک
۲- رسید معتبر خرید واکسن از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان

۳- گواهی مبلغ بابت تزریق واکسن
با توجه به اعالم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو توزیع واکسن صرفاً 
بر اساس کد ملی است؛ لذا بازنشستگان کشوری جهت تسهیل در خرید 

واکسن، باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

احداث و بهسازی راه روستایی »قلعه کهنه رامهرمز«
رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و روستایی اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان گفت: این طرح که یکی از مطالبات مردم منطقه 
بود که با پیگیری  نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس 
شورای اسالمی و دستور مدیرکل راه و شهرسازی استان احداث آن در 
اولویت قرار گرفت و اعتبار آن از محل اعتبارات نفت و استانی تأمین شد.

محمدعلی طالبی پور افزود: طول این جاده روستایی حدود سه کیلومتر 
با عرض ۵.۵ متر و ضخامت روکش آسفالت ۶ سانتیمتر است که با 
اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده است.

بازدید از سیفون محوطه تاریخی جوبجی

بازدید از سیفون محوطه تاریخی جوبجی و بررسی اجرای طرح رهبری 
توسط ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای 
امیرزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان،  اسالمی، مهندس 
مهندس ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، آقای موسوی 
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، مهندس دهقانیان نماینده جهادنصر، 

رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور و جمعی از مسئولین محلی.
 مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز اعالم کرد: طی این بازدید مقرر گردید 
مواردی همچون تأمین اعتبار ادامه کاوش محوطه تاریخی دهانه سیفون 
جوبجی و احداث مسیر انحرافی کانال، رفع نقص مشکالت فاز یک طرح 
رهبری قبل از کشت محصوالت پاییزه و پیگیری اجرای فاز ۲ طرح 

رهبری صورت گیرد.

خبر
جوابیه شرکت صنایع گچ خوزستان 

در پی انتشار یک گزارش
با سالم و احترام

رسانه های  از  یکی  توسط  مجازی  فضای  در  خبری  نشر  جوابیه   در 
شهرستان مبنی برساخت و ساز در دامنه کوه های پارک کوهستان به 
اطالع رسانده می شود، محدوده مورد نمایش در گزارش در سال ۱۳۸۷ 
طی جوابیه اداره کل منابع طبیعی خوزستان به اداره کل صنعت معدن و 
تجارت خوزستان جهت ثبت در لیست معادن کشور  مورد موافقت صورت 

پذیرفت، و معدن سنگ گچ پاگچ یک توسط آن اداره کل ثبت گردید. 
معدن مذکور تا سال ۱۳۹۵ در اختیار یک معدن کار بوده و به علت عدم 
توان مالی اقتصادی و عدم برداشت ماده معدنی طبق ماده ۱۹ قانون 
معادن امتیاز بهره برداری با رعایت تمام تشریفات قانونی در سال ۱۳۹۷ به 
شرکت صنایع گچ خوزستان با صدور پروانه بهره برداری ) ثبت در سیستم 

کاداستر کشوری( واگذار گردید. 
بر اساس قانون معادن هیچ ساخت و سازی در محدوده معدن صورت 
نمی پذیرد و کلیه فعالیت معدنی با حفظ و صیانت از محیط زیست و تحت 
نظارت سازمان نظام مهندسی معادن ) ناظر قانونی فعالیت های معدنی( 

ادامه دارد. 
شرکت صنایع گچ خوزستان

دستگیری سارقان به عنف تلفن همراه 
در اهواز کمتر از 2۴ ساعت

فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری ۲ سارق به عنف تلفن همراه 
و کشف ۶ فقره سرقت در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار »حیدر عباس زاده« با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت های سریالی به عنف 
تلفن همراه در برخی مناطق شهرستان اهواز که یکی از موارد سرقت به 
عنف از ۳ خانم و انتشار کلیپ آن در فضای مجازی، موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: مأموران انتظامی با کار اطالعاتی و گشت 
زنی هدفمند ۲ سارق مذکور در حال پرسه زدن برای سرقت از شهروندان 

شناسایی و طی عملیات تعقیب و گریز دستگیر کردند.
سردار عباس زاده ضمن اشاره به اینکه با دعوت از ۶ نفر شکات به کالنتری 
در  متهمان  افزود:  کردند،  شناسایی  را  سارقان  چهره  به  چهره  به صورت 
بازجویی های پلیس به ۴ فقره سرقت به عنف و ۲ فقره عادی موبایل قاپی 

اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با تالش 
شبانه روزی با مخالن نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد می کند و اجازه 

جوالن به آنها را نخواهد داد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رامهرمز منصوب شد

بنا بر گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه طی حکمی از سوی مدیرکل 
ثبت اسناد و امالک استان خوزستان حیدر شاهینی فر به عنوان سرپرست 
سابقه  فر  شاهینی  شد.  منصوب  رامهرمز  شهرستان  امالک  و  ثبت اسناد 

مدیریت اداره ثبت و اسناد شهرستان شوشتر را در کارنامه خود دارد.

پرونده نیروگاه سیکل ترکیبی رامهرمز بازنگری می شود
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق کشور خبر داد : با جذب 

سرمایه گذار، نیروگاه سیکل ترکیبی را وارد فاز عملیاتی خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده ی رامهرمز و رامشیر 
صبح امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، ابراهیم متینیان در نشست خود با محسن 
طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع 

پروژه ی نیروگاه سیکل ترکیبی را مطرح کرد.
در این دیدار ابراهیم متینیان نماینده شهرستان رامهرمز و رامشیر از مطالبه ی 
به حق مردم، نخبگان و رسانه های شهرستان رامهرمز در پیگیری این پروژه 
سخن گفته و با توجه به نیاز استان و منطقه به نیروی برق برای افزایش 
پایداری شبکه ی برق، خواستار پیگیری مسئولین مربوطه خصوصاً وزارت 
نیرو در این رابطه شدند. طرزطلب نیز در این دیدار قول مساعد دادند با جذب 

سرمایه گذار این پروژه وارد چرخه عملیاتی شود .

فوت یک دانش آموز مبتال به کرونا 
در گتوند و تعطیلی مدرسه

عبدالرضا احسانی نیا، فرماندار گتوند با اشاره به فوت دانش آموز گتوندی به 
دلیل ابتال به کرونا گفت: دانش آموز، پسر هشت ساله ای بود که تنها یک روز 
در یک کالس چهار نفره مقطع دوم در دبستان والیت منطقه ترکالکی حضور 

پیدا کرده بود اما با توجه به بیماری زمینه ای، روزهای بعد به مدرسه نرفت.
فرماندار گتوند بیان کرد: دانش آموز در روز چهارشنبه )۱۹ شهریورماه( به 
دلیل عارضه قلبی )سکته( به بیمارستان کارون گتوند منتقل شد که در 
همین بیمارستان، عملیات احیاء برای وی انجام شد. سپس به بیمارستان 
گنجویان دزفول و پس از آن به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافت اما 

متأسفانه این کودک در بیمارستان گلستان اهواز فوت کرد.
وی در خصوص مراحل انجام تست کرونا برای این دانش آموز، افزود: تست 

کرونای وی در دو مرحله منفی بود و بار سوم، مثبت بوده است.
احسانی نیا با بیان اینکه مقرر شده که تست کرونا برای همکالسی های این 
دانش آموز انجام شود، گفت: فعاًل مدرسه والیت برای مدت یک هفته تعطیل 

شده است.

خبر

اهداء نوشت افزار مابین دانش آموزان بی بضاعت 
جمع آوری شده توسط هیئت مهدیه رامهرمز

  طرح رزمایش مؤمنانه مشق مهربانی با حضور 
امام جمعه، مدیر، معاونین، کارشناسان، راهبران، 
جمعی از مدیران و فرهنگیان و روسای ادارات، 
نهادهای شهرستان رامهرمز  برگزار شد . بنا بر 
گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه در این 
مراسم ابتدا مصطفی قدکساز عضو هیئت امنای 
مهدیه رامهرمز اظهار داشت: در راستای ترویج 
نذر فرهنگی به خصوص در ایام محرم و عزاداری 
و  با مساعدت  سرور و ساالر شهیدان مهدیه  
رامهرمز   مهدیه  عزاداری  هیئت  ویژه  حمایت 
توزیع  قالب  در  را  مهربانی«  »مشق  نذر  طرح 
کفش  اهدای  و  رایگان  نوشت افزار  بسته های 
برای دانش آموزان کم بضاعت و بی بضاعت در 
مدارس شهرستان رامهرمز را  اجرا خواهیم کرد .

امام جمعه  موسوی  حجت االسالم  سپس    
رامهرمز  بابیان اینکه یکی از وظایف مهم افراد 
و  نیازمندان  از  دستگیری  اسالمی،  جامعه  در 
تهیدستان است گفت :  هر کس به اندازه امکانات 
و توانمندی خویش وظیفه دارد که خالء های 
موجود در زندگانی افراد را جبران و کمبودهای 

آنان را پاسخگو باشد. 
 وی افزود : همان گونه که خداوند نیازمند و فقیر 

را با فقر و نداری امتحان می کند، ثروتمندان را 
نیز این گونه می آزماید.

امام جمعه رامهرمز ضمن تقدیر و تشکر از بانیان 
ترویج  و  ادامه  این طرح خداپسندانه خواستار 
فرهنگ نذر و انفاق در دیگر هیئت های عزاداری 

شد.
آموزش وپرورش  مدیر  رستمی  ادامه  در 
شهرستان رامهرمز گفت: طرح رزمایش مؤمنانه 
نذر  مشق مهربانی مهدیه رامهرمز توزیع بیش 
محروم  مناطق  در  نوشت افزار  بسته   ۱۵۰ از 
شهرستان با نظارت آموزش و پروش بوده که 
در این راستا بیش از۱۵۰ بسته به دانش آموزان 
کم بضاعت و بی بضاعت در مناطق محروم  توسط 
اطالعاتی که راهبران آموزشی  از دانش آموزان 
بی بضاعت در منطقه خود جمع آوری کرده اند، 

توزیع خواهد شد .
 آنگاه غالمرضا مفتخر عضو هیئت امنا مهدیه 
رامهرمز و مسئول جمع آوری نذورات نوشت افزار 
اظهار داشت :  بسته های حمایتی ویژه دانش 
آموزان بی بضاعت مدارس در ۱۵۰ بسته تهیه 
و  عزیز  همشهریان  و  مهدیه  خیرین  که  شد 

خیرین سایر  شهرها در این امر خیر سهیم اند.

پروژه محور رامهرمز -  بهبهان زیر بار ترافیکی می رود

و  داشته  خوبی  فیزیکی  پیشرفت  پروژه  این 
امیدواریم به زودی زیر بار ترافیکی برود.

استانداری  عمرانی  معاون  عبیات،  فاضل 
با  ارتباط  در  کرد: مشکالتی  اظهار  خوزستان 
آب روستایی در شهرستان رامهرمز وجود دارد 
آبی  تنش  دارای  که  روستا هایی  است  قرار  و 

هستند مشکالت شان حل شود. 
و مشخص  احصاء  روستا ها  این  افزود:  عبیات 
شده اند و امیدواریم امسال حل مشکالت این 
روستا ها را شاهد باشیم. یکی از مشکالتی که 
مربوط  مسائل  دارد  عمومیت  خوزستان  در 
این  نیز  رامهرمز  در  است.  فاضالب  شبکه  به 
مشکالت وجود دارد و خط جمع کننده اصلی 

فاضالب رامهرمز مشکالتی دارد.
این خط  از  کیلومتر  افزود: حدود ۱۰  عبیات 

جمع کننده فاضالب مشکل دارد و قرار است 
این بخش از شبکه تعویض شود. قرار است تا 
انتهای سال کار این ۱۰ کیلومتر به اتمام برسد 
کند  پیدا  بهتری  وضعیت  فاضالب  شبکه  و 
هرچند که این شبکه نیاز به اقدامات بلندمدت 

بیشتری دارد.
رامهرمز  شهرداری  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
به  نسبت  شهر  این  مردم  کرد:  خاطرنشان 
وضعیت برخی از خیابان ها و اقداماتی که باید 
باید  که  گله مند هستند  انجام شود  آن ها  در 

مشکالت این بخش نیز برطرف شود.
معاون عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به 
بازدید از پروژه محور رامهرمز به سمت بهبهان 
گفت: این پروژه پیشرفت فیزیکی خوبی داشته 

و امیدواریم به زودی زیر بار ترافیکی برود.

طلسم 13 ساله ی سیفون کانال کشاورزی جوبجی شکسته می شود
متینیان مدیران کل آب و  رق، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی 
خوزستان را، برای حل مشکل ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

شهرستان به رامهرمز آورد؛
به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده رامهرمز 
و رامشیر در مجلس شورای اسالمی با حضور ایزدجو مدیرعامل 
آب و برق خوزستان، امیری زاده رئیس جهاد کشاورزی استان 
خوزستان، موسوی مدیرکل میراث فرهنگی استان ،شیرازی معاون 
پژوهشکده باستان شناسی کشور ،ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز 
،آرش قنبری فرماندار و  مسئولین شهرستانی جلسه مشکالت 

سیفون کانال کشاورزی جوبجی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نماینده رامهرمز و رامشیر با ابراز گالیه از 
طوالنی شدن روند احداث کانال آب اراضی کشاورزی جوبجی به 
دلیل روند ُکند کاوش ها در این منطقه و صدمات مالی بسیار به 
مردم خواستار تسریع در انجام پروژه و حل مشکالت بین سازمانی 

شد.
ابراهیم متینیان با اشاره به جلسات فشرده  با مسئولین وزارت 
برای تکمیل کاوش در  آنها  از  میراث فرهنگی و دعوت مجدد 
سایت باستانی جوبجی افزود با رایزنی هایی که شکل گرفت قرار 
شد پژوهشگران این وزارت خانه پس از حل کردن مشکالت مالی 

ظرف ۲ ماه کاری عملیات کاوش و مراحل تحقیقات خود را در 
مسیر انتقال آب به اتمام برسانند و نتایج آن را برای وزارتخانه 
مطبوع ارسال کنند و پس از تائید نهایی ،ادامه احداث کانال در 

دستور کار سازمان آب و برق خوزستان قرار گیرد
در ادامه جلسه موسوی مدیرکل میراث فرهنگی با ابراز تأسف از 
طوالنی شدن روند کاوش  به محوطه  بسیار غنی تاریخی جوبجی 
اشاره کرده و از مسئولین سازمان  آب و برق خوزستان خواستار 

مساعدت مالی برای تکمیل مراحل کاوش شد.
فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در این جلسه 
ضمن امیدواری از پیگیری های نماینده رامهرمز و رامشیر عنوان 
کرد: دست این سازمان برای مساعدت مالی به سازمان میراث 
 فرهنگی استان خوزستان باز و از همه ی ظرفیت ها برای اتمام این 
کانال که نقطه عطفی در توسعه رامهرمز است استفاده خواهد کرد.

گفت:  دراین باره  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس  زاده  امیری 
پیگیری های نماینده رامهرمز و رامشیر در حوزه کشاورزی بی بدیل 
است و کمتر نماینده ای است که چنین برای توسعه منطقه اش 

کمر همت ببندد  .
رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به ظرفیت های 
کشاورزی رامهرمز افزود:چنانچه طرح کانال آب منطقه جوبجی 

تکمیل شود ضمن آبیاری ۱۲ هزار هکتار زمین کشاورزی ، بیش 
از ۳۰ هزار تن گندم به ظرفیت تولید گندم استان افزوده خواهد 

شد و این سبب رونق و شکوفایی اقتصاد رامهرمز می شود.
پس از پایان جلسه مسئولین استانی با بازدید میدانی از سیفون 
کشاورزی و سایت تاریخی جوبجی ضمن شنیدن درد دل های 

کشاورزان آن منطقه از نزدیک با مشکالت این طرح آشنا شدند.

پزشک متخصص رامهرمزی بدون اخذ هزینه 
دو کودک بیمار نیازمند را درمان کرد

دکتر صادقی جراح عمومی پس از اطالع یافتن 
از وضعیت بیماری ۲ برادر بی بضاعت رامهرمزی 
که هر دو نیاز به درمان و عمل جراحی فوری 
داشتند بدون اخذ هزینه روند ویزیت و درمان 
آنها را شروع کرد و پس از بهبودی کامل آنها را 

به آغوش خانواده خود برگرداند.
واحد  سوی  از  کودک   ۲ این  درمان  پیگیری 
بهداشت و درمان قرارگاه جهادی امام رضا)ع( 

شهرستان رامهرمز شکل گرفت.

هیئت سیار امام رضایی ها:
ما ملت امام حسینیم

لزوم  و  کرونا  ویروس  انتشار  به  توجه  با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در ایام 
الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  سوگواری 
و یاران باوفایش کاروان هیئت سیار امام 
امام  جهادی  قرارگاه  همت  به  رضایی ها 
رضا)ع(شهرستان رامهرمز راه اندازی شده 
رعایت  با  کنار خانواده شهدا  در  تا  است 
اصول بهداشتی به اقامه عزای سید و ساالر 

شهیدان بپردازد.
شهید  خانواده  میهمان  پنجم  شب   -

محمدعلی صداقت مقدم
- هر هفته منزل سه شهید تا پایان ماه 

صفر ادامه دارد
)شروع مراسم ساعت ۲۲( ، )پایان مراسم 

ساعت ۲۳(
سیستم صوتی، فرش، پرچم ماسک و الکل 
با رعایت فاصله بهداشتی به عهده هیئت 

سیار می باشد.
پذیرایی: فقط آب مهریه حضرت زهرا )س(

مکان: کوچه، خیابان، حیاط
جهت هماهنگی ها و کسب اطالعت بیشتر 
ذیل  شماره  به  حیاتی  جهادگر  برادر  با 

ارتباط برقرار بفرمایید: ۰۹۱۶۶۹۲۴۶۶۵
علیه السالم  رضا  امام  جهادی  قرارگاه 

شهرستان رامهرمز
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 کوه شعله ور که محلی ها آن را »تشکوه« می نامند، یکی از  
شگفتی های استان خوزستان در شهرستان رامهرمز است.

بازهم ماجرای سوختن زاگرس است، اما این بار از جنسی 
متفاوت. کوه شعله ور قرن ها است که به این نام شناخته 
می شود، آتش از دل کوهی زبانه می کشد، گویی که به 

خشم آمده و قصد دارد همه زمین را بسوزاند.
اژد هایی  انگار کوه،  این آتش هرگز خاموش نمی شود و 
درون خویش دارد. شب های خوفناک و عجیب، همچون 
صحنه های پس از جنگ در فیلم های هیجان انگیز هستند 
که گردشگران را به سمت خود جذب می کند. علت علمی 
این رخداد طبیعی را زمین شناسان وجود گوگرد در سطح 
زمین و ترکیب آن با گاز های خارج شده از الیه های زیرین 

این منطقه می دانند.
از  ناحیه  این  که  واقع شده  زاگرس  منطقه  در  »تشکوه« 
کوه  فقط  آنکه  ضمن  است.  دنیا  کوه های  عجیب ترین 
است که جنگل ها  درختان و چشمه  از  پر  و  نیست  هم 
و مراتع بی نظیری را پدید آورده اند. این منطقه همچنین 
سرشار از منابع نفت و گاز است، هرچند این سوخت های 
فسیلی آتش فشان نبوده و مخرب هم نیست، بلکه به شکل 
»تشکوه« به آرامی می سوزد و گرمابخش شب های سرد 

زمستانی برای افراد و حیوانات بومی می شود.
بانام درختان و سرسبزی و مراتع  را  اکثر مردم، زاگرس 
با  آن چشمه هایی  از  نقطه ای  در هر  آن می شناسند که 
آب گوارا بیرون می جهد، همانطور که آب مایه حیات و 
انرژی های  می شود،  زندگانی  ادامه  و  سرزندگی  موجب 
موجود زیر این تپه ها نیز همچون چشمه هایی از دل این 
حفره ها خارج می شوند و به جای آب سرد، آتش گرم را 
هیدروکربوری  گاز های  می آورند.  ارمغان  به  مردم  برای 
از الیه های مختلف زمین عبور کرده و از درز و شکافی 

در سطح زمین به بیرون نشت کرده و شعله ور می شوند. 
این جاذبه طبیعی در منطقه ابوالفارس شهرستان رامهرمز 
یکی از شگفت انگیزترین و بی همتاترین جاذبه های طبیعی 
خداوند است که چشم هر بیننده ای را سحر می کند. هنگام 
غروب آفتاب و سیاهی شب، زیبایی و شگفتی این منطقه 
دوچندان می شود. تشکوه در سال ۱۳۹۰ از سوی انجمن 
دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز در فهرست میراث ملی 

ایران جزو آثار طبیعی و گردشگری نیز به ثبت رسید.
تشکوه، طبیعت خارق العاده باقابلیت های ویژه

 محمد محمدعلی نژاد مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان 
در ۳۰  تشکوه  گفت:  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رامهرمز 
کیلومتری رامهرمز واقع شده و قدمت دیرینه ای دارد، آتش 
این کوه که ناشی از گاز گوگرد است، در تمامی فصول سال 
روشن است و ساالنه تعداد قابل توجهی گردشگران داخلی و 
خارجی از تشکوه دیدن می کنند. باوجود تمام موارد ذکرشده 
و آمار باالی گردشگر که نشان دهنده قابلیت فوق العاده ی این 
طبیعت خارق العاده برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری 

است، ولی از امکانات اندک گردشگری برخوردار است.
 او بابیان اینکه این اثر طبیعی به شماره ۱۸۸ در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است، افزود: این مکان نزدیک به جاده 
اصلی و در مجاورت با شبکه های آب و برق و تلفن است و 
به لحاظ زیرساختی در وهله اول نیاز به زیرساخت هایی از 
قبیل خدمات رفاهی، خدمات پذیرایی و ... دارد. همچنین 
به لحاظ وجود رودخانه می توان در این منطقه تأسیسات 

گردشگری آبی احداث کرد.
 محمد علی نژاد در خصوص جاذبه های آبی این منطقه 
شعله ور  کوه  مسیر  در  که  خدیجه  روستای  کرد:  بیان 
واقع شده به وسیله رودخانه به ۲ قسمت تقسیم می گردد، 
که دارای یک پل تاریخی و همچنین وجود شالیزار های 

این منطقه بخشیده  به  زیبایی است که جلوه ی خاصی 
است. تشکوه یا کوه آتش نیز که از جاذبه های گردشگری 
شهرستان رامهرمز است، در همین محل واقع شده است. 
ضمن آنکه در فاصله ۳ کیلومتری بعد از روستای خدیجه، 
روستای ماماتین قرارگرفته که یکی دیگر از جاذبه طبیعی 
بنام چشمه های قیر روان در آن واقع شده که در همه  فصول 

سال پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است.
تشکوه نیازمند احداث زیرساخت های گردشگری است

 مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان رامهرمز اظهار داشت: 

منطقه تشکوه و روستای ماماتین به دلیل وجود قیر از دیرباز 
موردتوجه کاشفان نفت بوده است. مهندسین انگلیسی که 
در پی این منبع مهم انرژی بودند به این منطقه آمده و 
شروع به حفاری اولین چاه نفت اکتشافی کردند. همچنین 
کیلومتری  فاصله ۳۵  در  تشکوه  زیبای  و  طبیعی  پدیده 
شمال شرق شهرستان رامهرمز و در بخش رودزرد قرار دارد 
و می توان آن را تنها پدیده ای در کشور و دنیا عنوان کرد که 

از دل کوه آتش با این حجم زیاد فوران می کند.
این مقام مسئول ادامه داد: تشکوه در مسیر گردشگری 

از شهرستان رامهرمز تا بخش های رودزرد و ابوالفارس را 
شامل می شود که با توجه به وجود جاذبه های طبیعی و 
مناطق بکر دیدنی در این محور که طول آن تقریباً ۴۵ 
کیلومتر است، می توان با تخصیص اعتبار الزم و حمایت 
از بخش خصوصی با احداث امکانات رفاهی مانند سرویس 
بهداشتی و استراحتگاه در این محور گردشگری، مقدمات 

استقرار گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود.
 محمد علی نژاد اذعان داشت: با توجه به اهمیت و حضور 
گردشگران جهت دیدن این پدیده و جاذبه گردشگری الزم 

و ضروری است تا مسئولین جهت رفاه حال گردشگران 
در این منطقه امکانات رفاهی و اقامتی فراهم آوردند، زیرا 
علی رغم همه  این توضیحات و قابلیت منحصر بفرد در 
جهان، هیچگونه امکاناتی در این محل وجود ندارد، هرچند 
اقداماتی جاذبه های  انجام  با  توانستیم  اخیر  طی ۳ سال 
گردشگری از رامهرمز تا آبشار ابوالفارس را به عنوان مسیر 
هدف گردشگری به تصویب برسانیم که خود اقدام مهمی 

به منظور توسعه توریسم منطقه به حساب می آید. 
باشگاه خبرنگاران جوان

از یک سو با آن که ۸۹ سال از ثبت ملی »هرمزاردشیر« 
می گذرد، اما آن محوطه هنوز حریم و عرصه تعیین شده ای 
ندارد. از سوی دیگر در تصاویر هوایی آندره گدارِ فرانسوی 
هنر  و  فرهنگ  وزارت  سفارش  به   ۱۳۲۵ سال  در  که 
و  سازه ها  شدند،  ثبت  اهواز  زمین شناسِی  سازمان  و 
گستره های بسیاری از هرمزاردشیر دیده می شود، اما امروز 
نشانه های آن را فقط در تپه  آسیاباد و بوستان کوهساران 

می توان جست وجو کرد.«
در یادداشتی که اشکان زارعی – پژوهشگر میراث فرهنگی 
و کارشناس تاریخ - همزمان با ۲۴ شهریور سالروز ثبت 
ملی محوطه »هرمزاردشیر« در اختیار ایسنا قرار داده به 
بررسی نقش افکار عمومی و آشکار شدن آن از دوره قاجار 
و به خصوص از زمان وقوع انقالب مشروطه پرداخته است، 

به حدی که آن را بزرگترین مشروطه می داند.
باستانی  »شهر  است:  نوشته  خود  یادداشت  در  او 
سوی  از  خورشیدی   ۱۳۱۰ شهریور   ۲۴ هرمزاردشیر٬ 
»وزارت اوقاف و صنایع مستظرفه« در سیاهه  آفرینه های 
)فهرست آثار( ملی  جای گرفت تا بدین گونه یادمان های 
به جامانده  آن از دست درازی و ویرانی در پناه ماند، مردم 
نیز با پیشینه این شهر آشنا شوند. شوربختانه در همه  این 
ویرانه های  روی  بر  کنونی  اهواز  که  هرمزاردشیر  سال ها 
آن ساخته شده گمنام و تنها رها شده است، نه کاوشی 
شناسانده  شایستگی  به  نه  و  گرفته  انجام  آن  پیرامون 
شده است. در حالی که این شهر روزگاری نامی باشکوه 

و جایگاهی ارزنده داشت.
  ابن حوقل  درصوره  االرض می گوید: »اهواز شهری است 
معروف به هرمزاردشیر، والیتی بزرگ و ناحیه ای پهناور 

و وسیع دارد.«
نام  »اهواز،  اشکال العالم،  کتاب  در  نیز  جیهانی  گفته  به 
هرمزشهر است که جمله شهرها را در آن والیت به آن 

نسبت می دهند.«
برخی از رخدادنگاران )واقعه نویسان( ساخت آن را به دست 
اشکانیان و بعضی دیگر به فرمان اردشیر ساسانی می دانند. 
در مرآت البلدان آمده است »در دوره ایالم، شهر اوکسین 
در حدود آن بوده است که کلمه اوکسی، هوز، هوج و خوز 
از یک ریشه هستند. اشکانیان این شهر را تجدید بنا کرده٬ 

سپس اردشیر آن را دوباره ساخته است.«
کتاب   ۴۵ )صفحه(  رویه   در  نیز  اصفهانی  حمزه  
سنی ملوک االرض واالنبیا می نویسد: »اردشیر ساسانی شهر 

اهواز را پی افکند و سد بزرگی بر کارون بنا نهاد.«
از  فراتر  اسالم،  از  پیش  است هرمزاردشیر  روشن  آن چه 

گستره کنونی اهواز، شهری پرآوازه بوده است. مردمانش 
گفته   به  کاال  پرداخته،  دادوستد  و  کشاورزی  به  بیشتر 
پارچه های  و  خرما  »شکر،  شوشتری:  امام   محمدعلی  
ابریشمی آن به اطراف عالم مانند چین، هند و آفریقا صادر 

می شد و مردمش توانگر و ثروتمند بودند.«
همچنین مقدسی از انبوه کارگاه های پارچه بافی تا هنگام 
خالفت  عباسی نام می برد. اسماعیل  ابوالفدا نیز از »باغ های 

عالی، انواع اشجار و زراعت نیشکر« می گوید.
و  دایره ای  چهره   دو  دارای  ساسانی  شهرهای  بیشتر 
مستطیلی بودند. در این زمینه اگر چه ساختار هرمزاردشیر 
از  شهر  این  که  آن جا  از  اما  نیست  روشن  درستی  به 
تا زرگان در خاور ) شرق( کارون  هفت پیرون) چنیبه ( 
و در باختر) غرب( رودخانه  نیز تا مراونه و حمیدیه پیش 
رفته بود، می توان ریخت )شکل و ظاهر(  آن را مستطیلی 
از شهر  الگوبرداری  با  پنداشت که چهار دروازه داشت و 
انطاکیه خیابان های بزرگ تر، خیابان های کوچک تر را مانند 

رویه  شطرنج از هم جدا می کردند.
  به گفته نگارنده کتاب مجمل  التواریخ در رویه  ۶۱ کتاب، 
دبیران،  مانند  بزرگان  ویژه  این شهر دو بخش جداگانه ، 
موبدان و ارتشیان داشت که آن را »هرمشیر« و بخش دیگر 
به نام هوجستان وازار »خوزستان بازار« که در آن بازرگانان، 
می کردند.  زندگی  مردم  سایر  و  پیشه وران  کشاورزان، 
همچنین در این شهر آتشکده کاروان سرا- سربازخانه-انبار، 

بازار وزمین های کشاورزی دیده می شد.
هرمزاردشیر یعنی شهری که از مهر و پشتیبانی خداوند 
پهلوی  دست نوشته های  برپایه  است.  برخودار  شاه  و 
با  از این شهر  و گیتاشناسانی چون بالذری وابن حوقل 

نام های رام شهر، رام هرمزد و رام اردشیر نیز یاد شده است.
با آمدن اسالم به ایران، بخش بزرگان این شهر به دست 
را  آن  مانده  پابرجا  وازار  اما هوجستان  ویران شد  اعراب 
»سوق االهواز« یعنی بازار هوزی ها نامیدند و پس از اندکی 
این نام به همه شهر گفته شد. در همین زمینه ابومنصور 
»جریر«  از  را  چامه ای  قمری  پنجم  سده  در  جوالیقی 
چکامه سرای عرب در سده  نخست اسالمی آورده که نشان 
می دهد نام اهواز در میان اعراب نیز با »ه « نوشته می شد: 
»سیرو ابنی  العم فاالهواز منزلکم/و نهر تیری فما تعرفکم 
المعرب« فخرالدین اسعد گرگانی نیز در سده  پنجم در 
زان  »یکی  است:  گفته  سخن  اهواز  از  چامه ای)شعری( 

شهرها اهواز ماندست/کش او آن گاه شهر رام خواندست«
سده ششم  تا  شهر  این  تاریخی  گزارش نویسان  گواه  به 
ابوسعد  چنان که  است،  بوده  خوزستان  کرسی  هجری 

سمعانی »اهواز را شهری مشهور دانسته که دانشمندان، 
می کنند.«  زندگی  آن  در  بسیاری  بازرگانان  و  بزرگان 
سده  نامدار  روان شناس  و  پزشک  از  باید  زمینه  این  در 
چهارم  علی ابن مجوسی  اهوازی نویسنده »کتاب ملکی« 
نام برد که نیاکان زرتشتی داشت و همچنین ابونواس که 
در سده  دوم هجری از مادری زاگرس نشین به نام گلبان 
در اهواز زاده شد. به گفته ابن البشارمقدسی، اهواز یکی از 
اسقف نشین های ترسایی ) مسیحی( به شمار آمده، در کنار 
صابیئن  مندایی،  زرتشتیان و مسلمانان زندگی می کردند 
که این نکته فرهنگ هم زیستی و آشتی جویانه  شهروندان 

آن را نشان می دهد.
یکی از شاهکارهای مهرازی ) معماری( هرمزاردشیر سد 
شادروان است که در روزگار ساسانیان ساخته شده و تا 
سده  پنجم پابرجا بوده است. این سد یک کیلومتر درازا و 
سه دریچه داشت که زمین های پیرامون خود را به کمک 
سه جوی آبیاری کرده، هنگام بروز سیل دریچه های آن باز 

می شد تا از باال آمدن آب جلوگیری کند.
یاقوت حموی در رویه  ۳۶۴ کتاب معجم البلدان در این باره 
و  نیکو  شادروان  کارون  بزرگ  رودخانه  »بر  می نویسد: 
استوار  هنرمندانه  با سنگ چینی هندسی،  شگفت انگیز 
شده است که آب را نگاه داشته، به چند نهر بخش بندی 
می کند.« امروزه نشانه هایی از این سد بر بستر رودخانه 

کارون در نزدیکی پل سیاه اهواز دیده می شود. 
)دلیل(  شوند  که  هرمزاردشیر  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
سرسبزی و خرمی آن به شمار می آمد جاری شدن رود 
شاهگرد »شاهجرد« بود که شهر را به دو بخش خاوری و 
باختری دسته بندی کرده با پل آجری هندوان به هم پیوند 
می داد. هرمزاردشیر ساسانی به شوندهای )علت( زیادی 
مانند جنگ ها و جنبش هایی مانند صاحب الزنج، دیلمیان و 
صفاریان، گسترش بیماری وبا و طاعون، جابه جایی پایتخت 
شادروان،برگشتن  سد  شکسته شدن  شوشتر،  به  استان 
پیشرفت  از  خود،  جوی  از  )مسرقان(  مشرگان  رودخانه 
بازایستاده، مردمانش پراکنده شدند. به گونه ای که اهواز 
از سده  ششم روبه ویرانی نهاده تا سده  چهاردهم هجری 

آبادانی به خود ندید.
تا   ۱۰ سده   سفرنامه  نویسان  و  رویدادنگاران  چنان که 

میرزا  آبادی،  استر  مهدی خان  میرزا  مانند  هجری   ۱۳
سرهنگ  ترکمان،  اسکندربیگ  موسوی،  محمدصادق 
حاج  کلمنت  اوگاستس،  الیارد،  سرهنری  الفتوس، 
عبدالغفارنجم الملک و...در  کتاب های خود از اهواز نامی 
ژان  مادام  نمونه  برای  را ده کوره ای دیده اند.  یا آن  نبرده 
دیوالفوا که ۱۳۶ سال پیش در سال ۱۸۸۷ به ناچار سه روز 
در اهواز بوده در رویه  ۷۲۵  کتاب »ایران، کلده وشوش« 
می گوید: »اهواز در دوره سلطنت ساسانیان شهری بزرگ 
و آباد بوده ولی اکنون بیش از بیست الی سی خانه خراب 
ندارد.« به گفته  وی، در رویه  ۷۲۷ کتاب نیز »این شهر 
بیش از دویست نفر  سکنه ندارد که همه فقیرند و با نهایت 

سختی زندگی می کنند«
لرد کرزن نیز دو سال پس از خانم دیوالفوا در صفحه ۴۲۵ 
کتاب ایران و قضیه ایران، اهواز را روستایی دیده »که چند 
خانه گلی و حصیری پراکنده با جمعیتی نزدیک به هفتصد 
سال ۱۳۰۶  از  پس  اهواز  است  روشن  آن چه  دارد«  نفر 
هجری قمری در پی فرمان آزادی بازرگانی و کشتیرانی در 
رود کارون به دست ناصرالدین شاه قاجار و به ویژه با ساخت 
سرای معین التجار از چهره و ساختار شهری برخوردار شده، 
راه پیشرفت و آبادانی را آغاز کرد. از این رو پیشینه  اهواز 
و سخن  دانست  سال  از ۲۰۰  بیش  نمی توان  را  کنونی 
گفتن از سازه ها- بناها- کوی ها ) محله ها( و خیابان های 
۴۰۰ ساله را که برخی می گویند منابع کتابخانه ای و دانش  

باستان شناسی گواهی نمی دهند.
با آن که ۸۹ سال از ثبت ملی هرمزاردشیر می گذرد هنوز 
حریم و عرصه آن روشن نشده، که این خود زمینه را برای 
نابود شدن یادمان های این شهر پدید آورده است، چنان که 
تا سال ۱۳۲۵ خورشیدی بر پایه  فرتورهای )عکس( هوایی 
که آندره گدار فرانسوی به سفارش وزارت فرهنگ و هنر 
و همچنین سازمان زمین  شناسی از اهواز گرفت سازه ها و 
گستره های بسیاری از هرمزاردشیر دیده می شود اما اکنون 
نشانه های آن را تنها در تپه  آسیاآباد و بوستان کوهساران 

می توان جست وجو کرد.
اهواز  البته در یک  دهه گذشته در منطقه ۷ شهرداری 
دیوارها، الیه ها و آوندهای سفالی بسیار در پی کنده کاری ها 
گذرگاه  و  خرم کوشک  شهرداری،  متری  کوی۲۰  در 

قطارشهری پیدا شده است چنان که در سال ۱۳۸۶ گروه 
باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی به نام دکتر چگینی، 
مهندس رایتی مقدم، صابری، جوادی و عبیدی باشندگی 
اهواز  خلیج  فارس  میدان  در  را  شهری  چنین  وجود(   (
پذیرفتند. اما افسوس که با بی مهری و بی خیالی اداره کل 
میراث فرهنگی خوزستان، شهرداری  اهواز و سایر نهادهای 

دولتی به آسانی نادیده انگاشته شده اند.
به راستی اگر هرمزاردشیر در هر گوشه  دیگری از جهان 
بود، آن را کاویده و گرامی نمی داشتند؟ با ارج گذاری به 
پیشینه سرافرازانه چنین شهری، غرور، آرمان و شادابی را 
در میان شهروندان فراهم نمی کردند؟ پرداختن به هرمز 
بازگو  را  بسیاری  تاریخی  ناگفته های  سو  یک  اردشیراز 
می کند و از سوی دیگر زمینه را برای شکوفایی و گسترش 

گردشگری آماده می سازد.
را  شهر  این  هرمزاردشیر،  ملی  ثبت  سالگرد  آستانه   در 
فراموش نکنیم تا مردم اهواز با سرگذشت راستین شهر 
خود آشنا شده، راه بر دروغ گویان تاریخ بسته شود، آنانی 

که این شهر را باور ندارند، همان هایی که همواره در کمین 
نشسته اند تا با دست کاری درگذشته و افزودن پسوند و 
پیشوند پیشینه  هرمزاردشیر را وارونه سازند این شهر را 

دریابید که بی گمان فردا دیر است.«
یاقوت  »معجم البلدان.  ابن حوقل«،  »صوره االرض.   منابع: 
»فتوح البلدان  مقدسی«،  »احسن التقاسیم.  حموی«، 
.بالذری«، »تقویم البلدان، عمادالدین اسماعیل ابوالفدا«، 
پانصدساله  »تاریخ  سمعانی«،  ابوسعد  االنساب،  »کتاب 
خوزستان .احمد کسروی«، »نگاهی به تاریخ خوزستان. 
ایرج افشار سیستانی«، »خوزستان، کهگیلویه و ممسنی.

و  پارتیان  دوره  در  ایران  »شهرهای  اقتداری«،  احمد 
خوزستان.  تاریخی  »جغرافیای  پیگلوسکایا«،  ساسانیان. 
تقی زاده«،  محمد  اهواز،  »تاریخ  کاظم«،  پور  کاظم  حاج 
»سرزمین های خالفت شرقی، لسترنج« و »خوزستان در 

نامواژه های آن، عبدالرحمان عمادی«
باستان شناسی در محوطه   اسناد مربوط به بررسی های 

هرمزاردشیر

هرمز اردشیر را دریابید!

»تشکوه«، تپه هایی در زاگرس که شبانه روز می سوزند

اُمیدیه شهري در استان خوزستان است. شهر امیدیه بعد از اکتشاف 
نفت و گاز در سال ۱۲۷۹ خورشیدي آغاز به شکل گیري کرد و ابتداء 
به سي برنج معروف بوده است. این شهر داراي منابع و صنایع بسیاري 
از جمله نفت و گاز بوده و بیشتر داراي نفت است تا گاز. این شهر 
یعني یکي از شهرهاي مهم تولید نفت در استان خوزستان است. این 

شهر مرکز شهرستان امیدیه است.
شهر امیدیه خود از چند منطقه مختلف با فرهنگ هاي متفاوتي 
تشکیل شده است که دلیل آن مهاجرت به دالیلي از جمله جنگ 
که موجب مهاجرت آباداني هاو خرمشهري ها شده و دالیل اقتصادي 
و وجود موقعیتهاي شغلي بسیار مناسب )شرکت نفت و گاز( است. 
اولین شهید ایراني در جنگ ایران و عراق را از شهرستان امیدیه 
ورزش  امکانات  داراي  شهر  این  دستیاري.  ایرج  نام  به  مي دانند 

کوه نوردي و صخره نوردي نیز مي باشد.
شهر امیدیه عمدتا دو گونه مختلف منازل شخصي و شرکتي دارد. 
میانکوه  , بخش  , کارگري ها  منازل شرکتي در مناطق سیتایپ 
علي  مي توان  امیدیه  نشین  شخصي  عمـده  مناطق  از  مي باشند. 
آباد , پاچه کوه و شهرک مطهري را مثال زد.زبان رایج در امیدیه 
فارسي و دیگر گویش بختیاري ست که بخاطر مهاجرت گسترده از 
شهرهاي آبادان و مسجد سلیمان و آغاجاري درآنجا رواج یافته است. 
در روستاهاي مجنون , چاه سالم و در شهرک یاسر و برخي مناطق 
درون شهر طوایف و مردم عرب نژاد نیز بسر مي برند. دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد امیدیه در رشته هاي مختلفي نظیر شیمي کاربردي , 

مهندسي نفت , علوم تجربي , مدیریت صنعتي دانشجو مي پذیرد.

شهرستان امیدیه از شهرستانهای استان خوزستان در جنوب غربی 
ایران است. این شهرستان با شهرستانهای رامهرمز، بهبهان، اهواز و 
ماهشهر هم مرز است. مرکز این شهرستان، شهر امیدیه است. غرب 

این شهرستان به استان کهگیلویه و بویراحمد راه دارد.
ماهشهر  بندر  واقع در شهرستان  و شهری  : بخش  امیدیه 

استان خوزستان 
بخش امیدیه: این بخش یکی از ۴ بخش شهرستان بندر ماهشهر 
است که به طور تقریبی در جنوب استان خوزستان قرار گرفته، و 
دارای فاصله کمی تا خلیج فارس است. بخش امیدیه دارای شکلی 
به داخل شهرستان  از سوی شمال  ناموزون است،به گونه ای که 
رامهرمز فرو رفته است. از سوی جنوب به بخش هندیجان،از خاور به 
شهرستان بهبهان و از باختر به بخش مرکزی ماهشهر متصل است. 
این بخش دارای دو دهستان به نامهای آسیاب و چاه سالم است و 

مجموعاً ۵۱ ابادی را در خود جای داده است . 
امیدیه از لحاظ زمین شناسی بر سازند آغاجاری قرار گرفته است. 
لیتولوژی این سازندشاملماسه  سنگهای  آهک دار قهوه ای  خاکستری ، 
رگه های  گچ ، مارنهای  قرمز و سیلتستون  است. در نزدیکی  مرکز 
بخش ، معدن سنگ  ساختمانی  وجود دارد آب  و هوای  این  ناحیه  
گرم  و خشک  است ، به  گونه ای  که  میزان  بارندگی  در۱۳۷۴ش ، 
است .  بوده   ۶/۴۹میلی متر  امیدیه ،    سینوپتیک   ایستگاه   در 
همچنین حداکثر و حداقل  دما در آن  سال  به  ترتیب ۵۰و۱سانتی گراد 
محاسبه  شده  است  براساس  آمار۱۳۷۰ش  جمعیت  بخش  امیدیه 
امیدیه ،۹۰۴،۱۵نفر)۲۶۴،۲خانوار(  شهر  جمعیت   احتساب    بدون  

و  آسیاب ،  دهستان   در  آن   )خانوار  که  ۰۴۸۷نفر، ۰۰۴(،۱  بوده  
۸۵۶،۸نفر )۲۶۰،۱خانوار( آن  در دهستان  چاه  سالم  ساکن  بوده اند 
ساکنان  روستاهای  امیدیه  اغلب  به  زراعت ، پرورش  دام ، کارگری  و 
پیشه وری  اشتغال  دارند. گندم ، جو و تره بار محصوالت  کشاورزی  
روستاهای  این  نواحی  است.  امیدیه  که  در میدان  نفتی  آغاجاری  
به  شمار می آید  مناطق  صنعتی  خوزستان   از  است ،  قرار گرفته  
ودارای  برخی  تأسیسات  نفتی  است  ساکنان  امیدیه  شیعه اند و به  
زبانهای فارسی  و عربی  سخن  می گویند. شهرامیدیه : این  شهر مرکز 
و۳۰و۴۵عرض   جغرافیایی   در۴۹و۴۲طول   و  است   امیدیه   بخش  
جغرافیایی  وارتفاع ۲۱متری  از سطح  دریا واقع  شده  است .امیدیه  با 
شهر اهواز )مرکز استان (۱۲۷کم فاصله  دارد و از طریق جاده هایی  
مرتبط  فارس   خلیج   با  منتهی می شود،  امام خمینی   بندر  به   که  
است .شهر امیدیه  که  در آغاز سدة حاضر ازروستاهای  تابعة بخش  

هندیجان  شهرستان  خرمشهربه  شمار می رفت ، در نتیجة اکتشاف  
و گسترش تأسیسات  شرکت  نفت ، توسعه  یافت  و اکنون  از مراکز 
به  شمار می آید و دارای  فرودگاهی   صنعتی  شهرستان  ماهشهر 
است  که  رفت  و آمد کارکنان  وخدمات  رسانی  به  تأسیسات  نفتی  را 
برعهده  دارد. راه  آهن  شرکت نفت  از بندر ماهشهر به  امیدیه  منتهی  
می شودساکنان محلی  شهر امیدیه  سابقاً از طایفة شریفات بوده اند.

در آمارگیری ۱۳۷۰ش ، جمعیت  شهر امیدیه  و میانکوه  )در نزدیکی  
دو  این   جمعیت   اساس ،  این   بر  شده است .  محاسبه   هم   با  آن ( 
در۱۳۷۳ش   که   بوده   )۶۲۸،۹خانوار(  روی هم ،۷۹۱،۵۵نفر  شهر 
امیدیه   است . ساکنان  کنونی  شهر  یافته   به ۸۶۱،۷خانوار کاهش  
اغلب مهاجرانی  هستند که  در شرکت  ملی  نفت  ایران اشتغال  یافته ، 
و به  تدریج  در این  ناحیه سکنی  گزیده اند. شماری  نیز در بخش  

دولتی  وخدمات  کار می کنند.

 کوه سوخته: در نزدیکی امیدیه قرار دارد. غیر از تشکوه در نزدیکی 
شهر صنعتی امیدیه و منطقه آغاجاری هم کوهی وجود دارد که 
مردم محلی آن را کوه سوخته می نامند. از البه الی خاک و سنگ های 
کوه سوخته زبانه های آتش بیرون می آید و دود سیاهی روانه آسمان 
می شود. تیرگی این دود باعث می شود تا فضای اطراف چشمه های 
آتش این کوه نیز سیاه رنگ به نظر برسد. کوه سوخته کوچک تر از 
تشکوه است و رنگ سیاهش آن را از سلسله جبال اطراف مجزا کرده 
است. در قله کوه در اثر زمین لغزش یا رانش زمین شکاف عمیقی 
وجود دارد که دهانه اصلی خروج گاز بوده و آتش از درون آن شعله ور 
است. کوه سوخته امیدیه به دلیل شکل و شمایل ظاهری و آثار و 
شواهد هیدروکربوری در سطح زمین یک اثر ژیوتوریسمی ارزشمند و 
گرانبهای زمین شناسی است که نه تنها برای زمین شناسان، بلکه برای 

همه عالقه مندان به طبیعت جذاب و دیدنی است.

معرفی شهرهای خوزستان: امیدیه
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خواص فلفل
هر رنگ فلفل یک خاصیت دارد:

ضد  بلغم،  ضد  سیاه:  فلفل   -
برونشیت و ادرارآور

- فلفل قرمز: مفید برای کمردرد، 
دیابت و تقویت لثه ها

- فلفل سبز: حافظ جوانی کاهنده 
کلسترول و ضد پیری پوست

پنج حقیقت غیرقابل انکار زندگی
1- به بچه هامون آموزش ثروتمند شدن ندهیم بلکه 
آموزش خوشبختی را بدهیم تا وقتی که بزرگ میشن 

ارزش چیزها را بدانند نه قیمت آنها را. 
2- غذامونو عین دارو بخوریم وگرنه مجبور خواهیم شد 

دارومونو عین غذا بخوریم.
3- کسی که مارو دوست داره هرگز رهامون نمیکنه. 
چونکه اگر صدها دلیل برای ترک ما داشته باشه یک 

دلیل برای موندن پیدا میکند.
4- بین انسان و انسان بودن تفاوت بسیار است فقط عده 

کمی متوجه این تفاوتند.
5- وقتی متولد میشویم دوستمان دارند و وقتی بمیریم 

دوستمان خواهند داشت.
  

به خاطر ۳ چیز هیچ گاه کسی را مسخره نکنیم:
1- چهره، 2- والدین، 3- زادگاه. چون انسان هیچگاه 

حق انتخابی در مورد آنها ندارد.
»به زیبایی مان ننازیم چونکه ما خلقش نکرده ایم و به 
اصل و نسبمان افتخار نکنیم چون ما انتخابش نکرده ایم.

اگر می توانیم به اخالق، َمِنش و  انسانیتمان بنازیم زیرا 
خودمان هستیم که آن را می سازیم«.

نکات کلیدی

1- شکم بزرگ
2- بد خوابیدن

3- بغل کردن بچه ها  
4-  نشستن چهار زانو یا دو زانو 

5- ایستادن طوالنی
6- بلند کردن جسم سنگین

- شش تا از بهترین دکتر ها:
1- نورخورشید

2- استراحت
3- ورزش

4- رژیم غذایی مناسب
5- اعتماد بنفس

6- دوستان

ستون فقرات شما 6 دشمن دارد

کشیدن عضالت، راه رفتن و هزار حرکت ریز و درشت 
روزانه ی دیگر باعث ایجاد صدای ترق و توروق در زانو، 

شانه یا کمر می شود.
تمام این صداها شاید عجیب و حتی ترسناک به نظر 
برسند، اما جای نگرانی نیست. این مسئله احتماالً ناشی 

از گاز است.
پرش پلک چشم نیز مانند هر اسپاسم عضالنی دیگری 
نیز می تواند ناشی از استرس، خستگی یا کمبود خواب 

باشد.
ماده  یک  مانند  و  دارد  وجود  مفاصل  در  که  مایعی 

لیزکننده عمل می کند، حاوی گازهایی مانند اکسیژن، 
دی اکسید کربن و نیتروژن است. تغییرات فشاری در 
و  مایع شده  این  در  حباب هایی  ایجاد  باعث  مفاصل 

صدای ترکیدن می دهند.
زمانی که مفاصل حرکت می کنند، تاندون ها جابجا شده 

و امکان دارد آرتریت نیز صداهای خشکی بدهد.
این  در  باشد،  التهاب  با  همراه  مفاصل  اگر سروصدای 
صورت می تواند نشان دهنده ی مشکلی در سالمتی آنها 

باشد و الزم است که به پزشک مراجعه کنید.

مفاصلی که ترق و توروق می کنند

حرکات ورزشی جدید و یا تمرینات سخت معموالً باعث 
ایجاد لرزش در عضالت می شود. جای هیچ گونه نگرانی 
نیست و فیبرهای عضالنی در حال هماهنگ شدن باهم 
هستند. فیبرها نمی توانند بطور همزمان منقبض شوند. 
برخی در حال استراحت هستند، در حالیکه برخی دیگر 

کار می کنند.
لرزش عضالت زمانی بروز می کند که عضله بیش ازحد 

معمول کشیده شده و فیبر عضالنی کافی برای انقباض 
همزمان و انجام حرکت روان وجود نداشته باشد.

و حرکات  تمرینات  به  بدن  که  به تدریج  لرزش ها  این 
جدید عادت کند از بین می روند. البته کمبود آب بدن 

نیز باعث بروز لرزش در عضالت می شود.
سرگیجه  و  ضعف  دچار  عضالنی  لرزش  بر  عالوه  اگر 

می شوید با پزشکتان مشورت کنید.

لرزش عضالت در هنگام ورزش مشکلی برایم ایجاد نمی کند؟

به دنیا آوردن فرزند، یکی از عجیب ترین و درعین حال 
رخ  مادران  زندگی  در  که  است  اتفاقاتی  پرشعف ترین 
به  مادران  شیرین،  اتفاق  پس ازاین  گاهی  اما  می دهد. 
دالیل مختلف دچار افسردگی می شوند. محققان کشور 
برای رهایی از این مشکل، راه حل ساده ای را ارائه کرده اند.

PPD، مرحله ای  افسردگی پس از زایمان یا اصطالحاً 
از افسردگی ماژور است که ازلحاظ زمانی با تولد نوزاد 
انجمن  توسط  ارائه شده  اطالعات  طبق  است.  مرتبط 
این  در  خلقی  آشفتگی  شروع  آمریکا،  روان پزشکی 
پس  اول  هفته  در 4  یا  بارداری  می تواند طی  بیماری، 
به  داده شده  نسبت  خصوصیات  از  باشد.  نوزاد  تولد  از 
PPD می توان به خلق افسرده، اضطراب، افکار اجباری، 
دشواری در خواب رفتن، اختالل در تمرکز، زودرنجی، از 
دست دادن کنترل، ترس های غیرمنطقی، احساس گناه، 
کاهش میل جنسی، تفکر خودکشی یا آسیب به فرزند 
هر  از  زایمان،  حول  افسردگی  آمارها،  بنابر  کرد.  اشاره 
نسبتاً  آمار  که  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  یکی  زن   ۷

باالیی است.
ما  کشور  در  آن  شیوع  که  روان شناختی  مشکل  این 
از  هفته پس  متخصصان، 6-۸  ارائه شده  آمار  نیز طبق 
زایمان 22 درصد و در 14-12 هفتگی 1۸ درصد است، 
تازه متولدشده  بر مادر و فرزند  تأثیرات منفی بسیاری 
دارد. ازجمله مشکالت ایجادشده برای فرزند را می توان 
شناختی،  تکلمی،  مشکالت  نمو،  و  رشد  اختالل های 
اجتماعی و ظهور احتمالی بعدی آشفتگی رفتاری را نام 
به PPD هنوز به طور  ابتال  با آن که دالیل  امروزه  برد. 
نقش  در  عوامل  از  تعدادی  اما  نشده اند،  کامل شناخته 

فاکتورهای پیشگویی کننده آن ذکر می شوند.
شایع،  روان شناختی  این مشکل  بیشتر  موشکافی  برای 
را  مطالعه ای  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  پژوهشگرانی 
و  شیردهی  بین  ارتباط  آن  در  که  رسانده اند  انجام  به 

افسردگی پس از زایمان مورد بررسی واقع شده است.

در این پژوهش، 3۰3 خانم که در سی و هشتمین هفته 
بارداری خود به درمانگاه های شهرستان دره شهر استان 
ایالم مراجعه کرده بودند، مشارکت داشتند. این افراد در 6 
تا ۸ هفته بعد از زایمان مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. 
در  می دهد  نشان  تحقیق  این  از  حاصل  جالب  نتایج 
صورت شیردهی انحصاری با شیر مادر از میزان ابتال به 

PPD یا افسردگی پس از زایمان کاسته می شود.
به گفته معصومه کشکولی، محقق گروه مامایی و بهداشت 
باروری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و 
زنانی  در  افسردگی  »شیوع  تحقیق،  این  در  همکارش 
که نوزاد خود را با شیردهی انحصاری تغذیه می کنند، 
کمتر است. لذا به استناد این نتایج می توان با به کارگیری 
راهکارهایی مانند تشکیل گروه های حامی ترویج تغذیه 
با شیر مادر و آموزش افراد خانواده در حمایت از تغذیه 
مادران  ترغیب  برای  بزرگی  گام  مادر  با شیر  انحصاری 
به شیردهی انحصاری و کاهش افسردگی پس از زایمان 
برداشته شود تا از نتایج مضر این اختالل بر مادر و نوزاد 
تازه متولدشده و بر خانواده و سیستم بهداشت و درمان 

پیشگیری یا دست کم کاسته شود

تأثیر شیردهی بر رفع افسردگی پس از زایمان

قابل توجه تمامی عزیزان که در سنین باالی پنجاه سال هستند
با درود و سپاس از توجهتان؛ 

اخیراً در بوشهر فردی بنام آقای باوندی در حین کوهنوردی 
کارمندان  از  یکی  هم  پیش  سال  دو  نموده اند.  فوت 
بیمارستانی در حین انجام فوتسال، قبل از بازنشستگی و 
چند وقت پیش شخص دیگری در حین دویدن در جاده 
ساحلی جان به جان آفرین تسلیم نمود. هیچ کدام از این 
نوع مرگ و میر ها تعجب آور نیست و صد در صد به علت 
بی احتیاطی خودمان است که به اصطالح برنامه برو / بایست 
)go and stop( را در زندگی روزمره رعایت نمی کنیم و متوجه 

نیستیم کجا برویم و کجا بایستیم .
آنکه  امید  به  می کنم  عرض  خدمتتان  را  علمی  مطلبی 
همکاران بزرگوار به ویژه عزیزان باالی پنجاه سال این نکات 

را مدنظر قرار دهند .
 میزان فشاری که به قلب هر شخص وارد می شود به صورت  

زیر محاسبه می شود :
RPP = HR × BP

وارد  هرکس  قلب  عضالت  به  که  فشاری  میزان  یعنی 

می شود برابر است با حاصل ضرب ضربان قلب در فشارخون 
. بنابراین شخصی با ضربان قلب نرمال مثاًل ۷۰ و فشارخون 
12۰ میلی متر جیوه را می توانیم باکسی مقایسه کنیم که 
ضربان قلب 1۰۰ و فشارخون مثاًل 1۸۰ میلی متر جیوه 
باشد ، ببینید اختالف فشار به قلب این دو نفر چقدر است ؟

۸,4۰۰ = 12۰ × ۷۰
1۸,۰۰۰ = 1۸۰ × 1۰۰

باید همه ما در هر سنی که هستیم دقیقاً از ضربان قلب 
هدف خود اطالع داشته و در هیچ نوع ورزشی اجازه ندهیم 
ضربان قلب هدف بیشتر از این مقدار شود چون چهار دقیقه 
ورزش کردن با بیشتر از ضربان قلب هدف‹ مساوی است با 

ایست قلبی و مرگ . 
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف هر شخص چه باید 

کرد؟
اوالً همه باید ضربان قلب در حالت  استراحت خود را بدانند 
.ضربان قلب درحال استراحت HRR هرکسی را می توان 
صبح وقتی که از خواب بیدار شد و هنوز از تختخواب پایین 

نیامده با انگشت سبابه در ناحیه مچ دست مشخص کرد : 
ضربان ده ثانیه را مشخص و سپس در عدد شش ضرب 

کنید تا ضربان قلب در یک دقیقه مشخص گردد. 
معموالً ضربان قلب استراحت بین 55 تا 65 می باشد .

بعد ضربان قلب ماکزیمم را باید محاسبه نمود که آن هم 
به صورت زیر مشخص می شود:

عدد 22۰ را منهای سن می کنیم .
Age - 220 = MHR

با داشتن ضربان قلب استراحت و ضربان قلب ماکزیمم 
می توان ضربان قلب هدف را مشخص نمود. ابتدا ضربان 
قلب ماکزیمم را منهای ضربان قلب استراحت نموده، هفتاد 
در صد آن را پیدا می کنیم؛ این مقدار هفتاد در صد را که 
مشخص شد دوباره با همان ضربان قلِب استراحت جمع 

می کنیم تا ضربان قلب هدف مشخص گردد. 
مثال : ضربان قلب هدف شخصی را حساب کنید که سن او 

6۰ سال و ضربان قلب استراحت برابر با 5۰ باشد. 
160= 60 - 220  : MHR

50 - 160 = HHR - 160
110= 

82.5 = 0.75 × 110
132.5 = 5O + 82.5 = HR

* * *  * * *       
RPP= Rate pressure Product

HR=Heart Rate
HRR= Heart Rest Rate

MHR=Maximum Heart Rate
 یعنی تحت هیچ شرایط حتی ورزشکاران هم اجازه ندهند 
در هنگام ورزش ضربان قلبشان بیشتر از ضربان قلب  هدف 
آنان گردد و اگر ضربان قلب ده ضربه هم پایین تر از ضربان 
هدف باشد به نفع عضله قلب ورزش کرده ایم. در صورت 
صالحدید متن را برای دوستان ارسال فرمایید. البته بسته 
به شرایط جسمی ضروری است با پزشک خود مشورت 

نمایید . 

اگر فرزند مبتال به اوتیسم دارید حتما بخوانید
اتیسم«،  طیف  »اختالالت  اصطالح  نوع پرست:  دکترزهرا 
یکی از اختالالت گروه اختالالت عصبی رشدی است که 
در آنها، رشد و تحول صحیح مغز یا دستگاه عصبی مرکزی 
مختل می  شود. این اصطالح به مشکالتی در عملکرد مغز و 

دستگاه عصبی اشاره دارد.
اصطالح »اختالالت طیف اتیسم«، یکی از اختالالت گروه 
اختالالت عصبی رشدی است که در آنها، رشد و تحول 
صحیح مغز یا دستگاه عصبی مرکزی مختل می  شود. این 
اصطالح به مشکالتی در عملکرد مغز و دستگاه عصبی اشاره 
دارد که همزمان با رشد فرد، بر هیجان، توانایی یادگیری و 

حافظه او تاثیر منفی می  گذارند.
خصوصیات اُتیسم

خصوصیات اصلی اختالالت طیف اتیسم با نشانه  هایی در دو 
زمینه رفتاری مشخص شده اند که عبارتند از:

یا  عالیق  رفتارها،   -2 و  اجتماعی  ارتباط  در  نقص   -1
این  به  »طیف«  اصطالح  محدود.  و  تکراری  فعالیت  های 
موضوع اشاره دارد که نشانه  های این اختالل، بسته به شدت 

آنها، سطح رشدی و سن تقویمی، بسیار متغیر هستند.
عالئم اتیسم

عالیم این اختالل از 1۸ ماهگی شروع شده و معموال در 24 
ماهگی قابل تشخیص است. در حال حاضر جهت تشخیص 
اتیسم، هیچ آزمایش بیولوژیک وجود ندارد و آنهایی که 

طراحی شده اند، به رغم نتایج بسیار خوب )گاهی تا 94 
درصد دقت(، هنوز به طور بالینی به کار می  روند بررسی  های 
انجام شده احتمال وجود عاملی ژنتیکی که باعث ایجاد 
بروز  در  را  می  شود  عصبی-رشدی  سیستم  در  اختالل 
این اختالل موثر می  دانند. هر چند عوامل دیگری نظیر 
اختالالت کروموزومی، عوامل بیوشیمیایی، عوامل جنینی، 
ناهنجاری  های مغزی نیز مطرح هستند و نقش و شدت 
اثرآنها در بروز اختالل در دست بررسی و تحقیق است. 
این اختالل باعث می  شود که مغز نتواند در زمینه ارتباطات 
اجتماعی و رفتارهای ارتباطی به درستی عمل کند. کودکان 
و بزرگساالن دارای اتیسم در زمینه ارتباط کالمی   و غیر 
کننده  سرگرم  فعالیت  های  اجتماعی،  رفتارهای  کالمی، 
توانمندی  های  و  فعالیت  های حسی، مسیر رشد  بازی،  و 
شناختی، عملکرد اجرایی و همدلی دارای مشکل بوده و یا 

با گروه سنی خود در زمینه عملکردهای ذکر شده متفاوت 
هستند.

حسی  ناهماهنگی  نوعی  دارای  اختالل،  دارای  کودکان 
هستند که خود را در عملکردهای مختلفی مانند وضعیت 
راه رفتن و بوییدن، چشیدن و به دهان بردن و خوابیدن 
نشان می  دهد. لذا به محرکات حسی معمول پاسخ  های غیر 
طبیعی مثل پاسخ  های اجتنابی و واکنش  های بیش از حد و 
یا کمتر از حد نشان می دهند. اختالل و مشکالتی در زمینة 
ظریف  حرکات  خصوص  به  حرکتی  مهارتهای  عواطف، 
دست  ها، فعالیت  های روزمره زندگی و بازی، یادگیری زبان 
و گفتار طبیعی، و مشکالتی در زمینة تقلید از دیگران در 
این کودکان دیده می شود. لذا این اختالل سازگاری فرد 
را به شدت تحت تاثر خود قرار می  دهد و باعث می  شود 
این  کند.  استفاده  خود  توانمندی  های  از  نتواند  او  که 
اختالل مهارت های کالمی   و غیر کالمی   ارتباطی و تعامل 
اجتماعی را به طور معنی داری تحت تاثیر خود قرار می  دهد 
و عالوه بر تاثیر بر اغلب جنبه  های رشدی و اجتماعی، اثر 
آن بر عملکردهای آموزشی شناختی کودک نیز مشاهده 
می  شود. سایر ویژگی های همراه با اُتیسم عبارتند از وجود 
عالیم و الگوهای رفتاری، حرکتی تکراری مقاومت در برابر 
تغییرات محیطی و یا تغییر در فعالیت  های روزمره زندگی 
و واکنش  های غیر طبیعی نسبت به تجارب حسی. مثال 

حساسیت بیش از اندازه نسبت به صدا و یا لمس شدن 
این  که،  گفت  می توان  پس  حسی.  محرک  های  سایر  و 
کودکان دارای طیف وسیعی از اختالالت روان شناختی و 

پزشکی هستند.
تشخیص و درمان اتیسم

با این که اختالالت طیف اتیسم مادام العمر هستند، اما فرد 
مبتال با آموزش  های مستمر می تواند از زندگی طبیعی تری 
تشخیص  که  است  داده  نشان  تحقیقات  شود.  برخوردار 
وضعیت  بهبود  و  درمان  در  اختالالت،  این  زودهنگام 
کودکان مبتال بسیار مؤثر است. هر چقدر زودتر بتوان این 
اختالالت را در یک کودک تشخیص داد، زودتر هم می  شود 
از برنامه  های درمانی برای کمک به این کودکان بهره برد 
دارای ساختار  و  برنامه درمانی منظم تر  بعالوه هر چه  و 
دقیق تری باشد، می  توان نتایج بهتری را بدست آورد. لذا 
تشخیص این اختالالت در سنین اولیه زندگی اهمیت دارد 
و مداخالت تاثیر بیشتری خواهند داشت. بایستی توجه 
داشت که شناخت اختالل هر چه باشد، آموزش و مداخله 
مناسب بر اساس توانایی  ها و نیازهای کودک می  تواند به 
آنها کمک کند تا استعداد و توانمندی  های خود را توسعه و 

گسترش داده و ناتوانی  های خود را کنترل نمایند.

آموزش شیرینی پزی-نان پسته سوئدی
استاد مرضیه سوزن بر

مواد الزم:
آرد نان سوئدی: 31۰ گرم

خمیرمایه فوری: 4 گرم
نمک: نوک قاشق چای خوری

تخم مرغ: 1عدد
عسل: 1 قاشق غذاخوری

شکر: 5۰ گرم
شیر: 11۰ میلی لیتر

کره: 3۰ گرم
شکر: 5۰ گرم

مغز پسته: 3۰ گرم

طرز تهیه:
و  شکر  و  فوری  خمیرمایه  و  می کنیم  الک  را  آرد 
روی  را  تخم مرغ  می کنیم،  مخلوط  آن  با  را  نمک 
مواد می شکنیم و سپس کم کم عسل و شیر را اضافه 

می کنیم.
اضافه  مواد  به  و  رسانده  محیط  دمای  به  را  کره 
می کنیم، 12دقیقه ورز می دهیم. بعد از ورز گوشه 
خمیر را می کشیم اگر کش آمد و نازک شد ورز دادن 
کافیست ولی اگر کشیدید و خمیر کنده شد نیاز به 

ورز بیشتر دارد.
قرار داده و  را در ظرفی  اول خمیر  برای استراحت 
و  نم دار می پوشانیم  پارچه  یا  با سلفون  را  روي آن 

به مدت 2ساعت استراحت می دهیم، سپس خمیر 
را بعد از استراحت به شکل مستطیل پهن کرده و در 
ابتدای طول مستطیل پسته و مقداری عسل ریخته 
و رول می کنیم دوسانت به انتها باقیمانده خمیر و با 
چاقو برش مورب می زنیم و سپس به رول کردن ادامه 
می دهیم و در قالب گرد 25 پیچانده و قرار می دهیم 

و برای بار دوم45دقیقه استراحت می دهیم.
بعد از استراحت روی آن را با زرده تخم مرغ و زعفران 
رومال زده و به مدت3۰دقیقه در فر2۰۰درجه قرار 

می دهیم.
»نوش جان«

پاییز امسال، می تواند یکی از مرگبارترین فصل های 
تاریخ معاصر ایران باشد. چندی پیش دکتر کیانوش 
عصر  به  دارو  و  غذا  سازمان  پور، سخنگوی  جهان 
ایران گفت که ویروس آنفلوآنزا تقریباً هر 1۰ سال 
یک بار در جهان به دوره پیک خود می رسد و طبق 
محاسبات احتماالً پاییز 1399 نوبت این پیک است.

از طرفی، فصل سرما نیز به نوبه خود می تواند شیوع 
خطر  بنابراین،  کند.  تشدید  را  کووید-19  ویروس 
کار  می کند.  تهدیدمان  آنفلوآنزا  و  کرونا  همزمانی 
پزشکان نیز از این نظر سخت خواهد بود که عالئم 
بسیار شبیه هم هستند. پس چه  بیماری  این دو 
پاییز و حتی زمستان پیش رو، جان  این  از  کنیم 

سالم به در ببریم؟
ماه های گذشته،  در  و جهان  ایران  پزشکان  تجربه 
هرچند  کرونا  می دهد:  گواهی  را  ثابت  اصل  یک 
می تواند همه را درگیر کند ولی بیشتر افرادی که 
براثر آن فوت می کنند، ازنظر سیستم ایمنی دچار 
ضعف بوده اند، بدان حد که معروف شده که »کرونا 

ضعیف کش است«.
شوی  و  شست   « کنار  در  ما  کار  مهم ترین  پس 
اجتماعی و ماسک زدن »  فاصله  و  مداوم دست ها 
- که اصلی ترین سپر ما در برابر کووید-19 به شمار 
می روند - تقویت مستمر سیستم ایمنی بدنمان است.

اوایل ورود ویروس به بدن ما بسیار مهم و حیاتی 
یک  با  امر  ابتدای  همان  در  کووید-19  اگر  است. 
لشکر دفاعی منسجم و قدرتمند مواجه شود، شکست 
باشد،  ضعیف  دفاعی مان  خط  اگر  ولی  می خورد 
ویروس این فرصت را می یابد که شروع به تکثیر کند 
و ما را از پا درآورد. پس باید ارتش بدنمان را تقویت 
کنیم و بودجه دفاعی را افزایش دهیم. )آنچه در این 
نوشتار می آید، صرفاً جنبه اطالع رسانی عمومی دارد 
و هر فردی قاعدتاً باید با پزشک خود مشورت کند.(

اما چگونه؟
1- هر چه سریع تر، اصالح رژیم غذایی مان را 

شروع کنیم:
-  مایعات فراوان بنوشیم، به ویژه آب و آب میوه های  
طبیعی )از مصرف نوشیدنی های صنعتی خودداری 

کنیم(
- هرروز 5 واحد میوه بخوریم

- سبزیجات را در سبد روزانه غذایی مان قرار دهیم
برسانیم  حداقل  به  را  شکر  دارای  غذاهای   -

)شیرینی جات سم سیستم دفاعی اند(
- اگر غذایی با طبع سرد بخوریم، در کنارش ماده 
غذایی با طبع گرم نیز بخوریم )این که اجداد ما در کنار 
شیر، عسل یا شیره انگور می خوردند، دقیقاً به خاطر 
متوازن سازی سردی و گرمی ذاتی مواد غذایی است(

- وسط غذا، نوشیدنی نخوریم )که باعث اختالل در 
جذب مواد مغذی می شود(

- از خوردن مواد غذایی مضر مانند چیپس، سوسیس و 
کالباس، خوراکی های شور و نظایر این ها خودداری کنیم

- انواع مغزها را بین وعده های غذایی بخوریم مثل 
گردو، بادام و ...

- گوشت گوسفندی را تا حد امکان جایگزین گوشت 
مرغ و گاو کنیم

بهبود  به  زیادی می توان  تا حد  اول،  بند  اجرای  با 
سیستم ایمنی بدن امیدوار بود. 

ایمنی  سیستم  تقویت کننده  داروهای  از   -2
استفاده کنیم:

را  تقویتی  داروهای  متخصص،  یک  مشورت  با   -
کنیم.  مصرف  او  نظر  طبق  و  تهیه  داروخانه ها  از 
هم اکنون داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
- اعم از ایرانی و خارجی - به شکل قرص، کپسول، 
شربت، پودر و آمپول در داروخانه ها وجود دارد که 
و  زندگی  کیفیت  بهبود  را  بدنمان  روزانه  نیازهای 

سالمتی تأمین می کنند.
-  توصیه اکید و بسیار جدی و حیاتی می شود با 
 C نظر پزشکمان روزانه 1۰۰۰ میلی گرمی ویتامین
مصرف کنیم )به صورت قرص معمولی یا جوشان(.  
این ویتامین، یکی از اصلی ترین نیروهای مقابله با 

کووید-19 است.
تقویت  در  مؤثری  بسیار  نقش  هم   D ویتامین   -
سیستم ایمنی بدن دارد )بسیاری از ما دچار کمبود 

این ویتامین هستیم( 
- افراد باالی 4۰ سال بهتر است با نظر پزشکشان از 

قرص های Q-1۰ استفاده کنند 
- یک راه برای این که بدانیم بدنمان چه ویتامین هایی 

را کم دارد، دادن آزمایش است 
اولین داروخانه معتبر  به  اولین فرصت سری  - در 

بزنیم و از دکتر داروساز نیز مشورت بخواهیم 
۳- دمنوش ها را فراموش نکنیم:

- آویشن در خط مقدم دمنوش های دوران کرونا 
قرار دارد

است(  متفاوت  معمولی  بابونه  )با  گاوی  بابونه   -
به طورجدی  که  هستند  گیاهی  دو  سرخارگل،  و 

می توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند.
- پونه، زنجبیل و دارچین را هم فراموش نکنیم

- اگر می خواهیم دمنوش هایمان کمی شیرین شود، 
از اندکی عسل استفاده کنیم نه از شکر و قند و نبات. 
عسل را هرگز داخل آب جوش و خیلی گرم نریزیم 
و وقتی حرارت دمنوش به حد خوردن کاهش یافت، 

اندکی عسل بدان بیفزاییم 
- روزی دستکم سه لیوان از این دمنوش ها را بنوشیم

-  می توانیم دمنوش ها را سرد کنیم و داخل بطری 
بریزیم و در طول روز و در محل کار نیز جرعه جرعه 

بنوشیم.
داشته  تنفسی(  و  )عضالنی  بدنی  تحرک   -4

باشیم:
- روزانه دستکم 2۰ دقیقه نرمش و پیاده روی کنیم

- اگر ورزشکار حرفه ای نیستیم، از ورزش های سنگین 
که انرژی ما را تخلیه می کنند، خودداری کنیم

- هرروز تمرینات تنفسی انجام دهیم. ساده ترینشان 
این است که تا جایی که می توانیم نفس را در داخل 
ریه ها پُر و حبس کنیم و سپس آرام آرام بیرون دهیم 
و این کار را چند دقیقه در روز تکرار کنیم. یادمان 
باشد که ریه ها از اهداف اصلی کووید-19 هستند و 

باید برای روز مبادا، تقویتشان بکنیم.
5- استرس را به حداقل برسانیم:

- استرس از مهم ترین عوامل تضعیف سیستم ایمنی 
بدن است. حتی اگر نتوانیم آن را از بین ببریم، باید تا 

جایی که ممکن است، آن را کاهش دهیم
ترشح  باعث  چون  تنفسی،  تمرینات  و  ورزش   -
هورمون های ضد استرس و شادی آورند، به کاهش 

استرس کمک می کنند
- مشغول شدن به کارهایی که تمرکز می خواهد مانند 
نقاشی و رنگ آمیزی، مطالعه کتاب )به ویژه کتاب های 
انگیزشی(، عبادت، تمرینات یوگا و هر کار موردعالقه 

دیگر می تواند به کاهش استرس کمک کند.
- اگر استرسمان شدید است، حتماً برای پیشگیری از 
کرونا هم که شده، به یک متخصص مراجعه کنیم و 

عنداللزوم داروهای ضد استرس مصرف کنیم.
6- خوب بخوابیم

- خواب مناسب به تقویت سیستم ایمنی می انجامد. 
شب ها زودتر بخوابیم. توصیه می شود دیرتر از ساعت 

23 نخوابیم. 
- از نیم ساعت قبل از خواب، به صفحات تلفن همراه 

و رایانه و تلویزیون خیره نشویم.
- اگر میسر باشد وسط روز نیم ساعت بخوابیم، حال 

عمومی بدن بهتر می شود.
را  بند  این 5  است،  مقدور  برایمان  که  هراندازه   -
رعایت کنیم و به دیگران نیز توصیه شان کنیم. فصل 
سرد پیش رو را می توان با رعایت بهداشت و تقویت 

سیستم ایمنی به سالمتی پشت سر گذاشت.

۶ توصیه جدی برای در امان ماندن از بیامری ها در پاییز امسال
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مردم  مشارکت  پايين  ميزان  انتخابات  نتيجه  از  فارغ 
پای صندوق های رأی بسيار قابل تأمل و شايد از نتيجه 
واگير  بيماری  گرچه  باشد.  معنادارتر  انتخابات  خود 
کرونا عامل مهمی در کاهش ميزان مشارکت است، اما 
فعاليت های اجتماعی مردم نشان می دهد که شرايط 

بهداشتی مهم ترين عامل کاهش مشارکت نيست.
حوزه  شرايط  واجدين  درصد   ۷ از  کمتر  مشارکت 
موضوعی  باوی  و  حميديه  کارون،  اهواز،  انتخابيه 
اجتماعی  گران  تحليل  توسط  جد  به  بايد  که  است 
موردبررسی علمی قرار گيرد تا داليل عدم مشارکت 
پايين  مشارکت  ميزان  شود.  مشخص  مردم  سياسی 
خود حاوی پيام بزرگی است که مردم با عدم حضور 
خود آن را ابراز کرده اند. بايد اين پيام  عدم حضور را 
دريافت و تحليل کرد و به سمع پايتخت نشينان رساند. 
بايد دولت مردان استانی و برگزارکنندگان و نهادهای 
ناظر انتخابات شرايط را تحليل و به تهران ارسال نمايند، 
فعاالن اجتماعی،جرايد و کنشگران سياسی هم بايد در 

اين روند تالش نمايند.
در آمارها اعالم شده برگزارکنندگان انتخابات حدود ۱۵ 
مشارکت کنندگان  دل  در  ميزان  اين  که  بوده اند،  هزار 
حضور  دليل  به  که  دارند،  قرار  نفری   ۷۹.۵۰۰ حدود 
فيزيکی در محل شعبه حتماً رأی داده اند اگر اين رقم 
از کل آرای مأخوذه کسر شود نشان می دهد فقط حدود 
شصت و هزار نفر به قصد رأی دادن از خانه خارج شده اند 

که رقم مناسبی نيست، حال بايد بررسی کرد که چه 
عاملی باعث عدم حضور حدود يک ميليون و صدوبيست 
هزار نفر پای صندوق رأی شده است، اين افراد چرا پای 
صندوق های رأی نيامده اند. اگر قبول کنيم در بهترين 
در  مردم  مشارکت  ميزان  سياسی  و  اقتصادی  شرايط 
انتخابات  بيشتر از ۶۵ درصد نمی شود با همين پيش فرض 
هم معادله حضور ايراد دارد و نشان می دهد جايی از کار 
از مهم  اين همه دلسرد هستند.  لنگ می زند که مردم 
تغيير  به  مردم  نااميدی  و  دلسردی  به  می توان  داليل 
اگر  کرد،  اشاره  اسالمی  شورای  مجلس  توسط  شرايط 
مردم اين احساس را داشتند که مجلس می تواند نهادی 
مؤثر باشد حتماً ميزان مشارکت بيش از اين رقم می شد، 
حال که اعتماد مردم کاهش يافته ، نمايندگان فعلی و 
حتی حاکمان بايد به فکر چاره انديشی باشند که چگونه 
جلب  برای  کرد،  جلب  را  مردم  مجدد  اعتماد  می توان 
نظرات مردم بايد خواسته های آن ها را شنيد و جمع بندی 
و تحليل کرد تا بتوان نسخه و راهکار ارائه داد. به طور 
مجلس جديد،  تشکيل  گذشته  چندماهه  همين  مثال 
دو نماينده فعلی مجلس به چه ميزان به خواست و نياز 
تا خواست  اقدام کرده اند،  آن ها  با  مؤثر  ارتباط  و  مردم 
مردم را بدانند، يا تنها بارأی و نظر خود و اطرافيان به 
پيگيری امور پرداخته اند. در کليت موضوع شرايط کشور 
مجلس تا چه حد توانسته و يا می تواند به رسالت واقعی 
خود يعنی خواست مردم جامعه عمل بپوشاند، مثاًل در 
نظام بين الملل و نحوه ارتباط و تعامل سازنده با دنيا و 
کشورهای مختلف و داشتن مراودات مالی و اقتصادی و ... 

مجلس تا چه حد اثرگذار بوده است، يا در شرايط و اوضاع 
اقتصادی و معيشتی که هر هفته تندبادهای لحظه ای 
می وزد و قيمت دالر و ماشين و مسکن و اجناس و ... 
تغيير می کند، مجلس جز برگزاری جلسه و پيگيري و ... 
چه اهرم مؤثر ديگری داشته يا دارد، گرچه براي قضاوت 
عملکرد مجلس فعلی هنوز زود است، اما مردم در انتظار 
اقدام های بزرگ و مؤثری هستند که دورنمای شفاف و 
اميدآفرينی در پيش پای آن ها قرار دهد، اگر نمايندگان 
نتوانند به اين رسالت خود عمل نمايند و بخواهند صرفاً 
پيرو و دنباله رو يک تفکر و ايده و جريان باشند و دچار 

روزمرگی شوند نمی توانند به خواست جامع مردم پاسخ 
به دوره  نتيجه همين می شود که دوره  مناسب دهند. 
اجتماعی  و  سياسی  مشارکت  ميزان  و  دلسردتر  مردم 
دو  اهواز  دوم   دور  انتخابات  در  می يابد،  کاهش  آن ها 
کانديدا با تفکر اصولگرايی بودند که اتفاقاً داراي پايگاه 
مردمی و ارتباط های ويژه بوده اند، به گونه ای که يکی از 
کانديدا به واسطه نوع ارتباط ها تعداد زيادی از نمايندگان 
و  کرد،  همراه  خود  با  را  گذشته  ادوار  و  فعلی  استانی 
نماينده ديگر با ارتباط های ساختاری و مردمی و عقيدتی 
توانست عليرغم جوان بودن درصد خوبی از همين رأی 

کسب را صاحب شود. اما در کل ميزان پايين مشارکت 
اول  و  دارند  ديگری  خواسته  و  حرف  مردم  داد  نشان 
وضع معيشت و شرايط اجتماعی خود را مدنظر دارند. 
لذا بر تمامی حاکمان تکليف است که به فوريت وضعيت 
اين ميزان پايين مشارکت در را جويا شوند و بر اساس 
وعده های  دادن  نمايند،  عاجل  اقدام  مردم  خواست 
بی عمل و سوق دادن افکار عمومی به آينده ای که اعتماد 
و اميد آن سال هاست ازدست رفته چاره کار نيست و جلب 

نظر را مردم را دشوارتر خواهد کرد.
من ا. التوفيق 

نتیجه قابل تأمل دور دوم انتخابات حوزه اهواز، باوی، حمیدیه وکارون

بانوی ایرانی در جمع ۴۰ استاد برتر جوان دنیا قرار گرفت

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: توهين 
به مقدسات مسلمانان با برنامه ريزی سياسی و باهدفی بسيار 
کثيف و پليد رقم خورده است، زيرا هتک حرمت و توهين به 
مقدسات و رنجاندن افراد نمی تواند کار يک انسان باشد و در 

هيچ قالب انسانی جای نمی گيرد. 
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با حضور در خبرگزاری »ميزان« طی سخنانی پيرامون 
اعظم  »پيامبر  مقدس  به ساحت  ابدو«  مجله »شارلی  اهانت 
)ص(« گفت: در جهان هزاران هزار رسانه و خبرنگار وجود دارد، 
فصل مشترک تمامی رسانه های جهان حفظ حرمت انسان ها 
و بزرگداشت انسانيت است. به شخصه نديده ام رسانه ای نيت، 
هدف و امکانات خود را بر مبنای تحقير هويت انسان ها و تخريب 

جايگاه آنان و همچنين توهين به مقدسات پايه گذاری نمايد. 
وی با اشاره به رنجش جامعه مسلمان جهان پيرامون اهانت 
اخير مجله فرانسوی و بدسابقه »شارلی ابدو« اضافه کرد: قاعدتاً 
هدفی  و  ماهيت  نه  و  است  رسانه ای  نه  توهين  اين  کارکرد 
رسانه ای دارد، اين اقدام موهن تماماً مأموريتی است که به اين 

افراد داده شده است.
 محمد ُخدادی در همين راستا ادامه داد: توهين به مقدسات 
مسلمانان با برنامه ريزی سياسی و باهدفی بسيار کثيف و پليد 
رقم خورده است، زيرا هتک حرمت و توهين به دردانه آفرينش 
که نماد وحدت مسلمانان جهان و مورداحترام همه انسان های 
آزادانديش در کره خاکی است، نمی تواند کار يک انسان و يک 

نشريه باشد و در هيچ قالب انسانی و اخالقی جای نمی گيرد.
وی با تأکيد بر اينکه اهانت به جايگاه واالی »پيامبر اعظم )ص(« را 
نبايد به حساب جامعه رسانه ای در جهان گذاشت، اظهار کرد: من 
معتقدم اهانت به جايگاه واالی »پيامبر )ص(« را نبايد به حساب 
جامعه جهانی رسانه گذاشت، اين اقدام رفتاری پليد در پوشش 
رسانه است، محکوميت اين موضوع در ذات عمل نهفته و مأموريت 
ايجاد  موهن  عمل  اين  مأموريت  است،  مشخص  کاماًل  نيز  آن 

انشقاق و بدبينی و درگيری در فضای کرونا زده جهانی است.
اينگونه  را  فرانسوی  زرد  مجله  موهن  حرکت  منافع  خدادی 
تشريح کرد: منافع اين اقدام کثيف کاماًل مشخص است، بدون 
شک تنها کسی که از اين اقدام سود می برد رژيم صهيونيستی 

جسم  و  کرده  پرتاب  موشک  درجايی  صهيونيست ها  است، 
انسان ها را هدف می گيرند و در چنين اقدام موهنی بر روح و 

روان انسان ها ضربه می زنند.
ادامه داد: شليک به مقدسات و آزردن   وی در همين راستا 
انسان ها، شليک به باور های انسانی است که هيچ منفعتی جز 
تخريب انسانيت و اخالص ندارد، اين اقدام تنها و تنها مأموريت 
يک جناح در دنيا است و آن جناح رژيم صهيونيستی است. 
اين اقدام نه تنها محکوم است بلکه ماهيت انسانی هم ندارد، اين 
جريان يک مأموريت سياسی با اهداف مشخص است و مطمئن 

باشيد که نتايج آن به ضرر خود صهيونيست ها خواهد بود.
در  انسانی  هيچ  که  باشيد  مطمئن  کرد:  خاطرنشان  خدادی 
جهان از توهين به مقدسات انسان ها خوشحال نمی شود، زيرا 
جزو صفات انسانی نيست، قطعا اين اقدام موهن جزوی از آزادی 
بيان هم نيست، زيرا باور هر انسانی جزوی از حريم شخصی او 
محسوب می شود و توهين به اين باور و تخريب اين حريم، تجاوز 

به حقوق انسان ها است.
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توهین نرشیه فرانسوی به پیامرب اعظم)ص(، رفتاری پلید در پوشش رسانه است

امروزه يکی از چالش های اساسی در حوزه های خدمات شهری حفاری های 
دستگاه های خدماتی شامل )گاز، آبفا و مخابرات (است که پس از پايان حفاری 
بدون ترميمی يا رعايت اصول ترميم حفاری  کوچه ها و خيابان ها را به حال 
خود رها می کنند و اين موضوع ضمن نارضايتی برای عبور و مرور مردم، باعث 
پلشتی سيما و منظر شهری نيز می شود. حوزه شهری رامهرمز نيز از اين قائده 
مستثنی نيست و امروزه حفاری های دستگاه های خدماتی در کوچه و خيابان های 
رامهرمز تبديل به يک چالش اساسی شده است و حجم عظيمی از نارضايتی را در 
بين شهروندان بوجود آورده است. در ذهن شهروندان عامل اين عوارض خيابانی 
مجموعه شهرداری است اما با نگاهی علمی تر و منصفانه تر متوجه خواهيم شد 

که شهرداری متولی آسفالت،  نظارت بر اجرای ترميم حفاری و  زيبا سازی شهری 
است اما عامل اين حفاری ها نيست . حقيقت امر اين است که امروزه فرسودگی 
خطوط لوله های آب و فاضالب شهری، شکستگی ها متوالی و انشعابات فراوان 
اغلب زير ساخت های حمل و نقلی در سطح شهرستان رامهرمز را تحت الشعاع 
قرار داده است تا جايی که شهردار رامهرمز در گزارشی از شکستگی روزانه ۱۱ 
خط لوله آب خبر دادند. قطع به يقين اين حجم شکستگی و عمليات حفاری تا 
سال های آينده ديگر اثری از هويت شهری برای رامهرمز به جای نمی گذارد. در 
کنار فرسودگی و شکستگی خطوط لوله های آب و فاضالب شهری، عمليات های 
انشعابات گازرسانی و شبکه فيبر نوری مخابرات توسط عوامل انسانی و ماشين آالت 
حفاری عامل ديگری در آسيب به زيرساخت های عبور و مرور شهروندان شده 
است. شهر رامهرمز به واسطه موقعيت ارتباطی و معدنی خود دارای تعداد بسياری 

ماشين آالت سنگين راه سازی و باربری می باشد که در طول شبانه روز با تردد در 
سطح حوزه شهری باعث فشار به خطوط لوله های آب و فرسودگی آسفالت و سطح 
معابر می شوند که می طلبد مسئولين جهت جلوگيری از هزينه رفت سرمايه های 
ملی فکری به حال عبور ماشين آالت سنگين در سطح حوزه خدمات شهری کنند 
و تردد اين وسايل را ساماندهی کنند. در پايان عدم پرداخت به موقع عوارض و 
هزينه های آسفالت و ترميم توسط دستگاه های مربوطه ،فقدان مديريت يکپارچه 
شهری جهت هماهنگی در عمليات های حفاری و آسفالت خيابان ها سبب می شود 
که پس از مدتی کوتاهی از آسفالت، توسط مجموعه خدماتی ديگر حفاری شود 
و بافت شهری را بيش ازپيش دچار معضالت اساسی کنند. می طلبد که با يک 
هم انديشی وضعيت کنونی رامهرمز را از اين حالت خارج و در زمره شهرهای با 

هويت شهری توسعه يافته قرارداد.

حفاری های شهری سوهان روح مردم رامهرمز

اين کوهها را در مناطق رامهرمز، هفتکل و نفت سفيد و 
ساير جاها با مجوزهای رسمی مسئولين دولتی مربوطه، 
نشتهای دستبرد  و  آماج  مورد  بی رحمانه ای  بشکل 

نگاه  برابر  در  و  قرارگرفته  مکانيکی  بيلهای   nesht
سازمان حفاظت محيط زيست، النه مارها، مارمولکها، 
شغالها، روباها، سمورها و عقربها و مورچه ها که اجداد 
آنها پا به پای عشاير هزاران سال در کنار هم زندگی 
آن  امروزه  بين می برند  از  را  داشتند  مسالمت آميزی 
کوهها و جانوران همسايه شان با دست برد بی رحمانه 
از نفس افتاده اند و از طرفی آن قسمت از کوهها که در 
منطقه باغملک و انديکا و کهگيلويه و بوير احمد و ساير 
جاها با بلوطهای سرسبز  به مناطق حوزه خود فخر 
ميفروختند االن دو سه سالی است که در اثر کوتاهی 
متوليان امر، می بينی در اثر يک بدعت زشت يک مرتبه 
در چند نقطه آماج حمله کبريت)ايضاح،ايضاه( افرادی 
قرار ميگيرند که بويی از معرفت و انسانيت نبرده اند و 
عظمت و عمليات آن درختان را نميدانند! نميدانم چرا 
بعضی افراد خودشان را بزرگتر از والدينشان ميدانند 
آنها کاشتند و حفظ کردند که ما بخوريم و ما متأسفانه 
تيشه به هستی طبيعت ميزنيم، موقعيکه در شهرهای 
مختلف تابلوی فروش ذغال بلوط قد علم ميکند يعنی 

پايان عمر بلوط، اشعار بختياری با زبان بی زبانی به ما 
ميگويند درختان و بوته ها را از بين نبريد)که قارون 
بگه صحرا مالميره .،،،توبرو برفه بخوه ول بکن چويله( 
ميگويد برف را بخور کاری به چويل نداشته باش، يا 
و  مليله،،،بونهام  چه  گرماش  گرم  گرمای  )گرمسير 
بنگرو مه گدم چويله( يا )چويل بهر کره بهلين بکنه 
نر،،،،بساکم طوری وابو کر بره وسرحد( يا )کله خنگ 
منه کمر دونش درشته،، ،،دهدری بشکن بيو کر خونه 
کشته( و واقعاً بعضی پوزه جنگ دارند و نميدانند چه 
گناه و تخلفی ميکنند)پيرهنت خارای گلی هر گلی 
يه رنگه ،،،،مو ای وربم تو ای درونی مر ميلت وجنگه( 
بزرگان با اينگونه اشعار که زينت بخش ياريار چوپانانمان 
مزارع  برزگران  و  روستايی  خوانندگان شب نشينی  و 
  )nara(بودند، در حقيقت از طبيعت، کوه، دره و نره
مواظبت ميکردند و نام های خود را از نعمتهای طبيعت 
يعنی کوهها و درختان و گل بوته ها ميگرفتند، حاال چه 
شده که بعضيها آن نعمتها را تخريب ميکنند؟ برادر 
کبريت بدست !ما در منطقه آلوده خوزستان و اقيم، 
نخلهايمان را صدام حسين آتش ميزد و شهيد ميکرد و 
بلوطهايمان را شما برادر خودی و مغرض، برادر کبريت 
بد ست اين گياهان و بوته ها و درختان اولين کارشان 
تصفيه هوای دودزده خوزستان است و از طرفی قرنهای 
متمادی در درمان ما بومی ها نقش بسزائی داشته و 

دارند روح همه پدران و مادران مرحوممان شاد، آنها 
باپوست بلوط يعنی جفت jaft و جوشاندن آن اسهال و 
معده درد را خوب ميکردند و با بريزه breeze يا سقز 
که از درختان بن ميگرفتند در شکسته بندی استفاده 
برای  گزنه،  گياه  از  پروستات  درمان  برای  ميکردند 
چربی کبد از قچروشک و برای دل درد و مسموميت 
از برنجاسف و سنگ کليه از بن سهر و بقيه امراض 
از ساير سبزه ها، واقعاً شرمندگی ندارد همه سبزه ها 
را ميسوزانی، حتی الياف بازمانده از غالت و برنج را، 
منابع طبيعی و جنگلداری  انتظامی، سازمان  نيروی 
ماهواره جلوی  از طريق  آن  و حراست  آبخيزداری  و 
جهالت بعضی از افراد مجرم در اين خصوص را بگيرند، 
سازمان حفاظت محيط زيست، دادگستری خوزستان 
جمهوری  سيمای  و  شوند  بکار  دست  سريعاً  بايد 

اسالمی بجای تبليغ چيپس و پفک نوشابه و غيره با 
برگزاری جلسات و مصاحبه و ميزگرد با صاحب نظران 
بايد  جنگلها  همجوار  روستاهای  شود،  ميدان  وارد 
همه چيز را رصد کنند و به آنها مسئوليت داده شود 
و در مردم احساس همکاری بعنوان يک فريضه ملی 
ايجاد شود، کوههای بختياری قشنگند، روی آنها را با 
آتش و دود سياه نکنيد. در باغملک شهرداری با هزينه 
وروديهايش،  در  با دست خالی  آنهم  فضای سبز  زياد 
ايجاد کردند،  قلعه تل و ميداود  و همچنين شهردار 
شهرداری نوبنياد رودزرد ماشين بنا دارد يک فاميلی 
جديد بين درختان »کنار« خودرو و درختان غيربومی 
باشند،  داشته  آرامش  و  ببينند  همه  تا  آورد  بوجود 
آنوقت کوته فکران در دو سه کيلومتری آنها در گردکی 
ميداود، ارتفاعات مال آقا، رباط باغملک و در منطقه 

چلو و لپت انديکا جنگل آتش ميزنند آنهم درختان بی 
آزار خودرو، هرکس بجان کسی آتش بيندازد بايد بداند 
چوب خدا بی صداست و بجان خودش و خانواده اش 
آتش می اندازد، بهر حال با سوزاندن جنگل ما را خفه 
نکنيد، جانوران بيگناه و بی پناه در کوه ها را بی خانمان 

نکنيد.
بيائيم نسل کشی جانوران وحشی و درختان و بوته ها را 
ترک کنيم، زندگی زيباست طبيعت ملوس است، نيائيم 
عقده ها ، شکستها، محروميتهای گذشته و گرفتاريهای 
خود را در نابودی طبيعت جستجو کنيم، اين ثروت 
يک ثروت بهداشت آفرين است پس بايد حفطش کرد، 
انتظار دارد همه نشر دهند شايد خطاکاران ببينند و 

سر عقل بيايند.

گناه کوه های گرمسیری بختیا ری چیست؟ و چرا آنهارابه تش زامات میزنید؟

مريم کوچکی نژاد، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شريف در ميان 
۴۰ استاد برتر جوان زير چهل سال در دنيا در رشته مديريت 

انتخاب شد.
 )Poets & Quants( اين انتخاب بر اساس رده بندی سايت
انجام شد که از معتبرترين سايت های آنالين رشته مديريت در 
دنيا است. سايت Poets & Quants اخبار مربوط به مدارس 
بخصوص  و  دنيا  در   Business Schools مديريت  عالی 
رشته MBA را اطالع رسانی می کند. عالوه بر خبررسانی، اين 
وب سايت اقدام به انتشار رده بندی ها مختلف ازجمله رده بندی 
دانشگاه های معتبر رشته مديريت کرده است. در چند سال اخير 

نيز اقدام به معرفی اساتيد جوان برتر رشته مديريت کرده است.
 2۵ رنک  با  وسترن  نورث  دانشگاه  استاد  کوچکی نژاد  مريم 
جهانی است که با بيش از citations ۱۴۰۰ در گوگل اسکوالر 

)Google Scholar( در بين چهل استاد برتر جوان زير ۴۰ 
سال در دنيا در رشته مديريت انتخاب شد.

در ماه مارس هر سال يک کميته از افراد متخصص مسئوليت 
انتخاب ليست چهل نفر نهايی را برعهده دارد. معيار انتخاب بر 
اساس مهارت های تدريس و کيفيت مقاالت تحقيقاتی اساتيد 
از  بيش  رقابت سال 2۰2۰  برای  وب سايت  آمار  مطابق  است. 
2۰۰۰ کانديداتوری برای ۱۶۰ استاد رشته مديريت از سراسر 
دنيا داشته اند که از اين ميان ۴۰ استاد به عنوان ليست نهايی 

انتخاب شد.
مريم کوچکی نژاد، دانش آموخته رشته کارشناسی و کارشناسی 
ارشد فيزيک در دانشگاه صنعتی شريف بوده است و عاشق رشته 
رفتار سازمانی و روانشناسی می شود. الهام بخش وی در اين مسير 

دکتر فيض بخش در دانشگاه صنعتی شريف بوده است.

پسادکتری  و  يوتا  دانشگاه  از  را  سازمانی  رفتار  دکتری  وی 
دانشگاه هاروارد دريافت   Edmond J. Safra را در مرکز
کرده است و در سال 2۰۱۴ به دانشگاه نورث وسترن پيوسته 
است، جايی که در آن تحقيقات تأثيرگذاری در مورد رفتار 
انسان انجام داده و در حال حاضر دانشيار دانشکده مديريت 

اين دانشگاه است.
پويای  ماهيت  درک  زمينه  در  وی  تحقيقات  اصلی  تمرکز 
ازنظر  افراد  تصميم گيری های اخالقی و چگونگی تجربه روانی 

روانشناسی در برخوردهای اخالقی روزمره است.
بر اساس اعالم معاونت علمی رياست جمهوری، يافته های وی 
عالوه بر اينکه در بسياری از مجالت پژوهشی دانشگاهی به چشم 
می خورد، در رسانه های مهم ازجمله نيويورک تايمز، وال استريت 

ژورنال و هافينگتون پست و ... به نمايش درآمده است.

راه اندازی شبکه اجتماعی 
کشاورزی ایران )تاک(

و  کارشناسان  کشاورزی،  بخش  بهره برداران  کشاورزان،  اطالع  به 
متخصصين کشاورزی می رساند که به منظور ايجاد يک شبکه مطمئن و 
امن جهت اطالع رسانی و نيز درگاه خدمات يکپارچه بخش کشاورزی و 
منابع طبيعی، اولين شبکه اجتماعی کشاورزی ايران )تاک( توسط وزارت 
جهادکشاورزی راه اندازی و شروع بکار کرد و انشاء اله رونمايی رسمی 

آن در هفته دولت توسط وزير محترم جهادکشاورزی انجام خواهد شد.
تاک شامل دو بخش »ويترين« و »پيام رسان« هست.

در ويترين تاک، بتدريج تمام خدمات مجازی و آنالين مختلف بخش کشاورزی 
و صدور مجوزها و رديابی محصوالت و نهاده ها و ... ايجاد خواهد شد. 

در بخش پيام رسان، تمامی امکانات 
و  تماس صوتی  دوطرفه،  گروه، چت  ايجاد  قبيل  از  پيام رسان ها  ساير 

تصويری ايجادشده است.
ضمناً هزينه اينترنت مصرفی در تاک حدود ۶۰ درصد پايين تر از ساير 

پيام رسان ها می باشد.
کانال اختصاصی محصولی توسط معاونت ترويج در حال ايجاد هست و 

تمام کشاورزان بر اساس نياز می توانند عضو کانال موردنظر شوند.
کانال های رسمی و اطالع رسانی بخش های مختلف وزارت از معاونت ها و 
سازمان های مختلف، مؤسسات پژوهشی، مراکز تحقيقاتی، سازمان های 
و  هست  ايجاد  حال  در  شهرستان ها  جهادکشاورزی  ادارات  و  استانی 

کشاورزان براساس نياز خود ميتوانند عضو هر يک از اين کانال ها شوند.
بازار خريدوفروش آنالين و مستقيم محصوالت و نهاده ها بدون واسطه و 

درج رايگان آگهی.
توصيه هواشناسی کشاورزی، خدمات بانک کشاورزی، صندوق بيمه و 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی، پخش زنده شبکه تلويزيونی استوديو 
کشاورز، آخرين اخبار کشاورزی، مکان يابی خدمات کشاورزی، خدمات 
سفر و گردشگری روستايی، جستجوگر اطالعات علمی کشاورزی و منابع 

طبيعی، دسترسی به جديدترين محتواهای ترويجی، خدمات مالی و ....
امکان استفاده همزمان از نسخه اندرويد يا ios و نسخه وب.

جهت کسب اطالعات بيشتر و نصب تاک، به آدرس سايت »تاک« زير 
مراجعه فرماييد:

http://www.agritak.ir
تاک: تبادل اطالعات کشاورزی، تاک: تحقيق، ترويج و آموزش کشاورزی

ستاد هوشمندسازی کشاورزی: 
)وزارت جهادکشاورزی؛ سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی(

امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.

بايد  متقاضيان  مي افتادند،  زحمت  به  نام  تغيير  براي  مردم  درگذشته 
دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از 

خود دفاع مي کردند.
شوراي عالي ثبت احوال دستورالعملی را به تصويب رسانده و بر اساس آن، 
اختيار تغيير نام ، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده 

و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاماًل حذف شده است.
اين درخواست ها در کميته ويژه اي با عنوان »کميته نام« که در سازمان 
با  مغايرتي  درصورتی که  و  مي شود  رسيدگي  تشکيل شده،  ثبت احوال 

دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي شود.
برخی ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام:

 تغيير نام هاي کم اقبال با فراواني کم به نام هاي مناسب با فراواني بيشتر 
با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا 

آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذکرشده در دستورالعمل تغيير نام است.
اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نام هاي مناسب 
استان  در 31  نام  مشورتي  کميته  تشکيل  همچنين  دارد.  وجود  ايراني 
تحصيلي  مدارک  با  دانشگاه ها  علمي  هيئت  را  آن  اعضاي  که  کشور، 
دکتراي زبان شناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميت هاي مختلف در 

استان هاي خاص آشنا هستند، تشکيل می شود.

صدا درآمدن زنگ هشدار با ۷٪ مشارکت
نبی نیسی

پرونده انتخابات دور دوم مجلس شورای اسالمی در اهواز با پيروزی شبيب 
جويجری بسته شد اما مشارکت ۷٪ زنگ هشداری است که نارضايتی 
کامل مردمی را آشکار کرد )خواهشا عدم حضور و مشارکت را به بيماری 

کرونا نسبت ندهيد(
عدم مشارکت مردمی يعنی اعتراض به سياست های غلط، يعنی اظهار 
ياس و نااميدی، يعنی اعتراض به تبعيض، عدم حضور يعنی وجود فاصله 
بين مردم و مسئولين، يعنی نبود شنونده ای برای شنيدن درد مردم، يعنی 

فراموش کردن نسل امروزی و درک نکردن نياز جوانان.
مردم انقالب کردند تا روی آسايش را ببينند، درصحنه حاضر می شدند تا 
عدالت را لمس کنند، جمهوری خواستند تا همدلی و امنيت را شاهد باشند، 

و مردم رأی ميدادند تا حقوق ازدست رفته را بيابند، اما.....
سختی و مشقت بر آنان مستولی شد، نبود آسايش، زندگی را مختل کرده، 
اقتصاد، کمر مردم را خم کرده، بی عدالتی بيداد ميکند، تبعيض سايه افکنده، 
خدمت به مردم تنها شعاری بيش نيست، درد اين مردم کی درمان خواهد 
شد؟ صدای آنان چه موقع شنيده ميشود، چه وقت شاهد يکرنگ بودن 

خواهند بود؟
با همه ی اينها بازهم مردم پشت سر رهبری و برای حفظ نظام درصحنه 
حاضر ميشوند اما بدانيد ديگر خستگی امان را بريده،۷درصد مشارکت زنگ 

هشداری خواهد بود که بفکر مردم باشيد.
تلفن: ۰۹3۶۰۰۶۲3۸۵

)۲۲شهريور۹۹(

 اخبار کوتاه خبر

  نادر عسکری تبار

 نويد قائدی

  بیت اله بابادی

نام پدر مراد علی قرار تحرير ترکه مرحوم/مرحومه قنبر  افسانه شاه ولی  به موجب درخواست 
شیخیان زاده در پرونده کالسه      351 شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز صادر و 
وقت اجرای ساعت 10 مورخ 99/07/27 تعیین گرديده لذا از ورثه يا نماينده قانونی آنها بستانکاران 
و مديونین به متوفی و کسانی ديگری  که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد 
مقرر در محل اين شورا واقع در شهرستان رامهرمز مجتمع شورای حل اختالف سه حاضر شوند 

عدم حضور مدعوين مانع اجرای قرار نخواهد بود.
تاريخ 99/06/24 12/408 الف/م 

کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

قوه قضائیه
شوراهای حل اختالف استان خوزستان

»آگهی ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه«

شماره 351/3/99 
تاريخ 99/6/24

۳
۹۹
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فوتبال ما این روزها حالش خوب نیست، چون خبرهای خوبی 
می شود  داده  احتمال  حتی  و  نمی شود  شنیده  درونش  از 

بزودی از سوی فیفا تعلیق شود !!!
مستطیل  فضای  در  و  ندارد  قرار  و  آرام  فوتبال  این  چرا 
سبز فوتبال  همه به جان هم افتاده اند؟!؟  چرا این فوتبال 
را  افسارش  که   نیست  هم  و کسی   افسارگسیخته شده؟ 
بکشد. چرا فوتبال این چنین گردش های مالی کالن  دارد اما 
حساب و کتاب و حسابرس ندارد؟!؟ عاقبت این فوتبال چه 
خواهد شد؟ اینها همه سؤاالتی ایست بی پاسخ  که فکر اهالی 
فوتبال را بخود مشغول کرده است؟ براستی این پول ها از کجا 
و چگونه به مستطیل سبز فوتبال تزریق و مثل باد می آیند و 
دم باد هم داده می شوند و باز فریاد نداریم و نداریم  همچنان 
گوش فلک را کر کرده است ؟!؟ تعیین چنین ارقام کالن در  
قراردادهای فوتبالی آز کجا نشات گرفته و کدام ارگان و مرجع 
موجه ورزشی آن را تصویب نموده ؟!؟ بر سر این فوتبال چه 
آمده و یا بهتر بگویم چه آورده اند و مدیران، چگونه تدبیری 
بکار برده که این روزها بازیکنان ایرانی بنا به گفته خودشان در 
رسانه ها علناً در نوع تنظیم  قرارداد واحد پول رسمی مملکت 

را حذف و دالر را جایگزین آن کرده و یا در طرف دیگر، شاهد 
هستیم که چگونه اهمال یا فساد باعث گردید قرارداد سرمربی 
۶۱ روزه  تیم ملی، فوتبال ملی ما را به سمت  مسلخ تعلیق 
بکشد و عماًل هر فرد ایرانی  مبلغ دو هزارتومان بدهکار این 

قرارداد و رای  فیفا گردد؟ 
این فوتبال  چیست؟ که برای یک فصل بازی در فالن تیم 
قرارداد بیش از ده میلیارد تومانی به همراه چندین آپشن 
پیوستی بعنوان تبصره تنظیم می شود!!؟ مگر در نوع بازی 
قبل  فصل  بازیکن  آن  تاکتیک پذیری  و  تکنیکی  تفکر  و 
لیگ برتر چه پیشرفت شگرفی حاصل شده است، که اینک 
مستحق چنین دریافت کالنی باشد.  و یا انصافاً بازیکنی که 
نوع تکنیکش و بازی فوتبالش ارزش حتی یک شاهی را ندارد 
چگونه و بر چه اساسی قراردادش دالری نوشته می شود؟! 
این فوتبال شلشی بزن زیرش دقیقه ای چند دالر  قیمت 
است ؟! واقعاً به کی باید گفت که فوتبال ایرانی،  قراردادش 

دالری شده؟ ؟! 
انصافاً دیگر کدام خصوصی ساز یا اسپانسر، جرئت تیمداری 
در این فوتبال پرهیاهو و سرشار از حاشیه و اتهام و بی کیفیت 

و گران را خواهد داشت؟ یکی باید به داد این فوتبال  برسد 
و افسارش را به هر قیمتی که شده محکم بکشد، این فوتبال 
دیگر حالت  فوتبال  این  کنید  باور  میخواهد.   یک مختار 
ورزشی و صنعتی و حرفه ای علمی خود را ازدست داده و 
و پاس داللیسم  به تجارت شوت  تبدیل  تغییر کاربری  با 

گردیده ؟ 
 و صراحتاً باید نوشت و فریاد زد که این تجارت شوت و پاس 
داللی  نیاز به یک انقالب جهادی دارد، که آن را شخم بزند و 

کاشت و داشت و برداشت کند. 
برای  و  شده؟  فوتبال  این  بالی  بی تدبیری  و  بی فکری   
نجات آن باید کوچک اندیشان و آن دسته از  بازیکنان 
و مربیان بی کیفیت خارجی و ایرانی وابسته به داللیسم 
را از فضای این فوتبال پاکسازی کرد و بخش آموزش و 
جذب مدیریت تدبیری ورزشی و فوتبالی را بدون واسطه 
و سفارش های خاص  فعال کرد تا انشاهلل فوتبال شاهد 
نیرو مدیریتی  تربیت  دورنمای هدفگذاری زیرساختی و 

اجرایی پرتوان و کار بلد شود.
سید مهدی ابوس

چرا فوتبال آرام و قرار ندارد

سید مهدی ابوس
»یادی از بنیانگذاران ژیمناستیک خوزستان« 

ژیمناستیک را از قدیم، پایه و اساس تمام رشته های ورزش می نامند و 
این رشته پرجنب وجوش را در کنار دو و میدانی لقب مادر ورزشها دادند، 
قدمت ژیمناستیک در خوزستان  بیش از نیم قرن است و خوزستان را  
یکی از سه استان برتر و قطبهای قهرمان پرور ژیمناستیک کشور می دانند.

ورزشی  رشته  بی سرو صداترین  در خوزستان  هم اکنون  ژیمناستیک 
استان بشمار می آید و علی رغم اینکه کمتر خبری از آن در رسانه های 
فعالیت  اما  ؟!؟  می شود  نوشته  یا  گفته  بصری  و  سمعی  و  نوشتاری 

ژیمناستیک خوزستان  هم چنان در دایره حضور است.
مردان  از  شود،  یادی  دارد  قصد  نگارنده  رو  پیش  نگارش  این  در  لذا 
یاد  از  و هدف  ورزشی  زیبای  این رشته  ماندگار  نام های   و  تأثیرگذار 
کردن این نام ها فقط تجدید خاطره ای برای اهالی ورزش استان بخصوص 
اهالی ژیمناستیک و نسل جدید عالقمند به این رشته ورزشی است و 
درصورتی که  نامی ذکر نشده مطمنا بدلیل داشته های محدود نگارنده 
مطلب است و کاماًل سهوی است. امید است بانگارش این یادآوری تلنگری 

شود برای نگاه بهتر به سمت وسوی ژیمناستیک خوزستان.
بنیانگذار ژیمناستیک در خوزستان زنده یاد جاوید نام، استاد مرام و اخالق 
و منش ارزشی ورزش مجید قبایی است، این بزرگ مرد ارزشی ورزش، 
علی رغم گذشت بیش آز سه دهه از وفاتش، هم چنان نامش بعنوان یک 

برند مدیریت تدبیری  الگوساز و موفق در فضای ورزش خوزستان مطرح 
باقی مانده است.

هم چنین نام های ذکرشده زیر را باید به صراحت مردان و زنان پایه گذار، 
شکوفایی ژیمناستیک در شهرهای خوزستان نامید 

کریم رشدی و ناصر هالوی خرمشهر:  خانواده رشدی را میتوان، یار 
همیشه همراه ورزش ژیمناستیک خوزستان نامید و این نام همچنان 
از خرمشهر تا مرکز استان در فضای ورزش و میان اهالی ژیمناستیک 
می درخشد، در کنار کریم رشدی نباید  تالشهای بی دریغ و تأثیرگذار 
ناصر هالوی در شکوفایی ژیمناستیک خرمشهر نادیده گرفت ناصر از 
مربیان و پایه گذاران واقعی ورزش ژیمناستیک خرمشهر به حساب می آید. 
عطری زاده، شوشتر: پایه گذار ژیمناستیک شوشتر بود و این نام برای 

ژیمناستیک خوزستان افتخار مرام ارزشی ورزش محسوب میشود. 
محمد اردشیر نژاد، ماهشهر و سربندر: مردی که موفق شد با توانمندی 
نام ژیمناستیک ماهشهر و سربندر را به ورزش  اقتدار و شایستگی  و 

خوزستان معرفی نماید. 
 حامد کاظمی و سرکار خانم ابوالفتحی، رامهرمز: دو قهرمان پرتالش 
دیروز و دو فرد ورزشی مقتدر که توانستند در محروم ترین شهر استان 
ورزش ژیمناستیک را احیا و شکوفا کنند تا ، نامشان بعنوان بنیانگذاران 

این رشته ورزشی ماندگار شود.
بازیهای آسیایی تهران، ایشان  عبدالجلیل نیسی قهرمان تیم ملی در 

چندین دوره عهده دار ریاست هیئت ژیمناستیک خوزستان بودند و یکی 
از خادمین مردمی ژیمناستیک خوزستان بشمار می آید.  

عبداالمیر موسوی نیا، قهرمان دارحلقه، که ایشان به)) صلیب دارحلقه(( 
کسب  برای  تالش  کنار  در  عبداالمیر  بود.  معروف  ایران  ژیمناستیک 
مدال، توانست بعنوان یک تعلیم دهنده قابل، تجربیاتش را به نسل جدید 

ژیمناستیک انتقال دهد.  
عبدالرحیم نیسی، پدر آموزش ژیمناستیک خوزستان: شاید این لقب 
کمترین چیزی ایست که نصیب این مرد توانای ورزشی گردیده، حضور و 
کالم و نوع آموزش این ورزشکار توانای دیروز و پدر آموزش ژیمناستیک 

امروز، بسیار خاص است،  
که  نامی  ایران:  کارگران  ژیمناستیک  قهرمان  سیاحی  عبدالکاظم 
ژیمناستیک کارگران خوزستان را به فضای ورزش ژیمناستیک کشور 
معرفی کرد و در ایام جنگ تحمیلی یک امانت دار بی بدیل در حفظ اماکن 

و ابزارهای گران قیمت ژیمناستیک خوزستان بود. 
ایرج رشدی جوان خوش سیرت و رعنای دیروز ژیمناستیک خوزستان 
و ایران و پیشکسوت ارزشی ورزش امروز  سرزمین طالی سرخ شهادت 
خوزستان، داور و مدرس  بین المللی فدراسیون ژیمناستیک ایران که 
چندین بار عنوان ریاست هیئت ژیمناستیک خوزستان را عهده دار بودند، 
ایشان در حال حاضر یکی از شناسنامه های کم نظیر ژیمناستیک و بطور 

کلی ورزش خوزستان،  محسوب می شود.

حمید  عزیز  تأثیرگذار  خدمات  ایران،  جوانان  قهرمان  حمید،  عزیز 
ایشان  است،  غیرقابل انکار  خوزستان،  ژیمناستیک  زیرساخت  جهت 
یکی از عاشقان و متعصبین کم نظیر این رشته ورزشی در میان اهالی  
ژیمناستیک معروف است، ویکی از مدیران و متخصصان ژیمناستیک 

خوزستان بشمار می آید. 
ایوب خضری: یکی از قهرمانان و مربیان تأثیرگذار و موفق و بی ادعای 
عالی مقام  مدرسین  از  ایشان  می آید،  بشمار  خوزستان  ژیمناستیک 
دانشگاهی در اهواز و شوشتر و مدرس فدراسیون ژیمناستیک ایران و 
نویسنده چند کتاب علمی ورزشی است و چندین بار بعنوان دبیر هیئت 

ژیمناستیک خوزستان فعالیت چشمگیری داشته است. 
و ختم کالم نوشتاری قلم ورزش:

این اسامی ذکرشده را میتوان فنداسیون ژیمناستیک خوزستان نامید و 
مطمنا بزرگانی دیگری، به خصوص بانوان محترمه در عرصه این ورزش 
جذاب و دوست داشتنی زحمات بی دریغی برای شکوفایی ژیمناستیک 
خوزستان داشته ،که اسامی آنان بدلیل عدم دسترسی  ذکر نشده است.  
امید است ژیمناستیک خوزستان با تالش و تدبیر متولیانش و بهره بردن 
از تجربیات بزرگان و پیشکسوتان خود بار دیگر همانند گذشته شکوفا و 
مورد استقبال فرزندان خوزستانی قرار بگیرد، ورزش ژیمناستیک برای 
هر نونهال و نوجوان  و جوان، طالب حضور در ورزش همگانی و قهرمانی 

بسیار الزامی ایست.  

تلنگری به ژیمناستیک خوزستان

زنگ یاد آوری محبت و مرام ارزشی ورزش
وقتی رفاقت قلبی باشد.

»پیشکسوتان ورزش بخوانند و ببالند «
شنیده بودم که گفته اند، سنگی که طاقت ضربه های 
تیشه خوردن را ندارد،  هرگز الیق تندیس شدن نیست  
و امروز جمعه ۲۱شهریور ۱۳۹۹ شمسی، تندیسی که از  
سالهای دوران جوانی و تحصیل تاکنون در ذهنم ساخته 
و پرداخته  شده بود با کالم و مرام بی بدیلش ثابت کرد 
بعضی از نبودن ها را هیچ بودنی بجز خودشان پر نخواهد 
کرد و انصافاً در این فضای درهم و برهم کرونایی ورزش 
فعلی که بخل، حسادت، کینه، تنگ نظری و تضعیف 
و حذف کردن، شغل دوم عده ای گردیده،  تخریب  و 
تندیس شدن شایستگی و لطف و نگاه خدا رامی طلبد.

به  بامداد جمعه  در  همراهم  تلفن  زنگ  امروز صدای 
گوشم نوازش خاص مهربانی داد و صدایی را شنیدم 
که ضمن آنکه،  آن تندیس ذهنی را برایم تداعی کرد. 
هر کالم آن صدا رواج دهنده مرام ارزشی ورزش بود، 
و  دبیرستان  دوران  در  که  بود  صوتی  همان  صدا  آن 
ارزشهای  و  خوش مرامی  آموزش  من  به  ورزش  زنگ 
واالی ورزش را داده بود و امروز بزرگ بودن و عشق 
به دوستی و رفاقت را از آن طرف آبهای نیلگون خلیج 
همیشه فارس و دورتر آز آن یعنی از قاره ای دیگر جهان 
بصورت آنالین تدریس کرد. آن صدای آشنا شب هنگام 
نیم شب در حال  از  بعد  دقیقه  و ساعت یک و سی 
ارسال بود و بنده شاگرد خوش شانس در قاره کهن آسیا 
و صبحگاهان ایران در ساعت  ۹۳0 شنونده بودم. بعد از 
سالم، با کالمی سرشار از محبت و خوش مرامی و اصول 
رفاقت و کسوتداری، سراغ همه دوستان قدیم ازجمله  
همکاران دوران مدرسه و همراهان ورزشی را این چنین 
بی ریا گرفت: حسن آقا اهوازی چطوره؟ بچه های اهواز 
همه سالم هستند؟ کرونا گرفتارشون نکرد؟ آقا لفته سه 
برادران و شاه غالم ازلحاظ جسمی ،سرحال هستند؟ از 
آقا رضا گنجاپور چه خبر؟ و اینجا بود که بنده شاگرد، 

برای یک لحظه مکث کردم ولی سریع ادامه دادم، آقا 
گنجاپور خوبه، الاقل کرونا و مصیبت هایش را تجربه 
نکرد؛ چون نمی خواستم آن صدای خوشحال از برقراری 
تماس را غمگین کنم لذا خبر فوت استاد گنجاپور را به 

ایشان نگفتم.  
بعدازآن خطاب به بنده فرمود: از بچه هامون که تهران 
هستند خبردارید؟ اگر تماسی داشتی حتماً سالم مرا 
به جناب منوچهر مردان، آقا مهدی هویت دوست، و 
بقیه دوستان جناب منیعی، مصطفائی و جناب فخرایی 
و هرکسی که سراغ مارا گرفت، برسان و با شوق خاصی 
از اهواز و بچه های ورزشی آن برایم تعریف  ادامه داد 
کن و هر آنچه باعث خوشحالی استادم بود بیان کردم 
و در پایان مکالمه تلفنی ۳5 دقیقه ای خطاب به بنده 
گفت: به بچه ها بگو محمد کاردان همه شمارا دوست 
دارد، آرزویش سالمتی و صمیمیت و رفاقت و دوستی و 
باهم بودن شماست.  قدر همدیگر را بدانید باهم ارتباط 
بیشتری داشته باشید، از زندگی لذت ببرید، زندگی و 
باهم بودن را فدای نقل قول های بی پایه و اساس و حرف 
دیگران نکنید؛ فراموش کردن و دور شدن از رفیق ، 

بی احترامی به قانون خاطره هاست.  

امروز  نگارشی،  مطلب  این  خوانندگان  و  دوستان  بله 
استاد محمد کاردان پیشکسوت ارزنده و با مرام ورزش و 
فوتبال خوزستان،  همان بازیکن الغراندام خوش استیل 
دبیر  اهواز، همان  تاج  تیم  و محجوب  و خوش اخالق 
ورزش دبیرستانهای اهواز داور فوتبال و مربی تیم های 
خوزستان  جوانان  تیم  استان،  آموزشگاه های  منتخب 
و تیم نورد اهواز در جام تخت جمشید، همان انسان 
بامحبت بی ریایی که بزرگی کرد و از آمریکا زنگ زده، 
فقط به عشق جویا شدن از حال و احوال شاگردان و 
آیین  ترویج  درس  تا  زد  زنگ  همکارانش،  و  دوستان 
رفاقت و منش پهلوانی را این بار نه در فضای ورزشی 
مدرسه، بلکه بصورت آنالین باصداقت و خوش مرامی 

بیان کند. 
خودش،  خاص  رفتارهای  این چنین  با  کاردان  محمد 
اهالی ورزش خوزستان   توانست  در ذهن و خاطرات 

خود را بعنوان  تندیس ارزشی  ورزش بسازد.  
و معلم  بی ریا  رفیق  و  بزرگ مرد خوش مرام  این  برای 
خوش نام آرزوی سالمتی و عاقبت بخیری، نگاه و لطف 

خدا را مسئلت دارم.
 سید مهدی ابوس

»اگر جدی گرفته نشود، دو سهمیه فوتبال خوزستان 
حراج خواهند شد« 

» تیر خالص وزیر نفت شلیک شد به فوتبال نفتی 
کاری نداریم« 

لیگ برتر به پایان رسید تیم های، قهرمان و صعودکننده 
به رقابتهای آسیایی و سقوط کننده به لیگ یک مشخص 
شدند. مربیان و بازیکنان و اطرافیان تیم ها همه رفتند.  اما 
دو تیم هم نام نفتی از نوع فوتبال مسجدسلیمان و آبادان 
برتر، هم اکنون  لیگ  استانی در  علی رغم حفظ سهمیه 
مات و متحیر و بالتکلیف منتظر آینده خود هستند و 
اگر مسئولین استانی چاره اندیشی نکنند و تکلیف این دو 
تیم مشخص نشود،  مطمئناً تیمهای  نفت آبادان و نفت 
مسجدسلیمان  در مسیری قرار خواهند گرفت که عاقبت 
تیم نفت تهران شد و این یعنی فاجعه فوتبالی برای ورزش 
و فوتبال خوزستان خواهد شد. اهالی فوتبال خوزستان و 
هواداران دو تیم نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان هیچ  
نگرانی نسبت به اینکه چه کسی آز این تیم ها مستعفی 
شده یا کدام بازیکن جدا خواهد شد ندارند. اما  نگرانی 
حاد آنان که هم چون ویروس کرونا کالبد درونی دوتیم 
را گرفته، نوع تکلم وزیر محترم نفت در مصاحبه اخیر 
خود با خبرنگار برنامه ورزشی سه گنج پخش شده از شبکه 
خبر است؟! جناب زنگنه وزیر محترم نفت بسیار شفاف و 
با صراحت کامل خطاب به خبرنگاران گفت: وزارت نفت، 

بدلیل قانونی که به آن ابالغ گردیده اجازه ندارد و ندارم 
یعنی  نفتی  فوتبال  از  ابزاری  یا  مالی  هیچگونه حمایت 
تیم های نفت آبادان، نفت مسجدسلیمان و پارس جنوبی 
بعنوان  بنده  نظر شخصی  این حرف  باشم.  داشته  جم، 
وزیر نفت نیست بلکه قانونی است که تصویب گردیده و 
الزم االجراست و بنده نمی خواهم زیر سؤال بروم.  بنابراین 
این تیم ها برای ادامه حیات خود از هم اکنون  چاره ای دیگر 
بیندیشند !!!! این کالم جناب وزیر نفت یعنی شلیک تیر 
خالص به کالبد حیاتی و تشکیالتی دوتیم نفتی،  آبادان 
و مسجدسلیمان است.  حاال سؤال این است، برای حفظ 
این دو سهمیه فوتبال خوزستان در لیگ برتر،  با توجه 
به اتمام حجت کالمی وزیر نفت ، چه باید کرد ؟ و دست 
به دامن کدام مسئول یا ارگان باید شد؟!؟ آیا باید منتظر 
آینده  ماند که چرخ گردون چگونه در فضای این دوتیم 
بگردد؟!؟ یا اینکه از هم اکنون باید همت کرد و تدبیر بکار 

برد تا خدایی ناکرده خیلی  زود، دیر نشود ؟ آقایان نفتی 
و غیرنفتی، حضرات تصمیم گیرنده در امور کالن ورزش و 
اجتماع و فرهنگ شهروندی و استانی به گوش و به هوش، 
چشم به هم بزنیم صدای سوت آغاز فصل بیستم فوتبال 
لیگ برتر به صدا در خواهد آمد. هشدار هشدار هشدار 
دوتیم نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان از هم اکنون در 
بالتکلیفی، هدایت و حضور و چه کنیم،  چه کنیم قرار 
گرفتند!!؟  باید فکری جدی برای بقای این تیم ها و حفظ 
سهمیه فوتبال خوزستان در لیگ برتر صورت بگیرد، باید 
همت کرد و تدبیری بسیار جدی و مدیریتی  بکار برد و 
با تشکیل یک کار گروه تخصصی برای رفع این مشکل 
در حال اوج گرفتن، شتافت. از ما گفتن و نوشتن و از هر 
آن کس که توان مساعدت برای رفع این مشکل  فوتبالی را 

دارد، همت و حرکت و همراهی کردن است.
سید مهدی ابوس

نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان در مسیر نفت تهران

فرید و عدنان را دریابید؛ 
دو لیدر وفادار فوالد و نفت

سیدمهدی ابوس
همه می دانیم تماشاگر سرمایه واقعی فوتبال است و 
حضورش در ورزشگاه ها شور و شوق و نشاط خاصی به 
فضای مستطیل سبز فوتبال می دهد و شاهد هستیم، 
که این تماشاگر چگونه در ورزشگاه ها توسط لیدرها 
بنابراین  می شوند.  تیم ها  حامی  و  همراه  و  هدایت 
وجود و حضور  لیدرها بطور کلی در ورزش بسیار 
تأثیرگذار و غیرقابل انکار است.  هرچند در فوتبال پر 
از حاشیه فعلی، اهالی فوتبال بجای مشاهده تکنیک 
و تاکتیک فوتبال ورزشی، اینک بیشتر  شاهد جار و 
جنجال ها و حواشی ضد مرام ارزشی ورزش هستند 
و حال  فرهنگی  فوتبال ما خوب نیست و عده ای 
حواشی  این  از  قسمتی  دارند  تالش  فرصت طلب، 
موجود را به گردن لیدرها انداخته و آنان را متهم 
مدیریت های  برای  مش،  خط  تعیین  و  دخالت  به 

تیمداری فوتبال میکنند؟!
اما در فوتبال خوزستان و لیدرهای فوتبال خوزستانی، 
نه تنها چنین مرام و اهداف تضعیفی و تخریبی ضد 
بلکه  نمی شود،  دنبال  فوتبال  ورزش  ارزشی  مرام 
لیدرها به معنی واقعی کلمه یار دوازدهم تیم ها و 

حامی مجموعه مدیریتی آن  هستند.
در این میان میتوان به دو تن از لیدرهای بسیار فعال 
و تأثیرگذار و همیشه آماده برای خدمت حمایتی به  
فوتبال خوزستان و بخصوص دو تیم، فوالد خوزستان 
و صنعت  نفت آبادان اشاره کرد. نام هایی بسیار آشنا 
و محبوب در میان  تماشاگران و هواداران  فوتبال 
عدنان  و  فوالدی  پیرایش  فرید  یعنی  خوزستان، 

آبادانی. 
و  خوزستان  فوالد  تیم های  از  نامی  می شود  مگر   
صنعت نفت آبادان و هواداران این دو تیم  برده شود 
و نام،  فرید پیرایش  و عدنان بعنوان سر لیدرهای 

را  فوتبال  فعال  همیشه  و  خوش مرام  و  باغیرت 
فراموش کرد !

فرید پیرایش در حقیقت نبض و شریان حیاتی، شور 
و نشاط درون  فوالدیها در ورزشگاه های خوزستان 
و سراسر کشور است. حضورش و صدای پر شورش 
قوت قلب بازیکنان و کادر فنی تیم فوالد در مستطیل 
سبز فوتبال بشمار می آید.  همانطوریکه وجود عدنان 
کنار نفتی های آبادان این چنین است و بسیار شفاف 
باید گفت: این دو چهره سکو نشین و گرما و سرما 
فضای  به  نشاط  و  شور  دهنده  تزریق  و  کشیده 
و  فنی  اجرایی،  عوامل  و همه  بازیکنان  و  ورزشگاه 
پشتیبانی و هواداران فوالد و صنعت نفت،  همانند 
بازیکن و مربی تأثیرگذار هستند و انصافاً باید قدرشان 
را دانست.  توجه عاطفی و کالمی و دیدگاه همکار 

بودن وزیر پوشش قرار دادن، فرید پیرایش و عدنان 
که وجودشان و سالمت جسمی و حنجره خودشان را 
در خدمت تیم های شهرشان، استانشان و کشورشان 
قرار داده، یک نگاه مدیریتی، تدبیری ارزشی ورزشی 
بحساب می آید  و  میتواند کمترین نوع قدرشناسی 

از آنها باشد.
فرید پیرایش و عدنان، بدون هیچگونه تعارف یکی 
از ارکان حمایتی تیم های فوالد خوزستان و صنعت 

نفت آبادان بشمار می آیند و باید قدرشان را دانست.
قلم ورزش و اهالی فوتبال خوزستان، ضمن تقدیر 
فوتبال  عرصه  تالشگر  دو  این  بی دریغ  زحمات  از 
برای این دو خادم واقعی فوتبال خوزستان  آرزوی 
سالمتی و حضور دائمی و پرشور در فضای مستطیل 

سبز فوتبال را دارند.
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۱۹۱۱7۶4۶40،متولد ۱۳۶5 صادره رامهرمز)پسران متوفی( ۶- آمنه میرساالری فرزند سیدجمعه ش ش 7۳ و کد ملی ۱۹۱۱0۶۹44۶ متولد ۱۳44 صادره رامهرمز، 7- مهتاب 
میرساالری فرزند سید جمعه ش ش ۳ و کد ملی ۱۹۱۱5۱4۲۶۱ متولد ۱۳45 صادره رامهرمز، 8- نصرت میر ساالری فرزند سید جمعه ش ش 5 و کد ملی ۱۹۱۱5۲۱۳8۱ متولد 
۱۳48 صادره رامهرمز، ۹- خیری میرساالری فرزند سید جمعه ش ش ۱۶۳8 و کد ملی ۱۹۱08۳۹۹۳0 متولد ۱۳5۳ صادره رامهرمز)دختران متوفی(، ۱0- فاطمه میرساالری 

فرزند سید حسن ش ش ۱5۶ و کد ملی ۱۹۱048۲۳4۱ متولد ۱۳۲7 صادره رامهرمز)همسر دائمی متوفی( والغیر.
اینک با تمام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
1399/06/25 تاریخ 12/413 الف/م 

رئیس شعبه دادگاه عمومی حسن رئیسی زاده

آگهی حصر وراثت

بانو زیبا شهرت صدریان نام پدر حسن  بشناسنامه 4۳۹ و کد ملی ۱۹7۱50۹۱۳۲ صادره ازمسجدسلیمان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که پدرم مرحوم حسن شهرت صدریان بشناسنامه ۱ و کد ملی ۱۹۱۱0۱0۱8۲ صادره رامهرمز در تاریخ ۱۳۹۹/04/۲7 در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند 
از ۱- متقاضی با مشخصات باال متولد ۱۳57، ۲- زینب صدریان فرزند حسن ش ش  ۲50۲ و کدملی ۱۹7۱7۳87۹4 متولد ۱۳۶۳ ، ۳- شیرین صدریان فرزند حسن ش ش 
۲0۶4 و کد ملی ۱۹7۱5۶۱۹۹۱ متولد  ۱۳5۹ ، 4- سحر صدریان فرزند حسن ش ش ۳۱4 و کد ملی ۱۹7۱4775۲4 متولد ۱۳55، 5- لیدا صدریان فرزند حسن  ش ش 
8۳۳ و کد ملی ۱۹7۱4۳40۹4 متولد ۱۳5۱ ، ۶- سهیال صدریان فرزند حسن ش ش ۱۱ و کد ملی ۱۹۱۱0855۳0 متولد ۱۳48 ، 7- شهین صدریان فرزند حسن ش ش 
۲8088 و کدملی ۱۹70۲8۳۱۳0 متولد ۱۳5۳ ، 8-  لیال صدریان فرزند حسن ش ش 75 و کد ملی ۱۹۱۱08۹7۶5 متولد ۱۳50 )دختران متوفی(، ۹- رضا صدریان فرزند 
حسن ش ش ۲۳54 و کد ملی ۱۹7۲۳۱87۳۱ متولد ۱۳۶5 )فرزند ذکور متوفی( ۱0- زینت طاوسی فرزند باقر ش ش ۱8 و کد ملی ۱۹۱۱008۳۹0 متولد ۱۳۲5)زوجه 

متوفی( میباشند والغیر.
اینک با تمام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
1399/06/25 تاریخ 12/412 الف/م 

قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز کامران پورخضر

آگهی حصر وراثت

بانو کبری شهرت حاجیان زاده  نام پدرحبیب اله بشناسنامه – و کد ملی۱۹00۳77۲۲5 صادره از رامهرمز درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که - مرحوم ماهی خانم شهرت لطیفی بشناسنامه ۱7۹ و متولد ۱۳4۱ صادره ایذه در تاریخ ۱۳۹7/0۶/۱۹ در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از ۱- 
متقاضی کبری حاجیان زاده فرزند حبیب اله کد ملی  ۱۹00۳77۲۲5 متولد ۱۳7۶ صادره رامهرمز ، ۲- صغری حاجیان زاده فرزند حبیب اله کد ملی  ۱۹0008۶40۹متولد 
۱۳۶7 صادره رامهرمز ، ۳- زهره جاجیان زاده فرزند حبیب اله کد ملی ۱۹00۱۶۲48۲ متولد ۱۳70 صادره رامهرمز، 4- منصوره حاجیان زاده فرزند حبیب اله کد ملی  
۱۹004۲۱۹۳۳ متولد ۱۳78 صادره رامهرمز )دختران متوفیه(، 5- فرشاد حاجیان زاده فرزند حبیب اله کد ملی ۱۹00۲7۳07۱ متولد ۱۳7۳ صادره رامهرمز، ۶- رضا حاجیان 
زاده فرزند حبیب اله کد ملی ۱۹005۳۶۹۱۹ متولد ۱۳8۳ صادره رامهرمز )پسران متوفیه(، 7- حبیب اله حاجیان زاده فرزند پیرمراد کد ملی ۱۹0005۲44۱ متولد ۱۳4۶ 

صادره رامهرمز)همسر متوفیه( والغیر.
اینک با تمام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
1399/06/25 تاریخ 12/411 الف/م 
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آگهی حصر وراثت
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خبر
معرفی دو برگزیده شایسته تقدیر

در مسابقه نویسنده کوچولو استان فارس

»مهرانا و مهرانه نصیری عضو باشگاه کتابخوانی تشکوه و کاکایوسف به 
تقدیر  شایسته ی  برگزیده ی  رامهرمز  از  مرادیان  خانم  سرکار  مربیگری 

مسابقه ی نویسنده کوچولو استان فارس، شیراز مردادماه ۹۹.
گلنار  اشتری،  عشرت  ممبینی،  سحر  خانم ها:  رهنمودهای  از  تشکر  با 

درویش نژاد و آقای حسین یوسفی .«

نقدی بر رمان ملوک / نوشته فرشید شیروانی
یادداشتی از: یوسف مداحیان

مادر، واژه ای مقدس و اسطوره ای واقعی است. باید 
مادر باشی تا بدانی مادر بودن یعنی چه، در وصف 
مقام مادر هرچه بگویی و بسرایی کم است. در باب 

ستایش مادر کلمات هم ناتوان اند.
فرشید شیروانی نویسنده رامهرمزی در اولین تألیف 
مادر،  تعیین کننده  نقش  به  ملوک  رمان  در  خود 

بنیان خانواده پرداخته است.
از  را  رنج ها  و  دردها  همه  که  است  مادری  ملوک 
کودکی و نوجوانی به جان خریده است و اگرچه در 
ظاهر شاید به روی خود نمی آورد اما در خلوت و 

تنهایی هایش آن را با گوشت و پوست خود چشیده 
است و نسبت به سرنوشت خود فغان برمی آورد و 
پای بوته ی تنهایی هایش خانه ای می سازد تا ثمره 
با  را  دردهایش  و  بچشند  دیگران  را  کاشته هایش 
دیگران که نه، بلکه باروح و روان خود تقسیم کند. 
ملوک مادر است، مادر شهید است و سال ها رنج 
تا به فرزند شهیدش  انتظاری را تحمل می کند  و 

بپیوندد.
فرشید شیروانی در رمان ملوک با رعایت چارچوب ها 
اولین  عهده  از  به خوبی  داستان نویسی  اصول  و 
مناسب،  فضاسازی های  است.  برآمده  تجربه اش 
مثبت  نقاط  از  پیوسته  و  منطقی  فصل بندی های 
ملوک است. ملوک ما را به گذشته های دور می برد، 

سرخوشی های  دوران  به  نفت،  بردگی  دوران  به 
تهیدستانه، اما آنچه اهمیت دارد، دل مادر هیچ گاه 
خالی از امید نمی شود. تا دختر است در خانه پدر، 
شوهر که کرد در خانه شوهر و فرزند که به دنیا 
آورد غرق در دنیایی دیگر می شود و همیشه دلش 
پر می زند از برای همه، حتی اگر از دیگران بد ببیند.

همه  عهده  از  به خوبی  ملوک  رمان  در  مادر 
مسئولیت های مؤنث بودنش برآمده، آن که ظالمانه 
باعث شد از پیشرفت و رسیدن به آرزوهایش بازبماند 
را در لحظه مرگ مورد بخشش قرار می دهد و آنانی 
را که مورد بی مهری قرارش دادند نادیده می گیرد. 

ملوک حکایت رنج مادران سرزمین من است.
عاشقانه  را  مادر  ملوک،  رمان  در  شیروانی  فرشید 
آسمانی  انتها  در  را  او  و  می برد  اوج  به  می ستاید، 

می کند.
روح همه مادران آسمانی شاد.

خواندن رمان ملوک را به همه عاشقان و پرستندگان 
مادر توصیه می کنم و می توانید آن را از کیوسک های 

مطبوعاتی سطح شهر رامهرمز خریداری کنید.

ملوک را بخوانید

کورش سروش پور
با  آمده،  دادخواهی  به  و دردمند،  درمانده  »مرد«، 
صدایی که از شدتِ اضطرار می لرزد. با کلماِت شعله 
وری که »نحِو« گفتار و نحوه ی رفتارش را از هر 

قاعده ای، فراتر می بَرد ؛
 می موید ، ضجه  می کند و زار می زند ، تا »زارممد 

ِ تنگسیر« را در موقعیتی مشابه بازنمایی کند.

او می کوشد ، مصیبتش را به هر زبانی بگوید اگر 
به  را  گفتار«ش  »زباِن  پرتضرع،  ی  لهجه  و  لحن 
لکنت انداخته ، از »زبان بدن« غفلت نمی کند ؛ به 
این امید که حضورش نشانگر فالکت و ادباری باشد 
، که زندگی او و همتایانش را به قعر تلخی و تباهی 

کشیده است. 
 »زار ممد تنگسیر«، اگر که نمی خواسته استیفای 
کند،  حواله  عباس  بریده ی  دودست  به  را  حقش 
اما مرد دردمند و نزارِ امروزی، آن جناب را دخیل 
می بندد و به شهادت می گیرد تا به صاحب منصبان 
اقبال  و  اعتماد  در  شود،  یادآور  کشور  شیعه ی 
مردم  نسبت به آن ها و به قدرت نشستنشان، چه 
شخصیت ها و شاخصه هایی مؤثر بوده اند. او البُد از 
»سرمایه« و مارکس و جامعه ی طبقاتی و مکاتب 
از  قطعاً   اما  نمی داند  سیاسی،چیزی  و  فلسفی 
حکومت شیعی و عدالت علوی، در ناخودآگاهش، 
انتظار و باوری هست که می سوزد، باور به عدالتی 
که در جهان بینی شیعی، از اصول دین است ، و مرد 
دردمند همین »مفهوم« پیچیده را با »مصداقی« از 
زندگی و زمانه اش، به پرسش می گیرد؛ او سه خانواده، 

و پدر افلیج و مادر پیرش را، تنها با سه میلیون تومان 
می گرداند که شهرداری گفته پانصدتومانش هم باید 
کسر شود، چون که بودجه نیست، یعنی برای او و 
او بودجه نیست، شهرداری که این را گفته،  مثل 
خودش ۱۳خانه دارد، اما مرد دردمند که ۱۳سال 
جان کنده و بار بُرده با زن و بچه هایش در یک اتاق 

محقر زندگی را سر می برد.
شاید که او از علی شریعتی، ایدئولوگ تأثیرگذاری 
که حکومت انقالبی و علوی را صورتگری می کرده، 
جامعه ی  ساختار  در  اما  ندیده،  و  نخوانده  چیزی 
و  نوکیسه  ثروتمندانی  پوست انداخته  که  اسالمی 
طبقاتی نوظهور از َسَیالِن ثروت های بادآورده اش سر 
برآورده اند، تبعیض و تبذیری را دیده که آن معلم ِ 
خراسانی، هم گلو با ابوذر غفاری، فریادشان می کرد. 
شریعتی، با ادبیات قرآنی، جامعه ی اسالمی را که 
از سرریز غنائم افسانه ای سرزمین قیصر و کسری، 
مناسبات ِ ذاتی و اعتباری اش به هم ریخته بود ، در 

سیطره ی سه گروه اجتماعی ترسیم می کند:
 ُرهبانان)متولیان معابد ، کارگزاران دین، روحانیون(، 
دست  که  مترف)ثروتمندان(  و  مالء)زورمندان( 

در دست هم ساختار مذهبی، سیاسی و اقتصادی 
جامعه را پی می ریزند، ساختارِی تثلیثی بر قاعده ی 
. کفری در ردای توحید و ظلمی  تزویر  و  زر زور 
در  شعار عدل . »جامعه ای بی طبقه« که می بایست 
مناسبات  و  داللی  نه  می ماند  زیربنایش  توحید 
اما چنان به سیم و زر، رنگ باخته که  سوداگرانه، 
 . بازشناخت  نمی توان  روز نخستین  از  را  امروزش 
چنین جامعه ای ، نه رویی انسانی دارد ، نه سویی 
علوی ، تا آنجا که علی)ع( خود به رد و نکوهش آن 

فریاد ِشکایت به عرش می برد :
»همانا درزمانی هستید که خیر دائماً واپس می رود 
و شر همی به پیش می آید و شیطان هرلحظه به شما 
بیشتر طمع می بندد ، اکنون زمانی است که شیطان 
)و غرور شیطانی نیرو گرفته( ، فریب او در همه جا 

گسترده شده و شکارش آماده است . 
مردم  زندگی  می خواهی،  که  جا  هر  از  کن؛  نظر 
را تماشا کن. آیا جز این است که یا نیازمندی را 
می بینی که با فقر خود دست وپنجه نرم می کند و 
یا توانگری کافر نعمت ، یا ممسکی که امساک حق 
یا  و  است  داده  قرار  ثروت اندوزی  را وسیله ی  خدا 

سرکشی که گوشش به اندرز بدهکار نیست ؟! 
کجایند نیکان و شایستگان شما؟ کجایند آزادمردان 
پارسایان شما در کار  و جوانمردان شما؟ کجایند 
فساد  امروزه  شما؟  پرهیزگاران  کجایند  کسب؟  و 
آشکارشده، کسی نیست که زشتکاری ها را دگرگون 
با  کند.  مهار  را  بزهکاران  که  نیست  کسی  سازد؛ 
چنین اعمالی می خواهید که در جوار خداوندی در 
سرای قدس او به سر برید یا از گرامی ترین دوستان 
او به شمار آیید؟ این آرزویی محال است.«)خطبه 

۱۲۹.نهج البالغه(
و آیا آرزویِ  مردی که به امید انصاف و عدالت ، غرور 
و کرامتش را به عرصه ی »نمایش داد و دادیاری« ، 

به البه درآورده هم ....؟!
کاش آن ها که بر مخّده ی داوری نشسته اند و داد 
ِ مردمان می شنوند، غریو حافظ شیرازی را هم از 

پشت سده های پیشین بشنوند :
»عنان کشیده رو ای پادشاه کشور ُحسن 

که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست 
عقاب جور گشاده بال بر همه شهر 

مگر دعای گوشه نشینی و تیر آهی نیست ؟«

»داوری بیرون زمان ایستاده است...«

بمناسبت  ۲۰ شهریور زمان طلوع ستاره سهیل در 
یمن: 

»زیرسهیل برق ایزنه شمال ایُغرنه
خا لل پی دخترو دل ُکر ایُرمنه«

***            
»سهیل که زد اندر یمن

بند قباَت سفت ببند«
از روشن ترین ستاره های صورت فلکی  ستاره سهیل 
است که در نواحی جنوبی ایران و در مواقع محدودی 
از سال مشاهده می شود. ازاین رو نماد »کم پیدایی و 

دیرپیدایی« است. 
این ستاره پانزده شهریور ابتدا از سمت یمن و سپس 
بیست  شهریور از فارس و  بوشهر  طلوع می کند و 
نشان از تغییرات آب و هوایی و کم شدن شدت گرمای 
تابستان دارد. معموالً هم زمان با آن ابر و باد همراه با 

گردوخاک  سروصدا آسمان منطقه را فرامی گیرد که 
»سهیل  ِدبَه  »ُغّر  اصطالحاً  حالت  این  به  قدیمی ها 
می گفتند.  همزمان با بادهای موسمی سهیل پرندگان 
محلی  شکارچیان  و  میرسند  راه  از  مهاجر  شکاری 
هندیجان کوخه و شّناطه خود را برای صید پرندگان 

قیمتی مانند بحری، شاهین،  آماده میکنند.
  بعد از طلوع ستاره ی سهیل و کاسته شدن شدت 
گرما  تَک   « می گویند:  اصطالحاً  هندیجانی ها  گرما، 

اِشکّسه«
در زمانهای قدیم طلوع این ستاره برای مردم محلّی 

اهمّیت بسیاری داشت. 
کشاورزان کشت پاییزی خود شامل)خربزه، هندوانه، 

گوجه و  ۰۰۰۰۰۰۰ ( را آغاز میکردند. 
اصطالح » بند قباَت سفت ببند » به دو معناست یعنی 
هم آماده  تالش و کشت و کار باش و هم مواظب باش 

دو هوا نشوی و سرما نخوری. 
با زدن ستاره سهیل مردم کم کم از شنا در رودخانه 

پرهیز میکردند. 
پس از طلوع سهیل شیوع برخی بیماری های مسری 
فرزندان  و  خود  از  مراقبت  لزوم  و  میشد  بیشتر 

ضروری بود.
مردم پشت پیراهن بچه ها را با قرمزرنگ میکردند تا 
ستاره سهیل به رنگ قرمز اصابت کند و تن و جان 

بچه ها از گزند تابش ستاره  سهیل در امان باشد. 
چوپانان و گله داران قبل از طلوع آن، مقداری خاک 
را در چاله ای جمع آوری می کردند تا در زمان طلوع، 
نور سهیل به آن برسد، بعد آن خاک را به روی دامها 
و حتی لباس فرزندان خود می پاشیدند به نیت این که 
سالم باشند و از بیماریها حفظ شوند و تولید نسل کنند. 
دبّاغان پوست دباغی شده را در مکانی در معرض نور این 

ستاره قرار می دادند تا سهیل به آن بتابد و آن پوست 
قیمتی و مرغوب شود.

کشاورزان و باغبانان: برای کاشت بعضی از محصوالت 
می گفتند:  همدیگر  به  و  می شدند  دست به کار  خود 
»سهیل که زد اندر یمن/ بَند قبات ِسفت بَبن« یعنی 

آماده کار شو.
در ادبیات عامیانه مردم  هندیجان و بهبهان داستانی 
است به نام »پروین و سهیل« که این دو خواهر یکدیگر 
بروز  زمان  در  دارند.  هفت دختر  هرکدام  و  هستند 
قحطی باهم قرار می گذارند که برای زنده ماندن خود، 
هرکدام به نوبت یکی از دختران خود را قربانی کند و 
گوشت او را دونیمه کند، نیمی را برای مصرف خود نگه 

دارد و نیم دیگر را برای خواهرش بفرستد. 
سهیل در روز اول این کار را می کند اما روز بعد، پروین 
به جای کشتن یکی از دختران خود، همان نیمه ارسالی 

سهیل را برایش می فرستد. او در روزهای بعد هم این 
اینکه همه ی فرزندان سهیل  تا  کار را تکرار می کند 
قربانی می شوند و دختران پروین زنده می مانند. اکنون 
اگر ستاره سهیل تنهاست و ستارگان پروین هفت تا 

هستند، به این دلیل است.
»همه عالم به یک مویت نیرزد / تمام ُمشک چین بویت 

نیرزد
سهیل و آفتاب و ماه تابان /  به یک نَّظاره ی رویت 

نیرزد«
* * *                              

اندر یمن بلغار سوزد/  دل من در فراق یار  »سهیل 
سوزد

 سهیل اندر یمن سالی به یکبار/ دل من ساعتی صدبار 
سوزد«

نگارش : ابراهیم قنواتی

آشنایی با باورها و اعتقادات گذشته مردم هندیجان 

گزارش از: یاسر موحدفرد
اما  یافته است  کاملی  توسعه  و  اهمیت  زمین  در مشرق  خوشنویسی 

اشکالی از آن را در کلیه فرهنگ ها می توان یافت. 
وارد  میالدی  پانزدهم  قرن  از   )Calligraphy( خوشنویسی  واژه 
نوزدهم  از قرن  تنها پس  گنجینه واژگان فرهنگ های التینی شد و 
به عنوان یک اصطالح شناخته شده مطرح گشت اما از دیرباز به ویژه در 
کشورهای خاور دور و کشورهای اسالمی ازجمله ایران، خوشنویسی 
اروپا اگرچه دولت ها و  به عنوان هنری شاخص مطرح بوده  است؛ در 
کلیساها به زیبانویسی توجه نشان می دادند اما خوشنویسی در اروپا یک 

هنر فرعی و وابسته به کتابخانه ها بود.
خوشنویسی چینی اما از کیفیت انتزاعی و تصویری خاصی برخوردار 
است که بیان اندیشه و احساس را ممکن می سازد و ازاین رو با نقاشی 
نزدیکی دارد.  در کشورهایی همانند ژاپن و کره نیز تا حدی وضع به 
همین صورت بود.  به طورکلی در خاور دور هنر خوشنویسی هرچند 
بیشتر نزد کاهنان و متولیان امور مذهبی رواج داشت اما در کنار نقاشی 

رشد شگرفی کرد.
پیشینه خوشنویسی در ایران

فردوسی  شاهنامه  از  نقل  به  ایران  در  خط  پیدایش  اساطیری  باور 
ازاین قرار است که دیوان برای نجات از اسارت، این هنر را به تهمورث، 

چهارمین پادشاه سلسله پیشدادیان آموختند.
در ایران پس از این که خط تصویری تبدیل به میخی گردید و مدتی 
میخی و آشوری و بابلی و اوستایی نوشته می شد پس از پیدایش خط 
حروفی در مصر و فنیقیه و سرایت آن به یونان در دوره اقتدار سلوکی ها 
خط مزبور رواج یافت و چنانچه می بینیم سکه آن ها به همان خط است 
و سپس اشکانی ها هم همان خط را دنبال کردند و در زمان ساسانیان 
خط پهلوی با خط حروفی خیلی نزدیک شد تا اینکه بعد از اسالم 
خواه ناخواه خط کوفی در ایران رواج یافت و مسیر ترقی خود را پیمود و 
از کوفی بی نقطه به نقطه دار و نسخ و نستعلیق و ثلث و رقاع و شکسته 

و غبار ترقی کرد.
خوشنویسی در کشورهای اسالمی

خوشنویسی همواره برای مسلمانان اهمیتی خاص داشته  است؛ زیرا در 
اصل آن را هنر تجسم کالم وحی می دانسته اند. آنان خط زیبا را نه فقط 
در رونویسی قرآن بلکه در اغلب هنرها به کار می بردند. خوشنویسی 
یا خطاطی در همه کشورهای اسالمی همواره به عنوان واالترین هنر 
موردتوجه بوده است.کهن ترین نسخه قرآن به خط کوفی است و به امام 
علی منسوب است. پس از قرن پنجم هجری، خط کوفی تقریباً جای 
خود را به خّط نسخ داد که حرف های آن برخالف حرف های زاویه دار 

خّط کوفی منحنی و قوس دار است.
در اوایل قرن چهارم سال ۳۱۰ هجری قمری ابن مقله بیضاوی شیرازی 
که  شدند  مشهور  ششگانه  خطوط  به  که  آورد  به وجود  را  خطوطی 
عبارت اند از: محقق، ریحان، ثلث، نسخ، رقاع و توقیع. که وجه تمایز 
و دور در  نسبت سطح  و  و کلمه ها  اختالف در شکل حرف ها  آن ها 

هرکدام است.
تأثیر خوشنویسی ایرانی در کشورهای اسالمی

در ایران پس از پیروزی مسلمانان، خّطاطی به شیوه نسخ وجود داشت. 
در دوره ایلخانیان، ورق های مذّهب کتاب ها نخستین بار با نقش های 

تزیینی زینت یافت. 

در دوره تیموریان در ایران، خط و خوشنویسی به اوج کمال خود رسید. 
میرعلی تبریزی با ترکیب خط نسخ و تعلیق، خط نستعلیق را بنیان نهاد. 

مشهورترین خطاط قرآن در این دوره بایسنقر میرزا بود.
شناخته  ایرانی  خوشنویسی  قلم های  یا  شیوه ها  به عنوان  که  آن چه 
می شود بیشتر برای نوشتن متن های غیرمذهبی نظیر دیوان شعر مفاخر 
ادبی ایران، قطعه های ظریف هنری یا برای مکاتبه ها و نامه های اداری 

ابداع شده و به کار رفته  است. 
این در حالی است که خط نزد عربان اسالمی و ترکان عثمانی بیشتر 
جنبه دینی و قدسی داشته  است. هرچند آنان نیز برای امور منشی گری 
و غیرمذهبی قلم هایی را بیشتر به کار می برند اما اوج هنرنمایی آنان 
برخالف خوشنویسان ایرانی در خط ثلت و نسخ و کتابت قرآن و احادیث 
ایران نیز برای امور مذهبی مانند کتابت قرآن یا  قابل رؤیت است.در 
احادیث و روایات و همچنین کتیبه نویسی مساجد و مدارس مذهبی 
بیشتر از خطوط ثلث و نسخ بهره می گرفتند که نزد اعراب رواج بیشتری 
دارد. هرچند ایرانیان در این قلم ها نیز شیوه هایی مجزا و مختص به خود 
آفریده اند. خط تعلیق را می توان نخستین خط ایرانی دانست. خط تعلیق 
از اوایل قرن هفتم پا به عرصه گذاشت و حدود یک صد سال دوام داشت 
تعلیق از ترکیب خطوط نسخ و رقاع به وجود آمد و کسی که این خط را 
قانونمند کرد خواجه تاج سلمانی بود که بعدها به وسیله خواجه عبدالحی 

منشی استرآبادی بدان قواعد و اصول بیشتری بخشیده شد.
پس از خط تعلیق که نخستین خط شکل گرفته ایرانی بود. در قرن 
هشتم میرعلی تبریزی )۸۵۰ هجری قمری( از ترکیب و ادغام دو خط 
نسخ و تعلیق خطی بنام نسخ تعلیق به وجود آورد که نام آن در اثر 
فراوانی به کارگیری به نستعلیق تغییر پیدا کرد. این خط بسیار مورد 
اقبال واقع شد و موجب تحول عظیمی در هنر خوشنویسی گردید و 
اوج  به  به دست میرعماد حسنی  بعدها در دوران شاه عباس صفوی 

زیبایی و کمال رسید.
کنونی  ایران  حیطه  در  که  خوشنویسانی  بر  افزون  نستعلیق  خط 
افغانستان  میانه،  و کشورهای آسیای  بزرگ  می زیستند. در خراسان 

و به ویژه خوشنویسان دربار گورکانیان در هندوستان که تعلق خاطر 
ویژه ای به فرهنگ ایرانی داشتند، رشد و پیشرفت قابل توجهی کرد.

به طورکلی قرن های نهم تا یازدهم هجری را می توان قرن های درخشان 
در هنر خوشنویسی در ایران دانست. پس از پیدایش خط تعلیق، ایرانیان 
به خاطر سرعت در کتابت، شکسته تعلیق آن را نیز به وجود آوردند. 

درویش عبدالمجید طالقانی این خط را به کمال رساند.
در دوران قاجار خط کاربرد اصلی خود یعنی کتابت را از دست داد. از 
یک سو با تأکید و توسعه سیاه مشق نویسی به سمت هنر ناب رفت و از 
دیگر سو با پدید آمدن روزنامه ها و چاپ سنگی خود را به هنرهای 

کاربردی نزدیک شد. 
از  را  خط  تبلیغی  و  تجاری  مدرن  نیازهای  روند  پهلوی  دوران  در 
کنج کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی به بستر اجتماع کشاند و 
جریان های هنری مدرنی شیوه هایی چون نقاشی خط را به وجود آوردند 

که هنوز بسیار موردتوجه محافل هنری جهان است.
در سال های پس از انقالب اسالمی خوشنویسی با اقبال عمومی روبه رو 
هجری  سال ۱۳۲۹  در  که  ایران  خوشنویسان  انجمن  و  است  شده 
تشکیل شده بود نقش بارزی در رشد و توسعه کمی و کیفی این هنر 

به عهده گرفت.
پیشنهاد ترکیه برای ثبت جهانی خوشنویسی در یونسکو 

ترکیه در ماه مارس ۲۰۲۰ میالدی برابر با فروردین ماه ۱۳۹۹ برای ثبت 
هنر خوشنویسی به عنوان میراث ناملموس خود اقدام کرد؛ این در حالی 
است که ایران پس از چند سال تأخیر، تصمیم داشت برای سال ۲۰۲۲ 

میالدی برای این مهم اقدام کند.
اما  دارد  دیرپا  قدمتی  ترکیه  و  ایران  میان  مناقشه هنر خوشنویسی 
در سال های اخیر این مناقشه ها برای ثبت جهانی این هنر در میراث 

ناملموس یونسکو، رنگ و بویی جدی به خود گرفته است.
کشور ترکیه با آن که خط رسمی اش سال هاست التین شده است و از 
نوعی ویژه از خط التین برای نوشتار مردمانش بهره گیری می کند که 
اساساً با خوشنویسی کشورهای اسالمی متفاوت است اما در ماه مارس 

۲۰۲۰ میالدی، چهار پرونده برای ثبت در میراث فرهنگی ناملموس این 
کشور به یونسکو ارائه داده که هنر خوشنویسی اسالمی با عنوان عنصر 

ملی و سه پرونده دیگر، چندملیتی عنوان شده است.
به  وابسته  رسانه های  از  یکی  که   DAILY SABAH روزنامه  در 
در  عباسیان  دولت  از سرنگونی  پس  است:  آمده  است،  ترکیه  دولت 
سال ۱۲۵۸ میالدی که خط کوفی را در کشورهای اسالمی توسعه 
داد، برتری در نوشتن توسط خوشنویسان ترکی و ایرانی دنبال شد اما 
ترک های عثمانی پیشگامان خوشنویسی بودند و برخی از این پیشگامان 
شمس الدین  احمد   ،)Sheikh Hamdullah( حمداله  شیخ 
 Hafiz( عثمان  حافظ   ،)Ahmed Karahisari( قره حصاری 
)Mustafa Rakim(، محمود  افندی  راقم  Osman(، مصطفی 
جالل الدین افندی )Mahmut Celaleddin Efendi( و یساری 
 Yesarizade Mustafa Ezzet( افندی  عزت  مصطفی  زاده 

Efendi( هستند.
این روزنامه هم چنین بدون اشاره به سیر تحول هنر خوشنویسی در 
ایران که درزمینه زیباشناسی خط این هنر را به اعتال رساند، آورده است: 
استانبول پس از تسخیر ترک ها به مرکز جاودانه خوشنویسی تبدیل شد 

و این واقعیت در کل جهان اسالم غیرقابل انکار است.
این روزنامه به نقل از پایگاه اینترنتی رسمی وزارت فرهنگ و گردشگری 
ترکیه که این شعار را برای ثبت خوشنویسی اسالمی برای ارائه به میراث 
ناملموس یونسکو ارائه داده است، آورده است:  قرآن در مکه نازل شد در 

مصر تالوت شده و در استانبول نوشته شده است.
 اطلس خوشنویسی راه ابریشم با محور قرار دادن ایران در یونسکو

کشورهای عضو راه ابریشم در حال نگارش اطلس راه ابریشم هستند و 
چند نشست در کشورهای مختلف در این زمینه برگزارشده است. ایران 
هم نقش فعالی در نگارش این اطلس دارد و زمانی که ایران میزبان این 
نشست بوده است، یک نمایشگاه خوشنویسی برگزار شد و طرحی را 
مطرح نمود مبنی بر این که اطلس هنر خوشنویسی راه ابریشم را نیز 
در یونسکو تدوین نماید. این طرح در یونسکو مطرح شد و نشست های 
آن در پاریس، پایتخت فرانسه پایگاه اصلی یونسکو برگزارشده که طرح 

ایران هم تصویب شده است. 
آنچه برای بخش راه ابریشم یونسکو خیلی جذاب بود این است که همه 
کشورهای عضو یونسکو دارای هنر خوشنویسی هستند. اگر کشورهای 
عضو حوزه راه ابریشم بخواهند یک هنر را به عنوان نماد همبستگی 
تمدن های راه ابریشم در نظر بگیرند، آن هنر خوشنویسی است. این 
موضوع برای یونسکو هم خیلی جذاب است، چون نخستین بار است 
که یک هنر عامل وحدت کشورهای گوناگونی می شود که تفاوت های 
بسیاری با هم دارند.  از چین، ژاپن و ویتنام تا ترکیه، تاجیکستان و ایران 
در همه این کشورها هنر خوشنویسی اهمیت دارد. شاید نخستین بار 
است که برای یک هنر اطلس نوشته می شود؛ اطلس خوشنویسی باعث 
می شود ایران یک پایگاه و مرکز برای همه کشورهایی که خوشنویسی 

دارند، باشد.

ترکیه و ایران با مناقشه های هنری برای ثبت جهانی خوشنویسی

دومین جشنواره شعر شاهنامه برگزار می شود 
و  شاهنامه پژوهی  انجمن  نقاالن،  باشگاه  پژوهان،  شاهنامه  باشگاه 
شاهنامه خوانی دانشجویان ایران)اشا( و پویش فردوسی دومین جشنواره 
“ شعر شاهنامه” را با هدف پاسداشت شاهنامه و زبان پارسی، گسترش 
چکامه های در پیوند با شاهنامه، رویکرد ویژه به چکامه پارسی، گردآوری 
سروده های در پیوند با شاهنامه و سپاس ویژه از سرایندگانی که سال ها در 

سروده هایشان به فردوسی و شاهنامه پرداخته اند برگزار می کنند.
موضوعات دومین جشنواره شعر شاهنامه عبارتند از:

ایران در آیینه شاهنامه، شاهنامه و داستان های آن، شخصیت های شاهنامه 
رستم،کیخسرو، سیاوش، سهراب، کاوه، فریدون و …، زنان شاهنامه، نقالی، 

زبان پارسی
شرایط شرکت در جشنواره:

شرکت کنندگان  ندارد.  وجود  سنی  چارچوب  شرکت کنندگان  برای 
از سراسر دنیا, کشورهای پارسی زبان و جغرافیای فرهنگی ایران بزرگ 

می توانند در جشنواره شرکت کنند.
چارچوب سروده های ارسالی به جشنواره می تواند کالسیک و آزاد باشد.

شرکت کنندگان می توانند از یک تا پنج اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند. شرکت کنندگان آثار خود را به صورت تایپ شده در WORD، به 
همراه شناسه ی خود شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، شهر و شماره تماس 
shahnameh_pajohan@ به دبیرخانه ی جشنواره به نشانی رایانامه

yahoo.com ارسال کنند.
شرکت کنندگان همچنین می توانند سروده های خود را به صورت تایپ 
شده به همراه شناسه ی خود شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، شهر و 
شماره تماس به شماره تلگرام و یا واتس آپ ۰۹۳۸۶۲۷۸۶۰۷ ارسال کنند.

دبیرخانه جشنواره می تواند از سروده های ارسالی در رسانه های در پیوند 
با جشنواره و کتاب ویژه جشنواره بهره ببرد. سروده های برگزیده دومین 

جشنواره شعر شاهنامه پس از داوری در کتابی به چاپ خواهد رسید.
به سه برگزیده اصلی از برگزیدگان هریک از سروده های کالسیک و آزاد 

لوح سپاس و تندیس جشنواره پیشکش خواهد شد.
داوری  و  نتایج  اعالم  بود.  تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ خواهد  آثار  ارسال  مهلت 
از  ارج گذاری  و  جشنواره  پایانی  آئین  بود.  خواهد  ماه  مهر  پایان  جشنواره 
برگزیدگان در نیمه دوم آبان ماه به شکل برخط ) آنالین و مجازی( برگزار 
خواهد شد. به زودی گروه انتخاب جشنواره و گروه داوران به آگاهی خواهد رسید.

دبیر جشنواره: کوروش جوادی
جانشین دبیر: فرانک خسروی

مدیر هنری: المیرا نیکنام
طراح پوستر: رقیه یوسفی
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توصیه میکنم بخونید تا بفهمید چگونه 
پاک  خون  توسط  انقالب  و  نظام  این 
مسئولیت  چه  و  حفظ شده  شهیدان 

سنگینی بر عهده ماست!
گرای  شکنجه  خشن ترین  از  تعدادی 
بعثی که شاخص ترینشون جاسم پلنگ 
داخل  بردن  رو  رضایی  بودند  عدنان  و 
راهروی حموم، قبلش حموم رو روشن 
کرده بودن و آب به حد جوش رسیده 
و  درآوردن  پوششو  زیر  و  پیراهن  بود. 
با کابل بهش زدند و بعدازاینکه بی حال 

شد انداختنش زیر دوش آِب جوش.
هر چی سعی می کرد از زیر دوش بیاید 
کنار اونا اجازه نمی دادند تا اینکه پوست 
بعد مقداری  تاول زد.  و  بدنش سوخت 
شیشه کف راهرو ُخرد کردن و رضایی 
می  برهنه  بدن  با  شیشه ها  روی  را 
غلتوندند و با کابل می زدند که شیشه ها 
توی بدنش فروبرند به اینم اکتفا نکردن 
و اونقد با کابل زدن که تکه های پوست 
و  می شد  کابل جدا  با ضربات  تاول زده 

شیشه ها بیشتر فرومی رفت.

از همه جای پیکر شهید خون زده بود 
بازهم  بود.  شده  بریان  بدن  و  بیرون 
آب نمک  نکرد  شون  راضی  شکنجه ها 
و بدن سوخته و  آوردن و روی زخمها 

پاره پاره شده می ریختند.
دیگه طاقتش طاق شد و از شّدت درد 
ناله می کرد که یکی از نگهبانا یه قالب 
صابون رو به زور توی دهان رضایی فرو 

کرد.
شدت جراحات داخل حلق و ریه به او 
شد  علت  بر  مزید  خفگی  و  نداد  امان 
و همونجا کف راهروی حموم درنهایت 
صابر  مجاهد  آن  و  داد  جان  مظلومیت 
امام  اربابش  دیدار  به  مقاوم  جوان  و 
رفتن  چه  و  رفت  )علیه السالم(  حسین 

باشکوه و باعظمتی!
عده  یه  حاال  دادیم  شهید  اینجوری   
یادشون  و  قدرت  به صندلی  چسبیدند 
اینجا  به  کسانی  چه  صدقه سر  رفته 

رسیدند ...
»شهدا را یاد کنید تا آنها هم شما را نزد 

اباعبداهلل الحسین )ع(، یاد کنند.«

حکایتی بسیار ناراحت کننده درباره شهادت 
یکی از اسرای ایرانی بنام شهید رضایی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امتداد زمانی  یک  هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً 
و فقط یک برهه            ی زمانی نیست؛ گنجینه            ی عظیمی 
آن  از  میتواند  ما  ملت  طوالنی  مدتهای  تا  که  است 
و  کند  و مصرف  کند  استخراج  را  آن  کند،  استفاده 

سرمایه            گذاری کند./ مقام معظم رهبری
شهامت ها،  افتخارات،  یادآور  مقدس  دفاع  هفته 
که  مردانی  یادآور  است.  شهادت ها  و  رشادت ها 
بزرگ مردان  آن  خاطره ی  و  یاد  و  آفریدند  مردانگی 

را از یاد نمی بریم.
از  یکی  مقدس  دفاع  سال  هشت  دوران 
که  است  اسالمی  انقالب  مقاطع  سرنوشت سازترین 

در  آگاهی  و  شناخت  بصیرت،  با  ایران  رشید  ملت 
آن حضور یافت و با ایثار و ازخودگذشتگی افتخاری 
یاد شد،  مقدس  دفاع  به عنوان  آن  از  که  زد  رقم  را 
)ص(  محمدی  ناب  اسالم  آرمان های  از  که  دفاعی 

صورت گرفت.
جنگ تحمیلی واقعه ای عظیم در تاریخ معاصر کشور 
بود که در آن ارزش و جایگاه واالی ایرانیان در دفاع 
اثبات  به  جهان  در  اعتقاداتشان  و  ناموس  شرف،  از 
ایران  که  شد  معترف  واقعیت  این  به  دنیا  و  رسید 
آغازگر جنگ نبوده و خاک ما مورد تعرض بیگانگان 

قرارگرفته است.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثار و ازخودگذشتگی 

مقدس،  دفاع  سال  هشت  اسالمی،  انقالب  شهدای 
ایثارگران و خانواده معظم شهدا  جانبازان، آزادگان، 
آغاز  کشاورزی،  جهاد  ایثارگران  به ویژه  ایثارگران  و 
هفته دفاع مقدس را تبریک عرض نموده و از خداوند 
منان عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی زیر 
توجهات حضرت ولی عصر )عج( و هدایت های  سایه 
ایستادگی خود  بر  انقالب خواستاریم و  رهبر معظم 
حمایت  و  اسالمی  انقالب  ارزشمند  آرمان های  پای 
تأکید  ا... خامنه ای  ایت  از والیت فقیه زمان حضرت 

می ورزیم.
جهاد  پیشکسوتان  هماهنگی  و  راهبردی  شورای 

کشاورزی کل کشور

8 سال دفاع مقدس

مصاحبه با دکتر مهدی احمدی عضو شورای شهر رامهرمز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با عرض سالم و تبریک روز خبرنگار به فعالین عرصه رسانه و مطبوعات 
بسیار خوشحال و خرسندم از اینکه این فرصت برای بنده فراهم شده 
تا گزارش عملکردی از فعالیت های شورای دوره پنجم و شهرداری 
خدمت همشهریان عزیز ارائه کنم؛ چراکه گزارش عملکرد شورا به 

رسانه ها و مردم یکی از وظایف ذاتی شورای اسالمی شهر است.
محّرم و صفر است که اسالم را نگه داشته است. فداکاری سیدالشهدا- 
سالم اهلل علیه- است که اسالم را برای ما زنده نگه داشته است. )صحیفه 

امام، ج 15، ص: 330(
 ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین و یاران باوفایش 

و مناسبت های محرم و صفر را تسلیت عرض می نمایم.
در ابتدا باید عرض کنم شورای دوره پنجم و شهرداری حرکت و راهی 
را شروع کرده که موفقیت ها و عملکرد قابل قبولی به همراه داشته 
است هرچند کاستی ها و نارسایی هایی هم وجود دارد و تا رسیدن به 
نقطه دلخواه فاصله زیادی داریم اما از این سخن استفاده می کنم که 
می گوید: »وقتی که راه نمی روی و نمی دوی زمین هم نمی خوری این 
زمین نخوردن محصول سکون است نه مهارت. هنگامی که تصمیمی 
نمی گیری و کاری هم نمی کنی پس اشتباه هم نمی کنی و این اشتباه 
نکردن محصول انفعال است نه حرکت و انتخاب« شورای دوره پنجم 

و شهردار از این قاعده مستثنا نیستند.
اما بخش اول صحبت های بنده در خصوص عملکرد شورا و شهرداری 

است.
 درآمدها و بودجه شهرداری

  در بحث بودجه رشد چشمگیر و قابل توجهی حاصل شد با تالش های 
شهردار محترم و پیگیری های اعضای محترم شورای شهر بودجه در 
سال ۹۸ با افزایش دو برابری نسبت به بودجه سال ۹۶ مواجه شد 
که در نوع خود بی نظیر بود به گونه ای که بودجه سال ۹۶ حدوداً 1۸ 
میلیارد تومان بوده و باسیاست های تشویقی و تخفیفی شهرداری و 
شورای شهر همچنین ارزش افزوده و سهم آالیندگی و درامدهای 
گوناگون شهرداری بودجه سال ۹۸ که ۲5 میلیارد تومان پیش بینی و 
مصوب شده بود به 3۸ میلیارد تومان ارتقا یافت این افزایش درآمدها 
در شرایطی که تورم وضعیت بازار و رکود ساخت و ساز را شاهد 
بااین وجود از حیث هزینه ها  هستیم در نوع خود بی نظیر است و 
نیز تراز مالی شهرداری مثبت است و دیون و دستمزد کارگران و 
کارکنان نیز بروز است درحالی که شهرهای همجوار بعضاً چند ماه 

حقوق معوقه دارند.

 عمران شهری
در زمینه عمران شهری اتفاق بسیار ویژه و مهم در حوزه عمرانی رخ داده 
که در دوره پنجم شورا نسبت هزینه کرد در فصول عمرانی از 1۷ درصد 
به بیش از 3۴ درصد ارتقا یافته و این مهم نشانگر افزایش هزینه کرد 
شهرداری در امور عمرانی و توجه شهرداری و شورای شهر به آبادانی و 
توسعه و پیشرفت شهر است همچنین حجم پروژه های عمرانی نیز رشد 

۴ برابری داشته ازجمله این پروژه ها میتوان موارد ذیل را نام برد.
1- موافقتنامه پارک ساحلی با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان

۲- پروژه خیابان امام با اعتباری حدود دو میلیارد تومان
3- پروژه ورودی های شهر جاده سالمت از میدان سیلو تا بیمارستان 

امام حدود ۴ میلیارد تومان
۴- آسفالت خیابان های سطح شهر ۴ میلیارد تومان

5- پروژه تکمیل و بهسازی پارک های شهدا و پارک سیلو
۶- تکمیل و بهسازی پارک حجاب

۷- روکش آسفالت دویست هزار مترمربع که در مقایسه با سال های 
قبل رشد ای چند برابری داشته

۸- لکه گیری آسفالت بیش از ۲5 هزار مترمربع در سال ۹۸
ناوگان موتوری و ماشین آالت

در زمینه ناوگان موتوری در سال ۹۸ پنج دستگاه ماشین آالت عمرانی 
به حجم ماشین آالت موتوری اضافه گردید و دو دستگاه به ماشین آالت 

آتش نشانی ملحق شد.
ماشین آالت آسفالت و زیرسازی در حال تکمیل هستند به عنوان مثال 
دستگاه فینیشر که 10 سال معیوب و ازکارافتاده بود تعمیر و در حال 
حاضر آماده است فنیشر شهرداری نیاز به غلتک دارد که آن هم در 

حال بازسازی است و به زودی به چرخه آسفالت اضافه خواهد شد
حوزه فرهنگی

برگزاری جشن های مذهبی و مراسم های مذهبی مانند جشن نیمه 
شعبان میالد پیامبر عظیم الشان و امام جعفر صادق علیه السالم میالد 
امام رضا علیه السالم با حضور و استقبال جمع کثیری از شهروندان در 
فضایی شاداب و مفرح در پارک شقایق و پخش برنامه از شبکه استانی 

جهت معرفی هرچه بیشتر شهر باستانی رامهرمز
- ساخت مستند رومز و پخش از شبکه استانی سیما جهت معرفی 

ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری شهرستان رامهرمز
- دیوارنویسی و رنگ آمیزی اماکن مختلف شهر جهت ایجاد روحیه 

نشاط و شادابی میان شهروندان
-حضور در میان ورزشکاران و مسابقات ورزشی در ماه مبارک رمضان 

و حضور در مناسبت های مختلف ملی مذهبی
- ساماندهی بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به ویژه میدان 
نارضایتی  و  اعتراض  موجب  و  بودند  داده  شهر  به  نازیبایی  آزادی 

شهروندان شده بودند.

- نصب تمثال مبارک شهدا در میدان ها، بلوار ورودی شهر و نصب 
تابلوهای گسترده راهنمای مسافر در مناطق مختلف

فضای سبز
1- ایجاد خطوط آبیاری قطره ای و تحت فشار در بلوار رزمندگان بلوار 
فرمانداری بلوار شهید پورکیان بلوار معلم پارک خطی خروجی به 
سمت اهواز که درگذشته به صورت سنتی و غرقابی و از طریق تانکر 
آبیاری می شدند این کار عمده صورت گرفته و بلوار کیمه و سیلو نیز 

در دست اقدام هستند
۲- راه اندازی آبنماهای میدان بسیج و دفاع مقدس و مسجد امام ره

اولویت های اعضای  از  بازسازی و ترمیم پارکهای محله ای یکی   -3
محترم شورای پنجم و شهردار محترم بوده ازجمله پارک محله ای 

معلم ۴، نهضت 3، شقایق ۴، بهارستان ۴.
۴- کاشت گونه های جدید بر درختی در بلوارها ورودی های شهر و 
پارکها مانند برهان گلی نخل فونیکس زیتون کنار هندی درختچه 

لگنوم
خدمات شهری

1- تقسیم شهر به 30 منطقه هر روزی یک منطقه الیروبی جداول 
انجام می شود و برنامه جارو زنی خیابانها و بلوارهای اصلی هفته ای 

دوبار انجام می شود
۲- فعالیت منظم پیمانکار خدمات شهری با ۴ دستگاه ماشین آالت در 

طول روز و هشت دستگاه ماشین پرس و حمل زباله در شب
3- جهت اطالع همشهریان جمع آوری و حمل زباله ها از ساعت 10 

شب تا ۶ صبح انجام می پذیرد
اما بخش دوم صحبت های بنده در خصوص چالش ها و مشکالت 

موجود شهر رامهرمز؛
چالش اول:

شکستگی مکرر خطوط لوله آب و فرورفتگی های موجود در خیابان های 
سطح شهر که موجب نارضایتی شهروندان شده و باید فکری اساسی 
در این خصوص اندیشیده شود و نیازمند عزم و اراده همه دستگاه های 
متولی است. درواقع دلیل شکستگی های مکرر خطوط لوله از یکسو 
خطوط فرسوده لوله که عمر طوالنی دارند می باشد و از سوی دیگر 

تردد ماشین های سنگین در سطح شهر است.
همان گونه که شما اطالع دارید ورود خودروهای سنگین و کامیون ها 
به شهر طبق قانون ممنوع است هم برای عبور کردن و هم برای پارک 
کردن.  متأسفانه عالوه بر آلودگی صوتی و خطرات جانی و مشکالت 
روحی و روانی به زیرساخت های شهر مانند لوله کشی ها، پل های روی 
جداول و آسفالت آسیب وارد می کنند و این شکستگی ها موجب هدر 

رفت هزینه و آسفالت های چندالیه می شوند.
را  خود  تالش  خصوص  این  در  متولی  دستگاه های  داریم  انتظار 
انجام دهند و این معضل چندین و چندساله رامهرمز را رفع کنند 
همانگونه که بنده در اولین جلسه حضور فرماندار پرتالش این مسئله 
را خدمت ایشان بیان کردم و مطمئناً اگر پارکینگ خودروهای سنگین 
استانداردسازی شوند مالکان محترم خودروهای سنگین هم قانون مدار 
هستند و این عزیزان به قانون تمکین می کنند لذا نیاز هست هر چه 

سریعتر این مشکل برطرف شود.
چالش دوم:

 رامهرمز یکی از شهرهای استان خوزستان است که بیشترین نهرهای 
و  می گذرند  درون شهری  از  نهرها  این  دارد  خود  در  را  کشاورزی 
مشکالتی را برای شهروندان به وجود آوردند در برخی محالت سبب 
آسیب به منازل و نم کشیدن ساختمان ها و محل تجمع حشرات 
و جانوران موذی شدند که در فصل گرما مهمان ناخوانده مناطقی 
هستند که نهر کشاورزی ازآنجا میگذرد و در فصل سرما و بارندگی 
و  نوشابه  پالستیکی  بطری های  زباله  کیسه های  شدن  جمع  باعث 
آب معدنی و ظروف یکبار مصرف میشوند و بحرانی در هنگام بارندگی 
در برخی مناطق وجود می آورند و سبب ورود آب جداول به منازل 
آنان می شود؛ بنده این معضل را در جلسه ای که با نماینده سابق و در 
جلسه ای که با نماینده فعلی با شورا برگزار شد خاطرنشان کردم که 
میتوانند با پیگیری ها حمایت های خود و فرماندار محترم دستگاه های 
متولی در حل این معضل سهیم باشند که در این زمینه مدیریت 

بحران استانداری میتواند سهم تأثیرگذاری داشته باشد.
در پایان از شهروندان و همشهریان عزیز رامهرمزی تقاضا داریم بیش 
از پیش در امر نظافت؛ زیباسازی و عمران شهری با کارکنان و کارگران 
شهرداری  چراکه  نمایند  همراهی  و  همکاری  شهرداری  زحمتکش 
مشارکت  به  بلکه  بردارد  را  شهری  خدمات  بار  نمی تواند  به تنهایی 
شهروندان مسئولیت پذیر نیازمند است کما اینکه شهروندان عزیز در 
طول این سه سال در امر زیباسازی و کاشت نهال و گل و گیاه درب 
منازل مشارکت خوبی داشتند و جلوه زیبایی به شهر در برخی مناطق 
بخشیدند. درواقع اگر همه ما به این مهم توجه داشته باشیم که شهر 
ما خانه ماست مطمئناً همانگونه که برای نگهداری و نظافت و زیبایی 
پارک ها؛  شهر؛  زیبایی  و  نگهداری  برای  می کنیم  تالش  خانه خود 

خیابان ها و اماکن عمومی نهایت تالش خود را به کار می گیریم.
در پایان از تالشها و پیگیری های مهندس صفری شهردار محترم و 
اعضای محترم شورا در جهت رشد و بالندگی و توسعه شهر به نوبه 

خود تقدیر و تشکر می نمایم. 
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