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به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه و به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان خوزستان، بیست 
و چهارمین همایش روز ملی صادرات امروز )دوشنبه، 22 دی ماه( با حضور اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، غالمحسین شافعی رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت های صادرکننده و فعاالن اقتصادی حوزه صادرات 
کشور و با شعار »توسعه صادرات، امنیت اقتصاد، اشتغال مولد و رفاه پایدار« با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
شرکت سیمان خوزستان از شرکت های زیرمجموعه شستا و سیمان تأمین در این همایش به عنوان 
صادرکننده نمونه کشوری معرفی شد و از این شرکت با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد.
بود که موردتوجه  ارزی  برتر، شاخص رفع تعهد  انتخاب صادرکنندگان  از مهمترین مؤلفه های  یکی 

ستاد اجرایی بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات قرار گرفت.
شایان ذکر است تعداد 822 صادرکننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل خود را برای حضور در 
این فرآیند اعالم و تعداد ۵۶8 متقاضی با تکمیل و ارائه اطالعات درخواستی ثبت نام خود را قطعی و 

نهایی کرده بودند که درنهایت ۵۶ صادرکننده نمونه انتخاب و از آنها تجلیل به عمل آمد.
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اخبار

برداشت  از  رامهرمز  کشاورزی  جهاد  مدیر 
از  اخیر  ماه  یک  در  رنگی  دلمه ای  فلفل  تن   8
از  رامهرمز  شهرستان  سرچشمه  در  گلخانه ای 

سطحی معاد 4000 مترمربع خبر داد.
این  برداشت  کرد:  اظهار  مهرابی  فرشاد 
سبز  و  نارنجی  قرمز،  زرد،  رنگ   4 در  محصول 
می گردد  پیش بینی  و  داشته  ادامه  خردادماه  تا 
این سطح  از  رنگی  فلفل دلمه ای  تن  میزان 60 

برداشت گردد.
گلخانه ای  محصوالت  کشت  فواید  به  مهرابی 
در  تولید  میزان  افزایش  نظیر  شهرستان  در 
نهاده ها،  مصرف  میزان  کاهش  سطح،  واحد 
محصوالت  تولید  آب،  مصرف  در  صرفه جویی 
سودآوری  و  درآمد  افزایش  باکیفیت،  گلخانه ای 

امکان  تولید،  ریسک  کاهش  اشتغال  ایجاد  و 
تولید محصول خارج  و  نمودن محصول  زودرس 
از فصل، امکان عرضه محصول باقیمت مناسب و 

همچنین صادرات محصوالت اشاره نمود.
افزود: سطح مصوب شهرستان  ادامه  در   وی 
جهت گسترش و احداث گلخانه ها ۵ هکتار بوده 
که تاکنون جهت 12 هکتار پروانه تأسیس صادر 

گردیده است.
از  حمایت  جهت  گفت:  مهرابی  پایان  در   
امکان  گلخانه ای  طرح های  توسعه  و  احداث 
از  بانکی پایین  با سود  بانکی  پرداخت تسهیالت 
محل سامانه سیتا فراهم بوده و متقاضیان دارای 
پروانه تأسیس می توانند جهت دریافت تسهیالت 

از این محل اقدام نمایند.

برای  کرونا  شیوع  بدو  از  )ع(  رضا  امام  جهادی  قرارگاه 
مقابله با این ویروس وارد عمل شده بود و تا به امروز نیز 
نیازمندان  به  در عرصه های مختلف در حال خدمت رسانی 

شهرستان می باشد.
استانداری  محل  در  گذشته  شب  که  مراسمی  طی   
خوزستان با حضور استاندار و برخی از مسئولین به همت 
مجید  از  گرفت  شکل  خوزستان  استان  مرکزی  قرارگاه 
شهرستان  )ع(  رضا  امام  جهادی  قرارگاه  فرمانده  قنواتی 
استاندار  آمد،  بعمل  تقدیر  یادبودی  لوح  اهدا  با  رامهرمز 
خیرخواهانه  فعالیت های  از  تقدیر  ضمن  خوزستان 
و  با سیل  مقابله  در  استان خوزستان  قرارگاه های جهادی 
کرونا اظهار داشت این فعالیت ها بسیار ارزنده و قابل احترام 
است و انشاءاهلل در آینده نزدیک شاهد تقویت و رفع برخی 
موانع برای پیشرفت هر چه بهتر مجموعه قرارگاه امام رضا 

)ع( در شهرستان ها خواهیم بود.
برای  کرونا  شیوع  بدو  از  )ع(  رضا  امام  جهادی  قرارگاه 
مقابله با این ویروس وارد عمل شده بود و تا به امروز نیز 
نیازمندان  به  در عرصه های مختلف در حال خدمت رسانی 

شهرستان می باشد.

نماینده  فر  موسوی  حجت االسالم  نیز  گذشته  هفته  در 
دیگر  جمعی  همراه  به  خوزستان  استان  در  ولی فقیه 
سایر  و  جهادی  قرارگاه  این  فرمانده  از  کل  مدیران  از 
قرارگاه های فعال استان خوزستان تقدیر بعمل آورده بودند.

شهرستان های  نماینده  متینیان  ابراهیم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  رامشیر  و  رامهرمز 
و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  با  دیدار  ابتدای  در 
جاده های  وضعیت  از  تأسف  ابراز  با  شهرسازی 
از  گالیه  ضمن   رامشیر  و  رامهرمز  شهرستان 
محورهای  تکمیل  موجود،  زیرساخت های 
مناقصه  آیین  برگزاری  در  تسریع  و  مواصالتی 
از  را  ماهشهر  بندر  و  رامشیر  رامهرمز،  جاده 
حوزه  مردم  و  مسئولین  به حق  دغدغه های 

دانستند. انتخابیه 

رامشیر  و  رامهرمز  شهرستان های  نماینده 
حوزه  جاده های  ترانزیتی  وضعیت  به  اشاره  با 
ماشین آالت  هزاران  روزانه  تردد  و   انتخابیه 
باری افزود این جاده ها در طی سالیان گذشته 
از  نفر  صدها  شدن  زخمی  و  کشته  علی رغم 
بالتکلیف  همچنان  اما  شهرستان ها  این  مردم 
ما شاهد آن هستیم هر هفته خون  و  مانده اند 
خانواده ها  و  ریخته  جاده ها  این  در  ما  عزیزان 

عزادار می شوند.
خواستار  دیدار  این  در  متینیان  ابراهیم 

و  بهبهان  به  رامهرمز  جاده  تکمیل  در  تسریع 
به  رامهرمز  جاده  پروژه  پیمانکار  تکلیف  تعیین 
از  را  پروژه ها  این  بهره برداری  و  شدند  رودزرد 
اولویت های مهم توسعه این شهرستان دانستند.

همچنین در این نشست پیرو پروژه نیمه تمام 
 مسکن مهر گفتگویی های شد و قرار است برای 

این پروژه در آینده نزدیک تصمیم گیری شود.
روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی 
نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر 
در مجلس شورای اسالمی
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۲۹ دی روز ملی هوای پاک

به طورکلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست 
و تأمین زندگي سالم در راستاي نیل به اهداف توسعه پایدار، روزهاي نمادین خاصي 
مرتبط با حفظ محیط زیست تعیین می گردد که ازجمله آنها روز جهاني محیط زیست، 
روز زمین پاك، روز هواي پاك و غیره می باشد. روز هواي پاك در دنیا تحت عناوین 
مختلف ازجمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و ... در کشورهاي مختلف نامگذاري 

شده و اقدامات خاصي در این روز جهت تنویر افکار عمومي صورت گرفته است.
 در ایران نیز بحران آلودگي هوا در تهران و شش شهر آلوده آن شامل تبریز، مشهد، 
این  بر  را  هوا  آلودگي  اجرایي کاهش  اهواز، مسئولین ستاد  و  اصفهان، شیراز  اراك، 
داشت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، از سال 1۳۷4 روز 2۹ 

دی ماه را به عنوان روز ملي هواي پاك اعالم نمایند.
گفتني است قدمت روز هواي پاك در ایران از کشورهاي فرانسه و ایتالیا بیشتر است. 
هدف از اعالم روز ملي هواي پاك ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده 
است و ازآنجاکه کلید اصلي کاهش آلودگي هوا، مشارکت مردمي و افزایش هماهنگي 
این مشارکت و هماهنگي  ایجاد  این روز می تواند عامل مهمي در  بین بخشي است 

بین بخشي باشد.
 آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های جامد، مایع، 
یا  طبیعی  به صورت  آزاد،  هوای  در  و صدا  بو  یون ساز،   غیر  و  یون ساز  پرتوهای  گاز، 
انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به  گونه ای تغییر دهد که برای سالمت 
انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی )اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان آور 

بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.
آنچه در این تعریف مهم است مقدار آلودگی و مدت زمان تماس با آن است.

شایان ذکر است که به مسئله پرتوها و آلودگی صدا در این تعریف کمتر توجه شده 
است. بنا بر پژوهشی که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام گرفته، آلودگی هوا یکی 
از عوامل ابتال به بیماری آلزایمر است. پالك های آمیلوئید نشانه اصلی حضور بیماری 
آلزایمر است که بر رفتار بیمار و توانایی های ذهنی او اثر می گذارد. تیم پژوهشی این 
از  میانگین سن ۷۵ سال  با  آمریکایی  از 18 هزار سالمند  بیش  اسکن مغز  با  پروژه 
مناطق و نواحی مختلف ایاالت متحده دریافتند پالك های آمیلوئید مغز کسانی که در 
نواحی آلوده ساکن بوده اند، 10 برابر بیشتر از میزان پالك های آمیلوئید افرادی است 

که در نواحی تمیزتر زندگی می کنند.
از عوارض دیگر اینکه هنگام آلودگی هوا وقتی بر میزان ذرات معلق و دی  اکسید کربن هوا افزوده 
می شود، اکسیژن رسانی به سلول های بدن بخوبی صورت نگرفته و فرد دچار عالئم مختلفی 
همچون بی حالی، خستگی، سردرد، تهوع، استفراغ و تغییرات خلق و خوی می شود و همچنین 

استعداد ابتال به عفونت های ویروسی و تنفسی افزایش می یابد.
مثل  هوا  آلودگی  از  ناشی  بیماری های  و  دارند  متقابل  تأثیر  هم  بر  روان  و  - جسم 
بیماری های قلبی، ریوی، پوستی و... می توانند به نوبه خود بر سالمت روان انسان ها اثر 

منفی داشته باشند.
بودن و گرفتگی هوا می تواند در کنار برخی عوامل  ابری  براساس برخی پژوهش ها، 
دیگر در بروز، تداوم یا تشدید اختالالتی همچون افسردگی مؤثر باشد. حال اگر این 
گرفتگی و تیرگی هوا به سبب آالینده های شیمیایی و دود و گرد و غبار محیط باشد 
بودن  آبی  به همین شکل صاف و  را تهدید کند.  افراد  بیشتر می تواند سالمت روان 

آسمان نیز می تواند آثار پیشگیرانه و درمانی در اختالالت روانی داشته باشد.
آلودگی هوا به دلیل محدود کردن افراد و کاهش آزادی عمل در محیط به عنوان یک 
عامل تنیدگی زا عالوه بر افسردگی، اختالالتی همچون اضطراب و استرس را نیز به 
همراه دارد. ضمن این که می تواند مانع بزرگی بر سر فعالیت های مفید برای سالمت 
روان مانند ورزش در فضای باز، پیاده روی، دید و بازدید، تعامالت اجتماعی، سفرهای 
درون شهری و... باشد که این امر باعث بسنده کردن اجبارگونه انسان ها به چاردیواری 

خانه می شود.
نویسنده: دکتر داریوش خدری، دکترای محیط زیست

بسته جدید »شنیده ها« هفته نامه رامهرمز نامه
 اخبار دریافتی از سازمان منطقه آزاد اروند حکایت از آن دارد که احتماالً وضعیت ادامه 
پیشرو مشخص شود گفته  اروند طی هفته  آزاد  بازداشت مدیرعامل سازمان منطقه 
میشود در صورت آزادی اسماعیل زمانی وی مجدد مسئولیت این سازمان را کما فی 
السابق ادامه خواهد داد اما برخی شایعات نیز دال بر این است در صورت عدم امکان 
سرپرست  بعنوان  سازمان  این  معاونین  از  یکی  احتماالً  آتی،  روزهای  در  وی  آزادی 

تعیین شود گرچه برخی نزدیکان به مدیرعامل این موضوع را رد می کنند.
این درحالیست که برخی افراد باهدف خاصی این روزها در شبکه های مجازی شایعه 
انتصاب احتمالی میرزایی عضو جدید هیئت مدیره را مطرح می کنند که بنظر می رسد 
این خبر بیشتر جهت حذف یا تخریب این عضو جدید هیئت مدیره صورت میگیرد. 
در این زمینه حتی برخی رسانه های همسو با این خط تخریبی، شائبه رد صالحیت و 
... این عضو هیئت مدیره را در نیز مطرح کرده اند که بررسی این موضوع نشان دهنده 
آن است که اساساً میرزایی در انتخابات مجلس یازدهم رد صالحیت نشده و در استان 

ایالم به مدیر بی حاشیه مشهور بوده است.
 دومین خبر اینکه شنیده میشود در برخی شهرها افرادی تحت عنوان وابستگی به 
نماینده و یا عضو دفتر بودن، مشغول رتق و فتق امور شخصی خود از این عنوان ها 
هستند جالب اینکه در بررسی ها صورت گرفته برخی از این نمایندگان ضمن اینکه 
هیچ مسئولیتی به این افراد نداده اند بلکه از این سو استفاده ها ظاهراً بی اطالع هستند! 
مثاًل دریکی از شهرها یکی از این افراد فاقد مسئولیت! برای تثبیت افراد در پست ها و 

یا دادن پست باالتر وعده می دهند!
 شنیده شده عالوه بر دزفول در شهر خرمشهر نیز میزان شکایت کشی از خبرنگاران 
بواسطه  افراد  تاکنون چند خبرنگار به دلیل شکایت برخی مقامات و  افزایش یافته و 
انجام مسئولیت خطیر اطالع رسانی خود، محاکمه و حتی با حکم حبس مواجه شده اند! 

/ هفته نامه رامهرمز نامه

دستگاه حفاری ۷۴ فتح در موقعیت میدان نفتی نام آوران
 اثبات و عملیاتی شد

مدیر پروژه دو دستگاه حفاری خشکی و 
خدمات جانبی شرکت ملی حفاری ایران 
شرکت  اکتشاف  مدیریت  قرارداد  تحت 
بکار  شروع  و  اثبات  از  ایران  نفت  ملی 
دستگاه حفاری سنگین ۷4 فتح ناوگان 
این شرکت در موقعیت میدان نفتی نام 
آوران در مناطق نفتخیز جنوب خبر داد. 
سعید نظری  گفت: این دستگاه حفاری 
با توان دو هزار اسب بخار از اوایل هفته 
گذشته ، عملیات حفاری چاه اکتشافی نام 
آوران - 1 در این میدان را آغاز کرده است.

وی افزود: بر اساس توافق به عمل آمده 
میان ملی حفاری و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران دستگاه حفاری 8۹ فتح 
نیز کاندیدای حفاری چاه اکتشافی نام آوران - 2 در این میدان بزرگ نفتی می باشد 

و به زودی در این موقعیت مستقر خواهد شد.
نظری اظهار کرد: این شرکت در همین ارتباط همزمان با انجام عملیات حفاری چاه 
ها، خدمات جانبی حفاری را به مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ارایه می دهد .
شرکت ملی حفاری ایران به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت 
ایران در چهار دهه گذشته در کشف منابع هیدروکربوری و توسعه میدان های نفتی و 

گازی در مناطق خشکی و دریایی کشور نفش محوری داشته است./ تابا

فاجعه زیست محیطی درانتظار جنگلهای بلوط مناطق محروم
 سردشت و شهیون دزفول

با توجه به سرد شدن هوا و رسیدن دما به زیر صفر در مناطق کوهستانی سردشت وشهیون دزفول 
و با توجه به نبود لوله کشی گازدر بخش های بزرگی از این مناطق ونبود کپسول گاز به مقدار 
دار منطقه؛ در  لوله کشی گاز وعشایر دام  فاقد  احتیاج روستاهای  نفت مورد  توزیع  الزم؛ وعدم 
صورت عدم چاره اندیشی الزم قطع درخت های بلوط و... در این مناطق به فاجعه زیست محیطی 

تبدیل می شود.
 بنا بر گزارش میدانی خبرنگارصبح ملت نیوز از دزفول وحضور در مناطق 2 گانه فوق قطع درختان 
با ارزش بومی مناطق چون بلوط کلخونگ و ...بسیار نگران کننده بوده و این در حالیست که هیچ 

گونه اقدامی از طرف مسئولین شهرستان دزفول صورت نگرفته است.
 یکی از عشایر دام دار ساکن در منطقه دول گپ شهیون به خبرنگار ما گفت: برق نداریم وباید به 
سختی از واسطه ها کپسول گاز ویا بشکه نفت 20 لیتری 1۵ هزار تومانی را 60 هزار تومان تهیه کنیم

وی با انتقاد از بی توجهی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و امور عشایر و اداره منابع طبیعی 
دزفول گفت: هیچ چاره ای به جز قطع درختان بومی منطقه نداشته و برای گرم کردن خود و زن 

و بچه در سرمای شدید یخ بندان منطقه  بر خالف میل خود ناچاربه قطع درختان هستیم.
بنا بر این گزارش یکی دیگر از اهالی ساکن در روستای لب سفید سردشت ضمن تایید کمبود کپسول 
گاز و عدم توزیع نفت به خبرنگار ما گفت: در روستای ما لوله کشی گاز وجود ندارد و تانکرهای حمل 

نفت نیزسالهاست جهت تامین نفت ما و روستاهای باالتر سالن کوه اقدام نمی کنند.
وی گفت: به دلیل نیاز شدید به نفت طی سال گذشته اقدام به ثبت نام در سیستم توزیع نفت 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دزفول کرده که پس از اتالف وقت و هزینه به من گفتند:
 باید 10 سال از ازدواج شما بگذرد تا سهمیه نفت تعلق گیرد؟

محمد جمالوندی )شهروند( ضمن اظهار تاسف از بی تفاوتی مسولین و قوانین غیر کارآمد افزود: چرا 
مسئولین شهرستان دزفول هیچ گونه اقدامی در جهت تامین نیازهای اولیه سوختی و مخابراتی 
در منطقه ما نمی کنند؟ در روستای ما و روستاهای باال تر تا سالن کوه واحمدفداله اینترنت وجود 
ندارد و این کارهای بیهوده باعث دالل بازی و افزایش سرسام آور مواد سوختی و ظلم مضاعف به 

اقشار محروم ساکن در منطقه می شود.
 مدیر منابع طبیعی دزفول نیز ضمن تایید مشکل از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
دزفول و راه اندازی طرح سبدی در مناطق محروم شهیون دزفول طی سال های گذشته گفت: با 
توجه به اهمیت باالی درختان بومی جنگل های زاگرس طی سال های گذشته چون اعتبار وجود 
داشت ما به تفاوت حمل سیلندرهای گاز را اداره ما پرداخت کرده و امسال این اعتبار را نداریم! 
ارزش خسارات  با  به دلیل قطع گسترده ی درختان  افزود: طی سال گذشته  الهی  فتح  مهندس 

فراوانی به منابع طبیعی شهرستان دزفول وارد شده است.

یک رامهرمزی معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد شد

با حکم وزیر کشور کیامرث حاجی زاد معاون عمرانی کهگیلویه و بویراحمد شد.
به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه وزیر کشور در حکمی کیامرث حاجی زاده 
را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب 

کرد.
در حکم وزیر کشور برای انتصاب کیامرث حاجی زاده آمده است:

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد و تائید معاون 
عمران و توسعه امور شهری و روستایی، جنابعالی را به سمت معاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب می نمایم.
گفتنی است حاجی زاده پیش از این، مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان، 
استاندار  اجرایی  مشاور  و  استانداری خوزستان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 

خوزستان در پرونده کاری خود دارد.

برداشت فلفل دلمه ای رنگی 
از گلخانه رامهرمز

تقدیر استاندار خوزستان از فرمانده قرارگاه جهادی 
امام رضا )ع( شهرستان رامهرمز

تکمیل محورهای مواصالتی و تسریع در آیین مناقصه ی جاده رامهرمز به رامشیر
 در دیدار نماینده شهرستان رامهرمز و رامشیر با وزیر راه و شهرسازی

اطالعیه معاونت وظیفه عمومی ناجا در رابطه با 
مشموالن نظام وظیفه

معاونت وظیفه عمومی استان خوزستان از کلیه مشموالن غایب متولد )1۳۵۵ تا 1۳۷۹( که تمایل به 
خدمت در ناجا را دارند دعوت بعمل آورده که به وظیفه عمومی شهرستان محل سکونت مراجعه نمایند 
این مشموالن دوره آموزشی خود را در استان سپری نموده و بعد از آموزشی در شهرستان محل سکونت 
خدمت می نمایند )مزایای این طرح، انجام آموزش در استان، انجام خدمت در شهرستان محل سکونت، 

بخشش بخشی یا تمام اضافه خدمت بر اساس شایستگی سرباز در حین خدمت(

اطالعیه ناجا در عدم بکار گیری مشموالن نظام وظیفه
 در همه مشاغل آزاد و مؤسسات

سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای در اجرای ماده 6۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی از کلیه 
صنوف مغازه ها، بنگاه ها، کارگاه ها، تعمیرگاه ها، آموزشگاه ها و اتحادیه ها و شرکت ها و کارخانجات و مدیران. 
ادارات و مؤسسات خواسته در جهت برقراری عدالت اجتماعی از بکارگیری و اشتغال مشموالن غایب در 

صنوف و مشاغل، خودداری نمایند.
- مفاد ماده 6۳ مکرر )الحاقی 22/8/1۳۹0( قانون خدمت وظیفه عمومی:

شرکتها،  کارخانه ها،  قبیل  از  غیردولتی  و  دولتی  مؤسسات  در  را  غایب  مشمولین  نحوی  به  که  کسانی 
انتظامی،  نیروی  توسط  نمایند  بکارگیری  غیره  و  تعمیرگاهها  و  مغازه ها  بنگاه ها،  کارگاه ها،  آموزشگاه ها، 
وزارتخانه های )تعاون، کار و رفاه اجتماعی( و )صنعت معدن و تجارت( شناسایی و به محاکم صالحه قضایی 
معرفی می شوند مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه ساالنه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه 

ساالنه سه سرباز است
هزینه یک سرباز در سال 1۳۹۹ توسط ستاد کل نیروهای مسلح مبلغ )620/0۵۷/16۳( ریال تعیین گردید.
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عبدالحمید کالنتر هرمزی
به نام ایزد یکتا

روند تغییر و تحول جوی آسیاب )قسمت دوم
( با سالم و عرض ادب حضور خوانندگان 
از بخش  اینکه قسمت دوم  از  قبل  گرامی، 
به  است  الزم  کنیم،  آغاز  را  آسیاب  جوی 
نکته ای اشاره کنم که اگر بنده به ارائه مطالبی 
می پردازم،  رامهرمز  آسیاب  جوی  مورد  در 
مکان ها  سایر  دادن  بی اهمیت جلوه  بر  دال 
سرافراز  همیشه  رامهرمز  موقعیت های  و 
یادهای  و  خاطره ها  چون  بلکه  نمی باشد. 
آسیاب  جوی  از  بیشتر  شما  کوچک  این 

مطالب  این  نگارش  به  بوده،  زادگاهم  که 
می پردازم. وگرنه طبیعت و مردم همه مناطق 
رامهرمز ارزشمند و شایسته بازنگری و زنده 

کردن ارزش های این دیار کهن می باشد.
انجام  بنده  که  تحقیقی  در  اینکه  دیگر 
نسبی  ازنظر  رامهرمز چه  مردم  بیشتر  دادم، 
و یا سببی بهم نزدیک بوده و رسم و رسوم 
مشابهی دارند.  به جوی آسیاب برمی گردیم 
تجربه  از  تا  میکنیم  مرور  آنرا  گذشته  و 
را  بهتری  آینده  و  گیریم  بهره  گذشتگانمان 
بدیهی  نماییم.  فراهم  بعدی  نسل های  برای 
است که نسل های بعد نیز باهمت و شناخت 

گذشته خود، بهتر می توانند زندگی خود را 
ایرانی آباد  سامان داده و در جهت ساختن 

همدل شوند.
زمین های  دارای  که  آسیاب  جوی 
بود،  گذشته  در  فراوانی  آب  و  حاصلخیز 
صاحب نظران و تالشگران را بر آن داشت تا 

به کشاورزی و باغداری روی آورند.
 امروز ما در مورد قدیمی ترین باغ جوی 
آسیاب که پس از تغییر و تحول های طبیعی و 
انسانی که در این بخش روی داده است و آثار 
و نشانه های آنرا مشاهده نمودیم، یاد می کنیم. 
جوی  مرکز  در  که  کالنتر  اکبر  خواجه  باغ 

اولین  قبل،  سال  دویست  حدود  و  آسیاب 
هکتار  پنج  نزدیک  شد  کاشته  آن  نهال های 
وسعت داشت که با رشد و ثمر دادن انواع 

مردم  از  زیادی  عده  اشتغال  سبب  درختان، 
گردید. این باغ عالوه بر تامین بخشی از میوه 
مردم رامهرمز، طبیعت زیبا و فرح بخشی را 

بوجود آورد که وصف آن فرصت دیگری را 
می طلبد. روز و روزگار بر همه خوش باد.

 ادامه دارد...

مرکز  و  استان خوزستان  در  شهری  َحمیدیه 
 ۲۵ در  حمیدیه  شهر  است.  حمیدیه  شهرستان 

کیلومتری شمال غرب شهر اهواز قرار دارد.
 ۲۵ خوزستان  استان  در  شهرستان  این 
است  قرارگرفته  اهواز  غرب  شمال  کیلومتری 
جمعیت  نفر   ۲۲٫۰۰۱ تعداد   ،۱۳۸۵ سال  در  و 
داشته است رود کرخه در باالدست شهر حمیدیه 
اصلی  به دو بخش کرخه  تنظیمی  به وسیله سد 
آنها  هردوی  که  می شود  تقسیم  کور  کرخه  و 
حمیدیه  زمین های  می گذرند.  شهر  داخل  از 
خاکی  از  بودن  بهره مند  دلیل  به  خوزستان 
سبزی  کشت  برای  معتدل  هوای  و  حاصلخیز 
بسیار مناسب است دامداری در این منطقه بیشتر 
پرورش گاومیش د می باشد. زبان اهالی حمیدیه 

کامال عربی است.و ۹۹.۵درصد عرب هستند
در   ۱۳۹۸ سال  فروردین ماه  سیل  جریان  در 
آسیب  خانه   ۲۲۳ و  هزار   ۲ حمیدیه  شهرستان 
اهالی  کمک  با  خانه ها  این  از  بسیاری  دیدند 

کرمان بازسازی شدند
- میراث تاریخی

تاریخی  اثر  مشهورترین  حمیدیه  کوشک 
ساحل  و  اهواز  غرب  در  حمیدیه  شهرستان 
رودخانه کرخه است که به شماره ۳۹۸۰ در سال 
۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
شیخ  پسر  »عبدالحمید«  به  مربوط  قصر  این 
خزعل بوده و اواخر دوره قاجار - اوایل دوره 
قسمت  چند  دارای  عمارت  این  است.  پهلوی 
شبستان  زیرزمین،  و  مرکزی  بنای  ازجمله 
تأسیسات  دسترسی،  تونل های  و  )شوادون( 
دیده بانی  برج  و  شرقی  جنوب  بنای  آبرسانی، 
است که برخی تأسیسات و باغ اطراف قصر از 
بین رفته اند. طاق زیرزمین این کوشک در حاشیه 
تاریخی  قصر  این  دارد.  قرار  کرخه  رودخانه 
به صورت مختصر مرمت شده است. کاخ حمیدیه 
محل حکمرانی شیخ حمید کعبی در مرکز شهر 
کاخ های  کم نظیر  نمونه های  از  یکی  حمیدیه 
دوره قاجاریه در خوزستان است. مساحت این 
ساختمان  چهار  دارای  و  هکتار   ۶ حدود  کاخ 
داده  تشکیل  باغ  را  آن  بقیه  و  است  عمارت  و 
هزار  صدها  مسیر  در  حمیدیه  کوشک  است. 
قالب  در  هرساله  که  دارد  قرار  گردشگری  نفر 
کاروان راهیان نور به سمت مناطق عملیاتی واقع 
این  در جنوب غربی استان خوزستان می روند. 
کاخ هم اکنون به عنوان انبار کاال استفاده می شود.
برای  همواره  تاکنون  دور  گذشته های  از 
از  معینی  در عرض  کردن جریان سیالب  مهار 
یا گوره ها  از سازه هایی چون سیل بند  رودخانه 
از  سازه ها  این  می شود،  گفته  می جستند.  بهره 
اطراف  پخش و گسترش سیالب در زمین های 
و  مسیر  در  را  آن  و  کرده  جلوگیری  رودخانه 
اما  می کند.  هدایت  محدود  و  مشخص  مجرای 
شهرستان  در  کرخه  رودخانه  در  که  سازه ای 
دارد  وجود  امروز  تا  ساسانی  دوره  از  حمیدیه 
نام  )اپی(  یا  دیواره  تثبیت کننده  به عنوان  آن  از 
می برند. سازه های آبی مربوط به دوره ساسانیان 
در ضلع غربی رودخانه کرخه در شهر حمیدیه 
تاریخی  تنظیمی  واقع شده اند. طول دیواره سد 
حمیدیه حدود ۱۱۰ متر به قطر ۲/۵ متر و ارتفاع 
پنج متر است که در حاشیه رودخانه کرخه قرار 
گرفته و در امتداد دیواره این سازه ۲ سد و یک 

پل بند تاریخی متصل شده است.
تنها دو اثر حمیدیه ثبت در فهرست آثار ملی 
شماره  به  حمیدیه  تاریخی  کاخ  یکی  شده اند. 

۳۹۸۰ و دیگری منطقه تاریخی تثبیت رودخانه 
آثار  فهرست  در  ثبت   ۷۹۳۰ شماره  به  »تیری« 

ملی کشور شده اند.
بقعه ای کوچک  »سید محسن«  یا  »المحسن« 
روی تپه ای مشرف به مرکز شهر حمیدیه است. 
گنبد ساده آن با ارتفاع هشت متر و ایوانی که به 
رنگ سبز نقاشی شده است. دیوار آجری آن، اما 
تازه ساز است. سفیدکاری شده و سرامیک هایی 

دیوارهای داخلی بقعه را می پوشانند.
مربوط  قدیمی  مدرسه  یک  تنها  حمیدیه  در 
که  دارد  وجود  پهلوی  رضاشاه  دوره  اوایل  به 
نام فعلی آن مدرسه بزرگ ساالن قدس است و 
باقی مانده و  از  روی تونلی احداث شده است. 
از مدرسه های قدیمی این منطقه که حتی پس از 

جنگ نیز سالم بودند، اثری نمانده است
 شهرستان حمیدیه، در ساحل رودخانه کرخه، 
با دو اثر تاریخي ثبت شده در فهرست آثار ملي و 
جاذبه های طبیعي و فرهنگي و مذهبي، ظرفیت 

بسیاري براي توسعه گردشگري دارد.
طبیعي  گردشگري  تاریخي،  گردشگري 
گردشگري  جنگ،  گردشگري  )طبیعت گردی(، 
گردشگري  و  روستایي  گردشگري  بیابان، 
حمیدیه  شهرستان  در  می توان  یکجا  را  مذهبي 
تأسیسی  تازه  و  کوچک  شهرستان  کرد.  تجربه 
که در غرب اهواز قرار دارد و بیش از ۱۳۰ هزار 

نفر جمعیت دارد.
و  تیري  فرهنگي  میراث  دوستداران  انجمن 
بیان میراث،  انجمن دوستداران میراث فرهنگي 
مضیف‹  تا  قصر  ›از  گردي  حمیدیه  اردوي 
این  جاذبه های  و  ظرفیت ها  معرفي  براي  را 

شهرستان اجرا کردند.
عشایر  جهاد  یادمان  و  منیور(  )جنگ  منطقه 
و  سبزیجات  مزارع  انگلیسیها،  برابر  در  عرب 
قصر  تیري،  تاریخي  محوطه  حمیدیه،  گلستان 
مشعشعي،  محسن  سید  زیارتگاه  حمیدیه، 
تیري،  نهر  تاریخي  سدهاي  و  کرخه  رودخانه 
تثبیت کننده تاریخي کرخه )سد السن االبیض(، 
و  صحراگردي  حمیدیه،  کرخه  انحرافي  سد 
باغ  و  گمبوعه  جنگل  خسرج،  ماسه ای  دشت 
این  در  که  بودند  مکان هایی  حمیدیه،  گل های 

اردو به عالقمندان معرفي شدند.
قایق سواری، ضیافت بیت الشعر )سیاه چادر( 
برنامه های  از  نیز  عربي  قهوه  و  چاي  و صرف 

این اردو بود.
فرهنگي  میراث  دوستداران  انجمن  مسئول 
اردوي  برگزاري  از  هدف  )حمیدیه(  تیري 
ظرفیت های  معرفي  را  گردي  حمیدیه 
کشاورزي،  گردشگري،  میراثي،  سرمایه گذاری 

آبي و صحرایي این شهرستان عنوان کرد.
اهمیت  به  اشاره  با  ماجد  جعفري  احمد 
گردشگري در توسعه اقتصادي هر منطقه افزود: 
گردشگري در بسیاري از کشورهاي جهان محور 
توسعه و تولید ثروت براي مردم آن منطقه است 
اما در خوزستان بسیاري از ظرفیت ها ناشناخته 

مانده است.
وي اضافه کرد: شهرستان حمیدیه جاذبه های 
برنامه ریزی،  با  که  دارد  متعددي  گردشگري 
جایگاه  می تواند  مناسب  نقشه  و  مسیر  تدوین 
خوبي در جذب گردشگران اعم از کاروان های 
راهیان نور و آژانس های گردشگري داشته باشد.

- گردشگري؛ راهي براي توسعه یک شهر
و  گردشگري  فرهنگي،  میراث  مدیرکل 
›اردوي  در  حضور  با  خوزستان  صنایع دستی 

حمیدیه گردي‹ بابیان اینکه گردشگري می تواند 
خوزستان  شهرهاي  از  بسیاري  توسعه  محور 
گفت:  گیرد،  قرار  حمیدیه  شهرستان  ازجمله 
حمیدیه  تاریخي  قصر  براي  کاربري  بهترین 

راه اندازی موزه مردم شناسی است.
همراهي  ایرنا،  با  گفت وگو  در  خسرونشان 
را  اردو  این  در  فرهنگي  میراث  دوستداران  با 
این  افزود:  و  کرد  توصیف  خوب  اتفاق  یک 
ظرفیت های  به خوبی  یک روزه  گردشگري  تور 
حمیدیه را در زمینه میراث فرهنگي و جاذبه های 

گردشگري معرفي کرده است.
حمیدیه  کوشک  از  بازدید  به  اشاره  با  وي 
و  فرهنگي  میراث  جامع  طرح  یک  کرد:  اظهار 
باید  حمیدیه  کوشک  محوریت  با  گردشگري 
تهیه شود تا هم میراث منطقه و هم صنایع دستی 
به  نیاز  این مسئله  البته  به درستی معرفي کند  را 

مطالعات همه جانبه دارد.
حمیدیه  کوشک  کرد:  خاطرنشان  نشان 
زنده  سند  یک  دارد،  که  موقعیتي  به  توجه  با 

ارزشمند معماري به شمار می آید و 
به ویژه  بنا  این  حفاظت  براي  است  الزم 
فکر  آن  سرداب های  و  زیرزمیني  تونل های 

اساسي بشود.
وي با اشاره به اینکه حمیدیه یک شهر عرب 
نشین و در مسیر کاروان های راهیان نور است، 
تأکید کرد: بهترین کاربري براي کوشک حمیدیه 
ایجاد یک موزه مردم شناسی با محوریت معرفي 

تاریخ و فرهنگ مردم عرب استان است.
به گفته وي، موزه هایی درزمینه مردم شناسی 
در  اما  ایجادشده،  آبادان  و  مسجدسلیمان  در 
محوریت  با  مردم شناسی  موزه  تحقق  صورت 
اولین  این  تاریخ مردم عرب،  معرفي فرهنگ و 
خواهد  زمینه  این  در  استان  مردم شناسی  موزه 

بود.
مردم شناسی  موزه  راه اندازی  افزود:  نشان 
دهد  رونق  نیز  را  منطقه  صنایع دستی  می تواند 
ازجمله  حصیربافي  و  بافي  بوریا  مثال  به طور 
فعاالن  و  است  منطقه  ارزشمند  صنایع دستی 
میراث فرهنگي دستبافت هاي محلي را که در 

منطقه شهرت و کاربرد داشته معرفي کرده اند.
وي اظهار کرد: محوطه وسیعي نیز در اطراف 
به عنوان  را  آن  می شود  که  دارد  وجود  کوشک 
فضاي تفریحي ساحلي به ویژه گردشگري آبي و 

ایستگاه قایق سواری ساماندهي کرد.
قصر  اطراف  قدیمي  پل های  افزود:  نشان 
موقعیت  کرخه  رودخانه  جذابیت  و  تاریخي 
منطقه  گردشگري  توسعه  براي  مناسبي  بسیار 

فراهم می کند.
حمیدیه  تاریخي  قصر  کرد:  تأکید  وي 
کمک  البته  که  مرمت شده،  مختصر  به صورت 
چنداني به آن نشده است؛ اگرچه براي اختصاص 
براي  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  از  اعتبار 
این اثر تاریخي دیر است اما تالش می کنیم براي 

انجام مطالعات جامع، اعتباري جذب کنیم.
بالتکلیف  وضعیت  درباره  همچنین  نشان 
مالکیت  کرد:  اظهار  حمیدیه  قصر  مالکیت 
حق  و  است  برق  و  آب  سازمان  با  قصر  این 
من  اما  آنهاست  با  رابطه  این  در  تصمیم گیری 
فرهنگي  میراث  اختیار  در  چه  اثر  این  معتقدم 
قرار بگیرد یا نگیرد، وظیفه ماست که آن را حفظ 

کنیم.
سازمان  با  توافقنامه ای  اساس  بر  افزود:  وي 
آب و برق، این اثر به مدت سه سال در اختیار 

میراث فرهنگي قرارگرفته بود که ازاین قرار داد 
این  ما  تالش  اما  است  باقی مانده  ماه   ۶ حدود 
است که با مذاکره با سازمان آب و برق و جلب 
همکاري آنها، مرمت این اثر تاریخي ادامه یابد.

آب  سازمان  اینکه  به  توجه  با  گفت:  نشان 
دو سازمان های  هر   ، فرهنگي  میراث  و  برق  و 
کوشک  که  نمی کند  تفاوتي  هستند  دولتي 
بهتر  اما  گیرد  قرار  کدام یک  اختیار  در  حمیدیه 
آینده  کاربري  گزینه های  اساس  بر  که  است 
قصر )گنجینه آب یا موزه مردم شناسی( براي آن 

تصمیم گیری شود.
موزه  که  معتقدیم  ما  کرد:  اضافه  وي 
مردم شناسی بر اساس نیاز منطقه و ظرفیت های 
زیرا  دارد  قرار  اولویت  در  حمیدیه  شهرستان 
مرکز  مهم ترین  قصر،  این  احیاي  صورت  در 

فرهنگي منطقه خواهد بود.
امکانات  از  باید  مسئوالن  کرد:  اظهار  نشان 
شهرستان و ظرفیت های بخش خصوصي براي 
کنند،  استفاده  گردشگري  و  صنایع دستی  رونق 
به طور مثال سواحل کرخه و نخلستان با کمترین 
ساده  پاکسازي  و  ساماندهي  یک  با  و  دخالت 

می تواند به تفریحگاه مناسبي تبدیل شود.
حمیدیه  شهرداري  براي  اینکه  بیان  با  وي 
بسیار  و ساحل  کرخه  رودخانه  ساماندهي  باید 
نمونه  به طور  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  اهمیت 
بر  عالوه  رودخانه  ساحل  در  نخاله  ریختن 
اینکه منظر و چهره شهر را نازیبا می کند، براي 
محیط زیست نیز آسیب زاست و مانع گردشگري 

در اطراف رودخانه می شود.
- صحراگردي در َخسرج

و  گردشگري  فرهنگي،  میراث  مدیرکل 
به  اشاره  با  همچنین  خوزستان  صنایع دستی 
حمیدیه  در صحراهاي  سیاه چادر  برپایي  برنامه 
در این اردو گفت: صحراها یکي از ظرفیت های 

گردشگري این شهرستان هستند.
مسیر  در  حمیدیه  این که  به  اشاره  با  وي 
کاروان های راهیان نور قرار دارد افزود: در دوران 
دفاع مقدس حماسه های زیادي در این شهرستان 

اتفاق افتاده که قابل تأمل و برنامه ریزی است.
میراث  دوستداران  و  رسانه ها  تعامل  نشان 
فرهنگي را براي توسعه گردشگري منطقه بسیار 
سازنده دانست و افزود: در این سفر از اعضاي 
فرمانداری  و  شهرداري  حمیدیه،  شهر  شوراي 
توسعه  درباره  می شود  که  داشتند  حضور 
گردشگري و میراث فرهنگي با آنها نشست هایی 

برگزار کرد.
فرهنگي  میراث  اداره  و  نمایندگي  نبود  وي 
در شهرستان حمیدیه را نیز یادآور شد و گفت: 
باعث  انساني  نیروي  استخدام  در  محدودیت 
اداره میراث  این شهر  نتوانیم در  شده است که 
راه اندازی کنیم اما باید براي این مسئله راهکاري 

اندیشیده شود.
مدیران  همکاري  بر ضرورت  تأکید  با  نشان 
شهري براي توسعه گردشگري و حفاظت از آثار 
از  حفاظت  براي  کرد:  اظهار  حمیدیه،  تاریخي 
میراث فرهنگي و توسعه گردشگري در حمیدیه 
و  شهرستان  و  استان  ارشد  مدیران  پشتیباني 

نمایندگان مجلس ضروري است.
میراث  اداره  استقرار  براي  محلي  افزود:  وي 
همکاري  صورت  در  که  است  نیاز  حمیدیه 
خود  نیروهاي  از  می توانیم  شهري  مدیران 
سایر  باانگیزه  نیروهاي  و  بخش ها  سایر  در 
اداره  این  راه اندازی  براي  اجرایي  دستگاه های 

اقدام کنیم.
- بازخواني دو حماسه

»المنیور«  تپه های  در  عرب«  عشایر  »جهاد 
یکي از وقایع تاریخي است که پیش از این کمتر 
درباره آن صحبت می شد اما در سال های اخیر 
به ویژه بعد از ساخت یادمان جهاد عشایر عرب 
در حمیدیه مقصد بسیاري از گردشگران به ویژه 

کاروان های راهیان نور قرارگرفته است.
مرکزي  حکومت  که  اول  جهاني  جنگ  در 
ایران نیز اعالم بی طرفی کرده بود، علماي نجف 
فتواي مقابله با حرکت استعمار در اهواز دادند. 
سختي  جنگ   ۱۲۹4 سال  در  فتوا،  این  پي  در 
بین مردم عرب خوزستان و ارتش انگلیس رخ 
داد. مردم عرب منطقه با اسلحه های سرد مانند 
با  مقابله  به  ›فاله‹  و  ›مگوار‹  چوب،  شمشیر، 

متجاوزان پرداختند.
شکست  انگلیس  اگرچه  مقابله  این  در 
خورد، اما صدها تن از عشایر عرب در دفاع از 
خاك وطن کشته شدند. مزار این مجاهدان در 
›گمبوعه‹ قرار دارد. این جنگ به ›جهاد المنیور‹ 
از  بسیاري  اشعار  بخش  الهام  که  دارد  شهرت 
این  گرامیداشت  یادواره  است.  محلي  شاعران 

شهدا نیز هر ساله برگزار می شود.
اردوي  در  عرب  عشایر  جهاد  یادمان  مسئول 
المنیور به  حمیدیه گردي دراین باره گفت: جهاد 
دلیل وابستگي حکومت به انگلیس در دوره پهلوي 
مسکوت مانده بود و بازماندگان همگي تبعیدشده 
بودند اما پس از انقالب به ویژه در سال های اخیر 

این واقعه تاریخي بازخواني شده است.
سرهنگ رحیم سیاحي با اشاره به نقش مردم 
حمیدیه در حماسه ۹ مهر ۱۳۵۹ در دفاع مقدس 
 ۹ حماسه  و  المنیور  جهاد  دلیل  به  کرد:  اظهار 
شده  معروف  الجهادین‹  ›أم  به  حمیدیه  مهر، 

است.
- از »ني« تا »آجر«

یکي دیگر از اماکن دیدني حمیدیه زیارتگاهي 
مردم  است.  مشهور  محسن‹  ›سید  به  که  است 
منطقه به این مکان ارادت خاصي دارند و ساالنه 

نذورات بسیاري را تقدیم می کنند.
برجسته  از شخصیت های  یکي  محسن  سید 
علمي و ادبي و شیعي است که در روستاي سید 
عباس در حمیدیه به خاك سپرده شده است. او 
درواقع یکي از حاکمان دوران مشعشعیان بوده 
در  مذهبي  همگن سازی  به  صفویان  از  قبل  که 
او  قلمرو  است.  پرداخته  نفوذش  تحت  مناطق 
را تا بغداد، بندرعباس، حسا و قطیف عربستان 

گسترش برشمرده اند.
گفته می شود ›سلطان محسن‹ یا ›سید محسن‹ 
نخستین کسي بوده که بناهاي شهر حویزه را که 
آجر  از  می شدند،  ساخته  ›ني‹  از  این  از  پیش 
بنا  ›المدینه‹  نام  به  قلعه ای  و  ساخته  و خشت 

نهاده بود.
- »تیري« در انتظار کاوش

ثبت شده  تاریخي  اثر  دو  حمیدیه  شهرستان 
دارد. محوطه باستاني تیري به شماره ۷۹۳۰ در 
سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملي ثبت شده است.

دوران  مهم  شهرهاي  از  یکي  ›تیري‹  شهر 
میسانیان مربوط به حدود ۳۷۲ سال قبل از میالد 
مسیح است. وجود سدها و شواهد تاریخي بر 
از  آن،  شمالي  امتداد  در  کرخه  رودخانه  روي 
نیازمند  محوطه  این  است.  شهر  این  نشانه های 
تحقیقات و کاوش است تا اطالعات درباره آن 

بیشتر شود.

- قصر متروکه
قصر  حمیدیه،  تاریخي  اثر  مشهورترین 
شماره  به  که  است  حمیدیه(  )کوشک  حمیدیه 
ملي  آثار  فهرست  در   ۱۳۸۰ سال  در   ۳۹۸۰
به  مربوط  قصر  این  است.  رسیده  ثبت  به 
اواخر  و  بوده  خزعل  شیخ  پسر  ›عبدالحمید‹ 
دوره قاجار- اوایل دوره پهلوي است. این قصر 
داراي چند قسمت است از جمله بناي مرکزي، 
جنوب  بناي  آبرساني،  بناي  زیرزمیني،  بناي 
تاسیسات است  باني و دیگر  دیده  برج  شرقي، 

که برخي از آنها از بین رفته اند.
محل  تحمیلي  جنگ  دوران  در  قصر  این 
سازمان  اختیار  در  اکنون  و  بوده  سپاه  استقرار 
آب و برق )شرکت بهره برداری کرخه و شاوور( 

است.
درباره  تیري  فرهنگي  میراث  انجمن  رئیس 
قصر حمیدیه توضیح داد: این قصر در برهه های 
تاریخي مختلف اثرگذاري متفاوتي داشته است 
جریان  در  و  اول  جهاني  جنگ  در  به طوری که 
جنگ المنیور این قصر را نیز به آتش می کشند؛ 
سپاه  استقرار  محل  قصر  این  مقدس  دفاع  در 
حمالت  که  دارد  وجود  روایت هایی  و  بوده 
غافلگیرانه با استفاده از تونل های این قصر اتفاق 

افتاده است.
احمد جعفري ماجد افزود: این قصر درگذشته 
هشت هکتار وسعت داشته که اکنون در حدود 
تصرف شده  مابقي  و  باقی مانده  آن  از  هکتار   ۲

است.
تیري  باستاني  محوطه  درباره  همچنین  وي 
اظهار کرد: از این محوطه آثار منقوش، مجسمه 

و سکه های زیادي توسط مردم پیدا شده است.
دلیل  به  متأسفانه  اینکه  بابیان  ماجد  جعفري 
تعیین نشدن محدوده این محوطه باستاني شاهد 
این  با معرفي  به آن هستیم اضافه کرد:  تعرض 
به  محوطه به گردشگران و اطالع رسانی نسبت 
در  گامي  می خواهیم  آن،  تاریخي  ارزش های 

حفظ این اثر تاریخي برداریم.
- گلستان های ناشناخته

شهرستان حمیدیه از دیرباز حاصلخیز بوده و 
وجود نهرها و رودخانه کرخه آن را متمایز و به 
یکي از قطب های کشاورزي تبدیل کرده است. 
این  بیشتر محصوالت  برنج  و  گندم  سبزیجات، 
شهرستان را به خود اختصاص می دهند. حمیدیه 
خوزستان  غرب  و  جنوب  در  شهرستاني  تنها 
اگرچه  می شود.  کشت  گل  آن  در  که  است 
وسعت گلستان های حمیدیه نسبت به سال های 
گذشته بسیار کاهش یافته است. اکنون ۶ هکتار از 
اراضي حمیدیه زیر کشت گل های شب بو، زنبق، 
همیشه بهار، جعفري، نرگس و آفتابگردان می رود.

- مسیري براي گردشگري در حمیدیه
نام گرفته  نیز  بدون دود‹  گردشگري ›صنعت 
است. صنعتي که با کمک مردم محلي، می تواند 
مشروط  کند؛  متحول  را  منطقه ای  هر  اقتصاد 
و  بشناسند  رسمیت  به  را  آن  دولت ها  آنکه  بر 
مسیر  که  کنند  طراحي  به صورتي  را  راه  نقشه 

گردشگران را باز کند.
خود  در  را  بزرگ  صنایع  اگرچه  حمیدیه 
به اضافه  مسئله  همین  اما  است،  نداده  جاي 
نقطه قوت شهرستاني شده است  مزارع وسیع، 
پاك تر  هواي  توانسته  اهواز،  همسایگي  در  که 
آیا  ظرفیت ها  این  با  باشد.  داشته  مطبوع تری  و 
›صنعت  می توانند  فرهنگي  میراث  دوستداران 

بدون دود‹ را در حمیدیه احیا کنند؟

معرفی محله های قدیمی رامهرمز:
 جوی آسیاب

معرفی شهرهای خوزستان: از قصر تا مضيف/ اردويی  برای  معرفی  جاذبه های »حميديه«
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استاد: مرضیه سوزن بر
مواد الزم:

گوشت چرخ شده: 300 گرم
قارچ: 200 گرم

فلفل دلمه: 1 عدد
پیاز متوسط: 1 عدد

پیازچه خردشده: 1/2 پیمانه
رب گوجه 2 قاشق غذاخوری
پودر سیر: 1 قاشق چای خوری

زیره 1/4 قاشق چای خوری
آویشن: 1/2 قاشق چای خوری

دارچین، فلفل، زردچوبه، نمک: به مقدار الزم
- طرز تهیه پیراشکی گوشت:

 مواد الزم خمیر پیراشکی:
آرد: به مقدار الزم )تا جایی که به دست نچسبد(

تخم مرغ: 1 عدد
ماست: 1/2 پیمانه

کره: 75 گرم
روغن مایع: 2 قاشق غذاخوری

شیر: 70 گرم
بیکینگ پودر: 1 قاشق چای خوری

شکر: 10 گرم
پودر سیر: 1 قاشق چای خوری

نمک، فلفل: به مقدار الزم
 طرز تهیه خمیر پیراشکی:

همزن  با  شکر  همراه  را  تخم مرغ  اول:  مرحله   
برقی بزنید تاکمی تغییر رنگ دهد.

بیکینگ پودر،  با  مخلوط  ماست  دوم:  مرحله   
مایه  به  ادویه ها  همراه  را  مایع  روغن  و  کره  شیر، 
تا  مخلوط کنید  لیسک  با  و  کنید  اضافه  تخم مرغی 

یکدست شود.
با  و  کنید  اضافه  به تدریج  را  آرد  سوم:  مرحله 
دست  به  که  جایی  تا  مخلوط کنید  انگشت  نوک 
دردار  ظرف  یا  فریزر  کیسه  در  را  خمیر  نچسبد. 
یخچال  در  ساعت  یک  دهید  اجازه  و  دهید  قرار 

استراحت کند.
- طرز تهیه مایه پیراشکی:

مرحله اول: پیاز را نگینی خرد کنید و آن را با 
مقداری روغن مایع و کره با حرارت مالیم سرخ 

کنید در حدی که طالیی و سبک شود.
پیاز  به  را  شده  چرخ  گوشت  دوم:  مرحله   
سرخ شده اضافه کنید و ادویه پیراشکی را نیز همراه 

گوشت تفت دهید.
مرحله سوم: قارچ و فلفل دلمه نگینی خردشده 
و پیازچه را به گوشت اضافه کنید و تفت دهید تا 

جایی که آب قارچ کشیده شود.
مایه  به  را  رب  مرحله  این  در  چهارم:  مرحله 

پیراشکی گوشت اضافه کنید.
مایه آماده شده را کنار بگذارید تا خنک شود.

 - طرز پیچیدن پیراشکی:

کنید.  پاشی  آرد  کار  سطح  روی  اول:  مرحله 
به کمک  و  بردارید  از خمیر  گلوله های 15 گرمی 

وردنه خمیر را بازکنید.
گوشت  پیراشکی  مایه  از  مقداری  دوم:  مرحله 
بردارید و یک سمت خمیر بازشده قرار دهید و لبه 
دیگر را روی آن بیاورید و به کمک چنگال ببندید. 

)لبه های داخلی خمیر را کمی مرطوب کنید(
مرحله سوم: پیراشکی های آماده شده را در سینی 
داده اید  قرار  فویل  یا  روغنی  کاغذ  آن  که کف  فر 
بچینید و روی آن ها را به وسیله برس رومال بزنید 
یک  با  را  تخم مرغ  عدد  یک  کردن،  رومال  )برای 
با  و  مخلوط کنید  مایع  روغن  غذاخوری  قاشق 
چنگال هم بزنید تا از لختگی درآید.( سینی را به 
با  شده  گرم  قبل  از  فر  در  دقیقه   20 تا   15 مدت 
دمای 180 درجه سانتی گراد قرار دهید. می توانید 
پس از پخت گریل فر را روشن کنید تا پیراشکی ها 

برشته تر شوند.
- نکات کلیدی تهیه پیراشکی گوشت:

قالب  از  می توانید  پیراشکی  پیچیدن  برای   -1
مخصوص پیراشکی هم استفاده کنید.

2- می توانید قبل از قرار دادن سینی در فر روی 
سبزیجات  انواع  یا  سیاه دانه  کنجد،  پیراشکی ها 

خشک مانند جعفری و آویشن بپاشید.
کمی  پیراشکی  خمیر  دارید  دوست  اگر   -3

خشک تر شود به جای شیر از آب استفاده کنید.

فرخ آفرین مردانپور

بیماری کرونا مانند دیگر بالیای طبیعی به صورت 
و  است  شده  وارد  بشریت  زندگی  به  ناگهانی  خیلی 
تقریبًا تمام جنبه های زندگی را تحت تأثیر قرار داده 

است.
یکی از مهم ترین آن کودکان و روند آموزش آن ها 

در این دوران است.
کودک  اجتماعی  پایگاه  اولین  به عنوان  خانواده 
قوانین  و  ارزش ها  انتقال  و  صحیح  تربیت  مسئول 
جامعه به کودک است، حال بار دیگر در این دوران 
نقش خانواده برای آموزش علمی و تربیتی بهتر کودک 
پررنگ تر شده و تأثیری که می توانند در آموزش بهتر 

داشته باشند تأکید می شود.
دراین ارتباط راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

1- تنظیم برنامه خواب وبیداری
2- جدی گرفتن کالس آنالین و نظارت بر انجام 

تکالیف
مجازی  دنیای  طریق  از  آموزش  به  توجه  با   -3
حضور دائمی یکی از والدین در کنار دانش آموز بویژه 

کودکان دبستانی
4- تأکید بر پررنگ شدن نقش خانواده و تأثیر آن 

در آموزش بهتر کودکان
تعریف  خود  برای  که  مسئولیتی  در  والدین   -5
می کنند واقع بین باشند؛ زیرا قرار نیست والدین نقش 
را  معلم  یک  مهارت های  و  بگیرند  برعهده  را  معلم 
داشته باشند. حتی اگر به موضوعات کتاب های درسی 

تسلط داشته باشند.
طریق  از  معلمان  و  معلم  با  ارتباط  برقراری   -6
تحصیلی  مشاوران  با  یا  دسترس  در  ارتباطی  وسایل 

مدارس به صورت منظم

7- نظارت والدین نه دخالت بیش ازاندازه در امور 
درسی فرزندان

آموزشی  کالس های  از  به موقع  استفاده   -8
برگزارشده از طریق فضای مجازی و تلویزیون

ازجمله  مفید  کاری  به  والدین  بودن  مشغول   -9
خواندن کتاب و مجله در زمان انجام تکلیف فرزندان

10- کاهش دادن محرک های محیطی که می تواند 
عامل حواس پرتی باشد ازجمله صدای بلند تلویزیون 

و...
تفریح  برنامه ریزی روزانه جهت سرگرمی و   -11
باید  زمان  چه  بدانند  به طوری که  کودکان  برای   ... و 
بازی  به  را  بپردازند و چه زمان  به کارهای ضروری 

سپری کنند.
12- مدیریت در نحوه استفاده از اینترنت

در  نوجوانان  برابر  در  بودن  انعطاف پذیر   -13
به حال  کاماًل  را  آنها  به طوریکه  اینترنت.  از  استفاده 

خود رها نکنند.
فرصت  اما  است  مهم  درسی  کتاب های  یادگیری 
برای جبران عقب ماندگی های آموزشی در آینده وجود 
روانی  سالمت  و  جسمانی  به سالمت  توجه  دارد. 

فرزندان در الویت است.

نظیر  احساساتی  ایجاد  موجب  کرونا  بیماری 
و  کودکان  در  اطمینان  عدم  و  استرس  اضطراب، 

نوجوانان می شود.
 14- اگر احساسات فرزندانمان را درک کنیم و با 
تمام توجه به سخنان آنان گوش فرا دهیم در حقیقت 
فراهم  را در شرایط کرونا  آنان  یادگیری  بهبود  زمینه 

کرده ایم.
دراین ارتباط راهکارهای زیر ارائه می گردد:

و  کرونا  بیماری  مورد  در  فرزندان  آگاه سازی   -1
چگونگی بیماری و عالئم و راههای پیشگیری.

2- دادن اطالعات درست از منابع معتبر
3- حمایت های عاطفی والدین

استرس  و  اضطراب  کاهش  جهت  در  تالش   -4
ناشی از این بیماری

بر  مبنی  را  خود  فرزندان  احساسات  والدین   -5
دهند  اجازه  و  نکنند  انکار  ناامیدی  و  غم  احساس 
بدهند و در  بروز  را  فرزندان احساس غمگینی خود 

این رابطه همدلی کنند و حمایتشان کنند.
6- والدین باید تا حدی که می توانند اضطراب و 
نگرانی های خود را مدیریت کنند و این نگرانی ها را 
بیش ازحد در حضور فرزندان خود بروز ندهند و در 
حضور کودکان از بازگویی فاجعه ها و اخبار ناگوار 

خودداری کنند.
7- خوددار بودن و کنترل کردن احساسات والدین 
که گاهی کار بسیار سختی است. به خصوص اگر این 
احساسات در آن ها هم بسیار شدید باشد، بنابراین نیاز 

به مشاوره دارد.
8- انطباق با نیازهای فرزندان

9- ایجاد ارتباط تعاملی والدین با فرزندان
10- تقویت ارتباط میان فردی والدین با فرزندان

11- حفظ آرامش در خانواده

رابطه مصرف نکردن شیر
 و ابتال به پوکی استخوان

به مصرف شیر عالقه ای ندارید؟ این 
مطلب را بخوانید.

آسان  معموالً  استخوان  پوکی  درمان 
نیست. با مصرف مدوام و مستمر و کافی 
منابع کلسیمی و ویتامین D مثل شیر و 
و  ورزش  تحرک،  شیری،  فرآورده های 
می توان  آفتاب  نور  از  مناسب  استفاده 
بزرگسالی  در  را  کلسیم  جذب  میزان 

کمی باال برد.
درباره  سواالتی  به  مطلب  این  در 
که  است  پاسخ داده شده  استخوان  پوکی 

در زیر می خوانید:
تقویت  برای  ریزمغذی ها  بهترین 

استخوان ها چیست؟
سه ماده کلیدی برای کمک و تقویت 
ویتامین  و  فسفر  کلسیم،  استخوانها، 
سایر  مصرف  این،  بر  هستند.عالوه   D
و  پروتئین ها  ریزمغذی ها،   ، ویتامین ها 
امالح معدنی نیز برای حفظ و سالمت 
است.  ضروری  استخوان ها  تقویت  و 

داشتن  هدف  این  به  دستیابی  برای 
برنامه غذایی مناسب در تمام گروه های 
سنی حیاتی است که در این خصوص 
لیوان شیر،  با مصرف روزانه حداقل 3 
خواهد  تأمین  بدن  موردنیاز  کلسیم 
جذب  برای   D ویتامین  حضور  شد. 
حداکثری کلسیم نیز از ضروریات است 
که 90 درصد آن از طریق تابش مستقیم 
حداقل ده دقیقه ای آفتاب بر پوست بدن 

بدست می آید.
عالئمی  استخوان چه  پوکی  به  ابتال 

دارد؟
استخوان ها  دادن  دست  از  ازآنجاکه 
اتفاق  بی سروصدا  و  خاموش  به طور 
می افتد ، پوکی استخوان اغلب تا زمان 
رخ دادن شکستگی عالمتی ندارد. کاهش 
پشت  خمیدگی  از  ناشی  قد  تدریجی 
بدون  شکستگی های  از  ناشی  می تواند 
عالمت ستون فقرات باشد بااین حال در 
این زمینه بهتر است با پزشک متخصص 
مشورت شود. ازآنجاکه مصرف کلسیم 
بدن بسیار باال است و این میزان نیاز تنها 

قابل  آن  فرآورده های  و  شیر  طریق  از 
می توان گفت  اطمینان  با   ، است  تأمین 
و  شیر  مصرف  به  عالقمند  که  کسانی 
فرآورده های آن نباشند و یا کمتر از نیاز 
به  ابتال  خطر  معرض  در  کنند  مصرف 

پوکی استخوان هستند.
آیا پوکی استخوان درمان دارد؟

آسان  معموالً  استخوان  پوکی  درمان 
نیست. با مصرف مداوم و مستمر و کافی 
منابع کلسیمی و ویتامین D مثل شیر و 
و  ورزش  تحرک،  شیری،  فرآورده های 
می توان  آفتاب  نور  از  مناسب  استفاده 
بزرگسالی  در  را  کلسیم  جذب  میزان 
از  راه جلوگیری  بهترین  برد.  باال  کمی 

پوکی استخوان پیشگیری است.
در  تغذیه ای  مراقبت های  چه 
پیشگیری و درمان پوکی استخوان مؤثر 

است؟
میزان  به  کلسیم  دریافت   -
میلی گرم   1500 تا   1000 کافی)حداقل 

روزانه(
D دریافت کافی ویتامین -

بیشتر در صورت  - دریافت کلسیم 
دریافت رژیم پر فیبر

موارد  در  بیشتر  کلسیم  دریافت   -
قاعدگی، حاملگی و شیردهی و یائسگی 

در زنان.
برای  کافی  کالری  میزان  دریافت   -

رسیدن به وزن مطلوب.
اشباع  و  غنی  روغن های  مصرف   -
مثل آفتابگردان، ذرت، زیتون و جایگزین 
دوغ،  کفیر،   ( طبیعی  نوشابه های  کردن 

آب 
بجای   )... و  طبیعی  میوه های 
نوشابه های کافئین دار و انواع کوالها. از 
عوامل غیر تغذیه ای نیز می توان تحرک 
الزم در طول شبانه روز و استفاده مناسب 
 10 حداقل  مدت  به  مستقیم  آفتاب  از 

دقیقه در روز را نام برد.
استخوان های  همه  استخوان  پوکی 
بدن را تحت تأثیر قرار می دهد هرچند 
در  بیشتر  آن  از  ناشی  شکستگی های 
فقرات،  ران، ستون  لگن، گردن  نواحی 

مچ دست و انتهای ساعد رخ می دهد.

فلفل های زرد، نارنجی و قرمز منبع بسیار 
خوبی از کاروتنوئیدها هستند. کاروتنوئیدها 
گروهی از مواد شیمیایی گیاهی می باشند که 

سالمت چشم ها را به همراه دارند.
فلفل دلمه ای یکی از سبزیجاتی است که به 
علت شکل زیبا، جنس جذاب، طعم متفاوت 
و رنگ های متنوع بسیار موردتوجه قرار دارد. 
زرد،  سبز،  مختلف  رنگ  چهار  در  گیاه  این 
نارنجی و قرمز در بازار عرضه می شود. جالب 
است بدانید که هرکدام از این رنگ ها معرف 

خاصیت ویژه ای از این گیاه است.
بااینکه همه این فلفل های دلمه ای خواص 
مشابهی دارند، ولی دارای تفاوت های زیادی 
نیز می باشند. در این مقاله سعی داریم شما 
را با خواص رنگ های متفاوت فلفل دلمه ای 

بیشتر آشنا نماییم.
رنگ های  در  مشترک  ویژگی های   -

مختلف فلفل دلمه ای
آب  بودن  دارا  علت  به  دلمه ای  فلفل 
کم کالری ترین  از  یکی  فراوان  میان بافتی 
سبزی ها می باشد. باوجوداینکه فلفل دلمه ای 
شناخته شده تر  افراد  اکثر  میان  در  سبزرنگ 
رنگ  ایجادکننده  پیگمان های  اما  می باشد، 
قرمز، نارنجی و زرد خواص بسیاری دارند.

کمی  سبز  دلمه ای  فلفل  طعم،  نظر  از 
تلخ تر است و فلفل های زرد، نارنجی و قرمز 
بیشتر  میوه ای  حالت  به  و  هستند  شیرین تر 
تندی  گیاه  دلمه ای  فلفل  می باشند.  شبیه 
نیست؛ زیرا کاپسایسین که باعث طعم تندی 
در فلفل می شود، در این فلفل به مقدار بسیار 

ناچیزی وجود دارد.
سایر  و  فیبر  دارای  دلمه ای،  فلفل   -

ریزمغذی ها
فلفل دلمه ای سرشار از ویتامین های گروه 
ب مانند تیامین، ریبوفالوین و ب6 است که 
به  غذایی  مواد  تبدیل  در  موثر  ویتامین های 
انرژی می باشند. فلفل دلمه ای همچنین گیاهی 

سرشار از فیبر، پروتئین و آهن می باشد.
میوه ها،  مانند  گیاهی  غذاهای  در  فیبر 
یافت  حبوبات  و  کامل  غالت  سبزی ها، 
پروتئین،  برخالف  بدن  و  می شود 
را  آن  نمی تواند  چربی  و  کربوهیدرات 
اتصال  با  گوارش  دستگاه  در  و  کند  هضم 
موجب  آن ها،  دفع  افزایش  و  چربی ها  به 
کاهش فشارخون و کلسترول خون می گردد. 
خون  قند  آهسته تر  جذب  موجب  همچنین 
قند  تا  می شود  باعث  نتیجه  در  می شود. 
اثرات  از  بماند.  ثابت  نرمال  خون در حیطه 
در  ایجادشده  التهاب های  التیام  فیبر،  دیگر 

قسمت های مختلف بدن می باشد.
- فلفل دلمه ای قرمز، همان فلفل دلمه ای 

سبز رسیده
خیلی  وقتی  رنگ  سبز  دلمه ای  فلفل 
رسیده می شود به رنگ قرمز تبدیل می شود 
مالیم تر  طعمی  با  و  شیرین تر  رسیده تر،  که 
است. ویتامین ث و کاروتنوئیدها در حالت 

ظرفیت  چنین  هم  هستند.  بیشتر  رسیده 
قرمزرنگ  دلمه ای  فلفل  در  آنتی اکسیدانی 

بیشتر از فلفل دلمه ای سبز می باشد.
به منظور تهیه فلفل دلمه ای قرمز، باید توجه 
کرد که رنگ آن روشن باشد و پوست سفتی 
داشته باشد. ولی فلفل هایی که پوست کدر و 
پیش  فساد  فرآیند  سمت  به  دارند،  چروکیده 
می روند و مواد مغذی شان به شدت افت می کند.

مقدار  بیش ترین  قرمز،  دلمه ای  فلفل 
ویتامین ث

زرد  و  سبز  دلمه ای  فلفل  اینکه  وجود  با 
هم منابع خوبی از ویتامین ث می باشند، اما 
فلفل دلمه ای قرمز بیش ترین میزان ویتامین ث 
نیاز  برابر  به گونه ای که دو  دارا می باشد.  را 
روزانه به ویتامین ث را تامین می کند. ویتامین 

ث یک آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد.
ویتامین ث در تسریع روند بهبود عفونت ها، 
ترمیم زخم ها و جراحات پوستی، تولید کالژن 
استخوانی،  مفاصل  و  در غضروف ها  موجود 
و  دندان ها  و  استخوان ها  سالمت  تامین 

استحکام رگ های خونی موثر است.
قوی ترین  دارای  قرمز،  دلمه ای  فلفل 

آنتی اکسیدان
مسئول رنگ قرمز شفاف در فلفل دلمه ای، 
لیکوپن می باشد که آنتی اکسیدان بسیار قوی 
است؛ و تحقیقات متعدد ثابت کرده است که 
بیماری های  و  پروستات  سرطان  از  لیکوپن 
قلبی پیشگیری می کند. لیکوپن ماده ای است 
که وقتی در معرض حرارت قرار بگیرد، آزاد 
می شود. بدین منظور الزم است کمی آن را 

در روغن تفت داد یا کبابی کرد.
سالمت  تامین  قرمز،  دلمه ای  فلفل 

استخوانی
نیاز  فلفل دلمه ای قرمز 55 تا 75 درصد 
در  نیاز  مورد  مغذی  مواد  به  بدن  روزانه 
این  می نماید.  تامین  را  استخوان  سالمت 
از  فراوانی  مقادیر  بودن  دارا  دلیل  به  مسئله 
منیزیم،  آهن،  کلسیم،  چون:  ریزمغذی هایی 
فسفر، پتاسیم و روی می باشد که همگی، از 
استحکام و حفظ  در  نیاز  مورد  مواد مغذی 

بافت استخوانی می باشند.
پاپریکا، ادویه ای برگرفته از فلفل قرمز

ادویه پاپریکا، از فلفل دلمه ای قرمز رنگ 
یا فلفل چیلی قرمز گرفته می شود. این ادویه 
به منظور بهبود طعم در غذاها بسیار کاربرد 
دارد. این ادویه سرشار از ویتامین A،ِ و نیز 
تقویت  در  ویتامیِن  که  می باشد  ویتامین ب 
نوروترانسمیترهای سیستم اعصاب و رشد و 

نمو سلول های بدن موثر می باشد.
- فلفل دلمه ای سبز، سرشار از منیزیم

علت رنگ سبز این فلفل دلمه ای، مقادیر 
فراوان کلروفیل در آن می باشد که در پیوند 
و  حافظه  بهبود  در  منیزیم  است.  منیزیم  با 
یادگیری اثرات زیادی دارد. همچنین منیزیم 
است.  موثر  فشارخون  کاهش  جهت  در 
مقادیر فراوان ب6 و منیزیم موجود در فلفل 

ناشی  اضطراب  کاهش  باعث  سبز،  دلمه ای 
به  و  می شود  قاعدگی  از  پیش  سندرم  از 
منظور بهبود عالئم این سندرم موثر می باشد. 
که  دارد  فراوانی  ویتامیِن  سبز  دلمه ای  فلفل 
در بهبود عملکرد سیستم ایمنی و محافظت 

سلولی اثر دارد.
- فلفل دلمه ای زرد، سرشار از ویتامین ها
با اینکه فلفل دلمه ای سبزرنگ متداول ترین 
نوع فلفل دلمه ای در قفسه مغازه ها می باشد؛ 
از  بیشتری  مقدار  محتوای  آن  زرد  نوع  اما 
انواع ویتامین ها است. فلفل دلمه ای زرد منبع 
بسیار خوبی از ویتامین ث است. یک فلفل 
دلمه ای متوسط زردرنگ نیمی از نیاز روزانه 

به ویتامین ث را بر آورده می کند.
ویتامین ث به منظور پیشگیری از آرتریت، 
نیاسین  دارد.  اثر  استخوان  و  دندان  سالمت 
به  می باشد،  ب  گروه  ویتامین های  از  که 
منظور تامین سالمت پوست، سیستم عصبی 
همچنین  است.  موثر  گوارشی  سیستم  و 
برای  که  است  فوالت  از  سرشار  فلفل  این 

پیشگیری از نقایص مادرزادی کاربرد دارد.
فلفل دلمه ای زرد و نارنجی، عینک آفتابی 

طبیعی
فلفل های زرد، نارنجی و قرمز منبع بسیار 
خوبی از کاروتنوئیدها هستند. کاروتنوئیدها 
گروهی از مواد شیمیایی گیاهی می باشند که 

سالمت چشم ها را به همراه دارند.
فلفل های  در  موجود  کاروتنوئیدهای 

دلمه ای عبارتند از:
رنگ  ایجاد  مسئول  که  بتاکاروتن   .1
نارنجی در هویج، کدوحلوایی، فلفل دلمه ای 
بینایی  سلول های  در  می باشد،  و...  نارنجی 
تبدیل به ویتامین ا می شود؛ که این ویتامین 
در  باالخص  بینایی  فرآیند  تقویت  به منظور 
ویتامین  این  همچنین  دارد.  کاربرد  کم  نور 
در بهبود عملکرد سیستم ایمنی و سلول های 
بتاکاروتن  می باشد.  مؤثر  پوست  شاخی 
قوی  بسیار  آنتی اکسیدان های  از  همچنین 
می باشد که افراد را در برابر ابتال به سرطان و 

بیماری های قلبی محافظت می کند.
2. لوتئین و زآگزانتین که رنگ زرد را در 
زردآلو، فلفل دلمه ای زرد و ... ایجاد می کند. 
ماکوالی چشم  تشکیل دهنده  اصلی  مواد  از 
از آسیب های  می باشند و ماکوالی چشم را 
و  می کنند  محافظت  سن  افزایش  از  ناشی 
دارد.  پی  در  را  مروارید  آب  آن ها  کمبود 
را  نارنجی  و  زرد  دلمه ای  فلفل  در حقیقت 
برای  طبیعی  آفتابی  عینک  نوعی  می توان 

چشم ها دانست.
توجه: به طورکلی انواع فلفل ازجمله فلفل 
دلمه ای جزء مواد غذایی آلرژی زا محسوب 
پوستی  که  افرادی  است  بهتر  و  می شوند 
مصرف  با  و  دارند  تحریک پذیر  و  حساس 
آکنه  کهیر،  جوش،  دچار  آلرژی زا  غذاهای 
فلفل های  انواع  می شوند،  پوستی  اگزمای  و 
دلمه ای را از رژیم غذایی خود حذف نمایند.

خواص ارزشمند فلفل دلمه ای رنگیطرز تهیه پیراشکی گوشت

تأثیر خانواده در آموزش کودکان در دوران کرونا
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آبان   اول  که  آبادان  در  جوان  دختری  پرونده 
از  او  خوردن  کتک  ویدئوی  انتشار  با  امسال 
خانواده یکی از مدیران شرکت نفت در فضای 
مجازی موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت، با 

صدور احکامی عجیب در جریان است.
آبان   اول  که  آبادان  در  جوان  دختری  پرونده 
از  او  خوردن  کتک  ویدئوی  انتشار  با  امسال 
خانواده یکی از مدیران شرکت نفت در فضای 
مجازی موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت، با 

صدور احکامی عجیب در جریان است.
که  چشم براه«  »بهار  که  بود  ازاین قرار  ماجرا 
کاربران شبکه های اجتماعی او را »دختر آبادانی« 
مشخص  دقیقاً  هم  هنوز  که  دالیلی  به  نامیدند، 
نیست، به خانه  یکی از مدیران شرکت نفت رفته 
و آنجا با اعضای خانواده این مدیر درگیر می شود.
خروج دختر آبادانی از آن خانه اما پایان ماجرا 
نیست؛ حال آنکه در ویدیو منتشر شده هم فقط 
این بخش قصه را دیدیم؛ بعد از خروج »دختر 
 ۲( خانواده  اعضای  از  نفر   ۳ خانه  از  آبادانی« 
زن و یک مرد( او را در خیابان مورد ضرب و 
هم  شده  منتشر  ویدیوی  که  می دهند  قرار  شتم 

صحنه هایی از همان اتفاق است.
در این میان اما مأمور نگهبان ساختمان هم نقش 
»بهاره  اینکه  بحبوحه  در  دارد؛  برعهده  پررنگی 
چشم براه« بعد از ضرب و شتم با صورتی خونین 
بر زمین افتاده، موهایش را یکی از زنان در دست 
گرفته، زنی دیگر روی بدنش نشسته و در حالی 
بر سر و صورتش می کوبند که مردی هم دستانش 
را گرفته، مأمور نگهبان با باتوم، با فشار پا و با 

دست، بدن زن را فشار می دهد.
شرکت  مدیر  خانواده  اعضای  برخورد  اگرچه 
نفتی با انتقادات بسیاری از سوی افکار عمومی 
مواجه شد اما آنچه بیشتر موردتوجه قرار گرفت، 

رفتار مأمور نگهبان بود.

ویدیو  انتشار  از  بعد  روز  یک  که  مأموری 
از  عجز  به  دلیل  و  شد  بازداشت  که  آمد  خبر 
حاال  اما  ماند؛  بازداشت  در  کفالت  قرار  تودیع 
با تماس »بهار  بابک  پاک نیا که سوم آبان  ماه و 
چشم براه« به عنوان وکیل مدافع او تعیین شده بود 
به »اعتماد« گفته که برای این مأمور حراست - که 
قرار  تعقیب  تحت  موکل  جسمی  آزار  دلیل  به  
داشته- به دلیل فقدان دلیل قرار منع تعقیب صادر 

شده است.
این وکیل دادگستری درباره وضعیت دیگر افراد 
حاضر در این پرونده هم چنین توضیح می دهد: 
»نسبت به اتهام خانم بهار چشم براه مبنی بر ورود 
به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی و شروع 
جلب  قرار  شوکر  عدد  یک  حمل  و  تحریق  به 
از سویی درخصوص  به دادرسی صادر شده و 
عمدی  جرح  و  ضرب  بر  مبنی  موکل  شکایت 
به  قرار جلب  متهمان  از  نفر   ۲ به  نسبت  صرفا 
موارد  سایر  درخصوص  و  شده  صادر  دادرسی 
و  صادر  تعقیب  منع  قرار  موکل  شکایت  مورد 

ابالغ شده است«
او همزمان با تأکید بر اعتراض به قرارهای منع 
پرونده،  دیگر  طرف  برای  شده  صادر  تعقیب 
اعالم کرده که درخصوص اتهام »بهار چشم براه« 
مبنی بر سرقت مسلحانه مقرون به آزار هم قرار 

منع تعقیب صادر شده است.
اعتراض  دادسرا  در  رسیدگی  نحوه  به  پاک نیا 
دادیار،  به عنوان  دیگری  قاضی  »ابتدا  دارد؛ 
مسئولیت شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی 
بنابر  که  بودند  عهده دار  را  آبادان  انقالب  و 
اظهارات موکلم به ایشان گفته شد که وکیل خود 
را عزل کن و حتی برگه ای به او ارائه شده تا در 

صورت امضا مراتب عزل من را ابالغ کنند.
من  عزل  به  حاضر  موکلم  فشارها،  این  به رغم 
شعبه  از  کنم  فکر  باید  که  بهانه  این  با  و  نشده 

چنین  دادگستری  وکیل  این  است.«  خارج شده 
اقدامی را شایسته دستگاه قضایی نمی داند و تأکید 
به  ملتزم  دادگستری  وکالی  که  همان طور  دارد 
رعایت شئونات دستگاه قضایی و حرمت قضات 
محترم هستند، شایسته است که مقامات قضایی 
خارج از حدود مسئولیت و وظایف خود، ارتباطی 
به  را  موکل  و  باشند  نداشته  پرونده  اصحاب  به 

عزل وکیل انتخابی خود ترغیب نکنند«
روند ماجرا اما چنانچه پیش ازاین هم پاک نیا در 
ورود  با  بود  داده  توضیح  »اعتماد«  با  گفت وگو 
از گذشته طی  متفاوت  پرونده  به  قاضی جدید 
شعبه  به  جدیدی  قاضی  ادامه  »در  است:  شده 
از  احدی  اینکه  به  عنایت  با  و  آوردند  تشریف 
همکاران محترم ما- یعنی سرکار خانم هندیانی- 
به  فوراً  می کردند  همراهی  را  من  پرونده  در 

شعبه دادیاری مراجعه کردند و از قاضی محترم 
درخواست شد که جلسه ای تشکیل دهند. قاضی 
باید پرونده را مطالعه کنم سپس  اعالم کرد که 

تصمیم بگیرم.
قوه قضاییه  کاربری  از طریق سیستم خود  من 
الیحه ای دفاعیه تقدیم کردم و با توجه به مطالعه 
قبلی پرونده و اشرافی که به آن داشتم، دفاعیات 

خود را تقدیم کردم«
تقاضای   ۲ از  همچنین  دادگستری  وکیل  این 
آنکه  »نخست  می گوید:  الیحه  این  در  خود 
مواجهه  و  رسیدگی  جلسه  که  شد  درخواست 
حراست  کارکنان  و  شود  تشکیل  حضوری 
به  به دقت  و  یافته  حضور  پرونده  اصحاب  و 
موضوع رسیدگی شود. دوم آنکه درخواست شد 
بسته  فیلم دوربین های مدار  ادله،  تفهیم  باب  از 

در حضور وکال پخش شده و صحنه جرم به دقت 
بررسی شود.«

این وکیل دادگستری توضیح داده،  اما چنانچه 
این  به  پرونده  این  به  رسیدگی  روند  ادامه 
به  مربوطه  قضایی  نهاد  و  نرفته  پیش  صورت 
این درخواست ها توجهی نشان نداده؛ »در ادامه 
اینکه جلسه رسیدگی یا مواجه حضوری  بدون 
تشکیل شده باشد به استناد فیلم و گزارش مرجع 
انتظامی موکل اینجانب مجرم تشخیص داده شده 

و قرار جلب به دادرسی صادرشده است.«
به عنوان  هندیانی  که  زمانی  پاک نیا،  به  گفته 
دیگر  واقع  در  و  پرونده  این  در  پاک نیا  همکار 
پیگیری  برای  آبادان  در  آبادانی  دختر  وکیل 
پرونده و گرفتن پاسخ این پرسش که چرا ابالغی 
جهت اخذ آخرین دفاع برای وکال فرستاده نشده 
است به شعبه مربوطه و قاضی مراجعه کرده با 
این پاسخ قاضی مواجه شده که مصلحت دیدیم 
دیگر  همچنین  کنیم!  ارسال  متهم  خود  برای 
نحوه  درباره  دادگستری  وکیل  این  سؤاالت 
رسیدگی، ابالغ و اطالع رسانی، جواب مشخص 

و قانع کننده ای در پی نداشته است. 
پاک نیا به عنوان یک وکیل دادگستری این نحوه 
رسیدگی را موجب »خدشه به دستگاه قضایی« 
موجب  رفتار  این  که  است  معتقد  و  می داند 
عمل  قانون  بنابر  که  دیگری  قضات  می شود، 
می کنند هم از سوی عوام جامعه به نقض قانون 

متهم شوند.
او می گوید: »انتظار ما از دستگاه قضایی این بود 
رعایت  بیشتری  دقت  با  دادرسی  تشریفات  که 
شود؛ ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر 
می دارد که قاضی تحقیق باید اتهام و ادله آن را 

به متهم تفهیم کند.
به  می توان  چگونه  که  است  این  سؤال  اکنون 
استناد فیلم دوربین مداربسته رأی صادر کرد اما 

به رغم تقاضای وکیل متهم، فیلم مورد استناد را 
تفهیم  این  آیا  نکرد؟  متهم پخش  برای وکیل و 
ادله است؟ از سویی اگرچه ماده ۲۶۲ همان قانون 
مقرر می دارد که ابالغ جهت حضور برای اخذ 
آخرین دفاع برای متهم یا وکیل او ارسال می شود 
به عنوان  هندیانی  خانم  مراجعه  بر  نظر  لیکن 
وکیل به شعبه و اعالم اینکه موکل دسترسی به 
مراتب  ابالغ  تقاضای  و  ندارد  خود  تلفن  خط 
به  دفاع  آخرین  اخذ  بازهم  باید  چرا  وکیل،  به 
متهم ابالغ شود؟« این وکیل دادگستری در پایان 
تأکید می کند که باوجود مستندات در دسترس، 
ادله  و  دفاعیات  دادگاه،  رسیدگی  مرحله  در 
دادگاه  امیدواریم  و  کرد  خواهیم  ارائه  را  خود 

رسیدگی کننده به ادله توجه کافی داشته باشد.
 تکذیب تبرئه کارمند حراست در پرونده دختر 

آبادانی 
در  گفت:  آبادان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
متهمین  برای  آبادان  در  شتم  و  ضرب  پرونده 
با  پرونده  و  صادرشده  دادرسی  به  جلب  قرار 
صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارجاع 
پرونده  این  خصوص  در  لکن  است  گردیده 
صادر  رأی  و  نگرفته  صورت  محاکمه ای  هنوز 
نشده است. به گزارش فارس، حمید مرانی پور 
دادستان عمومی و انقالب آبادان با تکذیب خبر 
نفت  شرکت  کارمند  تبرئه  بر  مبنی  منتشرشده 
در جریان رسیدگی به پرونده  ضرب و شتم در 
برای متهمین  این پرونده  اظهار کرد: در  آبادان، 
با  پرونده  و  صادرشده  دادرسی  به  جلب  قرار 
صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارجاع 

گردیده است.
این  در خصوص  کرد:  تصریح  آبادان  دادستان 
پرونده هنوز محاکمه ای صورت نگرفته و رأی 

صادر نشده است.
منبع: روزنامه اعتماد

علی  رضایی گفت: همسان سازی حقوق شاغلین 
و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی سال آینده 

اجرا خواهد شد
به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان وی با 
تأمین  بازنشستگان  به همسان سازی حقوق  اشاره 
اجتماعی گفت: اراده کلی مجلس شورای اسالمی 
بر این است که همسان سازی حقوق بازنشستگان 
و  لشکری  بازنشستگان  مانند  اجتماعی  تأمین 

کشوری انجام شود.
که عزم جدی مجلس  کنم  تأکید  باید  افزود:  او 
هم  و  شاغلین  حقوق  هم  که  است  این  بر 

اجتماعی  تأمین  صندوق  بازنشستگان  حقوق 
موجود  تورم  به  نسبت  یعنی  شود  همسان سازی 
در جامعه افزایش پیدا کند و فقط شامل شاغلین 
افزایش  این  از  بتوانند  نیز  بازنشستگان  و  نباشد 

حقوق بهره مند شوند.
درآمد  رسیدگی  مراحل  شدن  تمام  از  رضایی 
تاکنون  کرد:  تصریح  و  داد  خبر   ۱400 بودجه 
این چنینی  مشکالت  و  بودجه  کمبود  به  باتوجه 
همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
به صورت  بودجه ۱400  در الیحه  اما  نشد  انجام 
حاضر  حال  در  و  گرفته  قرار  موردتوجه  ویژه 

بررسی بودجه در حوزه درآمدها به پایان رسیده 
و وارد هزینه ها شدیم، انشااهلل با بسته شدن الیحه 
بودجه ۱400 در کمیسیون تلفیق، خبرهای خوشی 
به شاغلین و بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهیم 

داد.
پرداخت  نحوه  درخصوص  مجلس  نماینده  این 
با  انشااهلل  گفت:  صندوق  این  به  دولت  بدهی 
هزینه  با  درآمد  میزان  نیز  هزینه ها  کردن  بررسی 
این  با صرفه جویی در هزینه ها  به تعادل برسد و 
هم  اجتماعی  تأمین  به  دولت  بدهی  و  کسری 
برای  همسان سازی  موضوع  و  می شود  جبران 
اجتماعی  تأمین  صندوق  بازنشستگان  و  شاغلین 

سال آینده اجرا می شود

عباس عبدی
اگر بخواهیم برای ایران یک ویژگی منحصربه فرد 
تعریف کنیم که در دیگر جوامع کمتر دیده می شود، 
باید بر شلختگی گفتاری ده ها و بلکه صدها صاحب 
هستند  مسئول  پستی  یک  در  هرکدام  که  سخن 

انگشت نهاد.
شلختگی گفتاری یعنی حرف های بی معنا زدن یا 
که  اظهاراتی  یا  این همانی،  و  پوچ  گزاره های  بیان 
مستوجب جرم و مجازات است، یا القای کلماتی 
که معنای دیگری را به ذهن متبادر می کند و... انواع 
و اقسام گزاره های بی معنی و نادرست یا دروغ را 
می توان برشمرد که اعتبار سخنان آنان را به کلی زایل 
کرده است. بدتر از همه لحن غیر دیپلماتیک در امور 
خارجی موجب زیان های فراوان می باشد. لحنی که 

غالب آن توهین و تحقیر است.
و  فکری  شلختگی  از  ناشی  گفتاری  شلختگی 
نداشتن سازمان فکری منسجم است که درنهایت به 
شلختگی رفتاری و عملی نیز منجر می شود. نکته 
جالب اینکه هر کس در گفتار بی منطق تر و شلخته تر 
باشد، از جانب دیگران بیش تر تقلید می شود! مثل 
کودکانی که اگر صدها کلمه و حرف خوب و متین 
بشنوند، یکی را یاد نمی گیرند، ولی خدا نکند از دهان 

یک نفر فحش بشنوند که همیشه تکرار می کنند!!
در  انحراف  نوعی  محصول  گفتاری  شلختگی 
این  به نوعی  نیز  خودش  البته  که  است  سیاست 

انحراف را تقویت می کند.
شلختگی گفتاری ریشه در عوامل گوناگونی دارد. 
بی ریشه بودن یا وجود و فرهنگ لمپن سیاسی یکی 
از علل رشد این نوع گفتار است. فقدان پاسخگویی 
در جامعه، مسئولین را مصون از نظارت می کند و 

این به بیان اظهارات غیرمسئوالنه آنان کمک می کند، 
چراکه متوجه ایراد اظهارات خود نمی شوند. درواقع 
در غیاب رسانه های مستقل این ادبیات رشد می کند.

و  تخصصی  مرزبندی های  فقدان  دیگر  علت 
هر  با  و  مسائل  همه  درباره  همه  است.  حرفه ای 
سطحی از اطالعات داشته یا نداشته حرف می زنند و 
هیچ کس هم نیست که از آنان حساب بکشد که تو 
به دلیل جایگاه رسمی، چرا وارد عرصه ای شده ای که 

ربطی به جایگاه رسمی تو ندارد؟
مصونیت  و  حقوقی  رسیدگی های  در  تبعیض 
و  یابد  ادامه  این وضع  که  عده ای موجب می شود 
آقای ظریف که  این روزها دیدم که  تشدید شود. 
وزیر خارجه کشور است و وزیری فراجناحی نیز 
باید تلقی شود لب به اعتراض گشوده و می گوید که:
متأسفانه ابزار تبلیغ و حاشیه امن در اختیار دوستان 
است. طرف به آسانی می گوید ظریف جاسوس است 
و در مدرسه جاسوسی تربیت شده؛ هیچ اتفاقی هم 
عامل  پدربزرگ ظریف  می گویند  نمی افتد.  برایش 
بهایی ها و عامل گلوبالیست ها بوده اما مسجد اعظم 
شد.  ساخته  ایشان  پول  با  هامبورگ  مسجد  و  قم 
می گویند پدر فالنی ساواکی است، آن هم فردی که 

به گاوصندوق علما معروف بوده.
تحت فشار  حد  این  تا  خارجه  وزیر  هنگامی که 
تبعیض آشکار حقوقی و سیاسی باشد، دیگران جای 
خود دارند. روشن است که چنین گویندگانی تحت 
تأثیر فضای تبعیض آمیز، تربیت و اخالق درستی پیدا 

نمی کنند.
از این عوامل گذشته، شاید یک عامل دیگر که مهم 
است، فقدان آموزش و قدرت تخیل است، در واقع 
آنان کمتر نیاز پیداکرده اند یا یاد گرفته اند که در هر 

کاری یا سخنی که می خواهند انجام دهند یا بگویند، 
خود را به جای مخاطب قرار دهند و تخیل خود را 
فعال کنند که در صورت جابجا شدن با او از عمل یا 

گفتار مشابه خود چه برداشتی خواهند داشت؟
این مهم است که ما هر سخنی می خواهیم بگوییم 
خود را جای مخاطب قرار دهیم که او چه برداشت 
و احساسی خواهد داشت؟ این یعنی قدرت تخیل 
داشتن. هزینه هایی که جامعه و مردم ایران از گفتار 
شلخته بسیاری از مسئولین پرداخت می کنند، بسیار 

سنگین است.
راه حل چیست؟ برطرف کردن عوامل مزبور راه حل 
مهم  عملی  و  نظری  آموزش  آنها  بر  اضافه  است. 
است. برای آموزش نظری طبعاً باید کالس گذاشت 
و کتاب معرفی کرد. باید کارگاه های آموزشی و نقد 
و بررسی گفتارهای شلخته روزانه را گذاشت. کسی 
نمی تواند کلمه یا مفهومی را که در یک گفتگوی دو 
نفری یا جمع محدود دوستانه به کار می برد، عیناً آن 
را در فضای عمومی و جلوی رسانه تکرار کند. باید 

آموزش داد که چگونه تخیل ورزند.
فعالیت های  طریق  از  حقیقت  در  عملی  آموزش 
حزبی و مشارکت در نهادهای خارج از دولت رخ 
می دهد. تا هنگامی که چنین نهادهایی به طورجدی 
شکل نگیرند این ویژگی منفی حل نخواهد شد. البته 
اصالحات ساختاری نیز شرط الزم است. شفافیت و 
پاسخگویی، رفع تبعیضات سیاسی و حقوقی، ارتقای 
شغلی برحسب صالحیت و تمایز میان حوزه های 
گوناگون حرفه ای و تقویت نظارت رسانه ای آزاد، 

شروط الزم برای محو شلختگی گفتاری است.
 حتماً خواهید گفت که با این توضیحات نباید منتظر 

حل این مسئله باشیم، شاید. ولی باید امیدوار بود.

ارسالن غمگین گفت: برای موفقیت و مؤثر 
اشتغال  به  رسیدن  و  طرح  این  واقع شدن 
پایدار در استان، حرکت به سمت طرح های 
از  سازی  خوشه  و  بازار  به  اتصال  پشتیبان، 
طرح  این  در  باید  که  است  مهمی  موارد 

موردتوجه قرار گیرد.
ارسالن غمگین با اشاره به عوامل مؤثر در 
توسعه مشاغل خانگی استان خوزستان اظهار 
کرد: اختصاص بازارچه های محلی موقت در 
عرضه  شهر جهت  پرتردد  و  مناسب  مناطق 
برای  شدن  شناخته  و  خانگی  تولیدات 
این  از  مردم  بهتر  استقبال  درنتیجه  و  عموم 
در  تأثیرگذار  عوامل  ازجمله  محصوالت، 
شمار  به  کارها  و  کسب  این  توسعه  زمینه 

می رود.
مقررات  و  قوانین  تأثیر  به  ادامه  در  وی 
در  خانگی  مشاغل  توسعه  بر  موجود 
و  قوانین  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  استان 
دستورالعمل اجرایی و بخشنامه های مشاغل 
با نگاهی تسهیل گرانه باهدف کمک  خانگی 
حوزه  این  در  عالقه مندان  و  شاغالن  به 
کسب وکار  هزینه های  کاهش  باهدف  و 
)وزارت  ستاد  دبیرخانه  و  وضع شده اند 
نیز همیشه در  تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 
این زمینه گام های مثبت برداشته است اما در 
حال  رفاه  برای  مرتبًا  می توانند  قوانین  کل، 
مردم و شاغالن اصالح شوند تا تأثیر بهتر و 
ملموس تری در زندگی و معیشت و اشتغال 

متقاضیان داشته باشند.
و  اولویت بندی  خصوص  در  غمگین 
مشاغل  توسعه  از  حمایتی  اقدامات  اهمیت 
آموزش  تسهیالت،  اعطای  شامل  خانگی 
کسب وکار،  شبکه  ایجاد  توانمندسازی،  و 
حمایت از پیشران ها و توجه به بازاریابی و 
فروش محصوالت اظهار کرد: هر پنج اقدام 
مانند حلقه های یک زنجیر هستند که باید در 
در  کنند.  حرکت  هدف  یک  در  و  هم  کنار 
وهله اول با آموزش، توانمندسازی و حمایت 
از پیشران ها در کنار هم و اعطای تسهیالت 
در صورت نیاز، می توان به قدم نهایی همان 
فروش  و  بازاریابی  کسب وکار،  شبکه  ایجاد 

دست یافت.
و  فرصت ها  مهمترین  خصوص  در  وی 
ظرفیت های مشاغل خانگی در استان عنوان 
کرد: از ۳۲0 رشته موجود در سامانه مشاغل 
اشاره  به یک سری رشته ها  می توان  خانگی 
کرد که مختص استان خوزستان است. مانند 
کپوبافی دزفول، حصیربافی شادگان و آبادان 
بسیاری  ظرفیت های  دارای  که  محلی  نان  و 
و  روستاییان  عشایر،  در  و  هستند  استان  در 
به صورت موروثی و  خانه های خوزستانی ها 
از مهمترین  بنابراین  منتقل می شوند.  تجربی 
به  استان  در  خانگی  مشاغل  ظرفیت های 
ترتیب اولویت، می توان صنایع دستی و فرش 
صنایع  شیالت،  و  دامی  تولیدات  دستباف، 
تولیدی )صنعت  تبدیلی و سپس  تکمیلی و 

و خدمات( را نام برد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
زمینه های  و  ظرفیت ها  زمینه  در  خوزستان 

شغلی استان که قابلیت توسعه بازار در سطح 
منطقه و در سطح ملی را دارند، بیان کرد: در 
مختص  دستی  صنایع  به  می توان  راستا  این 
حصیربافی،  و  کپوبافی  مانند  خوزستان 
همچنین  چوقابافی،  مانند  محلی  لباس  یا 
الحاقی  رودوزی های  و  قالیبافی  گلیم بافی، 
این  صنعتگران  زمینه  این  در  که  کرد  اشاره 
و  استانی  نمایشگاه های  در  بارها  رشته ها 
و چندین صنعتگر  کرده اند  کشوری شرکت 
از خوزستان، نشان ملی نیز دریافت کرده اند.

غمگین در ادامه، تبلیغات ضعیف محلی و 
ملی، نبود خوشه کسب و کار، عدم قابلیت 
اتصال به بازار و نبود فروش اینترنتی و آنالین، 
مختص  نمایشگاه های  و  بازارچه ها  نبود 
الزم  مهارت های  نداشتن  و  خانگی  مشاغل 
بیشتر  عدم حمایت  و  فروش  بازاریابی  برای 
و بهتر ارگان هایی مانند شهرداری ها و... را از 
عمده نقاط ضعف متقاضیان راه اندازی کسب 

و کار خانگی در استان عنوان کرد.
وی همچنین اتصال به بازار و اطالع رسانی 
مشاغل  صاحبان  توسط  محصوالت  ضعیف 
و  کسب  توسعه  مشکالت  مهمترین  از  را 
کار خانگی در استان برشمرد و گفت: طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی با هدف کاهش 
حذف  کار،  و  کسب  راه اندازی  هزینه های 
اجاره  یا  رهن  خرید،  به  مربوط  هزینه های 
توان  از  استفاده  ذهاب،  و  ایاب  و  کارگاه 
و  خانوادگی  کار  و  خانواده  اعضای  کاری 
غیررسمی  آموزش  طریق  از  تجارب  انتقال 
جهاد  سازمان  توسط  شاگردی(  )استاد 
در  استان  در  خوزستان  استان  دانشگاهی 
استان  در  اگر  معتقدم  که  است  اجرا  حال 
متقاضیان  اتصال  و  پیشران ها  از  حمایت  به 
محصوالت  عرضه  و  فروش  و  بازار  به 
مؤثرتر  این طرح  قطعًا  بیشتری شود،  توجه 

می شود.
اینکه چه مشاغل خانگی  زمینه  غمگین در 
دانش آموختگان  و  فارغ التحصیالن  مناسب 
رشته های  کرد:  عنوان  است،  دانشگاه ها 
کامپیوتری  کارهای  و  اطالعات  فناوری 
نرم افزار  وب،  طراحی  و  برنامه نویسی  مانند 
پشتیبان  حسابداری،  کامپیوتری،  گرافیک  و 
طراحی  و  انیمیشن  طراحی  نرم افزار، 

و  )تحقیق  پژوهشگری  لباس،  و  پارچه 
داخلی،  دکوراسیون  طراحی  پژوهش(، 
طراحی  لباس،  شوی  دیزاینری  و  طراحی 
متون،  و  کتاب  ویرایشگری  مقنعه، 
نویسندگی،  و  کتاب  تصویرگری  ترجمه، 
طراحی  نرم افزار،  تحلیلگر  روزنامه نگاری، 
هنری،  کارگردان  رایانه ای،  بازی های  و  داده 
نمایشنامه نویسی  تدوینگری،  صدابرداری، 
مشاغل  از جمله  تئاتر  و  فیلم  آهنگسازی  و 
دانش آموختگان  و  فارغ التحصیالن  مناسب 

دانشگاهی در استان است.
زنان  مناسب  خانگی  مشاغل  درباره  وی 
نیز گفت: همه رشته ها را زنان هم می توانند 
انجام دهند و محدودیتی در این زمینه وجود 
بهتر،  عالقه  و  یادگیری  لحاظ  به  اما  ندارد 
شیشه،  نقاشی  مانند  هنری  و  صنایع دستی 
رودوزی، چرم،  خیاطی،  پوشاک،  گلیم بافی، 
زیورآالت، ملیله سازی، سفالگری، ترمه بافی، 
پرده،  فرش،  گبه،  جاجیم،  شال بافی، 
کوبلن بافی،  عروسک سازی،  جوراب بافی، 
دام  پرورش  حسابداری،  تایپ،  گل سازی، 
و طیور و زنبورعسل، ماهی، بسته بندی مواد 
غذایی، پخت نان، شیرینی و خرما، پرورش 
قارچ، گیاهان دارویی و طراحی لباس مشاغل 

مناسب و بهتری برای زنان هستند.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
و  توصیه ها  بیان  به  پایان  در  خوزستان 
جدید  الگوی  موفقیت  برای  پیشنهادهایی 
جهاد  سازمان  که  خانگی  مشاغل  توسعه 
است،  آن  مجری  خوزستان  دانشگاهی 
پرداخت و اظهار کرد: برای موفقیت و مؤثر 
واقع شدن این طرح و رسیدن به اشتغال پایدار 
در استان، حرکت به سمت طرح های پیشران، 
اتصال به بازار و خوشه سازی از موارد مهمی 
است که باید در این طرح موردتوجه بیشتری 

قرار گیرد.
 دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، 
این طرح با ظرفیت ۵4 هزار و ۳00 نفر در 
تعاون،  وزارت  سوی  از  کشور  استان   ۳۱
به  کارفرما  به عنوان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
جهاد دانشگاهی واگذارشده و سازمان جهاد 
دانشگاهی خوزستان نیز با ظرفیت ۲۵00 نفر 

مجری این طرح در استان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حقوق شاغلین و 
بازنشستگان این 

صندوق سال ۱۴۰۰ 
همسان سازی 

می شود

دختر آبادانی جلب شد، نگهبان متعرض به او آزاد! 
تکذیب تبرئه کارمند حراست در پرونده دختر آبادانی

توسعه مشاغل خانگی، در گرو اتصال به بازار و خوشه سازی 

شلختگی گفتاری!



»تجلیل باشکوه از پیشکسوت داوری فوتبال
تقدیر آز نیم قرن تالش و حضور در فوتبال «

خودجوش  تدبیر  و  باهمت  همراه  پسندیده  حرکت  یک  در 
از طرف تعدادی از خبرنگاران قلم ورزش اهواز، تجلیلی بیاد 
ارزنده  داور  تأثیرگذار  فعالیت  و  حضور  قرن  نیم  از  ماندنی 
درسی  تا  آمد  بعمل  فر  فصیح  جواد  استاد  خوزستان  فوتبال 
باشد برای همه مدیران عالی مقام ورزش که می توان در هر 
شرایطی حرمت و ارزش واالی پیشکسوتان را قدر دانست و 
آنها را موردتوجه قرارداد ۰ یک تصمیم همراه با انتشار یک 
پیام مختصر و تأثیرگذار در فضای مجازی مبنی بر اینکه قرار 
برگزاری  با  است روز پنجشنبه ۲۵ دی طی مراسمی همراه 
یک بازی فوتبال توسط دوتیم، پیشکسوتان ستارگان فوتبال 
و تیم گلستان لشکرآباد اهواز از زحمات پنجاه ساله جواد فصیح 
فر تجلیل خواهد شد، کافی بود که  موج اعالم آمادگی حضور 
بی نظیر  را  تجلیل  و  تقدیر  این  آنچه  و  نمایان شود  خیلی ها 

جلوه داد خودجوش بودن حاضرین و تجلیل کنندگان بود،
آن  رأس  در  و  صنعتی  ملی  گروه  کارخانه  ورزش  امور 
حمایت  و  استقبال  و  موافقت  با  موسوی  سیدمجید  مهندس 
کارخانه،  ورزشی  ارزشی  مدیرعامل  یوسفی  دکتر  صادقانه 
داد،  قرار  برگزارکنندگان  اختیار  در  تمام و کمال  را  ورزشگاه 
دوتیم پیشکسوتان ستارگان فوتبال به مربیگری استاد مجید 

مربیگری  با  اهواز  لشکرآباد  گلستان  پیشکسوتان  و  باقری 
احمد الهایی سحر و بازیکنانی همچون سید ابراهیم تهامی، 
عباس  ممبینی،  سرلک،  سیامک  زاده،  بختیاری  سیاوش 
مرادی، سی سامان موسوی، مسعود نریموسی، آرش افشین، 
زویدات،  عادل  باقری،  فرامرز  ساالروند،  فرشاد  غزی،  ایوب 
و  عالوی  امیر  سرخی،  علی  حمیدی،  علی  کعبی،  کاظم 
به  بازی  برگزارکنندگان  اهوازی  پیشکسوت  بازیکنان  دیگر 
و  سلیمانی  عبدالحسین  کمک  با  فر  فصیح  جواد  قضاوت 
فراورده های  مدیریت پخش  نجفی  دکتر  بودند،  عبیات  جواد 
از شهرداری،  منطقه خوزستان، مهندس عادل سواری  نفتی 
اعضای هیئت رئیسه شورای ورزش محالت اهواز و لشکرآباد، 
جلیل  اهواز،  محالت  فوتبال  کانون  هیئت رئیسه  اعضای 
بدر جابری  ارزشی فوتبال خرمشهر،  خلیفه اصل پیشکسوت 
و دیگر بزرگان و پیشکسوتان فوتبال و دومیدانی خوزستان، 
خبرنگار  اقبالی  یاسین  سردبیر،  زنگنه  خانم  سرکار  هم چنین 
عکاس خبرگزاری ایسنا، پوالدی تهیه کننده برنامه تلویزیونی 
از  اعزامی  تصویربرداری  اکیپ  همراه  به  خوزستانی  فوتبال 
لیدر  دو  پیرایش  فرید  و  باسم  خوزستان،  مرکز  صداوسیمای 
به همراه عده  فوتبال  ملی  تیم  و  فوتبال خوزستان  سرخابی 
کثیری از اهالی و مشتاقان فوتبال، همه وهِم آمده بودند تا 
داوری  ارزنده  پیشکسوت  زحمات  قدرشناس  طریق،  این  از 

فوتبال شهرشان و استانشان باشند،
برای باشکوه برگزار شدن این تجلیل، حاج حسن اهوازی و 
عبد مزرعاوی و دیگر خبرنگاران همراه ایشان انصافًا سنگ 

تمام گذاشتند.
در بین دونیمه بازی طی مراسمی بسیار کم نظیر با یادی از 
زهرا  شهادت حضرت  ایام  حرمت  حفظ  و  فاطمیه  دوم  دهه 
سالم اهلل علیها، از استاد جواد فصیح فر تجلیل شد و با اهدا لوح 
تقدیر و هدایایی که از طرف خبرنگاران قلم ورزش اهواز، امور 
ورزش کارخانه گروه ملی، مدیریت پخش فراورده های نفتی 
پیشکسوتان  تیم  لشکرآباد،  منطقه خوزستان، شورای ورزش 
پیشکسوت  سحر  الهایی  کریم  و  اهواز  لشکرآباد  گلستان 
توسط  بود  تهیه شده  خوزستان  دومیدانی  و  فوتبال  ارزشی 
حاج حسن اهوازی پیشکسوت قلم ورزش و فوتبال خوزستان 
پیشکسوت  باقری  مجید  استاد  تجلیل،  این  بانیان  از  ویکی 
ارزنده مربیگری، سردار حاج محمد طرفاوی، حاج بدر جابری، 
جناب حمیدکنانی و سرکار خانم زنگنه به استاد جواد فصیح 
فر اهدا شد شایان ذکر است دیدار دوتیم پیشکسوتان گلستان 
لشکرآباد اهواز و ستارگان فوتبال خوزستان در پایان به نتیجه 

»یک  بر یک« خاتمه یافت.
سید مهدی ابوس

سید مهدی ابوس

امروز توفیقی حاصل شد تا چنددقیقه ای در 
مکتب کالمی استاد اردشیر خان الرودی پیر 
دیر قلم ورزش ایران که حق بزرگی و استادی 
گردن بنده شاگرد را دارند شنونده باشم. استاد 
الرودی که در فوتبال ایران و آسیا به عنوان 
و  است  مطرح  ورزش  قلم  صاحب نظر  یک 
از دهه پنجاه تاکنون یکی از حامیان  انصافاً 
بشمار  فوتبال خوزستان  کم نظیر  دلسوزان  و 
می آید. در زمینه موفقیت های تیم نفت آبادان 
و حضور این تیم در جمع باالنشینان جدول 

لیگ برتر فرمودند:
بازی  و  فوتبال  از  کاملی  شناخت  هرکس 
نسبت  افکارش  و  داشته  دوست  را  توپ  با 
می تواند  باشد،  زیباپسند  ورزشی،  فوتبال  به 
در فوتبال آبادان راحت جا بیفتد و موردپسند 
و قبول اهالی فوتبال آبادان قرار بگیرد مثل 
همین کاری که سید سیروس پور موسوی، 
این روزها در فضای تیمی صنعت نفت آبادان 
آبادانیها دوست داشتنی شده  رقم زده و برای 
چنین  را  خود  کالم  الرودی  استاد  است.  
ادامه می دهند،  خیلی ها تصور می کردند تیم 

صنعت نفت آبادان در این فصل لیگ برتر، 
لیگ  جدول  در  بتواند  فقط  شاید  کند  هنر 
برتر ماندنی شود. اما در حال حاضر این تیم 
خودش را در جمع مدعیان قهرمانی نمایان 
باالنشینی  این  که  پذیرفت  باید  و  کرده 
آبادانیها مطمئنًا اتفاقی نیست بلکه یک همت 
و اراده تزریق شده در فضای درونی این تیم 
است که سرمربی جوان و شایسته آن بوجود 
با ایجاد وحدت  آورده، پور موسوی توانست 
و  فنی  کادر  همکاران  میان  در  همدلی  و 

از هدفی  را  آنها  تیم،  بازیکنان  و  سرپرستی 
میان  این  در  و  کند  آگاه  دارند  رو  پیش  که 
حضور علی فیروزی به عنوان سرپرست تیم، 
هدفگذاری پور موسوی را بیشتر امیدوار کرد.
در حال حاضر تیم صنعت نفت تیمی شده 
سرشار از انگیزه برای جبران نتیجه هر بازی 
سخت و این همان تیمی ایست که می تواند 
اهالی فوتبال آبادان را هم شاد کند و شاید 
آبادان  فوتبال  نام  بار  اولین  برای  بتواند  هم 
را در لیست و جمع تیم های آسیا ثبت کند. 

اهوازی خوزستانی هم چون  تیم های  وقتی 
استقالل  و  فوالد  و  اهواز  جنوب  و  شاهین 
فوتبال  دوره  پنج  در  توانستند  خوزستان 
پور  سیروس  سید  مطمئنًا  شوند  حاضر  آسیا 
از تجربه حضورش در فوتبال آسیا  موسوی 
استفاده  هم  آبادان  نفت  تیم  صعود  برای 
خواهد کرد تا و اینبار تیم نفت آبادان آسیایی 
در  که  ثابت شده  و  اعتقاددارم  چون  شود، 

فوتبال هیچ چیز غیرممکن وجود ندارد. 
کادر  و  بازیکنان  و  موسوی  پور  که  هدفی 
مدیریتی و هواداران تیم صنعت نفت آبادان 
دست یافتنی  کرده اند  ترسیم  خود  برای 
از موفقیت و  آبادانی نشان  تیم  این  است و 
شایستگی را دارد البته به شرط ادامه یکدلی و 
حمایت همه جانبه اهالی فوتبال آبادان، استاد 
الرودی در خاتمه کالم خود به این نکته هم 
اشاره داشت که این تیم صنعت نفت، نشان 
از آن تیم دهه هفتاد منوچهر سالیا را دارد و 
موسوی  پور  سیروس  عملکرد  و  رفتار  نوع 
افکار مرا به یاد آقا سالیا کشانده، شاید نفت 
آبادان در این فصل حکایت همان شیر بیشه 
را دارد که غرش را در لیگ برتر آغاز کرده 

است.

نتایج هفته دوم مرحله اول ليگ دسته سوم 
باشگاههای کشور در گروه چهارم

لیگ  اول  مرحله  دوم  هفته  نتایج  رامهرمز،  ورزش  خبرنگار  گزارش  به 
بازی  نتایج  باشگاههای کشور در گروه چهارم عالم شد که  دسته سوم 

ها به شرح ذیل است:
گروه چهارم

فرهنگ شهرداری رامهرمز: ۲
پرسپولیس برازجان: 1

پرسپولیس نوین دزفول: ۲
خلیج فارس ماهشهر: ۲

شهرداری بروجرد: 1
شاهین لردگان: 1

پیروزی نوین خورموج: 4
پویا شوش: - ۰-

ستارگان کرمانشاه: 3
شهدای ایل بهمئی: 1

پردیس خرم آباد: ۲
شهدای چوار 6۵ ایالم: 1

در این هفته رز موکت بروجن استراحت داشت
لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

ليگ دسته سوم باشگاههای کشور 
استادیوم تختی رامهرمز

فرهنگ رامهرمز: ۲
پرسپولیس برازجان: 1

گلهای زده شده توسط: صادق صدریان و محمد محمدی
 کورش کمایی خبرنگار هفته نامه زامهرمز نامه

محمــود عبــاس
 با کسب اجازه از رفقای گلم :

 پیشکسوتان فوتبال رامــهرمز
 یادی از  :

 دوست و همباشگاهی عزیزم
 زنده نام :

 کاپیتان : محمود عباسی هرمزی
 دوستان پیشکسوت : 

 عادت دارم دلتنگ باشم
 دلتنگ آدمای خوب
 همون آدمایی که :

 عطر و بوی ناب آدمیت داشتن
 همونایی که :

 از گلفروشی سر چهار راه
 گل های نرگس نوبرانه می خریدن

 و با دست پر می رفتن منزل
 همون آدمایی که  :

 تاب غم هیچکس رو نداشتن
 همون آدمای خوبی که  :

  تو رو
  فقط به خاطر خودت می خواستن

 همونایی که : هر وقت
 چشم شون به چشمت می خورد

 ازت چشم بر نمی داشتن
 و هرگز رو  بر نمی گردوندن

 بلکه مشتاقانه
 نگات می کردن و لبخند می زدن

 همون انسان های شریفی که
 حتی اگه

 صد تا غم تو دل شون بود
 بازم با صبر و حوصله

  پای درد دالت می نشستن
 همونایی که :

 دنیای مارو زیبا می کردن
 همونایی که گویی :

 تو بـــاغ زندگی
 عطر و بوی پرتقال تازه داشتن

 و 
 زندگی رو خوشبو و معطرمی کردن

 کاش می شد :
 اون آدمارو قاب کرد

 و به در و دیوار کوچه های شهر زد
 دوستان عزیز و پیشکسوت  : 

 حقیقتش دلم لک زده 
 برا چهره قشنگ محمود عزیز

 و 
 برا روزها و شبهایی که 

 در  :
 پیاده روهای ساده و زیبای شهرمون

 شادمانه قدم می زدیم
 اصال نگران هیچ چیز نبودیم

 دلم لک زده برای یک ُقُلپ چای 
 با مزه هِل ، یا بهارنارنج

  یا با طعم گلپرکه با خوشی
 از گلوی مان پایین می رفت
 جلو در خونه مربی عزیزم : 

 مسعـود حمیدی
 که بچه های باشگاه بانک ملی ] شهباز [

 هر شب
 دور هم جمع می شدیم

 و محمود عباسی هم میومد
 همون لحظاتی که تا پاسی از شب  :

 می نشستیم پای گلبانگ استاد شجریان نازنین
 و

 گوش جان می سپردیم به نوای عارفانه :
)) صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن ((

 یادش به خیر محمود عزیز
 همون روزایی که

 به سمت استادیوم پیر و سالخورده رامهرمز
 قدم می زد

 و خندان خندان
  با سالم و علیکش

 به روی همه گل لبخند می پاشید
 و خودش رو

 زمزمه کنان تا استادیوم می رسوند
 او مشهور نبود

 ولی
 به شدت محبوب بود

 چون واقعا محجـوب بود
 چون خوب بود 

 خیلـی خـوب
 محمود جان :

تو رفتی و دلت رو جا گذاشتی
 گواه من  :

 کوچه پس کوچه های رامهرمز هستن
 که بوی لطافِت وجودِ بهشتی و داوودی تو رو دارن

 گواه من :
 گل های الله عباسی باغچه تون هستن

 که صدای لبخندت رو
 گوش می کردن

 و به عشق یاکریم های خونه تون
 هر روز

 شعر طربناکی و تازگی می سرودن
 و نور آفتاب تابان می نوشیدن

 محمـود عزیز :
 یادت به خیر

 که تو هم
از همان نسل سوخته بودی

 نسل طالیی دهه ۶۰
 همان نسل باشکوهی که شاید در حد 

 حمید درخشان و جعفر مختاری فر نبودن
 ولی مثل آب خوردن

 می تونستن تو لیگ قطر بدرخشن
 بله: 

 اینجا خوزستان است
 سرزمین نفت و نخل

 که ما 
 همه ازش بی بهره ایم

 محمود جان :
 تو هم

 از انبوه همون بازیکنان طراز اول بودی
 با همون پرش های بلند

 و
 پاس های عرضی

 و خط کشی و مهندسی شده
 پر از حجب و حیا

 پر از التهاب برد و باخت
 یادت  به خیر محمود جان

با احترام
سیـف اهلل احسانی    99/1۰/2۶

شهروند فوتبالی عاشق با مرام تيم شهرش؛  بچه های 
آبادان و مسجدسليمان

بعضی ها سؤال می کنند، مگر این فوتبال چه دارد که این چنین میان 
مردم، آبادان و مسجدسلیمان رخنه کرده؟

این فوتبال چه چیزی به جوانان و حتی بزرگساالن این دو شهر داده که 
عشقشان شده فوتبال و هواداری از دوتیم نفتی؟

اواًل  بنویسم،  مطرح شده،  چراهای  و  سؤاالت  این  پاسخ  در  می خواهم 
دیدار  شروع  از  قبل  آبادان  فوتبال  پیشکسوت  قاسمپور  ابراهیم  حضور 
نفت آبادان و سایپا تهران در رختکن تیم نفت و صحبت های این بزرگ 
عامل  شهرش،  تیم  فنی  کادر  و  بازیکنان  به  خطاب  خوزستان  فوتبال 
نگارش این مطلب شد تا یادآوری شود فوتبال در این دو شهر به شهادت 
تاریخ ورزش کشورمان، با دیگر شهرها و استان های بسیار متفاوت است، 
زیرا اهالی آبادان و مسجدسلیمان فوتبال را فقط یک ورزش و سرگرمی و 
یا پر کردن اوقات فراغت نمی دانند، بلکه فوتبال در فضای این دو شهر 
نفتی، یک هدف همراه با عشق است، هدفی که آفریده حس و انگیزه 

ساز، شادابی و یادآور مالکیت فوتبال ایرانی را برایشان تداعی می کند .
آبادانیها و مسجدسلیمانی ها، فقط هوادار فوتبال و تیم شهرشان نیستند 
مستطیل  درون  که  شهروندی  می دانند،  فوتبالی  شهروند  را  خود  بلکه 
زندگی  الینفک  جز  فوتبال  که  شهروندی  می کند،  زندگی  فوتبال  سبز 
روزمره اش شده است و اکثریت جوانان و حتی پیران این دو شهر، بودن 
در فضای فوتبال را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند و حضور در فوتبال 
قلمداد  جامعه  در  معمول  ناهنجاری های  و  آفات  با  مبارزه  نوع  یک  را 
می کنند، در حقیقت فوتبال برای آبادانی و مسجدسلیمانی، آرامش بخش 
به فوتبال و تیم شهرش  انگیزه ساز زندگی است و به همین دلیل،  و 
با  از درون اعماق، وجودشان،  وابسته و عشق می ورزد، عشقی پرشور و 
هر پیروزی تیمشان شاداب و برعکس، با شکست تیم شهرشان مقابل 
حریفان بسیار مغموم و نگران خواهند شد. چون شکست را تحمل ندارند 
و همیشه دنبال موفقیت و اثبات شایستگی خود هستند شایستگی که 

حق مسلم آنها در ورزش و بخصوص فوتبال است.
شهروند فوتبالی سن و سال خاص و پیر و جوان نمی شناسد، شهروند 
در هنگام  را  و روحی خود  بیکاری  و  اقتصادی  فوتبالی حتی مشکالت 
موفقیت تیم شهرش فراموش خواهد کرد چون خودش را مدیون حمایت 
از فوتبال و کیان ورزشی شهرش بعنوان شهر اولی ها و شهر صادرکننده 
فوتبال به سراسر کشور می دانند، بنابراین باید برای این شهروند فوتبالی 
حرمت و ارزش های بی شماری قائل شد و به خواسته های آنان که جنبه 

عمومی و ورزشی دارد، توجه کرد.
براستی مگر خواسته شهروند فوتبالی چیست؟ که عده ای به عمد آن را 

نمی شنود ویانمی ببیند؟
می خواهم  فوتبال  این  و  تیم  این  با  من  می گوید،  فوتبالی  شهروند 
آرامش درونی هستم، چرا  دنبال  و  زندگی کنم، نفس بکشم  شادباشم، 
نباید تیم شهرم که نام نفت را یدک می کشد موردتوجه و حمایت آنانکه 

باید توجه کنند و وظیفه دارند توجه نمایند، قرار نگرفته است؟
برای  سنگینی  آیتم  چه  نفتی،  فوتبال  شهروند  خواسته  تأمین  مگر 
تأمین کنندگان رقم زده که اجازه نمی دهند این چنین آیتم مصوب و بصورت 
قانون ثبت شود؟ تا همانند دیگر تیم های خاص ورزشی راحت تر اهداف و 
شایستگی های ورزشی خود را نمایان کند؟ چه فرقی میان تیم های صنعتی 

و نفتی وجود دارد؟ که برای اولی آری، اما برای دومی، ممنوع است؟!
بصورت  است،  مسلم  حق  که  قانونی  نفتی،  تیم های  برای  فقط  چرا 

صدقه و با منت گذاری، آن هم نصف و نیمه اجرا می شود؟
دارد  مورد  این  در  دارد هرکسی که مسئولیتی  انتظار  فوتبالی  شهروند 
وظیفه اش را باید در کمال امانت داری و دلسوزی و تدبیر مدیریتی انجام 
و  است  وظیفه  به  کردن  عمل  درست  واقعی  کردن  حمایت  دهد چون 
همانطوریکه شهروند فوتبالی باصداقت و خوش مرامی حامی فوتبال و 
باید برای  تیم شهرش است مسئولین شهری و استانی و کشوری هم 
اجرای خواسته شهروند فوتبالی تالش کنند، چون حمایت واقعی فقط 
شعار دادن و عکس گرفتن کنار تیم شهر و ورزشکاران مطرح نیست بلکه 

درست عمل کردن به وظیفه است.
 هوای این شهروند فوتبالی محجوب و با مرام ارزشی ورزش را داشته 

باشیم و قدرش را بدانیم و بدانند.
 سید مهدی ابوس

6
ورزشی
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روزی که ارزش ورزش دیده شد

جدول رده بندی ليگ دسته سوم باشگاه های ایران

این تیم نفت با پور موسوی، دنبال شگفتی ایست
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رضا خدری روزنامه نگار

زهرا،  فاطمه  كبرى،  صديقه  شهادت  رسيدن  فرا 
امير  همسر  وآله  عليه  اهلل  پيامبرصلى  تن  پاره 
مؤمنان على بن أبى طالب، و مادر امامان معصوم 
پيامبران  را به تمامى شيفتگان و دوستداران خاتم 
تسليت  حضرت  آن  مطهر  و  پاك  بيت  اهل  و 
سعادت  دنيا  در  كه  داريم  آن  اميد  نموده،  عرض 
باشيم، و  را داشته  بزرگواران  اين  پيروى و زيارت 
آمين  گرديم،  مند  بهره   شان  شفاعت  از  آخرت  در 

العاليمن. رّب 
به همين مناسبت مختصرى از فضايل و مناقب اين 
بانوى بزرگوار، و زندگى و شهادت آن حضرت را به 

آستان  مقبول  آن كه  اميد  به   ، رسانم  استحضار مى 
شريفش واقع شود.

- ميالد نور
فاطمه زهرا عليهاالسالم در روز بيستم جمادى الثانى، 
جهان  به  ديده  مكرمه  مكه  در  بعثت  پنجم  سال  در 
محمد  حضرت  األنبياء  خاتم  بزرگوارش  پدر  گشود، 
مصطفى  صلى اهلل عليه وآله و مادر گراميش حضرت 
خديجه كبرى  عليها السالم است، همان بانويى كه با 
تمام وجود از پيامبر )ص( دفاع كرد و اول زنى بود كه 

به آن حضرت ايمان آورد.
تعبير  نور  به  السالم  زهراعليها  فاطمه  از  چرا  اما 
كرديم؟ در روايتى كه مرحوم صدوق در كتاب امالى 
نقل كرده چنين آمده است: »پيامبر اكرم )ص( فرمود: 

وقتى كه مرا به معراج بردند، جبرئيل امين دست مرا 
به من  از خرماى بهشتى  وارد بهشت كرد،  گرفت و 
داد و من آن خرما را تناول كردم، آن خرما در صلب 
من تبديل به نطفه شد، و سپس فاطمه زهرا از آن به 
وجود آمد، پس فاطمه انسان بهشتى است، هر وقت 

مشتاق بوى بهشت مى شوم فاطمه را مى بويم«
انوار  »خداوند  مى خوانيم:  كبيره  جامعه  زيارت  در  و 
شما را خلق كرد، و پيرامون عرش خود قرار داد« و 
در زيارت امام حسين )ع( مى خوانيم: شهادت مى دهم 
كه تو نورى بودى در پشت مردان بلندمرتبه و در رحم 

زن  پاك و مطهر.
و  پيامبران،  خاتم  وجود  در  ابتدا  خداوند  نور  آرى، 
سپس  و  گرفت،  جاى  عليه السالم  على  مؤمنان  امير 

از پيامبر )ص( به فاطمه زهراعليها السالم منتقل شد.
وقتى اين انسان بهشتى و تنديس نور به دنيا آمد دل 
پيامبر اكرم  )ص( پر از شادى و سرور گشت، رسول 
اكرم )ص( مى دانست كه اوالد او فقط از نسل فاطمه 
زهرا عليها السالم است، و او تنها حامل نور اوست، و 
از اين جهت او را بسيار دوست مى داشت، و او را »اّم 

ابيها« مى خواند.
و درباره او مى فرمود: فاطمه پاره تن من است، آنچه 
نيز آن حضرت  نيز مى آزارد. و  ناراحت كند مرا  را  او 
صبح هر روز كه به مسجد مى رفتند آستانه درب خانه 
فاطمه  عليها السالم را مى گرفتند و مى گفتند: »سالم 
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم  بر شما اى اهل بيت نبوت« إِنََّما ُيِريُد اهللَّ

َرُكْم تَْطِهيراً. ْجَس أَْهَل الَْبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ

گردآورنده: ابراهيم وطن خواه

مقدمه
نكاتى  چه  رعايت  كه  بدانيم  بايد  ابتدا  در 
در سرايش حائز اهميت است، رعايت كردن 
هارمونى وِ تم موزيک متن وقتى شعر در زبان 
متن  كارگردان  به  بدل  زبان  مى افتد  اتفاق 
بايد هارمونى شعر حسى تر شود،  و  مى شود؛ 
كردن  معكوس  و  تقطيع  با  زبانى  بازى هاى 
جهت شعر در بازنويسى و تكه گردانى و سطر 
چرخانى سطرها به هم تنيده مى شود و شعر 
بايد خيلى صاف و بدون لكنت خوانده شود و 
اتفاق زبانى هم در آن بيش تر باشد،  غلظت 
نبايد با منطق نثر نوشته شود و سطرهايى كه 
شعر را به حيطه ى توضيح مى كشانند، حشو 
هستند و بايد حذف شوند در شعر زبان را اكتيو 
و دعوت به حرف زدن كنيم اين بدان معناست 
كه فقط با زبان كاركنيم، با زبان گفتگو كنيم 
بدهيم،  منش  و  هيئت  آن  به  كنيم  شفاف 
ميدان  در  رقيبى  مثل  بكشد،  نفس  بگذاريم 
مبارزه زبان بزرگ است و شعر خوب از لحاظ 
ساختارى تصويرى زبانى به تو پاسخ مى دهد.

معناى  به  را  خالقيت  خالقيت:  تعريف 
توانايى تركيب انديشه و نظرات در يک روش 
منحصربه فرد با ايجاد پيوستگى بين آنان بيان 

مى كند. )استيون رابينز(
مى توان گفت خالقيت در هنر يعنى توانايى 
و  خيالى  موجود  تصورات  تازه ها  آفرينش 
مطرح ساختن ايده هاى ناب خالقيت توانايى 
هنر  آفرينش  حوادث  و  مسائل  به  نگريستن 
هميشه با نوآورى مترادف بوده؛ در اين بين 

مى توان  هم  خالقيت  قدرت  مثبت  تأثير  به 
افراد  اعتمادبه نفس  آگاه شد. خالقيت عمدتاً 
را تقويت مى كند و به شكل گيرى تصوير از 

فرد كمک مى كند.
- سهراب ميگه:

»صدا كن مرا
صداى تو خوب است

صداى تو سبزينه ى آن گياه عجيبى ست
كه در انتهاى صميميت حزن مى رويد«

- يا در جاى ديگرى ميگه:
»نيست رنگى كه بگويد با من
اندكى صبر سحر نزديک است
هر دم اين بانگ بر آرم از دل

واى اين شب چقدر تاريک است
خنده اى كو كه به دل انگيزم
قطره اى كو كه به دريا ريزم
صخره اى كو كه بدان آويزم

مثل اين است كه شب نمناك است
ديگران را هم غم هست به دل

غم من ليک غمى نمناك است.«
درواقع بخش اساسى هنر تجربه انسانى ست. 
من معتقدم اگر بپذيريم كه زندگى و زيستن 
و  زندگى  درون  را  خالقيت  پس  است  هنر 
البه الى تجربيات انسان و شيوه ى تجربيات 

او مى توان يافت.
- سهراب ميگه:

»زندگى تر شدن پى درپى
زندگى آب تنى كردن در حوضچه اكنون است

رخت ها را بكنيم
آب در يک قدمى ست«

ناگفته نماند كه خالقيت هم محدوديت هاى 

خود را دارد زيرا ماهيت آفرينش به سادگى در 
قالب اصطالحات و نظريات نمى گنجند.

از سوى ديگر ارائه معيارهاى علمى و عملى 
كه آفرينشگر ى را غير از آن جدا كند دشوار 
اندازه اى  تا  فرد  هر  خالقيت  بنابراين  است؛ 
منحصربه فرد و تااندازه اى محصول گرايشهاى 

آزاد است.
- باز هم از سهراب:

»من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن
من نديدم بيدى سايه اش را بفروشد به زمين

رايگان مى بخشد نارون
شاخه ى خود را به كالغ

هركجا برگى هست شور من مى شكفد
مثل يک گلدان مى دهم گوش به موسيقى 

روييدن«
نوعى خود  واقع مى توان گفت خالقيت  در 
كردن  فعال  آن  انگيزه ى  و  ست  شكوفايى 

تمامى استعدادهاى موجود زنده است...
- خالقيت در شعر به واسطه شعرا عمدتاً به 

دو صورت اتفاق مى افتد:
1- اغلب شاعران از استعاره هاى مفهومى را 

با مردم عامى شريک مى شوند.
2- خالقيت استعارى درنتيجه ى بكارگيرى 
مفهومى  استعاره هاى  استادانه ى  تغيير  و 
چهار  از  شاعران  بهره گيرى  اثر  در  مشترك 
ابزار مفهومى تركيب /پرسش/پيچيده سازى/

گسترش است.
- يک مثال مى زنم از سعدى:

»اى كه چشم هاى مرا مردمک
يكى مردمى كن به نان و نمک«

- يا اگر اشتباه نكنم سعدى در جاى ديگرى 

ميگه:
»به سبزى كجا تازه گردد دلم

كه سبزى بخواهد دميد از گلم «.
بهره گيرى  با  مى توان  كه  است  اين  منظور 
روزمره  و  متعارف  استعاره هاى  از  خالقانه 
به واسطه ابزارهاى گسترش پيچيده سازى و 
... به خالقيت دست زد. مثل همان مثالى كه 
عرض كردم، هدف از بيان آيين مطلب اين 
تعاريفى  بر  عالوه  خالقيت  بگويم  كه  است 
كه ارائه شده مى تواند به صورت تأثيرپذيرى از 

شاعران ديگر باشد.
به طور مثال اين خالقيت حافظ است كه به 
تأثيرپذيرى فردوسى داستان هاى كيكاووس را 

در چند بيت به زيبايى بيان كرده است.
- چپ  نويس:

اواًل چپ نويسى وقتى در يک شعر عروضى 
اتفاق مى افتاد كه شاعر زير سايه وزن در گرو 
بازى با كلمات است. اين بازى با كلمات هم 
مى تواند در جهت مضمون سازى اتفاق بيفتد و 

هم صرفاً ساخت وزن كه بايد عرض كنم اگر 
مورد اول باشد، حسن محسوب مى شود.

مى شود.  تصنعى  قدرى  شعر  دوم،  مورد  اما 
همان استفاده از كلمات وزن پر كن  . شاعر 

مى گويد كه گفته باشد .
صورت  چه  به  چپ نويسى  نحوه ى  اما   -

است؟ 
را  كلمات  و  دارد  را  وزن  از  بخشى  شاعر 
راست  به  چپ  از  عروضى،  ركن  با  مطابق 
كامل مى كند. اين چپ نويسى هم مى تواند در 

چند مصرع باشد و هم در كل اثر.
اگر همراه با نكته سنجى و دقت اتفاق بيفتد 
مى تواند عامل زيبايى باشد در غير اين صورت 

مصداق اين مثل است:
»كار هر كس نيست خرمن كوفتن 

گاو نر مى خواهد و ...«
 منابع:

چگونه شعرى ننويسيم، از على عبدالرضايى
آموزش قوالب شعرى: از مريم راد

احمد محمود بعد از یک عمر 
نوشتن از دنیا رفت

  محمد مقدسى 

» بايد كرگدن باشى«
هم سال  يک بار  داشت.  نفس  تنگى  آخر  سال هاى  محمود،  احمد   
1۳۸۰ همين بيمارى ريوى او را به بيمارستان كشاند. سال بعدش هم 
از اول مهرماه در بيمارستان بسترى شد، بعد از چند روز به كما رفت 
و سرانجام در دوازدهم مهرماه سال 1۳۸1 درگذشت. احمد محمود را 
راوى داستان جنوب مى دانستند. والدينش دزفولى بودند و بعد از جنگ 
جهانى دوم براى كار به اهواز آمده بودند. نام خانوادگى اش »اعطا« بود 
و خودش، احمد اعطا، داستان هاى اولش را كه نوشت و برد مجله كه 
چاپ كنند، درخواست كرد آن ها را با نام مستعار »احمد احمد« چاپ 
كنند. داستان اول كه با اين نام منتشر شد، مشخص شد كه از قضا 
نويسنده ديگرى در همان مجله با نام مستعار احمد احمد مى نوشته. 
همان جا داستان بعد را با نام احمد محمود چاپ كردند و اين نام تا 
پنجاه سال بعد كه مستمر مى نوشت، روى او ماند. محمود ديپلمش را 
در دبيرستان شاپور اهواز گرفته بود و در اواخر دهه 1۳2۰ در جلسات 
ارتش رفت  افسرى  به دانشكده  بعد هم  حزب توده شركت مى كرد. 
و در جريان كودتاى 2۸ مرداد 1۳۳2 جزء افسرانى بود كه بازداشت 
شد. بيشتر بازداشتى ها دسته دسته توبه نامه  نوشتند و آزاد شدند، جز 1۳ 
نفر كه محمود هم يكى از آن ها بود. محمود تنزل درجه داده شد و 
سال ها به زندان افتاد و بعد هم با درجه سرباز صفر به بندر لنگه تبعيد 
داستان هايش  اولين  داد؛  ادامه  را  نوشتن  بازگشت،  كه  تبعيد  از  شد. 
نام  به  كتابى  در  را  بعدها همه  و  منتشر مى شد  ايران  اميد  در مجله 
تغير  و  تغيير  حال  در  نويسنده اى  محمود  احمد  كرد.  منتشر  »مول« 
روى  از  را  نوشتن  آمد؛  جلو  خودآموخته  و  پيوسته  و  آهسته  او  بود، 
دست صادق هدايت و ديگر نويسنده جنوب، صادق چوبک، آموخت. 
كامال  محمود  اوليه  و  كوتاه  داستان هاى  بر  چوبک  و  هدايت  تأثير 
واضح بود؛ اما محمود از اين دو عبور كرد و در اولين رمان خود با نام 
»همسايه ها« اولين گام بلند براى نويسنده حرفه اى شدن را بر داشت. 
از  بعد  را معروف كرد و آن قدر ستايش شد كه  او  همسايه ها آن قدر 
بعدى اى كه  داستان  نوشتن مشغول شد.  كار  به  يكسره  آن محمود 
نوشت در واقع ادامه همسايه ها بود. خالد، قهرمان داستان همسايه ها 
كه در آن رمان به بلوغ مى رسد و وارد مبارزه مى شود، در »داستان 
يک شهر« به بندرلنگه تبعيد مى شود. قدرت محمود در زبان روان و 
تصويرساز او بود. او بعد از انقالب و با شروع جنگ به اهواز بازگشت 
و بعد از شهادت برادرش در ابتداى جنگ، اولين رمان جنگى اش را با 
نام »زمين سوخته« نوشت. مواجهه بى مهابا و غافلگيرانه او با تجاوز 
از دست دادن سرزمينى كه به آن عشق  دشمن و درماندگى اش در 
مى ورزيد، با زبان تلخ هميشگى اش، زمين سوخته را به يكى از آثار 

شاخص ادبيات جنگ تبديل مى كند كه در زمان خود قدر ديده  نشد 
و بايد سال ها مى گذشت تا اين تصوير قدر دانسته شود. از نيمه هاى 
درگير  ارشاد  وزارت  راهروهاى  در  محمود  كتاب هاى   ،1۳۶۰ دهه 
مميزى  شد و چاپ نشد. محمود روزگار سختى را از سرمى گذراند، اما 
لحظه اى از نوشتن دست نكشيد و بعد از جنگ و در ابتداى دهه 1۳۷۰ 
رمان سه جلدى »مدار صفر درجه« را نوشت. اين رمان حاصل عمر و 
خالصه تالش هايش در هنر رمان نويسى بود. در جشنواره بيست سال 
ادبيات داستانى انقالب اسالمى قرار بر اين بود كه از احمد محمود و 
حاصل عمرش كه رمان هايش بودند، تقدير شود كه به داليلى نامعلوم 
تولد  اين موضوع سبب  نشد.  تقديم  او  به  مراسم  انتهاى  در  تنديس 
در  و  شد  مطبوعاتى  منتقدان  و  نويسندگان  به وسيله  ادبى  جايزه اى 
اولين سالش بابت يک عمر تالش ادبى محمود از او تقدير كردند. در 
سال 1۳۷۹ احمد محمود، رمان دوجلدى خود »درخت انجير معابد« 
بود.  كم نظير  داستانى  شخصيت هاى  تعداد  ازنظر  كه  كرد  منتشر  را 
گلشيرى،  هوشنگ  بنياد  جايزه  برگزارى  سال  اولين  در  و  بعد  سال 
آخرين رمان احمد محمود جايزه بهترين رمان سال را دريافت كرد. 
احمد محمود نويسنده اى گوشه گير بود. مهم ترين و بهترين كار دنيا 
را نوشتن مى دانست و بى وقفه  مى نوشت. تجربه زيسته اش پربار بود 
و هر چه را كه مى نوشت، چه ازنظر فرم و زبان و چه از نظر درونمايه 
همه را خودآموخته بود و خودساخته بود. داستان هاى او كالس نثر و 
فضاسازى در رمان فارسى هستند؛ نه مغلق و پيچيده نوشت، نه در 
هپروت. كتاب هايش خوانده مى شدند و مى شوند؛ هنوز بعد از سال ها 
در محاق بودنش، همسايه ها خوانده مى شود و رمان حجيم مدار صفر 
به چاپ هاى  ندارد،  خواندن  كه كسى حوصله  روزگارى  در  او  درجه 
مجدد مى رسد. او در همه سال هاى نويسندگى اش، نه مريدپرورى كرد 
و نه ذره اى از آزادگى اش كاسته شد. سال ها با فقر واقعى زيست و در 
پى عدالت اجتماعى بود؛ او جايى در يادداشت هاى روزانه اش نوشته 

بود براى نويسنده بودن در اين سرزمين بايد كرگدن باشى.

تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها

عباس نوذری درگذشت

 صبح چهارشنبه ۲۴ دیماه، عباس نوذری هنرمند رامهرمزی و 
متولد رودزرد سینمای ایران در یکی از بیمارستان های اهواز بر اثر 

مشکالت غددی چشم از جهان فروبست.
در  خود  هنری  عمر  طی  ایرانی  دوبلور  و  بازیگر  نوذری  عباس 
چندین فیلم سینمایی ایفای نقش کرده و فیلمهای ایرانی زیادی را 
به زبان های مختلف خارج از کشور دوبله کرده است. فیلمهای زیر 

گوشه ای از هنرنمایی او در سینمای ایران است.
- فیلم افسون )1367(

- فیلم ستاره و الماس )1367(
- فیلم ترن )1366(

- فیلم اتاق یک )1365(
- فیلم شیر سنگی )1365(

- فیلم آتش در زمستان )136۴(
- فیلم آن سوی مه )136۴(

- فیلم پالک )136۴(
- فیلم جاده های سرد )136۴(

- فیلم شب مکافات )1363(
- فیلم طائل )1363(

- فیلم میرزا کوچک خان )136۲(
- فیلم توجیه )1360(

خالقیت در شعر
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قسمت نهم
جمع آوری و تألیف: کورش مقصودي 

»جاذبه های تضاد جنگل و کویر«
- جنگل های هیرکانی

راههاي دسترسی: نوار شمالی کشور از آستارا 
در شمال استان گیالن تا گلیداغ در غرب استان 

گلستان
جنگلهاي  زیست بوم  در  منطقه  زیست  یک   
خزر  دریاي  جنوبی  »پهنبرگ«حاشیه  مختلط 
 55000 مساحت  به  البرز  شمالی  کناره  و 
ایران  مساحت  درصد   7 حدود  و  کیلومترمربع 
باختري  جنوب  و  جنوبی  کناره  در  که  است 
دریاي خزر در بخشهایی از 5 استان شمالی ایران 
جمهوري  و  ایران  کشورِ  دو  در  و  گرفته  قرار 
پارك  منطقه  از  جنگل  این  است.  آذربایجان 
تا  و  آغاز  آذربایجان  جمهوري  هیرکان  ملی 
استان خراسان شمالی در ایران امتداد دارد. این 
جنگل با قدمت 25 تا 50 میلیون سال یکی از 
می آید  شمار  به  جهان  جنگلهاي  ارزشمندترین 
در  می شود.  یاد  طبیعی  موزه  به عنوان  آن  از  و 
معتدل شمالی کره زمین  مناطق  بیشتر  زمان  آن 
عصر  در  بودند.  پوشانده  جنگلها  اینگونه  را 
یخبندان این جنگلها کوچکتر شدند اما با پایان 

عصر یخبندان دوباره گسترش یافتند.
گیاهی،  گونه  از 3200  بیش  این جنگلها  در 
44 درصد آوندداران، 58 گونه پرنده، 58 گونه 
میکنند.  زندگی  ایرانی  پلنگ  جمله  از  پستاندار 
این جنگلها  نفر در  میلیون  نیم  نزدیک هفت و 

ملی  پارك  شامل  منطقه  این  میکنند.  زندگی 
آبشوران، ذخیره گاه ایالتی قزل آقاج، پارك ملی 
هیرکان در کشور آذربایجان و 12 منطقه: پارك 
پارك  بزرگترین  و  )قدیمی ترین  گلستان  ملی 
طبیعی و ثبت شده کشور که بیش از 50 درصد 
پارك  این  در  کشور  پستانداران  گونه های  از 
جهان نما(  حفاظت شده  )منطقه  می کنند  زندگی 
جنگلهاي  دست نخورده ترین  و  سالمترین 
در  ایرانی،  پلنگ  و  ببر  زیست  محل  میانبند( 
جنگل های دامنه کوه شمال کشور در کردکوي 
این  البرز مرکزي(  )منطقه حفاظت شده  گلستان 
منطقه به دلیل وضعیت طبیعی خود و نزدیکی به 
مراکز حکومتی موردتوجه حاکمان وقت بوده و 
بنا شدن قصرها، تفرجگاه ها و شکارگاه های غنی 
منطقه  است.(،  آن  ویژگی های  از  ناحیه  این  در 
حفاظت شده لیسار( در منطقه تالش که دریاچه 
نئور در آن قرار دارد )منطقه حفاظت شده سیاه 
کشیم( جنوبی ترین بخش تاالب انزلی، پناهگاه 
 95 )در  چهاردونگه  و  دودانگه  حیات وحش 
حیات وحش  )پناهگاه  ساري  جنوب  کیلومتري 
تکثیر  مرکز  ساري  شرقی  جنوب  سمسکنده( 
با تغذیه  و احیاي مرال در شرایط نیمه اسارت 
نکا(  میانکاله  )شبه جزیره  انسانی  و  دستی 
که  خزر  دریاي  ساحل  بکرترین  و  سالم ترین 
آسیب کمتري توسط بشر به آن واردشده است 
ناز( 29 کیلومتري  )پناهگاه حیات وحش دشت 
ساري و محل تکثیر گوزن زرد ایرانی، پناهگاه 
حیات وحش سه کیله قسمت ده متري( معروف 
داران(  )منطقه حفاظت شده خشکه  به خوفناك 

آخرین  از  بکر  و  و جنگل جلگه ای  تنکابن  در 
جلگه ای  جنگلی  اکوسیستم های  بازمانده های 
منطقه  از  زیادي  )قسمتهاي  ایران  شمال 
نکاء،  بهشهر،  شهرستان های  نکا(  هزارجریب 

ساري و شرق سوادکوه در ایران است...
عمرانی،  سریع  توسعه  گذشته  دهه های  در 
منابع  از  غیرقانونی  برداشت  بیرویه،  چراي 
جنگلی، ساخت وساز، تصرف غیرقانونی زمینها، 
بیرویه  توسعه  گردشگري،  ناپایدار  توسعه 
این  تخریب  باعث  آتش سوزی  و  کشاورزي 
جنگلها و از دست رفتن تنوع گیاهی و جانوري 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  است.  شده  آن 
برنامه  یک  متحد  ملل  عمران  برنامه  و  ایران 
مشترك پنج ساله را براي حفظ تنوع زیستی این 

جنگلها آغاز کرده اند.
در 14 تیر 1398 این جنگل ها به عنوان بیست 
و چهارمین مورد از میراث تاریخی و طبیعی ایران 
در فهرست یونسکو پذیرفته شد. رفتن به جنگل 

در همه طول سال دیدنی و روح افزا است.
- بیابان خور و بیابانک

راههاي دسترسی: در شرقی ترین نقطه استان 
اصفهان )420 کیلومتري شهر اصفهان( واقع شده 

است.
آبادي   126 بیابانک  و  خور  شهرستان  در 
بیشتر روستاهاي  دارد.  و کوچک وجود  بزرگ 
خانه ها  اکثر  و  متراکم اند  به صورت  بخش خور 
خانه های  بناشده اند.  جویبار  یا  چشمه  کنار  در 
و  گل  از  مصالحی  معموالً  منطقه  این  قدیمی 
مدرن تر  قسمت های  در  اگرچه  دارند،  خشت 

دید.  خواهید  نیز  امروزي  شکل  به  خانه هایی 
مساحت زیادي از این منطقه شامل کویر است. 
قلعه های  تا  زیبا  رمل های  از  می توانید،  شما 
باستانی و جلوه های طبیعی شگفت انگیز طبیعی، 

رصد ستارگان، آفرود و... لذت ببرید.
زیر  شرح  به  منطقه  این  دیدنیهاي  از  بعضی 

می باشد: 
روستاي مصر در 45 کیلومتري شرق جندق 
و در 60 کیلومتري شمال خور واقع شده است. 
و  کرده  بنا  را  روستا  این  یوسف  نام  به  فردي 
براي آبیاري و زنده بودن آن تالش زیادي کرده 
است. براي همین نام دیگر این روستا، مزرعه یا 
کالته یوسف هم هست. نام قدیم اینجا چاه دراز 
بوده اما به درخواست خود یوسف، نام »مصر« 
که محل زندگی یوسف پیامبر بوده است، براي 
این روستا در نظر گرفته شده است. قلعه بیاضه 
53 کیلومتري خور و بیابانک در روستاي بیاضه 
واقع شده است. با رفتن به روستاي بیاضه، بناي 
بیاضه  ارگ  به  که  دید  خواهید  طبقه ای  چند 
خندق های  بنا  این  دورتادور  است.  معروف 
عریض و عمیقی به طول 7 تا 13 متر به کاررفته 
که از ارگ در برابر دشمنان محافظت می کردند. 
قدمت این قلعه ی تاریخی ساخته شده از خشت 
براي  که  بازمی گردد  ساسانیان  دوران  به  گل  و 
سال ها کارکرد دفاعی و همچنین مسکونی داشته 
است. قلعه تاریخی جندق در شهر جندق واقع 
و  ایلخانی  دوران  به  آن  قدمت  که  است  شده 
نیم  و   1 قلعه  مساحت  برمی گردد.  ساسانی 
هکتار است و هنوز هم در جای جای این قلعه 

در  زدن  قدم  با  هستند.  ساکن  افرادي  بزرگ 
خانه های  از  می توانید  آن  کوچه پس کوچه هایی 
قلعه، مسجد، حسینیه، حمام و همچنین خانه ی 
شاعر معروف کشورمان یغما جندقی دیدن کنید. 
قلعه جندق که باوجود قدمتش و عوامل طبیعی 
تخریب کننده، هنوز سرپاست در سال 1393 در 
برخی  رسید.  ثبت  به  کشور  ملی  آثار  فهرست 
بوده  انوشیروان  زندان  قلعه  این  که  اعتقاددارند 
تا  را  فرضیه  این  آن  بزرگی  و  بافت  اما  است 
حدودي رد کرده است. در مرکز قلعه جندق به 
سراغ مسجدي بروید که نشان از اعتقاد ساکنین 

آنجا دارد. 
این مسجد دو شبستانه احتماالً در سال 960 
قمري ساخته شد تا جایی باشد که ساکنین قلعه 
بتوانند براي عبادت به آنجا بروند. شما با ورود 
به مسجد میدان بزرگی را خواهید دید. صحن 
مسجد به صورت مستطیل می باشد و در اطراف 

آن غرفه هایی با طاق های ظربی نمایان است...
دلگرم  آبی  آسمان  و  نخلستان  دیدن  با  اگر 
می شوید بهتر است از گرمه، یکی از مناطق زیبا 
در  روستا  این  کنید.  دیدن  منطقه  این  دیدنی  و 
مسیر جاده ابریشم قرار داشته که در آن قلعه ی 
به  را  گرمه  قلعه ی  است.  باقی مانده  نیز  کهنی 
هم  احتماالً  که  می دهند  نسبت  ساسانیان  دوره 
این  کاربرد دفاعی و هم مسکونی داشته است. 
به  سؤال  با  که  دارد  هم  زیبایی  چشمه  روستا 
آن خواهید رسید. در غرب روستاي خور و در 
کیلومتر 17 روستایی وجود دارد که به روستاي 
خور  مردم  درگذشته  است.  معروف  فرخی 

می نامیدند.  داراالمان  را  روستا  این  بیابانک  و 
آن  دلیل  به  نام  این  به  روستا  این  معروفیت 
است که افرادي که از حاکمان ستمگر آن زمان 
می آمدند  فرخی  روستاي  به  داشتند  شکایت 
احترام  داراي  شخصی  که  آنجا  قاضی  نزد  و 
در  چهارطاقی  بناي  چند  می آوردند.  پناه  بود، 
آنها  از  گورستان فرخی دیده می شوند که یکی 
»پیر« معروف است. می گویند که حاج سید  به 
میرزا جندقی مجتهد مشهور خور و بیابانک در 
دوره قاجاریه دستور ساخت مسجد جامع فرخی 
را داده است. شبستان مسجد 7 غرفه دارد که 3 
غرفه آن در 50 سال اخیر به علت کمبود فضا 
ساخته شده است. مسجد داراي دو قسمت است 
که تا همین اواخر نیز در فصول مختلف از بخش 
مخصوص به همان فصل استفاده می کردند. در 
دریاچه  مرکزي،  کویر  جنوبی  تا  مرکز  قسمت 
نمک شگفت انگیزی وجود دارد و شما می توانید 
چشم انداز زیبایی از افق با انعکاس آسمان روي 
بیابانک  ببینید. دریاچه نمک خور و  را  دریاچه 
در فصول پرباران به صورت مخلوطی از گل و 
رس درمی آید و در فصول خشک شبیه دریاي 
به دریاچه شما  براي دسترسی  سفیدي می شود 
به  خور  شهرستان  آسفالت  مسیر  از  می توانید 
به  کیلومتر   50 حدود  مسافتی  از  بعد  طبس 

قسمت جنوبی دریاچه برسید.
ازآنجایی که زمین های اطراف دریاچه و گاهی 
بهتر  باتالقی درمی آیند،  به صورت  خود دریاچه 
است از مسیرهاي دیگر به آنجا نروید. بهترین 

زمان سفر فصول غیرگرم سال می باشد.
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100 مکان دیدنی در ایران زمین که باید دید


