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یادداشت هفته
بسمه تعالی

کوچک  خدمتگزار  بعنوان  بنده  سخن  روی 
غیورم  و  فهیم  و  عزیز  همشهریان  به  شما 
خیر  امورات  انجام  در  همیشه  که  می باشد 
نام  که  کارهایی  و  ماندگار  و  خداپسندانه  و 
رامهرمز عزیز را بلند بگرداند، آماده و پیش قدم 
دارید  اطالع  بیش  و  بوده اید. همچنان که کم 
با لطف خداوند منان و محبت و موافقت استاد 
در  اعضا  پیوند  عمل  و  علم  بنیانگذار  حسینی 
جراحان  جامعه  سوی  از  اخیراً  )استاد  ایران 
آمریکا به عنوان برترین جراح جهانی در زمینه 

پیوند اعضا معرفی گردیده اند( تنها شعبه مرکز خیریه آموزش و پژوهشی و پیوند اعضا 
بنا شده است  ابوعلی سینا که در شیراز توسط ایشان و با کمک صد در صد خیرین 
و  زمین  اختصاص  و  اداری  و  قانونی  مراحل  کلیه  و  داده اند  اختصاص  رامهرمز  به  را 
ثبت رسمی انجام شده است و وجوه نقدی قابل توجهی هم توسط خیرین و نیکوکاران 
جمع آوری  شده است؛ اما شما عزیزان بخوبی واقف هستید که این کار عظیم و انسانی 
و  عزیز  استانی های  هم  دیگر  فراوان  مساعدت های  و  واال  همت  به  خیرخواهانه  و 

همشهری های فداکار نیازمند می باشد.
اگرچه برای هیئت امنا و دست اندرکاران فرصتی مقتنم برای خدمت به شهر است، اجر 
معنوی و پاداش اخروی فراوان برای نیکوکاران و مساعدت کنندگان به همراه دارد و طبق 
آیه شریفه )فستبقوا به الخیرات( بایستی در انجام کار خیر و نیک از یکدیگر سبقت بگیریم.
جا دارد که متواضعانه از همشهریان عزیزم درخواست کنم که با توجه به این فرصت 
گران بها و این کار خیر و خداپسندانه به صورت فعال در این امر با اهداء مساعدت های 
به هر  و  نموده  مشارکت  اجرائی  و  تبلیغی  و  فکری  راهنمایی های  یا  اندک  ولو  مالی 
نحو که توانایی داشته باشند تا ان شاءاهلل آینده ای بهتر و روشن تر در انتظار بیماران و 
دردمندان و آیندگان و فرزندان ما به وجود بیاید؛ و در این رهگذر و با مشارکت فعال 
باعث آرامش روحی و روانی و آسودگی وجدان خود و همشهریان شویم و نام نیکی از 

خیرین و کمک کنندگان در تاریخ به جای گذاریم.
با توجه به انتخابات انجام شده که عزیزان هیئت امنا کاماًل در جریان هستند آقای 
مهندس حاج حیدر نجفی که مدیری پاک، دانا، با ایمان و اخالص و زاده رامهرمز و 
دلسوز رامهرمز و استان می باشد؛ به عنوان رئیس هیئت امنا و مجری و مسئول این پروژه 
عظیم انتخاب گردیده اند توقع اینجانب و مهندس نجفی مشارکت فعال و دلسوزانه همه 
شهروندان گرامی می باشد تا انشاءاهلل به لطف الهی و احساس مسئولیت همگانی این 
پروژه هر چه زودتر اجرائی و به ثمر برسد و در خدمت بیماران منطقه و کشور قرار بگیرد 
و با تکمیل ساختمان به عنوان نماد و سمبل رامهرمز که توسط خیرین بنا گردیده است 

به ایران و ایرانیان معرفی گردد.
»همت اگر سلسله جنبان شود

مور تواند سلیمان شود
هر کجا عشق آمد و ساکن شود

هرجا ناممکن بود ممکن شود
تا توانی به جهان خدمت محرومان کن

به دمی یا در می یا قد می یا قلمی«
خدمتگزار کوچک شما، دکتر کامیاب صمیمی
1399/10/14
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اخبار

نوشتاری از: یوسف مداحیان
و  تاریخی  میراث  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر 
ماندگار ما نیازمند حفظ و حراست و نگاهبانی است. از 
این که سازمان و اداره ای هم در این رابطه وجود دارد 
میراث  این  و دغدغه  احساس  این که  از  و  خرسندیم 
بسیار  دارد  وجود  فرهنگی  میراث  دوستداران  در 

رضایتمندیم.
استان  فرهنگی  میراث  آباد  ویرانه  این  در  اما 
خوزستان چرا تاکنون حرف دوستداران میراث فرهنگی 
تأثیر  باید  آن چنان که  اداره کل  این  برای سردمداران 

نداشته است.
هرگاه خدشه ای و یا خراشی بر زمینی که سابقه 
احساسمند  دوستداران  می شود  وارد  دارد  تاریخی 
میراث کهن ما فریادشان به هوا بلند می شود اما این 
دوستداران محترم آیا از خود پرسیده اند چرا حرفشان 

خریدار ندارد.
بیندازیم،  رامهرمز  تاریخی  پیشینه  به  نگاهی  اگر 

کدام میراث کهن این شهر را میراث فرهنگی استان 
خوزستان، احیا و بازسازی کرده است؟ قلعه دا و دختر 
که ویران شد، تل گسر که در معرض فرسایش است، 
منزل بهبهانی )امیر مجاهد( که ویرانه شد تا با دلسوزی 
آن  ترمیم  بهبهانی  جناب  ساله  چندین  تالش های  و 
آغاز شد که اگر او هم نبود این بنای تاریخی هم کار 
ویرانی اش تمام شده بود، یا تب برمی که ویران شد و یا 
خانه های تاریخی و قدیمی داخل شهر که همه تخریب 

شدند و به جای آن ها خانه های جدید احداث شد.
است  فرهنگی  میراث  دوستداران  با  سخنم  روی 
که فریادهای شما کدامین قصه پر غصه میراث کهن 
ادامه  بر  مانعی  شاید  است؟  کرده  را حفظ  این شهر 
ویرانی بیشتر باشد اما آبادانی ببار نیاورد و حاال فریاد 
وامصیبتا بر سر سایت تاریخی جوبجی است، تاریخی 
بودن و حفظ و حراست از این منطقه بر کسی پوشیده 
نیست اما آیا تابه حال از خود پرسیده اید پس از کشف 
را  مؤثر  اقدام  کدامین  تابه حال  جوبجی،  گنجینه 

این  در  آن  پژوهشکده  و  خوزستان  فرهنگی  میراث 
منطقه انجام داده است. کدامین هزینه برای تحقیق، 
پژوهش و اقدام عملی در کاوش این منطقه انجام شده 

است؟
باالترین ها،  و  خوزستان  فرهنگی  میراث  متأسفانه 
هیچ کدام در شهرستان رامهرمز اقدام به خرید امالک 
تاریخی ننمودند ولی مدام می گویند که تخریب و یا 
تغییر کاربری آنها ممنوع است، درصورتی که این روند 
به حفظ میراث فرهنگی این شهرستان کمکی نمی کند 

و خاطرجمع باشید که تخریبها ادامه خواهد داشت.
بر  را  خود  فشار  باید  فرهنگی  میراث  دوستداران 
مدیران کلی که بر میراث استان تکیه زدند و رفتند و 
هم اکنون هستند بیاورند تا اقدامی عملی صورت گیرد 
وااِل با بودن اسماً یک مکان تاریخی که تاکنون هیچ 
بهره ای به جز یک اسم برای این شهرستان نداشته و 

نشد  ایجاد  شهر  این  در  راستا  این  در  موزه ای  حتی 
ندارد و راه به جایی نخواهیم برد.

خاص  افراد  دلسوزی های  با  صمیمی  عمارت  اگر 
عمارت  تنها  نبود  معتمدی  منصور  آقای  ازجمله 
می شد  تخریب  هم  پابرجاست  که  شهر  این  تاریخی 

و تنها اثر باقی مانده از بین می رفت.
 میم، مثل میراث فرهنگی را نمی بایست با احساس های 
زودگذر به کار ببریم. البته شاید در کوتاه مدت بازدارنده 
باشد، اما در درازمدت همچنان که تابه حال از این رهگذر 
شهرستان  این  نصیب  چیزی  بازهم  نبرده ایم،  سودی 
نخواهد شد. ۱۳ سال از کشف گنجینه جوبجی گذشته 
است در سایت تاریخی جوبجی چه تحولی ایجادشده 

است؟ به ما پاسخ دهید لطفاً.
بدون  است  همه  به  متعلق  فرهنگی  میراث   

تعصب های احساسی زودگذر.

 بنا بر گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه با 
حضور دکتر جان بابایی معاون درمانی وزیر بهداشت 
علوم  دانشگاه  ریاست  نژادیان  ابول  دکتر  درمان،  و 
متینیان  ابراهیم  و  اهواز  جندی شاپور  پزشکی 
پروژه  از  رامشیر  و  رامهرمز  شهرستان های  نماینده 

توسعه اورژانس بیمارستان مادر بازدید بعمل آمد
میدانی  نظارت های  ادامه  در  که  بازدید  این  در 
بابایی  جان  دکتر  بود  شکل گرفته  امسال  مردادماه 
بیمارستان  اورژانس  جدید  ساختمان  در  حضور  با 
مادر رامهرمز از نزدیک با روند پیشرفت فیزیکی این 
پروژه آشنا و قول مساعد جهت تأمین سایر اعتبارات 

الزم برای بهره برداری این اورژانس را دادند.
اشاره  با  درمان  و  بهداشت  وزیر  درمانی  معاون 
به اینکه انتظار ما برای اتمام این پروژه در دی ماه 
امسال بود اما متأسفانه هزینه های سرسام آور کرونا، 
کاهش درآمد بیمارستان ها و گرانی های اخیر باعث 
این  با  انشااهلل  ولی  شد  پروژه  این  اتمام  در  تأخیر 
پیشرفت کنونی نسبت به بازدید گذشته امیدوار به 

بهره برداری آن در ماه های آینده هستیم.
نماینده  متینیان  ابراهیم  بازدید  این  ادامه  در 
چندین باره  حضور  به  اشاره  با  رامشیر  و  رامهرمز 
از  ایشان  نمایندگی  دوره  در  وزیر  درمانی  معاون 

شاخص های  افزایش  در  پروژه  این  بودن  راهبردی 
سالمت شهرستان رامهرمز عنوان کردند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای 
افزودند که موقعیت جغرافیایی و جمعیت  اسالمی 
سرمایه گذاری  که  می طلبد  رامهرمز  شهرستان 
شهرستان  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  بیشتری 
افزایش  خواستار  همچنین  ایشان  شود .  رامهرمز 
تخت های بیمارستانی شهرستان رامهرمز شدند که 
معاون درمانی وزیر بهداشت از در دستور کار قرار 
دانشگاه  توسط  موضوع  این  اولیه  مطالعات  گرفتن 

علوم پزشکی جنتی شاپور ظرف هفته آتی شدند.
بهداشت و درمان  بهرام عزتی مدیر شبکه  دکتر 

شهرستان رامهرمز ضمن خوش آمد گویی به معاون 
درمانی وزیر و ریاست دانشگاه جندی شاپور از شتاب 
پروژه اورژانس بیمارستان مادر طی ماه گذشته خبر 
دادند و مطرح کردند که توسعه فیزیکی این ساختمان 
در حال حاضر توسط ۳ گروه در حال احداث است که 
در صورت تخصیص بودجه بیشتر می توانیم زودتر از 

موعد این اورژانس را وارد چرخه سالمت کنیم.
شبکه  رئیس  عزتی  دکتر  بازدید  این  پایان  در 
جمع  در  رامهرمز  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
خبرنگاران قول دادند که تا پایان این هفته حقوق 
درمان  و  بهداشت  بخش  شرکتی  پرسنل  ماه  آبان 

واریز شود.

خیرات نان در رامهرمز
حضرت  شهادت  مناسبت  به  نذری  نان  توزیع 
بازدید  دوشنبه  امروز  اسالم  علیه  زهرا  فاطمه 
همراه  به  رامهرمز  ناحیه  سپاه  فرمانده  جانشین 
غله  اداره  رئیس  و  اصناف  بسیج  کانون  فرمانده 

شهرستان و خبرنگار رسانه خبری
صنف  اتحادیه  رئیس  زاده  حاجیان  ذوالفقار 

نانوایان رامهرمز اعالم داشتند:

تعدادی از نانوایان شهرستان رامهرمز و روستایی 
فاطمه  حضرت  دوعالم  بانوی  شهادت  مناسبت  به 
بصورت  خیرات  نان  پخت  واله  علیه  صلی اهلل  زهرا 

رایگان به مردم تحویل می گردد.
ذیل  شرح  به  آدرس  طبق  نانوایان  اسامی   

می باشد:
۱- فخرالدین مهمدی میدان پلیس تایم ظهر

۲- روح اهلل حاجیان زاده میدان شهدا تایم ظهر
۳- مهدی احمدی بخش سلطان آباد تایم ظهر

۴- علی حاجی زاده بهارستان ۵ تایم ظهر

آزاد  دانشگاه  کوچه  موسوی  اسماعیل  سید   -۵
قدیم تایم ظهر

تایم  فارسی  سلمان  بلوار  حاجی زاده  ۶-نبی اهلل 
ظهر

۷- جبار عبودی زاده کوی شهید فرخ روز تایم ظهر
۸- حاج منوچهر کاله کج شهر رود زرد تایم ظهر
۹- جعفر ممبینی روبروی عمارت صمیمی تایم 

ظهر
۱۰- اهلل بخش محمد علی زاده انتهای کیمه تایم 

ظهر

دستگیري سارقان منزل با 22 
فقره سرقت در رامهرمز

سارق   ۲ دستگیري  از  رامهرمز  انتظامي  فرمانده 
این شهرستان خبر  در  فقره سرقت   ۲۲ و کشف 

داد:
نامه،  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
تشریح  در  سهرابي«  الدین  نجم   « سرهنگ 
فقره  چند  وقوع  پي  در  گفت:  خبر  این  جزئیات 
رامهرمز،  شهرستان  سطح  در  منزل  سرقت 

دستور  در  ویژه  به صورت  موضوع  به  رسیدگي 
گرفت. قرار  فرماندهی  این  پلیس  کار 

و   ۱۲ و   ۱۱ کالنتري  مأموران  داد:  ادامه  وي 
 ۲ فني  و  تخصصي  اقدامات  با  آگاهي  پلیس 
پس  و  شناسایي  را  سابقه دار  و  حرفه ای  سارق 

کردند. دستگیر  قضائي  مرجع  با  هماهنگي  از 
اشاره  با  رامهرمز  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
 ۲۲ به  پلیس  بازجویی  در  متهمان  اینکه  به 
خاطرنشان  کردند،  اعتراف  منزل  سرقت  فقره 
سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  کرد: 
شدند. داده  قضائي  مرجع  تحویل  قانوني  مراحل 

توزیع »۶٠٠ بسته معیشتی« 
میان نیازمندان رامهرمز

 به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل 
از روابط عمومی سپاه ناحیه رامهرمز، بسیج سازندگی 
فرمان  اجرایی  ستاد  همکاری  با  رامهرمز  ناحیه  سپاه 
گروه های جهادی  توسط  را  معیشتی  بسته  امام ۶۰۰ 

بسیج، بین نیازمندان شهرستان توزیع نمود.
رامهرمز  ناحیه  سپاه  فرمانده  عارف  سرهنگ 
خاطرنشان کرد؛ تا به امروز چهارده مرحله رزمایش 
کمک های مؤمنانه با بیش از ۱۴ هزار بسته معیشتی، 
نوشت افزاری  بهداشتی،  غذایی،  بسته های  ازجمله 
نقدی  نیازمند و سایر کمک های  آموزان  ویژه دانش 
شهرستان  ناحیه  سپاه  توسط  دیگر  نقدی  غیر  و 
از این ۱۴ مرحله رزمایش، ۴ مرحله  برگزار شد که 

فرمان  اجرایی  ستاد  و  سپاه  بین  مشترک  بصورت 
امام در رامهرمز برگزار گردید.

عارف در ادامه افزود: ان اشاهلل با همکاری ستاد 
محرومیت زدایی  امام همچنان جهت  فرمان  اجرایی 

تالش  نیازمندان  چهره  از  فقر  غبار  زدودن  و 
کرد. خواهیم 

پس  رامهرمز  ناحیه  سپاه  گفت:  پایان  در  ایشان   
رزمایش  انجام  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمان  از 

همدلی و مواسات، ظرف ۸ ماه اخیر تاکنون توانست، 
شهرستان  نیازمندان  میان  معیشتی  بسته  هزار   ۱۴
رامهرمز توزیع نماید که امیدواریم بتوانیم بیش ازپیش 

به مردم عزیز خدمت نماییم.
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نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسالمی:
اولویت ما تأمین و توسعه زیرساخت های شهرستان است

ظرفیت های  داشت:  اظهار  شهرستان  خبرنگاران  با  نشست  در  متینیان  ابراهیم 
رامهرمز و رامشیر در دو حوزه نفتی و کشاورزی است که ضمن مطالعات بر روی 

این دو ظرفیت قدم هایی مؤثری برداشته ایم
طوالنی  عقبه ای  دارای  رامشیر  و  رامهرمز  شهرستان های  مشکالت  داد:  ادامه  او 
هستند لذا ضمن توجه به زیرساخت ها باید در حل مشکالت کوشا باشیم زیرا که 

اخذ ماده ۲۳ با توجه به کسری بودجه دولت بسیار سخت شده است.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس تصریح کرد: در بحث آب آشامیدنی 
پس از سال ها توانستیم کد آب رامهرمز را از شوشتر جدا کرده و مستقل کنیم که 

با این عمل تحولی در این رابطه صورت خواهد گرفت.
او افزود: مشکل ۹ روستای حومه غربی در بحث آب آشامیدنی حل شد و حدود 
۶۰ روستا راداریم که مشکل آب دارند و ۸ روستا در رامهرمز و رامشیر اصاًل شبکه 

آب رسانی ندارند که در حال رفع مشکل هستیم.
متینیان همچنین گفت: ۹ روستا در رامهرمز و ۲۶ روستا در رامشیر فاقد شبکه 
روستاها  این  از  تعدادی  به  جاری  سال  پایان  تا  امیدواریم  و  هستند  گازرسانی 

گازرسانی کنیم.
او متذکر شد: طرح های سرمایه گذاری بسیاری را مدون کرده ایم و به دنبال جذب 
در  عظیم  تحولی  طرح ها  این  شدن  محقق  صورت  در  که  هستیم  سرمایه گذار 

اشتغال زایی و توسعه منطقه صورت خواهد گرفت.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس در پایان گفت: درزمینه راه های شهری 
و روستایی و ورزش شهرستان و همچنین نوسازی مدارس نیز قدم های مؤثری را 

برداشته ایم که به تدریج به نتیجه خواهد نشست.

توزیع ۶۷۵۵ تن کود اوره و بذر گندم بین کشاورزان
 شهرستان رامهرمز

مدیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه اعالم کرد: تا 
تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ میزان ۴۳۵۵ تن کود اوره بین کشاورزان شهرستان توزیع 
و  داشته  افزایش  به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد  نسبت  گردیده که 

انتظار می رود تا پایان سال این مقدار به بیش از ۶۵۰۰ تن بالغ گردد.
فرشاد مهرابی در ادامه گفت: میزان بذر گندم گواهی شده توزیعی نیز ۲۴۰۰ 
تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۱۸ درصد افزایش داشته 

است.
بارندگی های مناسب  افزایش توزیع بذر و کود،  از دالیل  افزود: یکی  مهرابی 
در فصل پاییز و ترغیب کشاورزان جهت استفاده از ظرفیت کامل اراضی خود 

جهت کشت و افزایش سطح زیر کشت دیم بوده است.
از زحمات شبانه روزی کشاورزان در  پایان ضمن تشکر و قدردانی  ایشان در 
عرصه تولید و کاهش وابستگی، از این عزیزان درخواست نمود نسبت به آبیاری 

مزارع و مدیریت مصرف کود اوره در شرایط کم بارشی اقدام نمایند.
 روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی رامهرمز

بازگشت ۴٠  واحد صنعتی خوزستان  به چرخه تولید 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان  از بازگشت ۴۰  واحد صنعتی 

استان به چرخه تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
و  کوچک  صنایع  سازمان  سرپرست  بازدید  حاشیه  در  محمدیان  اخالق 
شهرک های صنعتی ایران از شهرک صنعتی خرمشهر که امروز )۱۶ دی ماه( 
اصلی شرکت  برنامه های  از  یکی  کرد:  اظهار  در جمع  خبرنگاران  انجام شد، 
چرخه  به  صنعتی  واحدهای  مجدد  بازگشت  خوزستان،  صنعتی  شهرک های 
تولید است که در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ واحد در شهرک های 
صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند و امیدواریم این تعداد تا پایان سال به بیش 
از ۶۴ واحد برسد. وی افزود: برنامه های اصلی شرکت شهرک های صنعتی بر 
تولید تالش  استوار است و در ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع  این اصل 

می کنیم که مشکالت واحدهای تولیدی رفع شوند.
واحدها  این  کرد:  تصریح  خوزستان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
با شناسایی واحدها و عارضه یابی، نسبت  بانک ها هستند که  در تملک  بعضاً 
چرخه  به  مجدداً  امکان  صورت  در  تا  می شود  اقدام  آن ها  مشکالت  حل  به 
تولید بازگردند. اصغر مصاحب سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
این  در  مستقر  واحدهای  و  از شهرک صنعتی خرمشهر  امروز  ایران  صنعتی 
شهرک ازجمله واحد صنعتی پیچ گستر اروند، نساجی بردیا جنوب و الکل سازی 

خرمشهر بازدید کرد.

آغاز بازسازی منازل مناطق آبگرفته خوزستان، از هفته آینده 
آبگرفته  مناطق  در  تخریبی  منازل  بازسازی  روند  آغاز  از  استاندار خوزستان 

استان، از هفته آینده خبر داد.
زلزله زده که  و  آبگرفته  مناطق  بازسازی  قرارگاه  غالمرضا شریعتی در جلسه 
از هفته  اظهار کرد:  برگزار شد،  استانداری خوزستان  امروز )۱۵ دی ماه( در 
در خصوص  کار  دستور  و  می شود  آغاز  تخریبی  منازل  بازسازی  روند  آینده 

منازل تعمیری نیز از قبل صادر شده و کار شروع شده است.
کمک های  همچنین  و  دولت  مصوبه  و  تمهیدات  با  امیدواریم  افزود:  وی 
بازسازی کامل  بنیاد مستضعفان، منازل بیشتری  از جمله  سازمان های دیگر 
شوند و منازلی که شرایط خوبی برای زندگی نداشتند به طور کامل احداث 

شوند. روند تعمیرات نیز باید گسترش یابد تا منازل بیشتری تعمیر شوند.
استاندار خوزستان گفت: در خصوص زیرساخت های این مناطق نیز تصمیماتی 
گرفته و اقداماتی خواهد شد. امیدواریم بتوانیم منازل مناطق محروم به ویژه 
در شهرستان ماهشهر در بندر امام خمینی)ره( و شهر چمران را سامان دهیم.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان رامهرمز:
 از اجرای طرح توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه 

خبر داد
مدان  فارسی  محمد  رامهرمزنامه،  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
این  در   جامعه  آسیب پذیر  اقشار  توانمندسازی  طرح  اجرای  از 
شهرستان خبر داد و گفت: به کمک کارکنان و اعضا این جمعیت 
به ۱۲ خانوار بی بضاعت ۱۲۰ کیسه گچ به ارزش ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال 
اهدا شد.  او ادامه داد: خانه های هالل نقش مهمی در شناسایی 
مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر داشته و پس از اطالع رسانی به 
اختیار  بدین منظور در  داوطلبان جمعیت، کمک هایی  و  خیرین 

شعبه هالل احمر قرار گرفت.
 محمد فارسی مدان در پایان از کمک های انسان دوستانه خیرین 

و داوطلبان در این امر خدا پسندانه تشکر نمود.

تقدیر مسئوالن استانی از جوان جهادی 
شهرستان رامهرمز

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه، طی مراسماتی که در 
شب گذشته در مرکز استان صورت پذیرفت از مجید قنواتی جوان 

جهادی شهرستان رامهرمز تقدیر بعمل آمد.
حجت االسالم موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان،دکتر شیبه 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره (،دکتر کریمی  کیا مدیر 
کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیر صندوق کارآفرینی 
امید استان خوزستان طی مراسمات مختلفی با تاکید بر گسترش 
فعالیت های جهادی از مجید قنواتی مسئول قرارگاه جهادی امام 
شبانه  و  مستمر  های  فعالیت  بابت  رامهرمز  شهرستان  رضا)ع( 

روزی علی الخصوص در مقابله با کرونا تقدیر کردند.

اختصاص رتبه برتر خیرات 
نان توسط رامهرمز

رامهرمز رتبه برتر خیرات نان را در 
هفتمین همایش بانیان خیرات را 
در سطح کشور به خود اختصاص 

داد.
رئیس  زاده،  حاجیان  ذوالفقار 
گفت:  رامهرمز  نانوایان  اتحادیه 
خیرات  بانیان  هفتمین  در 
محسن  حضور  با  که  کشور 
و  نظام  مصلحت  دبیر  رضایی 

صندوق  مدیر  و  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاونت  حیاتی 
و  کشور  خیرات  نان  مدیرعامل  رستمی  و  کشور  کارآفرینی 
شهرستان  میزبانی  به  کشور  استان   ۳۱ اتحادیه های  روسای 

شد. برگزار  خرمشهر 
 شهرستان رامهرمز رتبه برتر خیرات نان را به خود اختصاص داد 
و اسم شهرستان را در این همایش بزرگ که مسئوالن کشوری و 

استانی حضور داشتند سربلند کردند.

میم: مثل میراث فرهنگی
الف: مثل احساس فرهنگی

نتیجه: ؟؟؟

پروژه توسعه اورژانس بیمارستان مادر رامهرمز شتاب بیشتری می گیرد/

حقوقآبانماهپرسنلشرکتیبهداشتودرمانرامهرمزاینهفتهواریزمیشود
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به  را  پل  این  قدمت  شناسان  باستان 
به  الزم  کردند،  معرفی  ساسانیان  زمان 
ذکر است ساختار این پل و سد با مصالح 
می باشد،  ساروج  و  سنگ  آنروز  مرسوم 

مکان  در  را  سازه  این  خالق.  ذهنی 
جغرافیایی مناسب که هم بعنوان سد آب 
جهت مصارف آب شرب و کشاورزی و 
هم بشکل پل رو گذر ساخته، مسیری که 

منتهی به رودخانه اهلل کنونی ختم می شود 
رامهرمز  کنونی  انحرافی  سد  باالی  وهم 

باستانی می باشد. این دیار 
نام تهیه کننده : محمد کریم زاده

معرفی شهرهای خوزستان: 
هفتکل

زیباترین شهرهای خوزستان  از  زمانی هفتگل یکی 
ساخته شده  سنگی  خانه های  است.  بوده  ایران  حتی 
به 80  نزدیک  باوجود گذشت  نفتی ها،  بدست صنعت 
سال هنوز، زیبایی معماری بی مانندشان را حفظ کرده اند.

خانه ها این  گونه اند که قسمت مسکونی در مرکز با 
سقفی شیروانی مجاور یک باغچه بزرگ و سرسبز می باشد. 
زمانی از خیابان های شهر بوی گل نرگس به مشام میرسیده 
است، با الین هایی که تماماً پوشیده از چمن بوده اند. تا 
حدود سی سال پیش، این شهر یکی از زنده ترین شهرهای 
از جابجایی هایی در حوزه  اما پس  بوده،  استان  صنعتی 
استحفاظی و چند مرکز صنعتی، این شهر به سرعت رو به 

افول رفت و هم اکنون یک بخش به حساب می آید.
در آن زمان جمعیت شهر ترکیبی بوده از اصفهانی ها 
و  خوزستان  قشقایی  ترک زبان های  و  بختیاری ها  و 
بیشتر جمعیت  اما هم اکنون  مناطق،  از سایر  مهاجرینی 
در اختیار کوچ نشینان قشقایی و بختیاری می باشد. زبان 
مردم هفتگل، فارسی بدون لهجه می باشد، اما تا حدودی 
آن  در  بختیاری  گویش  و  خوزستانی  رقیق شده  آهنگ 
دیده می شود. در اطراف این بخش روستاهای عرب زان 
مراتع  بخاطر  منطقه  این  دارد.  زیادی وجود  زبان  لر  و 

سرسبز، از دیرباز پذیرای کوچ نشینان بوده است.
بهار«  دشت   « زمانی  را  نشانه  هفت  یا  کل  هفت 
نخستین  با  شهر،  این  زایش  بناي  سنگ  می نامیدند. 
و 1307  میالدي   1928( نفت  اکتشاف  براي  کوشش ها 
نفت خیز  شهر  دومین  را  هفتگل  شد.  نهاده  شمسي( 
بین 49  خاورمیانه می دانند که در جنوب غربي کشور، 
درجه و 2 دقیقه و 55 ثانیه عرض جغرافیایي واقع شده 
است. هفتگل در 90 کیلومتری شهر اهواز، مرکز استان قرار 
دارد و راه ارتباطي سه استان است. شهر در دشتي آبرفتي 
وجود دارد که دورتادور آن را تپه های گچي احاطه کرده اند 
به کوه های مکوند و مهبین معروف  از آن ها  که بعضي 
مسجدسلیمان  و  باغملک  رامهرمز،  شهرهای  هستند. 
کیلومتري  هشتاد  در  هفتگل  آنند.  دیرینه ی  همسایگان 
جنوب شرقي مسجدسلیمان و در نودوپنج کیلومتري اهواز 
واقع شده است و دویست و هفتادوپنج متر از سطح دري 
ارتفاع دارد. باغ ملک هم در شمال خاوری آن قرار دارد. در 
سي کیلومتري شمال غربي هفتگل منطقه ای بنام نفت سفید 
وجود دارد که یکي از توابع هفتگل می باشد وجه تسمیه 
نفت  از  جاري  و  جوشان  چشمه ای  وجود  بعلت  آن 
سفید )نفت بی رنگ( است که درگذشته بوسیله مشک 
آن را براي روشنائي و گرم؛ و...به اطراف برده می بردند. 
در جنوب، خاور و باختر آن قرار دارند. درباره ی وجه 
تسمه ی نام هفتگل دیدگاه، روایات و باورهای گوناگوني 
وجود دارد؛ اما آنچه در همه آنها مشترک است، کشته شدن 
هفت نفر در آن خطه؛ و برپاداشتن هفت برد نشانده در 
ابتدا و بعد هفت ستون بر روي تپه بوده است. یکی از سه 
معنی کل در گویش بختیاري,«برد نشانده« است. هفتگل را 
از زیباترین مسیرهای عشایر کوچ زي به ویژه ایل بختیاري 

و اقوام قشقایي می دانند.
بهار پر از نرگس و شقایق و دشت های رنگارنگ آن 
زبانزد دیدارکنندگان ازآنجا بوده است. اهمیت اقتصادي 
نفتي آن به حدي بوده که در جنگ جهاني  میدان های 
دوم تحت محافظت شدید ارتش متفقین قرار داشت. برم 
گاو میشي، جاروکار )فرح آباد، اسالم آباد( مهرآباد، حاتم 
عقاب های  قلعه  و  شیرین  توف  یک،  نمره  هوره،  آباد، 
آن، در کنار آبگیر و باغ ملک. توابع دیگر هفتگل: گزین-

برمکان- چمن الله - سر تیوک علیا و سفلي - برم گاو 
میش علیا و سفلي - توف شیرین یا توف سفید - هوره 
- نمره یک - پاالیشگاه - مهرآباد- کور کرد - رود زرد 
هفتکل  به طورکلی  جارو.  کایدرفیع  زرد  رود   - ماشین 

داراي 40 روستا مي باشد.
است.  نفر  در حال حاضر 30000  هفتکل  جمعیت 
راهنمایي، 16  مدرسه  دبستان، 22  داراي 24  این شهر 
دبیرستان حرفه ای و کار و دانش، 2 دبیرستان مخصوص 
و  دانش آموز  نفر   6700 تعداد  که  می باشد  بزرگساالن 

دانش پژوه در آن مشغول تحصیل می باشند
موقعیت جغرافیایی:

استان خوزستان  مرکز  در  تقریباً  ازلحاظ جغرافیایی 
قرار دارد. این شهر تا اهواز مرکز استان خوزستان 90 
کیلومتر تا رامهرمز 35 کیلومتر تا باغملک 39 کیلومتر تا 
مسجد سلیمان 80 کیلومتر تا ایذه 85 کیلومتر و تا شوشتر 
هفتکل،  اهواز،  محور  دارد.  فاصله  کیلومتر   100 نیز 
ارتباطی  محور  اصلی ترین  شهرکرد،  به  ایذه  باغملک، 
استان خوزستان به استان های چهارمحال و بختیاری و 

اصفهان محسوب می شود.
آب و هوا: آب و هوای هفتکل گرم و نیمه مرطوب 
است که بیشینه دمای هوا در تابستان به 48 درجه باالی 
صفر و کمینه دمای هوا در زمستان به 2 درجه زیر صفر 
 380 حدود  ساالنه  بارندگی  متوسط  میزان  می رسد. 

میلی متر است.
پوشش گیاهی: پوشش گیاهی منطقه معموالًعلفزارهای 
فصلی و دارای بوته های َکنگر، کتیرا، پونه، سیرکوهی، 
خارشتر و درختان انار، برهان، کنار و نخلهای پراکنده 

است.
جانوران و پرندگان:

همچون؛ پلنگ، مار، خرس، روباه، شغال، سوسمار، 
لک  تیهو،  کبک،  کوهی،  بز  گراز،  کفتار،  گرگ،  قوچ، 
لک و شاهین در منطقه یافت می شوند؛ ولی در گذشته 

جانورانی چون یوزپلنگ و آهو نیز یافت می شد.
رودها و منابع آبی:

رود تنباکوکا در 5 کیلومتری خاور هفتکل.
رود شور باریک در 5 کیلومتری شمال شهر هفتکل.

رود آب شکر در 6 کیلومتری جنوب خاوری مرکز 
هفتکل.

باستانی بن  نزدیکی روستای  آبشار زیبای مالرانی در 
آسیاب و ته مانده های آسیاب های آبی قدیم و چشمه آب 

شیرین
به  هفتکل  جاده  کیلومتری   20 در  شور  برم  تاالب 

باغملک.
قشقایی  و  بختیاری  لر  هفتکل  مردم  مردم شناسی: 

هستند.
دارسی در حدود سال  نفتی  کنسرسیوم  بافت شهر: 
1306 خورشیدی در این شهر ساختمان های بسیاری را 
برای کارشناسان انگلیسی و کارگران بومی خود بنا نهاد.

در بافت این منازل مسکونی ساختمان های آموزشی، 
و  بیمارستان  و  درمانگاه  استخر،  باشگاه،  سینما، 
آتش نشانی پیش بینی شد. هفتکل در آن دوران عروس 
شهرهای خوزستان خوانده می شد. اما شهرداری هفتکل 
تا سال 1346 تشکیل نشد. بخشداری هفتکل در سال 

1310 تشکیل شد.
حدود  در  هفتکل  جمعیت   ،1355 سال  آمار  طبق 
12000 نفر بوده است. این شهر دارای 550 دستگاه خانه 
کارگری، 120 دستگاه کارمندی، سه باشگاه، سه استخر 
شنای مدرن، دو دبیرستان و سیزده دبستان بوده و تعداد 
دانش آموزان مشغول به تحصیل آن 3700 نفر بوده است 
و ادارات دولتی آن شامل: بخشداری، اداره پست، دارایی، 
آمار، آموزش و پرورش و کالنتری بوده است و تعداد 
کارکنان دولت در آن سال، 156 نفر بوده است. همچنین، 

شهر دارای یک فرودگاه نیز بوده است. 
مدرسه   22 دبستان،   24 دارای  شهر  این  هم اکنون 
راهنمایی، 16 هنرستان و 2 دبیرستان می باشد که تعداد 

6700 نفر دانش آموز در آن مشغول تحصیل اند.
هفتکل در جنگ جهانی دوم:

 )1941 اوت   25(  1320 شهریور  سوم  روز  در 
نیروهای انگلیس و شوروی )متفقین(

علی رغم اعالم بی طرفی کامل ایران در جنگ جهانی 
دوم، ورود به ایران را آغاز کردند و انگلیس با تنها پنج هزار 
سرباز توانست خاک ایران را به اشغال درآور اهمیت منطقه 
نفت خیز هفتکل و اتکای اقتصادی - نظامی دولت انگلیس 
به استخراج نفت آن، پای نیروهای انگلیسی را به شهر 
 Golden کشاند. انگلیسی ها، چاه شماره 20 هفتکل را
Well می نامیدند، چون 20 هزار بشکه نفت از آن، موتور 

محرکه خودروهای نظامی شان را تأمین می کرد.
مقاومت استوار گنجی:

در برابر تهاجم متفقین بسیاری از فرماندهان لشکرها، 
راه فرار را در پیش گرفتند و کوچک ترین مقاومتی نشان 
ندادند. فقط در جنوب و غرب لشکرهای، خوزستان و 

کرمانشاه تا حدودی مقاومت کردند
که  گنجی  اهلل  عنایت  استوار  هفتکل،  شهر  در  اما 
فرمانده ژاندارمری ُفلوتین Float-In هفتکل بود، وقتی 
خبردار شد هواپیماهای متفقین قصد فرود در فرودگاه 
هفتکل را دارند، خود را به آنجا رساند و اجازه نشستن به 
هواپیماها را نداد. اطرافیان به او می گفتند شاه تسلیم شده 
و کشور را به متفقین سپرده، تو هم تسلیم شو و خودت 
را به خطر نینداز، اما گنجی گفت: »من سربازم! مملکت 
مال شاه نیست؛ و من سرباز شاه نیستم، من سرباز وطنم!«
به فرودگاه رساند و  بر اسب، خود را  استوار سوار 
تفنگش را به آسمان که در تسخیر جنگنده های متفقین 
بود نشانه رفت و توانست بعد از چند شلیک، هواپیمای 
کند.  ساقط  بود  آمدن  فرود  حال  در  که  را  انگلیسی 
و  فرودگاه  دید،  چنین  را  اوضاع  وقتی  دوم،  هواپیمای 
اطراف آن را به گلوله بست که دراین بین استوار گنجی 
کشته و پیرمردی بنام »قِلیچ اصالنی« که از عشایر قشقایی 

بود و برای کمک به استوار آمده بود نیز زخمی شد.
اقتصاد: این شهر هم اکنون دومین شهر نفتی خاورمیانه 
محسوب می شود و از 24 چاه نفت این منطقه سالیانه 

بالغ بر ده میلیون تن نفت استخراج می شود.
در نشریه هفتگی هفت روز در هفتکل و نفت سفید، 
هفتکل و نفت سفید روزانه یکصد و شصت وهشت هزار 
بشکه نفت خام تولید و صادر می کردند هفتکل به جز نفت 
و گاز، معادن سنگ، گچ و آهک نیز دارد. ورود صنعت 
نفت به شهر هفتکل باعث ایجاد مدرسه، فرودگاه، جاده، 
سیستم آب و فاضالب، بهداشت و درمان، بیمارستان، 
خدمات رفاهی و اجتماعی در منطقه شد. هنگام ورود 
صنعت نفت به این شهر جامعه آن عشایری بود و نفت 
برای این که به بقای خود ادامه دهد بافت این جوامع را 
از عشایری به شهری تغییر داد و نیروهای تحصیل کرده 

از داخل و خارج کشور را جذب کرد.
شرکت سیمان خوزستان در کیلومتر جاده 22 هفتکل 

قرار دارد که روزانه 8.800 تن سیمان تولید می کند.
تولید  بزرگ  نمره یک  دومنبع  دو معدن مهرآباد  و 
سنگ گچ در استان هستند، همچنین 27 کوره آهکپزی 

در هفتکل فعال است.
صنعت قالی بافی در هفتکل رونق دارد. هفتکل یکی 
از مراکز عمده تولید گلیم در استان خوزستان است و 

محصوالت آن به کشورهای خارجی صادر می گردد.
نفت و گاز:

نخستین چاه نفت هفتکل در سال 1306 حفر شد و 
نفتی هفتکل، سال ها بزرگ ترین تولیدکننده نفت  میدان 
ایران بود که از 15 حلقه چاه نفت حفاری شده تا سال 

صادر  نفت،  بشکه  میلیون   9.5 ساالنه  میالدی،   1964
می شد. این رقم در سال 1969 از 11 حلقه چاه به 11.3 
میلیون بشکه و در سال 1970 از 9 حلقه چاه به 13.8 
میلیون بشکه نفت افزایش یافت هم اکنون نیز روزانه حدود 
23 هزار بشکه نفت از میدان نفتی هفتکل تولید می شود 
تازه ترین مطالعات از بررسی عملکرد میدان نفت سفید 
نشان می دهد که از سال 1324 )زمان آغاز بهره برداری از 
این میدان( تا پایان سال 87، 435 میلیون بشکه نفت و یک 
هزار و 100 میلیارد فوت مکعب گاز گنبدی از این مخزن 
با 16 حلقه چاه تولیدی،  نیز  تولیدشده است. هم اکنون 

روزانه به طور متوسط 18 هزار بشکه نفت تولید می شود.
در سال 1313 خورشیدی نخستین حفاری به منبع 
عظیمی از گاز رسید که از نوع گاز مرغوب بود و روزانه 
 72 در  که  مسجدسلیمان  به  گاز  مترمکعب   160.000
 6.8 لوله های  توسط  دارد،  قرار  سفید  نفت  کیلومتری 
اینچی فرستاده می شد تا به سوخت توربین های آن برسد.

دبیرستان رودکی:
دبیرستان رودکی هفتکل با طرح کلیسایی ساختمان 
آن 3000  کرد. وسعت  کار  به  آغاز  در سال 1318  آن 
مترمربع می باشد و دارای آزمایشگاه، دستگاه های تهویه 
سرد و گرم آبدارخانه، کتابخانه و میادین ورزشی بود و 
دانش آموزان بسیاری از نقاط استان برای ادامه تحصیل به 
آنجا می آمدند این دبیرستان، زمانی 650 دانش آموز داشته 

که بسیاری از آن ها امروزه از نخبگان ایرانند.
و  سید  نژاد  نیک  موسی  افراد سرشناسی همچون:   
حمیدحسن زاده و اسماعیل کاظمی و سیروس رادمنش 
و حیات ممبینی و مسعود کاظمی در سال 61 در این 
دبیرستان دیپلم گرفته اند. از مدیران این دبیرستان، تنها 
مکوندی«  جوادی  »محمدعلی  فیزیک  بومی  کارشناس 
را می توان نام برد که پس تر ریاست فرهنگ چند شهر 
استان خوزستان همانند اهواز را بر دوش کشیدند. این 

دبیرستان، نماد فرهنگی هفتکل است. ]نیازمند منبع[
همایش بزرگ رودکی:

همایش  عنوان  تحت  همایشی   1384 فروردین  از 
از  هفتکلی ها  آوری  گردهم  باهدف  و  رودکی  بزرگ 
اقصی نقاط جهان، در دبیرستان رودکی برگزار می شود. 
در این گردهمایی ها بسیاری از دانش آموختگان قدیمی 
این دبیرستان از کشورهایی همچون اتریش، آلمان، کانادا، 

آمریکا، انگلیس و کویت حضور داشتند.
چهره های سرشناس:

مجید باقری نیا )فوتبالیست و سرمربی فوتبال(
هدایت ممبینی )داور فوتبال(

عبداهلل ویسی )بازیکن سابق و مربی فعلی فوتبال(
حبیب اهلل ایگدر )نائب قهرمان جودو جهان(

صفر ایرانپاک )فوتبالیست معروف تیم پرسپولیس و تیم ملی(
اسماعیل کاظمی )عضو هیئت مدیر شرکت عملیات 

اکتشاف نفت، زمین شناس نفت(

روستای 100 درصد باسواد در ایران
روستای دیزباد باال در نیشابور، روستایی که 
صد در صد مردم آن باسواد هستند و به همین 
ایران می دانند!  را متمدن ترین روستای  دلیل آن 
اولین مدرسه روستا در سال 1312 تأسیس شد 
سال  در  روستا،  این  داشت!  نام  ناصرخسرو  و 
که  روستاهایی  معدود  از  یکی  به عنوان   1348
ثبت  به  یونسکو  در  است،  باسواد  در صد  صد 
این  باعث شده  که  نکاتی  از  دیگر  یکی  رسید! 
جایگاه  ایران،  روستاهای  سایر  میان  در  روستا، 
وقتی  است!  زباله  تفکیک  باشد،  داشته  ویژه ای 
وارد روستا می شویم، اولین چیزی که توجه ما را 
جلب می کند، تابلویی هست که این شعار روی 
آن نوشته شده است که، مبادا شکار، مبادا تبر بر 

درخت و بهار، محیط و زمین را نکو پاک دار!
 روستایی پر از توربین های بادی که وقتی به 
چند کیلومتری آن می رسید تغییر ناگهانی دما را 
به خوبی حس می کنید و خنکای ناشی از آب و 
هوای مطبوع آن، حال و هوای روح و جسمتان 
را عوض می کند. دیزباد روستایی پلکانی با آداب 
و رسوم خاص و مردمانی مهمان نواز است که 
حتی به عنوان یکی از باسوادترین روستاهای دنیا 

در یونسکو ثبت شده است. 
میراث  اداره  رئیس  اعتمادی،  محمداسماعیل 
رضوی  خراسان  استان  گردشگری  و  فرهنگی 
روستاهای  از  یکی  »دیزباد  می گوید:  دراین باره 
شگفت انگیز و ناشناخته در ایران است که بیشتر 
افراد آن تحصیلکرده هستند و به ندرت کسی پیدا 
می شود که ترک تحصیل کرده و یا مدرک دیپلم 
داشته باشد. بیشتر افراد حاضر در روستا مدرک 
دانشگاهی گرفته و به شهر مهاجرت کرده اند تا 

به مردم و کشورشان خدمت کنند. 
که  گذشته  زمان  در  روستا:  مدرسه  اولین   -
خواندن  درس  برای  زیادی  ارزش  خانواده ها 
بچه هایشان قائل نبودند و صرفاً بچه ها را به عنوان 
یک نیروی اقتصادی برای تأمین نیازهای خانواده 
می دانستند، دیزبادی ها اولین مدرسه روستا را در 
سال 1312 تأسیس کردند. مدرسه ای که باعث 

دگرگونی فرهنگی این روستا شد.
تعداد  ناصرخسرو،  مدرسه  تأسیس  از  »بعد 
مدرسه  به  را  بچه هایشان  روستاییان  از  کمی 
مدرسه  فایده  وقتی  مدتی  از  بعد  اما  فرستادند 
دهان به دهان  مردم  بین  در  خواندن  درس  و 
تا  گرفتند  تصمیم  خانواده ها  بیشتر  پیچید، 
به  علم  کسب  و  تحصیل  برای  را  فرزندانشان 
دیگر  برخالف  مدتی  از  بعد  بفرستند.«  مدرسه 
مناطق کشور که خیلی سخت بچه هایشان را به 
به  دیزباد  در  رفتن  مدرسه  می فرستادند  مدرسه 
یک کار عادی تبدیل شد و خانواده ها کمتر برای 
می گرفتند.  بچه هایشان سخت  به  رفتن  مدرسه 
»این کار مردم روستا ماندگار شد و باعث شد تا 
نخبگانی به جامعه تحویل دهد که موجب فخر و 
مباهات همه روستاییان بشود. طوری که در سال 
1348 دیزباد به عنوان یکی از معدود روستاهای 
جهانی  سازمان  در  جهان  باسواد  صددرصد 

یونسکو ثبت شد.«
که  دالیلی  از  یکی  می گوید  اعتمادی 

مدارس  در  فرزندانشان  حضور  مانع  خانواده ها 
و  دفتر  همچنین  و  کتاب ها  هزینه  می شدند 
مداد و لوازم التحریر بچه ها بود که مدیر مدرسه 
را  مشکل  این  جالب  ایده ای  با  ناصرخسرو 

برطرف کرد.
»مدیر مدرسه بعدازاینکه دید استقبال بچه ها 
از مدرسه نسبت به روستاهای دیگر بیشتر است 
مدرسه  به  را  فرزندانشان  که  خانواده هایی  به 
شد.  جویا  را  علت  و  زد  سر  بودند  نفرستاده 
به  عده ای  شد  متوجه  مدرسه  مدیر  بعدازاینکه 
فرزندشان  مناسب،  مالی  توانایی  نداشتن  خاطر 
را به مدرسه نمی فرستند با برنامه ریزی هایی که 
انجام داد توانست کاری کند که آموزش تا مقطع 
باشد.  رایگان  روستا  بچه های  برای  دبیرستان 
به عنوان  دیزباد  ثبت  عوامل  از  یکی  که  ایده ای 

یکی از روستاهای باسواد دنیا شد.«
وسیله  اوایل  خصوصی:  برق  شبکه  اولین   -
با  که  بود  مولدی  دیزباد،  روستای  روشنی بخش 
زغال سنگ کار می کرد. بااین حال با غروب خورشید 
و تاریک شدن هوا، تنها وسیله روشنی بخش مردم 
سوسوی ستارگان بود. این بود که مردم روستا به 
فکر افتادند تا همانند مردم شهرهای تهران، تبریز 
و مشهد فکری به حال رفت وآمد در شب بکنند.  
کاری که محصالن و دانش آموزان دیزبادی به خوبی 
از پس آن برآمدند و اولین شبکه برق خصوصی 

روستا را به کار انداختند.
سرمایه  دیزبادی  معلمان  و  آموزان  »دانش 
عظیمی برای مردم روستا بودند. آنها با همکاری 
یکدیگر و مردم و با استفاده از چراغ های سفالی، 
فلزی و شیشه ای منازل، کوچه ها و حتی معابر 
روستا را مجهز به برق و روشنایی کردند تا مردم 
برای رفت وآمد در تاریکی هوا مشکلی نداشته 
باشند.« کسانی بودند که هر شب نردبان به دوش، 
همراه با ظرف های نفتی و روغن گیاهی و حیوانی 
فانوس های  و  دیوارکوب  چراغ های  دست،  در 
آویزان روی تیرهای چوبی را روشن می کردند. 
»البته بیشتر این چراغ ها به خاطر اینکه مخزنشان 
کوچک بود و همچنین به خاطر سوخت کم، تا 
ساعاتی بعد از بامداد روشن می ماندند. بااین حال 
بیشتر مردم سعی می کردند تا با تاریک شدن هوا 
خودشان را به خانه برسانند و به تاریکی شب 
نخورند. برای همین روشن نبودن روستا در آن 

ساعات مشکل چندانی به حساب نمی آمد.«
- هفت شهر عشق: دیزبادی ها به فرهنگ و 
سنت خود بسیار پایبند هستند. یک از سنت هایی 
که هرساله و در آخرین جمعه مردادماه برگزار 
می شود روز نوحصار است که از سنت های زیبا 

و معروف این دیار است.
دیگر  در  که  کسانی  روستا،  اهالی  »تمامی 
های  دیزبادی  و همچنین  شهرها ساکن هستند 
مراسم  در  می کنند  از کشور، سعی  مقیم خارج 
این  در  حضور  که  چرا  کنند  شرکت  نوحصار 
تواضع  و  یکرنگی  وحدت،  نشان دهنده  مراسم 

شرکت کنندگان در آن است.«
به  محلی  گویش  در  نو  می گوید  اعتمادی 
دره یو شکلی می گویند که قسمت اول مراسم 
در  قلعه ای  برگزار می شود. حصار هم  آنجا  در 

آن  در  مراسم  این  دوم  قسمت  که  روستاست 
توسط  نوحصار  سنتی  »مراسم  می شود.  برگزار 
شخصی به نام خاکی خراسانی نقل شده است 
و در دو نقطه نوحصار دیزباد علیا و سخالناب 
روایتی  سنت  این  شود.  می  برگزار  آباد  قاسم 
است عرفانی از سیر و سلوک یک عارف به نام 
بوده و  به خاکی خراسانی مشهور  امام قلی که 

قدمتی 300 ساله دارد.«
برخی دیگر اما معتقدند که این سنت از کتاب 
منطق الطیر عطار و حدیقه الحقیقه سنایی و چند اثر 
عرفانی دیگر نشات گرفته و مضمونی از شرح 
معراج عرفا است. »در این سنت، افراد با عبور از 
دو وادی در قسمت اول و پنج وادی در قسمت 
می پیمایند  را  عشق  وادی  هفت  مجموعاً  دوم، 
تا به مرتبه فنا فی اهلل برسند. البته بعضی از این 
صحبت ها فقط سینه به سینه منتقل شده و نمی توان 
با قطعیت در مورد درستی یا نادرستی آن نظر داد.«
روستای آسیاب های آبی: به گفته اعتمادی، در 
قصرالریح  به عنوان  را  دیزباد  قرن سوم هجری، 
می شناختند. بعد از آن هم، این روستا به چهل 
تغییر  دیزباد  به  هم  بعدتر  کمی  و  اشکوب 
در  روستا  این  که  عنوانی  مهم ترین  اما  داد.  نام 
تاریخ چندین ساله خود یدک می کشد روستای 
آسیاب های آبی است که در زمان حمله مغول ها 

به این نام شهرت یافت. 
»در زمان حمله مغول ها به نیشابور، دیزباد یکی 
از روستاهایی بود که از این بالی خانمانسوز در 
امان ماند. به همین علت در مدت زمان کمی، به 
مرکز آسیاب گندم های منطقه تبدیل شد و مردم 
از شهرها و روستاهای مختلف به اینجا می آمدند 

تا گندمشان را آسیاب کنند.«
بیشتر دیزبادی  بدانید هنوز هم  جالب است 
را  باغداری  یعنی  اجدادی شان  و  آبا  شغل  ها 
منابع  به  روستا  باغداران  نگاه  و  می دهند  ادامه 
تولید، نگاهی کاماًل علمی است. »برای استفاده 
بهینه از آب، تمامی استخرها و کانال های خاکی 
روستا  کشاورزان  حتی  است.  داده شده  پوشش 
هم با تراس بندی های فراوان، اراضی حاصلخیز 
ایجاد کرده اند تا تعادل دام و مرتع کاماًل رعایت 
شود.« این کارها در کنار توجه ویژه به سالمت و 
کیفیت محصول باعث شده تا این منطقه به عنوان 
به  آلو  و  گیالس  عمده  صادرکنندگان  از  یکی 
تبدیل  خلیج فارس  حاشیه  و  اروپایی  بازارهای 
شود. »تنوع و کیفیت گیاهان دارویی یکی دیگر 
از سرمایه های طبیعی روستاست و برای بعضی از 

خانواده ها منبع درآمد محسوب می شود.«
از ماسوله، دیزباد معروف ترین روستای  بعد 
پلکانی در ایران است با این تفاوت که پوشش 
و  انبوه  ماسوله  مثل  دیزباد  روستای  جنگلی 
و  گل ها  انواع  بهار  فصل  »در  نیست.  سرسبز 
گل  خاکشیر،  تره،  شاه  مانند  دارویی  گیاهان 
ختمی، پرسیاوشان و... در ارتفاعات می روید و 
چشم انداز زیبایی در روستا ایجاد می کند. هرچند 
این سرسبزی و طراوت بیشتر در فصل بهار و 
باعث  موضوع  همین  اما  می شود  دیده  تابستان 
شده تا آب وهوای روستا در این دو فصل از سال، 

معتدل و بسیار دلپذیرتر و مطبوع باشد.

با عجیب ترین و متمدن ترین روستای پل باستانی در مسیر چم میشان یا لیشان
ایران آشنا شوید!
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پول  و حفظ سالمتی  اندام  تناسب  ماندن،  برای جوان   ما  از  بسیاری 
زیادی خرج می کنیم. از خریداری محصوالت ضدپیری گرفته تا داروهای 
کاهش وزن و رژیم های غذایی مختلف،  هر کاری را برای رسیدن به طول 
آنها  از  هیچ کدام  بااین حال،  می دهیم.  انجام  ایده آل  اندامی  و  باالتر  عمر 
اما ژاپنی ها بدون تالش زیاد،  دائمی نیستند و تأثیر چندانی هم ندارند؛ 
همچنان که سنشان باال می رود، به شکل طبیعی سالم، خوش اندام و جوان 
باقی می مانند. واقعًا راز طول عمر ژاپنی ها چیست؟ در ادامه این مطلب به 

شما خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
1- ورزش برنامه هرروز آنهاست: ژاپنی ها دوست دارند ورزش و کار 
آنها سعی می کنند ورزش هایی  انجام شود.  یکدیگر  کنار  در  روزانه شان 
مانند دوچرخه سواری، پیاده روی و دویدن آرام را چاشنی کار روزانه شان 
کنند. مردم ژاپن ترجیح می دهند هر روز زمانی را به انجام فعالیت های 
بدنی خفیف اختصاص دهند تا اینکه به باشگاه بدنسازی بروند و عضله 

سازی کنند.
2- زیاد دسر نمی خورند: ژاپنی ها شیرینی خیلی زیاد در رژیم غذایی 
را نمی پسندند. آنها می دانند مصرف شکر چه پیامدهایی دارد؛ بنابراین از 
خوردن آن صرف نظر می کنند. نه اینکه دسر دوست نداشته باشند؛ فقط 

زیاده روی نمی کنند.
صبحانه  می خورند:  صبحانه  وعده  در  را  غذاهایشان  بهترین   -3
اصلی ترین وعده غذایی روزانه در ژاپن است. ژاپنی ها بیشترین غذا را در 

همین وعده مصرف می کنند.
ماهی،  املت،  بخارپز،  برنج  سبز،  چای  شامل  معموالً  ژاپنی  صبحانۀ 
داده اند  نشان  پژوهش ها  است.  غذاهایی  چنین  و  توفو  با  میسو  سوپ 
افرادی که غذای بیشتری را در صبحانه و غذای کمتری در شام می خورند 

سریع تر به وزن ایده آل می رسند.
4- در تمام وعده های غذایی شان برنج دارند: یکی از مهم ترین عوامل 

چاقی ایرانیان مصرف بی رویه غالت و نشاسته است.
سالم ترین  از  یکی  برنج  دارند.  برنج  وعده غذایی شان  هر  در  ژاپنی ها 
دارد، وزن بدن را در حد  فوایدی که  بر  دنیا است که عالوه  غذاها در 

مطلوب حفظ می کند.
5- از روش های سالم برای پخت وپز استفاده می کنند: ژاپنی ها به سالم  
سنگین  غذاهای  زیاد،  روغن  از  آنها  می دهند.  اهمیت  بسیار  غذا  بودن 
و  تازه  غذاهای  از  عوض،  در  می کنند.  پرهیز  ناسالم  خوراکی های  و 
روش های پخت سالِم غذا مانند تفت  دادن سریع، کباب کردن، بخارپز 

کردن و آب پز کردن استفاده می کنند. آنها بر این باورند که پخت زیاد مواد 
غذایی، ارزش غذایی آن ها را از بین می برد.

6- از هر خوراکی، تکه ای کوچک می خورند: ژاپنی ها به جای خوردن 
حجم زیادی از یک غذا، انواع غذاها را به مقدار کم در یک وعده می خورند. 
تربیت ژاپنی ها به این شکل است که غذا را آرام میل می کنند و با هر لقمه از 
آن لذت می برند. آنها هرگز بشقابشان را پر نمی کنند، بلکه هر غذا در ظرف 
جداگانه ای سرو می شود، سپس کمی آن را تزئین می کنند و بیشتر، زیبایی 

طبیعی خود غذا را به نمایش می گذارند.
7- از مواد غذایی تازه مخصوص هر فصل استفاده می کنند: آنها مواد غذایی 
را متناسب با فصل ها انتخاب می کنند. بدین ترتیب، غذا از نظر طبیعی بهترین 
کیفیت را دارد. در ژاپن، سوپرمارکت ها پر از موادغذایی تازه هستند. ژاپنی ها 

می گویند هر محصول به محض برداشت باید تازه تازه مصرف شود.
8- بیشترین مصرف ماهی در جهان را دارند: مردم ژاپن عاشق غذای 
ژاپنی ها  همۀ  نباشند؟  این طور  چرا  اصال  هستند،  ماهی  به ویژه  خانگی 
خودشان انواع خوراک ماهی، سوپ میسو، برنج بخارپز، سبزیجات تازه، 
اینکه  با  می خورند.  و  می کنند  درست  میوه ای  دسر  و  دریایی  غذاهای 
ژاپنی ها 2 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اما 1۰ درصد از 

ماهی جهان را مصرف می کنند. با این حجم از اسیدهای چرب امگا 3 که 
مردم ژاپن در روز مصرف می کنند، جای تعجبی ندارد که چرا آنها عمر 

طوالنی تری نسبت به سایر ملت ها دارند.
9- غذای آنها از مواد اولیه سالم تهیه می شود: مواد اولیه ای که هر ژاپنی 
برای پخت وپز در خانه اش دارد فوق العاده است. تمام خوراکی هایشان را 
از مواد سالم و مغذی تهیه می کنند. همین سبب می شود زندگی سالم تر و 
طوالنی تری داشته باشند. اگر قیافه شان به سنشان نمی خورد، دلیلش سبک 
زندگی و عادات غذایی سالم آنهاست. آنها از این دو همچون سپری در 
چربی های  و  بیماری ها  پیری،  نشانه های  چروک صورت،  و  چین  برابر 

مضر در بدنشان استفاده می کنند.
1۰- از غذا خوردن لذت می برند: رژیم گرفتن برای مردم ژاپن کاماًل 
لذت  فوق العاده شان  غذاهای  از  که  می دهند  ترجیح  آنها  است.  بی معنی 
و  تکنیک ها  از  آنها  بکشند.  گرسنگی  وزن  کاهش  برای  اینکه  تا  ببرند 
آموزه های خودشان برای سالم ماندن استفاده می کنند و ترجیح می دهند 
درست غذا بخورند تا مجبور نشوند رژیم بگیرند. آنها قدردان این عادات 
آنها نقش مهمی  افزایش طول عمر  غذایی شان هستند که در سالمتی و 

داشته است.

درد عصب دندان
درد عصب دندان از دردناک ترین تجربه ها برای یک فرد 
به صورت موقت مخصوصًا در  برای رفع درد  اما  می باشد 
بمانیم  امان  از ویروس کرونا در  این مدت که می خواهیم 
غیر از مصرف داروهای شیمیایی میتوانید از راه های درمان 

خانگی استفاده کنید.

زردچوبه، در درمان درد عصب دندان بسیار مؤثر است. 
به عنوان  که  است  قوی  ضدالتهابی  گیاه  یک  زردچوبه، 
اما  است،  شناخته شده  التهاب  کاهش  در  مؤثر  ایبوپروفن 
قاشق   1 به  را  گرم  آب  قطره  چند  جانبی.  عوارض  بدون 
چای خوری پودر زردچوبه اضافه کنید تا یک خمیر سفت 
بدست آید؛ به وسیله یک تکه پنبه، از این خمیر بردارید و 
به لثه دندان آسیب دیده خود بزنید این درمان را 3 تا 4 بار 

روزانه تکرار کنید.

آب نمک است آب نمک به دلیل خواص اسمو تی اش بر 
روی دندان اثر می گذارد و معروف است، به راحتی، توسط 
پوشش جذب می شود و به ریشه که حل مشکل است، وارد 
اونس آب   4 در  را  نمک  قاشق چای خوری   1/2 می شود. 
گرم بریزید.  1/4 لیوان را در داخل دهانتان بریزید و تکان 
دهید، به مدت 2۰ تا 3۰ ثانیه نگه دارید این کار را تا زمانی 
که لیوانتان خالی شود، انجام دهید این درمان را 3 تا 4 بار 

در طول روز تکرار کنید.

ضدسرفه  خانگی بخورید!
- دمنوش شیرین بیان و رازیانه

رازیانه  و  شیرین بیان  یعنی  طبیعی  خلط آور  دو  ترکیب 
باعث دفع مخاط میشه و سرفه ها رو کم می کنه.

مواد الزم برای تهیه:
ریشه شیرین بیان و دانه رازیانه هر کدوم 1 قاشق کوچک 

معادل 5 گرم
آب 1 لیوان معادل 25۰ میلی لیتر

روش تهیه و استفاده:
 ابتدا به مدت 5 دقیقه ریشه شیرین بیان و تخم رازیانه رو 
تو آب بجوشونید، بعد در ظرف رو بگذارید و اجازه بدید 

به مدت 1۰ دقیقه استراحت کنه.
تا  کنید  میل  گرم  به صورت  رو  نوشیدنی  این  می تونید   

تأثیرش بیشتر بشه، بهتره این دمنوش رو ناشتا و دو تا سه مرتبه 
در روز میل کنید.  توجه داشته باشید افرادی که فشارخون باال 
دارند باید قبل از مصرف چنین دمنوش هایی با پزشک مشورت 

کنند چون شیرین بیان باعث افزایش فشارخون می شه.

درمان میگرن و سینوزیت با پیاز
کنید  قارچ  لیمو سنگی چهار  به اندازه  پیاز  دونه  یک 
باپوست و دو قارچ از پیاز رو جلو بینی قرار دهید مکش 
میکند  سوزش  ابرو  باالی  که  کنید  مکش  اونقدر  کنید 
اجازه دهید سوزش کند اشک می آید این اشک میکروب 
دستمال کاغذی  با  دائم  این رو  نیست  اشک  دیگر  است 
پاک کنید و درون کیسه قرار دهید اگر یک قطر از اشک 
وارد دهان شود مسموم می شوید دقت کنید و مواظب 
باشید تا اشک وارد دهانتان نشود و دو قارچ بعدی پیاز را 
هم همین کار را بکنید این کار رو یک روز در میان انجام 
دهید به مدت یک یا دو هفته بستگی به شدت سینوزیت 
و میگرن دارد و با این کار به طورکلی سینوزیت و میگرن 

درمان می شود و از بین می رود.

نوشیدن آب گرم با معده خالی !!
اتحادیه بیماریهای ژاپنی آخرین تجربه درمان با آب که 

نتایج صد درصد برای بیماریهای زیر را دارد منتشر کرد:
سردرد شدید، فشارخون، کم خونی، درد مفاصل، فلج، 
التهاب  سرفه،  چربی.  صرع،  قلب،  تند  یا  شدید  ضربان 
به  که  بیماری ای  هر  و  شرایین  التهاب  سل،  آسم،  حلق، 
مجاری ادرار مربوط می شود. زیادی ترشح اسید و التهاب 
معده، کم اشتهایی و هر بیماری ای که به چشم و گوش و 

حنجره مربوط می شود.
- روش درمان با آبی که بجوش آمده

هر روز صبح زود از خواب بیدار شو و 4 لیوان آب با 
معده خالی بخور 16۰ میلی که آب باید گرم باشد ولی نه 
آنقدر که زبان را بسوزاند ولرم نزدیک به گرم باشد و تا 

45 دقیقه بعد هیچ گونه غذایی نخورید.
تا 2 ساعت آب نخورید. بعضی  از هر وعده غذا  پس 
از افراد یا مریض هایی که در اوایل برای نوشیدن 4 لیوان 
تا  بنوشند  آب  کمتر  می توانند  مشکل دارند  یک وقت  در 

یواش یواش به 4 لیوان برسد.
معین  مدت  در  زیر  امراض  برای  آب  با  درمان  نتایج 

زیر ثابت شده:
- مرض قند 3۰ روز
- فشارخون 3۰ روز

- مشکالت معده 1۰ روز
- انواع سرطان 9 ماه

- سل و التهاب شرائین 6 ماه
- کم غذایی 1۰ روز

- مشکالت مجاری ادرار 1۰ روز
- مشکالت بینی و گوش و حنجره 2۰ روز

- مشکالت عادت ماهیانه 15 روز
- مشکالت قلب و انواع آن 3۰ روز

- سردرد شدید 3 روز
- کم خونی 3۰ روز

- چربی 4 ماه
- صرع و فلج 9 ماه

- مشکالت دستگاه تنفسی 4 ماه

درمان انواع زانودرد

از  آن یکی  با  مرتبط  مشکالت  و  زانو  درد 
همین  به  است.  امروزی  جامعه  دردهای  شایعترین 
این مطلب به چگونگی تشخیص و نحوه  دلیل در 

درمان می پردازیم.
علل  از  می تواند  سنتی  طب  نظر  از  زانو  درد 
صفرا  حتی  یا  و  سودا  یا  و  بلغم  همچون  مختلفی 
باشد. در موارد بسیار نادری هم از خلط دم ممکن 

است درد زانو بوجود بیاید.
زانودرد  نوع  این  صفراوی:  زانودردهای  الف- 

شیوع کمی در جامعه دارد.
کسانی  در  زانودرد  نوع  این  تشخیصی:  عالئم 
صفرای  درجه  و  هستند  صفراوی  که  میاید  بوجود 
آنها هم باال است. علت به وجود آمدن زانو درد در 
از  از خشکی زیاد مفصل است که  ناشی  افراد  این 
شدت صفرا بوجود می آید. این خشکی نمودش در 
و  سوزش  مفصل،  دادن  صدا  زانو،  مفصل  خشکی 

درد داخل مفصل می باشد.
نحوه درمان:

واحد  دو   + عسل  واحد  )دو  سرکه انگبین   -1
این  از  طبیعی(  سرکه  لیوان  یک   + کاسنی  عرق 
ترکیب یک سوم لیوان ریخته الباقی را آب ریخته و 

یکساعت بعد شام میل شود. )4۰ شب(
یک  قمری  ماه  سوم  ربع  در  عام  حجامت   -2

مرحله
3- کاهش صفرازاها

4- اگر این بیماری مدت زیادی باشد که بوجود 
آمده است برای ترمیم غضروف از ترکیب زیر شبها 

موقع خواب استفاده شود )4۰ الی 8۰ روز(
5- یک لیوان شیر طبیعی + دو قاشق غذاخوری 

پودرسنجد + دو قاشق غذاخوری عسل
در  زانودرد  نوع  این  بلغمی:  زانودردهای  ب- 

جامعه زنان بسیار شایع است.
بلغمی مزاجها  این زانودرد در  عالئم تشخیصی: 
و کسانی که غلبه بلغم دارند عموما به وجود می آید. 
است.  زانو  مفصل  در  بلغم  رسوب  از  آن هم  علت 
وقتی بلغم در مفصل زیاد شود و رسوب کند باعث 
تورم همراه درد می شود. در اصطالح عوام می گویند 

زانو آب آورده است.
توصیه  زیر  موارد  درمان  برای  درمان:  نحوه 

می شود
1-کاهش غذاهای سردوتر

واحد  واحدعسل+1   3( دوسین  ترکیب  2-از 
قاشق  یک  ساعت  هشت  هر  کوب(  نیم  سیاه دانه 

مرباخوری میل شود )4۰ الی 12۰ روز(
3- ارده با شیره روزی یک پیاله صبحانه

4- روغن مالی هر شب با روغن سیاهدانه و بادام 
تلخ ترکیبی

5- بادکش زانو یک شب در میان 21 مرحله
6- انجیر شبی 7 عدد خیس کرده میل شود.

لیوان  7- دم کرده زنجفیل و دارچین روزی یک 
توصیه می شود.

طول درمان این نوع زانودرد بسته به شدت بلغم 
بین 2 تا 6 ماه است.

ج- زانودرد سوداویی: این نوع زانودرد در جامعه 
در  هم  و  زنان  جامعه  در  هم  و  است  شایع  بسیار 

مردان به وفور یافت می شود.
یا  باشند  سوداوی  که  کسانی  تشخیصی:  عالئم 
غلبه سودا داشته باشند احتماالً دچار اینگونه زانودرد 

می شوند. زانودردی است که زانوها الغر و در حین 
باز و بسته شدن صدا می دهد. به دلیل رسوب سودا 
زانودردی  بروز خشکی همراه سردی  در مفصل و 
بوجود میاید که دائم سرد است و اگر پیشرفت کند 
مفصل دچار تغییر شکل می شود و غالب روماتیسم 

مفصلی ها از این دسته هستند.
نحوه درمان:

1- از ترکیب سرکه انگبین )2 واحد عسل +2 واح 
لیوان  یک سوم  طبیعی(  سرکه  لیوان   1  + نعنا  عرق 
شام  از  بعد  یکساعت  ریخته  آب  را  الباقی  ریخته 

میل شود.
اگر سن بیمار باالی 4۰ سال باشد و یا طبع بیمار 
به جای  جوانی«  ترکیب«اکسیر  از  باشد  سرد  خیلی 
روغن زیتون  واحد   4( شود:  استفاده  باال  ترکیب 
هر  طبیعی(  سرکه  واحد  عسل+1  واحد  بودار+2 

هشت ساعت یک قاشق غذاخوری میل شود.
مالیده  زانو  روی  تلخ  بادام  روغن  شب  هر   -2

شود تا 4 ماه.
3- بادکش زانو یک شب در میان 21 مرحله.

4- شبی 7 عدد انجیر را داخل یک لیوان گالب 
خیس داده شب ها میل شود.

5- زیتون 7 عدد ناشتا. مویز روزی 4۰ عدد. ارده 
با شیره روزی یک پیاله

6- کاهش جدی سودازاها
زالو  حتی  و  زانو  حجامت  و  عام  7-حجامت 
بیمار  شرایط  به  بسته  درمان  حین  در  باید  درمانی 

انجام پذیرد.
نکته: اگر بیماری پیشرفته شده باشد و تغییر شکل 
مفصل رخ داده باشد فقط طول درمان بیشتر خواهد 
بود. طول درمان در حالت عادی 4 الی 6 ماه و در 

حالت پیشرفته 1 الی 2 سال خواهد بود.

۳ عارضه کووید-۱۹ که تا ماه ها
 ادامه پیدا می کند

خستگی، مشکالت تنفسی و مشکالت ُخلقی و روانی ازجمله عوارضی است که 
ماهها پس از بهبودی بیماری کووید-19 ادامه پیدا می کنند.

افراد  درصد   75 از  بیش  در  داشتند:  اظهار  بررسی های جدید خود  در  پزشکان 
مبتالبه بیماری کووید-19 حداقل شش ماه پس از آلوده شدن به ویروس، حداقل 

یک مورد از عالئم بیماری مشاهده می شود.
اطالعات موجود نشان می دهد: خستگی و ضعف عضالنی شایع ترین عالئم مداوم 
است که بیش از 6۰ درصد شرکت کنندگان در این مطالعه را تحت تأثیر قرار داده 
است. عالوه بر این، از هر چهار شرکت کننده یک نفر با مشکالت خواب یا عالئم 

اضطراب یا افسردگی ماه ها پس از تشخیص کروناویروس مواجه بوده است.
پزشکان اظهار داشتند: ازآنجاکه کووید-19 بیماری جدیدی است در حال درک و 

شناخت برخی از تأثیرات طوالنی مدت آن بر سالمت بیماران هستیم.
به گفته محققان تجزیه وتحلیل ها نشان می دهد که اکثر بیماران پس از خروج از 
بیمارستان حداقل با برخی از عالئم کروناویروس مواجه هستند که تأکید کننده نیاز 
به مراقبت های پس از بیمارستان به ویژه برای افرادی است که عفونت های شدید را 
تجربه می کنند. در چندین مطالعه عوارض طوالنی مدت بیماری کووید-19 تائید شده 
اما تحقیقات جدید نشان می دهد که این مشکالت حتی افرادی را که به نوع خفیف 

بیماری نیز مبتال هستند درگیر می کند.

راز طول عمر ژاپنی ها چیست؟

چه افرادی آب زرشک استفاده کنند؟

1- افرادی که غلظت خون باال دارند.
2- افرادی که موهایشان نازک است.
3- افرادی که زیاد سیگار می کشند.

جگر مرغ مفید یا مضر؟

جگر مرغ سرشار از آهن است که نقش مهمی در روند 
را درمان می کند.  بیماریها  از  بسیاری  دارد و  خونسازی 
به  هورمونی  مواد  اینکه  علت  به  سنتی  غذای  این  ولی 
مرغها تزریق می کنند به یکی از غذاهای مضر برای بدن 

تبدیل شده است که مصرف آن برای افراد مضر است.

خوراکی های نفخ آور

سبزی ها: مثل کلم و مارچوبه و نخودفرنگی که دارای 
قندی هستند که منجر به نفخ می شود

میوه ها: مثل آلو سیاه، سیب، هلو و گالبی
غذاهای نشاسته دار: مثل گندم و به طبع آن، نان و 

ماکارونی و سیب زمینی و ذرت
لبنیات: مثل شیر، بستنی و پنیر

در طول روز، گالب بو کنید!

برای کاهش احساس تشنگی گالب بو کنید.
بوییدن گالب و اسپری کردن آن روی صورت یا در 
تقویت کننده  به رفع عطش کمک می کند،  اتاق،  فضای 
و  گیجی  احساس  و  ست  عصبی  سیستم  و  قلب 

خواب آلودگی را رفع می کند.
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آمار 
و اطالعات دقیق

 
با سالم و عرض ادب و احترام:

دیدم آمار و اطالعات دقیق و جامع خوبی است 
در اینجا به اشتراک می گذارم شاید در برنامه های 

کاری دوستان مفید واقع گردد.
و مهمتر آفرین به کسی که این آمار را جمع آوری 
برای  فهمش  که  کرده  تبدیل  به درصد  و  کرده 

همگان و هرکس آسانتر راحتر باشد:
جمعیت جهان در حال حاضر حدود 7.8 میلیارد 
نفر تخمین زده شده. برای اکثر اشخاص این عدد 
بزرگی است. ولی وقتی به درصد تبدیل میشود 

آمار راحت تر فهمیده می شوند:
از هر ۱۰۰ نفر: 

۱۱ نفر در اروپا هستند
5 نفر در امریکای شمالی
۹ نفر در امریکای جنوبی

۱5 نفر در افریقا
۶۰ نفر در آسیا 

نفر در حومه شهرها  میان کل جمعیت ۴۹  از 
زندگی می کنند و 5۱ نفر در شهرها

77 نفر خانه خودشان را دارند و ۲۳ نفر اصاًل 
خانه ندارند.

۲۱ نفر پرخور هستند
۶۳ نفر خوب می خورند

نفر آخرین  نفر کمبود تغذیه دارند  و یک   ۱5
غذایش را خورد ولی فردایی برای او نیست

قدرت مالی برای ۴8 نفر کمتر از ۲ دالر در روز 
است

87 نفر آب تمیز می خورند
۱۳ نفر یا آب تمیز نمی خورند و یا منبع آبی 

آن ها آلوده است
75 نفر موبایل دارند ولی ۲5 نفر ندارند

۳۰ نفر دسترسی به اینترنت دارند ولی 7۰ نفر 
شرایط برای وصل شدن به اینترنت را ندارند

7 نفر تحصیالت دانشگاهی دارند
ولی۹۳ نفر تحصیالت عالی ندارند

8۳ نفر باسواد هستند
۱7 نفر بی سوادند

۳۳ نفر مسیحی 
۲۲ نفر مسلمان

۱۴ نفر هندو
7 نفر بودایی 

۱۲ نفر دین های مختلف
۱۲ نفر اعتقاد به هیچ دینی ندارند

دارید، غذای خوب  را  اگر شما خانه خودتان 
میخورید، آب تمیز دارید، می توانید وارد اینترنت 
تعداد  عضو  شما  رفته اید،  دانشگاه  به  شوید، 
محدودی از انسانهای خوشبخت هستید )کمتر از 

7٪ جمعیت جهان(
از ۱۰۰ نفر در دنیا فقط 8 نفر از سن ۶5 سالگی 

عبور میکنند
اگر سن شما ۶5 سال یا بیشتر است باید شکر 
گذار باشید و قدر هر لحظه زندگی خود بدانید و 

از هر ثانیه آن به نحو احسنت لذت ببرید.
شکر گذار باشید که قبل از ۶۴ سالگی این دنیا 
را مثل ۹۲٪ انسان های دیگر ترک نکرده اید. چون 

شما عضو انسان های برگزیده هستید.
مواظب سالمتی خودتان باشید چون هیچ کسی 
بود.  نخواهد  شما  مواظب  خودتان  به اندازه 

هرلحظه را قدردانی کنید.

ایرانی  میلیون   ٦ حدود  گفته  خارجه  وزارت 
یا  تحصیالت  اغلب  که  می کنند  زندگی  خارج 
که  اینجاست  جالب  نکته  دارند،  عالی  ثروت 
همین قدر  نروژ  فنالند،  سنگاپور،  دانمارک، 

جمعیت دارند!
و  مهارت  صاحب  باسواد،  کشوِر  یه  یعنی 

ثروتمند رو صادر کردیم!
جنگ  با  درگیر  کشورهای  همه  و  آلمان   
جهانی دوم بعد از پایان جنگ تمام آثار جنگ 
استخدام  روانشناس  هزاران  و  بردند  بین  از  را 
پاک  مردم  از ذهن  را  کرد که خاطرات جنگ 

کنند! تا نسلهای بعد شاد زندگی کنند!
برای »خدا« فرقی ندارد تو نماز بخوانی یا نه،

فرقی برایش ندارد روزه بگیری یا نه،
فرقی ندارد که چه آیینی داشته باشی...

اما اینها برای من و تو فرق می کند.
 این فرق زمانی شروع شد که من و

 تو بر سر خدایمان جدل کردیم،
من گفتم؛ من با ایمان ترم،

تو گفتی؛ من...!

 فراموش کردیم خدای هردویمان
 یکیست،

فقط راه اتصالمان فرق دارد.
به راههای اتصال یکدیگر به خدا

 دست نزنید!
شاید کسی با پندار،گفتار و کردار نیکش،

 به خداوند بسیار نزدیکتر از ما باشد.
اجازه دهیم هر کس به گونه خودش

به خدایش وصل شود نه فقط به شیوه ما...
خدا دوستدار آشناست.

عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت...
می اندیشم که خم و راست شدن »ادیسون« 
المپ  می خواست  وقتی که  آزمایشگاهش  در 

برق را اختراع کند، زیباترین نمازها بود؛
بهترین  که  کوری«  »مادام  که  می کنم  تصور 
را کشف کرد، وقتی  )رادیم(  سوخت هسته ای 
که  بود  تحقیق  غرق  آن چنان  تا شب  از صبح 
لب به هیچ خوراکی نمی زد باشکوه ترین روزه ها 

را گرفت؛
همکارش  و  بل«  »گراهام  که  می نگرم 

پایین  و  باال  طبقه  اتاق  دو  فاصله  »واتسون« 
شد،  اختراع  تلفن  تا  می آمدند  و  می رفتند  را 

بهترین هروله حج شکل گرفت ؛
می بینم که »خیام« با تبدیل ریاضیات از خطوط 
و اشکال به اعداد و محاسبات منزه ترین خمس و 

زکات را در طول 90 سال پرداخت کرده؛
می اندیشم...

تصور می کنم...
می نگرم...
می بینم...

در  را  اینان  که  نیست  این  خداوند  عدالت 
می خورند  حق  که  کسانی  ولی  بسوزاند  آتش 
ولی حج می روند، کسانی که اختالس می کنند 
که  کسانی  و  می پردازند  زکات  و  خمس  ولی 
به  می گیرند  روزه  ولی  می برند  را  دیگران  نان 

بهشت روند!
»حتماً معنی عدالت این نیست«

حقوق  به  و  باشیم  واقعی  انسان  کنیم  سعی 
خداپرستی  باالترین  این  نکنیم  تجاوز  دیگران 

است.

دکترعباس امام، دانشگاه شهید چمران اهواز
نگهبان،  شورای  تومانی  میلیارد   ۴۱۱ بودجه 

مستعد مفسده انگیزی است!
در راهپیمایی های میلیونی سال ۱۳57 که تمامی 
از  )و  کاماًل موجود هست  آن ها  اسناد و مدارک 
در  شرکت کننده  مردم  خود  مهمتر،  مدارک  همه 
آن رویدادهای باشکوه تاریخی که بسیاری اکنون 
و  شخص  هیچ  هیچ گاه  هستند(،  حیات  قید  در 
هیچ گروهی خواستار برپایی حکومتی به رهبری 
اسالمی،  انقالب  رهبر  نشدند.  فقها  و  روحانیت 
مرحوم امام خمینی، نیز چندین بار به صراحت بر 
این نکته تأکید فرمودند که قصدشان برپایی چنین 
ارکان  بر  نظارت  هدف  بلکه  نیست،  حکومتی 
فراز  »اسالمی«.  و  »جمهوری«  است  حکومتی 
اسالمی  انقالب  روند  بعدی  عملی  فرودهای  و 
تأکید  زد.  رقم  دیگری  گونه ی  به  را  تقدیر  البته 
و  قطعی وجود  بر ضرورت  امام خمینی  مرحوم 
مصوبات  بر  نظارت  برای  فقهی  نهادی  حضور 
ملت  تائید  مورد  ملی/اسالمی  شورای  مجلس 
نیز قرار گرفت که ثمره آن پیدایش نهاد »شورای 
ا« بود؛ نهادی که قرار  ا  نگهبان قانون اساسی ج 
بود »فقط« مصوبات مجلس را از لحاظ انطباق با 
شرع و اصول قانون اساسی تائید یا رد کند. پس 
از گذشت یک دهه اول انقالب اسالمی، شورای 
نگهبان با تفسیر خاص خود یکی از وظایف خود 
کشورداری  امور  عملی  و  اجرایی  حوزه  به  را 
تسری  نیز  کشور  گوناگون  انتخابات های  یعنی 
آنچه  نهاد.  نام  استصوابی«  »نظارت  آن  بر  و  داد 
تاکنون در عمل مشاهده شده این است که نظارت 
استصوابی رویه ای است مغایر اهداف اعالن شده 
رهبران انقالب اسالمی ایران و بخصوص تکلیفی 
نفره   ۱۲ و حقوقدانان  فقها  برای  ماالیطاق  است 
عضو شورا که باید خود رؤسا بتوانند پرونده های 
را  گوناگون  انتخابات های  کاندیدای  نفر  هزاران 
بررسی و اظهارنظر کنند. نتیجه آن شده که امروز 
شورای نگهبان قانون اساسی رسمًا طی نامه ای به 
تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ در جواب روزنامه »شرق« 
ستادی،  واحدهای  از  اعم  خود  پرسنل  تعداد 
دفاتر  و  حقوقی  و  فقهی  مجمع  پژوهشکده، 
نیز شبکه مردمی خود را  استانی و شهرستانی و 

عماًل سیصد هزار نفر اعالم کرده است!
جمهور  کردن  مجاب  برای  تالش  است  بدیهی 

با  است  برابر   ۱۲ معادله  پذیرش  به  مردم 
ندارد  منطقی سازگاری  هیچ  با  نفر!  هزار  سیصد 
نظارت  غریب  و  عجیب  استدالل  همان  با  مگر 
است  دردناک تر  نیز  این  از  اما  قضیه  استصوابی. 
اساسی  قانون  نگهبان  شورای  اکنون  اینکه  آن  و 
این  با  خود  ماالیطاق  تکالیف  همین  انجام  برای 
تومان  میلیارد   ۴۱۱ مبلغ  سیصدهزارنفره،  لشگر 
بودجه برای سال ۱۴۰۰ در اختیار خواهد گرفت. 
بازهم بدیهی است هزینه کرد این مبلغ سرسام آور 
میلیاردی از سوی این شش فقیه و شش حقوقدان 
)چراکه  گرفت  نخواهد  صورت  شورا  عضو 
تخصص این امور را ندارند( و طبعًا باز گروه های 
پرشمار دیگری باید برای بررسی چگونگی هزینه 
کرد بودجه ۴۱۱ میلیارد تومانی به کمک شورای 
نگهبان بیایند و این یعنی در عمل نظارت مستقیم 
بر هزینه کرد بودجه شورای نگهبان از عهده خود 
متأسفانه  اما،  برنمی آید؛  نگهبان  شورای  اعضای 
شورا حاضر به اعتراف صادقانه به نامعقول بودن 
فضایی  قطعًا  شرایطی،  چنین  در  نیست!  امر  این 
مالی  استفاده های  سو  و  تخلفات  برای  گسترده 
قهری  وابستگان  بیشتر  و  بیشتر  هرچه  گسترده 
به  توجه  با  و  فراهم خواهد شد  نگهبان  شورای 
را  کسی  نگهبان  شورای  حقوقی  فقهی-  جایگاه 
مردم  جمهور  به  شورا  ساختن  پاسخگو  یارای 
بود.  نخواهد  حق الناس  و  بیت المال  و  ایران 
عباسعلی  آقای  آن  سخنگوی  و  شورا  هرچند 
را  خود  منتقدان  سلبی  شعارهایی  با  کدخدایی 
متصف به بی بصیرتی، دلبستگی به جریان نفوذ 
این  امثال  و  فتنه  جریان  به  وابستگی  استکباری، 
کمتر  که  است  آن  واقعیت  اما  می کنند  اتهامات 
اتهامات اسکات  این  کسی تردید دارد که هدف 
شعارها  همین  نظیر  ما  نباشد.  منتقدان  ارعاب  و 
)آیت اهلل  قوه قضاییه  رئیس سابق  از  را  ادعاها  و 
صادق الریجانی( نیز شنیده ایم که چگونه تمام قد 
از اکبر طبری دفاع کرد و امروز طبری و ده ها تن 
به  زندان ها  و  دادگاه ها  در  را  طبری  چون  دیگر 

چشم می بینیم!
محترم  اعضای  که  پذیرفته اند  کاماًل  ایران  ملت 
»منطقی«  و  »ممکن«  وظیفه  نگهبان  شورای 
قواعد شرع  و  اصول  با  انطباق مصوبات مجلس 
و قانون اساسی را رؤسا انجام دهند، اما نه آنکه 
مجموعه ای  به  خود  وظایف  برون سپاری  با 

نیز شبه  نفر را  سیصدهزارنفری، آن سیصد هزار 
مسئله  این  کند.  قلمداد  حقوقدان  شبه  و  فقیه 
انقالب  دوران  مواعید  و  عهود  با  به هیچ وجه 
اسالمی سازگاری ندارد و شورا باید بپذیرد که به 
وظایف ذاتی اولیه خود برگردد و نه تحمیل اراده 
و تفسیر خویش بر جامعه. براستی، چرا شورای 
باید دو میلیارد تومان بودجه مصوب در  نگهبان 
افراد  به  خود  تشخیص  به  تا  باشد  داشته  اختیار 
این  در  کند؟!  اهدا  همکار  حقوقی  و  حقیقی 
داریم  انتظار  ملت  ما  اقتصادی،  جنگ  شرایط 
همکاران  همه  و  نگهبان  شورای  محترم  اعضای 
به صورت  فقط  فقهی  نهاد  این  به  وابستگان  و 
انجام وظیفه  رایگان  و  اهلل  سبیل  فی  داوطلبانه، 
کنند، نه در قبال حق الزحمه، وگرنه نسبت به ما 
افراد عادی جامعه چه فضیلتی دارند؟! دلم خوش 

است که نامم کبوتر حرم است؟!
سال هاست  که  نیز  استصوابی  نظارت  درزمینه 
هم  )چراکه  هستند  مخالف  آن  با  ملت  اکثریت 
قانون  با  هم  و  دارد  تام  مغایرت  شرع  باروح 
اساسی، هم با رویه های حقوقی رایج کشور و هم 
با اعالمیه جهانی حقوق بشر(، بر شورای محترم 
نگهبان فرض است که یک بار هم آنان ندای هشدار 
ملت خود را بشنوند که »اوصیکم بتقوی اهلل«. برای 
انتخابات در هر سطحی مردم نیاز به قیم ندارند، 
بلکه مانند همه جای دنیا باید انتخاب به تشخیص 
درست یا نادرست شهروندان باشد. مگر تاکنون 
در  نگهبان  شورای  استصوابی  نظارت  کارنامه 
مانند هاشمی  استصوابی روسای جمهوری  تائید 
حسن  احمدی نژاد،  خاتمی،  محمد  رفسنجانی، 
روحانی و صدها نماینده مجلس های قبلی چقدر 
با  بازهم بخواهند  بوده که  قابل اعتماد  مشعشع و 
تخصیص بودجه هایی میلیاردی در این وانفسای 
بی پولی کشور، سرمایه های ملی ما را در معرض 
اتالف هرچه بیشتر قرار دهند؟! مگر خداوند در 
قرآن کریم نفرموده اند اناهدیناه السبیل، اما شاکرا 
و  رفتارها  همه  است  بدیهی  پس  کفورا؟!  اما  و 
عملکردهای ما مسلمانان به خودمان بستگی دارد 
و در آخرت خود باید پاسخگوی اعمال خویش 
باشیم و پروردگار متعال اعضای شورای نگهبان 
را به جای ما محاکمه نخواهد کرد چراکه ثواب و 
عقاب گزینه های هر کس صرفًا بر عهده شخص 

اوست!

 ۱۴00 بودجه  کلیات  الزهرا:  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
ظاهراً  که  مصوبه ای  شد.  تصویب  تلفیق  کمیسیون  در 
برآمده از جلسه دو روز پیش سران قواست و به همین 
خواهد  تصویب  مجلس  در  می رسد  نظر  به  هم  دلیل 
قضا  از  و  دارد  جامعه  برای  پیامدهایی  درحالی که  شد، 
گزینه های دیگری برای تأمین هزینه ها و مخارج بخش 
دنبال  را  مسیرها  آن  دولت  ولی  دارد  وجود  عمومی 

نکرده است.
مالیات از بنگاه های بزرگ و فعالیت هایی مثل مالیات 
بر ثروت، این همه ویال و ساختمان های لوکسی که سر 
ازجمله  ارز  و  سکه  خریدوفروش  همچنین  برافراشته، 
مستغالت  و  زمین  اینکه  ضمن  است،  درآمدی  منابع 
دهد  تشکیل  می تواند  را  بزرگی  بسیار  درآمدهای  هم 
و  اموال  نفت،  فروش  نیازمند  اصاًل  دولت  به طوری که 

استقراض نباشد.
دنبال  به  گذشته  سال  هفت  طی  دولت  منتها 
بر  مالیات  برعکس  و  نبوده  سیاست هایی  چنین 
کرده  هم  کمتر  گاه  را  بزرگ  بنگاه های  درآمدهای 
خصوصی  درآمدهای  صاحبان  از  را  مالیات  اصل  و 
برنده های  از  باید  درحالی که  داده،  افزایش 

پتروشیمی ها،  مثل  گذشته  سال های  سیاست های 
صادرکنندگان  معدن کاران،  خودروسازها،  فوالدی ها، 
یارانه های  پرداخت  از  هم  و  می گرفت  مالیات  هم 

به  یا  کرده  ممانعت  آنها  به  انرژی  حوزه های  بزرگ 
و  اقتصاد   / کند.  محاسبه  غیریارانه ای  قیمت های 

کسب وکار

بسیار ضروری است که در همه کشورها و ازجمله 
منفی  پیامدهای  تا  شود  اندیشیده  سازوکاری  ما  کشور 
سالمندی ازجمله استرس، اضطراب، ترس از طرد شدن، 
تنهایی، افسردگی، مشکالت سالمت و... به حداقل برسد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در یادداشتی با عنوان:«بازنشستگی، پایان راه نیست، آغاز 

فصلی جدید است » در روزنامه اعتماد نوشت:
پدیده  با  در عصر حاضر که جوامع مختلف عموماً 
سالمندی روزافزون جمعیت و افزایش تعداد سالمندان 
تأمین  نظام  ساختار  باید  هستند  روبرو  بازنشستگان  و 
که  نهاد  بنا  و  کرد  تعریف  به گونه ای  را  اجتماعی 
پاسخگوی دغدغه ها و مطالبات اصلی این قشر از جامعه 

باشد و زمینه آسایش و آرامش آنها را فراهم کند.
بدیهی است در چنین وضعیتی از ترکیب هرم سنی، 
اگر به چالش ها و مشکالت دوران سالمندی و بازنشستگی 
توجهی نشود و برای مدیریت و برنامه ریزی اصولی در این 
حوزه، اقدامی هدفمند، منسجم و همه جانبه با مشارکت 
همه دستگاه ها و نهادها صورت نگیرد، افزایش هزینه های 
عمومی، فشار بر نظام تامین اجتماعی و بحران های اجتماعی 

و سیاسی حداقل پیامدهای آن خواهد بود.
ارزشمند  گنجینه  بازنشستگان،  که  برد  نباید  یاد  از 
می شوند  محسوب  کشوری  هر  اجتماعی  سرمایه  و 
در  نو  فصلی  امروزین،  مدرن  دنیای  در  بازنشستگی  و 
مسیر زندگی انسان است که سیاستگذاران، مسئوالن و 
صاحبنظران باید با دوراندیشی و همه جانبه نگری برنامه ای 
بلندمدت، کامل و عملیاتی را برای مدیریت پاسخگویی به 

نیازهای این دوران طراحی کنند.
و  سالمندان  زندگی  کیفیت  افزایش  برای  باید 
بازنشستگان، ساختار و الگوئی طراحی کرد که متضمن 
و  فردی  پویایی  حفظ  و  نسل ها  بین  ارتباط  استحکام 
اجتماعی و نیز ارزش نهادن به حقوق شهروندی افراد در 

دوران پس از اشتغال رسمی باشد.
اجتماعی همانطور  تعاون، کار و رفاه  ما در وزارت 
حقوق  رعایت  به  متعهد  کرده ایم  اعالم  بارها  که 

فرهیخته  قشر  ازجمله  و  مردم  اقشار  همه  شهروندی 
سالمند و بازنشسته هستیم و این اصل محور برنامه ریزی 
طرح  اجرای  است.  وزارتخانه  این  فعالیت های  و 
تامین اجتماعی  بازنشستگان  مستمری  متناسب سازی 
کانون  با هماهنگی و همکاری  از حدود ۱۴ سال  پس 
عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی 

نمودی از این رویکرد است.
تا   ۳۰ که  افرادی  مستمری  برنامه،  این  اجرای  با 
از  اما  کرده  خدمت  گوناگون  فعالیت های  در  سال   ۳5
مردادماه سال  در  بودند،  برخوردار  دریافتی  حداقل های 
جاری افزایشی عالوه بر افزایشهای ساالنه پیدا کرد که در 

سال های بعد نیز استمرار خواهد یافت.
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری  با  همچنین 
برای  موردنیاز  اقدامات  کشوری،  بازنشستگی  صندوق 
صورت  کشوری  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
گرفت و در مهرماه احکام جدید این گروه صادر شد، 
بازنشستگان کشوری  به  پرداختی  که حداقل  به گونه ای 
از  درصد  تنها حدود ۱۰  از همسان سازی حقوق،  پس 

حقوق شاغالن هم تراز کمتر است.
در طول یک سال گذشته که سایه اپیدمی کرونا، آسمان 
زندگی همه را تیره و تار ساخت، بازنشستگان نیز در معرض 
تهدیدات مختلف قرار گرفتند و به رغم همه محدودیت ها 
تالش شد شرایط مناسبی فراهم شود تا با کمترین هزینه و 

آسیب از این مرحله سخت و صعب عبور کنیم.
در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدای 
پاندمی برای حمایت از بازنشستگان و وظیفه بگیران این 
صندوق در حوزه های مختلف، کمک های رفاهی، بیمه ای 
و درمانی، اطالع رسانی و حمایت های اجتماعی ارائه کرد 
برای  بهداشتی  اقالم  ارسال  به  می توان  آن جمله  از  که 
بازنشستگان مبتالبه کووید ۱۹، اعالم آمادگی خانه های 
امید برای در اختیار قراردادن فضای موجود به بستری و 
خدمات رسانی به بیماران کرونایی، پرداخت 7۰ درصد 
هزینه تأمین کارتریج هموپرفیوژن که تحت پوشش بیمه 
تکمیلی نبوده و از تجهیزات مورداستفاده در زمان بستری 

فاویپیراویر  داروهای  هزینه  تامین  کروناست،  بیماران 
مبتالبه  بازنشستگان  برای  رمدسیویر  و  )سایتووکس( 
کرونا، تأمین هزینه های سی.تی.اسکن و آزمایشگاه بدون 
نیاز به دستور پزشک متخصص )و فقط با نسخه پزشک 
عمومی(، امکان آزمایش در منزل با درخواست آنالین تا 

مبلغ 5۰۰ هزار تومان به صورت رایگان اشاره کرد.
سازمان تأمین اجتماعی نیز در این دوران، خدمات 
کرد؛  ارائه  بازنشستگان  به  مستمر  به طور  را  بسیاری 
 ۳۰ غیرحضوری  ارائه  برای  طرحی  که   ۳۰7۰ طرح 
میلیون   7۰ کاهش  به منظور  بیمه ای  بخش  در  خدمت 
است ،  تأمین اجتماعی  شعب  به  مردم  ساالنه  مراجعه 
توانست به کاهش قابل توجه مراجعات مردم به شعب 

و کارگزاری ها منجر شود.
شدن  جایگزین  و  الکترونیک  نسخه نویسی  طرح 
و  کاغذی  دفترچه های  با  الکترونیک  نسخه  سامانه 
پرداخت  در  تأمین اجتماعی  سازمان  مشارکت  افزایش 
دیگر  از  بازنشستگان  درمان  تکمیلی  بیمه  هزینه 
اقداماتی است که توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام 
شده است. افزایش تعرفه وسایل کمک پزشکی و مبلغ 
حدود  تا  پرمصرف  کمک پزشکی  اقالم  هزینه  کمک 
۱۰ برابر، کمک به ستاد ملی مبارزه با کرونا و درمان 
اعتباری بانک رفاه به  بیماران، اجرای مقدمات کارت 
بازنشستگان  ، حذف فرآیند تمدید اعتبار دفاتر درمانی  
و افزایش ۲۰۰ تخت به ظرفیت بیمارستان های موجود 
سازمان تأمین اجتماعی بخش دیگری از این حمایت ها 

بوده است.
و  مطالبات  به  رسیدگی  و  پیگیری  روند  امیدواریم 
خواسته های بازنشستگان که همواره از دغدغه های اصلی 
دولت تدبیر و امید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
روزافزون  ارتقای  شاهد  و  یابد  استمرار  کماکان  بوده، 
سطح زندگی عزتمندانه، توأم با آرامش و بدون دغدغه 

این عزیزان باشیم./ان شااهلل 
محمد شریعتمداری - وزیر تعاون
کار و رفاه اجتماعی

دکتر فاروق قاسم دانشمند

زمین شناس عراقی االصل تابعیت نروژی دارد. ایشان 
است؛  نوشته  عقل ها«  »سرمایه گذاری  عنوان  با  مطلبی 

می گوید:
نفرت،  در  مردمش  که  سرزمینی  ثروت  از  من  با 

نژادپرستی، نادانی و جنگ غوطه ورند صحبت نکنید.
و  دنیاست  کشورهای  ثروتمندترین  از  یکی  نیجریه 
از  یکی  کشور  این  دارد؛  اختیار  در  را  معادن  بیشترین 
بزرگترین صادرکننده های نفت در دنیاست، اما حال و 

اوضاعش را نگاه کن!
چرا این گونه است؟

این  و  غوطه ورند  نژادی  نفرتهای  در  مردمش  زیرا 
کشور عرصه نزاع و درگیری و تاخت و تاز گروه های 

مختلف است.
در مقابل سنگاپور، کشوری که روزی رئیس جمهورش 
آب  آن  در  که  بود  کشوری  رئیس  زیرا  می گریست، 

سرانه اش  درآمد  میزان  امروز  نمی شد،  یافت  ُشرب 
بیشتر از ژاپن است!

به  را معطوف  نگاهشان  امروزه کشورهای عقب مانده 
درون زمین کرده اند تا از موهبت آن خود را سیر کنند. 
به  تبدیل  به خودی خود  انسان  که  است  حالی  در  این 

سرمایه ای موفق و سودآور گشته است.
آیا تابه حال اندیشیده اید که برای گوشی گلکسی و یا 

آیفنی که از بازار می خری چقدر هزینه شده است؟
شاید هزینه ی ساخت آن به یک دالر هم نرسد؛ چند 
گرم آهن، یک تکه شیشه و مقداری پالستیک، اما شما 
برای خرید آن صدها دالر هزینه می کنید، چیزی معادل 

دهها بشکه نفت و گاز.
اما دلیلش چیست؟

دلیلش این است که کشور سازنده آن، از تولیدات عقل 
بشر بهره می برد و صاحب ثروت اندیشه است.

آیا می دانید که شخصی مثل بیل گیتس مؤسس شرکت 
چیزی  دارد،  درآمد  دالر   ۲۲۶ ثانیه  هر  مایکروسافت 

معادل ذخایر کشور یمن و کشورهای خلیج فارس.
چاههای  صاحب  دنیا،  ثروتمندان  که  می دانید  آیا 
همین  صاحبان  بلکه  نیستند،  طبیعی  ثروتهای  و  نفت 
نصب  شما  درگوشی  که  هستند  ساده ای  نرم افزارهای 

است؟!
آیا می دانید که سود شرکتی چون سامسونگ در طول 
یک سال ۳۲7 میلیارد دالر است. صدسال طول می کشد 
دست  به  خود  داخلی  تولید  از  را  مبلغی  چنین  ما  تا 

آوریم.
برادر و خواهر گرامی؛

جنوب؛  شمال،  غرب،  شرق،  در  هستید،  که  هرکجا 
و فکر می کنید ثروتی دارید که بدون نیاز به عقلتان، 
دور  از خود  را  اوهام  این  می گرداند،  بی نیاز  را  شما 

کنید؛
بدون عقالنیت هیچ ثروتی به دست نخواهد آمد.

ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خورد، اما در کمتر 
از پنجاه سال با علم و تکنولوژی از دنیا انتقام گرفت؛

اما انسانهای کودن همچنان از شما می پرسند مذهبت 
چیست؟

 از کدام قبیله ای؟!
دین درست را از میوه اش باید شناخت نه از صحبتهای 

بزرگانش!
وقتی افراد بی نظم منظم شدند،

فقر کم شد، دزدی کم شد،
بی اخالقی کم شد؛

آنوقت می گوییم فرهنگ این جامعه درست است...!!!

اگهی مزایده نوبت اول 9900464

حسین  فرزند  نسب  مصلحی  ابراهیم  محکوم له  فوق الذکر  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  بموجب 
از   1399/11/13 دوشنبه  روز  در  که  زاده  لطفعلی  لطفعلی  کیانکار  شرکت  محکوم علیه  بطرفیت 
ساعت 09:00 صبح الی 10:00 صبح در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری رامهرمز 
موضوع مزایده شامل چهار دستگاه الکتروموتور ) سه دستگاه پمپ آب و یک دستگاه گل کش( که 
قیمت پایه مزایده طبق نظر کارشناس به ارزش 985/000/000 ریال برآورد و اعالم گردید متعلق 
مال  از  لغایت 1399/11/12  تاریخ 1399/11/08  از  متقاضیان می توانند  بودند  کیانکار  به شرکت 
موردنظر مزایده واقع در رامهرمز- سلطان آباد کوچه بهار 3 منزل آقای شنبه رسائی بازدید و قیمت 
پیشنهادی خود را که حتمًا باید از قیمت پایه بیشتر باشد مشخص و در روز برگزاری مزایده به دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری رامهرمز تسلیم نمایند برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در 
روز مزایده 10 درصد از قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ و به حساب سپرده دادگستری رامهرمز 
واریز و مابقی پس از تصرف و تملک موضوع مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد و حداکثر 
مهلت مزبور جهت پرداخت مابقی قیمت پیشنهادی از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه 
برنده در موعد مقرر بقیه بهای قیمت موضوع مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 

به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
12/725 الف/م          تاریخ 1399/10/23

بهوندی دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان رامهرمز

آگهی  حصر و  وراثت

اقا/بانو سمنگل شهرت قاسمیان مقدم، نام پدر مهدعلی بشناسنامه 1247 صادره از 
کهگلویه درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
شادروان مرحوم فرزاد شهرت قوامیان فر بشناسنامه 4810502953 صادره باغملک در 
تاریخ 99/05/14 در رامهرمز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی 
1- نورعلی قوامیان فر فرزند سلبعلی ش ش 1583 و کدملی 6009848806، متولد 
مهدعلی ش ش  فرزند  مقدم  قاسمیان  سمنگل   -2 کهگلویه،  1362صادره   /07/01

1247 و کدملی 6009845440 متولد 1359/07/01صادره کهگلویه 
اینک با انجام 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  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 
711 / 12 الف / م
تاریخ 99/10/21

کامران پور خضر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی  حصر و وراثت
آقای علی شهرت محمدی پویا، نام پدر سوخته بشناسنامه 3361 صادره از بهمئی درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم گل زاده شهرت دشوارگر بشناسنامه 2814 
صادره بهمئی در تاریخ 99/02/18 در رامهرمز اقامتگاه دائمی/ غیردائمی خود درگذشته و ورثه عین الفوت 
وی عبارتند/ عبارتست از متقاضی 1- علی محمدی پویا فرزند سوخته ش ش 3361 و کدملی 5999694361، 
متولد   1911860739 کدملی  و   223 فرزند سوخته ش ش  مودب  رگبار  2- حسین   ،1349  /06/15 متولد 
1367/04/06، 3- محمد رگبار مودب فرزند سوخته ش ش 52 و کدملی 1911886101 متولد 1365/01/01، 
4- محسن رگبار مودب فرزند سوخته ش ش  و کدملی 1900382318 متولد 1373/08/10، 5- محمدعلی 
محمدی نیک فرزند سوخته ش ش 410 و کدملی 1910779482 متولد 1356/06/30، 6- عباسعلی محمدی 
نیک فرزند سوخته ش ش 409 و کدملی 1910779474 متولد 1355/03/18، 7- سلطان علی رگبار مودب 
فرزند سوخته ش ش 408 و کدملی 1910779466 متولد 1354/05/09 ، 8- حسن رگبار مودب فرزند سوخته 
ش ش 35 و کد ملی 1911548948 متولد 1362/09/01 ، 9- ماهتاب رگبار مودب فرزند سوخته ش ش 
805 و کدملی 1910641987 متولد 1360/06/30، 10- فاطمه محمدی پویا فرزند سوخته ش ش و کد ملی 
1900555131 متولد 1371/12/18، 11- سکینه رگبار مودب فرزند سوخته ش ش و کدملی 1900382326 
متولد 1376/09/12 اینک با انجام 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  به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 

712 / 12 الف / م             تاریخ 99/10/21
  کامران پور خضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

سرمایه گذاری 
عقل ها

وزارت خارجه:

6 میلیون ایرانی در خارج زندگی می کنند

تعداد اعضای شورای نگهبان 12 نفر، یا سیصد هزار نفر؟!

حسین راغفر:

دولت تمایلی به اخذ مالیات از افراد و شرکت های ثروتمند ندارد

بازنشستگی، پایان راه نیست، آغاز فصلی جدید است



لیلی خرسند
نام گالره ناظمی در جمع 10 داور برتر سال قرار گرفته و او 

از شانسش برای اول شدن می گوید.
که  دارد  را  شانس  این  فوتسال  ایرانی  داور  ناظمی،  گالره 
بهترین داور فوتسال جهان در سال 2020 باشد. فوتسال پلنت 
را  جهان  فوتسال  بهترین های  میالدی  سال  پایان  در  که 
انتخاب می کند، ناظمی را در لیست 10 داور برتر سال قرار 
داده است. در این لیست مردان و زنان جدا از هم نیستند و 
عالوه بر ناظمی 2 داور زن دیگر هم در جمع 10 نفر هستند؛ 
از  ناظمی  شیلی.   از  پالما  والریا  و  روسی  ولیکانووای  ایرینا 
المپیک  در  داوری  تجربه  است،  بین المللی  داور   2014 سال 
جوانان، بازی های آسیایی، جام ملت های فوتسال زنان اروپا 
و جام باشگاه های جهان مردان را هم دارد. او در گفت وگو با 

همشهری از این اتفاق مهم صحبت کرده است.
  فکر می کنید چقدر شانس دارید که بهترین داور سال شوید؟
خیلی سخت است. هر 10 نفر این شانس را دارند که انتخاب 
شوند. همه کارشناسان داوری، مربیان و کاپیتان های تیم های 
ملی و تیم های منتخب باشگاهی رای می دهند. در همین حد 

هم که انتخاب شده ام، خیلی خوب است.
 این 10 نفر چطور انتخاب شده اند؟

انجام می دهند،  در سال  داوران  اساس قضاوت هایی که  بر 
از  بعد  می کند.  معرفی  را  منتخب  داوران  فوتسال پلنت  خود 

نظرسنجی هم هر داوری که بیشترین امتیاز را بیاورد، انتخاب 
می شود.

داوران  آیا  لغو کرد.  را  بیشتر مسابقات    سال 2020 کرونا 
فرصت دیده شدن داشتند؟

آخرین مسابقه ای که ما سوت زدیم، جام باشگاه های جهان 
داخلی  در سطح  برگزار شده،  که  مسابقاتی  بقیه  بود.  مردان 

بوده اند.
  همه این 10 داور در جام باشگاه های جهان بودند؟

به جز یک نفر بقیه بودند. فدراسیون های اروپایی و آسیایی 
هم نظرشان را می دهند. البته امسال در سطح آسیا مسابقه ای 

نداشتیم.
 رقیب زن هم که دارید. نسبت به آنها چقدر شانس دارید؟

بله 2 زن دیگر غیر از من هستند. بیشتر داور روسی رقیب 
است. ما هر دو در المپیک بودیم، سطحمان به هم نزدیک 
است ولی بازهم نمی شود گفت شانس چه کسی بیشتر است.

می کردید،  داوری  اروپا  در  آسیا  به جای  اگر  می کنید  فکر   
شانس بیشتری برای انتخاب شدن داشتید؟

است  درست  بیفتد.  اتفاق  این  می توانست  بودم،  اروپا  اگر 
زن  داور  و  رد می شویم  زیادی  فیلترهای  از  ایران  در  ما  که 
زیادی هم داریم اما موضوع این است که ما فقط برای لیگ 
زنان داوری می کنیم. داوران زن در کشورهای دیگر مسابقات 
آنها  روی  بیشتری  شناخت  و  می کنند  داوری  هم  را  مردان 
هست. همین داور روس یک هفته برای لیگ مردان و یک 

هفته برای لیگ زنان سوت می زند.
 جایزه نفر اول چقدر است؟

می کنم...  نصف  شما  با  باشد،  هرچقدر  جایزه اش  نمی دانم. 
به شوخی گفتم  را  این  را می گویم...  این  چون سخت است 
ولی رقابت است و هیچ چیز مشخص نیست. برای من خیلی 
ارزشمند است که بین 10 نفر اول هستم و رقابت سخت است 

ولی من هم به اندازه بقیه شانس دارم.

خبرنگار کمایی،  کوروش 

بازیکن  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  ضمن 
رضا  غالمرضا  آقای  رامهرمز  اخالق  با  و  تکنیک  خوش 
ما  اختیار  در  را  وقتتون  که  کنیم  می  تشکر  شما  از  نژاد 

گذاشتید.
قابل تقدیر  زحمات  برای  سپاسگذارم  شما  از  هم  من   -
شما که در جهت پیشبرد ورزش شهرستان انجام می دید 
مصاحبه هایی  و  بازیکنان  از  دعوت  خاطر  به  همچنین  و 
به حساب میاد  آنها دارید که خودش نوعی تشویق  با  که 
هستیم  فوتبال  پیشکسوت  به عنوان  که  هم  ما  برای  و 

ایجاد دل گرمی است. نوعی 
طوری  چه  که  کنید  تعریف  لطفًا  نژاد  رضا  آقای   -

را شروع کردید؟ فوتبال 
در سال 1342 در محله شاپور تعدادی از بچه ها تقسیم 
افرادی  چه  و  باشند  شاهینی  افرادی  چه  اینکه  به  شدیم 
هم  تعدادی  و  شدند  شاهینی  افراد  بیشتر  که  تاجی. 
سید  قبرستان  در  ما  زمان  آن  در  پسندیدن.  را  استقالل 
دکتر  آقای  روز  یک  اینکه  تا  می کردیم  تمرین  محمد 
علی رحمانی که آن موقع دانش آموز سال آخر دبیرستان 
بود  ازآنجا گذشت و در حال درس خوندن  بود، وقتی که 
ایشون  و  دنبال من فرستاد  را  یکی  بعداً   ، منو دید  بازی 
من  خوب  کنی؟  بازی  شاهین  تیم  برای  حاضری  گفت 
چون همون طور که قبال گفتم طبق گروه بندی محله ای  
و  کردم  قبول   ، داشتم   شاهین  تیم  به  که  عالقه ای  و 
 . بازی کردم  آنها  برای  و  تیم جوانان شاهین شدم  وارد 
چون بازیکن برای گوشه سمت چپ کم بود و بازی منو 
بود منو در گوشه سمت چپ  از قبل دیده  آقای رحمانی 
آقای  موقع  اون  ضمن  در  بزرگساالن.  تیم  در  داد  قرار 
بسیار  که  بود  شاهین  وسط  دفاع  بازیکن  رحمانی  علی 
عالی بازی می کرد. پس این طور شد که در سن 14-13 

بازی کردم.  تیم شاهین  برای  سالگی 
- تا چه زمانی به ورزش فوتبال ادامه دادید؟

دادم و  ادامه  را  فوتبال  انقالب شد ورزش  زمانی که  تا 
بود،  شده  کمتر  و  تعطیل  همه چیز  چون  انقالب  از  بعد 
بازی نکردم. در سال 1354 مشغول به کاری شدم و چون 
کردم.  نقل مکان  آنجا   به  رامهرمز  از  بود  ایذه  در  شغلم 
مسجدسلیمان  دوستهای  فوتبال  از  عده  یک  با  آنجا  در 
یکی  که  بودن  بندری  اصغر  آقای  ازجمله:  شدم  رفیق 
به حساب  مسجدسلیمان  فوتبال  بازیکنان  بهترین  از 
مسجدسلیمان  در  پرسپولیس   که  زمانی  در  که  میومدن 
گل  باعث  و  شد  داده  که  پاسی  باخت،  و  داشت  بازی 
بود.  بندری  اصغر  آقای  توسط  شد  پرسپولیس  خوردن 

بودن.  رامهرمزی  بندری، هم  آقای  خانم 
با  آقای اسدی بودن که  بندری، استادمون  از اصغر  بعد 
پیراهن تیم شاهین شروع کردن و بعد به خاطر اختالفی 
که در تیم براشون پیش اومد از تیم شاهین جدا شدن و 

وارد تیم فوتبال تاج شدن. 
بازی  هم  دیگری  تیم های  در  شاهین  تیم  به غیراز   -

کردید؟
و  من  بازی  دزفول  در  کاردان  آقای   50 سال  در  بله، 
با  ما  بازی  و  شدن  ملحق  باعث  که  دید  را  دهدار  آقای 
بود  تیم سازمان آب و برق که قبال داخل تخت جمشید 
بین  به اصطالح  که  فاصله ای  در  روز  چندین  هم  ما  شد. 
زمان  اون  اما  می کردیم.  تمرین  بود  استراحت  دونیمه 
چون قراردادی نبود و پول زیادی نمی دادن و فقط طبق 
فقط  که  می دادن،  پول  مقداری  بودم  نوشته  که  اسامی 
در حد محیا کردن وعده های غذایی و جایی برای خواب 
را  دیگه  چیزهای  و  ذهاب  و  ایاب  هزینه  کفاف  و  بود 

نمی داد. خوب وضع مالی ما هم در اون زمان خوب نبود 
همین  خاطر  به  که  کنیم  اداره  را  خودمون  بتونیم  که 
برق  و  آب  سازمان  داخل  منو  اگر  که  گفت  دهدار  آقای 

میدم.  ادامه  بازی  به  استخدام می کنید، 
من هم در حقیقت با توجه به اینکه از این اوضاع خسته 
شده بودم تصمیم گرفتم که آن تیم را ترک کنم و وارد 
دیدن  منو  بازی  هم  کاردان  آقای  بشم.  پرسپولیس  تیم 

پسندیدن. و 
رامهرمز  فوتبال  پدر  مورد  در  لطفًا  نژاد  رضا  آقای   -
جناب آقای صفر طالوری بگید چون تا اونجایی که می 

بودید. ایشون  کنار  در  تقریبا  دونم همیشه 
جالبه از زمانی که شما تماس گرفتید تا به االن من در 
افراد که زحمات  این  از  به یک شکلی  بودم که  این  فکر 
کنم،   ذکر  را  کشیدن  رامهرمز  شهر  فوتبال  برای  زیادی 

نام می برم:  تاجی های قدیم  از 
برادرانش زحمات  به همراه  آقای هوشنگ عسکری که 
هرمزی،  یداله  آقای  کشیدن،  فوتبالمون  برای  زیادی 
بسیار  دفاع  در  واقعا  که  پیامی  آقای  خادمی،  برادران 
محمد  و  رضایی ها  وفایی،  رسول  می کرد،  بازی  عالی 
و  می کرد  اداره  را  تاج  تیم  زمان  آن  در  که  اسکندری 
آقای  جناب  بزگوارمون  استاد  افراد  این  همه  رأس  در 
منوچهر دهقان بود که ریاست باشگاه را به عهده داشت. 
در باشگاه شاهین که بعدا به پرسپولیس تبدیل شد اول 
افرادی  ایشون  از  بعد  بود،  شکیبی  دکتر  مرحوم  جناب 
مرحوم  شد،  باشگاه  رئیس  بعداً  که  موسوی  دکتر  مثل 
کالنتر،  هوشنگ  طالوری،  صفر  آقای  پور،  سپه  تورج 
برادران سعادتی، برادران آقا میرزاده که بیشترین زحمت  
از  نگهداری  و  باشگاه  وسایل  و  توپ  جمع آوری  و  تهیه 
آنها به دوش این آقایان بود. همچنین آقای امیر عبدلی، 
رضا سپه پور و خیلی از افراد دیگر که االن حضور ذهن 
در  را  فوتبال  ما  که  بودن  بزرگانی  افراد جزء  این  ندارم، 

آموختیم. کنارشان 
مسائل  بر  عالوه  زمان  آن  در  که  بگم  هم  این  الزم 
نظارت  نیز  بازیکنان  درسی  و  اخالقی  مسائل  بر  ورزش 
داشتن چون ما هنوز نوجوان بودیم و تازه به سن جوانی 

بودیم.  اینکه خود ساخته  بودیم در عین  رسیده 
رامهرمز  شهر  در  چه  جنابعالی  الگوی  رضانژاد  آقای   -
بودند؟ بازیکنانی  به غیراز خارج چه  البته  و چه در کشور 

عرضم به حضور شما داخل رامهرمز فوتبالیستای بسیار 
و  بودن  تکنیک  خوش  خیلی  هم  واقعًا  که  بودن  بزرگی 
مثل  رسانه ای  اینکه  به  توجه  با  بااستعداد.  خیلی  هم 
رادیو  از طریق  را  بازیها  به خاطر همین   ، نبود  تلویزیون 
که  حرکاتی  توضیح  و  گزارشات  از  و  می کردیم  دنبال 
آنهایی  و چه  بودن  تاج  تیم  در  که  دوستانی  از  رادیو  در 
بعدازاینکه  می کردیم.  برداشت  بودن  پرسپولیس  در  که 
تلویزیون  از  را  بازیها  مواقع  بعضی  اومد  تلویزیون 

می دیدیم. 
مرحوم  آقای  می دیدیم  که  بازیها  این  بین  در  خوب 
بود که در نوک  بازیکنی  تنها  بودن که  پاک  ایران  صفر 
قدم می رسید   18 به  و هنگامی که  بازی می کرد  فوروارد 
خودش  برای  را  زدن  شوت  فضای  ماهرانه ای  طرز  با 
بازیکنان  از  زیادی  تعداد  اینکه  حین  در  می کرد  ایجاد 
ایشون  برای  را  محیط  می کردن  سعی  مقابل  تیم  دفاع 
این  پاک  ایران  صفر  مرحوم  اوصاف  این  با  ولی  ببندن 

کار را انجام می داد و واقعًا بازیکن موردعالقه من بود.
بازیکن  که  حیدری  عبدالحسین  رامهرمزی  بازیکنان  از 
تیم تاج بود و چون در فوروارد قرار داشت و من هم در 
فوروارد بازی می کردم بیشتر موردتوجه من قرار داشتن. 
گل  وقتی که  بازی  یک  در  که  شنیدم  رضانژاد  آقای   -

زدید تور پاره شد اما داور گلتون را قبول نکرد!؟
توپ  وقتی  حتی  من  بود،  حساسی  بازیه  بازی  اون  بله 
وارد دروازه شد رفتم از نزدیک دیدم با اینکه  تور دروازه 
نو بود و  گره داشت به قدری ضربه و سرعت توپ قوی 
داور  که  کالنتر  آقای  اما  شد.  پاره  تور  که  بود  زیاد  و 
تور  به  و  گفتم  ایشون  به  که  زمانی  و  نکرد  قبول  بود، 
اصرار کنی  بیشتر  اگر  و  نشد  بازم گفت گل  اشاره کردم 
اخراجت می کنیم که من هم قبول کردم و گفتم چشم.

- در آن زمان هم کرکری خوندن هم بود؟
داشتیم  بازی  پرسپولیس  و  تاج  تیم  دو  بین  که  زمانی 
که در سال شاید دو بار بازی می کردیم که تا سال دیگه 
دوباره مقابل هم قرار بگیریم. در آن موقع مثاًل اگر روز 
کوچه کری می خوندن  بچه های  داشتیم  بازی  پنجشنبه 
تا  بخور  رطب  می گفتن  مثاًل  می دادیم.  گوش  هم  ما  و 

بازی کنی. بتونی  بعدازظهر  باشی که  داشته  انرژی 
نظر  به  زدین  بازیتون  طی  در  که  گلی  بهترین   -

بود؟ خودتون کدام 
مختلف  حرکتهای  با  زدم  که  گلهایی  اغلب  حقیقت  در 
بین  که  بود  بازی ای  در  زدم  که  گلی  بهترین  ولی  بود 
بازی  و  داشتیم  آباد  خلف  جوانان  و  رامهرمز  جوانان 
بودن  زده  ما  به  گل  یک  که  بود  این طور  بود.  حساسی 
ما  برای  کرنر  یک  جناح چپ  از  آخر  دقایق  در  اینکه  تا 
زاویه  آن  از  مستقیم  کرنل  همان  در  من  که  شد  ایجاد 

گل را زدم.
- عامل گل وزش باد نبود چون در بعضی موارد وزش 

باعث شدن گل میشه؟ باد 
کنم؛  بازی  خوب  تونستم  می  پام  دو  با  چون  من  نه، 
بازی  راست  پای  با  بازیکنان  بیشتر  درصورتی که 
که  می کردم  بازی  و  تمرین  اینقدر  من  اما  می کردن 
دیگه فرقی نداشت با کدام پا بازی کنم. حتی به گونه ای 

با پای راست گل بزنم. بود تونستم در جناح چپ 
استاد محترم مصدوم هم شدید؟  -

اگر می دیدم  مثاًل  بودم  بازیکن خشنی  تقریبًا  من خودم 
به طریقی می زنن منم  تیم حریف دارن منو  بازیکنهای 
بازیها خشونت  اونارو به روش دیگری می زدم. خوب در 
پیش  بیشتر  مسائل  این  رامشیر  تیم  در  که  بود  دعوا  و 
میومد. ولی روی هم رفته در رامشیر دوستان خوبی داریم 
از  بعضی  با  هنوز  که  شاهینی  چه  باشد  تاجی  چه  حاال 

ارتباط هستیم. در  آنها 
- در پایان از شما به خاطر اینکه اجازه دادید در خدمت 
اینکه  و  می کنم  تشکر  کنیم  مصاحبه  و  باشیم  جنابعالی 
در  بوده  حاضر  حال  در  و  قدیم  از  نکاتی  یا  ناگفته  اگر 
به عنوان  خودتون  اختیار  به   ، زندگی  روند  در  یا  فوتبال 

کنید. یادآوری  ما  برای  بزرگمون  استاد 
یک  در  که  کسانی  از  که  دارم  عالقه  همیشه  من 
یاد  بیشتر  میکشن  بیشتری  زحمت  و  تالش  مجموعه 
ممنون  مصاحبه  این  خاطر  به  شما  از  به شخصه   . کنیم 
فوتبال  ریشه  از  که  میشم  خوشحال  بیشتر  ولی  هستم. 
مانند  کنیم  معرفی  مردم  به  را  فوتبال  بزرگ  افراد  یا 
شکراله  بصیری،  بیژن  طالوری،  آقای  مثل  اشخاصی 
متأسفانه  که  بودن  تاجی  که  صنایی  آقایان  احمدی، 

آنها صحبت کنه. از  ندیدم  را  هیچکس 
آقایان عسکری، سپه پور، هرمزی، دهقان،  از  همچنین 
و  زارع  مرحوم  و  شفیعی  مرحوم  برزکار،  موسوی،  دکتر 
تیم  پاس،  تیم  مثل  دادن،  تشکیل  را  تیم ها  که  دیگران 

کارگر. تیم  و  شهباز 
بیشتر  عکسشان  همراه  به  بزرگان  این  از  دارم  انتظار 
گفته و یاد شود، تا نوجوانان و جوانان مطالبی از گذشته 

در ذهنشون باشه و از آنها درس بیاموزند .

گزارش ورزشی:
لیگ برتر استان داربی شهر رامهرمز نویدانه ایرانیان یک بهمئی 
رامهرمز صفر در ادامه هفته سوم لیگ برتر استان دوتیم خوب نویدانه 
و بهمئی در مقابل هم صف آرایی کردن که در پایانه نود دقیقه بازی 
جون دار و دیدنی این تیم نویدانه بود که با تک گل مهدی پادیان 
پیروز از زمین خارج شد خسته نباشید به کادر و بازیکنان این دو تیم 
که یک بازی بدون حاشیه را برگزار کردن همچنین خدا قوت به 

حاج زاهد بحرینی و تیم داوری آقای پورخلف .
کورش کمایی خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه

اجازه دهید » دربی« نفس بکشد

دوچرخه سواران شد تاج و بعد استقالل، شاهین هم پیکان 
دور،  سالهای  همان  از  اما  پرسپولیس  دست آخر  و  شد 
مباهات  مایه  پاطالیی ها  و  ستاره ها  جذب  با  سرخابی ها 

فوتبالمان شدند و قوت قلب عمیق دوستداران بی شمار.
از همان دوران خیلی ها برای قرمز و آبی کالنشهر تهران 
سرو دست می شکستند و با فریادهای پرخروش خود، تنور 

مسابقات را داغ نگه می داشتند.
باید بپذیریم که این دو تیم مردمی و  اگر واقع گرا باشیم 
ما  جامعه  قشرهای  و  الیه ها  در  ریشه  پرطرفدار،  صدالبته 
دو  این  زمان  هر  که  بوده ایم  شاهد  رهگذر،  این  در  دارند. 
باشگاه ریشه دار ردای موفقیت بر قامت خود بدوزند، قطار 

تیم ملی ما هم بر ریل توفیق قرار می گیرد.
باری، دربی بزرگ پایتخت در راه است و هواداران دلباخته 
دو تیم ریشه دار شمارش معکوس را برای پیکار دو رقیب 
دیرینه آغاز کرده اند، التهاب خاصی در جامعه فوتبال سایه 

انداخته و نگاه ها را به بازی دوشنبه معطوف کرده است.
تجربه نشان داده پیکار سرخابی ها همیشه، میزان الحراره 
را  رویدادها  دیگر  حتی  و  می برد  باالتر  و  باال  را  لیگ 

تحت الشعاع قرار می دهد.
روزها  این  شوربختانه  کرد  اعتراف  باید  گذشته  اینها  از 
چاشنی  کمتر  منطق  و  می چرخد  احساسات  برمدار  اوضاع 

کار می شود، بویژه در فضای مجازی.
به همین سبب تصویری که امروز در ذهن داریم، بیم آن 
می رود حواشی و تنش های عجیب وغریب و کم سابقه بر این 
بازی سایه بیندازد و از زیبایی ها این دربی بیش ازپیش بکاهد.
ناگفته پیداست که کری خوانی نمک فوتبال است که نه تنها 
ایرادی به آن روا نیست بلکه موجب گرمای بازی های این 
توهین،  شاهد  روزها  این  متأسفانه  اما  می شود؛  باشگاه  دو 
بی حرمتی و رفتار تند خویانه هستیم و شاخ وشانه کشیدن های 
برخی از پیش کسوتان دو تیم در فضای مجازی، شیفتگان 

واقعی فوتبال را در الک نگرانی فرو برده است.
جام  و  جام جهانی  در  حتی  که  قدیمی  پوشان  ملی  وقتی 
ملت های آسیا بازی کرده اند و باید الگوی جوان ترها باشند، 
و  پرسپولیس  هواداران  از  دیگر  می کنند  حرمت شکنی 

استقالل چه توقعی می توان داشت  ...؟؟!!
شکست و پیروزی از اجزای الینفک فوتبال بشمار می روند 
باخت  برد و طاقت  اگر هر دو طیف ظرفیت  بطور قطع  و 
بر  غلیظ حاشیه  ابرهای  این همه  کنند،  ملکه ذهن خود  را 

اردوی دوتیم سایه نخواهد انداخت.
از این پیش کسوتان انگشت شمار و آتش بیاران معرکه جدا 
درخواست می کنیم، اجازه بدهند فضا برای ارائه یک بازی 
حساب شده فراهم شود و درنهایت دربی دوشنبه آغازی نیکو 

و فرجامی خوشایند داشته باشد.
یا حق

ایستاده از راست: ماشاءاهلل ویسی، بیژن بصیری، محمد احمدی، 
حمداله موسوی، عباس آقا میرزاده، غالم صفرپور، غالم رضانژاد، 

ابراهیم زاکریان، هوشنگ کالنتر.
نشسته از راست: علیرضا عبدلی، غالم طالوری، حقیقی، خسرو 
بایمانی،  ابوالقاسم  بخش،  امید  علی  طالوری،  رحمان  متولی، 

عباس داوودی 

به یاد رفیق نازنین مون:
کــاپیتان خشــــایار طالوری

»تقدیم به دختر دردانه اش: مهین«
البته با کسب اجازه از رفقای گلم: پیشکسوتان گلچهره فوتبال رامهرمز

یادش به خیر
جقدر خوب بود او
خوب خوب خوب

نشون به همون نشون که:
پشت پنجره کوچه باغ آشنایی

با او می شد در اوج زمستون هم
بهار را لمس کرد

او             خاک را کیمیا می کرد
از بس:

وسیع بود و مهربان و سنگ صبور
از بس دل می برد

جوش میزد و تالش می کرد
او که بود

حتی با آن بیماری مهلک
گویی پشت مان به کـــــوه بود

دل های مان گرم گرم بود
مثل همان چای داغ داغ

ک هر هفته همراه خودش می آورد
کنار مستطیل سبز

تا دوستانش
با حبه قندی نوش جان کنند

و الاقل دقایقی:
خستگی از تن شان بیرون رود

این عادت در سرشت او بود:
مردمی و رفیق شش دانگ

و                  اهل سانتر کردن محبت
 روی دروازه دل دوستان

پرچم کاپیتانی او همیشه باال بود
عادت جاویدان او چیزی نبود جز:

غرور آغشته به مهر
که ریشه در عمق وجود نازنینش داشت

او             در کشاکش روزگار
اگر چه زخم ها خورد

اما مقاومت کرد
و هرگز فرو نریخت
هرگز سر خم نکرد

هرگز نشکست
او در پایگاه اجتماعی دوستان و بستگانش

و در دل توده تماشاچیان فهیم شهر جایگاه ویژه ای داشت
و بر سر عهد و قول و قرارش وفادار بود و استوار

یادم نمی رود که او
چشم و چراغ دل همه ما بود

مهر و محبتش بر فراز آسمان عاشقی
چتری بود بر سر دوستان

و سال ها سایه گستر
هر وقت کنار مستطیل سبز می دیدمش

جای دوستان را خالی می کردم
او: در اوج تاریکی ها

 به سمت نور پل می زد
و ما را به روشنایی دعوت می کرد

پسر بچه دوران کودکی ام
زاده،  معین  برادران  قنواتی،  »نوید  دوستانم  بهترین  همراه  همیشه  که 

شفیعی، سرایی، گاهی شهید ممد خورشیدی«
برای مسابقه با توپ الکی

از شهر می آمدند
روی خرمنزار محله مون آستریک

 ]کیمه[
و یا ما می رفتیم سراغ شون

روی زمین خاکی
پشت فلکه ارشاد

]درمونگاه تامین اجتماعی فعلی ک قبال بازارصفا بود[
و             خشایار عزیز

همیشه:
تک پوش و گرمکن به رنگ آبی آسمونی می پوشید

و درون دروازه می ایستاد
تا بعدها

که به باشگاه بزرگ فرهنگ رامهرمز ]یادگار زنده نام دکتر محمد بهبهانی[ 
پیوست

و این تیم پرآوازه و منسجم را
بر اوج قله افتخار خوزستان نشاند

یادم هست همیشه:
تا آخرین نا

و آخرین رمق می جنگید
او             پاره تن فرهنگ رامهرمز بود

و             نقطه اتکا و اتصال دوستان
او قهرمانی سربلند بود

و                سال های سال
روی زمین های خاکی

و                   مستطیل سبز خندید
حتی زمین خورد و گریست اما بلند شد

و ادامه داد
چون هم جان ما بود و هم جانان

اما امان از روزگار
که او:

هی خاک خورد
و هی خون خورد

 و هی خاطره ساخت
و

از جام نوشین شراب عشق
ما را می نوشاند

و ما را عاشق و عاشق تر می کرد
تا اینکه این گل رعنا
عاقبت بر زمین افتاد

و پرپر شة
آری دوستان:

او
 امانت پربها و فاخر خداوند بود نزد ما

و        دست آخر
پروردگار او را از ما ربود

و بردش به باغ بهشت خودش
تا از آن همه درد و رنج

رهایش سازد
 راحتش کند

او رفت
اما به ما درس مقاومت و صبوری داد

در برابر نامالیمات
 و ناخوشی های مرگبار روزگار

و اینکه
تا کنار هم هستیم

 قدر همدیگر را بدانیم
آری زندگی جریان دارد

و تو: خشــــــایار عزیز
 در روح و روان ما جریان داری

 تا ابد
با احترام: سیــــف اهلل احسانی
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ناظمی: هر 10 نفرمان شانس داریم

مصاحبه اختصاصی خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه با مرحوم »غالم  رضانژاد«
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- 11 نفر باشگاه کتابخوانی تشکوه 
و کاکایوسف مربی لیال مرادیان 

۲.ترنم  سرکهکی    علی  1.امیر 
علی پور   ۳.رضا قنبری 

۴.تمنا علی پور   ۵.فاطمه عسکری      
۶.فوزیه الهام ۷.محسن اسکندری 

۸..مهرانه نصیری 
۹.مهدی اسکندری 
1۰.مهرانا نصیری 
11.هستی کروبی

-۴ نفر باشگاه کتابخوانی گل های 
حضرت  فرهنگی  کانون  معرفت 

زینب س مربی فرهاد عباسی 
1.ارام بهرامی 

۲.دانیال عباسی 
۳.مبینا ابوالعباسی 

۴.زهرا عباسی 
-۳ نفر باشگاه کتابخوانی روستای 

مربچه مربی حسین محمدیان 
1.زهرا شریفی 

۲.محمد پارسا محمدیان 
۳.مریم مالک زاده 

دژگلی  کتابخوانی  باشگاه  نفر   ۳-
روستای  احمدی   خدیجه  مربی 

دوکوهک 
1.مهران شیخی 
۲.فاطمه کمایی

۳.فاطمه طلوعی 
-1 نفر باشگاه کتابخوانی شهدای 
مربی  باصدی  روستای  باصدی 

معصومه موسوی 
1.احمد رضا موسوی 

شهید  کتابخوانی   باشگاه  1نفر 
مربی  یک   کهله  روستای  اسوده 

فاطمه اسوده 
1.زهرا احمدی

باغ  کتابخوانی   باشگاه  نفر   ۲-
اندیشه مدرسه شهیدپورکیان مربی 

زینب شاه محمدی 
1.فاطیما مرادی 

۲.فاطمه میرساالری
گنج  کتابخوانی  باشگاه  نفر   ۲-
مفتخر  اکبر  حاج  مدرسه  دانش 

مربی مریم اعتمادی
 1.یکتا هرمزی فر 

۲.سیده رویا رجایی فر 
-1 نفر باشگاه کتابخوانی سپیتمان 
مدرسه دکتر شهریاری مربی عفت 

آمونیان 
1.ارام امین 

بهترین  کتابخوانی  باشگاه  -1نفر 
دوست مدرسه حاج اکبر مفتخر مربی 

ستاره براتی 
1.ملیکا اسوده 

- 1 نفر باشگاه کتابخوانی خانواده 
ما .مربی زینب شاه محمدی 

1.مبینا بهیمی 
های  باشگاه  جام  خانه  دبیر 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کتابخوانی 

اسالمی رامهرمز .خوزستان

اسامی 30 برگزیده کشوری  »نامه به نویسنده« اعضای باشگاه های کتابخوانی رامهرمز
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- چشم انداز باستان شناسی ساسانی فارس
شهرهاي:  فارس  استان  دسترسی:  راههاي 
فیروزآباد- کازرون- سروستان هشت سایت باستانی 
بیشاپور،  فیروزآباد،  باستانی،  منطقه  سه  در  که  است 

سروستان در جنوب غربی استان فارس واقع شده اند.
این آثار به اوایل و اواخر دوره شاهنشاهی ساسانی 
که از 224 تا 658 بعد از میالد، در سراسر این منطقه 

گسترش یافت، مربوط می شوند.
جاده  کیلومتري  شش  در  فیروزآباد:  دختر  قلعه 
فیروزآباد به شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده قرار 
دارد که پس از طی مسافتی حدود 300 متر میتوان به 
قلعه رسید. این قلعه تماماً از سنگهاي درشت ساخته و 
سنگهاي نما، تراشیده شده اند عظمت بناي این قلعه، 
مبهوت کننده است. در قسمتی از قلعه دهانه غاري دیده 
می شود که به قول بعضی از محلی ها این غار راهی 

به کاخ اردشیر بابکان در جلگه فیروزآباد داشته است. 
سنگ نگاره پادشاهی اردشیر بابکان: این اثر مربوط 
به دوره ساسانیان است و در فیروزآباد، کیلومتر 3 و 5 
جاده فیروزآباد به شیراز واقع شده در این سنگ نگاره 
اهورامزدا و اردشیر بابکان در مقابل هم ایستاده اند و 
اهورامزدا درحالی که حلقه پادشاهی را از روي محراب 

آتش به دست اردشیر می دهد.
سر  پشت  در  می نماید.  منصوب  شاهی  به  را  وي 
ایستاده اند.  ولیعهد شاپور و دو شاهزاده دیگر  اردشیر، 
ابعاد: 7 متر در 3/70 متر سنگ نگاره پیروزي اردشیر بر 

اردوان: مربوط به دوره ساسانیان است و در فیروزآباد، 
و  شده  واقع  شیراز  به  فیروزآباد  جاده  و 5  کیلومتر 3 
در آن صحنه نبرد پیروزمندانه اردشیر بابکان با اردوان 
پنجم آخرین شاه اشکانی در سال 224 حجاري گردیده 
است. این سنگ نگاره با هیجده متر طول و تقریباً چهار 
ایران  در  بازمانده  سنگ نگاره  بزرگترین  ارتفاع،  متر 
است. این اثر در شهرستان فیروزآباد و پیرامون رودخانه 
فیروزآباد و برفراز صخره ای قرارگرفته است و چندین 

سال پیش شمشیر حجاری شده آن به سرقت رفت.
در  است  باستانی  محلی  گور:  شهر  خوره  اردشیر 
شهرستان فیروزآباد، استان فارس. این شهر در اوایل 
قرن سوم میالدي به دستور اردشیر بابکان بنیاد شد. 
گور در زمان آبادانی خود، مرکز بخشی از ایالت فارس 
به نام کوره اردشیر خوره بود. طرح و الگوي این شهر 
دایرهاي شکل است و به قطر دو کیلومتر داراي چهار 
دروازه اصلی بوده و بناهاي حکومتی و محل اقامت 
باستانی  گور  است. شهر  داشته  قرار  آن  در  درباریان 
فیروزآباد در سه  مانده و شهر کنونی  اکنون متروك 

کیلومتري آن قرار دارد.
کاخ اردشیر بابکان: این کاخ در فیروزآباد قرار دارد 
این کاخ داراي تاالرهاي تو در تو است و با گذشت 
درونی  دیوارهاي  باالي  بخش  گچ بری  سال   1800
آن همچنان آسیب نادیده ماندهاست. در ضلع شرقی 
کاخ، چهار ساختمان گنبدي شکل عظیم وجود دارد، 
این گنبدها به وسیله فیلپوش باال رفته که مشابه آن 

در قلعه دختر( قلعه اردشیر دیده میشود
دستور  به  و  میالدي   266 سال  در  بیشابور:  شهر 
شاپور اول پادشاه ساسانی و پس از پیروزي بر والرین 

امپراتور روم، وي دستور داد در ناحیه ای خوش آب و 
هوا بر سر راه تخت جمشید به تیسفون شهري بنا کنند.
پیکره شاپور یکم: در شش کیلومتري شهر باستانی 
بیشاپور و در 6 کیلومتري شهرستان کازرون در غاري 
وجود دارد که در آن. پیکره ای بسیار بزرگ به بلنداي 
از جنس  متر   2 از  بیش  پهناي شانه ی  و  متر   70/6
این  زلزله  اثر  در  است.  شده  تراشیده  استالگمیت 
مجسمه فرو افتاد و در دهه 40 ارتش مجسمه را بر 

پایه ای بتونی مجدداٌ قرار داده اند.
جنوب  کیلومتري   9 در  سروستان:  ساسانی  کاخ 
شهر سروستان در شهرستان سروستان و محله تزنگ 
قرار داشته و کل مجموعه 25 هکتار وسعت دارد. این 
کاخ از سنگ و گچ ساخته شده و ایوانی مربع شکل 
بخش مرکزي آن را تشکیل میدهد که داراي 13 متر 
طول و عرض و 18 متر ارتفاع دارد. همچنین در مرکز 

و حیاط داراي گنبدي می باشد.
میراث  آثار در جلسه 30 ژوئن 2018 کمیته  این 
سفر  زمان  بهترین  رسیدند.  ثبت  به  یونسکو  جهانی 

فصول غیر گرم سال می باشد.
- کویر لوت

است  محدودهاي  لوت  دشت  دسترسی:  راههاي 
بین استانهاي خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و 
کرمان. پیشنهاد می شود اولین بار مسیر کرمان سیرچ 

شهداد طی شود.
ایران  شرقی  جنوب  در  بیابانی  دشتی  لوت  دشت 
مساحتی  با  ایران  شرق  جنوب  در  دشت  این  است. 
از  درصد   10 حدود  کیلومترمربع،  هزار   40 از  بیش 
وسعت ایران را دربر گرفته است. کلمه لوت در زبان 

فاقد  و  علف  و  بی آب  تشنه،  لخت،  معنی  به  بلوچی 
بیابان  هفتمین  و  بیست  لوت،  بیابان  است.  هرچیز 
بزرگ جهان به شمار می رود. در بین عامه مردم و در 
بسیاري از خبرها به دلیل برخی مشابهت ها با دشت 
کویر، از عنوان کویر لوت »استفاده می شود درحالی که 
استفاده از کویر براي لوت درست نیست و در پرونده 
ثبت جهانی لوت در یونسکو نیز عنوان« بیابان لوت 
»ثبت شده است نه« کویر لوت زیرا دشت لوت بیابان 
است نه کویر و کویر بخش کوچکی از مساحت دشت 
مناطق  جمله  از  لوت  دشت  می دهد  تشکیل  را  لوت 

فراگرم و خشک جهان است.
هسته آن در سالهاي 2007،2006،2005،2004 و 
2009 گرمترین نقطه بر سطح کره زمین شناخته شده 
است که بیشترین آن در سال 2005 با بیشینه دماي 
7/70 درجه سانتیگراد ثبت گردیده است. دانشمندان 
علت گرماي باالي آن را رنگ تیره و خشکی سطح آن 
دانسته اند که موجب جذب گرماي خورشید می شود. در 
بسیاري از رسانه های ایرانی و خارجی در 80 کیلومتري 
دنیا  و  لوت  نقطه  گرمترین  به عنوان  شهداد  شمال 
بیابان  معرفی شده است ولی گرمترین نقطه زمین در 
لوت چاله مرکزي لوتدر 75 کیلومتري شمال شهر بم 
نقطه  گرمترین  به عنوان  بریان  گندم  معرفی  و  است 
لوت و کره زمین نادرست بوده و ریگ یالن گرمترین 
نقطه است. دشت لوت از شمال غربی به جنوب شرقی 
کشیده شده است. طول آن از شمال به جنوب حدود 
900 کیلومتر و غرب به شرق حدود 300 کیلومتر و 
ناحیه  بزرگترین  است.  ایران  کشور  درصد  ده  تقریباً 
جمعیتی دشت لوت »شهداد« است که درگذشته های 

دور به آن خبیص می گفتند. دره سیرچ و ناحیه مسکونی 
آن به همین نام، یکی از زیباترین چشماندازهاي سر 

سبز حاشیه این دشت اسرار آمیز است.
هاي  کلوت  طوالنی ترین  و  بزرگترین  بلندترین، 
جهان شهر کلوخی. )منطقه کلوتها از دور به خرابه های 
شهري بزرگ می ماند( که توصیف های گوناگون از آن 
شده است نظیر شهر خیالی یا شهر لوت. مرتفعترین 
دارد  قرار  یالن  ریگ  لوت  در  دنیا  ماسه ای  هرم های 
که محل تالقی سه استان خراسان جنوبی و کرمان 
و سیستان و بلوچستان است. ارتفاع هرم های ماسه ای 
در ریگ یالن گاه به 480 الی 500 متر هم می رسد40 
مخروط آتشفشان کواترنر در سطح دشت لوت وجود 
دارد. )یکی از بزرگترین نبکاهاي جهان( تا ارتفاع 12 
متر تپه های شنی پوشیده از گیاه )نبکاها( که یکی از 
این  است.  گیاه  و  آب  و  خاك  همزیستی  شگفتیهاي 
نبکاها به گلدان بیابان نیز نامیده شده اند. کویر پاشتري، 
اینطور به نظر میرسد که پس  سطح این نوع زمینها 
آن  روي  شتر  تعدادي  و  شده  خیس  زیاد  بارندگی  از 
راه رفته اند. در پاي کوههاي مشرف به دشت بزرگ 
لوت، آثاري از سکونت انسان از هزاره چهارم پیش از 
میالد مسیح مشاهده شده است. پهنه های وسیع ماسه 
و ریگ با طیف رنگی قهوه ای روشن تا خاکستري و 
سیاه نظیر گدار باروتکه »چون خاك آن سیاه و شبیه 
باروت است« به این نام خوانده می شود. پهنه هایی به 
نمکی  قشر  حاصل  که  متعدد  چندضلعی های  شکل 
ضخیم و تبخیر شدید سطح زمین است. لوت جنوبی به 
لوت زنگی احمد مشهور است ) محلی در شمال بم و 

نرماشیر کرمان( که دیدنی است.

در 27 تیر 1395 با اجماع همه کشورهاي عضو در 
کمیته میراث جهانی، بیابان لوت به عنوان نخستین اثر 
ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار  طبیعی 
گرفت. این کویر بر اساس مصوبات امنیتی و مالحظات 
نیازمند  )نارنجی(  آزاد  ورود  سبز  بخش  به سه  ایمنی 
مجوز و با هماهنگی و قرمز )ممنوعه( تقسیم شده و 
قرمز  و  نارنجی  مناطق  به  مجوز  بدون  ورود  هرگونه 
به  گردشگران  امنیت  براي  جدي  مخاطرات  میتواند 
دنبال داشته باشد. می گویند کسی از عرض این کویر به 
سالمت عبور نکرده است ریگ جن معروف به برموداي 
ایران شگفت انگیزترین اسرارآمیزترین و ترسناك ترین 
سمنان،  جنوب  در  منطقه  این  است،  ایران  منطقه 
شرق دریاچه نمک، شمال انارك و غرب جندق قرار 
دارد. با باتالقهاي سهمگین، اتفاقات بی پاسخ و توجیه 
در سال  است  منطقه روی داده  این  در  بسیاري  نشده 
پارسا، کویرشناس  توسط علی  ریگجن  1997 طلسم 
رئیس وقت  زاده،  میران  آقاي  به همراه  آمریکا  مقیم 
پارك ملی کویر، با هواپیما برافراز ریگ جن رفتند. یک 
سال بعد، وي با ماشین وارد ریگ جن »شد و بعدازآن 
جنگذشتند. صدایی  ریگ  از«  کویرنوردان  از  بسیاري 
که حرکت باد بر روي این تپه ها ایجاد می کرده قطعًا 
از عوامل مؤثر بر باور عمومی صداي جن ها )و وجود 
قدرتهاي متافیزیکی در این منطقه است. اختالف زیاد 
دماي شب و روز و خرد شدن سنگها در اثر این اختالف 
به همین  نیز  دارد  به گریه سنگ شهرت  فاحش که 
زمان  آن  از  است.  میشده  منسوب  متافیزیکی  عوامل 
تاکنون گروههاي ماجراجوي دیگري از ریگ جن عبور 

کرده اند. بهترین زمان سفر فصول غیر گرم می باشد.

در  رامهرمز  منطقه  آبفا  مدیر  اسکندری  محمدرضا 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه اظهار داشت:

این شهرستان  غربی  حومه  روستا   3 آبرسانی   طرح 
آغاز شد تا اهالی این روستا ها از آب آشامیدنی سالم و 

باکیفیت بهره مند شوند.
با اجرای 6/5 کیلومتر  این طرح  اینکه در  بیان  با  او 
خطوط آبرسانی، 3 روستای عین حماد، سواده، عریض 
احمدی واقع در حومه غربی شهرستان رامهرمز از نعمت 
اجرایی  بودجه  افزود:  شد،  خواهند  بهره مند  شرب  آب 
توسعه 6 کیلومتری شبکه در این روستا ها بالغ بر یک 

میلیارد تومان است.
اسکندری در پایان بیان داشت: این طرح با پیگیری 
شرکت آب و فاضالب خوزستان، نماینده مردم رامهرمز 
رامشیر در مجلس شورای اسالمی و مشارکت ستاد  و 

اجرایی فرمان امام خمینی )ره( اجرایی شد.
49 روستای حومه غربی رامهرمز به دلیل مشکل آب 
نیاز به پروژه آب رسانی داشتند که در اردیبهشت 98، فاز 
اول پروژه آب رسانی به روستاهای حومه غربی رامهرمز 
با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال به طول 11 کیلومتر 
آغاز و به پایان رسید و هم اینک این پروژه در فاز دوم 

آبرسانی به 4 روستا باقی مانده به اتمام رسید.

سال ششم- دوشنبه 22 دی ماه 1399- شماره 130 - قیمت 1000 تومان

افتتاح پروژه آبرسانی به روستا های حومه غربی رامهرمز

100 مکان دیدنی در ایران زمین که باید دید


