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فرماندار رامهرمز:

پتروپاالیش ابوالفارس رامهرمز 
با قدرت عملیاتی خواهد شد

سفیران پیشرفت و توسعه باشیم/ 
رامهرمز به آرامش و همدلی 

نیازمند است

نوشتاری از: یوسف مداحیان
 کمتر کسی یا چیزی از لحظه تولد تا آخر 
محل  خاک  جغرافیایی  جبر  می ماند.  آدم  با 
تولد، والدین، دوستان و یا بسیاری از عالیق 
ما، روزگاری دستخوش تغییر خواهند شد و 

باید بدانیم که انسان و سرزمینش نیازمند به تغییر و توسعه است.
شهرستان رامهرمز از بدو انقالب تاکنون با توجه به شرایط موجود توانسته 
باهمت و همدلی  اما  به سایر شهرها شاید کمتر،  تغییراتی را هرچند نسبت 
این  در  ریشه  که  دلسوزانی  و  مختلف  ادوار  نمایندگان  تالش های  و  مردم 
خاک دارند روندی روبه جلو را بردارد، اما نسبت به توانمندی هایی که داشته و 

دارد می توانست چرخ توسعه را با شتاب بیشتری طی کند.
کم کاری ها و ضعف در برخی از مدیریت ها در طی سال های گذشته تاکنون 

نباید مردم را از چرخه توسعه شهرستان نومید کند.
فعلی،  نماینده  تالش های  و  کشور  بر  حاکم  شرایط  به  توجه  با  هم اکنون 
ابوالفارس رامهرمز زده شده  ابراهیم متینیان، استارت پروژه پتروپاالیش  حاج 
که تعامل مردم منطقه، همدلی و دوری از هرگونه تنش را می طلبد تا بهانه به 

دست آن هایی که می خواهند این پروژه به مرحله اجرا نرسد ندهیم.
مردم ما به هوش باشند که دست ها و تفکراتی شوم می خواهند این پروژه 
رایزنی  و  پیگیری  حال  در  که  این شهرستان  اشتغال زایی  پروژه های  سایر  و 

هستند به مرحله اجرایی نرسند.
معنا  توسعه شهرستان  از  لذا همه در مشاهده  رامهرمز خانه همه ماست، 
شهروندان  خوشحالی  در  تصویرمان  بازتاب  به  کردن  نگاه  در  و  می یابیم 

رامهرمزی که لیاقتشان بیش از این هاست.

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه و به 
نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
مرکزی  مجتمع  افتتاح  آئین  در  رامهرمز،  شهر 
شورای حل اختالف رامهرمز که رئیس دادگستری 
استان خوزستان، مدیرکل امور زندان های استان، 
خوزستان،  استان  اختالف  حل  شوراهای  رئیس 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  شهردار، 
فرمانده انتظامی و چند تن از مقامات شهرستان 
مردادی  صادق  حجت االسالم  داشتن،  حضور 
رئیس دادگستری استان خوزستان ضمن تقدیر از 
همکاری و مساعدت شهرداری و شورای اسالمی 
شهر رامهرمز با در اختیار گذاشتن ساختمان جدید 
به  شورای حل اختالف این شهرستان تشکر کرد و 
افزود: شورای حل اختالف در کنار دعوت از مردم 
به صلح و آشتی، فعالیت های مؤثری در جلوگیری 
از تراکم پرونده ها در دستگاه قضا داشته و با دعوت 
از مردم به سازش، توانسته نقش مؤثری در کاهش 

ورودی پرونده به دادگستری ایفا کند.
رئیس  مرادی  حجت االسالم  سوی  از  پایان  در 
رئیس  و  شهردار  به  خوزستان  استان  دادگستری 
لوح  مستمر   زحمات  به پاس  رامهرمز  دادگستری 

تقدیر اهدا شد.
روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شهر رامهرمز

گزارش تصویری: 
کاشت درختان برهان 
گلی، ختمی چینی، 
شاه پسند، گل کاغذی، 
لیموترش، نارنج و 
لیموشیرین در نقاط 
مختلف شهر به منظور 
ایجاد طراوت و شادابی 
و همچنین افزایش  
سرانه فضای سبز شهر 
رامهرمز

روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شهر رامهرمز

افتتاح ساختمان جدید شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

مهندس اسکندری مدیر 
آبفا رامهرمز:

علت قطعی های
 آب در شهرستان را 

اعالم کرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 
رامهرمز با انتخاب 

سرمایه گذار وارد فاز 
اجرایی می شود

خداحافظ
 بهروز!
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اخبار

نام  هفته  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قنبری  آرش   
ابوالفارس  رامهرمزنامه اظهار داشت: پروژه پتروپاالیش 
این  در  آن  راه اندازی  به  تصمیم  که  روزی  از  رامهرمز 
شهرستان گرفته شد متعهد شدیم هر مشکلی را از سر 

راه آن ها برداریم.
او افزود: زمین را ۲۴ ساعته تحویل مسئوالن پروژه 
دادیم و ضمن تأکید به همه ادارات در همکاری با آن ها، 
در همه امورشان پیگیر بوده و مدام انجام مراحل اولیه 

کار را مورد سرکشی قرار می دهیم.
مدیریت  متأسفانه  کرد:  تصریح  رامهرمز  فرماندار 
شرکت و اقدامات آن ها در بکار گیری، استخدام و بعضاً 
شورای  و  فرمانداری  با  هماهنگی  بدون  نیرو،  اخراج 

تأمین شهرستان باعث بروز اختالفاتی شد.
رابطه تشنج آفرینی  این  افرادی که در  داد:  ادامه  او 
نشست های  و  گفت وگو  با  و  شدند  شناسایی  کردند 
متعدد با روستائیان منطقه توانستیم موارد را حل وفصل 
این  درروند  بخواهد  افرادی  اگر  هم  آینده  در  و  کنیم 
پروژه اخالل ایجاد کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

انتظار داریم مدیریت پروژه هر   قنبری تأکید کرد: 
از  برخی  از  تا  کند  عملیاتی  را  پروژه  این  چه سریع تر 
نماینده  به عنوان  هم  ما  و  بکاهد  نگرانی ها  و  تنش ها 
دولت در شهرستان پشتیبان و حامی آن ها خواهیم بود.

 - توان امنیتی رامهرمز جلوی هرگونه حادثه آفرینی 
را می گیرد

از چند  نماینده دولت در شهرستان همچنین گفت: 
سال اخیر تاکنون، درگیری پتک و تبعات آن در رامهرمز، 
مورد صندوق های وام خانگی و برخی دیگر از مشکالت را 
داشته ایم که با مدیریت توانستیم به بسیاری از حل وفصل ها 

برسیم و توان امنیتی خودمان را نشان دهیم.
متوجه  رسانه ها  گفت:  پایان  در  رامهرمز  فرماندار 
اطالع رسانی  را  محرمانه  موارد  نمی توان  که  باشند 
کنیم زیرا با انتشار موارد محرمانه به نتایج مثبتی که 
توسعه  اهداف  و  رسید  نخواهیم  دست یابیم  است  نیاز 
شهرستان ابتر خواهد ماند، لذا رسانه ها می بایست وفاق 
و همدلی را ترویج دهند و از تشنج آفرینی و بدون اطالع 

از موارد خاص، مطالبی را رسانه ای نکنند.

طی  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
روز  و  )س(  زینب  میالد حضرت  مناسبت  به  نشستی 
این  پرستاران  و  رازی  بیمارستان  رئیس  از  پرستار 

بیمارستان تقدیر کرد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط   
خوزستان/ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
امروز سه شنبه ۲ دی در مراسم گرامیداشت روز پرستار 
خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  که 
برگزار شد، با تبریک والدت حضرت زینب )س( گفت: 
بزرگی در محاسن و  بزرگوار اسطوره بسیار  بانوی  این 
منابع  ایشان در  این ویژگی ها در مورد  و  فضائل است 

مختلف بیان شده است.
امروز  تا  کرونا  ابتدای  از  کرد:  اظهار  محمد جوروند 
فعالیت های بسیار خوبی توسط حوزه فرهنگ و هنر در 
رابطه با آگاه سازی جامعه نسبت به این بیماری انجام 

شده است.
ویژه  اطالع رسانی  شورای  همچنین  افزود:  وی 
استانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون  ریاست  به  کرونا 
و دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
مدیران  حضور  با  جلسه  چندین  تاکنون  و  راه اندازی 
و  رئیس  جلسات  برخی  در  که  شده  برگزار  رسانه ها 
نیز  اهواز  جندی شاپور  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 

حضور داشتند.

در  برنامه  هزار  هشت  از  بیش  کرد:  اضافه  جوروند 
حوزه فرهنگ و هنر در بخش های تئاتر، شعر، موسیقی، 
ازجمله  برگزار شد که   … و  قرآنی، مساجد  تجسمی، 
آنها می توان به برگزاری چندین جشنواره آنالین، پویش 
در خانه بمانیم و تهیه و توزیع بسته های معیشتی و … 

اشاره کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان با اشاره 
را  خود  سهم  توانست  هنر  و  فرهنگ  حوزه  اینکه  به 
کرد:  تصریح  دهد  انجام  این حوزه  در  کوچک  هرچند 
البته این اقدامات در قبال زحماتی که کادر بهداشت و 
درمان در جهت رسیدگی به بیماران متحمل می شوند، 

غیرقابل قیاس و ورای تقدیر است.
نقش  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  کرد:  بیان  وی 
پرستاران و کادر بهداشت و درمان بیش ازپیش نمایان 

بسیار خوبی  قشر، خدمتگزار  این  که  داد  نشان  و  شد 
نه فقط در بحث کرونا بلکه در احیا و نجات جان انسان ها 
هستند که اجر معنوی بسیار باالیی هم در دنیا و هم در 

آخرت نصیب آنها می شود.
جوروند بابیان اینکه اگر بخواهیم ۲ بانو را در حوزه 
یکی  ببریم  نام  ولی  امر  از  اطالعت  و  والیت مداری 
حضرت فاطمه )س( و دیگری حضرت زینب )س( است 
افزود: حضرت فاطمه )س( در دوره  امیرالمؤمنین علی 
)ع( پناه و همراه ایشان بود و حضرت زینب )س( نیز 
در واقعه کربال مدافع حضرت اباعبدالحسین )ع( و امام 

سجاد )ع( بود.
نیز  اهواز  رازی  بیمارستان  رئیس  قنواتی  ماندانا 
که  درمان  و  بهداشت  کادر  و  پرستاران  از  تقدیر  با 
فعالیت  ها و زحمات زیادی در خدمت به بیماران به ویژه 
در ایام کرونا داشتند یادآور شد: امیدوارم مردم و جامعه 
همانطور که در یک ماه اخیر نکات بهداشتی و شرایط 
ادامه  همچنان  را  روند  این  کردند  رعایت  را  قرنطینه 
دهند تا روز به روز شاهد کاهش این بیماری و در نهایت 

شکست آن باشیم.
بیمارستان  رئیس  قنواتی  از  پایان  در  است،  گفتنی 
رازی اهواز، جانکی یکی از پرستاران این بیمارستان و 

عباس دشتی از مدافعان حرم استان تقدیر شد.
قلم ماندگار/ خوزستان

مرکز  ،هیئت امنای  شهرستانی  مسئولین  حضور  با 
حاج  و  رامهرمز  شهرستان  اعضای  پیوند  خیریه 
دفتر  در  رامهرمز  مردم  نماینده  متینیان  ابراهیم 
مشکالت  پیرامون  جلسه ای  شهرستان  امام جمعه 

برگزار شد. مرکز خیریه در دست ساخت  این 
رئیس  نجفی  حیدر  جلسه  این  ابتدای  در 
به  گویی  خوش آمد  ضمن  خیریه  مرکز  هیئت امنای 
کرد  تشریح  را  مرکز  این  پیگیری های  آخرین  اعضا  
و با ابراز خوشنودی از اخذ مجوزات الزم از دانشگاه 
تسریع  تقاضای  شهرستانی  مسئولین  از  علوم پزشکی 
خواستار  همچنین  و  کرد  تعهداتشان  انجام  در 
در  مرکز  این  راه اندازی  برای  سالمت  خیرین  کمک 

کرد. ممکن  زمان  کمترین 
با اشاره  امام جمعه شهرستان  ادامه این جلسه  در 

گفت:   سالمت  خیرین  حوزه  در  ضعیف  تبلیغات  به 
از  دولت  حضور  بدون  مرکز  این  ساخت  به  توجه  با 
رسانی  بااطالع  که  خواستند  مسئولین  و  رسانه ها 

فراهم  بیش ازپیش  را  خیرین  مشارکت  زمینه  بهتر 
. کنند

نماینده  متینیان  ابراهیم  جلسه  این  پایان  در 
اشاره  به  رامشیر  و  رامهرمز  شهرستان  شریف  مردم 
این  در  درمانی  تخت های  سرانه  بودن  پایین  به 
مسئولین  بیشتر  بخشی  انسجام  خواستار  شهرستان 

پروژه شدند. این  برای شتاب 
نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسالمی 
حوزه  شهرستان های  عقب ماندگی های  حجم  افزود: 
عدم  و  بزرگ  شرکت های  فقدان  دلیل  به  انتخابیه 
در  تنها  و  باالست  بسیار  اجتماعی  مشارکت های 
صورت راه اندازی شرکت های بزرگ می توان امیدوار 
درنهایت  و  رامهرمز  عمرانی  و  اقتصادی  توسعه  به 

باشیم. مراکز  قبیل  این  راه اندازی 

امروز  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت  مدیرعامل  طلب  طرز  محسن  حضور  با 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران و ابراهیم 
و  رامهرمز  شهرستان  شریف  مردم  نماینده  متینیان 
رامشیر از سایت نیروگاه سیکل ترکیبی رامهرمز بازدید 

به عمل آمد.
نماینده  متینیان  ابراهیم  جلسه  این  ابتدای  در 
شهرستان رامهرمز و رامشیر با گرامیداشت یاد شهدای 
جنگ تحمیلی افزودند که شهرستان رامهرمز با داشتن 
۴۰۰ شهید دین خود را به اسالم و انقالب ادا نمود و 
سزاوار حوزه انتخابیه اینجانب نیست که با تولید روزانه 
و  اشتغال  وضعیت  نفت  بشکه  هزار   ۶۰۰ به  نزدیک 

درآمد مردم چنین نگران کننده باشد.
نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای با اشاره به 
وضعیت ناامیدی در بین قشر جوان و تحصیل کرده این 
و  اقتصاد  وضعیت  به  دولت  توجه  خواستار  شهرستان 

معیشت مردم در این حوزه انتخابیه شدند.
اولیه  مطالعات  طرح  به  اشاره  با  متینیان  ابراهیم 
از  گالیه  ضمن  داخلی  شرکت های  توسط  پروژه  این 
کلنگ زنی های بدون پشتوانه مالی و نمایشی، تقاضای 
پای کار آمدن دولت جهت تأمین سرمایه مالی و انتخاب 

سرمایه گذار شدند.

وزیر  معاون  این جلسه محسن طرز طلب  ادامه  در 
رامهرمز  شهرستان  در  از حضور  نیرو ضمن خشنودی 
شهرستان  کنونی  نماینده  پیگیری های  با  که  افزودند 
با  چه  و  خصوصی  سرمایه گذارهای  با  چه  رامهرمز 
شرکت های دولتی طی چندین جلسه در سطح وزارت 
آینده  ماه   ۲ طی  در  که  کردند  امیدواری  ابراز  خانه 
رامهرمز  ترکیبی  سیکل  پروژه  سرمایه گذار  تکلیف 

مشخص خواهد شد.
حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادر  شرکت  مدیرعامل 
ترکیبی  سیکل  پروژه  برای  که  کردند  مطرح  ایران 
است  دیده شده  تدارک  مالی  سناریوی  سه  رامهرمز 

بین المللی  سرمایه گذار  یک  با  اول  سناریوی  در  که 
صحبت های اولیه شکل گرفته است و در سناریوی دوم با 
یک سرمایه گذار توانمند داخلی رایزنی های بسیار خوبی 
شده است و در صورت فراهم کردن زیرساخت های الزم 
در سطح شهرستان این سرمایه گذار به میدان می آید. 
همچنین در سناریوی سوم در صورت عدم موفقیت در 
دو سناریوی قبلی دولت با تأمین مالی اقدام به انتخاب 

یک پیمانکار و شروع ساخت نیروگاه می کند.
خورنا  خبرگزاری  خبرنگار  بازدید  این  انتهای  در 
دو  طی  پروژه  این  شدن  متوقف  از  گالیه  ابراز  ضمن 
سال گذشته از معاون وزیر دلیل کلنگ زنی این پروژه 
وزیر  توسط  نیروگاه  این  هزینه های  مالی  تامین  بدون 
وزیر  معاون  که  شدند  جویا  را  گذشته  سال  طی  نیرو 
وزیر  توسط  گذشته  سال  زنی  کلنگ  که  گفتند  نیرو 
نیرو به منزله انتخابات سرمایه گذار نبوده و از همان اول 
قرار بود زیرسازی های اولیه انجام شود و در صورت پیدا 
شود  بعدی  فازهای  وارد  پروژه  این  سرمایه گذار  شدن 
متینیان  ابراهیم  مجدانه  پیگیری های  با  الحمداهلل  که 
بسیار  توافقات  رامشیر  و  رامهرمز  شهرستان  نماینده 
خوبی در سطح کشوری شکل گرفته است و ظرف دو 
ماه آینده مقدمات حضور سرمایه گذار خارجی یا داخلی 

با انجام زیرساخت های اولیه فراهم می شود.

زندگی نامه شهید سید نورالدين موسوی

نام پدر: سهراب
تاریخ تولد: ۱۳۴۱

محل تولد: خوزستان /رامهرمز
تاریخ شهادت: ۲7 / ۱۱ / ۱۳۶۴

محل شهادت: محور فاو - ام القصر
 مزار شهید: رامهرمز

رامهرمز  در   ۱۳۴۱ سال  در  موسوي  نورالدین  سید 
پرورش  خانواده  عالمانه  تربیت  تحت  و  نهاد  خاک  بر  پا 
یافت. در سن ۶ سالگي دچار سانحه شد اما با عنایت حق 
هفتمین خزان  آغاز  در  یافت.  نجات  معجزه آسایي  به طور 
زندگي به مدرسه رفت در اواسط سال سوم راهنمایي به 
خاطر اعتراض به بي حجابي معلمان از مدرسه اخراج شد 
دبیرستان  دوران  در  نمود.  ثبت نام  دیگري  مدرسه  در  و 
رهروان  از  و  پیوست  اسالمي  حکومت  مشتاقان  خیل  به 

امام روح اهلل شد. بعد از پیروزي انقالب اسالمی در تاریخ 
حمله  زمان  در  و  درآمد  بسیج  عضویت  به   ۱۳۶۴/۵/۱۸
رژیم بعث عراق به ایران به همراه برادرش سید فخرالدین 

به جبهه هاي جنوب شتافت سید در همان آغازین روزهاي 
نبرد برادرش را در جبهه فیاضیه آبادان از دست داد. شهید 
صمیمانه اي  رابطه  تحمیلي  جنگ  رزمندگان  با  نورالدین 
داشت، به طوریکه به او نور چشم بسیجیان رامهرمز لقب 
فرمانده گروهان گردانهاي کربال و شهید  دادند. سرانجام 
در  ام القصر   – فاو  محور  در   ۸ والفجر  عملیات  در  افضل 
سید  به جدش  سالگي   ۲۳ سن  در   ۱۳۶۴/۱۱/۲7 تاریخ 
به  رامهرمز  گلزار شهداي  در  و  پیوست  شهیدان  ساالر  و 

خاک سپرده شد.
یا رب به حق مقربانت موقع مرگ مرا باایمان و تقوای 
)عج(  مهدی  لحظه ها حضرت  آخرین  در  و  بمیران  کامل 
من  و  کن  حاضر  من  بالین  بر  را  )س(  فاطمه  و حضرت 
و  فخرالدین  سید  برادرم  و  کربال  شهدای  با  را  گنهکار 

دوستان شهیدم محشور کن.

امور ايثارگران شهرداری رامهرمز

دوشنبه 8 دی ماه
 1399 / شمـاره 128

امام جمعه سابق رامهرمز دار فانی را وداع گفت

فعلی  و  رامهرمز  سابق  امام جمعه  سلیمانی  شکراهلل  حجت االسالم والمسلمین 
جاده  در  سمند  خودروی  واژگونی  براثر  دی ماه   ۶ امشب  شوشتر  شهرستان 

سورخانمی دارفانی را وداع گفت.
این مصیبت وارده را به خانواده محترم »سلیمانی« تسلیت عرض می نمائیم.

ششمین دوره از انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان رامهرمز به آگاهی همشهریان عزیز می رساند باتوکل به خداوند و عنایت 
حضرت ولی عصر )عج( انتخابات ششمین دوره ی شوراهای اسالمی شهر و روستا 
انتخابات  اجرایی  فرایندهای  برگزار می شود که  در روز جمعه مورخ۱۴۰۰/۳/۲۸ 

مذکور به شرح ذیل می باشند:
۱- ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی شهرها از ساعت ۸ صبح روز 
تاریخ ۲۶  تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه  چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ آغاز و 

اسفندماه سال ۱۳۹۹ جمعاً به مدت 7 روز ادامه می یابد.
از  عشایری  تیره  و  روستاها  اسالمی  در شوراهای  داوطلبان عضویت  ثبت نام   -۲
ساعت ۸ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ آغاز و تا ساعت ۱۸ 
روز یکشنبه تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مدت 7 روز ادامه می یابد.

۳- براساس تبصره ی ۳ ماده ی ۳۰ قانون انتخابات شورهای اسالمی داوطلبان در 
هنگام ثبت نام باید گواهی سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته 
باشد ارائه نمایند. لذا داوطلبان شوراهای اسالمی شهرها۱۳۹۹/۹/۲۰ و داوطلبان 
شوراهای اسالمی روستاها و تیره عشایری ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ می توانند با مراجعه به 
دفاتر خدمات قضایی، دفاتر پلیس ۱۰+ یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی 
سوءپیشینه  عدم  دریافت  به  نسبت   WWW.ADL.IRAN.IR آدرس  به 

اقدام و هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
آرش قنبری فرماندار شهرستان رامهرمز

میراث فرهنگی مچ متخلفان ساخت جاده ی غیرمجاز 
معدنداران را گرفت

نژاد مدیر میراث فرهنگی  نامه محمدعلی  به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز 
رامهرمز گفت: طی گشت زنی و بازدیدهای شبانه روزی از محوطه تاریخی جوبجی 
شد  مشاهده  شهرستان  این  حفاظت  پایگاه  نیروهای  توسط  رامهرمز  شهرستان 
تسطیح  قصد  که  لودر  دستگاه  یک  شب،  تاریکی  در   ۱۳۹۹ دی ماه   7 یکشنبه 
بخشی از عرصه محوطه تاریخی جوبجی را برای احداث جاده معدن داران داشت، 
با حضور به موقع نیروهای پایگاه و اینجانب مسئول اداره و پایگاه حفاظت عالوه 

بر توقف کار، لودر و مجری احداث جاده با هویت معلوم از محل متواری شدند.
مسئول میراث فرهنگی رامهرمز افزود: در ادامه بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده 
پارکینگ ماشین آالت جاده سازی  از ساکنین محلی و همچنین حضور در محل 
ضمن مشاهده ماشین آالت و شواهدی که مشخص نمود یکی از لودرها در عرصه، 
تحقیقات  معلوم  هویت  با  ماشین آالت  نگهبان  از  داشت  تسطیح  و  تخریب  قصد 
الزم به عمل آمد که نامبرده ضمن معرفی خود از دادن مشخصات راننده لودر 
خودداری نمود. وی در پایان گفت: این اداره طبق وظیفه و با توجه به مدارک و 

شواهد اقدامات قانونی خود را انجام خواهد داد.

به همت خیرين برای دانش آموزان تالشگر شهرستان:
تعداد ۱2 عدد تبلت به ارزش ۵۰ میلیون تومان تهیه و هديه شد

دانش آموزان زیادی از ابتدای سال تحصیلی بدون در اختیار داشتن گوشی و تبلت 
با مشکالت زیادی سال تحصیلی را آغاز کردند و دانش آموزان رامهرمز هم از این 

مهم مستثنی نبودند.
این تعداد تبلت که توسط خانواده خیر بزرگوار حسین زاده تهیه شده بود با حضور 
اسبق  مدیر  ممبینی   زاهد  و  شهرستان  آموزش وپرورش  مدیر  رستمی   رحیم 
آموزش وپرورش رامهرمز و خیرین نیک اندیش حسین زاده و خانواده خیر بزرگوار  
به دانش آموزان تالشگر شهرستان اهدا شد. در این جلسه، رستمی ضمن قدردانی 
از دستان پرمهر خیرین، افزود: این قبیل کرامات شما خیرین نیک نظر، دنیای 
این دانش آموزان و دنیا و آخرت شما بزرگواران را خواهد ساخت. وجود خیرین 
همواره تجلی گر روح مهربانی و نوع دوستی بوده و نویدبخش پرورش انسان هایی 

بلندنظر در میان آینده سازان جامعه ما خواهد بود.
ادامه خیر بزرگوار حسین زاده خطاب به دانش آموزان تالشگر گفت: تالش  در 
چاره ساز است نه آرزوهای بزرگ، باید در زندگی بزرگان علم را سرلوحه خود قرار 
باالترین  به  بزرگی داریم که  بزرگان و دانشمندان  دهید، چراکه در همین شهر 
سطح علمی کشور و جهان دست یافته و افتخار این دیار هستند و ان شاهلل شما 
هم به رتبه های برتر علمی در کشور و فراتر از آن دست پیدا کنید و به کشور 
خود خدمت نمایید. در پایان ۱۲ عدد تبلت توسط خانواده خیر به دانش آموزان 
تالشگر اهداء شد.قابل ذکر است که این خیر بزرگوار عالوه بر خرید ۱۲ عدد تبلت، 
۱۲ عدد سیم کارت به همراه اینترنت ساالنه و مبلغ ۵۰ هزار تومان وجه نقد را به 

دانش آموزان تالشگر هدیه کرد.

خداحافظ بهروز!

شهرام گراوندی
البته  نامنتظره!  واقعه سخت  و  بود  کوتاه  خبر 
که  نمی کرد  باور  بهروز  خود  هرکسی  از  بیش 
را  کرونا  بیاورد،  دوام  را  سرطان  سال  این همه 
از  صورت  سرخ  با  و  به سختی  بگذارد،  سر  پشت 
آغاز چله  بی نیازی و شکوه، در  و در عین  سیلی 
تنها  را  ما  و  وابگذارد  را  دون  دنیای  زمستان  ی 
بگذارد. بهروز صالحی پیشکسوت رسانه خوزستان 
از پنج  و مسجدسلیمان که سال های سال؛ بیش 
دهه، سرپرستی روزنامه ها و هفته نامه های مختلف 
را به عهده داشت، پس از مدت ها تحمل بیماری 

دار فانی را وداع گفت.
 او فعالیت حرفه ای اش را از آغاز دهه ی ۴۰ با 
نشریات جوانان، اطالعات هفتگی، پسران و دختران 
و سپید و سیاه آغاز کرد. نماینده و خبرنگار موسسه 
سال،   ۲۵ مدت  به  کیهان  و  اطالعات  مطبوعاتی 
رسالت،  کشوری  روزنامه های  خبرنگار  و  نماینده 
همشهری، قدس، ابرار و خبر بود و بیش از ۱۰۰ 
در  را  مسجدسلیمان  خبری  ویژه نامه های  شماره 
سرپرستی  داشت.  عهده  به  مختلف  روزنامه های 
روزنامه سیاست روز در خوزستان از ۱۳۸۵ تاکنون 
آخرین کار مطبوعاتی وی بود. بهروز انسانی آزاده 
و بی غل و غش بود و به صراحت بیان شهره بود. 
آقای مرتب  به  و معروف  و رسمی  همیشه شیک 
بود و در هیئت یک روزنامه نگار و کنشگر پیگیر و 

خستگی ناپذیر ظاهر می شد.
فقدان  از  هفته  یک  از  بیش  تا  که  خوشحالم 
بودم.  تماس  در  وی  با  عزیز  رفیق  این  جگرسوز 
هرچند چنان که باید و شاید قدر او را ندانستیم و 
به یاری او در روزهای سخت نشتافتیم. این ضایعه 
جانکاه را به خانواده ایشان، فرزند عزیزش و برادر 
همچنین  و  بازماندگان  عموم  و  دانوش  گرامی ام 

تمامی همکاران رسانه ای تسلیت عرض می کنم.

مسئول بسیج رسانه شهرستان رامهرمز 
معرفی شد

رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
فرمانده  عارف  فاضل  سرهنگ  حضور  با  نامه 
رامهرمز  شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
استان  رسانه  بسیج  مسئول  بهمئی  سجاد  و 
شهرستان  رسانه  بسیج  مسئول  خوزستان، 

شد. معرفی  رامهرمز 
بسیج  اجتماعات  سالن  در  که  جلسه  این  در 
علوان  شد،  برگزار  رامهرمز  شهرستان  سپاه 
از فعاالن اصحاب رسانه بعنوان مسئول  خمیسی 

بسیج رسانه شهرستان رامهرمز معرفی شد.

صدور مجوز استفاده از پولهای 
بلوکه شده برای خريد واکسن کرونا

از پول های  ایران  دولت ترامپ، مجوز استفاده 
خرید  برای  کشور  از  خارج  در  خود  بلوکه شده 

واکسن کرونا را صادر کرده است.
مشترک  اتاق  رئیس  مافی،  نظام  شریف 
ایران و سوئیس، می گوید دولت دونالد  بازرگانی 
ترامپ مجوز استفاده ایران از پول های بلوکه شده 
خود در خارج از کشور برای خرید واکسن کرونا 
بلوکه شده   پول های  اینکه  است.  کرده  صادر  را 
ایران در کدام کشور و منبع استفاده شده اطالع 
بانک  منابع  مربوط  پول ها  این  احتماالً  اما  ندارم 

مرکزی باشد.

فرزند رامهرمز شهردار منطقه ۸ شهر 
اهواز شد

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه طی 
حکمی از موسی شاعری، شهردار اهواز محمدرضا 
قنواتی به عنوان سرپرست منطقه هشت شهرداری 

اهواز منصوب شد.
در حکم آقای قنواتی چنین آمده است:

به موجب  جنابعالی  شایستگی  و  تعهد  به  نظر 
 ۸ منطقه  سرپرست  بعنوان  را  شما  حکم  این 
با  است  امید  می نمایم.  منصوب  اهواز  شهرداری 
از  بهینه  استفاده  و  متعال  خداوند  درگاه  به  اتکا 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  جهت  در  امکانات  همه 

مردم شریف اهواز موفق و مؤید باشید.

فرماندار رامهرمز:

پتروپااليش ابوالفارس رامهرمز باقدرت عملیاتی خواهد شد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان از مدافعان سالمت و کادر درمان تقدیر کرد

جلسه هیئت امنای مرکز خیريه پیوند اعضای شهرستان رامهرمز برگزار شد

نیروگاه سیکل ترکیبی رامهرمز با انتخاب سرمایه گذار وارد فاز اجرایی می شود
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هندیگان،  هندیان،  )هندیون،  هندیجان  بندر 
با  ایران  تاریخی  شهرهای  از  یکی  اندیگان( 
در جنوب شرقی  سال،  از ۳۰۰۰  بیش  قدمتی 
جنوب  کیلومتری   ۷۰ در  و  خوزستان  استان 
شرقی بندر ماهشهر و در شمال خلیج فارس قرار 
یا  هندیجان  به  موسوم  رودخانه ای  گرفته است. 
جنوبی  و  شمالی  دونیمه  به  را  شهر  این  زهره 

تقسیم می کند.
 °۳۰٫۲۴ در  که  است  بندری  بندرهندیجان 
ارتفاع  و  دارد  قرار  شرقی   °۴۹٫۷۱ و  شمالی 
می رسد.  متر   ۵ به  دریا  سطح  از  شهر  این 
با  آبی  مرز  کیلومتر   ۹۰ بندرهندیجان 
خلیج فارس دارد. آبادی های هندیجان در قرون 
اخیر بسیار بوده اند ولی به علت بیماری طاعون 
هندیجان  شهر  قمری  هجری   ۱۲۴۷ سال  در 
قوم های  از  هندیجان  مردم  نهاد.  خرابی  به  رو 
زبان مردم  بین النهرین هستند.  و  ایالم  قدیمی 

این منطقه گویش بندری و عربی است.
- تاریخچه

آثار بدست آمده در این منطقه نشان می دهد 
که در هزاره چهارم پیش از میالد انسان متمدن 
متعدد  تاریخی  تپه های  می زیسته است.  آن  در 
اسالمی  اولیه  قرون  جغرافی دانان  نوشته های  و 
آثار  مورد  در  خزرجی«  مهلهل  »ابودلف  نظیر 
سند  قدیمی ترین  که  »هندیجان«  تاریخی 
 « هندیجان   « تاریخی  آثار  مورد  در  مکتوب 
است شاهد دیگری بر رونق اقتصادی و زندگی 
اجتماعی سازمان یافته مردم این دیار در هزاره 
و اصطالحات  لغات  است. وجود  از میالد  پیش 
و  دارد  عیالمی  زبان  در  ریشه  که  تاریخی 
پربار  گذشته های  از  حاکی  نمادین  آیین های 

فرهنگی و غنی این دیار است.
تاریخی  بندر  آثار  هندیجان  نزدیکی  در 
تاریخی  شهر  و  مهروبان«  یا  »مهرویان 
داشته است  قرار  باستانی(«  )شهر  »ریواردشیر 
چهارم  قرن  تا  عیالمی  دوره  از  »مهرویان«  که 
هجری و احتماالً تا مدت ها بعد نیز بندر تجاری 
کاالهای  آن  طریق  از  که  بوده است  مهمی 
سرزمین های دور و نزدیک و حتی کشور چین 
وارد منطقه می شد و نیز مشاهده شده است که 
این  می ساختند.  کشتی  »ریواردشیر«  شهر  در 
منطقه در قرون اولیه اسالمی بزرگانی چون علی 
بن مهزیار اهوازی )هندیجانی( را در دامان خود 

پرورش داده است.
به نظر می رسد گروهی از تاریخ نگاران یونانی 
برای باال بردن نام اسکندر مقدونی )جلوس ۳۳۶ 
تا سرزمین هند  را  فتوحات وی  و ۳۳۲ ق. م( 
گزارش داده اند و این در حالی است که برخی 
را رد کرده اند  این موضوع  تاریخ نگاران  از  دیگر 
هندیجان  شهر  تا  اسکندر  می نمایند  اظهار  و 
آمده است و معتقدند که مورخان یونان و اروپایی 
برای ارزش نهادن به اسکندر فتوحات وی را تا 
بخش  در  مطلب  )این  کرده اند  یاد  هند  کشور 

اطالعات تکمیلی توضیح داده می شود(
- وجه تسمیه بندرهندیجان

این منطقه در گذشته نام های مختلفی داشته 
 « و  به » هندیگان »  از آن جمله می توان  که 
اندیگان« اشاره کرد. این واژه پس از ورود اسالم 
و » هندیان »  به » هندیجان »  ایران »   « به 
واژه شناسی  دیدگاه  از  یافته است.  شکل  تغییر 
تمام این کلمات از لفظ »هند« مشتق شده اند. 
با توجه به دیرینگی این سرزمین به نظر می رسد 
لغت » هند » ریشه در زبان سانسکریت دارد که 
را وجود رودخانه  این نظر  به معنای آب است. 
 « معنای  و  موسوم  زهره  به  که   « » هندیجان 
ایزد آب » هست بیشتر تأیید می کند؛ بنابراین 
با توجه به مستندات دیگری که در این زمینه 
وجود دارد می توان گفت » هندیجان » به معنای 
سرزمین » آب » است. هرچند وجود عده ای از 
مردم کشور هند در این منطقه به دلیل ارتباط 
تجاری از طریق خلیج فارس یا مهاجرت گروهی 
که در برخی از منابع اشاره می شود غیرقابل انکار 
است. اما بعید به نظر می رسد که وجود آن ها بر 

وجه تسمیه » هندیجان » تأثیری گذاشته باشد. 
»استرابون« جغرافی دان عهد باستان، خوزستان 
می داند.  جهان  جلگه های  حاصلخیزترین  از  را 
آبیاری  را  دشت  این  زیادی  رودخانه های  زیرا 
می کرده که امکان کشاورزی و آبادانی را در این 
همین  بر  شاید  است.  می ساخته  میسر  منطقه 
اساس بوده که عده ای بر این باورند که نام این 
معنی  به  که  بوده  »اند«  یا  »هند«  سرزمین 
»جایی با آب های فراوان« است. ایرج سیستانی 
می گوید:«بندر  خوزستان  تاریخ  گزیده  در 
هندیجان از شهرهای قدیمی خوزستان می باشد 
قرائن  از  دانسته اند.«  هندیگان  معرب  را  آن  و 
یا  هند  پیشوند  که  برمی آید  چنین  شواهد  و 
اندیکا،  بندرهندیجان،  همچون  اسامیی  در  اند، 
با  غیره  و  اندیا  و  اندوه   - اینجان  اندیمشک، 
چنان که  داشته است،  مناسبتی  آب  و  رودخانه 
همیشه  نام  این  با  روستاهایی  و  شهرها  بیشتر 
دارند  خود  کنار  در  بزرگی  یا  کوچک  رودخانه 
باور  در  آب  که  است،  آن  است  مسلم  آنچه  و 
تقدس خاصی  و  احترام  از  ایرانیان  اعتقادات  و 
گناه  را  آن  ساختن  آلوده  و  بوده  برخوردار 
نابخشودنی می شمرده اند و پیوسته چشمه های 
آناهیتا(  یا  )ناهید  ا نظر کرده  ر  آب و رودخانه 

فرشته آب می دانسته اند.
- جغرافیای تاریخی بندر هندیجان

آثار قدیمی تپه های باستانی پهکان )پهکون( در 
مدخل شهر هندیجان، تپه های مارضا در جنوب 
بندرهندیجان، ویرانه های بندر قدیمی و تاریخی 
باستانی  تپه  عبداهلل،  امامزاده  قریه  در  مهروبان 
صاحب الزمان، برجی، مردو و شاه ابوالقاسم در 
روستای دهمال، همچنین ویرانه های روستاهای 
آثار  دارند.  ساله   ۳۰۰۰ قدمتی  که  هندیجان 
بند قریه بدرانی )لب دریا( و تل گرگ در  سد 
نزدیکی رودخانه و دریا که پلی نیز در آن منطقه 
همچنین  زهره(،  رودخانه  روی  )بر  بوده است 
آثاری از وجود شهر باستانی بین روستای بزی 
شهر  را  آن  مورخان  که  می باشد  مهنا  کوت  و 
دیرجان نامیده اند. آثار موجود بین بندر مهروبان 
جنوب  در  باستانی(  )روستای  کدوک  تپه  تا 
خانه های  پی های  و  آثار  همچنین  هندیجان، 
موجود از بندر مهرویان )مهروبان( تا هندیجان 
)در  داشته است.  وجود  زنجیروار  صورت  به  که 
که  است  رایج  داستانی  دیار  این  مردم  بین 
روی  بر  مهروبان  در  بزغاله ای  »اگر  می گوید: 
هندیجان  در  می کرده  حرکت  خانه ها  سقف 
می توان  آثار  دیگر  از  می آمده است«.(  پایین 
اشاره ای نمود به ستون های آجری که در اطراف 
هندیجان نشان دهنده حصاری بوده اند به دور 
روستای  از  پایین تر  ستونها  این  از  یکی  شهر، 
است.  مشخص  رودخانه  کناره  در  رحمان  چم 
نیمی  و  است  آب  در  آن  از  نیمی  ستون  این 
ریزش  اثر  بر  که  بود  خاک  در   ۱۳۶۹ سال  تا 
در  آن  قطر  شده است.  مشخص  رودخانه  کناره 
حدود ۵٬۴ متر است. همچنین به نظر می رسد 
که حصاری به شکل نیمی در هندیجان جنوبی 
و نیمی در هندیجان شمالی و بر دو دروازه در 
دو سمت رودخانه وجود داشته و نیز پلی مابین 
آن وجود داشته است. همچنین در سال ۱۳۶۹ 
امامزاده  از  باالتر  هندیجان  رودخانه  کناره  در 
حال  در  که  شد  یافت  سکه هایی  علی  عباس 
حاضر در میراث فرهنگی خوزستان وجود دارد. 
شده است  نوشته  آن ها  روی  بر  که  سکه ها  این 
آل بویه، نشان دهنده حکم فرمایی فرزندان آل 
بویه بر این نواحی است. البته اینکه حسن )رکن 
فارس حکومت می کرده و هندیجان  بر  الدوله( 
دلیل  خود  بوده است  پارس  جزو  زمان  آن  در 
مستحکمی بر حکمفرمایی فرزندان آل بویه بر 
موجود  باستانی  آثار  دیگر  از  منطقه است.  این 
نقوش  سنگ های  به  می توان  منطقه  این  در 
آب  اعماق  در  بدرانی  در  که  نمود  اشاره  داری 
و کناره های رودخانه دیده می شود. قبرستان ها 
از اهمیت خاصی  باستان شناسان  نیز که برای 
برخوردارند به ۶ قبرستان می رسند که هر کدام 

خصوص  در  است.  تاریخ  از  دوره ای  به  مربوط 
قبرهای این قبرستان ها آنچه به چشم می خورد 
که  صورت  بدین  قبرهاست  بودن  تفکیکی 
است.  مشخص  کودکان  و  زنان  مردان،  جای 
شوکت  مدرسه  روبروی  قبرستان  قدیمی ترین 
)عندلیب( بوده است که با پیشرفت رودخانه به 
طرف شمال نیمی از آن را آب برده و نیمی دیگر 

احتماالً تا سال های آینده از بین خواهد رفت.
معنوی  و  طبیعی  تاریخی،  آثار  دیگر   -

بندرهندیجان
شاه  مسجد  بحرینی،  مسجد  عنبر،  شاه  خانه 
عنبر، بافت محلی کوهباد، تپه بزی یک، تپه بزی 
سه  تپه  دو،  تپه مهرویان  یک،  تپه مهرویان  دو، 
تپه  تلون سه،  تپه سه  تلون دو،  تپه سه  تلون، 
سه تلون چهار، تپه ابوالقاسم یک، تپه ابو القاسم 
مالکی  تپه  یک،  مالکی  تپه  ابوالقاسم،  تپه  دو، 
غوله،  تپه  علی،  شاهزاده  تپه  برجی،  تپه  دو، 
تپه کنار رود زهره، تپه کیلومتر ۱۳ هندیجان، 
 ۳ محوطه  دیلم،   - هندیجان   ۱۳ کیلومتر  تپه 
شاهزاده  محوطه  القاسم،  ابو  محوطه  غوله،  راه 
اسکله  و  عاشور، ساحل  نبی  ابوالقاسم، محوطه 
تاریخی،  آثار  از  سفید  رگ  چشمه  و  بحرکان 

طبیعی و معنوی هندیجان است.
- مردم و اشتغال:

)بندری(  بوشهری  اقوام  از  هندیجان  مردم 
این  در  واژگان  تلفظ  نحوه  که  هستند  عربی  و 
اصالت  است.  بندری  به  شبیه  بسیار  منطقه 
اکثریت مردم هندیجان از نژاد عرب می باشد. 
ازنظر اقتصادی رودخانه »بندر هندیجان« نقش 
این  و  داشته  مردم  زندگی  در  تعیین کننده ای 
تأثیرگذاری به میزانی بوده که قلمرو جغرافیایی 
و منطقه را نیز با نام رودخانه مشخص می کردند. 
از  آن  از  قسمتی  که  هندیجان«   « رودخانه 
استان  در  زاگرس  کوه های  )رشته  سرچشمه 
طی  فارس«  خلیج   « تا  بویراحمد(  و  کهگلویه 
که  است  کشور  رودخانه  هشتمین  و  می شود 
۴۹۰ کیلومتر طول دارد. این آبراه به عنوان یکی 
از مسیرهای تجارت خارجی از گذشته های دور 
مورد استفاده بوده است و هم اکنون نیز علیرغم 
کم شدن آب آن در فصول تابستان شناورهای 
به رفت و آمد  از صد تن قادر  با ظرفیت بیش 
در ان هستند. ضمن آنکه حاشیه رودخانه از دو 
قابل  دریا  نزدیکی  تا  جنوب  و  شمالی  قسمت 
رودخانه  این  آب  از  استفاده  با  و  است  کشت 
از جمله گندم، جو،  انواع محصوالت کشاورزی 
جات  صیفی  انواع  و  حبوبات  روغنی،  دانه های 

کشت می شود.
بخشی از این محصوالت به عالوه صنایع دستی 
از برگ درخت خرما تهیه می شود در  که اکثراً 
صادر  فارس«  خلیج   « کشورهای  به  گذشته 
صنایع  کهن ترین  از  شیالت  صنعت  می گردید. 
آن  قدمت  که  می باشد  و  بوده  هندیجان  در 
که  بحرکان  منطقه  می رسد.  پیش  سال ها  به 
مهم  مناطق  از  نیز  دارد  قرار  هندیجان  جنوب 
گردشگری و صید میگوی صورتی و انواع دیگر 
به شمار  فارس  خلیج  منطقه  مرغوب  میگوهای 
می رود که در حوزه صیادی هندیجان واقع است. 
سالن عمل آوری و کارگاه انجماد و بسته بندی 
قایق های مجهز صیادان در  و  میگوی صادراتی 
این منطقه بیش از نیم قرن است که به صید و 
عمل آوری و بسته بندی و صادرات میگو اشتغال 
به  راستا  این  اهالی در  از  زیادی  تعداد  و  دارند 
در  میگو  و  خوراکی  ماهی های  مشغولند.  کار 
فراوان صید  به صورت  هندیجان  گاه های  صید 
می شوند که از مهم ترین آن ها می توان به ماهی 
شوریده،  )زبیدی(،  سفید  حلوای  راشگو،  قباد، 
کوشک،  هاوور،  شانک،  شهری،  سیاه،  حلوا 
و  هامور، سنگسر، سبیتی  ماهی،  سرخو، میش 

دختر ناخدا اشاره کرد.
حال  در  که  کرد  اشاره  است  الزم  همچنین 
محور  بر  هندیجان  مردم  اکثر  شغل  حاضر 
فارس  از کشورهای همجوار خلیج  واردات کاال 
است که هندیجان را یه یک بندر تجاری تبدیل 

خانگی  کاالهای  از  مملو  آن  بازارهای  و  کرده 
است که سبب شده از مناطق مختلف کشور به 

هندیجان سفر کنند.
- نفت

جهت  حفاری  عملیات  تحت  هندیجان  بندر 
میالدی   ۱۹۶۷ سال  و  گرفت  قرار  نفت  کشف 
وجود نفت در این منطقه ثابت شد. مقدار تولید 
چاه،  حلقه  پنج  از   ۱۹۷۳ سال  در  خام  نفت 
 ۱۹۷۴ در  بشکه  هزار   ۳۳۵ و  میلیون  هشت 
 ۲۲ روزانه  متوسط  به طور  چاه  حلقه  هشت  از 
از پنج حلقه چاه  هزار بشکه و در سال ۱۹۷۵ 
از  و  بشکه  هزار  چهارده  روزانه  متوسط  به طور 
میلیون  دو  و  چهل  مذکور  سال  پایان  تا  ابتدا 
استخراج   ۲۸ سبکی  درجه  با  خام  نفت  بشکه 
شده است. در سال ۱۹۶۵ میالدی در رگ سفید 
دو حلقه چاه  است  هندیجان  روستاهای  از  که 
توسعه ای حفر شد و در سال ۱۹۶۶ تولید نفت 
خام آن ۴/۱ میلیون بشکه بوده در سال ۱۳۶۷ 
شمسی بر حسب بشکه ۹/۷ میلیون و در سال 
در  و  بشکه  میلیون  تولیدی ۷/۱۰  نفت   ۱۹۶۸
سال ۱۹۶۹ مقدار تولیدی نفت از سه حلقه چاه 
۵/۸ میلیون بشکه و در سال ۱۹۷۰ به چهارده 
دو  از   ۱۹۷۱ سال  رسیده است.  بشکه  میلیون 
حلقه چاه ۲/۱۳ میلیون بشکه و در سال ۱۹۷۲ 
از نه حلقه چاه بیست و یک میلیون بشکه و در 
سال ۱۹۷۳ از چهارده حلقه ۷۲ میلیون و ۳۵۲ 
هزار بشکه در سال ۱۹۷۴ و در سال ۱۹۷۵ از 
 ۲۱۴ روزانه  متوسط  به طور  چاه  حلقه  چهارده 
چاه  حلقه   ۲۱ از   ۱۹۷۶ سال  در  بشکه،  هزار 
به طور متوسط روزانه ۲۲۲ هزار بشکه و از ابتدا 
شده  استخراج  خام  نفت   ۱۹۷۶ سال  پایان  تا 
۴۱۴ میلیون بشکه با درجه سبکی ۲۹ بوده است. 
ساله ای  چند  در  هندیجان  بحرکان  خلیج  در 
فراوانی  نفت  دریایی  زیر  چاه های  حفر  با  اخیر 
کشف شده است که با ساختن اسکله های متعدد 
و تأسیسات الزم کشتی های نفت کش به آسانی 
پهلو می گیرند و بارگیری می کنند و نفت آن ها 
از  نفت  این  گویا  و  می کنند  صادر  خارج  به  را 

قابلیت بسیار خوبی برخودار می باشد.
- تفریحگاه ها

نقشی  بر  عالوه  هندیجان«  »بندر  رودخانه 
نظر  از  دارد  منطقه  وتجارت  کشاورزی  در  که 
در  توجه است.  قابل  نیز  طبیعی  زیبایی های 
حاشیه  که  بهار  اوایل  و  زمستان  فصل  اواخر 
آن به طول چندین کیلومتر پوشیده از گیاهان 
گردشگران  می توان  می شود  زیبا  گل های  و 
بسیاری را جذب نماید. سواحل طوالنی » خلیج 
طرحهای  اجرای  امکان  برآنکه  عالوه  فارس« 
استعداد  این  می سازد  میسر  را  آبزیان  پرورش 
را نیز دارد تا همچون گذشته نقش خود را در 
توسعه تجارت خارجی بازیابد. ضمن آنکه جزایر 
زیستگاه  که  بنه  و  دیره  جزایر  جمله  از  و  آن 
با  می توانند  هستند  مهاجر  و  بومی  پرندگان 
گردشگری  زمینه های  خود  متنوع  جاذبه های 
هندیجان  همچنین  دهند.  گسترش  منطقه  در 
که  دارد  تفریح  و  گردش  برای  بسیاری  نقاط 
می توان به دو روستای دهنو و کوه های اطراف 
کنار  در  بحرکان  بندر  زیبای  ساحل  )زاگرس(، 
زهره،  رودخانه  سواحل  حاشیه  فارس،  خلیج 
در  که  هندیجان  اطراف  باغستان های  و  پارکها 
ماه های انتهایی زمستان و ابتدای بهار از زیبایی 

و جلوه خاصی برخوردار می باشند، اشاره نمود.
- شهر باستانی مهرویان

)مهروبان،  مهرویان  تاریخی  و  قدیمی  بندر 
عبداهلل  امامزاده  قریه  در  ماهروبان(  ماهرویان، 
می باشد.  هندیجان  شهرستان  توابع  از  و  فعلی 
و  هخامنشیان  زمان  در  چه  مهرویان  بندر 
پر  از  همواره  اشکانیان  و  پارتها  زمان  در  چه 
ترقی آن  اوج  بوده است.  بنادر جهان  رونق ترین 
در  چنانچه  بود  شده  شروع  ساسانیان  زمان  از 
تاریخ می خوانیم: ساسانیان به امر دریانوردی و 
توجه  فارس  خلیج  در  بندرسازی  و  کشتیرانی 
دریایی  نیروی  دوم  و شاهپور  داشته  مخصوص 

رونق  کرد  قرار  بر  فارس  خلیج  در  را  عظیمی 
واعتبار بنادر بزرگ و با شکوه و جاللی همچون 
خلیج  شمالی  کناره  در  )ماهرویان(  مهروبان 
فارس و همچنین شاهراه مواصالتی اصفهان به 
مهروبان، داللت بر توجه بیش از حد ساسانیان 

به این خطه از جنوب کشور دارد.
این گونه  را  مهرویان  خود  لغت نامه  در  دهخدا 
دریا  کنار  بر  است  »شهری  کرده است:  توصیف 
چنان که موج دریا بر کنار شهر می زند و هوای 
ریشهر  آن  از  بتر  ناخوشی  و  عفن  و  گرم  آن 
به  پارس  از  اما مشرعه دریا است، هرکه  است، 
و  بصره  از  که  آن  و  رود  دریا  به  خوزستان  راه 
خوزستان به دریا رود همگان را راه آنجا باشد و 
کشتیهایی که از دریا برآید بر این اعمال رود به 
مهروبان بیرون آید؛ و دخل آن بیشتر از کشتیها 
باشد و جز خرما هیچ میوه نباشد و گوسفندان 
آنجا بیشتر بز باشد و بزغاله پرورند و همچنان 
که به بصره و می گویند بزغاله تا هشتاد رطل و 
صد رطل برسد بیشتر نیز و برز و کتان بسیار 
باشد چنان که به همه جای ببرند و جامع و منبر 
است و آن جایگاه مردم زبون باشند. )فارسنامه 
جغرافیای  کتاب  در   .)۱۵۰ ص  البلخی  ابن 
آمده است:  تاریخی سرزمین های خالفت شرقی 
به فاصله کمی از رودخانه شیرین یعنی رودخانه 
زهره که به تازگی به رودخانه طاب موسوم است 
بندر مهروبان در مرز غربی فارس واقع است. این 
لنگرگاه اولین بندری بوده که کشتیها وقتی از 
بصره و مصب دجله به عزم هند بیرون می آمدند 
چهارم  قرن  در  بندر  این  و  می رسیدند  آن  به 
و  خوب  مسجدی  و  بود  معمور  شهری  هجری 

بازارهایی آباد داشت.«
اندیشمند بزرگ مرو ناصر خسرو قبادیانی روز 
هفدهم شوال از بندر عبادان )آبادان( بر کشتی 
در  و  نشست  داشت،  نام  »بوصی«  که  بزرگی 
میان دعای انبوه مردمی که به بدرقه عزیزانشان 
شتافته بودند، سمت مهروبان روان شد. مهروبان 
بندری بزرگ با بازارهای انباشته از کاال، مسجد 
و  مستحکم  بسیار  کاروانسراهای  و  نیک  آدینه 
ماندن  اندیشه  مرو  مسافران  هرچند  بود.  آباد 
فرزندان  درگیری  ولی  نداشتند،  مهروبان  در 
ناگزیر  را  راه ها آن ها  ناامنی  و  پارس  فرمانروای 

به ماندن ساخت.
ناصرخسرو  سفرنامه  نگاه  از  ماهرویان  بندر   -

قبادیانی
»... شهری بزرگ است بر لب دریا نهاده بر جانب 
شرقی و بازاری بزرگ دارد و جامعی نیکو اما آب 
ایشان از باران بود و غیر از آب باران چاه و کاریز 
و  را حوض ها  ایشان  دهد.  شیرین  آب  که  نبود 
آبگیرها باشد که هرگز تنگی آب نبود و در آن 
جا سه کاروانسرای بزرگ ساخته اند هر یک از آن 
چون حصاری است محکم و عالی و در مسجد 
آدینه آن جا بر منبر نام یعقوب لیث دیدم نوشته. 
پرسیدم از یکی که حال چگونه بوده است گفت 
ولیکن  بود  گرفته  شهر  این  تا  لیث  یعقوب  که 
نبوده است؛  را آن قوت  امیر خراسان  دیگر هیچ 
و در این تاریخ که من آن جا رسیدم این شهر به 
دست پسران اباکالنجار بود که ملک پارس بود؛ و 
خواربار یعنی ماکول این شهر از شهرها و والیت ها 
برند که آن جا بجز ماهی چیزی نباشد و این شهر 
باجگاهی است و کشتی بندان و چون از آن جا 
به جانب جنوب بر کنار دریا بروند ناحیت توه و 
کازرون باشد و من در این شهر مهروبان بماندم 
به سبب آن که گفتند راه ها ناایمن است از آن 
که پسران اباکالنجار را با هم جنگ و خصومت 
بود و هر یک سری می کشیدند و ملک مشوش 

کشته بود…«
- شهر باستانی آسک

آسک شهری قدیمی و متروکه است که در شمال 
هندیجان واقع شده است. آسک در حدودالعالم 
چنین وصف شده است. »دهی است بزرگ و به 
بر کوه نهاده و بر سر آن کوه آتشی است که دائم 
همی درفشد شب و روز و حرب از رقیان آنجا 
دهنده  نشان  مطلب  این  قدیم«  اندر  بوده است 

یعنی  حدودالعالم  تحریر  زمان  به  که  است  آن 
در اواخر قرن چهارم هجری قمری آسک دهی 
بزرگ بوده و در دامنه کوهی قرار داشت که بر 

فراز کوه آن آتش فروزان بوده است.
در  می نویسد:  سلطانی  سلطانعلی  مرحوم 
نزدیکی هندیجان کنونی شهر آسک قدیم واقع 
بود که بسیاری از جنگ های خوارج در نزدیکی 
از  بعضی  در  شهر  این  نام  و  داده است  رخ  آن 

اشعار شعرای عرب آمده است.
بنا به نوشته یکی از قدیمی ترین سیاحان عرب تا 
قرن چهارم ه . ق آثار قصور عالیه و انبیه عظیمیه 
آثار عظیم  بوده است.  برپا  باستانی در هندیجان 
آبیاری روزگار باستان در طرفین رودخانه زهره 
وسط  از  و  شده  یکی  زیدون  در  که  خیرآباد  و 
هندیجان می گذرد، پیداست. مورخان درباره آثار 
آسک نوشته اند: ایوان بلندی داشته و آتشکده ها 
تابوتها  باستانی و گورهای قدیمی،  و دفینه های 
وجود  آسک  در  مانند  کتیبه  حجاریهای  و 
داشته است. کتیبه هایی به خط پهلوی بر در غربی 
منقوش  سنگ  در  آسک  آتشکده(  )معبد  ایوان 
بوده است. در غرب آسک قلعه گنبدی است که 

قباًل برج دیده بانی آنجا بوده است.
زهره  رودخانه  بر  امروزه  که  هم  آسک  سد 
و  سویره  روستاهای  از  باالتر  و  شده است  زده 
نامگذاری  آسک  دلیل  همین  به  مشراگه  کنار 
شده است چون زمانی این مناطق احتماالً جزئی 

از آسک بوده اند.
- شهر باستانی ریو اردشیر

در  نیز  شهر  ری  یا  اردشیر  ریو  باستانی  شهر 
حوالی هندیجان وجود داشته که رونق آن تا عصر 
کشتی سازی  کارگاه  آنجا  در  و  تداوم  سلجوقی 
وجود داشته است. در دوران باستان در سواحل 
خلیج فارس گمرگ خانه هایی تأسیس شده بود 
درصد  ده  صادراتی  و  وارداتی  کاالهای  از  که 
ارزش آن ها عوارض گمرکی یا به زبان آن زمان 

»باژ« می گرفتند.
از این رو مرکز اخذ عوارض گمرکی به »باژبان« 
و سپس به »باسیان« و »باجیان« خوانده شدند. 
آثاری بندری به همین نام در نزدیکی هندیجان 
وجود دارد که سفال های به دست آمده از آنجا 

رونق آن را به دوران اشکالی بازمی گرداند.
پادگان  یک  بنای  آثار  نیز  پیش  چندی  تا 
ساسانیان نیز در منطقه هندیجان وجود داشت.

جنوبی  قسمت  در  هندیجان:  زهره  رودخانه 
زاگرس میانی واقع شده است.

 مساحت حوزه آبریز زهره ۱۶۰۳۳ کیلومترمربع 
را  آن  کیلومترمربع   ۱۰۷۸۹ حدود  که  است 
آن  کیلومترمربع   ۵۲۴۴ و  کوهستانی  مناطق 
را کوهپایه و دشت ها تشکیل می دهند. وسعت 
کمتر  آبریز  حوزه  علیای  بخش های  در  دشتها 
و  زیدون  منطقه  در  آن  بیشتر  قسمت  و  بوده 

هندیجان در جلگه خوزستان قرار گرفته است.
کلی  تقسیم بندی  در  زهره  آبریز  حوزه 
بوده  فارس  خلیج  آبریز  جزء  ایران  هیدرولوژی 
و محیط آن به حوزه های آبریز مارون و جراحی 
از شمال و حوزه رودخانه کارون، کر و مسیلهای 
حوزه مهارلو از شرق، رودقره آقاج، رود شاپور از 
جنوب شرق و مسیل های دیلم و گناوه از جنوب 

محدود می باشد.
نورآباد  پلدشت،  فارس،  اردکان  شهرهای 
و  بهبهان  و  دهدشت  و  دوگنبدان  ممسنی، 
قرارگرفته اند.  این حوزه  در  هندیجان  و  امیدیه 
بخشی از جاده ارتباطی بهبهان به شیراز و شیراز 

به یاسوج د ر این حوزه واقع شده است.
در بخش شمالی کوه سفید با ارتفاع ۳۴۱۵ متر 
حوزه را از حوزه های مارون و بشار )کارون( جدا 
می کند. در بخش شرقی قله های رنج و غوره وان 
به ترتیب با ارتفاع ۳۷۱۸ و ۲۸۹۸ متر حدفاصل 
دریاچه  و  کر  رودخانه  حوزه های  با  حوزه  این 
در  زهره  ارتفاع حوزه  مهارلو می باشد. کمترین 
همتراز  هندیجان  ناحیه  در  و  خوزستان  دشت 
سطح دریا می باشد. طول رودخانه های زهره و 

هندیجان ۴۹۰ کیلومتر می باشد.

معرفی شهرهای خوزستان: شهر هندیجان
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با  عروقی  قلبی  های  بیماری  آمار،  طبق 
بیش از 17 میلیون مرگ در سال، مهمترین 
عامل مرگ و میر در جهان به شمار می روند. 
بد نیست بدانید که اصلی ترین علت بروز این 
نوع بیماری ها پرفشاری خون یا فشار خون 
میان  در  بیماری  این  اهمیت  ولی  است  باال 
است.  نشده  شناخته  درستی  به  مردم  عموم 
و  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  ما  کشور 
ایران  بزرگسال  از جمعیت  درصد  حدود 20 

به آن مبتال هستند.
- فشاِر خون چیست؟

به نیرویی که خون هنگام عبور به دیواره  
شریان ها وارد می کند فشارخون گفته می 
شود. به نیروی وارده در هنگام انقباض کامل 
و  سیستولی  فشارخون  عنوان  قلب،  ماهیچه 
فشارخون  عنوان  قلب،  استراحت  حالت  در 

دیاستولی اطالق می شود
- قاتل خاموش به چه معناست؟

به  ندرت  اولیه  مراحل  در  خون  پرفشارِی 
به  می گذارد،  برجای  بالینی  نشانه ی  خود  از 
نیمی  حدود  موجود،  آمار  طبق  که  طوری 
از  خون  پرفشاری  بیماری  به  مبتال  افراد  از 
اقدام  هیچ  و  نداشته  آگاهی  خود  بیماری 
نمی  انجام  مشکل  این  رفع  جهت  درمانی 
بیماری  این  عوارض  دچار  متعاقبا  و  دهند 
مانند سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری های 
کلیوی و مرگ های زودرس می شوند. از این 
رو در جهان بیماری فشارخون باال با عنوان » 

قاتل خاموش » شناخته می شود.

- عوارض پرفشاری خون
به  می توان  بیماری  این  عوارض  ازجمله 

موارد زیر اشاره نمود:
افزایش میزان بیماری های قلبی

سکته های قلبی و مغزی
بیماری های کلیوی

آسیب اندام های حیاتی
مرگ زودرس

عوامل ایجاد و تشدید پرفشاری خون
یا  ایجاد  باعث  می توانند  بسیاری  عوامل 

تشدید این بیماری شوند که عبارت اند از:
مصرف دخانیات و الکل

مصرف غذاهای چرب و پرنمک
عدم مصرف میوه و سبزیجات به مقدار کافی

عدم تحرک بدنی کافی
استرس

چاقی
- فشارخون باال در شاغلین و دالیل آن

اخیر  تحقیقات  نتیجه  بدانید  است  جالب 
محیط های  در  عبیدی  دکتر  داروسازی 
از  از آن است که هفتاد درصد  کاری حاکی 
جامعه شاغلین کشور ما در محیط های کاری 
فشارخون باالتر از حد نرمال دارند. در بررسی 
عوامل ایجادکننده این بیماری در محیط های 
کاری موارد قابل تأمل ذیل به دست آمده است:

استرس و فشار کاری
تغذیه و برنامه غذایی نامناسب

فعالیت های  به  اختصاص زمان کافی  عدم 
بدنی

کمبود زمان استراحت
زمان بندی نامناسب ساعات خواب

- پیشگیری از پرفشاری خون
بیماری فشارخون باال ازجمله بیماری هایی 
ساده ای  بسیار  نکات  رعایت  با  که  است 
که  نمود  پیشگیری  آن  به  ابتال  از  می توان 

ازجمله آنها می توان موارد زیر را برشمرد:
فشارخون، چربی خون  اندازه گیری منظم 

و قند خون
فعالیت  انجام  به  روز  از  ساعاتی  تخصیص 

بدنی با توجه به شرایط جسمی
به  متوسط  شدت  با  بدنی  فعالیت  انجام 

مدت حداقل 30 دقیقه در روز
کاهش وزن در صورت اضافه وزن

ترک مصرف دخانیات
و سبزی در  میوه  مصرف حداقل 5 وعده 

طول روز
کمتر  مصرف  و  نمک  مصرف  کاهش 

غذاهای فرآوری شده و پرنمک
- کالم آخر

بیماری های قلبی عروقی سالیانه یک سوم 
به  را  جهان  سرتاسر  در  مرگ ومیرها  کل 
پرفشاری  عوارض  داده اند.  اختصاص  خود 
یا  مرگ  میلیون   9/4 مسبب  به تنهایی  خون 
قلبی و  بیماری های  تلفات  از کل  45 درصد 
عروقی و نیز 51 درصد از مرگ های ناشی از 
سکته های مغزی است که در صورت شناخت 
کافی و رعایت نکات ساده می توان این عدد را 

به مراتب کاهش داد.

آب انار بهترین
 آب  میوه طبیعی

همه  از  که  دوست داشتنی  میوه ای 
قسمت های آن می توان استفاده کرد. به گفته 
و  التهاب  درمان  برای  انار  میوه  کارشناسان، 
آنتی اکسیدان های  منبع  و  مفید  فشارخون 

مفید زیادی است.
خاصیت  که  است  فنول  پلی  حاوی  انار 
بیماری های  برای  و  دارد  ضدالتهابی 

 ... و  پستان  ریه،  پروستات،  سرطان 
بالینی  آزمایش  نتایج  در  است.  مفید 

به  مبتال  بیماران  در  انار  آب  مصرف 
معالجه  برای  قباًل  که  پروستات  سرطان 
جراحی  عمل  تحت  پروستات  سرطان 
بودند،  قرارگرفته  پرتودرمانی  یا 

است. اعالم شده  رضایت بخش 
و  قلب  سالمت  تقویت  انار،  دیگر  خواص 
است،  مناسب  بسیار  فشارخون  کاهش  برای 
مقایسه  در  بیشتری  آنتی اکسیدان  حاوی 
دلیل  همین  به  است،  دیگر  آب میوه های  با 

می تواند برای قلب بسیار مفید باشد.

درمان رایج ترین مشکالت پزشکی
 با بمب ویتامینی به نام بامیه

بامیه  مصرف  می گویند  دانشمندان 
می تواند برای بیماری های گوارشی و دیابتی 

مفید باشد.
از گیاهان گرمسیری است که  بامیه یکی 
امروزه در بسیاری از کشور ها مردم آن را در 
خواص  از  می کنند.  استفاده  متنوع  غذا های 
سالمت  بهبود  به  می توان  گیاه  این  بی نظیر 
گوارشی، تنظیم قند خون و مدیریت دیابت، 
سطح  افزایش  و  بی حالی  و  خستگی  التیام 

استقامت بدن اشاره کرد.
از  یکی  بامیه  نشان  می دهد  تحقیقات 
این  می شود.  محسوب  سبزیجات  غنی ترین 
ویتامین  مانند  ویتامین هایی  از  سرشار  گیاه 
A، C، K و E است. همچنین مواد معدنی 
روی  و  پتاسیم  منیزیم،  آهن،  کلسیم،  مانند 
از دیگر مواد موجود در این گیاه است. فراتر 
از این مواد، بامیه یکی از منابع غنی از فیبر 

محسوب می شود.
به دلیل سطح مناسب  محققان می گویند 
این  مصرف  بامیه،  در  موجود  آنتی اکسیدان 

افراد  در  خون  قند  تنظیم  در  می تواند  گیاه 
تحقیقات  باشد.  مفید   2 نوع  دیابت  مبتالبه 
است  داده  نشان  ترکیه  در  دانشمندان 
نوشیدن آب حاوی عصاره بامیه می تواند یک 

درمان طبیعی برای دیابت باشد.
یک پژوهش بین المللی در سال 201۶ نیز 
به  می تواند  بامیه  در  موجود  فیبر  داد  نشان 
بهبود روند هضم غذا کمک کند. سطح باالی 
فرآیند  به  می تواند  گوارش  دستگاه  در  فیبر 
جذب مواد غذایی در روده کمک کند و باعث 
و  کوچک  روده  در  حلقوی  حرکات  تحریک 
در  مزاج  اجابت  فرآیند  امر  این  شود.  بزرگ 
افراد را تسهیل می کند. بخصوص زنان باردار 
رنج می برند  یبوست  از  بارداری  در طول  که 

می توانند از بامیه به عنوان یک مسهل طبیعی 
بهره ببرند.

چینی  دانشمندان  تحقیقات  همچنین 
نشان می دهد به دلیل خواص آنتی اکسیدانی 
و بی حالی  این گیاه می تواند خستگی  بامیه، 
آزمایشگاهی،  تحقیقات  در  کند.  رفع  را  بدن 
با  ماهیچه ها  رفع خستگی  تأثیر  پژوهشگران 

مصرف بامیه را تائید کرده اند.
دارویی  مرکز  تحقیقات  دیگر،  سوی  از 
دانشگاه شانگهای نشان داده است مصرف بامیه 
کاهش  را  خون  بد  کلسترول  سطح  می تواند 
عصاره  پژوهشگران  تحقیقات،  این  در  دهد. 
بامیه را به رژیم غذایی موش های چاق افزودند. 
و  انسولین  گلوکوز،  سطح  داد  نشان  شواهد 

کلسترول خون این موش ها کاهش یافت.
به  می توان  بامیه  مصرف  خواص  دیگر  از 
خاصیت ضد استرس و ضد اضطرابی آن اشاره 
کرد. افراد می توانند بامیه را به صورت خام و یا 
به صورت پخته در رژیم غذایی خود بگنجانند. 
مشکالت  و  دیابت  مبتالبه  افراد  به ویژه 
این  مصرف  با  می توانند  بدانند  باید  گوارشی 
گیاه، وابستگی خود به دارو های شیمیایی را 

کاهش دهند.

برای داشتن شکمی صاف

- لبنیات فراوان بخورید
- چایی سبز بنوشید

- صبحانه جو بخورید
- سبزی فراوان بخورید
- پروتئین مصرف کنید

- هر روز پیاده روی کنید
- حداقل 8 ساعت بخوابید

سکسکه طوالنی مدت که به طور ناگهانی آغاز 
می شود یکی از نشانه های حمله قلبی است!

عالئم  با  اگر  حتی 
عرق  مانند  دیگری 
کردن، ضعف، درد قفسه 
سینه و ... همراه نباشد!

 سکسکه ای که بیش 
کمتر  و  ساعت   48 از 
بکشد  طول  ماه  یک  از 
مقاوم  سکسکه  و  مداوم 

یعنی سکسکه ای است که بیش از یک ماه به طول انجامد.

استاد: مرضیه سوزن بر

- مواد الزم
کاغذ روغنی: 1 ورق
کدوی بزرگ: 2 عدد

ماست: 4 قاشق غذاخوری
موسیر: 1 عدد کامل

نمک: 1/2 قاشق چای خوری
فلفل و آویشن: 1/2 قاشق چای خوری

- طرز تهیه
مثل  نازک  حلقه های  به صورت  را  کدو ها 
چیپس می کنیم. بعد در آب یخ فروبرده و بعد در 
آرد سفید زده و در صافی می گذاریم. در مرحله 
را  کدو ها  دیگر  یک بار  کردن  از سرخ  قبل  آخر 

سریع در آب قرار می دهیم تا آرد به کدو بچسبد 
کدو های  می کنیم.  داغ سرخ  بسیار  روغن  در  و 
سرخ شده را روی کاغذ روغنی چیده و روی آن 
فلفل و آویشن می زنیم. سپس در ظرف  نمک، 
گذاشته و درون آن ماست و موسیر می گذاریم و 
سرو می کنیم. می توان به جای ماست و موسیر از 

ماست موسیر آماده نیز استفاده کرد.

نمی توانند  که  اطالق می شود  آسیب دیده  کلیه های  به  کلیوی  بیماری 
خون  در  آلودگی  ایجاد  باعث  و  کنند  تصفیه  را  خون  طبیعی  به طور 
منجر  است  ممکن  و  نمی شوند  بهتر  معموالً  کلیه  بیماری های  می شود. 
به نارسایی کلیه شود. اگر کلیه ها دچار نارسایی شوند گزینه های درمانی 
فعلی می توانند به شما کمک کنند که زندگی طوالنی تر و سالم تر داشته 
باشید. بعضی افراد سال ها با بیماری کلیوی زندگی می کنند بدون این که 
به درمان نیاز پیدا کنند اما افرادی هستند که بیماری کلیوی شان به سرعت 

به نارسایی کلیوی تبدیل می شود.
 بیماری های کلیه به طورکلی به آسیب شدید کلیه و بیماری مزمن کلیه 

طبقه بندی می شوند.
- آسیب شدید کلیه: آسیب شدید کلیه ناشی از صدمه ناگهانی به کلیه 
است. در بسیاری از موارد این آسیب کوتاه مدت خواهد بود اما در بعضی 

افراد ممکن است منجر به بیماری مزمن کلیه شود.
- بیماری مزمن کلیه: در بیشتر موارد، عملکرد کلیه در طول چندین سال 
بدتر می شود. این اتفاق به عنوان بیماری مزمن کلیه شناخته شده است. گاهی 
اوقات بیماری مزمن کلیه به آخرین مرحله بیماری کلیوی می رسد که در این 

مرحله بیمار به دیالیز یا پیوند کلیه نیاز دارد تازنده بماند.
- علل: هرچند بیماری های کلیوی بعضی اوقات از بیماری های اولیه ی 
از  کلیه ها ناشی می شود، علت اصلی دیابت و فشارخون باال است. برخی 

علل بیماری کلیوی عبارت اند از:
نام نفروپاتی دیابتی  به  ایجاد بیماری  باعث که  دیابت نوع 1 و نوع 2 

می شود که علت اصلی بیماری کلیه است.
فشارخون باال اگر کنترل نشود می تواند در طول زمان به کلیه ها آسیب 

برساند.
بیماری گلومرولونفریت، التهاب و آسیب سیستم تصفیه کلیه است که 
می تواند باعث نارسایی کلیه شود. اختالل عفونت ثانویه و لوپوس از علل 

ابتال به بیماری گلومرولونفریت است.
بیماری کلیه پلی کیستیک علت ارثی بیماری کلیوی مزمن است که در 

آن هر دو کلیه دارای کیست های متعدد هستند.
استفاده دائمی و منظم از داروهای مسکن مانند استامینوفن، ایبوپروفن 
و ناپروکسن در مدت زمان طوالنی می تواند موجب نفروپاتی آنالژزیک شود 

که یکی دیگر از علل بیماری کلیوی است.
مسدود شدن و سخت شدن شریان ها )آترواسکلروز( که منجر می شود 
دالیل  از  دیگر  یکی  که  می شود  ایسکمیک  نفروپاتی  بیماری  به  کلیه ها 

آسیب حاد کلیه است.
بزرگ شده  پروستات  سنگ ها،  توسط  ادرار  مجاری  انسداد  اختالل 

سرطان نیز ممکن است باعث بیماری کلیوی شود.
 ،HIV عفونت  از:  عبارت اند  کلیوی  مزمن  بیماری های  دیگر  علل 
بیماری سلول داسی شکل، سوءمصرف هروئین، آمیلوئیدوز، سنگ کلیه، 

عفونت های مزمن کلیه و برخی از سرطان ها.
- برخی از عالئم بیماری کلیوی عبارت اند از:

عالئم بیماری های کلیه
تکرر ادرار به ویژه در شب

تورم پاها و پف اطراف چشم )احتباس مایع(
فشارخون باال

خستگی و ضعف )از کم خونی یا انباشت مواد زائد در بدن(
از دست دادن اشتها و داشتن حالت تهوع و استفراغ

خارش، کبودی و زردی پوست )از کم خونی(
تنگی نفس ناشی از تجمع مایع در ریه ها

سردرد
اختالل خواب، تغییر وضعیت روحی )انسفالوپاتی ناشی از انباشت مواد 

زائد یا سموم اورمیک( و سندرم پاهای بی قرار
درد قفسه سینه به علت پریکاردیت )التهاب در اطراف قلب(

خونریزی )به علت لخته شدن خون(
استخوان درد و شکستگی

کاهش میل جنسی و اختالل نعوظ
اولیه  مراحل  در  معموالً  کلیوی  قدرتبیماری  یا  انرژی  در سطح  تغییر 
هیچ عالمتی ندارد. آزمایشات نیز تنها می توانند مشکالت در حال پیشرفت 
را تشخیص دهند. هر فردی که در معرض خطر ابتال به بیماری کلیوی قرار 

دارد باید به صورت منظم برای توسعه این بیماری آزمایش شود.
- تشخیص

آزمایش ادرار: بررسی ادرار می تواند آگاهی زیادی را در مورد عملکرد کلیه ها 
بدهد. اولین گام در انجام آزمایش ادرار انجام تست دیپ استیک است. تست 
دیپ استیک دارای واکنش دهنده هایی است که ادرار را از نظر وجود عناصر 
مختلف طبیعی و غیرطبیعی شامل پروتئین بررسی می کند. سپس ادرار زیر 
میکروسکوپ قرار می گیرد تا گلبول های قرمز و سفید و سنگ ها بررسی شود.

تست 24 ساعته ادرار: در این آزمایش بیمار باید برای 24 ساعت متوالی 
تمام ادرار خود را جمع آوری کند. ادرار ممکن است از نظر وجود پروتئین 
و مواد زائد )نیتروژن اوره و کراتینین( مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. وجود 

پروتئین در ادرار نشان دهنده آسیب کلیه است. مقدار کراتینین و اوره در 
گلومرولی  فیلتراسیون  میزان  و  کلیه  عملکرد  سطح  محاسبه  برای  ادرار 

استفاده می شود.
آزمایش خون: تست نیتروژن، اوره و کراتینین خون رایج ترین آزمایش ها 

برای نمایش و نظارت بر بیماری کلیوی هستند.
بیماری  تشخیص  برای  موارد  اغلب  در  سونوگرافی  سونوگرافی: 
تصویربرداری  تست  نوعی  سونوگرافی  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  کلیوی 

غیرتهاجمی است.
نمونه برداری:

گاهی نمونه برداری از بافت کلیه )بیوپسی( در مواردی که علت بیماری 
از طریق  و  از سوزن  استفاده  با  معموالً  می شود.  نباشد الزم  معلوم  کلیه 
موضعی  بی حسی  از  پزشک  می شود.  انجام  کلیه  از  نمونه برداری  پوست 

برای این کار استفاده کند.
- داروهای مضر و رژیم غذایی مناسب دیالیز

اگر کلیه های شما دیگر کار نمی کنند به دیالیز نیاز دارید تا کار آن ها 
را انجام دهند.

پزشک ممکن است برای شما رژیم غذایی خاص تجویز کند که دارای 
سدیم، پروتئین، پتاسیم و فسفات پایین تر است. این رژیم غذایی به شما 
کمک زیادی خواهد کرد زیرا اگر کلیه های شما آسیب دیده باشند جذب 
این مواد مغذی از خون برای آن ها دشوارتر خواهد بود. رژیم خاص به این 

معنی است که کلیه های شما مجبور نیستند به سختی کار کنند.
در  موجود  آب  میزان  در  محدودیت هایی  است  ممکن  همچنین  شما 
همچنین  پزشک  کنید.  پیدا  می نوشید  که  آبی  و  می خورید  که  غذاهایی 
ممکن است شما را به مصرف مقدار خاصی از ویتامین ها و مواد معدنی مانند 
کلسیم و ویتامین D توصیه کند. اگر دچار دیابت یا فشارخون باال یا هر 
دو این بیماری ها هستید و همچنین بیماری کلیوی دارید باید رژیم درمانی 
تجویزشده توسط پزشک را رعایت کنید. در صورت ابتال به دیابت رعایت 
رژیم برای کنترل سطح قند خونتان در طول روز اهمیت بیشتری می یابد 

و اگر فشارخون باال دارید ممکن است به رژیم کم نمک نیاز داشته باشید.
نوع  هر  مصرف  از  قبل  باید  نمی کند  کار  به خوبی  شما  کلیه های  اگر 
دارو، ازجمله داروهای بدون نسخه با پزشک خود مشورت کنید. پزشک 
ممکن است به شما بگوید که از بعضی از داروهای مسکن مانند آسپرین، 

ایبوپروفن، ناپروکسن و سلکوکسیب اجتناب کنید.
- درمان بیماری های کلیه

همودیالیز: از دستگاهی با یک فیلتر مکانیکی برای کمک به تصفیه خون 
استفاده می کند. شما می توانید این کار را در مرکز دیالیز یا در خانه انجام 
دهید البته پس ازاین که شما یا یک مراقب چگونگی انجام کار را یاد بگیرید.
دیالیز صفاقی: نوع دیگری از دیالیز است که از پوشش شکم یا غشای 
صفاقی استفاده می کند تا به تصفیه خون کمک کند. مایع دیالیز پس از چند 
ساعت ضایعات خون را جذب می کند و از بدن خارج می شود. اگر بیماری 
کلیوی شما پیشرفته باشد می توانید با پزشک در مورد این که پیوند کلیه 
می تواند یک گزینه مناسب باشد یا خیر صحبت کنید. کلیه منطبق ممکن 
است از یکی از اعضای خانواده، از فردی غریبه یا از ارگان های اهدایی پیوند 
زده شود. پیوند موفقیت آمیز به این معنی است که شما مجبور به دریافت 
دیالیز نیستید. پس از پیوند شما باید داروهایی را مصرف کنید تا بدن شما 
کلیه اهدا شده را قبول کند. بیماری های کلیه؛ انواع، علت، عالئم، تشخیص و 
درمان بیماری  کلیوی به کلیه های آسیب دیده اطالق می شود که نمی توانند 
به طور طبیعی خون را تصفیه کنند و باعث ایجاد آلودگی در خون می شود. 
بیماری کلیه معموالً بهتر نمی شود و ممکن است منجر به نارسایی کلیه شود. 
اگر کلیه ها دچار نارسایی شوند گزینه های درمانی فعلی می توانند به شما 

کمک کنند که زندگی طوالنی تر و سالم تر داشته باشید.
پیوند کلیه: اگر بیماری کلیوی شما پیشرفته باشد می توانید با پزشک 
در مورد این که پیوند کلیه می تواند یک گزینه مناسب باشد یا خیر صحبت 
کنید. کلیه منطبق ممکن است از یکی از اعضای خانواده، از فردی غریبه یا 
از ارگان های اهدایی پیوند زده شود. پیوند موفقیت آمیز به این معنی است 
که شما مجبور به دریافت دیالیز نیستید. پس از پیوند شما باید داروهایی 

را مصرف کنید تا بدن شما کلیه اهدا شده را قبول کند.

فشار خون باال، قاتل خاموش طرز تهیه کدو چیپس )پیش غذا(

بیماری های کلیه: انواع، علت، تشخیص و درمان
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اسداله حیرانی
بدون در نظرگرفتن توسن سرکش گرانی که همچنان 
افسار گسیخته و چموشانه می تازد و لگد مبارکش را 
بر سر و روی مردم نثار می کند، همسان سازی، فرآیند 
مثبتی در جهت ترمیم حقوق بازنشستگان بود اما لطف 
و مرحمت نبود، صدقه و بخشش هم نبود بلکه قدمی 
کوچک در جهت جبران بخشی از تبعیض چندساله ای 
بود که سیستم تصمیم سازی و مدیریتی کشور به نام 
خدمت به خلق ا... به بازنشستگان و خانواده های آنها، 
ایجاد شکاف طبقاتی غیرقابل  تحمیل کرده و زمینه 

کتمانی را فراهم نموده بود.
در  چهره  که  کسانی  مورد  در  ترمیم  این  یقیناً 
زندگی شان  که  آنهایی  یا  کشیده اند  خاک  نقاب 
خود  طبیعی  ریل  از  تبعیض  این  تبعات  تأثیر  تحت 
خارج شده است، هرگز صیغه مرمت و بازسازی را در 
هیچ بابی، صرف نکرد و نتوانست برخی از چاله های 
و  فرق  شهاب سنگ های  برخورد  از  به جامانده  عمیق 

تبعیض را پرکند.
در  متناسب سازی(  یا  )همسان سازی  فرآیند  این 
همین قواره ای که جاری شده است و نه در مقام مقایسه 
با عدالت مورد انتظار، دارای کاستی هایی است که اگر 
به صورت اصولی به آن پرداخته نشود، زیردست و پای 
نماهنگ های  طنین  تأثیر  تحت  و  جامعه  مشکالت 
ساخته شده برای لقمه چینی های سیاسی، جناحی و 
شخصی، به زودی به حال احتضار درخواهد آمد و دیری 
این فرآیند، فرسنگ های  پایید که الک پشت  نخواهد 

دیگری از خرگوش تیزپای بی عدالتی، جا خواهدماند.
بازنشستگان  استحقاقی  شغلی  طبقه  اختالف 
مدرک  دارای  افراد  گرفتن  قرار  مختلف،  سنوات 
تحصیلی متفاوت در یک رده همسان، صرفاً به دلیل 
مدرک  گرفتن  نادیده  همگون،  شغلی  طبقه  داشتن 
تحصیلی، ایجاد همسانی بین بازنشستگان و شاغالن 
نهاد  یا  وزارتخانه  یک  در  هم طبقه(  )درواقع  همتراز 
موجود  حقوق  اختالف  به  بی توجهی  و  سازمانی 

مختلف،  دستگاه های  بازنشستگان  و  کارکنان  بین 
اختالف در کیفیت محاسبه حق مدیریت و فوق العاده 
فاحش  اختالف  بازنشستگان،  و  شاغالن  ایثارگری 
عدم  متفاوت،  دستگاه های  بازنشستگان  بیمه  در 
کمتر  مناطق  فوق العاده  از  بازنشستگان  برخورداری 
توسعه یافته )بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات 
کشوری(، عدم برخورداری از پایگاه مشخص و پایدار 
کاستی  و  عیوب  ازجمله   ... و  قانونی  سازه های  در 

آشکار، طرح مزبور است.
و  نه همسانی در حقوق کارکنان دولت  و  عدالت 
بازنشستگان، زمانی محقق می شود که اراده عملی و 
نه شعاری دولت و مجلس و نهادهای نظارتی بر آن 
نظام  یک  تحت  را  حقوق بگیران  همه  که  گیرد  قرار 
واحد و شفاف حقوق و دستمزد، سازمان دهی نماید 
و  تفسیرپذیر  مبهم،  قوانین  و  خواری  ویژه  بساط  و 
همچنان  صورت،  این  غیر  در  برچیند.  را  گوناگون 

کمیت این مقوله، لنگ خواهد زد.

سمانه معظمی- خبرنگار
شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس که 
دیگر  گونه های  از  بیشتر  آن 70درصد  قدرت سرایت 
هشدار  وضعیت  در  را  جهان  کشورهای  هم  باز  است 

قرار داد
شیرینی تولید واکسن کرونا هنوز زیر زبان مردم 
در نقاط مختلف جهان نرفته بود که خبر شناسایی 
کام ها  دوباره  انگلیس،  در  ویروس  جدید  گونه  یک 
را تلخ کرد و باز هم دنیا را در وضعیت هشدار قرار 
داد. مقامات انگلیس به تازگی اعالم کرده اند که نوع 
این کشور مشاهده شده  در  ویروس کرونا  از  جدید 
گونه های  از  بیشتر  70درصد  آن  سرایت  قدرت  که 
ابتالی  موارد  ۶0درصد  است.  قبلی  شده  شناسایی 
این  به  مربوط  گذشته  هفته  در  کشور  این  جدید 
بوده و پیش بینی می شود در هفته های  گونه جدید 
آینده نیز روند ابتال همچنان صعودی باشد. نخستین 
به  پروازها  لغو  خبر،  این  اعالم  به  کشورها  واکنش 
از  بیش  تاکنون  بود.  انگیس  از مبدا کشور  و  مقصد 
را  این محدودیت  آمریکا  و  آسیا  اروپا،  در  40کشور 
ایران و هند تا کانادا و آرژانتین.  از  اعمال کرده اند؛ 
حتی برخی کشورها مانند عربستان سعودی، کویت 
به طور کلی مرزهای  و  فراتر گذاشتند  را  پا  و عمان 
مسافران  روی  به  هفته  یک  به مدت  را  خود  کشور 
بین المللی بستند. مقامات آمریکا اما تا لحظه تنظیم 
انگلیس  پروازهای  لغو  برای  تصمیمی  گزارش،  این 
نگرفته اند، اما اندرو کومو، فرماندار نیویورک از دولت 
واکنش  شود  دیر  اینکه  از  پیش  که  خواسته  فدرال 
حال  این  با  کند.  متوقف  را  پروازها  و  بدهد  نشان 
مرزهای  به  محدود  فقط  کرونا  ویروس  جدید  نوع 
به  روز  چند  همین  به سرعت طی  و  نماند  انگلیس 
آمار  براساس  است.  کرده  پیدا  راه  دیگر  کشورهای 
در  مشابه  موارد  تاکنون  جهانی،  بهداشت  سازمان 
دانمارک، بلژیک، ایتالیا، هلند و استرالیا نیز مشاهده 
شده است. به گفته کارشناسان هیچ تضمینی وجود 
جدید  نوع  درگیر  هم  دیگر  کشورهای  که  ندارد 
اما  متفاوت  گونه  همچنین  باشند.  نشده  ویروس 
گفته  که  شده  گزارش  جنوبی  آفریقای  در  مشابهی 
می شود به سرعت در مناطق ساحلی این کشور در 
خود  پروازهای  کشورها  برخی  است.  گسترش  حال 

به این کشور را نیز لغو کرده اند.
قابلیت کنترل ویروس

هنوز مشخص نیست گونه جدید ویروس کرونا به 
نام B. 1.1.7که به سرعت در حال جایگزینی گونه های 
دیگر است، نسبت به گونه های قبلی چقدر عفونی تر و 
خطرناک تر است و باید تحقیقات بیشتری در این باره 
پزشکی  مقام  عالی ترین  ویتی،  کریس  شود.  انجام 
انگلیس گفته که این گونه جدید تاکنون 23بار تغییر 
کرده است. به گفته او، ۶0درصد موارد ابتالی جدید 
است  نوع جدید  به  مربوط  هفته گذشته  در  انگلیس 
به  برابر شده است.  از آن 2  به هفته قبل  که نسبت 

گزارش سی ان ان، مت هنکوک، وزیر بهداشت انگلیس 
هرچند  نیست.  کنترل  قابل  گونه  این  که  گفته  نیز 
بهداشت  سازمان  اضطراری  امور  مدیر  رایان،  مایک 
جهانی نظر دیگری دارد و معتقد است ظهور گونه های 
این  و  است  فرایند همه گیری  از  عادی  جدید، بخش 
بهداشت  سازمان  نیست.  کنترل  از  خارج  جدید  نوع 
جهانی همچنین در توییتر خود اعالم کرده که در مورد 
گونه جدید کرونا با مقامات کشور انگلیس در »ارتباط 
نزدیک« است و این کشور، هر نوع اطالعات تازه ای در 
این باره را مرتبا با سازمان بهداشت جهانی به اشتراک 
می گذارد و این سازمان هم آن را به کشورهای عضو 

اطالع  رسانی می کند.
نخستین مورد ابتال

گونه جدید ویروس کرونا ابتدا در ماه سپتامبر)اواخر 
تابستان( در انگلیس شناسایی شد. تا 2 ماه بعد یعنی ماه 
نوامبر تقریبا یک چهارم موارد ابتال در لندن مربوط به 
این گونه بود. این میزان در اواسط دسامبر یعنی چند 
روز پیش به دوسوم موارد رسید. هنوز مشخص نیست 
که این گونه از ابتدا در انگلیس جهش یافته یا از کشور 
دیگری وارد شده است. این گونه ممکن است در همه 
نقاط این کشور وجود داشته باشد، اما هم اکنون بیشتر 
در لندن، جنوب و شرق انگلیس دیده شده است. نوع 
جدید ویروس معموال در افرادی دیده شده که سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند. بنابراین این احتمال وجود دارد 
سیستم  با  بیمار  یک  بدن  در  جدید  جهش  این  که 

ایمنی ضعیف رخ داده باشد.
جهش ویروس

ژنتیک  ساختار  که  می افتد  اتفاق  زمانی  جهش 
کرونا  ویروس  به  تنها  تغییر  این  کند.  تغییر  ویروس 
زمان،  گذشت  با  ویروس ها  همه  و  نمی شود  محدود 
جهش پیدا می کنند. یکی از دالیل جهش ویروس ها، 
باعث می شود کد  که  است  مختلف  افراد  بین  انتقال 
بی بی سی،  گزارش  به  شود.  عوض  ویروس  ژنتیک 
است؛  کرده  پیدا  تاکنون 25بار جهش  کرونا  ویروس 
یعنی تقریبا 2بار در ماه. ویروسی که سال گذشته ابتدا 
در ووهان مشاهده شد همان نوعی نیست که در یک 
سال گذشته در سرتاسر جهان منتشر شده است. ماه 
فوریه سال جاری میالدی )بهمن و اسفند 9۸( جهش 
غالب  فرم  به  تبدیل  و  مشاهده  اروپا  در   D614G
راه  نقاط جهان  به همه  تقریبا  که  کرونا شد  ویروس 
پیدا کرد. جهش دیگر به نام  A222V که در اروپا 
شیوع زیادی پیدا کرد ابتدا در افرادی دیده شد که در 
تعطیالت تابستان به اسپانیا رفته بودند. تحقیقات نشان 
شاخکی  پروتئین  در  تغییراتی  که جهش ها،  می دهد 
ویروس ایجاد می کنند؛ پروتئینی که کلید ورود ویروس 
 N501Y به سلول های بدن است. جهش دیگر به نام
مهم ترین قسمت پروتئین شاخکی یعنی محل اتصال 
به گیرنده را تغییر می دهد. این قسمت در واقع جایی 
است که این پروتئین نخستین تماس را با سطح بدن 
پیدا می کند.  V70/H69، نام جهش دیگری است که 

قبال نیز چندبار مشاهده شده ازجمله در راسوهایی که 
مدتی پیش در دانمارک به ویروس کرونا آلوده شدند. 
تحقیقات دانشگاه کمبریج نشان می دهد که این جهش 
در شرایط آزمایشگاهی، قدرت انتقال عفونت را 2 برابر 

افزایش می دهد.
خطر مرگ

گونه  بودن  مرگبارتر  از  حاکی  مدرکی  هیچ  هنوز 
جدید وجود ندارد و دانشمندان می گویند باید تحقیقات 
بیشتری انجام شود. حتی اینکه نوع جدید بتواند عفونت 
شدیدتری ایجاد کند نیز تأیید نشده است. اما همین 
ویژگی سرایت پذیری باال به معنی ابتالی تعداد افراد 
بیشتر و افزایش بستری در بیمارستان هاست. عده ای 
ویروسی  گونه های  برخی  می گویند  دانشمندان  از 
ایجاد  از شدت  می کنند،  پیدا  بیشتری  سرایت  وقتی 
بیماری و مرگباری آنها کاسته می شود. نگرانی دیگر 
است.  ویروس  جدید  نوع  به  کودکان  ابتالی  درباره 
ایندیپندنت در گزارشی نوشت که گونه جدید کرونا 
نسبت به گونه های دیگر قدرت سرایت چشمگیری در 

افراد زیر 15سال دارد.
واکنش واکسن

گونه  برای  واکسن ها  که  به نظرمی رسد  هم اکنون 
اصلی  3واکسن   هر  است.  کارساز  نیز  ویروس  جدید 
موجود یعنی فایزر، مدرنا و آسترازنکا باعث می شوند 
شاخکی  پروتئین  به  انسان  بدن  ایمنی  سیستم  که 
ویروس  که  همانطور  دیگر،  سوی  از  اما  کند.  حمله 
جهش پیدا می کند، تأثیر واکسن بر آن کمتر می شود 
که  می دهد  روی  »واکسن گریزی«  نام  به  پدیده ای  و 
باشد.  این باره  نگرانی ها در  از مهم ترین  می تواند یکی 
راوی گوپتا، استاد دانشگاه کمبریج می گوید: »ویروس 
همواره تالش می کند تا با انواع جهش ها، تأثیر واکسن 
را کم و به بدن حمله کند و به نظر می رسد که ویروس 
کرونا با جهش جدید، نخستین گام ها را در این مسیر 

برداشته است.«
تشدید محدودیت ها در انگلیس

سرعت زیاد سرایت گونه جدید ویروس کرونا موجب 
شده تا مقامات انگلیس اخیرا باالترین سطح محدودیت 
یعنی سطح 4قرنطینه را برای میلیون ها نفر در مناطق 
جنوبی و شرقی این کشور ازجمله شهر لندن اعمال 
کنند. بر این اساس، مردم جز در موارد ضروری حق 
خروج از منزل را ندارند و نمی توانند با افرادی که با 
آنها در یک خانه زندگی نمی کنند، دیدار داشته باشند. 
بسیاری از کسب وکارها نیز تعطیل شده اند. این کشور 
با اوج گرفتن شمار مبتالیان و کشته ها در هفته های 
گذشته، بارها محدودیت های مختلفی را برای کنترل 
این بیماری تجربه کرده و قرار بود در آستانه سال نو و 
تعطیالت کریسمس، شرایط برای مردم آسان تر شود؛ 
اما شیوع گونه جدید کرونا همه برنامه ها را تغییر داد. 
تاکنون بیش از 2میلیون نفر در انگلیس به کرونا مبتال 
شده اند و بیش از ۶7هزار نفر بر اثر ابتال به این بیماری 

جان خود را از دست داده اند.

همزمان با آغاز سال 2021 فروش 
در  یک بارمصرف  پالستیکی  ظروف 

اتحادیه اروپا ممنوع می شود.
شرکت آمازون اعالم کرد در همین 
راستا از 21 دسامبر سفارش و فروش 
پالستیکی  تولیدات  مختلف  انواع 
یک بارمصرف را به کشورهایی که این 
کرده  متوقف  می کنند  اجرا  را  قانون 

است.
بر اساس بیانیه این شرکت، فروش 
پالستیکی  یک بارمصرف  ظروف 
اتحادیه  عضو  کشورهای  به  ازاین پس 
متوقف شده  ترکیه  و  بریتانیا  اروپا، 

است.

چین نیز با آغاز سال 2021 استفاده 
و  یک بارمصرف  پالستیکی  ظروف  از 
قابلیت  که  را  پالستیکی  کیسه های 
ندارند  را  طبیعت  به  سریع  بازگشت 

ممنوع اعالم کرده است.
مصرف  این،  بر  عالوه  بریتانیا 
آبنبات های چوبی )پالستیکی(، قاشق 
هم زدن چای و قهوه و گوش پاک کن 
اعالم  ممنوع  گذشته  اکتبر  از  هم  را 

کرده بود.
ممنوعیت  قانون  کانادا  سویی  از 
پالستیکی  ظروف  از  استفاده 
 2021 سال  پایان  از  را  یک بارمصرف 

اجرا خواهد کرد.

از  یکی  اینستاگرام  شدن  هک  نیوز/  گجت 
مشکالت کاربران این شبکه اجتماعی است. در 
ادامه روش هایی را به شما آموزش می دهیم تا 

از سوءاستفاده هکرها جلوگیری کنید.
اینستاگرام یکی از بزرگترین و محبوب ترین 
است؛  جهان  و  ایران  در  اجتماعی  شبکه های 
شبکه  این  کاربران  که  مشکالتی  از  یکی  اما 
اجتماعی محبوب دارند، هک شدن صفحه های 
آنها است که کالهبرداران و سودجویان از آن 
سوءاستفاده می کنند. بااین حال اگر یک سری 
نکات را به خوبی رعایت کنید و به امنیت پیج 
صفحه  شدن  هک  باشید،  داشته  توجه  خود 
امکان پذیر  راحتی ها  این  به  شما  اینستاگرام 
نیست. در واقع سهل انگاری خود کاربران است 
که باعث می شود در دام هکرها بیفتند و ضرر و 

آسیب هایی را ببینند.
ساده  نکته  می خواهیم چند  مطلب  این  در 
می توانید  آنها  رعایت  با  که  بگوییم  شما  به  را 
از هک شدن اینستاگرام خود جلوگیری کنید؛ 
بنابراین در ادامه با ما همراه باشید و حتما به 

این نکات توجه کنید:
شدن  هک  از  جلوگیری  برای  نکاتی 

اینستاگرام
اینستاگرام  برای  قوی  عبور  رمز   .1
رمزهای  کردن  پیدا  کنید.  انتخاب  خود 
است؛  ساده  بسیار  هکرها  برای  ساده  عبور 
استفاده  پیچیده  عبور  رمزهای  از  بنابراین 
از  متشکل  پیچیده  عبور  رمز  یک  مثال  کنید؛ 

مثل  عالئم  و  اعداد  کوچک،  و  بزرگ  حروف 
روی   )5QWwn+aW#qG=j%v4(
رمزی  چنین  اگر  البته  بگذارید.  خود  پیج 
بنویسید  درجایی  را  آن  حتماً  کردید،  انتخاب 

تا فراموشش نکنید.
2. برای انتخاب رمز عبور مناسب می توانید 
https:// مثل  پسوودساز  سایت های  از 
استفاده   passwordsgenerator.net
کنید تا یک رمز عبور قوی داشته باشید. بازهم 
را  ساخته شده  عبور  رمز  که  می کنیم  توصیه 
تا در صورت فراموش  درجایی یادداشت کنید 

کردن آن با مشکل مواجه نشوید.
در  را  خود  همراه  تلفن  شماره  و  ایمیل   .3
و  وارد  خود  اینستاگرام  صفحه   Edit قسمت 

ثبت کنید.
یا موقعیت مکانی   Location 4. سرویس 
خود را در اینستاگرام خاموش و غیرفعال کنید.
5. از برنامه های غیررسمی مانند اینستاگرام 
فارسی به هیچ عنوان استفاده نکنید و حتماً برنامه 
اصلی و رسمی Instagram را از مارکت های 

معتبر مانند پلی استور دانلود و نصب کنید.
اینستاگرام  دومرحله ای  تائید  قابلیت   .۶
به  کار  این  برای  کنید.  فعال  حتماً  را 
 Privacy and بخش  و  تنظیمات  قسمت 
 Two-Factor گزینه  و  بروید   Security
روی  و  انتخاب کنید  را    Authentication
کردن  فعال  با  بزنید.   get Started گزینه 
وارد  بخواهد  هرکسی  اگر  دومرحله ای،  تائید 

صفحه شما بشود، کدی به شماره تلفن همراه 
شما ارسال می شود که فقط با واردکردن آن کد 
می توانید در حساب کاربری خود الگین شوید.
تمامی  برای  مشابه  عبور  رمزهای  از   .7
خود  کاربری  حساب های  و  اپلیکیشن ها 
استفاده  ایمیل  مانند  مختلف  درجاهای 
برنامه های  روی  مختلف  عبور  رمزهای  نکنید. 
گوشی خود بگذارید. چراکه اگر کسی یکی از 
رمزهای عبور شمارا داشته باشد، نتواند به تمام 

حساب های کاربری شما دست ببرد.
از  استفاده  بار  هر  از  پس  است  بهتر   .۸
یا  شوید  خارج  خود  صفحه  از  اینستاگرام، 

به اصطالح log out کنید تا اگر کسی
رمز موبایل شما را داشت، نتواند وارد حساب 

کاربری تان در اینستاگرام شود.
یک بار  وقت  هرچند  را  خود  عبور  رمز   .9
تغییر بدهید. اگر ماهیانه یک رمز عبور را برای 
احتمال  می توانید  کنید،  انتخاب  خود  حساب 

هک شدن اینستاگرام خود را کاهش دهید.
یا  خصوصی  را  خود  پیج  است  بهتر   .10
Private کنید و فالوورهای مشکوکی که در 

صفحه خود دارید را بالک کنید.
11. روی لینک های مشکوک کلیک نکنید. 
یا استوری هایی که  افراد در بیوی خود  برخی 
می گذارند، لینک هایی را قرار می دهند که شما 
با لمس آن وارد صفحه دیگری می شوید. برخی 
پیج  کردن  هک  برای  لینک ها  این  از  هکرها 

اینستاگرام شما استفاده می کنند.

سهند ایرانمهر
روزی که دیگر هیچ راه دیگری نمانده بود...
شوروی،  فروپاشی  چرایی  مورد  در 
برخی  است.  عنوان شده  مختلفی  دیدگاه های 
شکل گیری  نتیجه  فروپاشی  این  معتقدند 
حوزه ی  از  خارج  که  بود  دوم«ی  »اقتصاد 
خاص  طبقه  و  بود  شکل گرفته  رسمی  اقتصاد 
خودش را خلق کرد. طبقه ای که درآمد افرادش 

نزدیک به سی درصد از اقتصاد بود
برخی معتقدند سوسیالیسم روسی از مسیر 
بود  قرار  نظامی که  و  اصلی خود منحرف شد 
بعد از انباشت سرمایه راه به سمت سوسیالیسم 
آنهم  را  امپریالیسم  با  رویارویی  ناگاه  به  ببرد، 
پرهزینه  هدف  سرمایه داری  به  رسیدن  بدون 

خود قرار داد.
بحران  عامل:  سه  معتقدند  برخی 
هزینه ی  و  تکنولوژیک  عقب ماندگی  اقتصادی، 
ریشه  غرب  با  نظامی  رقابت  غیرقابل تحمل 
باورند  این  بر  نیز  بود. برخی  این فرجام  اصلی 
سیاست های  در  تعادل  نتیجه  عدالت  که 
عدالتی  است،  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
که در شوروی فهم می شد اما عنصری مستقل 
تلقی می شد که به قیمت قربانی کردن آزادی، 

قرار بود بدست آید و همین فهم اشتباه منجر 
به فروپاشی شد.

به  آنگاه که  سوسیالیسم  بود،  هرچه  دلیل   
دیدی انتقادی نظیر نگاه برنشتاین و کائوتسکی 
اسکاندیناوی  یا در کشورهای  آلمان رسید  در 
با  متناسب  به روزرسانی  و  اصالح  و  تغییر  با 
تعریف  جهان  و  جامعه  واقعیت های  و  نیازها 
جامد  و  صلب  نوع  از  متفاوت  سرنوشتی  شد، 

روسی اش یافت.
اصالح گر  معروف  تز  به  وقتی   چینی ها هم 
معروف خود یعنی » دنگ شیائوپینگ« رسیدند 
فرق  چه  بخورد  موش  باید  می گفت:گربه  که 
دیگری  اولویت ها  به  سفید؟«،  و  سیاه  میکند 
-که  ایدئولوژیکی  اولویت های  با  که  رسیدند 

مشکلی از مردم حل نمی کرد- متفاوت بود.
بود که  این  در  و چینی  روسی  فرق مدل   
کشورهای  به  نگاهی  شیائوپینگ  دنگ  وقتی 
را  وضعیت  این  و  می کرد  غربی  توسعه یافته 
از  می کرد،  مقایسه  خود  عقب افتاده  کشور  با 
تجدیدنظر در سیاست ها سخن میگفت و برنامه 
صنعت،  کشاورزی،  در  را  مدرنیزاسیون  چهار 
رفقای روسی  اما  پیگیری می کرد  دفاع  و  علم 
در حالی مغرور به تسخیر فضا بودند که متوجه 

کمک های  و  وام  دریافت  به  وابستگی  تناقض 
خود  مردم  اولیه  نیازهای  رفع  برای  خارجی 

نبودند.
استان  در  »شنژن  روستای  آنکه  نتیجه   
توسعه  روز  به  مدل  همان  با  دونگ«  گوآنگ 
دهان پرکن  شعارهای  از  کشیدن  دست  با  و 
ایدئولوژیک که در خالل دهه ها، ذهنی بودن و 
بی ثمری شان ثابت شده بود، به قطب اقتصادی 
منطقه  ده  در  زود  خیلی  که  شد  تبدیل 
اما دغدغه  اقتصادی دیگر چین هم تکرار شد 

شهروند روس، تأمین مایحتاج روزانه اش شد.
 اگرچه بسیاری معتقدند این الگوی چینی 
توسعه اقتصادی منهای آزادی های سیاسی هم 
اما  داد  خواهد  نشان  را  خود  تناقض  به زودی 
این امر، بدیهی است که اگرچه ندیدن » نیاز 
انسان به آزادی« مقدمه فروپاشی است، ندیدن 
واقعیت هایی که دست کم نیازهای معیشتی او 
را هم فراهم کند، نشان از فروپاشی مضاعف و 
نادیده  که  واقعیتی  داشت.  خواهد  شتابان تری 
همه  در  مشترک  عوامل  ازجمله  آن  گرفتن 
فروپاشی  ریشه های  به  که  است  دیدگاه هایی 

شوروی می اندیشند.
سالگرد فروپاشی شوروی

همسانی یا هم طبقگی

شوک جدید کرونا به جهان

چگونه از هک شدن اینستاگرام خود جلوگیری کنیم؟

استفاده از ظروف یک بارمصرف در اتحادیه اروپا ممنوع شد

فروپاشی شوروی و ریشه های آن
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باز الیه های  ترانشه های  به  ناگهانی لودرها  حمله 
اهالی  و  باستان شناسان  جوبجی،  عرصه  تاریخی 
درحالی که  کرد.  حیرت زده  را  اطراف  روستاهای 
فعالیت جاده سازان روی عرصه جوبجی متوقف شده 
بود و باستان شناسان در حال کاوش روی ۱۳ ترانشه 
بدون  لودرها  دی ماه   ۷ شب  یک شنبه  بودند،  باز 

اخطار قبلی دو ترانشه را تخریب کردند.
این  در  باستان شناسان  خبر  میراث  گزارش  به 
عرصه تاریخی در حال فعالیت روی گورستان پارتی 
بودند. آنها در حین کاوش سازه سنگی شاخصی هم 
کشف کرده اند و قرار بود به زودی الیه دوران عیالمی 

را حفاری کنند.
مجتبی گهستونی فعال میراث فرهنگی خوزستان 
این اقدام را تخلف خوانده و گفت:»جاده سازان بدون 
اعالم های  و  میراث فرهنگی  قوانین  گرفتن  نظر  در 
فعالیت  دی   ۷ شب  از  کارشان  توقف  برای  مکرر 
خود را آغاز کردند. جاده سازان مدعی هستند که از 
تامین مجوز دارند در حالیکه روشن نیست  شورای 
قوانین  گرفتن  نظر  در  بدون  چنین مجوزی چگونه 

میراث فرهنگی صادر شده؟«

محوطه باستانی جوبجی یافته های حیرت انگیزی 
محوطه  این  ساماندهی  دارد،  عیالمیان  دوران  از 
باستانی می تواند زندگی مردم رامهرمز را از مشکالت 
محوطه  این  که  سال هاست  دهد.  نجات  بیکاری 
تاریخی با عملیات ساخت وساز تهدید می شود و هر 
بار تیغ لودرها به آثار تاریخی می رسد و به نام فعالیت 
عمرانی آثار تاریخی نابود می شود؟ معدن کارانی که 
در این محوطه در حال فعالیت هستند، برای کوتاه 
کردن مسیر رفت وآمد کامیون هایشان مجوز تخریب 
درحالی که  کرده اند  دریافت  را  تاریخی  محوطه  این 
این محوطه در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۷ با شماره ثبت 

۲۳۰۵۲ ثبت ملی شده است.
»یادمان  می کند:  تأکید  میراث خبر  به  گهستونی 
حفاظت  یگان  مأموران  وقت  چند  همین  که  نرفته 
که برای توقف فعالیت های این افراد جاده ساز اقدام 
روشن  و  مواجه  شدند  شتم  و  ضرب  با  نیز  کردند 

نیست چه کسی پاسخگوی این شرایط است؟«
او درباره شرایط نامناسب جوبجی ادامه می دهد: 
»اکنون باید از فرماندار و اعضای شورای تأمین پرسید 
شما چطور مجوز برای جاده سازی دادید درحالی که 

مجوزها  این  بودند؟  کاوش  حال  در  باستان شناسان 
آسیب های جدی  با  در خوزستان  را  تاریخ  می تواند 
روبه رو کند. از سوی دیگر مدیران میراث فرهنگی با 
سازمان آب و برق تفاهم نامه داشتند و کاوش ها بر 
اساس این تفاهم نامه در حال انجام بوده به این ترتیب 
نه تنها میراث فرهنگی بلکه سازمان آب و برق هم با 

مشکالت اساسی روبه رو می شوند.«
به گفته باستان شناسان آثار و محوطه های تاریخی 
خوزستان روزهای سختی را تجربه می کند، بسیاری 
از آثار جهانی از شوش گرفته تا چغازنبیل در حال 
بی برنامه،  لجام گسیخته،  توسعه  به پای  قربانی شدن 

آلوده به رانت خواری ها و سوء استفاده گران است.
مسئوالن  که  است  حاکی  همچنین  گزارش  این 
تأمین  شورای  و  فرماندار  میراث فرهنگی خوزستان، 
فرماندار  حاضرشده اند  جوبجی  تاریخی  محوطه  در 
و نماینده شورای تأمین مدعی هستند که پیمانکار 
برخالف نظر آن ها اقدام به تخریب آثار تاریخی کرده 
را  تخریب ها  این  جلوی  می توانند  آن ها  آیا  است. 
تاریخی  هویت  رفتن  بین  از  شاهد  بازهم  یا  بگیرند 

مردم ایران در برابر جاده سازها خواهیم بود؟

کاوهمعینفر

جهان  فوتبال  تاریخ  در  مسابقه ای  هیچ  شاید 
کند  گزارش  را  آن  شخصی  چه  که  نداشته  وجود 
کنفدراسیون  باشد.  کرده  جلب توجه  حد  این  تا 
فوتبال آسیا ) AFC ( با انتخاب عادل فردوسی پور 
بعنوان گزارشگرمسابقه فینال بین پرسپولیس ایران 
آن  زنده  پخش  و  جنوبی  کره  هیوندای  اولسان  و 
اتفاق  این  اینستاگرام،  در  فارسی   AFC صفحه از 
اتفاق  این  اما  باشد  باورش سخت  شاید  زد.  رقم  را 
هم پای خود بازی و قهرمانی پرسپولیس، ذهن و دل 

طرفداران فوتبال ایران را درگیر کرده است.
عادل  که  شد  منتشر  خبری  گذشته  مهرماه  در 
برای  را  اسم 99  به  برنامه ای  است  قرار  فردوسی پور 
شبکه خانگی تولید کند، سازمان تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر صداوسیما مخالفت کرد و نگذاشت 
و  زمان دوست  آن  در  بگیرد.  برنامه ای شکل  چنین 
نوشتاری  در  داننده«  »مصطفی  روزنامه نگارم  همکار 
یک پیشنهاد مطرح کرد و نوشت: »عادل! اینستاگرام 
که هست، مجوز هم نمی خواهد« ظاهراً تنها کسی که 

این پیشنهاد را جدی گرفت AFC بود!
به  آذر(   ۲۷( پنج شنبه  ظهر  از  اتفاق  این  زمزمه 
گوش رسید و در شب، وقتی اولین مصاحبه و تائید 
عادل فردوسی پور پخش شد این بمب خبری زمین 
و آسمان تمام رسانه ها و فضای مجازی فارسی زبان 
دیگر  مدیران  برخی  و  فروغی  علی  گویا  کرد  پر  را 
صداوسیما به گمان اینکه باشگاه پرسپولیس نام او را 
در لیست همراهان خود قرار داده بوده، به این باشگاه 
معترض شده  اند و باشگاه پرسپولیس برای اثبات این 
نکته که عادل فردوسی  پور در لیست آنها نبوده، این 

لیست را در اختیار مدیران صداوسیما گذاشته است. 
مهدی  و  میثاقی  محمدحسین  برای  دیگر  طرف  از 
هاشمی که می خواستند برای پوشش خبری فینال 
آسیا به همراه پرسپولیس راهی قطر شوند ویزا صادر 

نشد.
پخش این خبر و اخبار مرتبط با آن در ۲4 ساعت 
گذشته نه تنها از طرف فوتبال دوستان بلکه از طرف 
بسیاری از جامعه ایران موردتوجه قرار گرفت برخی 
نوشتند: »عزت دست خداست آقای فروغی«، »چه 
شده«،  تنگ  عادل  گزارش های  برای  دلمان  خوب، 
»آقای فروغی پیج AFC داره از مدار خارج میشه 

...« و ...
شورای  فرهنگی  کمیسیون  )رئیس  حق شناس 
پیش بینی  که  است  نوشت:  درست  تهران(  شهر 
برنده بازی فینال  لیگ قهرمانان آسیا دشوار به نظر 
است:  صداوسیما!  معلوم  از حاال  بازنده  اما  می رسد، 
رسانه ای که نه تنها گل زدن به رقیبان را بلد نیست 
که باید مدام به او یادآوری کرد مواظب باشد گل به 

خودی نزند.
مهراب قاسمخانی )فیلمنامه نویس( یک استوری 
را  »فوتبال  نوشت:  و  کرد  منتشر  اینستاگرامش  در 
خارج از مدار ببینیم« اشاره به سخنان علی فروغی 
در توضیح توقف برنامه 9۰ که حدود ۳ هفته قبل 
نه  داد.  ادامه  این جوری  نمی شد  »دیگه  بود:  گفته 
تخصص  نه  بود،  پنهان  ما  برای  ایشون  محبوبیت 
این  مهم  واقع  در   ]...[ بود.  پنهان  ما  برای  ایشون 
بقیه  می شد.  خارج  مدار  از  داشت  کار  که  بود 
به  او  به  کسی  اگر  که  می کردند  نگاه  داشتند  هم 
از هم  نمی گوید صداوسیما  خاطر محبوبیت چیزی 
بودیم.  تصمیم  این  از  ناگزیر  ]می پاشید[.  می پاچید 

البته مظلوم نمایی می کند.«
کثیریان فعال رسانه ای نوشت: »آخ آخ آقا فروغی. 
باز کار از مدار شما خارج شد. این بار دست استکبار 
از آستین ای اف سی درآمد تا یک ضربه مهلک دیگر 
بر پیکر نحیف شبکه مظلوم شما وارد شود. بابا اینها 
دیگر خیلی نامردند. برمی دارند کارمند دون پایه شما 
را می برند برای گزارش بازی فینال باشگاه های آسیا، 

بدون اجازه.«
صفحه اینستاگرام AFC فارسی که حدود ۲6۰ 
مرقومه  این  نگارش  لحظه  تا  فالوئر داشت  نفر  هزار 
این  کرده اند.  فالو  را  آن  نفر  میلیون   ۱.4 از  بیش 
قابل تحسین   AFC فرصت شناسی دست اندرکاران 
سوزی،  فرصت  نشانگر  مقابل  نقطه  در  و  است 
مخاطب نشناسی و بی توجهی به مخاطب، از طرف 

مدیران صداوسیما است.
فردوسی پور  عادل  قدم زدن  تصویرهای  از  انصافاً 
ارائه  برای  که  درجایی  او  نشستن  ورزشگاه،  در 
گزارشش تعبیه شده بود یک حس خاصی در چهره 
و چشمهایش نمایان بود، انگار سالها از ماوای خود 
است.  برگشته  خود  اصلی  به جای  حال  و  بوده  دور 
گزارشگر و برنامه سازی که پس از انتخاب برنامه اش 
جام  جشنواره  تلویزیونی  برنامه  »برترین  به عنوان 
مردمی  جایزه  »تندیس  دریافت  همچنین  و   جم« 

بهترین برنامه« از کار برکنار شد!
بود و قهرمان آسیا  برده  را  بازی  اگر پرسپولیس 
گزارش  با  همراه  بازی  حساس  لحظات  بود،  شده 
برپا  اجتماعی  شبکه های  در  قیامتی  چه  عادل 
می کرد... ولی حاال که پرسپولیس هم نبرد باز همین 
اتفاق رقم خورد و بعد از بازی کلی از لحظات حساس 

گزارش او در شبکه های اجتماعی بازنشر شد.

 »لفته سه برادران«
و خدمات شایان

خطه زرخیز و به غایت مستعد خوزستان 
منشاء  که  دیده  بخود  بسیاری  بزرگان 

سازندگی و بالندگی بودند.
یکی  برادران  سه  لفته  استاد  بی گمان 
عرصه  در  که  است  کارآمد  مردان  این  از 
در  رفیعی  شگرد  و  بود  خالق  مربیگری 
خیز  فوتبال  دیار  این  جوانان  تربیت 

داشت.
در  و  است  اهواز  در  متولد ۱۳۲۱  ایشان 
کسوت معلم در تیم هایی چون جنوب اهواز، 

تیم  همچنین  و  خوزستان  پایه  تیمهای 
الکساندر  )دستیار  کشورمان  جوانان  ملی 
یاگودیچ(، کارنامه موفقی را از خود به یادگار 

گذاشت.
سعید باغوردانی، محمد دستجردی، سعید 
زبیدی، نوری خدایاری، عادل حردانی، نعیم 
سعداوی، بختیاری زاده ها، نواصر زاده ها، سه 
مربی  این  شاگردان  ازجمله  و...  ها  برادران 
تالشگر بودند که از چشمه تجارب گرانسنگ 

استاد سیراب شدند.
معلم  این  پناه  و  پشت  مهربان  خدای 
کارساز و دیگر مربیان ارزنده سرزمینم باشد.

رضامیرزاییان،فدراسیونتاریخو
آمارفوتبالایران

فوتبال خوش مرامی
 هم دارد

- تقدیر از داور خوزستانی
از  مملو  ای  مشراگه  بیمار  فوتبال  دراین 
از تضعیف و  خبرهای حاشیه ساز و سرشار 
تخریب، گاهی هم میتوان شاهد خوش مرامی 
بود. همانطوریکه امروز دوشنبه ۸ دی ۱۳99 
آنهایی که در ورزشگاه اختصاصی گروه ملی 
ارزشی  فوتبال  های  زیبایی  داشتند  حضور 
ورزشی را دیدند و از آن لذت بردند. دوتیم 
پیشکسوتان شهرداری تبریز و گلستان لشکر 
آباد اهواز با کلی بازیکنان مطرح دهه هفتاد 
فوتبال تبریز و خوزستان در فضای مستطیل 
سبز فوتبال حاضر وبا ارائه یک بازی دوستانه 
جذاب و تکنیکی فارغ از نتیجه بازی، بهانه 
ای شد برای تقدیر از نیم قرن حضور فعال 
و تالشهای تاثیر گذار یک پیشکسوت عرصه 
معلم  سنگانشکن  عبود  بنام  فوتبال  داوری 
فوتبال  ارزنده  المللی  بین  داور  و  ورزش 

خورستان.
توسط  که  ارزشمند  بسیار  ایده  این 
اهواز  ورزش  قلم  خبرنگاران  از  تعدادی 

قابل تقدیر  و  بی دریغ  همکاری  با  و  طراحی 
گروه  کارخانه  مدیرعامل  یوسفی  مهندس 
ملی صنعتی و همراهی صادقانه سید مجید 
موسوی بازیکن مطرح و خوش اخالق قدیمی 
امور  مسئولیت  اینک  که  خوزستان  فوتبال 
ورزش کارخانه گروه ملی صنعتی را داراست 
دونیمه  استراحت  بین  در  و  درآمد  اجرا  به 
بازی با مشارکت بازیکنان دوتیم پیشکسوتان 
گلستان  پیشکسوتان  و  تبریز  شهرداری 
قلم  خبرنگاران  از  جمعی  و  اهواز  لشکرآباد 
ورزش اهواز و هواداران فوتبال پیشکسوتان، 

داور  سنگانشکن  عبود  تالش های  از 
خوزستانی تقدیر بعمل آمد و هدیه نفیسی از 
طرف خبرنگاران قلم ورزش اهواز توسط حاج 
حسن اهوازی پیشکسوت ارزنده و صاحب نام 
فوتبال و قلم ورزش خوزستان به استاد عبود 
چنین  زیباست  چه  و  شد  اهدا  سنگانشکن 
حرکات پسندیده ارزشی در فضای ورزش و 

فوتبال و یاد کردن از پیشکسوتان ورزش.
ترویج فضای  آینده شاهد   »امید است در 
قدرشناسی از بزرگان و پیشکسوتان خود باشیم«
سیدمهدیابوس

یادداشت حمیدرضا صدر 
برای شکست پرسپولیس؛ 

فیلم تکراری؟
 فقط شکست نبود. نوع شکست بود. بیم 
راه  پیمودن همان  تکراری.  تکرار قصه های 
شکستگی  این  و  داد  رخ  چه  ان  همیشگی. 

دل ها را عمیق تر کرد.
را  دیگری  مسیر  باید  بازی  کلی  نگاه  در 
از حریف  نهایی  می پیمود. تیمی که درنبرد 
جریان  طی  گلی  با  آن هم  می افتد.  جلو 
بازی در دقایق نزدیک به پایان نیمه اول به 
روی  دوم  نیمه  آغاز  تا  نتیجه  حفظ  فرمول 
برای  آن  گردش  و  توپ  حفظ  به  می آورد. 
هیجان زده  تیم  ولی  درآمدن سوت.  به صدا 
داد  ادامه  داد.  ادامه  هیجان زده اش  بازی  به 
و دو ضربه پنالتی تقدیم حریف کرد. پیاپی و 
متفاوت. یکی با خطا و یکی با اصابت توپ به 
دست. دروازه بان، اولی را دفع کرد ولی ضرب 
برگشتی یعنی گل مساوی. دومی که توسط 
همان بازیکن نواخته شد را دفع نکرد و تیم 
مغلوب راهی رختکن شد شکست هایی با یک 
گل اختالف در فینال ها با چنین قصه ای تلخ 

هستند.
دو ضربه پنالتی پیاپی ما را به جام جهانی 
برد. جایی که طی سه دیدار مرحله   ۱9۷۸
گروهی »سفره پنالتی ها« را برای هلند و پرو 

پهن کردیم.
فرکی  حسین  هلند  برابر  اول  دیدار  در 
گشودن  دروازه  آستانه  تا  آغازین  دقایق  در 
حریف برگ پی زقت، ولی توپ راهی خارج 
شد و سپس فاصله تیمی با رویکرد آماتوری 

و یک ترکیب حرفه ای عیان شد.
رنسن  را  شده  تقدیم  پنالتی  ضربه  سه 
بله  کرد،  حجازی  ناصر  دروازه  وارد  برینگ 
سه پنالتی. در بازی آخر برابر پرو چهار گل 
با  نقطه  روی  از  گل  دو  که  کردیم  دریافت 

ضربه کوبیاس از روی نقطه پنالتی بودند، بله 
دو پنالتی که یعنی حجازی درمجموع برابر 
غریزی  بازی  گرفت.  قرار  پنالتی  ضربه  پنج 
دادند  نشان  دیدار  دو  هر  در  بازیکنانمان 
آزمون بین المللی را پشت سر نگذاشته اند و 
درحالی که  می دهیم.  تن  دل  ته  از  بازی  به 
و  صادقی  و  پروین  مثل  تکنیکی  بازیکنان 

قاسمپور در اختیار داشتیم.
گله   »var  « از  اولسان  برابر  می توان 
در  بپذیریم  ولی  زد.  نق  می توان  کرد. 
جهان  فوتبال  از  سخت افزاری  زمینه 
فوتبال  برای  ابزار  این  و  عقب افتاده ایم 
هنوز  و  است  بیگانه  بازیکنانمان  و  ما 
می رود.  بشمار  تلویزیونی  نمایش  نوعی 
هیجان.  شاید  و  کردن  تماشا  برای  چیزی 
می کنند.  بازی  غریزی  هنوز  بازیکنانمان 
است  قرار  که  تکنولوِژی  به  بی اعتنا 
کند  کالبدشکافی  را  تماس ها  و  برخوردها 
کالس  تفاوت  می کند.  هم  کالبدشکافی  و 
بلکه  بازیکنان  بااستعداد  نه فقط  فوتبال ها 
روشن  هم  مدیریت  و  برگزاری  باکیفیت 
می شود که در فینال آسیایی بارقه هایش را 
نشان داد. وقتی روی ورزش سرمایه گذاری 

را هم می پردازیم. قیمتش  نمی کنیم 

رامهرمز  مهرگان  جوانان  فوتبال  تیم 
تیم  برابر  تدارکاتی  دیداری  در  امروز  عصر 

با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری  امید نفت اهواز 
دست یافت.محمد ممبینی، محمد دهقان و 

مهرگان  جوانان  نیا گل های  امیری  احسان 
رامهرمز را در این دیدار به ثمر رساندند.

حملهلودرهابه۱۳ترانشهبازباستانیجوبجی

معدن کاران مجوز ساخت جاده در محوطه تاریخی 
جوبجی را از چه سازمانی گرفتند؟

فردوسی ترین روز فردوسی پور؛ کم فروغ ترین روز صداوسیما

آگهیحصروراثت

آقای احسان شهرت سالمی نام پدر عبدالکریم بشناسنامه 49۵۸ صادره از رامهرمز درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم مرحوم عبدالکریم شهرت سالمی بشناسنامه ۳۳۳ صادره رامهرمز در تاریخ 99/۰9/۲۸ در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت 
ورثه اش عبارتند از ۱- متقاضی احسان سالمی فرزند عبدالکریم ش ش 49۵۸ و کدملی ۱9۱۱۷۷۸۱۳۷، متولد ۱۳66/۰۷/۰۱ صادره از رامهرمز، 
۲- ایمان سالمی فرزند عبدالکریم ش ش/ کد ملی ۱9۰۰۰6۰۸9۲، متولد ۱۳6۸/۱۲/۲6 صادره از رامهرمز )پسران متوفی(، ۳- ریحانه سالمی 
فرزند عبدالکریم ش ش / کدملی ۱9۰۰۱994۵9، متولد ۱۳۷۱/۰6/۱۰ صادره از رامهرمز، 4- مرجان سالمی فرزند عبدالکریم ش ش / کدملی 
۱9۰۰۳۳۷9۱6، متولد ۱۳۷۵/۰۳/۰۳ صادره از رامهرمز )دختران متوفی(، ۵- سلیمه سالمی فرزند عبیس ش ش 4 و کدملی ۱9۱۱۵۲۵۸6۷، 
متولد ۱۳۵۰/۰۳/۰۱ صادره از رامهرمز )همسر متوفی(، 6- دوخه شمخانی فرزند سنجه ش ش ۵ و کد ملی ۱۷۵6۳۸۸۷6۸، متولد ۱۳۱۷/۰۱/۱۰ 

صادره از اهواز )مادر متوفی(.
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.
۱۲/66۵ الف/م

تاریخ 99/۱۰/۰۷
قاضیشورایحلاختالفرامهرمز،کامرانپورخضر

برتری جوانان مهرگان رامهرمز مقابل امید نفت اهواز
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سعادت آباِد  )در  ویستا«  »کتاب  فروشگاه 
تهران( متعلق به »نصراهلل کسرائیان« به علت 
در  آن هم  شد.  تعطیل  مالی،  ورشکستگی 
)ُجردن(  از خیابان هایش  دریکی  که  شهری 

و  میلیارد  »یک  مردانه،  ُمچی  ساعت  یک 
دویست میلیون تومان« به فروش می رسد.

این چنین  می تواند،  ملت  یک  چگونه 
اندوه بار، علیه خودش انقالب کند؟

»نصراهلل  را  ویستا«  »کتاب  تعطیلی 
کسرائیان« چنین اعالم کرده است:

فرهنگ  وزارت  اطالع  به  بدین وسیله 
سازمان  دارایی،  وزارت  اسالمی،  ارشاد  و 
برق،  ادارات  شهرداری،  اجتماعی،  تأمین 
کتاب  فروشان،  و  ناشران  اتحادیه  تلفن،  گاز، 
هم محله ای ها و رسانه های مجازی می رساند 
سعادت آباد،  در  واقع  ویستا«  »کتاب  که 

تعطیل شد.
از  نه  داریم،  گله  نیامدند  که  آن ها  از  نه 
از آن ها هم که  آن ها که کتاب نمی خوانند، 
آمدند یا به اشکال مختلف کمکمان کردند، 

سپاس گزاریم.
چند سال سوبسید دادیم و تالش کردیم 

سرپا نگاهش داریم، نشد.
تصمیمی  کردنش،  تعطیل  برای  تصمیم 
تا  که  همسرم  برای  به ویژه  بود،  دشوار 
اصرار  نگاه داشتنش  باز  برای  لحظه  آخرین 

داشت.
دیری نخواهد گذشت که همه کتابفروشی 
ها بجز آنهایی که کتاب، کاغذ و محصوالت 
فرهنگی از ارگان ها، ادارات و دولت دریافت 
میکنند به همین روز خواهند افتاد و مجبور 
من  شد.  خواهند  کسبشان  و  کار  ترک  به 

نمی گویم به خاطر کتاب فروش بلکه به خاطر 
آینده  در  تا  بخرید  کتاب  فرزندانتان  آینده 
نداشته  نادان  و دولتمردان  فرزندان بی سواد 

باشیم.
ملتی که پرتیراژترین کتابهایش آشپزی و 
تعبیر خواب باشد تنها در اندیشه خوردن و 

خوابیدن است و دریغ از ذره ای تعقل.
به یزدان اگر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

فرهنگ کتابخوانی را به هر شکل ممکن 
در  سرزمینمان  فرزندان  تا  دهیم  توسعه 

امنیت و آرامش و آزادگی زندگی کنند

فارسی  زبان  در  که  رایجی  نهاد  برابر 
عبارت  میشود  استفاده  فولکلور  واژه  برای 
عامه  براستی  می باشد.  »فرهنگ عامه« 
را  اجتماعی  گروه های  کدام  و  کیانند 
نمود،  تعریف  چارچوب  این  در  می توان 
و  ادبیات  حوزه های  صاحب نظران  میان 
علوم اجتماعی در مورد تعیین مصادیق این 
زیرشاخه  می بایست  که  را  اقشاری  و  تعبیر 
وجود  اختالف نظر  نمود  قلمداد  طیف  این 
تحقیرآمیزی  تداعی  فارسی  زبان  در  دارد. 
به  عوام  یا  عامیانه  عامی  عامه  تعبیر  که 
ذهن متبادر میکند، موجب شد که فولکلور 
مشتی  شمار  در  آن  مختلف  رسته های  و 

بیهوده و بی ارزش و سخن ها  خرافه و قصه 
به  فرومایه  و  بیسواد  مردم  های  اسوره  و 
چون  و  شود  قلمداد  اجتماعی  طبقه  لحاظ 
گفتار  دقت  و  فاخر  ادبیات  ظرافت های  از 
آموزش دیده  افکار  و   متون سنجیده حاصل 
در  پژوهش  نتیجتاً  بود  خالی  تربیت یافته  و 
برخوردار  ناچیزی  اهمیت  از  نیز  آن  باب 
استادی  کرسی های  صاحبان  و  ادبا  و  بود 
دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، تحقیق 
درباره فولکلور را دون شأن خود و پرداختن 
کم ارزش  و  وقت  اتالف  به نوعی  را  آن  به 
قلمداد  خود  آکادمیک  جایگاه  کردن  جلوه 

میکردند.

که  اندیشمندانی  بودند  میان  این  در  اما 
آن  از  متفاوت  فولکلور  مقوله  به  آنها  نگرش 
عده بود و به این حوزه به چشم گنجینه ای 
مینگریستند  ملی  مواریث  از  نامکشوفی 
و  کالسیک  ادبیات  به مانند  می بایست  که 
آن  از  و صیانت  به حفظ  فلسفی  رساله های 
مظبوط  آیندگان  استفاده  برای  و  پرداخت 
نمود و به بررسی و نقد آن به مثابه زمینه ای 
مستعد تحقیق و تفحص پرداخت و به عنوان 
بهره ای گرانسنگ از بدنه فرهنگ یک ملت با 

آن روبرو شد.
صادق  چون  نامداری  ادیبان  و  محققان   
شیرازی،  انجوی  کسروی،  احمد  هدایت، 

صمد بهرنگی محمدجعفر محجوب و عده ای 
حفظ  جهت  در  ارزشمندی  تالشهای  دیگر 
این میراث نموده و گام های قابل تقدیری در 
راه شناساندن و تبیین آن برای عالقه مندان 
این حوزه برداشتند. به هرحال اگرچه پژوهش 
فولکلور بعنوان یک زمینه مستقل از ادبیات 
و علوم اجتماعی در ایران، امری کم سابقه و 
متأخر است و مطالعه و تحقیق درباره فولکلور 
عامیانه  فرهنگ  محوریت  با  آثاری  عرضه  و 
تقلیل  اما  ندارد  قدمت  سال   ۷۰ از  بیش 
منقوالت  و  ادبیات شفاهی  به  آن  حوزه های 
کافی  بالندگی  عدم  از  خود  دهان به دهان 
فروکاستن  و  این حیطه حکایت می کند  در 

آن  پیش پاافتاده  مصادیق  برخی  به  فولکلور 
کوچه بازاری  و  محلی  آواز  و  ترانه  همچون 
صحیح  درک  و  کامل  شناخت  عدم  نشانه 
دیدگاه هایی  می باشد.  مبسوط  حوزه  این 
که سبب تقلیل گرایی در فولکلور می شوند 
همگی به عدم درک و تفسیر صحیح مفهوم 
تبیین  درصورتی که  بازمی گردند.  »عامه« 
عرصه ها  کدام  دربردارنده  دقیقاً  فولک  شود 
از  مناسب تری  معادل های  و  باشد  میتواند 
افاده  آن در زبان فارسی که رساتر باشند و 
معنوی نیکوتری از آنها بتوان نمود، بسیاری 
از موانع بنیادی که مسبب قلت آثار مرتبط 

با این زمینه در کشور ما شده مرتفع گردد.

و  جشن  برگزاری  با  ابتدا  در  کریسمس 
 ،۲۴۵ سال  در  حتی  نبود  همراه  پای کوبی 
اوریگن فیلسوف یونانی جشن گرفتن میالد 
که  گفت  و  دانست  قبیح  امری  را  مسیح 
را  خود  تولد  روز  گناهکاران  تنها  درگذشته 

جشن می گرفتند.
بااین حال اولین اشاره به جشن کریسمس 
در تقویم فیلوکالوس مشاهده شده است که 
این تقویم در سال ۳۵۴ در روم نوشته شده 
اسقف  شدن  تعیین  با   ۳۸۱ سال  در  است. 
جدید، این جشن به طورکلی از میان رفت اما 
انتصاب جان کریستوستوم  با  در سال ۴۰۰ 

دوباره متولد شد.
در اوایل قرون وسطی روز کریسمس تحت 
تأثیر جشن تعمید مسیح بود و در غرب بر 
نوزاد  از  ایرانی  ستاره شناس  مرد  سه  دیدار 
سلطنت  به  از  بعد  می شد.  تمرکز  مسیح 
رسیدن امپراطور شارلمان، جشن کریسمس 
تقویت شد و مراسم تاجگذاری او نیز در روز 
پادشاه  اول  ویلیام  و   ۸۰۰ سال  کریسمس 
انجام   ۱۰۶۶ سال  کریسمس  روز  بریتانیا 
شد. در اواسط قرون وسطی جشن کریسمس 
پررنگ بود و مورخان همگی اشاره کردند که 
بسیاری از نجیب زادگان و اشراف کریسمس 

را جشن گرفتند.
اگر بخواهیم به پیشینه ی دقیق کریسمس 

اشاره کنیم باید بگوییم که در حقیقت کلیسا 
جشن زادروز میترا خدای نور و روشنایی را 
عهد  که  عیسی  زادروز  بزرگداشت  جشن  با 
می نامد،  جهان  روشنی  و  نور  را  او  جدید 
کاتولیک  کلیسای  و  است  کرده  جایگزین 
به این امید که پیروان آیین میترا به سمت 
مسیحیت کشیده شوند، به آنان اجازه داد تا 
به عنوان بزرگداشت زادروز مسیح به برگزاری 
معین شده ی  تاریخ  در  خود  سرور  و  جشن 

پیشین ادامه بدهند 
مهم ترین سمبل های کریسمس

تمامی  در  باشید،  داشته  توجه  اگر 
سمبل های  و  اشیا  از  کریسمس  جشن های 
مانند  درست  می کنند  استفاده  خاصی 
از سمبل های  نوروز  برای جشن  ایرانیان که 
استفاده  هفت سین  سفره ی  چون  خاصی 
خالصه  به صورت  اینجا  در  می نمایند. 
شما  به  را  کریسمس  سمبل های  مهمترین 

عزیزان معرفی می کنیم.
فرشته ها  کریسمس:  در  فرشته   -۱
رسوالن  یا  پیام رسان  نماد  کریسمس  در 
است  این  منظور  حقیقت  در  می باشند. 
آمدن  دنیا  به  خبر  رسوالن  و  فرشتگان  که 

حضرت مسیح را می دهند؛
ارتباطی  دیرباز  از  زنگوله ها  زنگوله:   -۲
مسیحیت  دین  در  کلیساها  با  نزدیک 

داشته اند.
این  در  معتبرتر  نظریه ی  دو  آبنبات:   -۳
مناسبت  به  این که  یکی  دارد  وجود  زمینه 
تولد حضرت مسیح آب نبات پخش می شود تا 
نشان دهنده ی شادی باشد. نظریه ی دوم این 
است که درگذشته در کشورهایی که این دین 
رواج داشت، نیشکر به وفور کشت و برداشت 
می شد به همین خاطر تصمیم گرفتند تا در 

جشن هایشان از آب نبات ها استفاده کنند.
تصور  مردم  عموم  کریسمس:  درخت   -۴
درخت  بین  مستقیم  ارتباطی  که  می کنند 
وجود  درگذشته  بت پرستی  و  کریسمس 
دارد اما به هیچ وجه اینطور نیست و ادعاهای 
درخت  وجود  چرایی  درباره ی  متعددی 
کریسمس وجود دارد که در هیچ یک از آنها 

حرفی از پرستیدن بت وجود ندارد.
شناخته  صلح  برای  نمادی  کبوتر:   -۵

می شوند
 ۶-هدایا در کریسمس: نماد تولد مسیح 
می باشد به عنوان هدیه ای ارزشمند از سوی 

خداوند متعال
در  قونسول  بنت  و  خاس  گیاه   -۷

کریسمس
ریزی  میوه های  که  است  گیاهی  خاس 
دارد. مسیحیان این گیاه را مقدس می دانند 
در  گیاه  این  که  داشت  نظر  در  باید  البته 

گوناگونی  نام های  با  مختلف  کشورهای 
کلمه ی  بااین حال  اما  می شود  شناخته 
holly می تواند اشاره به خاس داشته باشد. 
گیاه  این  قسمت های  از  یک  هر  مسیحیان 
مثال  برای  می دانند  خاصی  موضوع  نماد  را 
برگ های تیزش را یادآور تاج حضرت عیسی 
)ع( و میوه های کوچک قرمزرنگش را سمبل 
قطره های خون می دانند اما به طورکلی گیاه 

خاس نماد ثروت می باشد.
از دیگر گیاهانی که به نوعی می توان گفت 
قونسول  بنت  هستند  کریسمس  نماد  که 
است. این گیاه در برابر سرما مقاومت باالیی 
شرایط  تغییر  با  رنگ  تغییر  قابلیت  و  دارد 
دلیل  به  قونسول  بنت  دارد.  را  آب وهوایی 

رنگ قرمز و سبزش نماد کریسمس به شمار 
چشم  به  جشن  این  تزئینات  در  و  می آید 

می خورد.
۸- چراغانی در کریسمس

در  که  است  گیاهی  نام  میسلتو:   -9
کریسمس

 - سایر نمادهای کریسمس:
- دانه های برف: نماد پایان زمستان و آغاز بهار

- ستاره: نماد رخ دادن معجزه
آمدن  پیشگویان  نماد  عاقل:  مرد  سه   -

حضرت عیسی )ع(
- حلقه ی گل: نماد گردش زمین به دور 

خورشید
- چوپان: نماد مردم گذشته

5 دی ماه، سالروز 
بزرگداشت رودکی 

بن  حکیم   بن  محمد  بن  جعفر  ابوعبداهلل 
و  رودکی  به  متخلص  آدم  بن  عبدالرحمن  
رودک   ،۲۴۴ )زاده  شاعران  استاد  به  مشهور 
- درگذشته ۳۲ هجری قمری( نخستین شاعر 
مشهور ایرانی- پارسی در دوره سامانی در سده 
چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن 

در ایران است.
)پنجکنت  رودک  بَُنج  به نام  روستایی  در  او 
در  رودک  ناحیه  در  امروزی(  تاجیکستان  در 

نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد.
رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی  گوی و 
پدر شعر پارسی می دانند که به این خاطر است 
که تا پیش از وی کسی دیوان شعر نداشته  است 
و این از نوشته های ایرانی عربی نویس هم عصر 
رودکی-  ابوحاتم رازی مسجل می گردد. از تمام 
آثار رودکی که گفته می شود بیش از یک میلیون 
و سیصد هزار بیت و نیز شش مثنوی بوده  است، 
فقط ابیاتی پراکنده به همراه چند قصیده، غزل 

و رباعی باقی مانده  است.
رودکی فرزندی به نام عبداهلل داشته  است که 
در بیشتر تذکره ها پیش از نام خودش می آمده و 

ازاین رو به ابوعبداهلل معروف شده بود.
بوده   چنگ نواز  رودکی  آمده  تذکره ها  در 
است. می گویند توان و چیرگی رودکی در شعر 
نیروی  که  بوده  است  به اندازه ای  موسیقی  و 
ابونصر  در  وی  نوازندگی  و  شعر  افسونگری 
از  پس  وی  که  گذاشت  تأثیر  چنان  سامانی 
شنیدن شعر »بوی جوی مولیان« بدون کفش، 
هرات را به مقصد بخارا ترک کرد. این داستان 
که در کتاب چهارمقاله از نظامی عروضی آمده 
 است بر این قرار است که امیرنصر سامانی )یا 
امیری دیگر( از بخارا به هرات می رود و دلبسته 

هوای هرات می گردد. بازگشت به بخارا را چنان 
فصل به فصل عقب می اندازد که مدت چهار سال 
لشکریانش  در هرات می مانند.  و مالزمانش  او 
که دلتنگ بخارا شده بودند به رودکی که در 
بود  مقبول القول  و  امیرمحتشم  نزد  زمان  آن 
بورزد  هنری  اگر  گفتند  او  به  و  آورده  روی 
کند  ترغیب  بخارا  به  بازگشت  به  را  شاه  و 
رودکی  می دهند.  پاداش  او  به  درم  پنجاه هزار 
کارگر  نثر  لطیف  هوای  این  در  می دانست  نیز 
از  که  بنوازد  و  بسراید  چیزی  باید  و  نیست 
هوای هرات لطیف تر بنماید. ازاین رو قصیده ای 
صبوحی  سامانی  امیر  هنگامی که  و  می سراید 
کرده بود، چنگ نواخته و آن تصنیف را با آواز 
می خواند. و امیر چنان تحت تأثیر قرار می گیرد 
که بدون آنکه کفش را در پایش کند سوار بر 
اسب می شود و مستقیم به سوی بخارا می تازد. 
فرسنگ  دو  تا  را  که کفش هایش  است  نقل  و 
دنبال او می بردند. و رودکی پنجاه هزار درم از 

لشکریان می گیرد. آن قصیده اینگونه  است:
بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او 

 زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی
ای بخارا! شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی 

گر به گنج اندر زیان آید همی
منظوم  کلیله ودمنه  رودکی،  اثر  مهم ترین 
رسیده  ما  به  او  از  مثنوی  سه  آن  جز  است. 
نمانده  است.  اندکی  جز  اشعارش  بقیه  از  و 
کلیله ودمنه در اصل کتابی ست هندی که در 
به وسیله  و  بزرگمهر  به دستور  دوره ساسانیان 
و  شد.  ترجمه  میانه  پارسی  به  طبیب  برزویه 
روزبه  حیوانات.  زبان  از  رمزآمیز  داستانیست 
دادویه مشهور به ابن مقفع پس از اسالم آن را 
به عربی برگرداند و همان اثر ابن مقفع یا متن 
آمد.  در  فارسی  به شعر  رودکی  توسط  پهلوی 
نصراهلل منشی از معاصران بهرامشاه غزنوی نیز 
در سده ششم ترجمه ابن مقفع را به نثر پارسی 
دمنه   و  کلیله  شدن  منظوم  داستان  کشید. 

توسط رودکی در شاهنامه نیز منقول است.
از دیگر آثار رودکی می توان به سندبادنامه 
اشاره نمود. اثر سندبادنامه هم از اصلی هندی 
از  و  ایران شده  به  از عصر ساسانیان  که  بوده 
است.  یافته   راه  اروپا  و  عرب  ادبیات  به  ایران 
سندبادنامه در دوره سامانیان به فرمان نوح بن 

نصر سامانی به فارسی ترجمه گشت.
و  غزل ها  را  رودکی  غنایی  اشعار  عمده 
رباعی های وی تشکیل می دهند. این اشعار که 
بر پایه ی دم غنیمت شمری و خوشی و گذران 
زندگی و معاشقه استوار است شباهت زیادی با 
اشعار هوراس و آناکرئون و ابونواس دارد و در 

حقیقت تجدیدگر راهی ست که از اپیکور آغاز 
شده در ایران به رودکی رسیده و از همین راه 

به دست خیام و حافظ سپرده شده است.
دانسته اند.  فارسی  ادبیات  پدر  را  رودکی 
اما  می شد  سروده  فارسی  شعر  وی  از  پیش 
پیشرفت  راه  آغازگر  رودکی  اشعار  کیفیت 
دارد  عقیده  فرای  ریچارد  بود.  فارسی  ادبیات 
به  پهلوی  خط  از  خط  تغییر  در  رودکی  که 
و  تذکره ها  در  داشته  است.  نقش  فارسی  خط 
کتب پارسی اشعار وی بارها ذکرشده  است که 
بودند.  وی  دیوان  جمع آوری  اساس  همین ها 
مورد  ایرانی  شاعران  به توسط  بارها  او  اشعار 
از  تضمین ها  در  بارها  و  گرفت  قرار  استقبال 
آنها استفاده شد. وی در میان شاعران فارسی 
کسی  کمتر  و  بوده  احترام  و  ارج  مورد  بسیار 
شعر  او  است.  گشوده   وی  نکوهش  به  زبان 
و  کرد  جدا  عربی  شعر  از  پیروی  از  را  فارسی 
اوزان و قالب های جدید فارسی به وجود آورد و 
با ترجمه منظومه های مختلف و سرایش اشعار 
حکیمانه و تعلیمی و نیز تغزالت و مدیحه راه 
را برای پیشرفت شعر فارسی به خوبی گشود. از 
کسانی که از سروده های رودکی در اشعار خود 
رازی،  غضایری  به  می توان  آورده اند  تضمین 
فرخی  سمرقندی،  سوزنی  مختاری،  عثمان 
شروانی،  خاقانی  نیشابوری،  معزی  سیستانی، 
و  بلخی  جالل الدین  موالنا  ابوالخیر،  ابوسعید 

حافظ اشاره نمود.
رودکی  و سروده  معروف ترین شعر  بی شک 
باشد  افتاده  نیکو  سخت  فارسی  ادب  در  که 
امیرنصر  بازگرداندن  در  که  ست  غزلی  همان 

سامانی به بخارا سروده شده  است. با مطلع
  بوی جوی مولیان آید همی         یاد یار 

مهربان آید همی
به عنوان پدر شعر کالسیک فارسی رودکی از 
جایگاه ممتازی در جهان برخوردار است. اشعار 
زیادی  بزرگان  بر  را  راه  وی  تعلیمی  و  غنایی 

آیین های  همواره  رو  این  از  و  بازکرده  است 
پاسداشت مختلفی برای این شاعر پارسی زبان 
در  که  آیین ها  این  از  دریکی  می شود.  برگزار 
متحد  ملل  سازمان  میزبانی  به   ۲۰۰۸ سال 
سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان  شد،  برگزار 
حضور  در  رودکی  شاعری  درباره  متحد  ملل 
فرهنگی  علمی  سرشناسان  از  بسیاری  جمع 
جهان، نمایندگان یونسکو و سفیران کشورهای 
مبنای  می تواند  رودکی  »اشعار  گفت:  مختلف 
اتحاد جهانی قرار بگیرد چرا که رودکی شاعر 
از  هرساله  یونسکو  بود«.  عدالت  و  خوبی ها 
بر  تا  می کند  درخواست  خود  عضو  کشورهای 
خود  ادب  و  فرهنگ  بزرگان  نام  مناسبتی  هر 
برگزاری  و  بزرگداشت  جهت  تا  دهند  ارائه  را 

کنگره های مربوطه اقدام به عمل آید.
به دنبال کشفیات صدرالدین عینی آرامگاه 
او در نیمه قرن بیستم از روی شواهد مندرج در 
تذکره ها و تواریخ نوشته شده از سمرقند پس از 
مدتی گمگشتگی شناسایی شد. و استخوان های 
یافته های  بود  آن  نشانه کوری هم در  وی که 
عینی را تثبیت کرد. در پی آن بقعه ای شبیه 
باالی گور وی ساخته شد  بر  آرامگاه عطار  به 
که هم اکنون در روستای بنجرودک یا پنجکنت 
در  و  دوشنبه  کیلومتری شمال شهر  در ۱۷۰ 
بقعه  دارد.  قرار  تاجیکستان  جمهوری  خاک 
و  هشت ضلعی  پالنی  دارای  رودکی  آرامگاه 
گنبدی دایره ای شکل در باالی آن است. اخیراً 
به دعوت وزارت فرهنگ تاجیکستان چند تن 
از  نمایندگی  به  نیشابور  کاشی کار  استادان  از 
و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  سوی 
صنایع دستی استان خراسان رضوی برای مرمت 
آرامگاه رودکی سمرقندی به تاجیکستان اعزام 
تنها  مرمت  این  در  ایرانی  کارگروه  گشتند. 
بازسازی گنبد بقعه رودکی به مساحت یکصد 
از  بهره گیری  با  افالک نما،  سبک  به  مترمربع 

کاشی فیروزه ای بوده  است

تدوین لغت نامه خوزی توسط
 موسسه فرهنگی خوزی شناسی

باسمه تعالی
ن  والقلم و مایسطرون

ماندگار  تالشی  در  به رشد  خوزی شناسی  فرهنگی  مؤسسۀ   
این  دارد.  تدوین  و  تهیه  دست  در  را  خوزی  لغت نامه  تدوین 
کتب  مجموعه  از  لغت نامه   ۶۴ شناسایی  حاصل  لغت نامه 
دست نویسی و چاپ شده متعلق به شهرهای بهبهان، هندیجان، 
رامهرمز، شوشتر و دزفول است. پژوهشگران متخصص در تشکلی 
فرهنگی، مجدانه ضمن مطالعه و نظرخواهی از سایر اندیشمندان 
لغوی شناس با دقتی وافر کتب پیشرو را گزینش و پاالیش نموده اند 
ضبط  و  ثبت  و  دست چین  را  لغت نامه ها  کلمات  اصیل ترین  تا 
کنند؛ درنهایت مجموعه ای نفیس با عنوان لغت نامه خوزی تدوین 
به  کلمات  ریشۀ  بازشناسی  این مجموعه ضمن  ماندگار شود.  و 
شرح و تفسیر واژگان می پردازد و با ارائه شاهد مثال های متنوع، 
استفاده از متون نثر خوزی نهفته در داستان ها، اشعار و نیز در 
می کنند.  ارائه  را  متنوع  مجموعه ای  کلمات  کشاندن  تصویر  به 
واژگان  تلفظ صحیح  برای  واحد  رسم الخط  و  فونتیک  به  توجه 
لغت نامه نویسان  تالش  که سرلوحه  است  این همت  از  گوشه ای 
هر  برای  می شود  پیش بینی  است.  گرفته  قرار  کتب  مؤلفان  و 
در  متنوع  مقاله های  و  کتاب  پانصد  از  بیش  تدوین  شهرستان 
راستای کهنه واژه های باقی مانده به رشته نگارش درآید تا به عنوان 
منبع و مأخذ لغت نامه وزین خوزی مالک تشخیص باشند. در این 
کوشش خستگی ناپذیر از کلیه عزیزانی که توانایی و رغبتی به  کار 
تحقیق و پژوهش در فرهنگ نامه نویسی دارند، دعوت به همکاری 
می کنیم تا بدین طریق در این حرکت فرهنگی ماندگار نام زیبای 

خود را ثبت تاریخ ادبیات غنی خوزیان سازند.
با سپاس فراوان

مؤسسه فرهنگی خوزی شناسی به رشد
ب: بهبهان

ه: هندیجان
ر: رامهرمز

ش: شوشتر
د: دزفول

پنجم دی ماه درگذشت اشوزرتشت،
 پیامبر بزرگ ایرانی

زره توشترهه سپتی  تامهه اش انو فروشیم یزمیده.
بر فروهر پاک اشوزرتشت اسپنتمان درود باد.

ایرانیان زرتشتی پنجم دی ماه سالروز جاودانگی اشوزرتشت را 
هر ساله گرامی می دارند.

در گاه شمار زرتشتی، خور روز در دی ماه برابر با پنجم دی ماه 
و خرد،  دانش  پیام آور  درگذشت  سالگرد  )گاه شمار خورشیدی( 
پیام آور شادی و شادمانی، پیام آور سازندگی و آبادانی و پیام دار 

نیکی های سه گانه )اندیشه گفتار کردار نیک( است.
آری اشوزرتشت ایرانی این پیام آور آریایی، نخستین اندیشمند 
و فیلسوفی در جهان هستند که یکتاپرستی و یگانه گرایی را به 
مردم جهان پیشنهاد داد تا مردم از روی گزینش و با اختیار و 

خرد خویش، راه درست زندگی را برگزینند.
همه ی سروده های و سخنان اشوزرتشت اسپنتمان، این بزرگ 
مرد ایرانی در نسک )کتاب( گاتها بر نیک اندیـشی و خردورزی 

است.
درگذشت اشوزرتشت:

ایرانیان  دیرینه  دشمن  تورانیان  که  روزی ست  دی ماه  پنجم 
به فرمان »ارجاسب تورانی« به سرکردگی »توربراتور« هنگامی که 
گشتاسپ شاه ایرانی و پسرش اسفندیار از شهر بیرون رفته بودند 
با ۷۲تن  ایران زمین هجوم و یورش آوردند و اشوزرتشت که  بر 
از دوستان و یارانش در آتشکده بلخ برای نیایش به سر می بردند 

جان خود را بدست تورانیان از دست دادند.
فردوسی توسی بزرگ در این باره در شاهنامه می سرایند:

از آنجـا بـه بلـخ آمـد سپـاه
جهـان شد ز تاراج و کشتن سیاه

نهادند سر سوی آتشکده
بـر آن کـاخ و ایوان زرآژده

همه زند و استا همی سوختند
چه پر مایه تر بود بر توختند

ورا هیربد بود هشتاد مرد
زبانشان ز یزدان پر از یاد کرد
همه پیش آتش بکشتندشان
ره بنده گی به سر نوشندشان

ز خونشان بمرد آتش زردهشت
ندانم چرا جای شان جز بهشـت

بلخ  شهر  در  اشوزرتشت  آرامگاه  که  است  این  بر  گمانه ها 
باید  بوده است  کهن  ایران  جزو  زمان  آن  که  امروزی  افغانستان 
باشد. از آنجایی که هم زرتشتیان سوگواری و مرده پرستی ندارند 
اینکه آرامگاه اشوزرتشت در کجاست مهم نیست. مهم و باارزش 
برای ما زرتشتیان آموزه ها و پیام های نیک اوست که برایمان به 
از  پیروی  به  و  تاریخ  درازنای  در  زرتشتیان  است.  مانده  یادگار 
و  غم  آن  در  که  ایرانی خود  هزارساله ی  واالی چندین  فرهنگ 
عزاداری جایی ندارد در سالگشت درگذشت اشوزرتشت دست به 

سوگواری و خودزنی نمی زنند.
در دین و آیین زرتشتی اندوه و سوگورای نکوهیده شده است و 
زرتشتیان مراسم درگذشت اشوزرتشت را در تاالرهای آدریان ها 
نمودن  فراهم  و  جشن خوانی  با  و  می آیند  گردهم  آتشکده ها  و 
گرامی  و  می آوردند  به جای  )آجیل(  لرک  و  خوراکی ها  و  آش 
می دارند و با رفتن به آرامگاه ها درگذشتگان و با پیشکش نمودن 
شاخه های گل به روان و فروهر درگذشتگان به ویژه اشوزرتشت 

درود می فرستند.
»به روان و فروهر پاک همه در گذشتگان درود«

ورشکستگِی یک کتاب فروشی در شهری با 
ساعت های یک میلیارد تومانی

تعابیر عامی عوامانه و عامیانه از چه زمان رایج شد 

تاریخچه جشن کریسمس
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اداره  مدیر  اسکندری  محمدرضا  مهندس 
خبرنگار  با  گفتگو  در  رامهرمز  شهرستان  آبفا 
علت  مورد  در  نامه  رامهرمز  هفته نامه 
اداره،  این  آینده  اقدامات  و  آب  قطعی های 
جهت همشهریان عزیز توضیحاتی دادند که به 

شرح زیر می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

عزیز  همشهریان  برای  سؤال  این  شاید   
پیش آمده باشد که چرا اداره آب رامهرمز مرتب 
اطالعیه قطعی آب را صادر می کند و باعث پیش 
آمدن گرفتاری یا ایجاد مشکل و ناراحتی برای 
همشهریان  اطالع  به  می شود.  عزیز  همشهریان 
اداره  نودوهشت  سال  ابتدای  از  می رسانم  عزیز 
توزیع  و  انتقال  خط  اصالح  جهت  رامهرمز  آب 
آب شرب شهرستان از ابتدای خیابان ولی عصر، 
و  بهشت آباد  پیچ  انتهای  تا  بهداشت  شبکه 
خیابان امام، برنامه تعویض خطوط قدیمی را در 
دستور کار خود قرار داد که الحمداهلل توانستیم 

دوازده کیلومتر خط سبک و سنگین در این دو 
خیابان را کار کنیم.

لذا اگر بخواهیم شبکه قدیم را از مدار خارج 
که  خطوطی  تمام  که  است  این  مستلزم  کنیم 
به شبکه قدیم وصل هستند را قطع و به شبکه 
جدید وصل کنیم؛ اما از آنجایی  که شبکه قدیم 
دارای قدمت زیادی می باشد و هیچ گونه نقشه ای 
هیچ گونه  همچنین  نداریم،  دست  در  شبکه  از 
زیرزمین  در  یا  و  ندارد  وجود  شبکه  در  والو 
نداریم  اطالع  آن ها  از  ما  که  هستند  مدفون 
برای  هستیم  مجبور  پس  هستند.  نامرئی  و 
حتماً  جدید،  شبکه  وصل  و  قدیم  شبکه  قطع 
تأسیسات را خاموش کنیم تا بتوانیم شبکه ها را 
به هم ارتباط دهیم. به این سبب یکی از دالیلی 
که اطالعیه قطعی آب را صادر می کنیم، همین 

موردی که توضیح دادم می باشد.
هستیم  مجبور  که  موردی  دومین  اما 
کنیم  صادر  را  خاموشی  دستور  مواقع  بعضی 

خدماتی  ادارات  بعضی  این که  به  برمی گردد 
بعضی  حتی  یا  مخابرات  شهرداری،  گاز،  مثل 
از  اطالعی  و  می کنند  حفاری  به  اقدام  افراد 
صورت  هم  استعالمی  و  ندارند  ما  خطوط 
شکستگی  باعث  خاطر  همین  به  نمی گیرد؛ 
به  مجبور  بنابراین  می شوند؛  اصلی  خطوط 
تعمیر  عملیات  انجام  و  تأسیسات  خاموشی 

می شویم. شکستگی 
باعث  مواقع  بعضی  که  عاملی  سومین   
سنگین  ماشین های  وجود  می شود  خاموشی 
این که  به  توجه  با  و  می باشد  شهر  سطح  در 
فرسودگی  دارای  مناطق  بعضی  در  شبکه ها 
باعث  سنگین  ماشین های  حرکت  می باشند، 
آن  دنبال  به  و  آب  قطعی  و  شکستگی خطوط 

باز خاموشی و تعمیر شبکه می شود.
در  رامهرمز  مردم  شما  خدمت گزاران  ما  لذا 
را  قدیمی  خطوط  ان شاءاهلل  که  هستیم  تالش 
عملیات  این  حداکثر  که  کنیم؛  خارج  مدار  از 

رسد  می  پایان  به  دیگر  ماه  دو  تا  یک  بین 
اصلی  خیابان های  و  رامهرمز  خیابان های  تا 
امام،  خیابان  و  ولی عصر  خیابان  خصوصاً 
گونه  هیچ  و  بگیرند  سروسامان  ان شاءاهلل 
ها  خیابان  این  در  آب  اداره  طرف  از  حفاری 
آینده  در  این که  خاطر  به  حتی  نگیرد.  صورت 
متقاضیانی که آب می خواهند وارد خیابان های 
کارگزاری  آب  پیاده روها خط  در  نشوند،  اصلی 
پیاده روها  از  انشعابات  تمام  تا  کرده ایم 
برقراری  جهت  مشترکی  هیچ  و  بشود  واگذار 
نشود  اصلی  خیابان های  وارد  خودش  انشعاب 
نارضایتی  و  شهر  سطح  در  کنده کاری  باعث  و 

اداره  نیروهای  هدف  تمام  نشود.  همشهریان 
برای  بهتر  هرچه  و  پایدار  خدمات رسانی  آب 
و  است  کرونایی  شرایط  این  در  همشهریان 
شبانه روز چه در گرما و چه در سرما مشغول 
توانسته  ان شاءاهلل  که  هستیم؛  رسانی  خدمت 
باشیم. من هم  این کار خطیر موفق  باشیم در 
به نوبه خود از تمام مشترکین آب و همشهریان 
عزیز خواستارم به جهت این که بتوانیم خدمات 
را  شبکه  اصالحات  و  کنیم  ارائه  بهتر  را  خود 
زودتر انجام دهیم، می طلبد که مشترکین عزیز 
با پرداخت به موقع قبوض خود، ما را در این کار 

بزرگ یاری دهند.

که  اگر  عزیز  همشهریان  تمام  از  پایان  در   
شده،  نارضایتی شان  باعث  آب  قطعی های  این 
که  می کنیم  ان شاءاهلل سعی  و  می طلبم  پوزش 
آب  تا  انجام دهیم  زودتر  را  تعویض شبکه  کار 
فقط  باشیم.  داشته  سال  طول  در  را  پایداری 
الزم به ذکر است با توجه به دالیلی که گفتم، 
آب  قطعی  با  دیگر  ماه  دو  تا  یک  بین  حداکثر 
به اطالع همشهریان  از قبل  مواجه هستیم که 
عزیز می رسانیم تا باعث ایجاد مشکل نشوند و 
با تأمین آب خودشان و همچنین با صرفه جویی 
هرچه  خدمات رسانی  در  را  ما  آب،  مصرف  در 

بهتر یاری دهند. موفق باشید

قسمت ششم
جمع آوری و تألیف: کورش مقصودي
مجموعه اثار رهبانی ارامنه ایران 

راههاي دسترسی:
)قره کلیسا( در  تادئوس مقدس  1- کلیساي 
غربی  آذربایجان  استان  در  ایران  غرب  شمال 
قره  روستاي  در  و  چالدران  به شهرستان  ناحیه 
سیه  شرقی  شمال  کیلومتري   20 در  کلیسا 
چشمه و هفت کیلومتري شمال جاده چالدران 
به قره ضیاءالدین قرار دارد؛ و همچنین در جنوب 

ماکو واقع است.
استان  در  مقدس  استفانوس  کلیساي   -2
شهر  غرب  کیلومتري   17 در  شرقی  آذربایجان 
جنوبی  کرانه  کیلومتري   3 فاصله  در  و  جلفا 
وانک«  »قزل  نام  به  محلی  در  ارس  رودخانه 

)صومعه سرخ( واقع شده است
استان  در  زورزور  مقدس  مریم  کلیساي   -3
 12 در  و  ماکو  شهرستان  غربی،  آذربایجان 
کیلومتري شمال غرب قره کلیسا و در نزدیکی 
رودخانه  که  درهاي  دهنه  در  بارون،  روستاي 

زنگی مار از آن جاریست.
ارمنی سورپ  این کلیسا در زبان  قره کلیسا: 
تادئوس  مقدس  کلیساي  یعنی  وانک  تادئوسی 
حواریون  از  یکی  مقدس  تادئوس  میشد.  نامیده 
به  مسیحیت  دین  تبلیغ  براي  که  است  مسیح 
 66 در  آمدند.  ارمنستان  فالت  جنوب  منطقه 
ساندخت،  همراه  به  مقدس  تادئوس  میالدي، 
به دین مسیحیت  پادشاه و تنی چند که  دختر 
وقت  پادشاه  دستور  به  بودند،  آورده  ایمان 
به  شکنجه  از  پس  و  شدند  دستگیر  ارمنستان 
فعلی  مکان  در  مقدس  تادئوس  و  رسیدند  قتل 
سده  اوایل  به  آن  اولیه  بناي  شد.  مدفون  دیر 
چهارم بازمیگردد و از ابتدا یکی از زیارتگاههاي 
مهم ارمنیان بوده است. از جزئیات معماري این 
کلیسا که به دست گریگور روشنگر ساخته شده، 
به  و  ترکی  قره  واژه  نیست،  دست  در  اطالعی 
مورخان سده هشتم هجري  است.  سیاه  معناي 
کلیساي  از  یادي  مناسبتی  به  گاهی  بعد  به 
تادئوس کرده اند و آن را »قرا کلیسا« نامیده اند. 
چون قسمت خاوري بناي کلیسا با سنگ سیاه 
اولین  به عنوان  کلیسا  این  است  ساخته شده 
کلیساي جامع جهان مسیحیت شناخته می شود. 
کشورهاي  سفراي  از  تعدادي  و  ایران  ارمنیهاي 
مسیحی هرسال در روزهاي آخر تیرماه و هفته 
اول مردادماه که مصادف با قتل تادئوس مقدس 
تادئوس  کلیساي  در  اوست  مسیحی  پیروان  و 
مقدس مراسم خاصی برپا میدارند. اینجا در سال 

644 یا 645 هجري قمري تجدید بنا شد. فرمان 
ارمنیان  از  حمایت  در  صفوي  اول  شاه عباس 
میرزا  عباس  می شود.  دیده  آن  سردر  روي  بر 
افزوده  آن  بر  تزئیناتی  نیز  فتحعلیشاه  ولیعهد 
به   1334 بهمن   11 تاریخ  در  کلیسا  این  است 
در  همچنین  و  گردیده  ملی  ثبت   405 شماره 
ژوئیه،2008   7 با  برابر  تیرماه 1387  تاریخ 17 
طی نشست سی دوم، مجموعه کلیساي تادئوس 
مقدس، کلیساي سن استپانوس و کلیساي زور 
زور به عنوان نهمین اثر تاریخی ایران در فهرست 

میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
نام  این  مقدس:  استفانوس  کلیساي 
راه  اول  شهید  استپانوس  نام  از  برگرفته شده 
جهان  کشورهاي  اغلب  در  و  است  مسیحیت 
دارد.  وجود  نام  همین  با  متعددي  کلیساهاي 
همچنین به دلیل متروکه بودن محل، به خارابا 
معماري  شیوه  میدانند  دارد.  شهرت  نیز  کلیسا 
بنا، مصالح ساختمانی و تزئینات مفصل و زیباي 
و  همانند  کلیسا  که  است  مطلب  این  مؤید  آن 
بین  در  کلیسا  قره  کلیساهایی چون  با  همزمان 
دوازدهم  تا  دهم  هجري  ششم  تا  چهارم  قرن 
آن  معماري  سبک  و  است  ساخته شده  میالدي 
اورارتو،  معماري  مختلف  شیوه های  از  تلفیقی 
اشکانی و رومی است که بعد از به وجود آمدن 
بناهاي شگرف سنت کلیساي جامع اچمیادزین، 
سنت  و  مقدس  صلیب  کلیساي  و  کلیسا  قره 
استپانوس به شیوه معماري ارمنی شهرت یافت.

کلیساي  دومین  مقدس  استفانوس  کلیساي 
اهمیت  نظر  از  که  است  ایران  ارمنیهاي  مهم 
به  کلیسا  این  میگیرد  قرار  کلیسا  قره  از  بعد 
که  بود  شده  جدي  آسیبهاي  دچار  زلزله  علت 
قرار  بازسازي  و  مرمت  مورد  صفویه  دوران  در 
با   1341 اسفند   15 تاریخ  در  اثر  این  گرفت. 
شماره ثبت 429 به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
به ثبت رسیدهاست. این کلیسا مورداحترام تمام 
اما در  ادیان است  مسیحیان و کم وبیش تمامی 
در  دارد.  تعلق  ارمنی  حواري  کلیساي  به  واقع 
این  در  ارمنیان  از  نفر  هزاران  سال  از  روز  یک 
نقطه گرد هم می آیند تا ضمن زیارت، مراسم و 

مناسک خاص خود را به جای آورند.
کلیساي مریم مقدس زور زور: تاریخ بناي 
میالدي   1315  -1342 سالهاي  بین  زور  زور 
کلیساي  اعظم  اسقف  توسط  و  زده  تخمین 
تادئوس مقدس، به نام »زکریا« از خاندان بزرگ 
و مالکین آن منطقه، ساخته و به صورت مدرسه 
تعلیمات دینی و فرهنگی و ادبی، زیر نظر اسقف 
هوانس یرزنقاتسی اداره میشد؛ او در سال 1341 

سبب  این  به  و  بود  کلیسا  این  مقیم  میالدي 
کلیساي  این  مینامند.  نیز  زورتسی  زور  را  او 
که  ارمنی  کلیساهاي  سایر  همانند  صلیبی شکل 
در آن روزگار ساخته می شد، با سنگهاي تراشیده 
است.  ساخته شده  مختلف  حجمهاي  در  شده 

نماي کلیسا بسیار ساده است و فقط اطراف
که  کاذبی  ستونهاي  با  نورگیرها  و  پنجره ها 
 1366 سال  در  می شوند  ختم  جناغی  قوس  به 
را  بارون  سد  ساختمانی  عملیات  نیرو  وزارت 
شروع نمود. کلیسا در همان نقطه ای قرارگرفته 
آنجا  در  می بایستی  نیز  حائل سد  دیوار  که  بود 
پس  مصوب،  نقشه های  طبق  و  می گردید  پا  بر 
مزبور  کلیساي  دریاچه،  آبگیري  و  آن  اتمام  از 
عملیات  طرفی  از  می شد.  غرق  سد  دریاچه  در 
یک رشته  و  انحرافی  تونلهاي  خاکبرداري 
انفجارهاي ساختمانی به بقیه بناي کلیسا آسیب 
فراوانی وارد نموده بود. به همین علت مدیریت 
اجرائی سازمان میراث فرهنگی کشور، با موافقت 

وزارت نیرو و همکاري شرکتهاي )مهاب قدس
و  منطقه ای  برق  و  آب  سازمان  و  پیماب(  و 
همچنین توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی 
جمهوري  معماران  و  متخصصین  همکاري  به  و 
ارمنستان در مدت 25 روز، با رعایت نکات علمی، 
سنگ به سنگ، الیه های دیوارچینی شماره گذاری، 
پیاده و به محل دیگري با ارتفاع حدود 110 متر و 
به فاصله 600 متري آن نقطه، منتقل و بر روي یک 
برآمدگی صخره ای، از نو بنا گردید. بهترین زمان 

سفر فصول غیر سرد سال می باشد.
- بازار تبریز

راههاي دسترسی: قسمت اعظم مساحت بازار 
در جنوب میدان چایی در حد فاصل خیابانهاي 
)راسته  مطهري  شهید  فردوسی،  شهدا،  دارایی، 
کوچه( چای کنار و جمهوري اسالمی قرارگرفته 
ارتش  خاقانی،  دارایی،  خیابانهاي  احداث  است. 
اسالمی،  جمهوري  و  شهدا  فردوسی،  شمالی، 
قسمتی از بازار را دچار تخریب نموده و بخشی 
از بازار را از کل مجموعه جنوبی جدا کرده است.

بازار  مهمترین  و  بزرگترین  تبریز  بازار 
به شمار می رود که  سرپوشیده در سطح جهان 
در شهر تبریز در ایران واقع شده است. این بازار 
با مساحتی حدود یک کیلومترمربع، بزرگ ترین 
در  تبریز  بازار  است.  جهان  سرپوشیده  بازار 

فهرست  در  خورشیدي   1389 سال  مردادماه 
رسیدهاست.  ثبت  به  یونسکو  جهانی  میراث 
سراها  تیمچه ها  داالنها،  بازارچه ها،  از  بازار  این 
است.  یافته  تشکیل  متعددي  کاروانسراهاي  و 
سر  بر  تبریز  شهر  گرفتن  قرار  جهت  به  پیشتر 
چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان 
از کشورهاي مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی 
از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی 
برخوردار بوده است. این بازار حدود 3 سده پیش 
و پس از وقوع زمین لرزه تاریخی تبریز در سال 
1193 قمري توسط نجف قلی خان دنبلی حاکم 
وقت تبریز بازسازی شده است. بازار تبریز در سال 
1354 خورشیدي در فهرست آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.
تاریخ بناي این مجموعه مشخص نیست؛ ولی 
بسیاري از جهانگردانی که از سده چهارم هجري 
تا دوره قاجاریان از این بازار بازدید کرده اند، درباره 
آن اطالعاتی ارائه داده اند. بسیاري از گردشگران و 
جهانگردان نظیر ابن بطوطه، مارکوپولو، جاکسن، 
دروویل،  گاسپار  حموي،  یاقوت  چلبی،  اولیاي 
فالندن،  اوژن  شاردن،  ژان  سوکتیکف،  الکسیس 
رابرت  کالویخو،  کاردي،  جملی  کارترایت،  جان 
گرنت واتسن، حمدااهلل مستوفی و مقدسی از رونق 

و شکوه بازار تبریز تمجید کرده اند.
این بازار با داشتن حدود 5،500 باب حجره، 
مغازه و فروشگاه، 40 گونه شغل، 35 باب سرا، 
25 باب تیمچه، 30 باب مسجد، 20 باب راسته و 
راسته بازار، 11 باب داالن، 5 باب حمام و 12 باب 
مدرسه، به عنوان اصلی ترین مرکز دادوستد مردم 
تبریز و ایران شناخته می شود. در سال 2010 نیز 
این مجموعه با شماره ثبت 1346 به عنوان یکی 
از میراث جهانی ایران در فهرست میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رسید؛ و اما با آتش سوزی گسترده 
در تاریخ98/2/19 بخشی از این بازار فروریخت و 
بیش از 100 ها مغازه در شعله های ویران کننده 
برجاي گذاشت  این حادثه 29 مجروح  سوخت. 
این  است  بوده  عمد  غیر  حادثه  این  تابه حال  و 
اغلب  شد.  تکرار  دوباره  سال  ده  از  پس  حادثه 
سه طبقه  داراي  بازار  ای ها  سر  و  تیمچه ها 
کاال،  انبار  مخصوص  زیرین  طبقه  که  می باشند 
سوم  طبقه  و  کار  محل  و  تجارتخانه  دوم  طبقه 
است.  طراحی شده  آسایش  و  استراحت  جهت 

راسته های اصلی توسط راسته های فرعی به هم 
متصل شده اند و در فضاهاي بین آنها تیمچه ها و 
سراها بناشده است. تقاطع راسته ها در سه راهی ها 
و چهارراهی ها را طاقهاي آجري گنبدي پوشانده 
است که بزرگترین گنبد بازار، گنبد تیمچه امیر 
مظفریه  تیمچه  آن  معماري  نوع  زیباترین  و 
امیر  بزرگ  کاروانسراي  و  تیمچه  و  بازار  است. 
تبریز  بازار  بخش  ارزشمندترین  و  مهمترین  که 
عمده  مراکز  حاضر  حال  در  و  میشود  محسوب 
و مرکز  تجارت و صادرات فرش و صنایع دستی 
بورس طال و جواهرات و منسوجات است، توسط 
میرزا محمدخان امیرنظام زنگنه در سال 1255 

قمري احداث شده است.
تیمچه مظفریه که معروفترین بخش بازار تبریز 
مظفرالدین  ولیعهدي  زمان  در  میشود  محسوب 
میرزاي قاجار به سال 1305 قمري ساخته شده و 
بانی آن حاج شیخ محمدجعفر قزوینی از بازرگانان 
این  اکنون  و  است  تبریز  شهر  بزرگ  و  مشهور 
تیمچه یکی از مراکز عمده تجارت و صدور فرش 
آذربایجان و ایران به سراسر دنیا است و شهرت 
جهانی دارد. اکثر بازارهاي تبریز به جهت تولید 
مخصوصی  کاالهاي  یا  کاال  فروش  و  عرضه  یا 
شهرت یافته اند که می توان از بازار شیشه گرخانه 
بلور،  و  شیشه  اقسام  فروش  و  تولید  مخصوص 
بازار کفاشان مرکز تولید کفشهاي دست دوخت، 
بازار مسگران، حالجان، کاله دوزان، آئینه سازان، 
سراجان، زرگران، عطاران، عباچی، بازار مخصوص 
و  تجارت  مخصوص  شعربافان  بازار  عبا،  تولید 
مخصوصی  بازار  قندفروش  ابریشم،  دادوستد 
ویژه  بادامچیالر  قدیم،  روسیه  از  قند  واردات 
خریدوفروش و صادرات خشکبار و بادام، کشمش 
از  به خارج  چیلر ویژه صادرات کشمش و سبزه 
گونی  اقسام  دادوستد  ویژه  بازار  اطلسچی  ایران، 

حاضر،  حال  در  و…  بازار  کاغذچی  تلیسی،  و 
و  رفته  بین  از  مشاغل  و  صنوف  این  از  بسیاري 
تنها نام آنها بر روي بازارچه ها و راسته های بازار 
تبریز ماندهاست. تعدادي از این مشاغل در طی 
جدید  و  مدرن  کاالهاي  رونق  علت  به  و  زمان 
ازمیان رفته یا تغییر ماهیت داده اند و عمده فروشی 
و بنکداري قدیم جایگاه خود را به خرده فروشی 
داده است. مسگري، رویگري )قاالیچی(، حالجی، 
نعل بندی،  اسب،  زین  سراجی،  ریخته گری، 
در  به کلی  که  سمساري  کالهدوزي،  پاالندوزي، 
مجموعه بازار شهر منقرض شده اند و فقط نام آنها 
باقیمانده است. باراندازهاي اطراف بازار در دهه های 
اخیر تبدیل به پاساژها و مجتمع های تجاري شده 
و باراندازها کاربري قدیمی خود را ازدست داده اند. 
پنج  از  یکی  به عنوان  تبریز  بازار  نوسازي  پروژه 
طرح برگزیده هیئت داوران جایزه معماري آقاخان 
میراث  »سازمان  به  جایزه  شد.   2013 سال  در 
به عنوان  آذربایجان شرقی«  دفتر  ایران،  فرهنگی 
مجري این طرح تعلق گرفت. در بازار تبریز حدود 
12 باب مدرسه علوم دینی و اسالمی چون مدرسه 
اکبریه، حاج صفرعلی  طالبیه، صادقیه، جعفریه، 
و ... وجود دارد و حدود 30 باب مسجد تاریخی 
که با گنبدهاي ضربی، مقرنس و ستونهاي سنگی 
مزین شده اند که میتوان از مسجد جامع )جمعه 
مسجد( مسجد حجتاالسالم، مسجد خاله اوغلی، 
قیزللی  مسجد  مفیدآقا،  مسجد  دینوري،  مسجد 
)میرزا یوسف آقا(، مسجد مقبره، مسجد مجتهد، 
شهیدي،  آیت اهلل  مسجد  ستون،  هفتاد  مسجد 
حاج  مسجد  دباغ خانه،  مسجد  موالنا،  مسجد 
اشراقی،  مسجد  بادکوبهاي،  مسجد  صفرعلی، 
و  قدیمی  گرمابه  تعدادي  و…  صادقیه  مسجد 
تاریخی نیز در بازار تبریز وجود دارد. در تمام طول 

سال امکان بازدید وجود دارد.

سال ششم-دوشنبه 8 دی ماه 1399- شماره 128 - قیمت 1000 تومان

مهندس اسکندری مدیر آبفا رامهرمز:

علت قطعی های آب در شهرستان را اعالم کرد

۱۰۰ مکان دیدنی که در ایران زمین 
باید دید

بازار تبریز

کلیسای مریم مقدس زور زور

کلیسای استفانوس کلیسای تادئوس


