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حضور خادمان جهادی علی بن موسی الرضا در رامهرمز

دو میلیارد و صد و پنجاه میلیارد ریال کمک مؤمنانه در یک روز
مجید قنواتی فرمانده قرارگاه جهادی امام رضا 
)ع( در گفتگو با خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه.

 برنامه های جهادگران این قرارگاه را بمناسبت 
شهادت فاطمه زهرا )س( تشریح کرد:

- احداث یک منزل مسکونی
- توزیع ۲ هزار پرس غذای گرم

- اهدای ۵ سرویس جهیزیه
- تقدیر از ۵۰ بانوی جهادگر

رفیق دوست  مهدی  حاج  سردار  حضور  با 
حسن  امام   ۱۵ مخصوص  نیرو  تیپ  فرمانده 
مجتبی )ع( و مهندس شهریاری فرمانده قرارگاه 
مرکزی امام رضا )ع( در استان خوزستان این 
کمک های مؤمنانه با تالش خادمان جهادی علی 
بن موسی الرضا )ع( و همت خیرین در سالروز 
حضرت  مسجد  در  )س(  زهرا  فاطمه  شهادت 

جواداالئمه کیمه انجام پذیرفت.
 در این مراسم که با رعایت پروتکل های بهداشتی 

این حرکت های  رفیق دوست  بود سردار  همراه 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  راه  ادامه  را  جهادی 
سلیمانی دانست و بیان داشت این جوانان با این 
فعالیت های بی نظیر قطعاً از حافظان و مدافعان 

اصلی اهل بیت عصمت و طهارت خواهند بود.
در ادامه از ۵۰ بانوی جهادگر که در کارگاه تولید 
فعالیت  کرونا  با  مقابله  در  قرارگاه  این  ماسک 

کردند تقدیر بعمل آمد.
همچنین ۵ سرویس جهیزیه در بین زوج های 
اولین  پایان  در  و  گردید  توزیع  نیازمند  جوان 
این  جهادگران  دست  به  که  مسکونی  واحد 

قرارگاه ساخت و تکمیل شد بهره برداری شد.
قنواتی ضمن تقدیر از عملکرد همه جهادگران 
افزود کار برای رضای خداوند خستگی ندارد و 
این قرارگاه همچنان برمدار حرکت روبه جلو و 
رفع نیازهای محرومان تا حد امکان تالش خواهد 

داشت.

اولین عمل پیوند قلب خوزستان با موفقیت انجام شد

کادر پزشکی عمل پیوند امروز خوزستان: دکتر شــیـــخی، دکتر قلی 
زاده، دکتر طرفی، دکتر احمدی، دکتر جواهرفروش، دکتر شفیعی و 
دکتر ضرغام، همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(، نخستین 
عمل پیوند قلب خوزستان در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت 

انجام شد.
امروز در جمع  رئیس مرکز آموزشی و درمانی گلستان اهواز صبح 
خبرنگاران گفت: صبح امروز قلب جوانی به نام محمد طالزاده به یک 

جوان ۳۶ ساله پیوند زده شد.
دکتر میثم معزی افزود: این جوان بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی 
شده بود که با رضایت خانواده این مرحوم، قلب، کبد و دو کلیه وی به 

بیماران نیازمند اهدا شد.
وی ادامه داد: با اهدای قلب وی، نخستین عمل پیوند قلب در خوزستان 

با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز صورت گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این زمینه در صفحه اجتماعی 
خود نوشت: امروز در سالروز شهادت بانوی دو عالم، اولین پیوند قلب 
در استان خوزستان انجام شد و با اقدام ستودنی یک خانواده فداکار، 

زندگی دوباره ای به یک از جوانان هم استانی بخشیده شد.

 بحران اقتصادی ناشی از انباشت 
سال ها سوءمدیریت است 

سیاست  از  استفاده  چه  اگر  گفت:  مجلس  در  دزفول  مردم  نماینده 
خارجی به عنوان یکی از ابزارهای رفع موانع، مؤثر است، اما نباید راه حل 
مشکالت کشور را در خارج از مرزها و در انتخابات خارجی جستجو کرد.

شورای  مجلس  امروز)سه شنبه(  علنی  جلسه  در  آوایی  احمد  سید 
اسالمی در نطق میان دستور خود گفت: مردم ایران تحت تأثیر بحران 
اقتصادی هستند که بیش از تحریم های خارجی ناشی از انباشت سال ها 
سوءمدیریت و سیاست های غلط اقتصادی است. تنها راه نجات کشور 
تکیه بر توان داخلی و استعدادهای بی نظیر خدادادی و حل مشکل 

سوءمدیریت در کشور است.
نماینده مردم دزفول در مجلس افزود: اگرچه استفاده از سیاست خارجی 
به عنوان یکی از ابزارهای رفع موانع، مؤثر است، اما نباید راه حل مشکالت 
کشور را در خارج از مرزها و در انتخابات خارجی جستجو کرد. باید همه 
ارکان نظام در یک بسیج عمومی تالش کنند تا گره هایی که به هر 
دلیل در امر تولید ایجادشده است را باز کنند؛ گره هایی همچون مدیران 
ناکارآمد، ضوابط و قوانین دست و پاگیر، واردات بی رویه برخی اقالم که 

رونق تولید را به بیکاری، ناامنی، فقر و فساد تبدیل می کند.
آوایی در ادامه نطقش به برخی مشکالت استان خوزستان اشاره کرد و با 
توجه به منبع مولد ثروت بودن استان خوزستان از ملی بودن مشکالت 

خوزستان سخن به میان آورد.
وی در مورد مشکالت استان خوزستان به  تبعات انتقال آب خوزستان 
از رودهای دز و کارون، منهدم شدن نسبی جلگه خوزستان و همچنین 
خوزستان  جاده های  وضعیت  و  خوزستان  استان  اعتبارات  میزان 
به خصوص در حوزه روستایی اشاره کرد و از مسئوالن مربوطه خواست 

که در رسیدگی به مطالبات جدی باشند.
منبع: ایسنا

 95 درصد کارگران زیر خط فقر هستند 
اینکه ۹۵ درصد  با اشاره به  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران 
جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی و زیرخط فقر زندگی می 
کنند گفت: دولت با تبیین سیاست های غلط باعث عمق شکاف شریف 

ترین قشر کشور شده است.
علی محمد عزیزی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه 
کارگران قامتشان زیربار فقر و مشکالت خم شده وعزت آنان نشانه گرفته 
شده است گفت: دولت و مجلس جز شعار هیج گاه به وعده های خود در 
راستای خدمت به قشر کارگری جامه عمل نپوشانده اند، فاصله عمل تا شعار 

از زمین تا آسمان تناقص دارد، کدام وعده عملیاتی شده است، معیشت؟
عزیزی با تأکید بر اینکه امروز نود درصد کارگران بی تعارف زیر بار فشار 
اقتصادی له شده اند افزود: بیش از ۹۵ درصد جامعه کارگری کشور 
بدون امنیت شغلی بوده و زندگانی را پراز فشار و استرس مضاعف از 
بالیای طبیعی و غیر طبیعی تجربه می کنند، از سوی دیگر کارگران از 

لحاظ خط فقر در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه قانون کار بسیار 
کهنه و قدیمی است افزود: مجلس به عنوان وکیل مردم در خانه مردم و 
در کمسیون های کارگری هنوز نتوانسته به این مهم سامانی بخشیده و 
در دستور کار قرار دهد و سالهاست اصالح این قانون معطل مانده است. 
تأمین اجتماعی که سرمایه گران بهای کارگر و کارفرمایان است در همه 

جای دنیا توسط این دو قشر اداره می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته سه  جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت 
نشد گفت: اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه تعریف شده است 
نتیجه عدم امضا نمایندگان کارگران در مزد ۹8 برای ۹۹ چه شد؟ 
کارگری که نه پشتوانه شخصی دارد و نه دولتی، چگونه می تواند مثبت 

فکر کند، مجبور است که از کارش بزند تا عقده اش صاف شود.
عزیزی بیان کرد: مرکز پژوهش های مجلس از طرف ملت تاکنون چه 
براستی  است،  داده  انجام  کارگری  جامعه  اهداف  راستای  در  اقدامی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت برای این قشر چه کرده 
است؟ کارگران بارها به عنوان ستون فقرات تولید ثابت کرده اند که نسبت 
به انقالب حساسیت هایی دارند، تالش های بسیاری برای کشور کرده اند 
اما همواره سهمشان از زندگی سختی ها و دشواری ها بوده و روز به روز 
سفره هایشان کوچکتر شده است. کارگران تابع قانون کار آرزوی تجربه 
یک روز بی دغدغه فکری را دارند، دولت با تبیین سیاست های غلط باعث 
عمق شکاف شریف ترین قشر کشور شده است، کارگران کشور امروز 
آگاه هستند و به وعده های توخالی انتخاباتی دل نمی بندند. کارگران 

به عنوان عمل کردن شعارهای مسئوالن هستند.
عزیزی ادامه داد: کارگرانی که حقوق زیر ۲ میلیونی با خط فقر ۱۰ 

میلیونی را تجربه می کنند، هرگز نمی توانند شاداب باشند.

خبر
انتصاب یک رامهرمزی به عنوان 

فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر
سرهنگ بیگدلی جایگزین سرهنگ حسنوند شد:

سرهنگ روح اهلل بیگدلی فرمانده سابق نیروی انتظامی شهرستان اللی 
به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر معارفه و از زحمات سرهنگ 

بهروز حسنوند تقدیر شد.
 سرهنگ بیگدلی رئیس اسبق پلیس پیشگیری شهرستان رامهرمز، 
جانشین اسبق فرماندهی انتظامی خرمشهر و فرماندهی سابق انتظامی 
شهرستان اللی؛ از سوی فرماندهی انتظامی استان خوزستان به سمت 

فرماندهی انتظامی شهرستان شوشتر منصوب شد.

پوشش گیاهی و آبی تاالب هورالعظیم بی سابقه است
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در گفتگو 
با خبرنگار تابا؛ با یادآوری وضعیت سال گذشته در حوضه های مختلف 
آبی خوزستان اظهار کرد: سال گذشته شاهد وقوع ۱۲ سیالب بودیم 
که همگی آنها در مخازن ذخیره شدند و بجز در حوضه مارون در سایر 

حوضه ها شرایط نرمالی از حیث آورد رودخانه ها و بارندگی داشتیم.
فراز رابعی با تشریح وضعیت سال گذشته خاطر نشان کرد: اسفند سال 
گذشته سیالب با بیماری کرونا همزمان حادث شد و در آن شرایط 

کنترل خروجی ها کار بسیار دشواری بود با این وجود خروجی سدها 
از میزان تاب آوری رودخانه ها فزونی نیافت همچنین ما در حوضه ها 

کرخه و دز آبگیری کاملی را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: علیرغم شرایط مناسب سایر حوضه های آبی خوزستان 
در حوضه مارون با کاهش ۳۰ درصدی منابع آبی مواجه شدیم اما با 
برنامه ریزی های دقیق و علمی توانستیم میزان آب کشاورزی کلیه 

کشت های پاییزه را در این حوضه تامین نماییم.
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: در 
فصل تابستان ۱۹۰ هزار هکتار کشت شلتوک در کنار تامین آب باغات 
خوزستان صورت گرفت و 8 میلیارد مترمکعب برای تامین آب این 
سطوح از مخازن رهاسازی شد که در مجموع برای کلیه مصارف ۲۵ 

میلیارد متر مکعب از سدها رهاسازی آب صورت گرفت.
رابعی با اشاره به روش های جدید برنامه ریزی در بین کارشناسان حوزه 
آب تصریح کرد: در تابستان برنامه ریزی ها از ماهیانه به دوره های ۱۰ 
روزه مبدل شدند تا از این طریق قادر باشیم با برنامه ریزی دقیقتری 
منابع مان را مدیریت کرده و نقاط عمده برداشت آب را مشخص نماییم. 
با وجود این روش مقدار برداشت آب و بازگشت زهاب را در هر نقطه 

محاسبه کردیم.
وی گفت: سازمان آب و برق خوزستان در استفاده از پهپاد و ماهواره 
و تکنولوژی روز نقشه برداری در میان سایر شرکتهای آب منطقه ای 
پیشگام است و از ۱۳ مدل در نرم افزارهای تخصصی برای برنامه ریزی 

منابع آب بهره می برد.
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان 
اینکه در شبکه های آبیاری اقدامات چشمگیری انجام شده؛ اظهار کرد: 
بخش زیادی از کانال های آبیاری و زهکشی الیروبی شدند و تعمیر 
تاسیسات شبکه ها صورت گرفت. برای توزیع عادالنه آب نوبت بندی 
اعمال و دریچه ها و چکهای شبکه های توزیع مطابق با نیاز آبی اراضی 

تنظیم شدند.
رابعی گفت: در راستای پایش کشت شلتوک در تابستان ۹۹ و نیز 
نظارت بر چگونگی اجرای برنامه های مصوب کشت های تابستانه، گروه 
های گشت و بازرسی از سوی امور آب مناطق تشکیل و راه اندازی 
همکاری  یا  غیرمجاز  و  متخلف  های  موتورپمپ  متعاقبا  که  شدند 
مشترک کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان و نیروی انتظامی 

شناسایی و پلمپ گردید.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از برداشت بی رویه و کنترل نشده 
خارج از برنامه مصوب و به منظور تأمین آب نیازهای پایین دست به ویژه 
نخلستان های شادگان و اراضی هندیجان انهار سنتی رودخانه مارون و 

زهره بسته شدند.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان 
با سابقه ده ساله برای کل استان از طریق  اینکه اراضی کشت آبی 
ماهوار و پهپاد استخراج شد؛ تصریح کرد: نظارت و پایش پهپادی بر 
نحوه اجرای توزیع آب در حوضه های آبریز خصوصا در حوضه مارون و 

جراحی به صورت مستمر صورت می گیرد.
رابعی در پایان سطح پوشش گیاهی و آبی تاالب هورالعظیم را مناسب 
ارزیابی کرد و افزود: سطح گیاهی و آبی ۹۲ درصدی هورالعظیم در 
دوره ۲۰ ساله بی سابقه است و سطح پوشش گیاهی و آبی تاالب 

شادگان علیرغم کمبود منابع حدوده ۷۶ درصد می باشد.

خبر

برگزاری مراسم 22 بهمن بدون راهپیمایی
معاون امنیتی استانداری خوزستان، از وضعیت شکننده کرونا و 

برگزاری مراسم۲۲ بهمن به صورت نمادین خبر داد.
ولی اله حیاتی در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
اظهار کرد: آمار مراجعه کنندگان به بیمارستان های استان درحال 
افزایش است و شواهد نشان می دهد وضعیت شکننده خواهد بود.

شیوه نامه های  مردم  آحاد  تمامی  می رود  انتظار  می گوید:  او 
بهداشتی را همچون گذشته رعایت کنند تا شاهد اوج گیری دوباره 
بیماری نباشیم و الزمه این کار تداوم اجرای طرح شهید سلیمانی 

با جدیت و اهتمام ویژه است.
فراموش  و  انگاری  عادی  به  اشاره  با  استاندار خوزستان،  معاون 
کردن ویروس کرونا افزود: باید از عادی انگاری شرایط، خودداری 
بیش ازپیش  بازرسی در شهرستان ها  و  نظارتی  تیم های  و  شود 

فعالیت کنند.
حیاتی در ادامه از حضور دانش آموزان در مدارس گفت و تأکید 
کرد: حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است اما معلمان و 

دیگر کادر آموزشی، در مدارس حضور خواهند داشت.

دستگاه استخراج بیت کوین غیرمجاز در خوزستان کشف شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از کشف ۲۲۱ 

دستگاه استخراج بیت کوین غیرمجاز در استان خبر داد.
علی خدری با اشاره به برگزاری مانور سراسری مدیریت مصرف 
انرژی که در دو روز در سطح استان برگزار شد، اظهار کرد: این 
با هدف  گاز در کشور،  دلیل محدودیت های سوخت  به  مانور 
جمع آوری انشعابات غیرمجاز، تعدیل روشنایی معابر و شناسایی و 
جمع آوری مراکز استخراج رمز ارزهای غیرمجاز در تمام شهرهای 

خوزستان همزمان با سراسر کشور اجرا شد.
وی با بیان اینکه در بازرسی های انجام شده در سطح استان، 
تعداد ۶ مرکز غیرمجاز و ۲۲۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
کشف شد، اضافه کرد: این تعداد دستگاه ارز دیجیتال حدود 
برق  کیلووات ساعت مصرف  و ۳۱۲  هزار  و ۲۰۹  یک میلیون 

داشته که این مقدار مصرف، معادل ۹ میلیارد و ۶۹ میلیون و 
8۴۰ هزار ریال هزینه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بابیان اینکه جمع 
مصرف برق دستگاه های مکشوفه استخراج ارز دیجیتال ۵۳۰ 
کیلووات است، افزود: از ابتدای سال ۹۹، چند دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال کشف و شناسایی شد که با کشفیات مانور اخیر به 

تعداد ماینرهای ضبط شده اضافه شده است.
خدری در ادامه گفت: یک در میان کردن روشنایی معابر، تعدیل 
روشنایی بلوارها و ورودی شهرها و خاموشی پارک ها از جمله 

اقدامات انجام شده در این مانور بود.
در  گاز  و  برق  مصرف  مدیریت  رعایت حداکثری  لزوم  بر  وی 
ادارات، سازمان ها، بانک ها، به کارگیری دیزل ژنراتور موجود در 

ادارات، بیمارستان ها و شرکت های بزرگ و اطمینان از خاموش 
به کارگیری  و  گرمایشی  سیستم های  و  برقی  تجهیزات  بودن 
حداقل روشنایی استاندارد پس از ساعت کاری ادارات و بانک ها، 
کاهش حداکثری روشنایی میادین، پارک ها و بوستان ها در شب 

تأکید کرد.

رهاسازی ۵۵ میلیون مترمکعب آب برای تولید برق اضافه
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با 
اشاره به نگرانی ها از تنش آبی در حوضه رودخانه های کرخه، دز و 
مارون، گفت: ۵۵ میلیون مترمکعب آب از سدهای حوضه کارون 

بیش از برنامه برای تولید برق رهاسازی شده است.
به ویژه در حوضه  به کاهش آوردها،  با توجه  افزود:  رابعی  فراز 
رودخانه کرخه پیشنهاد نوبت بندی برای تامین آب کشاورزی را 

مطرح کرده ایم.
وی نسبت به کاهش آوردهای حوضه رودخانه کرخه و مارون و دز 
هشدار داد و گفت: آورد حوضه کرخه از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون ۲۴ درصد کاهش، حوضه دز ۱۱ درصد کاهش و حوضه 

مارون چهار درصد کاهش را نشان می دهد.
بارندگی آذر  به رغم  آمارها نشان می دهد که  این  افزود:  رابعی 
ماه، در ماه های مهر و آبان و دی، بارندگی موثری اتفاق نیفتاده 
همچنین هواشناسی برای ماه های بهمن و اسفند شرایط نرمال و 
کمتر از نرمال را پیش بینی کرده است، بنابراین در شرایط فعلی 
به ویژه در حوضه کرخه باید مراقبت و صرفه جویی بیشتری داشته 

باشیم و بناداریم جلسات مدیریت تنش آبی را تشکیل دهیم.
به گفته وی، ورودی به سدهای حوضه کارون امسال نسبت به 

نرمال ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه اظهار داشت: حجم مفید سدهای خوزستان در حال 
سدها 8.۵  این  خالی  ظرفیت  و  مترمکعب  میلیارد  حاضر ۴.۷ 
میلیارد مترمکعب است، بنابراین با توجه به حجم خالی مخازن، 

نگرانی از بابت سیالب نداریم و بیشتر نگرانی ها برای مدیریت و 
کنترل تنش آبی در ماه های آینده است.

رابعی اظهار امیدواری کرد که با همکاری بهره برداران و کشاورزان 
و تشکیل جلسات هماهنگی، بتوان صرفه جویی و مدیریت مصرف 

آب در پایین دست رودخانه ها را اعمال کرد.
معاون سازمان آب و برق خوزستان همچنین گفت: در حال حاضر 
خروجی سد گتوند ۲8۰ مترمکعب برثانیه، سد دز ۱۴۰ مترمکعب 
برثانیه و سد مارون ۶۰ مترمکعب برثانیه است و خروجی سد 
کرخه از ۱۶۰ مترمکعب برثانیه در روزهای گذشته اکنون به ۱۳۰ 

مترمکعب برثانیه رسیده است.
وی دلیل افزایش خروجی در سدهای کرخه و مارون را نیازهای 
کشاورزی عنوان کرد و افزود: در سدهای حوضه کارون افزایش 
تاکنون ۵۵  و  بوده  برق  تولید  به دلیل  برنامه  از  خروجی بیش 
میلیون مترمکعب آب بیش از برنامه از مخازن این سدها برای 
تامین مصارف برق رهاسازی شده است که در صورت ادامه این 

روند نگران کننده خواهد بود.
رابعی اضافه کرد: افزایش رهاسازی آب از مخازن سدهای کارون، 
بر اساس تصمیم گیری ملی و دیسپاچینگ کشور صورت گرفته 
که با مکاتباتی که با ستاد وزارت نیرو انجام شده سعی شده آب 
رهاسازی شده از سدهای کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور و 
مسجدسلیمان در سد گتوند ذخیره شده تا آن را از دست ندهیم.

وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که مخازن سدها را بابت مسائل 

دیگر خالی نکنیم تا در تابستان آینده با مشکل کمبود آب مواجه 
نشویم.

به گفته وی، ماه های بهمن و اسفند در برنامه ریزی منابع آب 
سیالب،  احتمال  با  همزمان  زیرا  است  ویژه  حساسیت  دارای 

احتمال خشکسالی نیز باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود.
رابعی بر صرفه جویی در آب کشاورزی نیز تاکید کرد و افزود: به 
ویژه در پایین دست حوضه کرخه درخواست افزایش رهاسازی 
آب دارند، این در حالیست که برای جلوگیری از ایجاد مشکل در 

تابستان، از حاال مدیریت مصرف را مدنظر داشته باشیم.

بزرگترین پاالیشگاه گازی خاورمیانه آماده بهره برداری شد 
مدیرعامل شرکت پاالیشگاه گازی بید بلند شهرستان بهبهان گفت: 
به رغم تحریمهای ظالمانه آمریکا پاالیشگاه گازی بید بلند به عنوان 
بزرگترین پاالیشگاه هاب گازی خاورمیانه به دست متخصصان نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ساخته و آماده بهره برداری شد. 
با  نژاد روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی  امین  محمود 
و  ایران  قدرت  نماد  پاالیشگاه  این  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
با حمایت قاطع  ایرانی است که در مدت ۳۶ ماه و  متخصصان 
دولت آماده بهره برداری و روز پنجشنبه با حضور مقامات کشوری 

افتتاح خواهد شد.
از سه  بزرگ بیش  پاالیشگاه  این  احداث  برای   : اضافه کرد  وی 
قادر  میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری شده است و  
است تمامی گازهای همراه نفت ایران را جمع آوری و تبدیل به 

گار مفید نماید.
این  کرد:  اضافه  خوزستان  بلند  بید  گاز  پاالیشگاه  عامل  مدیر 
پاالیشگاه قادر است تمامی گازهای همراه با استخراج نفت در سه 
استان خوزستان، کهگیلویه وبویر احمد و بوشهر را جمع آوری 

نماید. 
به گفته وی برای احداث این شرکت بیش از یک هزار کیلومتر 
خطوط لوله خوراک و انتقال احداث شده است  و  در حال حاضر 

سومین پروژه برتر دنیا  در نوع خود محسوب می شود.
امین نژاد اضافه کرد: در طول ساخت این پروژه هیچگونه حادثه 
منجر به فوت نداشته ایم که این موضوع رکورد دار کار بدون 
حادثه منجر به فوت در تاریخ صنعت نفت ایران از ابتدا تا کنون 

بوده است. 
اجرای  زمان  ماه گذشته که مدت  در طول ۳۶  کرد  اضافه  وی 
طرح بوده است ۱۵  هزار نفر مشغول به کار بوده اند و در زمان 
بهره برداری از طرح بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر در این پاالیشگاه 

مشغول به کار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت پاالیشگاه گازبید بلند میزان حجم تولید گاز 
در این شرکت را روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب  در روز ذکر کرد و 
گفت: در فاز اول این طرح تمامی گازهای خام همراه با استخراج 
نفت در شرق کارون که به نام فلرهای نفتی در فضا رها می شوند 
جمع آوری و تبدیل به گازهای مفید خواهند شد که این موضوع 
عالوه بر کسب درآمد برای کشور  به پاک شدن محیط زیست از 

فلرهای نفتی منجر خواهد شد.
وی گفت : در فاز دوم نیز تمامی فلرهای نفتی غرب کارون جمع 
آوری و در این پاالیشگاه فرآوری و به محصوالت گازی مفید تبدیل 

و به بازار مصرف عرضه خواهد شد.
امین نژاد تاکید کرد: در این پاالیشگاه گازهای متان) گاز خانگی(، 
اتان) گاز مخصوص صنایع پتروشیمی( و ۲ محصول صادراتی بوتان 
و پروبان و نیز گازهای پنتان که مخصوص صنایع بزرگ است تولید 

و عرضه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت پاالیشگاه گاز بید بلند ساخت این پاالیشگاه را  
یک موفقیت بزرگ و نماد اقتدار جمهوری اسالمی ایران دانست 
و گفت: این پاالیشگاه در حالی آماده بهره برداری شد که آمریکا 
سخت ترین تحریمها را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی  
وصنعت نفت به کار گرفت اما این تحریمها نتوانست مانع توسعه و 

پیشرفت فرزندان ایران اسالمی شود.
وی گفت: متخصصان صنعت نفت و گاز ایران اسالمی با تالش 
شبانه روزی این پاالیشگاه را آماده بهره برداری کردند تا جهان  به 

احترام آنان در مقابل این کار خارق العاده  تعظیم نماید.
پاالیشگاه گاز بید بلند روز پنجشنبه با حضور معاون اول رییس 
جمهوری ونیز ویدیو کنفرانس رییس جمهوری وارد فاز اجرایی 

خواهد شد.
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 به نام ایزد توانا
آسیاب  در جوی  کالنترهرمزی  مالبندر  قلعه   -

)قسمت سوم(
دست نخورده  طبیعت  و  ناهمواری ها  از  قبلی  بخش  در 
برای  بزرگی  مانع  که  شد  اشاره  آسیاب  جوی  انتهای 
کشاورزی محسوب می گردید. حدود دویست سال پیش 
ارشدش  فرزند  و  کالنتر  اکبر  خواجه  اندیشه  و  باتدبیر 
مالبندر، فکر ساخت قلعه ای به منظور حفظ امنیت منطقه 
قوت گرفت. این قلعه که با تالش مالبندر و بر اساس 
شنیده ها در دوطبقه با برج های دیده بانی جهت نگهبانان و 
محافظان ساخته شد، بیش از یکصد سال دژی مستحکم 
جهت امنیت زندگی کشاورزان منطقه بود. این قلعه که 
هم اکنون آثاری از آن باقی مانده است، به دلیل بی توجهی ها 

از بین رفته است.
بویژه جناب   گرچه دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز 
منصور معتمدی با دلسوزی روند ثبت این اثر ملی را مدنظر 
قراردادند، ولی شوربختانه همچنان در پرده ای از ابهام قرار 
دارد. امید است که دوستداران میراث فرهنگی با جلوگیری 

از نابودی این اثر تاریخی، آن هم در شرایطی که با تالش 
جوانان جوی آسیاب در جابجایی خاک مناسب برای این 
و  است  معروف  گاللدون  به  و  بوده  ریگزار  که  منطقه 
به تازگی با طراحی کانال های آبیاری و تسطیح زمین های 
درنهایت  و  رامهرمز  کشاورزی  جهاد  توسط  کشاورزی 
شکل گیری باغ هایی در این منطقه، شرایط فرح بخشی 

فراهم شده است.
»قلعه مال بندر کالنترهرمزی«

روزگاری که نبود امنیتی در شهرها
روز و شب، تاراج و یغما، میهمان در هر سرا

قتل و کشتار ضعیفان، رسِم معمول زمان
ترس و وحشت، حکمفرما بر روان مردمان

یاغیان و طاغیان حاکم بُدند در هر دیار
دولت قاجار در ضعف و زبونی، ماندگار

جنگهای داخلی همراه با خرج زیاد
شور و شوق مردم ایران، همی داده به باد

ناگهان فرزانه مردی از دیار هرمزان
بهر حفظ جان و ناموس و تواِن مردمان

شیر مردی از کالنتر زادگان، بندر، به نام
عاشقی از رامهرمز، نیک مردی با مرام
در دیار جوِی آسیاب، در ابتدای بایمان

قلعه ای بر پا نمود، جایگاه نیک نامان زمان
قلعه ی بندر، همی با برج و بارو شد بنا
سد محکم بهر حفظ مردم از قتل و فنا
با تالش بندر و درویش دو ماّلی راد

رامهرمز شد َمَثل در امنیت در آن بالد
نیک نامی دو مرد با گذشِت پرسخا

قلعه را کرده بهشتی از وفا و از صفا
این اثر چندیست در آثار ملی ثبت گشت
تا که پاینده بماند در میان ِکشت و دشت
گر چه از جور و جفای گردش چرخ دمان

قلعه گردیده خراباتی خرابه این زمان
لیک ثبِت نقشهای خاطر جاری در آن
همچو ایوان مداین کرده آن را جاودان

 محمدرضا کالنترهرمزی، )مهر ماه ۱۳۹۹(

گردآوردنده: مهرداد رسولی
مرمت  که  عشایری  فرش های  مجموعه دار  با  گفت وگو 

فرش های قدیمی را در دانشگاه تدریس می کند:
 رسیدن به مغازه جمع و جور یوسف صمدی بهرامی، بعد 
از پشت سر گذاشتن شلوغی و ازدحام کوچه فراشباشی 
در بازار پامنار تهران برای کسانی که به هنر و به خصوص 
فرش های زینتی و قیمتی عالقه دارند غنیمت است. در و 
دیوار مغازه مملو از فرش هایی است که ریشه در فرهنگ 
و سنت اقوام مختلف به ویژه زندگی عشایری دارد و طرح 
و نقش آنها با همه فرش هایی که تاکنون دیده ایم متفاوت 
است. مجموعه دار تهرانی هر کدام از فرش های قدیمی را با 
دست نشان می دهد و داستانی را که با نقشه هرکدام از آنها 
مرتبط است مثل نقال ها روایت می کند. او می گوید در این 
مغازه از فرش های فتحعلیشاهی که به 180 تا 200 سال 
قبل تعلق دارند تا فرش های عشایری که شهرت جهانی 
دارند و با قیمت های گزاف در حراجی های اروپا و آمریکا 
ایران  اما در  خرید و فروش می شوند جا خوش کرده اند 

کمتر مورد توجه قرار می گیرند
- از پادویی تا استادی دانشگاه

یوسف صمدی بهرامی از جوانی مرمت فرش را به شکل 
سنتی می آموزد. انس و الفتی که او با فرش های عشایری 
نگهداری  و  مرمت  به  منجر  نهایت  در  می کند  برقرار 
او  دستباف  فرش های  کم نظیر  مجموعه  و  می شود  آنها 
دانست.  جوانی اش  دوران  زحمات  حاصل  می توان  را 
بازار  با پادویی در  مجموعه دار تهرانی می گوید کارش را 
فرش شروع کرده اما عشق به مرمت فرش های کهنه او را 
به سمت مجموعه داری کشاند؛ »یکی از خوش شانسی هایم 
این بود که صاحب کارگاه، سواد خواندن و نوشتن نداشت 
و برحسب اعتمادی که داشت، مسئولیت تنظیم شناسنامه 
یاد گرفتم  از همان موقع  واگذار کرد.  به من  را  فرش ها 
که کدام فرش به کدام شهر یا دوره تاریخی تعلق دارد. 
به واسطه مسئولیتی که داشتم از درآمد صاحب کارگاه خبر 
داشتم و یکی از دالیلی که جذب این کار شدم درآمد نسبتاً 

خوبی بود که مرمت کارها داشتند.«

- آشنایی با فرش عشایری
فرش های  از  بسیاری  احیا کننده  تهرانی،  مجموعه دار 
انجام  این 30 سال  او در  ایرانی است و کاری که  کهنه 
از  بسیاری  اینکه  نیست.  کیمیاگری  به  بی شباهت  داده 
فرش های کمیاب و بعضا نایاب ایرانی از تیررس دالل ها و 
افراد سودجو دور مانده اند و به حراجی های معروف اروپا و 
آمریکا راه پیدا نکرده اند را باید محصول تالش های شخصی 
یوسف صمدی بهرامی برای نگهداری از این میراث ملی 
دانست. او تبحرش در مرمت و نگهداری فرش های کمیاب 
ایرانی را حاصل تحقیق و پژوهش های مفصلی می داند که 
درباره تاریخچه فرشبافی در ایران انجام داده و یادی هم 
می کند از استاد عبداهلل افسری که پدر مرمت فرش ایرانی 
بود؛ »در بحبوحه جنگ تحمیلی، وقتی کارگاه ما تعطیل 
شد به طور موقت نزد استاد عبداهلل افسری رفتم و فوت و 
فن مرمت را در محضر او آموختم. بعد از دو سال برای 
خودم مغازه باز کردم و کارم این بود که فرش های کهنه 
را بخرم و آنها را مرمت کنم و بفروشم. با مرمت و فروش 
فرش های کهنه به کارم ادامه می دادم تا اینکه با یکی از 
تاجران ایرانی که در ونیز ایتالیا بود و فرش های عشایری 
را خرید و فروش می کرد آشنا شدم و این آشنایی مسیر 

زندگی ام را تغییر داد.«
- این فرش ها به موزه می روند

راه  دنیا  بزرگ  حراجی های  به  اگر  که  نایابی  فرش های 
پیدا کنند چندین میلیون دالر قیمت می خورند در گوشه 
مغازه مجموعه دار تهرانی خاک می خورند و در موزه های 
فرش هم جایی ندارند. صمدی بهرامی فرش فتحعلیشاهی 
مجموعه اش  فرش های  باارزش ترین  از  یکی  به عنوان  را 
معرفی می کند و می گوید: »این فرش همانطور که از نامش 
تعلق دارد و عمر  به دوره حکومت فتحعلیشاه  پیداست 
آن 180 سال تخمین زده می شود. فرش فتحعلیشاهی 
نقشه صفوی دارد و به سفارش دربار بافته شده اما در ایران 
یوسف  ندارد«.  مادی  ارزش  تومان  میلیون  از 50  بیش 
صمدی بهرامی مثل بیشتر مجموعه دارها، دغدغه تبدیل 
مجموعه اش به موزه را دارد و معتقد است اگر تالش هایش 

برای گنجاندن فرش هایی که ثبت میراث شده به سرانجام 
نرسیده، حاصل زحمات سی ساله اش به تدریج از بین خواهد 
رفت؛ »ارزش برخی از این فرش ها را نمی توان برآورد کرد 
اما اگر من نباشم فرش 50 میلیون تومانی را 100 هزار 
تومان هم از فرزندانم نمی خرند و بابت دور ریختن آنها 
مبلغی هم طلب می کنند. برای همین می خواهم ویروس 
فرش  به  نگاهشان  تا  کنم  ایرانی ها  بدن  وارد  را  فرش 

عشایری تغییر کند.«
- فرش هایی که فروشی نیست

و  خرید  به  سال ها  این  همه  در  بهرامی  یوسف صمدی 
به واسطه  و  نکرده  اکتفا  فرش ها  عشایری  گونه  مرمت 
مطالعاتی طوالنی اش به تاریخ شفاهی پیدایش و بافت این 
فرش ها بدل شده است. او معتقد است هر فرش عشایری 
یک داستان را روایت می کند؛ »در بازار فرش برای توصیف 
ارزش فرش های کهنه می گویند این فرش دندان دارد و 
این اصطالح کنایه از گیرا بودن اینگونه فرش ها دارد. فرش 
عشایری را هم با چنین مختصاتی می شناسند چون هر 
تخته فرش عشایری یک پیام را به مخاطبش القا می کند. 
من از 30 سال قبل مجموعه داری فرش عشایری را شروع 
کردم. از فرط عالقه به اینگونه فرش ها، نتوانستم آنها را 
بفروشم. گاهی اوقات برای اینکه این فرش ها موردتوجه 
مشتری و دوستان قرار نگیرد آنها را به خانه ام منتقل کردم 

تا اصال دیده نشوند.«
- شروع مجموعه داری با فرش زنجان

نوعی مکاشفه است.  بهرامی  با یوسف صمدی  گفت وگو 
فرش های  نقشه  و  طرح  ال به الی  که  رمزی  و  راز  کشف 
عشایری پنهان شده و مهارت بافنده های عشایر در روایتگری 
را نشان می دهد. مجموعه دار تهرانی می گوید مجموعه داری 
فرش را با یک تخته فرش زنجان شروع کرده و ابایی ندارد 

از اینکه بگوید سود قابل اعتنای نخستین فرش، با عزمش 
برای سر و شکل دادن این مجموعه بی ارتباط نبوده است؛ 
»3 ماه بعد از اینکه وارد حرفه مرمت فرش شدم هفته ای 
1500 تومان مزد می گرفتم. همان موقع یک تخته فرش 
زنجان را که صاحب کارگاه 500 تومان خریده بود، در ازای 
مزد یک هفته ام خریدم. آن تخته فرش را به خانه بردم و 
به مرور آن را مرمت کردم. چند سال بعد همان فرش را 
150 هزار تومان فروختم و سود قابل توجهی نصیبم شد. 
بعدها برای خرید فرش های بختیاری به بازار مشهد و سایر 
شهرهایی که قطب فرشبافی بودند می رفتم و فرش ها را 
برای مرمت به تهران می آوردم. بعد از مرمت، هیچ کدام 
از فرش ها را نفروختم چون باورم این بود که نظیر آنها را 

پیدا نخواهم کرد.«
- در جست وجوی گنج

فرش  تخته   800 از  بهرامی  صمدی  یوسف  مجموعه 
عشایری تشکیل شده است. عمر فرش های این مجموعه 
100 سال به باالست و با فرش های معمولی تفاوت های 
آشکاری دارند. مجموعه دار تهرانی می گوید طرح و نقشه 
تعدادی از این فرش ها دیگر تکرار نخواهد شد و این را 
وجه تمایز مجموعه اش با دیگر مجموعه های فرش می داند؛ 
»برخی طایفه های عشایری به واسطه وقوع بالیای طبیعی 
مثل سیل و زلزله از بین رفته اند و تنها چیزی که از آنها به 
یادگار مانده همین فرش های دستباف است. اهالی برخی 
روستاهای ایل بختیاری و آبادچی هم بنا به دالیلی دیگر 
آنها منقرض شده است.  بافت  نبافته اند و تکنیک  فرش 
دستباف های این مناطق حکم گنج را دارند و ما باید طرح 
و نقشه و تکنیک بافت این فرش ها را به نسل جدید آموزش 

بدهیم.«
- قالیچه های میلیون دالری

قالی های کهنه و بعضا رنگ و رو رفته ای که در چهار گوشه 
مغازه تلنبار شده اند در نگاه اول ارزش چندانی ندارند اما 
عالقه مندان به فرش های کمیاب و زینتی خوب می دانند 
که ارزش این فرش ها به کهنه بودن آنهاست. مجموعه دار 
فرش  جدید  گونه های  یافتن  مشغول  سال ها  تهرانی 
عشایری بوده و بعد از کشف تکنیک بافت اینگونه فرش ها 
میراث  با  آشنایی  برای  جوان  نسل  عطش  پاسخگوی 
فرهنگی است؛ »برای دریافت مجوز مجموعه داری، 110 
را ثبت میراث فرهنگی  این مجموعه  نایاب  تخته فرش 
 200 تا   180 بین  فرش ها  این  از  تعدادی  عمر  کردم. 

سال است و نمونه دیگری ندارند. گاهی اوقات فرش های 
عشایری در حراجی های بزرگ دنیا با مبالغ کالن خرید و 
فروش می شود اما همین فرش ها در ایران ارزش چندانی 
ندارند. اگر این فرش ها به یک آمریکایی تعلق داشت برای 
هر سانتی متر آنها یک میلیون دالر قیمت تعیین می کرد 
اما برخی فرش ها که فقط یک تخته از آنها باقی مانده 10 
میلیون تومان قیمت می خورد. یکی از دغدغه های من این 
است که در دانشگاه نسل جدید را با اهمیت تاریخی این 

میراث فرهنگی آشنا کنم«.

قالی های 200ساله

معرفی محله های قدیمی رامهرمز: جوی آسیابمعرفی محله های قدیمی رامهرمز: جوی آسیاب

تهیه کننده: خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه، سید یعقوب رضوی
باسالم

در گذار به شهرستان رامهرمز، سرزمینی رشد یافته در طول ادوار 
به  قدمتسکونتگاهی  با  منطقه ای  برای جستجوی  تمدن،  و  تاریخ 
درازای قرن ها و هم دارای جلوه های متنوع و باشکوه طبیعی و خزائن 
عظیم زیرزمینی، ابوالفارس، نامی آشنا و پرآوازه و مقصدی زیبا و 

پرجاذبه است...
نام رسمی،  با همین  ابوالفارس   در تقسیمات جغرافیای سیاسی، 
در جنوب غربی ایران، واقع در استان خوزستان، شرق شهرستان 
رامهرمز و تابع این شهرستان می باشد. از سمت شمال به امتداد رشته 
کوههای زاگرس، از سمت شرق به شهرستان بهمئی )لیکک( استان 
کهگلویه و بویر احمد، از جنوب و جنوب شرق به بخش سلطان آباد، 
از سمت غرب به شهر رامهرمز و از شمال غرب به محدوده ای از 
شهرستان باغملک ارتباط دارد. فاصله آن با مرکز شهرستان )شهر 

رامهرمز( 60 کیلومتر می باشد.
 تا قبل از سال 1392 این منطقه به عنوان یک دهستان تابع بخش 
مرکزی رامهرمز بوده که از ابتدای سال 92 با ارتقاء آن از دهستان به 
بخش، به عنوان بخش ابوالفارس )یک واحد سیاسی- اداری مستقل 
از سایر بخش ها( شناخته می شود. سابقه حضور ساکنان فعلی آن به 
بیش از 100 سال می رسد. به لحاظ قومیت، زبان، لهجه و گرایشات 
دینی، اهالی این بخش به طورکلی از قوم لر و از شاخه لرهای بهمئی 
)ایل بهمئی( با طوایف و تیره های زیرمجموعه خود می باشد. احمدی، 
عالء الدینی )شیخ، محمدی( و محمدموسایی. به زبان فارسی با 
لهجه و گویش لری بهمئی تکلم می کنند. معتقد به دین اسالم و 
به لحاظ  لذا  امامی )ع( می باشند.  متعهد به مذهب شیعه دوازده 
وضعیت اجتماعی و فرهنگی وقومیتی بخش ابوالفارس، همگنی و 
سنخیت بسیار نزدیکی با ساکنان شهرهای همجوار خود همچون 
رامهرمز، باغملک، بهبهان، جایزان، لیکک و سایر مناطق جمعیتی 

کوچک و بزرگ پیرامونی دارد.
تابع دو  تقسیم بندی  در  روستا می باشد که  دارای 25  این بخش 

دهستان بهنام های باوج )مرکز بخش( و سه تلون قرارمی گیرند.
درباره توصیف جغرافیای طبیعی این بخش خالصه بیان این است که 
آنچه از عناصر متنوع و زیبای طبیعت در پنهای ایران زمین مشاهده 
می کنید سرزمین ابوالفارس نیز آن را داراست. دشت های کوچک 
و هموار سکونتگاهی و کشاورزی، کوههای بلند و مرتفع زاگرس، 
تپه ماهورهای  فصلی،  و  دائمی  آبشارهای  و  چشمه ها  رودخانه ها، 
جنگل های  و  وسیع  چراگاهی  مراتع  پردامنه،  و  بزرگ  و  کوچک 
کوهستانی بلوط و بنه و درختان و درختچه ها و بوته های خودروی 
متنوع و پرفایده )گیاهان دارویی( فصل بهارسبز و خرم با کوهها، تپه 
ها و مزارع سرسبز وگلهای رنگارنگ. این عناصر و شرایططبیعی در 
منطقه ابوالفارس، چشم انداز و چهره ای کاماًل متفاوت با سایر نقاط 
شهرستان رامهرمز ایجاد کرده است. آب و هوایی متفاوت تر و خنک تر، 

بارش های بیشتر باران و در مواقع خیلی سرد بارش برف و وقوع 
یخبندان، رویش انواعدرختان میوه و احداث باغات متنوع، کشت های 
زراعی مداوم گندم و برنج، پرورش دام های سبک و سنگین و طیور 
و پرندگان خانگی جلوه های رنگارنگی است که همگی ناشی از تنوع 

جغرافیای طبیعی و شرایط توپوگرافی این منطقه است.
 در بخش ابوالفارس سه رودخانه دائمی جریان دارد که منشاء ایجاد 
آنها چشمه هایی است که از دل کوههای بلند شمال و شرق منطقه 
)روستاهای باالدست( جریان می یابد. رودخانه حاجی آباد، رودخانه 
کل احمدی، رودخانه زیرراه که بزرگترین و مهمترین آنها رودخانه 
زیرراه است که در سرچشمه تشکیل دهنده آن، آب فراوان و زمین های 
زراعی آبی و چشم انداز طبیعی بسیار زیبایی وجود دارد که محل اصلی 
تفرجگاه طبیعی اهالی منطقه و گردشگران غیربومی می باشد. این سه 
رودخانه در امتداد خود به روستای باوج مرکز بخش ابوالفارس منتهی 
می شوند و در آنجا با یکدیگر تالقی شده و رودخانه بزرگ ابوالفارس را 
تشکیل می دهد که از روستاها و زمین های آبی پایین دست ابوالفارس 
عبور می نماید و چشم انداز زیبا و منبع تأمین آب مطمئنی را به وجود 
به دشت سلطان آباد و رودخانه  این رودخانه درنهایت  آورده است. 

مارون می پیوندد که به سوی خلیج فارس جریان می یابد.
کوهپایه های ابوالفارس دارای معادن بزرگ سنگ های گران قیمتی 
می باشد که پس از کشف این معادن سنگ، اقداماتی جهت استخراج 
معدنی  محصوالت  فرآوری  کارخانه های  به  آنها  انتقال  و  سنگ ها 
)تولید شیشه( در سایر نقاط کشور در حال اجرا امی باشد. معادن 
معادن  و  پای ریشه کوه و حاجی آباد  سنگ سیلیس در روستای 
دیگر در روستای سه تلون مهمترین نقاط از جهت وجود سنگ های 
گران قیمت معدنی می باشد که اهتمام بیشتر متولیان امر را جهت 
ایجاد معادن بیشتر و احداث کارخانجات در مجاورت معادن را می 
طلبد. بخش ابوالفارس از این لحاظ یکی از غنی ترین مناطق معدنی 

استان خوزستان می باشد.
آنچه جغرافیای ابوالفارس را نه فقط در شهرستان رامهرمز و استان 
خوزستان، بلکه در سراسر سرزمین ایران، متفاوت کرده است را باید 

در الیه های زیرین خاک آن جستجو کرد!
ذخایر عظیم و پرحجم نفت و گاز در الیه های زیرزمینی این منطقه، 
دهها سال است که نام ابوالفارس را در فهرست مناطق نفت خیز کشور 
بلندآوازه کرده است. وجود قریب به 80 حلقه چاه نفت و گاز و میدان 
نفتی پارسی دره نی به عنوان یکی از اصلی ترین میادین نفتی کشور و 
عبور دهها کیلومتر لوله های انتقال نفت و گاز که شاهرگ حیاتی نفت 
کشور محسوب می شود )مستند به پژوهش های شرکت ملی نفت( 
جلوه های باشکوهی از عظمت ثروت های خدادادی در بخش ابوالفارس 
می باشد که عالوه بر طبیعت زیبا و چشم نواز آن، استعدادهای کم نظیر 
این منطقه را در موضوع مخازن نفت و استخراج و انتقال نفت در 
کشور نشان می دهد. از خصوصیات کم نظیر نفت ابوالفارس، سبک 
بودن و قابلیت باالی فرآوری و تولید محصوالت جانبی از آن می باشد.

- وضعیت اقتصادی و اجتماعی بخش ابوالفارس:
 در موضوع تأمین معیشت و اقتصاد خانواده، اکثر خانوارهای منطقه 
دارای شغل کشاورزی با محصول یکسان نظیر کشت برنج یا گندم 
دیم می باشند و یا به دامپروری سبک به صورت سنتی امرارمعاش 
می کنند که آداب و رسوم و ابزار کاشت و داشت و برداشت روستاییان 
از ساکنان  پیوند دارد. عده معدودی  به هم  بوده و  با هم یکسان 
بخش دارای باغات میوه و یا سیفی جات و سبزی جات می باشند که 
اخیراً در این منطقه بیشتر شده است. باغات انار، انگور، انجیر، لیمو، 
زردآلو و... مهمترین محصوالت باغی منطقه می باشد تعداد نه چندان 
زیادی از ساکنان بخش نیز به کارهای خدماتی نظیر خرده  فروشی و 
شغل های کارگری ساختمانی و ... مشغول می باشند و تعداد محدودی 
نیز در شغل های اداری مثل آموزش  و پرورش، نیروی انتظامی، شبکه 
بهداشت و ... مشغول هستند؛ اما شغل اغلب خانوارها، کشاورزی با 
زمین های زراعی کوچک و اکثریت جوانان ساکن در منطقه نیز شغل 

پایداری نداشته و بیکار می باشند.
روستاهای بخش علیرغم سابقه سکونت زیاد و برخورداری از امکانات 

اولیه و زیربنایی نظیر جاده روستایی، آب، برق، گاز
و اتصال به شبکه تلفن همراه، در همین موارد دچار مشکالت عدیده 
و نارسایی های زیادی می باشند که کیفیت بهره برداری و استفاده از 

این خدمات را به نحو بارزی پایین آورده است.
- آداب  و رسوم اجتماعی ساکنان بخش ابوالفارس:

آئین ها و مراسمات عمومی، بازیهای بومی و محلی و غذاهای محلی 
و  شهرستان  نقاط  سایر  با  بسیاری  شباهت های  ابوالفارس  مردم 
شهرهای اطراف دارد. ازجمله آداب رایج در مراسمات عروسی، حنا 
سرکشی  مردان،  بازی  چوب  و  زنان  محلی  رقص  پاتختی،  بندان، 
و. می باشد. در مراسمات  از جشن  از چند روز  خانواده دختر پس 
عزاداری نیز همچون سایر نقاط پس از تشییع اموات تا مراسم چهلم 
به صورت مستمر اقوام و دوستان جهت تسلیت به خانه صاحب مراسم 
رفت وآمد می نمایند که این ویژگی مخصوص جوامع روستایی و یا 
شهری با غلبه فرهنگ سنتی و هم گرایی های ایلی و طایفه ای می باشد.

 بازی های بومی و محلی علیرغم آمدن تکنولوژی و بازیها و ورزش های 
نوین، هنوز در جامعه روستایی ابوالفارس و در بین مردم و جوانان منطقه 
رواج دارد که سرشار از فضایی شاد و نشاط آور می باشد. مهمترین این 

بازیهای محلی عبارتند از: کل کله برد، طناب کشی، الختور و...
ازجمله غذاهای محلی که متداول در بین خانوارهای روستایی است 

و هنوز رواج زیادی در بین مردم دارد عبارت اند از:
گمنه، دوپل، آش دوغ، توله پخته، برکو )نان محلی ضخیم(، شله میر 

)نوعی دیگر از نان محلی(
شرایط  و  طبیعی  جغرافیای  وضعیت  از  مختصر  شرح  این  با   -  
اجتماعی بخش ابوالفارس فهرستی از شناخته ترین نقاط گردشگری 

طبیعی و زیارتگاهی این منطقه به صورت زیر است:
1- سرچشمه ابوالفارس واقع در محدوده روستای شهیدرایگانی که 

دارای حوض طبیعی آب جهت شنا و رودخانه ای زیبا با باغهای اطراف 
چشم اندازی زیبا و جذاب را برای گردشگری به وجود آورده است.

امام چهارم  به  امامزاده سید جمال الدین حسین )ع( منسوب   -2
شیعیان که محل آن در پایین تر از سرچشمه و در ارتفاعی باالتر و 
چشم انداز طبیعی رودخانه و زمین های زراعی آبی، جلوه ای بسیار زیبا 

برای سیاحت و زیارت همزمان فراهم نموده است.
3- آبشار دوگچه که از کوههای اطراف روستا سرچشمه می گیرد و 
دارای ارتفاع زیاد و حوضچه طبیعی پرآب و زیبایی است که محل 
مناسبی برای تفرج )با رعایت نکات ایمنی( به خصوص در فصل بهار 

و تابستان می باشد.
4- زیارت گاههای دو پیران با مناظر طبیعی اطراف به خصوص در 

فصل بهار واقع در روستای حاجی آباد برای تفریح خانواده ها.
5- رشته کوه متصل به کوههای زاگرس با بلندی بیش از 2000 متر 

جهت کوهنوردی که دارای قله ای بند به نام قله نجف می باشد. امتداد 
این کوه درشمال منطقه، جاذبه زیبایی برای کوهنوردی و چیدن 

میوه درختان کوهستانی می باشد.
زیبای  غارهای طویل در دل کوهها جاذبه های طبیعی  6- وجود 
دیگری است که عالقه مندان به این نقاط می توانند جهت غارنوردی 
به این مکانهای بکر و زیبا رجوع کنند. غار طبیعی روستای کبوتری، 

کل احمدی ازجمله مهمترین غارهایی منطقه می باشند.
ابوالفارس باوجود  اینکه منطقه   در پایان آنچه الزم به ذکر است 
وجود  و  زیرزمینی  و  معدنی  منابع  و  طبیعی  باالی  پتانسیل های 
چهره های برجسته در عرصه مدیریتی و علمی، بیش از این نیاز به 
توجه و توسعه را می طلبد تا شرایط اقتصادی و خدمات زیربنایی و 
اجتماعی و... در روستاهای این بخش به حد مطلوب و مورد انتظار 

اهالی منطقه برسد.

ابوالفارس رامهرمز سرزمینی محروم به قدمت تاریخ، نیازمند توجه و توسعه است
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مزایای نارنج

1- الغری و کاهش وزن
2- درمان یبوست

3- درمان فشارخون باال
4-درمان دیابت

5- مرطوب کننده پوست
6- درمان آکنه و جوش صورت

7- درمان قارچ پای ورزشکاران
8- درمان ریزش مو

9- نرم کننده طبیعی مو
10- درمان سرماخوردگی

تنبلی چشم در کودکان از چه زمانی 

قابل تشخیص است؟
معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران از برگزاری 
طرح معاینه چشم کودکان برای تشخیص تنبلی خبر 
داد و گفت: تنبلی چشم در کودکان از ابتدای تولد 
قابل تشخیص است اما بهترین زمان از 3 تا 6 سالگی 

است.
محسن فتاپور معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی 
استان تهران درباره بیماری تنبلی چشم گفت: تنبلی 
چشم زاییده بیماری های دیگری چشمی نظیر عیوب 
انکساری، دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم است 
که موجب کاهش دید یک طرفه و دوطرفه می شود 
و از هر ۱۰۰ کودکی که معاینه می شوند 3 تا ۴ نفر 

مبتال به تنبلی چشم هستند.

1- افزایش دهنده متابولیسم بدن: چای سبز

2- آب کننده چربی ها: چای اوالنگ

3- کاهنده اشتها: چای نعناع

4- مسدودکننده چربی: چای سفید

5- کاهنده گرسنگی: چای رویبوس

5 مورد از بهترین چای ها برای کاهش وزن

خانم ها روزی 4 عدد انجیر بخورید
- فیبر موجود در انجیر برای 
سینه  سرطان  از  پیشگیری 

مؤثر است.
فیبر، خط  تأمین  با  انجیر   -
دفاعی بدن را برای مقابله با 

سرطان تقویت می کند.

بازیافت  خوراکی  روغن های  از  زیادی  بسیار  میزان 
شده و خطرناک در حال حاضر وارد و توزیع می گردد. 
روغن های نباتی کارخانه ای که اآلن در بازار به فروش 
می رسد 7۰% مواد نفتی و پارافین خوراکي است که 

اکثر بیماری ها ناشی از همین روغن ها می باشد.
خوراکی  روغن  که  نمود  حاصل  یقین  میتوان  چگونه 

بازیافت شده است:
روغن خوراکی را برای حدود دو ساعت در فریزر قرار 
دهید. اگر حباب هایی سفیدرنگ یا کف مشاهده شد، 

خواهید دانست 

که از مواد زائد روغن های بازیافتی تهیه شده است...
یک آزمایش ساده:

هنگامی که سبزی را سرخ می کنید یک حبه سیر پوست 
قرمز  رنگ  به  سیر  اگر  بیندازید.   آن  درون  را  گرفته 
درآمد، نشان دهنده آن است که میزان مسمومیت آن 
روغن بسیار باال است. چنانچه سیر با رنگ سفید باقی 

ماند، نشانه اینست که آن روغن از نوع مرغوب است.
این  دریافت کنندگان  همه  اگر  دارند،  تأکید  پزشکان 
پیام آن را به دیگران نیز ارسال نمایند، در بازگرداندن 

تندرستی به دیگران مساعدت کرده اند.

چگونه تشخیص دهیم که روغن خوراکی از مواد بازیافتی نیست؟

 5  نشانه اینکه هورمون ها مقصر چاقی شکمی تان هستند

شما بیشتر روزهای هفته را ورزش می کنید و تا آنجا که 
ممکن است وعده های غذایی سالم می خورید، با این حال 
ترازو نشان می دهد که در حال افزایش وزن هستید، نه 

کاهش، چرا این اتفاق می افتد؟
کاهش وزن اضافه اطراف کمر می تواند سخت تر باشد. اما 
قبل از اینکه خودتان را به دلیل عدم اعمال فشارهای کافی 
در باشگاه مورد حمله قرار دهید، این امر را در نظر بگیرید: 
هر چه سن تان بیشتر می شود، حتی یک اختالل مختصر در 
سطح هورمون های بدن، می تواند باعث چسبیدن چربی ها 

به شکم شود!
در حقیقت، تحقیقات نشان می دهند زنان یائسه ای که تحت 
درمان جایگزینی هورمونی قرار دارند، سطح چربی شکمی 
کمتری نسبت به آن هایی که در این شرایط نیستند، دارند. 
قبل از اینکه پزشکتان را جهت دریافت نسخه ای برای چاقی 
شکمی هورمونی تان تحت فشار قرار دهید، راه های طبیعی 

برای تعدیل سطح هورمون ها را مدنظر قرار دهید. کاهش 
مصرف قند، حذف غذاهای فرآوری شده از رژیم غذایی و 
اجتناب از مواردی مانند لبنیات، الکل و کافئین می تواند به 

تنظیم مجدد قند خون و سطح انسولین کمک کند.
بنابراین چگونه خواهید دانست که آن چربی های اضافی 
و  پیتزا  مصرف  در  زیاده روی  نتیجه  در  کمر  اطراف 
نوشیدنی ها است یا به علت مشکلی بزرگ تر؟ در اینجا پنج 
نشانه وجود دارد که می تواند اثبات کند که هورمون های 

شما مقصر هستند.
1- دور کمرتان بزرگ تر می شود، در حالی که درست 

غذا می خورید
اگر در بیشتر زندگی خود شکم نسبتاً صافی داشته اید و 
ناگهان آن چربی های اضافی یک شبه ظاهر شود، ممکن 
است نشانه ایجاد چاقی شکمی هورمونی در شما باشد. با 
افزایش سن، بدن می تواند مقاومت به انسولین بیشتری 
چربی سوق  ذخیره  به سمت  را  بدنتان  که  باشد  داشته 
می دهد تا سوزاندن آن. همچنین هر چه زنان به سمت 
پیش یائسگی می روند، استروژن در بدن غالب تر می شود. 
غلبه استروژن باعث مقاومت در برابر انسولین شده که باعث 

تجمع چربی در شکم می گردد.
2- اشتهای زیادی نسبت به دریافت شکر پیدا کرده اید

دیابت شود،  تنها می تواند سبب  نه  انسولین  به  مقاومت 
بلکه می تواند بعضی اثرات ثانویه را روی سایر هورمون های 
مهم نیز داشته باشد. مقاومت به انسولین می تواند تأثیر 
است  هورمونی  لپتین  بگذارد.  لپتین  بر  غیرمستقیمی 
که به بدن شما در هنگام سیری هشدار می دهد، اما باال 
رفتن سطح انسولین در نهایت به افزایش لپتین نیز منجر 
می شود. افزایش لپتین، علیرغم آنچه شما فکر می کنید، به 

این معنی نیست که احتمال دارد شما چنگال خود را پایین 
بگذارید و خوردن غذا را متوقف کنید. افزایش مرتب سطح 
لپتین می تواند منجر به اختالل در عملکرد گیرنده های این 
هورمون شود. این گیرنده ها دیگر سیگنال هایی را به مغز 
ارسال نمی کنند تا به شما بگویند مصرف غذا را متوقف 
کنید، و در نتیجه شما به خوردن ادامه می دهید و هرگز 

سیگنال توقف را دریافت نمی کنید.
3- شما در حال تجربه نوسانات خلقی بسیاری هستید

با ورود زنان به سال های پیش یائسگی و بعد از یائسگی، 
که  می کند،  پیدا  نوسان  آن ها  استروژن  سطح  اغلب 
می تواند منجر به نوسانات خلقی و افزایش سرسختانه 
وزن در اطراف قسمت میانی بدن شود. طبق مطالعه 
در معرض  زنان  دلیل  به همین  ویسکانسین،  دانشگاه 
نسبت  خلقی  اختالالت  به  ابتال  برای  بیشتری  خطر 
که سطح  داد  نشان  مطالعه  این  دارند.  قرار  مردان  به 
استروژن در زنان اغلب در طول اتفاقات چرخه تولیدمثل 

و تحوالت یائسگی نوسان می کند.
همچنین این زمانی است که بیشتر زنان شروع افسردگی 
یا افسردگی عودکننده را گزارش می کنند. سطح استروژن 
در هنگام تغییرات بدنی مربوط به دوران یائسگی به طور 
طبیعی نوسان می کند که می تواند باعث تغییر خلق وخو 
و افزایش وزن شود. به همین دلیل است که نباید خود را 
مقصر افزایش وزن بیش از حد بدانید. اگر در تالش برای 
از دست دادن وزن اضافی هستید ولی موفق نشده اید، 
به  ندانید.  انضباط شخصی  یا  اراده  کمبود  را  آن  علت 
احتمال زیاد هورمون های شما در مقابلتان قرار گرفته اند.

در عوض، بر روی مواردی تمرکز کنید که می توانید تحت 
کنترل خود در آورید، مانند رژیم غذایی و ورزش روزانه. 

مطمئن  و  کنید  تجدیدنظر  خود  غذایی  وعده های  در 
شوید که مقدار زیادی سبزیجات، پروتئین بدون چربی، 
رژیم  در  را  سالم  چربی های  و  پیچیده  کربوهیدرات های 
غذایی خود گنجانده اید. این غذاها نه تنها شما را راضی نگه 
داشته و گرسنگی را محدود می کنند، بلکه مواد مغذی مورد 
نیاز بدن برای جلوگیری از مقاومت به انسولین مرتبط با 
افزایش سن و از دست دادن ماهیچه ها را به شما می دهند.

4- به طور مداوم استرس دارید
یکی دیگر از بازیکنان مهم در بازی چربی شکمی هورمونی، 
کورتیزول است، که اغلب از آن به عنوان هورمون استرس 
احساس  بدن  که  هنگامی  کورتیزول  می شود. سطح  یاد 
افزایش می یابد که می تواند  دارد،  زیادی  بسیار  اضطراب 
منجر به افزایش وزن سرسختانه شود. این امر به این دلیل 
است که بدن به حالت جنگ و گریز در می آید. سطح باالی 
استرس و اضطراب می تواند بدن را به حالت بقا سوق دهد 
بدن  به  و  می شود  ما  کورتیزول  افزایش سطح  باعث  که 

سیگنال ذخیره چربی بیشتری می دهد.
5- همیشه خسته اید اما نمی توانید به خواب بروید

آشکارکننده ای  عالئم  می توانند  خستگی  و  بی خوابی 
باشند که نشان می دهند هورمون ها مقصر افزایش وزن 
باعث خستگی می شود که  شما هستند. کمبود خواب 
موارد  این  بی خوابی می گردد. همه  و  استرس  به  منجر 
موجب آشفته کردن هورمون ها، به ویژه سطح کورتیزول، 
خواهد شد. کورتیزول باال می تواند منجر به کاهش سطح 
تیروئید شود، که می تواند باعث تجمع چربی در قسمت 
مرکزی بدن گردد. همچنین می تواند هورمون های رشد 
را که مسئول ساخت بافت، رشد عضالت و سالمت کلی 

هستند، کاهش دهد.

از آپاندیس بیشتر بدانیم
گوارش،  دستگاه  از  عضوی  عنوان  به  آپاندیس 
ممکن است دچار التهاب شود. اگر این اتفاق بیفتد 
میکروب های بیماری زا رشد می کند و عالیمی برای 
به خطر افتادن و مبتال شدن به بیماری آپاندیسیت 

ایجاد می شود.
دردهایی که در قسمت زیر شکم احساس می شود، 
آپاندیسیت  بروز  عالیم  باید  و  است  کننده  نگران 
بررسی شود. آپاندیس عضوی از دستگاه گوارش است 
که در قسمت پایینی شکم و در سمت راست قرار 
دارد. این عضو به روده بزرگ متصل است و اگر در 
بدن در قسمت اطراف ناف دردی ایجاد شود، که به 
سمت راست و پایین شکم مربوط باشد احتماال به 

دلیل مشکالت ایجاد شده در آپاندیس است.
در دیواره این عضو بدن، بافت لنفاوی بسیار زیادی 
وجود دارد. طول این عضو در بزرگ ساالن بین 5 تا 
۱۰ سانتی متر و قطر آن بین 6 تا 8 میلی متر متغیر 
است.افراد بر این باورند که آپاندیس در بدن وظیفه ای 
آن  برداشتن  و  نمی دهد  انجام  خاصی  کار  و  ندارد 
اختاللی برای بدن ایجاد نمی کند و به نظم سیستم 
بدن مشکلی وارد نمی شود. اما دانشمندان بر اساس 
مطالعات انجام شده، دریافته اند که آپاندیس کارکرد 

مهمی برای بدن دارد.
- کار آپاندیس در بدن

آپاندیس به عنوان پناهگاهی برای باکتری های سالم 
در بدن است. این عضو، به بدن کمک می کند تا در 
صورت بروز اسهال خونی )دیسانتری( و همین طور 

وبا، مسیر دستگاه گوارشی را مجدد راه اندازی کند.
از طرفی هم اگر آپاندیس دچار التهاب شود، نباید به 
دلیل داشتن کاربردهایش، آن را نگه داشت. آپاندیس 
به هضم مواد غذایی گیاهی کمک بسیاری می کند که 
شاید به همین دلیل این عضو در حیوانات گیاه خوار 

بزرگ تر از انسان است.
دردهایی که به این صورت در ناحیه شکم به دنبال 
می آید،  وجود  به  کوچک  روده  در  اختالالت  وجود 
بیشتر  آپاندیسیت  آپاندیس هستند.  اثر  بر  احتماال 
اوقات با شروع درد به صورت ناگهانی که با گرفتگی 

کلی در قسمت شکم ایجاد می شود، همراه است.
- علت بروز آپاندیسیت چیست؟

علت کامال مشخصی برای بروز این بیماری نمی توان 
بیان کرد اما گاهی به دلیل انسداد یا عفونت ایجاد 
سرعت  به  باکتری  صورت  دو  هر  در  شد.  خواهد 
پخش و باعث تورم، التهاب و جمع شدن چرک در 

آن می شود.
اگر تکه ای مدفوع سفت یا باقی مانده مواد غذایی در 
مجرای آپاندیس گیر کند یا عفونت های ویروسی در 
دستگاه گوارش به این عضو برسد، سبب بروز این 
بیماری خواهد شد. در صورت رسیدگی نکردن به 
موقع احتمال پارگی و ترکیدن وجود دارد.ترکیدن 
آپاندیس، اتفاق بسیار خطرناکی است که اگر به موقع 
از بروز آن جلوگیری نشود، ممکن است عفونت های 
شدیدی را در شکم ایجاد کند و حتی به مرگ بیمار 

منجر شود.

ترکیب مهلک کرونا و وسواس

وسواس؛ اختاللی که با همه گیری کرونا شدت گرفته است
نیلوفر  ذوالفقاری

از وقتی کرونا آمد، حتی 
این  از  پیش  که  آنها 
بند  و  قید  در  چندان 
رعایت بهداشت و تمیزی 
شدند  مجبور  نبودند، 
رفتارهای  در  تغییراتی 
خود به وجود بیاورند؛ دست هایشان را بیشتر بشویند 
و نسبت به تمیزی و بهداشت، حساسیت بیشتری به 
خرج دهند. البته رعایت پروتکل های بهداشتی، در 
روزهای همه گیری کرونا غیرقابل انکار است اما ترس 
از بیماری باعث شد که بعضی افراد دچار وسواس های 
افراطی  به شست وشوهای  دست  شوند؛  دردسرساز 
بزنند و با رفتارهای وسواس گونه، خود و اطرافیانشان 
شده،  مهم  وسواس  موضوع  که  حاال  دهند.  آزار  را 
و  آن  انواع  وسواس،  ایجاد  عوامل  درباره  نیست  بد 
روش های مواجهه با این اختالل اطالعات بیشتری 
داشته باشیم و بدانیم چطور باید مراقب باشیم بعد 
تبدیل  افراد وسواسی  به  تمام شدن دوران کرونا،  از 
نشویم. دکتر سیما فردوسی، روانشناس، درباره این 

موضوع توضیح می دهد.
چند نوع وسواس وجود دارد؟

وسواس، یک اختالل روانی است که احتماال بیشتر 
نخستین  شاید  شنیده ایم.  را  آن  نام  حال  به  تا  ما 
چشم مان  پیش  وسواسی  فرد  یک  از  که  تصویری 
شکل می گیرد، فردی است که نسبت به تمیزبودن 
مختلفی  انواع  وسواس  اما  دارد؛  افراطی  حساسیت 
دارد: وسواس فکری، افکار مزاحمی است که به صورت 
مداوم به ذهن فرد می آید و فرد توانایی خالص شدن 
تکراری  افکاری  ندارد. در وسواس فکری،  را  آنها  از 
مثال  می شود؛  تکرار  و  می رسد  فرد  ذهن  به  مدام 
مستمر  شمارش  وسواس  افراد  بعضی  است  ممکن 
اعداد را داشته باشند یا حرف هایی را تکرار کنند. آنها 
خودشان می دانند که این افکار هیچ معنایی ندارد 
بگیرند. وسواس  را  ندارند که جلوی آن  توانایی  اما 
عملی، وسواس انجام یک عمل تکراری است؛ مثل 
اینکه فرد چندین بار دست های خود را می شوید. در 
خانه،  در  مانند چک کردن  کارهایی  عملی  وسواس 
شست وشوی مجدد و بازرسی کردن مدام وجود دارد. 
اگر کنترل یک موضوع از حد معمول تجاوز نکند، 
طبیعی  کنیم  بررسی  را  خانه  در  یک بار  اگر  مثال 
است اما وقتی این کنترل چندین بار انجام شود و 
باز راضی نشویم، یعنی حالت وسواسی باعث می شود 
که زندگی ما مختل شود. این دسته از وسواسی ها 
درصورتی که رفتاری را تکرار نکنند، دچار اضطراب 
و استرس می شوند. سومین نوع وسواس هم وسواس 

فکری- عملی است؛ یعنی افرادی که هر دو نوع را 
با هم تجربه می کنند و بد نیست بدانید حدود 8۰ 
درصد از وسواسی ها از این نوع هستند. شک، دودلی، 
تردید، بالتصمیمی و تکرار زیاد یک رفتار، ازجمله 

نشانه های وسواس است.
- وسواس درمان می شود

آیا وسواس درمان دارویی یا بالینی دارد؟ خوشبختانه 
پاسخ این سؤال مثبت است. در قدم اول باید فکر 
شدت  وسواس  اگر  اما  شود  عوض  بیمار  رفتار  و 
زیادی داشته باشد، باید همزمان از دارو و روش های 
روان درمانی استفاده کرد. در ابتدا باید مانع رفتارهای 
وسواسی فرد مبتال باشیم، تالش کنیم به آنها اجازه 
ندهیم که کارهای وسواسی  را انجام دهند؛ مثال اگر 
کاری را تکرار می کند، باید مانع او شویم و سعی کنیم 
بالفاصله او را به کار دیگری مشغول کنیم تا حواسش 
کمک  وسواسی  رفتار  ترک  به  کار  این  شود.  پرت 
می کند و آن حالت وسواسی را از این افراد می  گیرد. 
در شرایط حاد باید از روانشناسان بالینی بهره گرفت 
و در مواردی که این رفتارها بسیار شدید است، از 
دارو نیز می توان استفاده کرد. فرد مبتال به وسواس 
نه چندان پیچیده، به حدود 6 الی ۱2 ماه زمان برای 
بهبودی کامل نیاز دارد. اگر نشانه ها شدیدتر و سرعت 
است  ممکن  باشد،  کمتر  درمان  در  فرد  پیشرفت 
فرایند بیشتر هم طول بکشد. ضمن اینکه برخی از 
افراد نیاز دارند بعد از تمام کردن دوره درمان وسواس، 
روی جنبه های دیگر زندگی خود کار کنند. نکته مهم 
باید درمان کامل شود. چیزی به نام  این است که 
افرادی که فکر می کنند  ندارد.  ناقص وجود  درمان 
تنها با درمان نشانه های وسواس، مشکل حل شده، 

به زودی به خانه اول بر می گردند.
- چرا وسواسی می شویم؟

گاهی وسواس ها ریشه ژنتیک و فیزیولوژیکی دارند. 
و آسم هستند؛  دیابت  از وسواس ها شبیه  نوع  این 
یعنی می توان آنها را کنترل و عالئم آن را کم کرد 
را درمان کرد. پس درصورتی که  آنها  اما نمی توان 
علت وسواس شما ژنتیک باشد، باید راه هایی را برای 
کنترل وسواس انتخاب کنید؛ اما وسواس های دیگری 
هم هستند که بر اثر تجربیات و اتفاقات گذشته در 
شما ایجاد شده است. تجربیات گذشته ما در بخشی 
از مغز ذخیره می شود و در رفتار، افکار و احساسات 
این بخش مغز،  تأثیر زیادی دارند. ما نسبت به  ما 
هشیاری نداریم و به همین دلیل به آن ناخودآگاه 
می گوییم. کودکانی که والدین وسواسی دارند، از آنها 
چنین رفتارهایی را یاد می گیرند و خوشبختانه اگر 
پدر و مادر از رفتارهای وسواسی خود دست بردارند، 
کنار خواهد گذاشت.  را  وسواسی  رفتار  کودک هم 

را  افراطی  مقررات  و  قوانین  که  سختگیر  والدین 
برای فرزندانشان درنظر می گیرند، عاملی هستند تا 
فرزندانشان برای رهایی از فشار، رفتارهای وسواسی از 
خود نشان دهند. با کنارگذاشتن این قوانین سخت، 
وسواسی،  والدین  بیشتر  می شود.  کم  هم  وسواس 
فرزندان نگران و وسواسی هم دارند، بنابراین توصیه 
می شود که ابتدا والدین به یک مشاور مراجعه کنند تا 
به دنبال اصالح رفتار آنها، فرزند هم با مشاهده رفتار 

والدین، اصالح شود.
وقتی همه چیز کثیف است!

که  معتقدند  شست وشو  وسواس  به  مبتالیان 
تمیز  هم  شست وشو  با  و  است  کثیف  همه چیز 
نمی شود! آنها احساسی آزاردهنده دارند که به آنها 
هنوز  بارها شست وشو  وجود  با  آلودگی ها  می گوید 
شایع ترین  از  یکی  وسواس  این  نرفته اند.  بین  از 
البته  انواع اختالل وسواس فکری -  عملی است که 
جزو درمان پذیرترین وسواس ها هم به شمار می رود. 
بسیاری از مبتالیان به این بیماری تصور می کنند 
معرض  در  قرارگیری  یا  اتفاقی  تماس  هرگونه 
آلودگی ها، باعث آسیب جدی می شود. فرد وسواسی 
که به دلیل این تفکر مدام نگران تمیزی و حفظ خود 
از آلودگی هاست، به شست وشوی افراطی رو می آورد 
اما باز هم به سختی احساس تمیزی می کند و به این 
که  افرادی  می گیرد.  شکل  ناتمامی  چرخه  ترتیب 
به علت ترس از آسیب زدن به دیگران به شست وشوی 
همیشه  خودشان  به خیال  می زنند،  دست  افراطی 
به هرجا  را  آلودگی هایشان  و  بیماری هستند  ناقل 
این  از  بیمار  یعنی  می دهند؛  انتقال  می روند  که 

می ترسد که باعث مریضی دیگران شود. ترس این 
قبیل بیماران به احساس مسئولیت بی دلیل در قبال 
سالمتی دیگران و ناتوانی تحمل احساس گناه ناشی 

از عواقب بد شستن برمی گردد.
- آسیب وسواس به جسم و روح

وسواس شست وشو جز عوارض روانی، تأثیرات منفی 
هم بر جسم بیماران می گذارد. بروز مشکالت پوستی 
و  عضالنی  دردهای  پوست،  خشکی  و  اگزما  مانند 
استخوانی ناشی از استفاده افراطی از آب و مشکالت 
از  بعضی  پاک کننده ها،  با  مداوم  مواجهه  تنفسی 
عوارض جسمی وسواس شست وشو هستند. جز این، 
دوستانه  و  خانوادگی  روابط  بر  شست وشو  وسواس 
کنید  تصور  می گذارد.  منفی  تأثیر  هم  مبتالیان 
اطرافیان فرد وسواسی تا چه زمانی می توانند پا به پای 
او مشغول تمیزکاری باشند یا به باید ها و نبایدهای 
فاصله  مبتال  فرد  از  بقیه  کم کم  دهند؟  اهمیت  او 
می گیرند و این شاید باعث شود فرد وسواسی خیالش 
از تمیز نگه داشتن خانه اش راحت شود اما او را دچار 
تنهایی و انزوا خواهد کرد. اگر به وسواس شست وشو 
مبتال هستید و هنوز هیچ اقدامی برای درمان انجام 
نداده اید، بدانید که این بیماری در بسیاری از موارد 
مختلفی  روان درمانی  روش های  است.  درمان  قابل 
این مشکالت وجود دارد که یک مشاور  برای حل 
می تواند در اجرای آنها به شما کمک کند. پس وقتی 
تا  نگذارید  روی دست  بهبودی هست، دست  امید 
تمیزکاری و شست وشوی افراطی همه  توان جسمی  

شما را تحلیل ببرد.

کمبوِد آهن  یکی  از دالیل  اصلی  ریزش  مو در 
زنان است. اگه از اون  تیپ افرادی که از درمان  
مشکالتش با دارو دوری  می کنه، خوراکی های 

 حاوی  آهن  میل  کنید.
»تخم شربتی« آهن  بدن رو باال می بره و عالوه 
و  بهبودی  جریانِ  خون  کمک می کنه  اون  به 

موجب رشد مو می شه.

تخم شربتی

گاهی به دلیل اختالف نظرهایی که با خانوادهمون 
داریم ازشون فاصله می گیریم و فکر می کنیم با دور 
شدن از اونها و تغییر مکان و مهاجرت و جدا کردن 
خانه و ... مشکالتمون حل می شه غافل از اینکه این 
ما نیستیم که با خانوادهمون زندگی می کنیم بلکه 
خانواده ی ما درون ذهن ما زندگی می کنند و هر جا 

برویم، آنها را با خود می بریم!
لطفاً نقاب استقالل و آزادی به چهره مان نزنیم.

ما قربانی زندان ذهنمان هستیم.
مهم  آدمهای  از  گرفتن  فاصله  به جای  پس 
با  رو  مشکالتمون  و  بمونیم  کنارشون  زندگیمون، 

هم حل کنیم.

درمان  هیچگاه  صورت مسئله  کردن  پاک  و  فرار 
دردهای ما نبوده و نیستند.

و  شده  مواجه  آنها  با  است  الزم  مسائل  حل  برای 
حلشان کنیم.

دکترنیلوفراله وردی

»پند«
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پارلمان  فعالیت  نحوه  به  اشاره  با  پارسافخر  زینب 
مشورتی زنان استان گفت: پارلمان به عنوان یک الگوی 
مناسب برای استفاده از ظرفیت باالی زنان در پیشبرد 

اهداف حوزه بانوان کمک بسیاری می کند.
زینب پارسافخر امروز )۱۵ دی ماه( در حاشیه اولین 
جلسه مشترک پارلمان مشورتی زنان خوزستان، اظهار 
کرد: این پارلمان به عنوان یکی از بسترهای تشکیالتی 
که می تواند به حرکت بیشتر زنان کمک کند، تشکیل 

شده است.

وی با بیان اینکه از این پارلمان به عنوان یک بازوی 
که  مواردی  افزود:  کرد،  خواهیم  استفاده  مشورتی 
مرتبط با بانوان است در پنج کمیسیون مشخص شده و 
هیات رئیسه پارلمان، وظیفه تشکیل این کمیسیون ها 

را بر عهده دارد.
خانواده  و  زنان  امور  در  خوزستان  استاندار  مشاور 
ادامه داد: کمیسیون ها گزارش های خود را به پارلمان 
ارائه می دهند و سپس با تعامل میان کمیسیون ها و 
پارلمان، طرح ها و برنامه ها در کارگروه زنان و خانواده 

مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.
کارگروه  از  پس  طرح ها  و  برنامه ها  افزود:  پارسافخر 
زنان و خانواده، به شورای برنامه ریزی استان به عنوان 
بر  نظارت  و  هماهنگی  تصمیم گیری،  نهاد  باالترین 
برنامه های بودجه ای، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

در سطح استان ارسال شده و روند کار ادامه می یابد.
از  زنان  مشورتی  پارلمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  می شود،  تشکیل  تخصصی  کارگروه های 
و  هستند  کارشناسی شده  کارگروه ها  فعالیت های 

اقدامات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس برای 
اجرا، برنامه ریزی صورت می گیرد.

پارسافخر با بیان اینکه انتخاب بانوان حاضر در پارلمان 
برخاسته از رای خود بانوان است، عنوان کرد: پارلمان 
به عنوان یک الگوی مناسب برای استفاده از ظرفیت 
بانوان کمک  اهداف حوزه  پیشبرد  باالی خانم ها در 

بسیاری می کند.
خوزستان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل 
همچنین ابراز امیدواری کرد: با توجه به فعالیت مجدد 

پارلمان شاهد افزایش مشارکت زنان در تصمیم سازی و 
تصمیم گیری برنامه های توسعه ای استان در حوزه زنان 
و خانواده باشیم و از ظرفیت خانم ها بیشتر استفاده 

شود.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت شناسایی و معرفی 
مختلف  عرصه های  در  زنان  و  دختران  ظرفیت های 
گفت: امیدوار هستیم با فعالیت پارلمان، زمینه استفاده 
از  و  آمده  وجود  به  مدیریتی  حوزه های  در  زنان  از 

سرمایه اجتماعی جامعه زنان بیشتر استفاده شود.

جزئیات فعالیت پارلمان مشورتی زنان خوزستان 

درمان عیب جویی در خانواده

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی، ماهی، مرغ و تخم مرغ 
از  مرغداری های خارج  از طرف  تخم مرغ  قیمت  افزایش  از  اهواز 

استان خوزستان با وجود فراوان بودن تخم مرغ در بازار خبر داد.
سید اصغر حسینی بهارانچی با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ 
اظهار کرد: نظارت بر بازار تخم مرغ انجام می شود اما افزایش قیمت 
تخم مرغ ارتباطی با نظارت ها ندارد و این مسئله از مرغداری های 

خارج از استان خوزستان نشأت می گیرد.
وی افزود: اگر بگوییم که تخم مرغ در بازار نیست، یک دروغ است؛ 
تخم مرغ در بازار به وفور یافت می شود اما قیمت آن واقعاً باال است. 
در استان خوزستان دلیل خاصی برای افزایش قیمت تخم مرغ وجود 

ندارد و این افزایش قیمت ها در خارج از استان شکل می گیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی، ماهی، مرغ و تخم مرغ 
اهواز بیان کرد: زمانی که آقای قبادی، دبیر تنظیم بازار در تهران 
می فرماید تخم مرغ شانه ای ۳۲ هزار تومان باشد، مطمئناً اگر این 
نرخ بیشتر نشود، حداقل شانه ای ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان فروخته 
کاری  دیگر  از دست سازمان صمت  این خصوص  در  و  می شود 

برنمی آید.
وی گفت: به نظر بنده، تخم مرغ در حال حاضر در گران ترین حالت 

باید دانه ای ۷۰۰ تومان باشد نه در حدود ۱۳۰۰ تومان.
که  می گویند  دامپزشکی  و  بهداشت  افزود:  بهارانچی  حسینی 

تخم مرغ نباید به صورت فله ای توزیع شود؛ این در حالی است که 
قیمت تخم مرغ بسته بندی دانه ای ۲ هزارتومان است و در حال 
فله ای در  به صورت  حاضر الاقل همین خوب است که تخم مرغ 

دسترس است.
وی گفت: در این شرایط اقتصادی، مردم بادمجان هم نمی توانند 
بخرند چه برسد به تخم مرغ؛ چندین سال است که توان خرید مردم 
پایین آمده است و این مسئله، به کرونا ارتباطی ندارد. کرونا یک 
بهانه شده است اما به هر حال مردم با هر سختی که سر راهشان 

قرار گیرد، گذران زندگی می کنند.
منبع: ایسنا

مردم بادمجان هم منی توانند بخرند، چه برسد به تخم مرغ 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حدود ۵ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوري ۱4۰۰ تکاپوي افراد و جناح ها براي به 

چنگ آوردن صندلي دوست داشتني ریاست جمهوري آغاز شده است.
اصل تکاپو و اینکه افراد و احزاب و جناح ها درصدد برآیند معیارهاي مورد نظر خود را در 
مصادیق موجود جستجو کنند، نوعي دوراندیشي است. آغاز زمزمه هاي مربوط به انتخابات 

نیز اگر براساس تشویق مردم به انتخاب اصلح باشد، اقدام پسندیده ایست. 
انتخابات ریاست جمهوري به گرم شدن فضاي انتخاباتي نیاز دارد تا مردم به صندوق هاي 
رأي استقبال نشان بدهند و فضاحت انتخابات مجلس یازدهم که با میانگین 4۰ درصدي 

برگزار شد، تکرار نشود.
آنچه در کنار این تکاپوها قابل تأمل و نگران کننده است، سخن بعضي از سران جناح هاست 
که از آن بوي تالش براي تصاحب کرسي ریاست جمهوري و به دست گرفتن زمام قوه 
مجریه کشور حتي به قیمت خرد شدن استخوان هاي مردم زیر چرخ هاي بي رحم گراني و 

فشار اقتصادي به مشام می رسد. 
یکي از این افراد، اخیراً گفته است: »معلوم نیست در ماه هاي بهمن و اسفند و فروردین و 
اردیبهشت و خرداد چه اتفاق هائي بیفتد و پیوست تبلیغاتي دشمن با افکار عمومي چه بکند. 
مسلماً نظام سلطه راضي نیست ما در انتخابات ۱4۰۰ دولتي از جنس مجلس داشته 
باشیم. بعید نیست که مقداري ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا با معادالت پولي و مالي 

بازي کنند و قیمت ارز و سکه پائین بیاید و مردم به یک سمت و سو بروند«.
قبل از او نیز بعضي از فعاالن جناح اصولگرا همین مطلب را با ادبیاتي مشابه به زبان آورده 
بودند. منظور این نیست که جناح اصولگرا بداخالق است و جناح اصالح طلب از این قبیل 

بداخالقي ها مبراست. 
متأسفانه کشور ما به میدان تاخت و تاز بداخالق هاي سیاسي از جناح هاي مختلف تبدیل 
شده است. به نظر مي رسد براي فعاالن سیاسي کشور ما آنچه مهم است رسیدن به قدرت 

به هر قیمتي حتي زیرپا گذاشتن اخالق و حقوق مردم است. 
معناي روشن آنچه این فعال دانه درشت جناح سیاسي اصولگرا و همسرایان او به زبان 
آورده اند اینست که اگر شرایط جهاني به سمت و سوئي رفت که قیمت ارز و سکه پائین آمد و 
گشایشي در معیشت مردم کشورمان پیدا شد، مشتاقان رسیدن به صندلي ریاست جمهوري 
 باید نگران شوند، زیرا ممکن است رقیبشان برنده انتخابات ریاست جمهوري ۱4۰۰ شود!

این طرز تفکر، کاماًل ضدمردمي و به مثابه فروختن مصالح جامعه و منافع مردم به کرسي 
قدرت است. 

آنچه موجب تأسف است اینست که این قبیل سخنان را افراد مدعي انقالبي گري با پیراهن 
بدون یقه و دکمه بسته و محاسن و ظاهري دلسوز براي مردم به زبان مي آورند.

کساني که به مردم مي اندیشند و حل مشکالت معیشتي آنها را در دستور کار خود دارند، 
باید از کاهش قیمت ها و رها شدن مردم از پیچ و خم دشوار زندگي خوشحال شوند نه 

اینکه به غیب گوئي روي آورند و پیشگوئي کنند که ارزان شدن ارز و سکه ممکن است 
ترفند رقباي ما باشد براي اینکه مردم را به سمت و سوئي که ما نمي خواهیم ببرند.

عجیب تر اینست که این افراد، مجلس کنوني را معیار قرار مي دهند و مي گویند »مسلماً 
نظام سلطه راضي نیست ما در انتخابات ۱4۰۰ دولتي از جنس مجلس داشته باشیم«.

مجلسي که در اولین شش ماه عمر خود آنهمه بیراهه رفته که حتي دو بار مورد عتاب 
آشکار رهبري قرار گرفته که چرا مرتکب خالف شرع مي شود، چگونه مي تواند معیار باشد 

و استکبار چرا باید از چنین مجلسي بترسد؟ 
اساساً عملکرد منفي همین مجلس است که شما را نگران انتخابات ۱4۰۰ کرده است. شما از 
شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا زخم خورده اید و چون نمي توانید آشکارا 
به این واقعیت اعتراف کنید، مشکل خودتان را به گردن کاهش قیمت ارز و سکه مي اندازید. 
 نفستان از جاي گرم درمي آید و از زخم هاي کاري اقتصادي که بر تن مردم نشسته غافلید.

شما حضرات چرا سخن گفتن از عدالت را فراموش کرده اید؟ 
بي عدالتي هاي  و  سیاسي  بداخالقي هاي  از  نمي گوئید دست  هم جناحي هایتان  به  چرا 
اقتصادي بردارید تا مردم به پاي صندوق هاي رأي بیایند و به کاندیداي مورد نظر شما رأي 
بدهند؟ آیا صدها هزار شهید و جانباز که این مردم براي حفاظت از انقالب و نظام و کشور 
داده اند، کافي نیست که شما را از این بدمستي هاي قدرت طلبانه دور کند و به شما آموزش 

بدهد عدالتخواهي را بر قدرت طلبي به قیمت زیر پا گذاشتن منافع مردم ترجیح دهید؟!

مردم،فداي قدرت طلبي!

 
مثل خیلی از روزها پای تلویزیون، مخاطب خبر ۳۰: 
سواد،  تیزهوشی،  نقش آفرینی،  از  بازهم  و  بودم   ۲۰

درایت و جسارت همکاران عزیز خبرنگارم لذت بردم.
خبرنگاران  از  خیلی  که  هستیم  شاهد  مدت هاست 
کاربلد کشور برحسب ذات و رسالت خطیر خبری و 
تعهدی که به افکار عمومی دارند دست به تهیه خبرها 
و گزارش هایی می زنند که در عرض ۵ دقیقه به صورت 
شفاف و مستند، بزرگترین چالش ها، ضعف ها، خلع ها و 
سو مدیریت ها را در حوزه های مختلف به سمع و نظر 

مردم و مسئولین می رسانند.
اینجاست، چگونه می شود یک خبرنگار بتواند  سؤال 
تنها با چند روز کنکاش و بررسی میدانی به بزرگ ترین 

علل معضالت یک وزارتخانه پی ببرد ولی صدها و بلکه 
هزاران به اصطالح مدیر یا کارشناس در آن مجموعه 
به این درزها و دزدی ها و سهل انگاری های عمدی و 

سهوی پی نبرند؟
چگونه می شود که یک خبرنگار جسور با یک گوشی 

موبایل دست به مستندسازی علیه بزرگترین مافیاهای 
یک کشور می زند اما ده ها دستگاه به اصطالح نظارتی 
مردم  به  صادقانه  گزارشی  خصوص،  این  در  تاکنون 

نداده اند؟
و  صداقت  باکمی  خبرنگار  یک  که  می شود  چگونه 
جسارت و البته مشاوره ی به جا می تواند ریشه ی اصلی 
بزرگترین چاله ها و چالش های اقتصادی این مملکت 
اختالس ها  غیرمجاز،  واردات  خودرو،  قیمت  ازجمله 
و  انبارها  گوناگون،  بندهای  و  زد  زمین خواری ها،  و 
گمرک ها و دیگر معضالت را شناسایی و معرفی کند و 
حتی راهکار بدهد اما هزاران پست و جایگاه به اصطالح 
بازرسی و نظارتی و کارشناسی و مدیریتی نتوانند یا 
بهتر بگوییم، نخواهند که به این معضالت بپردازند و 

برای رفع آن تالش کنند؟

از  چرا  که  است  این  اشاره  و  مثال  این همه  از  هدف 
همه ی طیف ها و قشرها با البی و پول و زور و ثروت 
و سیاست و قدرت در جایگاه های مختلف این کشور 
جز  گرفته اند  نظارتی  و  اجرایی  کالن  مسئولیت های 
پاک ترین،  از  که  رسانه  محترم  اهالی  و  خبرنگاران 
باسوادترین، جسورترین و مردمی ترین قشرها هستند؟

و  ارکان اصلی و تصمیم گیر نظام و دولت  امیدوارم 
نهادهای نظارتی هر چه سریعتر نسبت به این مطالبه ی 
برحق و مغفول مانده، عکس العمل نشان دهند و ضمن 
نسبت  و جسور  متعهد  دلسوز،  شناسایی خبرنگاران 
به واگذاری پست های حساس مدیریتی و نظارتی به 
آن ها اقدام کنند تا متوجه شوند که بهترین گزینه و 
قشر و صنفی که می تواند مالحظات گوناگون دولت 
و دغدغه ی همیشگی ملت را توأمان و باتدبیر لحاظ و 

مدیریت کند همین اهالی رسانه هستند که همیشه ی 
تاریخ در جوار دولت و در کنار ملت بوده اند.

نابغه هایی  و  اسطوره ها  شخصیت ها،  نرود  یادمان 
بزرگی همچون شهید حسن باقری و ده ها نفر دیگر 
در تاریخ این کشور از همین صنف و قشر برخواستند 
و توانایی شان را به بهترین شکل ممکن به منصه ظهور 

رساندند.
ضمن اینکه این مسیر و این روال در همه ی دنیا وجود 

دارد و لحاظ می شود.
باکمی تحقیق و بررسی خواهید دید که درصد باالیی از 
موفق ترین رهبران، وزرا، وکال و مدیران ارشد کشورهای 
دنیا یا خود خبرنگار بوده اند و یا از وجود یک مشاور 

رسانه ای خبره برخوردار بوده و بهره مند شده اند.

جای خالی اهالی رسانه در بین معادالت مدیریتی کشور/ چرا به خربنگاران جایگاه مدیریتی منی دهند؟

دولت  خارجه  وزارت  عربی  معاون  که  زمانی  من 
اصالحات بودم، به امارات رفتم، زمانی که شیخ زائد 
هنوز زنده بود. اماراتی که حدود ۹۰ سال یا بیشتر است 
یعنی  داریم؛  اختالف  سه گانه  جزایر  درباره  همچنان 
قضایای  از  عربی  نگرانی کشورهای  عالوه بر  اختالفی 

صدور انقالب. قرار بود با شیخ زائد مالقات کنم.
مأمور تشریفات که دنبال من آمده بود، در ماشین به 
من گفت مالقات چقدر طول می کشد؟ گفتم چطور؟ 
گفت شیخ زائد پیر و بیمار است و ممکن است نتواند 

مالقات طوالنی را تحمل کند. گفتم شما راحت باشید، 
من  مالقات  در  نمی کنم.  ربع صحبت  یک  از  بیشتر 
اما مالقات یک ساعت ونیم  یک ربع صحبت کردم؛ 
طول کشید و بقیه زمان را ایشان صحبت کرد. خالصه 
حرفش این بود که آقای خاتمی که در ایران به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شد، نه تنها برای ایران، بلکه برای 
این  آورد.  امنیت  هم  خلیج فارس  جنوب  کشورهای 
بحث بسیار مهم است که کشورهای طرف مقابل از 
طرف ایران احساس امنیت کنند یا ناامنی. دولت آقای 

خاتمی با سیاست هایش در داخل و خارج توانست این 
پیام را به منطقه و جهان بدهد که ما آمده ایم که امنیت 
و صلح برقرار کنیم، آزادی بدهیم، توسعه سیاسی و 
اقتصادی داشته باشیم، نه  فقط در داخل کشور خودمان 
با همه جهان. یک بار دیگر به عربستان رفته بودم که با 
امیر عبداهلل صحبت کنم. آن زمان ولیعهد بود، به من 
می گفت چرا آقای خاتمی را به حج )تمتع( نمی آوری؟ 
ریاست جمهوری  مشغله های  به دلیل  ایشان  گفتم 
فرصت کمی دارد؛ ولی خیلی مایل است. به من گفت 

اگر تو آقای خاتمی را به حج بیاوری، قول می دهم در 
تمام طول حج تمام کارهایم را کنار بگذارم، دستم را 
در دست ایشان می گذارم و با هم اعمال حج را انجام 
می دهیم. این احساس عربستان و امارات درباره ایران 
در دوران آقای خاتمی بود؛ چون ایشان در سیاست 
داخلی به دنبال اعتمادسازی در مردم، آزادی ، توسعه 
سیاسی و اقتصادی و در سیاست خارجی تشنج زدایی و 

اعتمادسازی در منطقه و جهان بود.

محمد صدر

آمار جان باختگان کرونا دوباره در حال صعودی شدن حمیدرضا بوجاریانـ  خبرنگار
مقررات  اجرای  با  و  اخیر  هفته های  در  گرچه  است. 
سختگیرانه بهداشتی، تعداد جان باختگان، روند نزولی 
و  مبتالیان  تعداد  کاهش  از  خبرها  و  گرفت  به خود 
فوتی های جدید حکایت می کرد، اما خوشحالی ناشی 
از ۲ رقمی شدن تعداد جان باختگان و رسیدن عدد 
فوت به نزدیک ۵۰ بیمار در روز دیری نپایید. آمار فوت 
در روزهای پایانی هفته دوباره روندی رو به رشد داشته 
و به نزدیکی عدد ۱۰۰ جان باخته در روز رسیده است. 
وزیر بهداشت با تأکید بر پرهیز از هرگونه ساده انگاری 
در کاهش موارد کرونا در کشور، گفت: به هموطنان 
عرض می کنم با وجود اینکه در نقشه کشور گسترش 
نقاط زرد و آبی را می بینیم، اما به شدت نگران خیز 

خیالی  آرامش  با  متأسفانه  هستیم.  بیماری  جدید 
به وجود  که در مردم در کاهش مرگ ها و بستری ها 
این  و  به سمت ساده انگاری  دارند می روند  باز  آمده، 
است.  کرده  نگران  به شدت  را  ما  همکاران  موضوع 
سعید نمکی تأکید می کند: متأسفانه مواردی از خیز 
جدید در کشور به خصوص در موارد سرپایی بیماری 
دیده می شود که این موارد می تواند بعد از چند روز 
مرگ ومیر  موارد  افزایش  و  بستری  موارد  افزایش  به 
تبدیل شود. وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه ما امروز 
دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نداریم هشدار می دهد: 
آنچه از روند بیماری در دنیا دریافت می کنیم این است 
که ارتفاع موج سوم در کشور ما بلندتر بود، اگر موج 
چهارمی گرفتارمان کند ممکن است با افزایش تعداد 

جان باختگان روبه رو شویم.
- کشور در آستانه بحرانی خطرناک 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به 
از  دور جدیدی  تکرار  آستانه  در  می گوید  همشهری 
شیوع ویروس کرونا با ساده انگاری و غفلت هایی مواجه 
هستیم که می تواند این بار جان تعداد بیشتری از مردم 
را بگیرد: تاکنون ۳ بار شاهد اوج گیری شیوع ویروس 
و  سهمگین تر  که  سوم  موج  در  بوده ایم.  کشور  در 
خسارت بارتر از موج های اول و دوم بود تنها در یک شب 
هموطن   ۱۷ مرگ  شاهد  فیروزگر  بیمارستان  در 
بودیم. فرهاد زمانی با بیان اینکه، انتشار اخباری مبنی 
برساخت واکسن کرونا، حساسیت مردم را به رعایت 
پروتکل های بهداشتی کاهش داده است، می گوید: خبر 

کشف واکسن منجر به ایجاد امیدهایی در مردم شده 
است. حتی اگر واکسن کشف شده باشد تا مرحله انجام 
واکسیناسیون عمومی ماه ها باید درانتظار بمانیم. این 
در حالی است که مردم با کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشتی، افزایش دوباره تعداد مرگ ومیرهای ناشی از 
بیمارستان ها  در  ویژه  مراقبت  در بخش های  بیماری 
دسترس  در  فعلی  شرایط  در  واکسن  زده اند.  رقم  را 
نیست و تنها سالحی که اکنون در اختیار داریم رعایت 
فاصله گذاری فیزیکی و اجرای کامل دستورالعمل های 
بهداشتی است. زمانی حرفش را اینطور ادامه می دهد: 
اگر رعایت پروتکل های بهداشتی به سرعت افزایش پیدا 

نکند از این پیچ بحرانی به سالمت عبور نخواهیم کرد.

نشانه های اوج گیری دوباره کرونا

- توجه به عیب های خودمون:
به جای تمرکز بر عیب های همسرتون، به عیوب خودتون و رفع 

اونا توجه داشته باشید.
- فکرکردن قبل از حرف زدن:

موقع صحبت با همسر، اول فکر کنین و بعد نظرتون رو بگید. 
اگه فکر می کنید حرف تون اثرات منفی داره، نگید.

- نقد کارها نه افراد:
و  ببینین  رو  لیوان  پر  نیمه  همسرتون،  عیب  دیدن  به جای 
نقدهاتون رو نسبت به کار و نه شخصیتش، بدون کنایه، با حسن 

 نیت، لحن دوستانه و بامحبت بگید.
- دوری از عیب جوها:

در  و عیب جویی سعی  منفی نگری  با  و دوستانی که  افراد  از 
خراب کردن زندگی خانوادگی تون رو دارن، دوری کنید و اونا رو 

دشمن ترین افراد به خود بدونید.
- تغافل و پنهان کاری:

ضعف های اخالقی همسرتون رو پنهان کنین، طوری که حتی 
نزدیک ترین دوستان و بستگان هم از اونا باخبر نشن.

»این مطالب برگرفته از آیات و روایات است«

از حدود ۸/۵ میلیون پسر و ۸/۵ میلیون دختر دهه شصتی، ۲/۱ میلیون 

پسر و ۲/۱ میلیون دختر هنوز مجردند؛ مجردهایی که در بازه های سنی 

۳۰ تا ۳۹ سال قرار می گیرند. در دانش جمعیت شناسی، واژه تجرد قطعی 

برای جمعیتی به کار گرفته می شود که بدون حتی یک بار ازدواج، وارد 

سن 4۰ سالگی شده اند/شهروند

کرامات شیخ و چند پرسش!

احمد زیدآبادی در یادداشتی در کانال خود نوشت: شیخ کاظم صدیقی در 

گفتگویی با شبکۀ تلویزیونی قرآن »کرامات« مهمی را به شیخ محمدتقی 

او زمان دقیق فوت خود را  مصباح یزدی نسبت داده و گفته است که 

پیش بینی کرده و گفته بود که باغ بزرگی هم برای وی تدارک دیده شده و 

دو هفته بعد او را به آنجا می برند.

اینگونه ادعاها در مورد اشخاص، بعضاً در بین برخی اهل منبر رایج است و 

بدبختانه چون آزمون پذیر هم نیست هر فردی در مورد افراد موردعالقۀ خود 

می تواند هر چه را که میلش کشید به آنها نسبت دهد. طبعاً مادامی که افرادی 

نظیر مجری همین شبکۀ قرآن یافت شوند که پس از شنیدن این قبیل 

ادعاها به عالمت تأیید بگویند؛ عجب! نقل این ادعاها ادامه خواهد یافت!

اینجا اما یکی - دو پرسش قابل طرح است که جا دارد آقای صدیقی به 

آنها پاسخ دهد. اول اینکه اگر مصباح یزدی تاریخ دقیق فوت خود را به 

اطرافیان اطالع داده و وقوع مرگ در آن ساعت برایش مسجل شده بود 

پس چرا در هنگام بیماری او، دفترش مرتب اطالعیه می داد و از »مؤمنان« 

درخواست می کرد که برای سالمتی و بهبود حال او به درگاه خداوند دعا 

و تضرع کنند؟

دوم آنکه آقای مصباح که از تاریخ دقیق فوت خود و حتی وسعت باغی که 

برای او تدارک دیده شده، مطلع بوده است، چطور اطالع نداشته که محمود 

احمدی نژاد از مسیر موردنظر او »منحرف« می شود و بنابراین پیروزی او 

در انتخابات سال 84 را به مدد امام زمان نسبت داده است؟ کاظم صدیقی 

درعین حال مدعی شده که آقای مصباح در حین غسل دادنش چشمانش 

را گشوده و به روی غسال لبخند زده است! این یعنی اینکه از نظر پزشکی 

او تا آن لحظه زنده بوده و بنابراین، تیم پزشکیش باید توضیح دهد که اواًل 

چرا جواز فوت فردی را که چشم باز کرده و لبخند زده، صادر کرده و ثانیاً چرا 

پس از بروز این عالئم حیاتی، مانع دفن او نشده است؟

منبع: کانال بهار نیوز

رکورد مسن ترین خواهر و برادر ها

 

کراچی: ۱۲ خواهر و برادر با ثبت مجموعاً ۱۰4۲ سال و ۳۱۵ روز رکورد 

جهانی مجموع سن خواهر  و برادر های یک خانواده را به خود اختصاص 

داده اند.

 به گزارش آدیتی سنترال، یکی از خواهران این خانواده پاکستانی که ۷۵ 

سال دارد نخستین بار ایده ثبت چنین رکوردی به ذهنش رسید و سپس 

مأمورهای کتاب جهانی گینس هم ایده او را پذیرفتند. به این ترتیب آنها 

افزون بر ثبت یک رکورد  جهانی برنده ۱۰ هزار دالر جایزه ثبت رکورد 

هم شدند.

 اخبار کوتاه خبر

 هوشنگ نوبخت



66
چهار شنبه چهار شنبه 11 بهمن مـاه بهمن مـاهآگهیآگهی

13991399 / شمـاره  / شمـاره 132132

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رامهرمز - رامشیر که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است،لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، و گواهی مشعر 
بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند، در ضمن برابر ماده3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد. ضمنًا مهلت 

اعتراض به آگهی های اصالحی از تاریخ انتشار یک ماه می باشد./
امالک واقع در بخش 3 رامهرمز- رامشیر

1. آقای محمد رئیسی فرزند عیسی دارای کدملی 6629550668 بشناسنامه 5077 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه یکباب خانه 
بمساحت 252/94 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیایان امام خریداری شده از 

مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.

به ششدانگ  از رامشیر نسبت  2. آقای سیدیحیی موسوی فرزند سیدکریم دارای کدملی 1900017581 بشناسنامه 1900017581 صادره 
نفت  خیابان  رامشیر  آدرس  به  رامشیر   - رامهرمز   3 بخش  در  واقع  اصلی   49 پالک  از  قسمتی  مترمربع   196/02 بمساحت  خانه  یکباب 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت 

رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

3. خانم راضیه شریفات فرزند مهدی دارای کدملی 6629535677 بشناسنامه 3579 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 246/13 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهید رجائی  خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمید حسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

4. آقای عبدالحسین حمید فرزند محیل دارای کدملی 6629831977 بشناسنامه 33 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 211/47 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر بلوار چراغزاده شرقی  خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

5. آقای حمزه خالدی فرزند عبیس دارای کدملی 6620082394 بشناسنامه 6620082394 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب 
توحید   رامشیر خیابان  آدرس  به  رامشیر   - رامهرمز   3 بخش  در  واقع  اصلی  از پالک 49  مترمربع قسمتی  بمساحت 157/47  ساختمان 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت 

رسمی حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

به  از هندیجان نسبت  6. آقای سیدیعقوب موسوی سید عباسی فرزند سیدیوسف دارای کدملی 6619732917 بشناسنامه 216 صادره 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 224/35 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر کوچه 
انتظار  خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و 

مالکیت رسمی حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

7. خانم مریم عموری فرزند عبدالحسن دارای کدملی 6629829026 بشناسنامه 25 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 186/08 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان ولیعصر خریداری شده از 
مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی عبدالحسن 

عموری نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

8.  آقای حسن محمودی پور فرزند علی دارای کدملی 6629553705 بشناسنامه 5381 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 84/19 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شریعتی خریداری شده از 
مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی علی اکبر 

مرادی احدی از ورثه زیدان مرادی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

9.خانم زهرا عموری فرزند عبدالحسن دارای کدملی 6629532163 بشناسنامه 3228 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 264/70 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان ولیعصرخریداری شده از 
مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی عبدالحسن 

عموری نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

10.آقای کریم عساکره فرزند حمید دارای کدملی 6629889932 بشناسنامه 429 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 171/76 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر کوچه شهید طالوری  خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

مرتضی بهبهانی خلف آبادی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

11.آقای عظیم مهدوی فرزند عزیز دارای کدملی 1910123250 بشناسنامه 12315 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
233/74 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابن آیت اله سعیدی خریداری شده 
از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی ابراهیم 

آلبوغبیش نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

12.آقای عبدالزهرا عموری فرزند عبدالحسن دارای کدملی 6629822250 بشناسنامه 55 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 254/47 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان ولیعصر خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

عبدالحسن عموری نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

آگهی اصالحی برابر آرای اصالحی
امالک واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر

13. آقای کریم صفائی فرزند عاصی دارای کدملی 6629530391 بشناسنامه 3051 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 200/55 مترمربع قسمتی از پالک 1305 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شریعتی 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت 
رسمی زیدان مرادی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.))در رای صادره قبلی حدود و مساحت ملک مورد تقاضا اشتباه قید 

گردید، که بشرح فوق اصالح و اعالم می گردد((

مغازه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  رامشیر  از  بشناسنامه 3051 صادره  دارای کدملی 6629530391  فرزند عاصی  کریم صفائی  آقای   .14
بمساحت 85/17 مترمربع قسمتی از پالک 1375 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شریعتی 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت 
رسمی زیدان مرادی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.))در رای صادره قبلی حدود و مساحت ملک مورد تقاضا اشتباه قید 

گردید، که بشرح فوق اصالح و اعالم می گردد((
  

 شاهینی فر ،  رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز
تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/01

  ))آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز- رامشیر((

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

دعوی را به این اداره ارائه نمایند، در ضمن برابر ماده3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد. 
امالک واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر

خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  رامشیر  از  صادره   3393 بشناسنامه   6629533811 کدملی  دارای  حاتم  فرزند  حطاوی  مکی  آقای   .1
بمساحت 164/94 مترمربع قسمتی از پالک 39 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان صیاد شیرازی  خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

فرید عبداله نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
2.آقای جابر فرخ سرشت فرزند حسین دارای کدملی 1950916766 بشناسنامه 8 صادره از بندرماهشهر نسبت به سه دانگ عرصه یکباب 
ساختمان تجاری - مسکونی بمساحت 643/04 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر 

خیابان منتظری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
3.سیدمسعود پورموسوی فرزند عبداله دارای کدملی 6629862201 بشناسنامه 553 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه یکباب 
خانه بمساحت 146/67 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان ولیعصر خریداری 

شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
4.خانم رقیه پورموسوی فرزند سیدحمود دارای کدملی 6629740191 بشناسنامه 188 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه یکباب 
خانه بمساحت 223/73 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر امام خمینی خریداری 

شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
5.آقای سیدمحمدرضا پورموسوی فرزند عبداله دارای کدملی 6629564091 بشناسنامه 6420 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه 
یکباب خانه بمساحت 148/85 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر 00 خریداری شده 

از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
6.آقای مهدی نیکنام فرزند نصراله دارای کدملی 6629553306 بشناسنامه 5341 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه یکباب خانه 
بمساحت 165/61 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان جمهوری خریداری شده 

از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
7.آقای مرتضی محمودی پور فرزند محمد دارای کدملی 6629819756 بشناسنامه 3 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه یکباب 
امام خمینی  رامشیر خیابان  آدرس  به  رامشیر   - رامهرمز  در بخش 3  واقع  اصلی  از پالک 49  مترمربع قسمتی  بمساحت 186/30  خانه 

خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
8.آقای محمدعلی رامهرمزی فرزند عبدالرضا دارای کدملی 6629895517 بشناسنامه 987 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه 
یکباب ساختمان بمساحت 254/11 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان طالقانی 

خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
9.آقای محمدرضا غبیشاوی فرزند عطیه دارای کدملی 6629824441 بشناسنامه 2 صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه یکباب 
ساختمان بمساحت 363/72 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان منتظری 

خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
از رامشیر نسبت به سه دانگ  10.آقای سیداحمد موسوی فرزند سیدعلی دارای کدملی 1900205343 بشناسنامه 1900205343 صادره 
عرصه یکباب خانه بمساحت 319/19 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهید 

طاهری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر.
11.آقای غالمحسین شیرعلی فرزند رشید دارای کدملی 6629699890 بشناسنامه 402 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 12 متری فرعی امام علی 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت 

رسمی مرتضی بهبهانی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
12.آقای عبدالوهاب منیعی فرزند کاظم دارای کدملی 6629800672 بشناسنامه 2 صادره از رامشیر رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 594/98 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 22 بهمن  
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت 

رسمی حمید حسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  رامشیر  از  صادره   2 بشناسنامه   6629806591 کدملی  دارای  جاسم  فرزند  آلبوشوکه  محمد  13.آقای 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان سعیدی  خریداری  بمساحت 230/81 مترمربع قسمتی 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
14.آقای محمد آلبوشوکه فرزند جاسم دارای کدملی 6629806591 بشناسنامه 2 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به آدرس رامشیر خیابان سعیدی  خریداری  از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر  بمساحت 420/41 مترمربع قسمتی 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
15.خانم رسمیه مژدهی زمانی فرزند حبیب دارای کدملی 1751704939 بشناسنامه 7801 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
امام علی خریداری  از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان  بمساحت 180/90 مترمربع قسمتی 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
یکباب  به ششدانگ  نسبت  از خرمشهر  بشناسنامه 3985 صادره  دارای کدملی 1827992468  فرزند محمد  بستام  عبدالزهرا  16.آقای 
خانه بمساحت 163/27 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر پانصددستگاه خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
17.آقای عزیز مهدوی فرزند ابراهیم دارای کدملی 6629796594 بشناسنامه 48 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 200/55 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهید کناوی  خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

ابراهیم آلبوغبیش نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب  18.آقای فاضل شریفی فرزند عبید دارای کدملی 1900033968 بشناسنامه 1900033968 صادره 
خانه بمساحت 172/45 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان امام علی خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
19.آقای حسین کیانی دوست فرزند نعیم دارای کدملی 1900076551 بشناسنامه 1900076551 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 239/15 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان ولیعصر خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  رامشیر  از  4 صادره  بشناسنامه  کدملی 6629868986  دارای  مجید  فرزند  عبدالعظیم حمید  20.آقای 
به آدرس رامشیر خیابان آزادگان خریداری  از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر  بمساحت 153/79 مترمربع قسمتی 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

حمیدحسنی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
21. خانم امینه صریحی نژاد فرزند ناصر دارای کدملی 6629576667 بشناسنامه 7678 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 204/46 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهید منتظری خریداری 
شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی 

احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.
22. خانم مکیه صوالح فرزند تایه دارای کدملی 1815974117 بشناسنامه 844 صادره از آبادان نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
317/78 مترمربع عرصه سه دانگ قسمتی از پالک 49 اصلی و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه پالک 36 فرعی از 49 اصلی واقع در 
بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شریعتی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره 

اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی سیدسعیدهاشمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان.

شاهینی فر، رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز
تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/01

193/م/الف

  ))آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز- رامشیر((
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داستان
داستان انوشیروان با موزه فروش )کفشگر(

در گیر و دار جنگ انوشیروان با رومیان، جنگ به پیرامون شام که در 
گستره ی سرزمینی ایران بود، کشیده شد. به درازا کشیدن جنگ شوند 

تهی شدن گنِج سپاه و نیازهای سپاهیان شد.
»از اندازه ی لشکر شهریار

کم آمد درم تنِگ سیسد هزار«
بازرگانان و  از  بنابراین شد که  با بزرگمهر هم اندیشی کرد و  انوشیروان 
سرمایه داران بومی وام خواهند. پس از جستجو یک موزه فروش )کفشگر( 

پدید آمد و پذیرفت که هزینه ی نیازهای لشکر ایران را بپردازد.
»بدو کفشگر گفت کین من دهم

سپاسی ز گنجور بر سر نهم«
کفشگر از بزرگمهر خواست که در برابر پرداخت هزینه، از شاه بخواهد که 
پروانه دهد تا کودک او به فرهنگیان سپرده شود و خواندن و نوشتن و 

کارهای دیوانی بیاموزد.
بزرگمهر داستان موزه فروش و توانایی او برای پرداخت هزینه های لشکر 
را به آگاهی انوشیروان رسانید. انوشیروان شگفت زده شد که چگونه در 
گستره ی فرمانروایی او یک کفشگر می تواند از پس هزینه های یک لشکر 

بزرگ برآید!
»چنین گفت ازآن پس که یزدان سپاس

مبادم مگر پاک و یزدان شناس
که در پادشاهی یکی موزه دوز

برین گونه شادست و گیتی فروز
که چندین درم ساخته باشدش

مبادا که بیداد بخراشدش«
به  فرزندش  سپردن  و  فروش  موزه  خواهش  و  آرزو  از  سپس  بزرگمهر 
فرهنگیان سخن گفت. انوشیروان را خشم در برگرفت و فرمان داد تا هر 
چه از موزه فروش گرفته اند، پس فرستند! انوشیروان با دبیر شدن کودکانی 

از طبقات پایین دست، همدستان نبود.
»چو بازارگان بچه گردد دبیر
هنرمند و با دانش و یادگیر

چو فرزند ما برنشیند به تخت
دبیری ببایدش پیروز بخت
هنر یابد از مرد موزه فروش

سپارد بدو چشم بینا و گوش
به دست خردمند و مرد نژاد

نماند جز از حسرت و سردباد!
شود پیش او خوار مردم شناس
چو پاسخ دهد زو پذیرد سپاس
به ما بر پس از مرگ نفرین بود
چن آیین این روزگار این بود!«

- پس از اینکه درم های کفشگر را پس فرستادند دلش پردرد و غم شد:
»فرستاده برگشت و شد با درم

دل کفشگر گشت پردرد و غم!«
بن مایه: شاهنامه ی فردوسی - پیرایش استاد خالقی مطلق

سیل  مدیری،  دورهمِی  در  انوشه  دکتر  حضور 
طرفداران فرهنگ هالکویی، اکسپلور اینستاگرام 
هر ایرانی که بعید است نشانی از نفراتی، چون 
هالکویی و انوشه خالی باشد، همه و همه نشان از 
گسترش نوعی از روانشناسی می دهد که یک فرد 

در رأس آن قرار دارد.
سیل  مدیری،  دورهمِی  در  انوشه  دکتر  حضور 
طرفداران فرهنگ هالکویی، اکسپلور اینستاگرام 
هر ایرانی که بعید است نشانی از نفراتی، چون 
هالکویی و انوشه خالی باشد، همه و همه نشان از 
گسترش نوعی از روانشناسی می دهد که یک فرد 
در رأس آن قرار دارد، غالباً تعمیم دهنده هست و 
توصیه های کلی دارد، اتکا به نظرات نفراتی، چون 

هالکویی و امثالهم آیا خوشبختی می آورد؟
این مدل از نصایح و توصیه های روانشناسی، به 
شکلی از کاسبی شبیه است یا واقعاً دلسوزانه و 
راهگشاست؟ چرا این پدیده ها محبوب شده اند؟ 
در اینجا کامنت های دو اکانت از توئیتر را اینجا 
را  مخالفان  و  موافقان  جدل  و  بحث  گذاشتیم، 
پشت هم آوردیم، شاید از میان نظرات به نتیجه ای 
برسید، احتماالً نیاز داریم دراین باره بیشتر و بهتر 

تبادل نظر کنیم.
شهر  در   ۱۳۲۳ متولد  هالکویی  فرهنگ 
روان درمانگر،  روانشناس،  یک  او  است.  شیراز 
لس آنجلس  در  دانشگاه  استاد  جامعه شناس، 
دارای  جامعه شناسی  رشته  در  او  است.  آمریکا 
مدرک دکترا و در رشته های روانشناسی، اقتصاد 
و مشاوره ازدواج دارای مدرک فوق لیسانس است.

او پیش از انقالب استاد دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران بوده است. دکتر فرهنگ هالکویی 
دانشگاه  در  تحصیالتش  بردن  پایان  به  از  پس 
بازگشت.  ایران  به   ۱۳۵۳ سال  در  آمریکا  یوتا، 
مدتی سرپرست کمیته فرهنگی ـ اجتماعی در 
سازمان  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  معاونت 
رادیو و تلویزیون ملی ایران بود، اما پس از چند 
سال به دلیل اختالف نظر با مسئوالن تلویزیون، به 

آمریکا بازگشت. فرهنگ هالکویی در حال حاضر 
مدیر مرکز بهزیستی بورلی هیلز است و به عنوان 
مرکز  این  در  کودکان  و  خانواده  ازدواج،  مشاور 

مشغول فعالیت است.
از سال ۲۰۰۰ میالدی تاکنون برنامه تلویزیونی 
و همچنین رادیویی راز ها و نیاز ها را اداره و اجرا 
آن  تماس گیرندگان  شمار  تاکنون  که  می کند 
فرهنگ  است.  رسیده  نفر   ۲۷۰۰۰ از  بیش  به 
فارسی زبان  رادیویی   ۱۳۹۲ سال  در  هالکویی 

برای ایرانیان در شهر لس آنجلس تأسیس کرد.
دکتر سید محمود انوشه سال ۱۳۴۵ در خوزستان 
تیپولوژی،  و  روانشناسی  متخصص  شد،  متولد 
محقق، نویسنده و استاد دانشگاه و کارشناس و در 

دوره ای مشاور وزیر فرانسه هم بوده است.
و  لبنان  و  ایران  دانشگاه های  تحصیل کرده  او 
فرانسه است و در گفتار و فن بیان و سخنوری و 

شعر و ادبیات بسیار تبحر دارد و ماهر است.
کلیپ هایی از دکتر انوشه در شبکه های اجتماعی 
پربازدید شده که ادعای جالبی را درباره مرد ها 
ازدواج مطرح کرده است. چندی پیش دکتر  و 
انوشه در یک کلیپ یک دقیقه ای که صحبت های 
قبل و بعدش مشخص نیست، می گوید: »خانم ها 
این جمله را بنویسند که وقتی مردی به خانمش 

می گوید تنها تو را دوست دارم، دقیقاً شبیه این 
است که یک زن قول داده که برود و مغازه ها را 
نخرد. هیچ مردی روی  ولی هیچ چیزی  بگردد، 
کره زمین این جوری نیست مگر این که از ساختار 

مرد بودن خارج شده باشد!«
یک  در  انوشه  دکتر  اظهارنظر های  همچنین 
برنامه تلویزیونی درباره وضعیت معیشتی مردم 
گفت:  او  شد،  پربازدید  اجتماعی  شبکه های  در 
دادیم، ۳۰۰۰  در کشوری که ۲۱۹ هزار شهید 
صندلی مدیریتی داریم؛ یعنی به ازای هر صندلی 
۷۳ شهید دادیم؛ برای هر یک صندلی یک کربال 
را پشت سر گذاشتیم. اما چه کردیم؟ ملت چقدر 

باید تاوان بدهند؟
و  سالمت  روانشناس  پورشریفی،  حمید  دکتر 
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی در گفت وگویی 
با »روزنامه همشهری« دراین باره گفت: فراموش 
نکنیم افراد متخصص هیچ گاه نصیحت نمی کنند 
بلکه  نمی گیرند  تصمیم  او  برای  فرد  به جای  و 
فرد  به خود  را  روش های درست تصمیم گرفتن 
یاد می دهند. اما گاهی صرف داشتن تحصیالت، 
پروانه و مجوز فعالیت هم دلیل قاطع و کافی برای 
انتخاب درست نخواهد بود، بنابراین مداخله های 
روانشناسی فقط نمی توانند به فضا های مجازی 

و اینستاگرامی و حتی گفتگو در اینگونه فضا ها 
محدود شوند؛ در واقع مشاوره روانشناسی حتما 
باید از فضای الزم و واقعی هم برخوردار باشد؛ نه 

صرفا در فضایی مانند اینستاگرام.
بعضی افراد معموال جذب گروه هایی می شوند که 
فالوئر و  با خرید  یا طرفداران زیادی )ولو  فالوئر 
غیرواقعی( داشته باشند، چون فکر می کنند کسی 

برای  می تواند  حتما  دارد  زیادی  مخاطبان  که 
گرفتن مشاوره هم قابل قبول و اطمینان باشد. این 
موضوع یکی از مواردی است که می تواند درفضای 
مجازی باعث خطای شناختی و اشتباه در انتخاب 
روانشناس  یا  مشاوره  گرفتن  برای  مخاطبان 

متخصص شود./برترین ها

از فرهنگ هالکویی تا انوشه؛ روانشناس یا کاسب؟

خسرو پرویز ساسانی
گشنسپ  پور  بهرام  بر  چیرگی  از  پس  پرویز  خسرو 
مردمان  از  انتقام گیری  برای  وی،  ترور  و  )چوبین( 
شهر ری که همشهریان و یاران بهرام در خیزش او بر 
ضد پادشاهی خسرو بودند، دست به کارهای شگفتی 
و هم هوشمندانه.  است  که هم شگفت انگیز  می زند 
ناگفته نماند که خسروپرویز با آنکه پادشاهی ناکارآمد و 
ستمگر بشمار می رود، پادشاهی هوشمند است که البته 

بیشتر از هوش خود در راه بد بهره می گیرد.
 خسرو به بزرگان دربار فرمان می دهد تا گرداگرد جهان 
بگردند و نابخردترین و شوم ترین و زشت ترین مرد را 

برای گماشتن به فرمانروایی ری نزد او آورند!
به دستور گفت آن زمان شهریار

که بدگوهری باید و نابکار

که یک چند باشد به ری مرزبان
یکی مرد بی دانش و بدزبان

چنین گفت خسرو که بسیارگوی
نژند اختری بایدم سرخ موی

تنش سرخ و بینی کژ و روی زشت
همان دوزخی روی و دور از بهشت

پس از چندی جستجو، سرانجام چنین مردی به چنگ 
او هم بی درنگ آن  و  نزد خسرو می برند  و  می آورند 
مرد شوربخت را به فرمانروایی و مرزبانی ری می گمارد.

فرمان خسرو،  و  درخواست  به  بنا  گماشته ی خسرو 
برای تنبیه مردمان ری دست به کاری شگفت می زند. او 
فرمان می دهد همه ی گربه های شهر را گرفته و بکشند! 
سپس فرمان می دهد که همه ی ناودان های خانه ها باید 

شکسته شود!
با این فرمان شگفت پس از چندی خانه ها پر از موش 

خوراک  بود،  مردمان  نزد  خوراکی  از  چه  هر  و  شد 
موشان شد؛ زیرا دیگر گربه ای نبود که موش ها را شکار 

کند.
همه خانه از موش بگذاشتند

دل از بوم آباد برداشتند
از دیگر سوی بهنگام باران ناودانی بر پشت بام نبود و 
خانه ها از آب باران ویران گشت! چنین بود که خسرو 
بار دیگر از هوش خود در راه کژ و نادرست بهره گرفت 
و بی آنکه خونی بر زمین ریخته شود، ری را ویران و 

مردمانش را آواره ساخت.
شد آن شهر آباد یکسر خراب

به سر بر همی تافتی آفتاب
همه شهر یکسر پر از داغ و درد
کس اندر جهان یاد ایشان نکرد

خسرو پرویز و کشتار گربه های ری!

مبحث »تصنیف« به دلیل گستردگی و ارتباط آن با موسیقی، همیشه 
با ابهام های زیادی روبرو بوده است. ابهام از این نظر که چون مرتبط با 
موسیقی بوده و موسیقی هم در ایران به دلیل سینه به سینه و نبود روشی 
علمی برای ثبت و مکتوب کردن آن و وابستگی آن در دوره های خاص 
به حاکمان و درباریان و استفاده خواص از آن و درعین حال پراکندگی 
و  پهناور  با سرزمینی  مردمی  میان  در  عامیانه  ترانه های  و  موسیقی 
تاریخی گسترده، همیشه برای تحقیق، با مشکالتی همراه بوده، ولی 
باوجود همین ابهام ها و مشکل کردن کار تحقیق، تاکنون تحقیقات زیاد 
و خوبی صورت گرفته ولی همچنان این موضوع تحقیقات گسترده تری 

را طلب می کند.
» تصنیف« به کالمی گفته می شود که به نحوی با موسیقی همراه باشد. 
برخی تصنیف را معادل ترانه می دانند درصورتی که ترانه یکی از مشتقات 
یا نوعی از تصنیف است که بیش از سایر انواع در ایران معمول و متداول 
بوده است؛ بنابراین عناصر عمده تصنیف، شعر و موسیقی است و چون 
انواع تصنیف وابسته به محتوای کالم و نوع شعر است، ناگزیر باید به انواع 
شعر که طی قرن ها به شکلی با موسیقی تلفیق شده است اشاره ای کرد.

»نوعی از انواع شعر هجایی که قبل از اسالم در ایران رایج بوده است، 
از همان جنس شعری بوده که ما امروز آنرا تصنیف می گوییم و آن را 
به اصطالح بعد از اسالم )قول- ترانه( می گفتند و گمان غالب آن است 
که: سرود یا چکامه شبیه به قصیده بوده و چامه شبیه غزل بوده و ترانه 
شباهت به تصنیف داشته است و گفتن و نواختن آن عام و شنیدن آن 
خاص طبقات دوم و سوم بوده است؛ بنابراین متناسب با انواع شعر، 
ساختن انواع تصنیف از قبیل سرود، چامه و ترانه نیز معمول بوده است.

 اقسام تصنیف:
 ۱- سرود، ۲- چامه، ۳- ترانه

۱- سرود: سرود یا چکامه که اعراب آن را اغانی )جمع اغنیه به معنای 
به طور  را  آن  افرادی  وجهی،  به  که  تصنیفی ست  می گویند،  سرود( 
گروهی یا دسته جمعی اجرا می کنند، بی شک اگر بخواهیم سرود را فقط 
به ترانه های مهیج که دارای اشعاری انقالبی، میهنی و یا تبلیغاتی است 
و امروزه با عنوان سرود معمول است محدود کنیم، کاری بس نادرست 

است.
بنابراین این نوع از موسیقی را ازنظر محتوا، می توان به سه دسته تقسیم 

کرد:
الف- سرودهای مذهبی، ب- سرودهای رزمی و رسمی، ج- سرودهای 

بزمی
الف- سرودهای مذهبی:

این تصنیف ها حالتی شبیه قصیده داشته اند که در آنها ممدوحی و 
یا معبودی مورد نظر بوده است. )بی شک این نوع سرودها بدون وزن 
به  نوع سرودها، می توان  این  نمونه  بهترین  بوده اند(  امروزی  قافیه  و 
سرودهای زرتشت که به گاتها )هفده سرودی است که زرتشت پیامبر 
ساخته( معروف است اشاره کرد که این آثار، دارای وزنی آزاد و یا احتماالً 
وزنی سنگین داشته اند. به عنوان نمونه به یکی از سرودهای زیر می توان 

اشاره کرد:
» از تو می پرسم ای اهورا مزدا

براستی مرا آگاه فرما
کیست نگهدار امن زمین در پایین و سپهر

کیست آفریننده آب و گیاه

کیست که به ابر و باد
تندروی آموخت

کیست ای مزدا...«
به طورکلی، تأثیر موسیقی بر پیامبران و رهبران مذهبی، از روزگاران 
کهن پوشیده نبوده است. داوود نبی خود آوازی خوش داشته است 
و آنچنان با لحنی مطلوب ادای مقصود می کرده که خلق، نیات وی را 
از دل وجان پذیرا شده است. مانی و زرتشت نیز فرمانهای یزدانی را با 
نواهای موسیقی می آمیختند تا تأثیر آن دوچندان گردد...قرائت قرآن به 
تجوید و گفتن اذان با صدایی خوش، نوحه خوانی با آواز مطلوب بر همین 

آیین و نظریه استوار بوده و هست.
ب- سرودهای رزمی یا رسمی:

این سرودها معموالً در میدان جنگ و یا مراسم رسمی و جشن هایی 
و  می شد  خوانده  نوروز  جشن  و  سده  جشن  مهرگان،  جشن  مانند 

بی گمان دارای وزنی مهیج بوده.
چنین  کورش  بهرخصال  راجع  کتابی  در  یونانی  نامدار  مورخ  زنوفن 
عادت خود،  بر  بنا  آشور،  ارتش  به  هنگام حمله  کورش  می نویسد:« 
سرودی آغاز کرد که سپاهیان با صدایی بلند و با احترام و ادب زیاد 
دنبال آن را بخواندند و چون سرود به پایان رسید، آزادمردان با قدمهای 

مساوی و با نظم تمام به راه افتادند.«
در جای دیگر می نویسد:« در نیمه شب که صدای شیپور عزیمت بلند 
شد، کورش سردار سپاه را فرمان داد تا با همراهان خود و در جلوی 
صفوف سپاهیان قرار گیرند ... بعد کورش می گوید: » همین که من 
به محل مقصود رسیدم و حمالت دو سپاه نزدیک شد، سرود جنگی 
را می خوانم و شما بی درنگ جواب مرا بدهید، در موقع حمله چنان که 
گفته بود، کورش سرود جنگ را آغاز کرد و سپاه همگی با وی هم آواز 

شدند.«
از این دو سند که نزد مورخان و محققان اعتبار کافی دارد، این طور 
بوده است که  این سرودها چنان  اجرای  استنباط می شود که شیوه 
سراینده ای ابتدا آن را می خواند و دیگران همان را تکرار می کردند. به 
ظن غالب، سرودهای رسمی نیز به همین منوال اجرا می شده یعنی در 
مجالس رسمی، سراینده ای مثاًل دستان خسروانی را می سرود و دیگران 

جمله به جمله همانها را اجرا می کرده اند.
ج- سرودهای بزمی:

از آیت نوع سرود که مختص مجالس سرور و شادمانی بوده، شاعران 
به وفور نام برده اند و از فحوای سخن آنان چنین برداشت می شود که 

این سرودها وزن و اشعاری شاد و احتماالً مضمونی عاشقانه داشته اند.
کریستنسن مستشرق دانمارکی در کتاب ایران در زمان ساسانیان درباره 

موسیقی دوران ساسانیان آورده است:
» در این دوره همچنان که ذائقه را با خوراک های لذیذ و نوشیدنی گوارا 
که شامه را با بوهای خوش می پروراندند، سامعه را نیز با الحان  دلکش 
موسیقی که بامهارت و استادی ترکیب یافته بود، پرورش می دادند...در 
بزم های خاص، رئیس تشریفات)خرم باش(به استادان موسیقی دستور 

می داد که فالن سرود یا فالن مقام را بنوازند...«
فردوسی گوید:

سرودی به آواز خوش برکشید
که اکنون تو خوانیش داد آفرید

زننده دگرگون بیاراست رود 

برآورده ناگاه دیگر سرود
که پیگار گردش همی خواندند

همی نام از آواز او راندند 
برآمد دگرباره آواز رود 

دگرگونه تر ساخت بانگ سرود
همان سبز در سبز خوانی کنون

برینگونه سازند مکر و فسون
چه بسیار دیده و شنیده شده که موسیقیدانان و آهنگسازان نامدار، به 
هنگام ضرورت،با نیروی هنر خود، در اراده حاکمان ایجاد تزلزل کرده اند.

بهترین نمونه اینگونه آثار قطعه »بوی جوی مولیان آید همی« رودکی 
است.

۲- چامه:
چامه را که اعراب غزل)قول و غزل(گویند، تصنیفی است عاشقانه و 
اشعارش بنابر معمول دوازده هجایی بوده و آهنگ آن نیز وزنی نسبتاً 

سبک  داشته است.
اگر در اشعار متقدمان که از الفاظ »قول« و »غزل« و »چامه« مدد 
گرفته اند به تعمق بنگریم، در تین زمینه نیز به وجود انواع مختلف از 

این نوع تصنیف پی خواهیم برد. چامه نیز به انواع زیر تقسیم می شود:
الف- ممکن است عاشقانه بوده باشد، در این صورت وزن آن مطمئناً 

سبک نبوده مانند برخی از دوبیتی ها.
ب- ممکن است وصفی بوده باشد، چنانچه ملک الشعرا بهار می نویسد:

از  کوتاه  داستانهای  و  روایات  شرح  مختص  می رسد  نظر  به  »چامه 
پهلوانی سداران، کارهای شگفت در جنگ و شکار، حکایتهای عاشقانه 

و یا توصیف شجاعت جوانان و دلیرمردان باشد...« بنابراین، تصنیفی که 
در وصف شخص یا چیزی باشد طبعاً نمی تواند دارای وزنی سبک باشد...

مشخصات موسیقی و شعر چامه:
اول: چامه نمی تواند حالت و حرکتی سبک داشته باشد.

دوم: محتوای شعر و حتی فرم کلمات، حرکت سریع رانشان نمی دهد.
سوم: وزن چامه متناسب با شأن نزولش می باشد.

چهارم: اشعار این نوع چامه، در قالب اشعار عروضی نبوده.
گردآورنده و تهیه کننده: فراز

سیری اجمالی در تاریخچه تصنیف و مشتقات آن از ابتدا تاکنون
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از دریچه دوربین/ عکاس: عبدالخالق طاهری

100 مکان دیدنی در ایران زمین که باید دید
قسمت دهم

جمع آوری و تألیف: کورش مقصودي
- کویر مرنجاب:

راههاي دسترسی: شهرستان آران و بیدگل در 5 کیلومتري شمال 
کاشان پس از طی مسافتی در حدود 5 کیلومتر در جاده آسفالته به 
سمت شمال به 3 راهی کارخانه فوالد کویر میرسیم. از اینجا مسیر 

خاکی و اصلی مرنجاب در جهت شمال شرقی آغاز میگردد.
کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل از توابع شهرستان 
کاشان در استان اصفهان قرار دارد. مرنجاب در اصل نام کاروانسرا 
و قناتی بوده است که در زمان شاه عباس صفوي بنا نهاده شد و 
پس از آن مناطق پیرامونی آن به کویر مرنجاب شهرت یافته است. 
در اصل منطقه مرنجاب جزیی از بیابان بند ریگ است و در شمال 
آن واقع شده است. این کویر از شمال به دریاچه نمک مسیله آران 
و بیدگل، از غرب به کویر مسیله و بیابان آب شیرین، از شرق به 
بیابان پشت ریگ و پارك ملی کویر و از جنوب به بیابان بندریگ 
و تپه های ماسه ای روان این بیابان و شهرستانهاي آران و بیدگل و 
کاشان محدود می شود. ارتفاع متوسط کویر مرنجاب از سطح آبهاي 
آزاد در حدود 850 متر می باشد قسمت عمده این کویر پوشیده از 
تپه های شنی و ریگزار است. کویر مرنجاب از نظر پوشش گیاهی 

بسیار غنی است.
جمله  از  پسند  شور  گیاهان  شامل  منطقه  گیاهی  پوشش  عمده 
درختهاي گز و تاق و بوته های قیچ است پوشش جانوري منطقه 
به دلیل وجود آب و غذاي فراوان بسیار غنی است ازجمله حیوانات 

موجود می توان به گرگ، شغال، کفتار،
مار،  مارمولک،  انواع  آفتاب پرست،  بزمجه،  شن  گربه  شنی،  روباه 
عقرب، تیهو عقاب و شاهین اشاره کرد. در سالهاي اخیر یک جفت 
پلنگ نیز در منطقه مرنجاب مشاهده شده است. جاده آران و بیدگل 
به مرنجاب و دستکن یکی از راههاي ارتباطی بوده که اصفهان را 
تهران متصل می ساخته است.  و  یزد، مشهد  به شهرهاي کاشان، 
در زمان صفویه مسیر اصفهان پایتخت و مشهد از اهمیت خاصی 
برخوردار بوده است. مسیر مرنجاب، اصفهان را از طریق کاشان به 
جاده سنگفرش اصفهان-مشهد متصل می ساخته است. این مسیر 
از گرمسار به طرف پایین منحرف شده و تا سیاه کوه ادامه می یابد 
و به جاده دستکن متصل می شود. دستکن در ادامه مسیر مرنجاب، 
محل انشعاب جاده ای بوده که کاشان را به گرمسار و ورامین مرتبط 
می ساخته و شاخه ای به طرف اردستان و شاخه ای به جانب یزد ادامه 
می یافته است. پس از ساخت کاروانسراها، تأمین آب موردنیاز آن از 
ملزومات بوده است. آب مرنجاب توسط یک قنات به طول 2500 
متر از قسمت شمالی کاروانسرا و در زمینهاي سست ماسه ای تأمین 
گردیده است. کندن چاه های متعدد در این زمینهاي ماسه ای به قدری 
مشقت بار بوده است که این منطقه به مرد رنج آب مشهور میگردد و 

در مرور زمان براي سادگی تلفظ به مرنجاب تغییر می یابد.

در میانه مسیر جاده خاکی 45 کیلومتري، به شیب تندي میرسیم که 
به آن » خطب شکن« میگویند. پس از عبور از خطب شکن در سمت 

شرقی مسیر، نمکزاري قرار گرفته که به چاه کنجه معروف است.
 طول این کویر در حدود 4 کیلومتر و عرض آن در حدود 2 کیلومتر 
است. این کویر در چاله ای آبرفتی مابین کویر مرنجاب و شهر آران 
واقع گردیده. پس از عبور از خطب شکن در سمت شرقی مسیر، 
نمکزاري قرار گرفته که به چاه کنجه معروف است. طول این کویر 
در حدود 4 کیلومتر و عرض آن در حدود 2 کیلومتر است. این کویر 
در چاله ای آبرفتی مابین کویر مرنجاب و شهر آران واقع گردیده. 
در حاشیه کویر زمینهاي پف کرده رسی به چشم می خورد. پس از 
خاکهاي پف کرده نوار باریکی )حدوداً 500 متر( از حوزه خیس دور 
کویر را فرا گرفته و پس از آن قشر نمکی نامنظمی به چشم می خورد. 
در این کویر پلتفرمهاي نمکی دیده نمی شود. این کویر حوزه آبریز 
رودخانه مشخصی نیست و از چشمه ای که در قسمت جنوب شرقی 
مسیر  ادامه  در  می شود.  تغذیه  کنجه«  »چاه  نام  به  واقع شده  آن 
مرنجاب پس از طی کردن مسافتی در حدود 35 کیلومتر از جاده 
خاکی به دو راهی دریاچه نمک میرسیم. این جاده براي عبور ایمن 
کامیون های معدن نمک که در قسمت غربی این نمکزار قرار گرفته 
احداث گردیده است. دریاچه نمک داراي فرمی شبیه به مثلت است 
که رأس آن به سمت شمال است. قاعده آن در حدود 65 کیلومتر 
و ارتفاع این مثلث 60 کیلومتر است. زمین این دریاچه پوشیده از 
رسوبات نمک است که براثر انباشته شدن سیالبها و آبهاي سطحی در 
طول قرنها پدید آمده است. عمق نمک این دریاچه بین 5 تا 54 متر 
متغیر است که توسط الیه های خاك رس از یکدیگر جداشده اند و بر 
روي حجم وسیعی از آبهاي زیرزمینی شور شناور است. با هر بار بارش 
و تبخیر آب در این دریاچه نمکهاي موجود کرت بندي هاي زیبایی 
به شکل پلی گن تشکیل می دهند که دیدن مناظر آن خالی از لطف 
نیست. پس از ورود به دریاچه نمک، کوه کم ارتفاعی در دید شمال 
شرقی خودنمایی میکند که کامال توسط قشر سفید نمک احاطه شده 
است. این جزیره معروف به سرگردان عاري از هرگونه پوشش گیاهی 
است. درباره دالیل ساخت قلعه و کاروانسراي )معروف به مرنجاب( 
در کنار دریاچه نمک، نقل است که شاه عباس باوجود ایجاد کاروانسرا 
و قلعه های متعدد در سراسر کشور، در این منطقه تأسیسات دفاعی 
تعبیه نکرده بود، چون تا آن زمان دشمنان به خاطر دریاچه نمک و 
گستره کویر، از این سوی به پایتخت هجوم نبرده بودند. حمله ازبکها 
و افغانها از طریق دریاچه نمک به کاشان که تا اصفهان پیش رفتند، 
شاه عباس را به صرافت انداخت تا در سال 1012 قمري سریعاً یک 
پایگاه نظامی در این منطقه ایجاد کند و جلوي تهدیدات را بگیرد. 
باالي کاروانسرا به شکل سنگرهاي دیدبانی است و ذکر شده است 
که همیشه 500 پاسدار مسلح در قلعه حضور داشتند و امنیت عبور 
کاال از چین به اروپا و بالعکس را در این منطقه تأمین می کردند. در 
فاصله 4 کیلومتري شرق کاروانسرا چاه آب شیرینی قرار دارد که به 

چاه دستکن شهرت دارد. وجود آب شیرین در این چاه بدلیل وجود 
فیلترهاي عظیم ماسه ای است که شورابه هاي زیرزمینی را تصفیه 
قرار  پایین در دسترس  با درصد نمک  کرده و آب نسبتا گوارایی 

میدهد. بهترین زمان سفر بهار و پائیز می باشد.
- دشت الر:

راههاي دسترسی: دشت الر از 5 مسیر قابل دسترسی است:
1- مسیر جاده هراز و پلور )بهترین مسیر( از بزرگراه بابایی وارد جاده 
هراز شوید. از رودهن و بومهن رد شوید. گردنه امامزاده هاشم را پشت 
سر بگذارید. بعد از مدتی دماوند را می بینید. حدود 10 دقیقه که 
رانندگی کنید میرسید به پلور. در سمت چپ خود دنبال مجسمه 
طالئی کوهنورد بگردید. مسیر فرعی که مجسمه با دست خود نشان 
میدهد را در پیش بگیرید. مسیر فرعی را بدون پیچیدن به چپ و 
راست ادامه دهید تا بعد از حدود ربع ساعت برسید به محیط بانی سد 
الر - 2 مسیر گردنه قوچ خانی: از رودهن و بعد از روستاي آردینه 
رد شوید و نیم ساعت در جاده خاکی رانندگی کنید تا برسید به 
دشت الر. خوبی این مسیر این است که بعد از رسیدن، درست وسط 

دشت هستید.
3- مسیر گرمابدر: با ماشین تا فشم و روستاي گرمابدر بروید. از 
محیط بانی تا گردنه خاتون بارگاه را یا پیاده بروید یا با ماشین عشایر. 

بعد از کمی پیاده روی به نزدیکی چشمه دوبرادر میرسید.
4- مسیر افجه: براي طی این مسیر باید کوهنوردي کنید. این مسیر 

یک مسیر مالرو قدیمی است که از روستاي افجه میگذرد.
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مرتع داران بومی است.
دشت الر که مدتهاست به پارك ملی الر تغییر نام داده، دشتی است 
بکر و پر شقایق. این دشت شقایق از تهران خیلی دور نیست )70 
کیلومتر )و همانطور که در نقشه زیر می بینید دقیقاً کنار لواسان 
واقع شده است. در محدوده دشت الر منطقه مسکونی وجود ندارد 
اما محل رفت و آمد و ییالق عشایر است. دشت الر به دلیل حیات 
وحش غنی از سال 54 به پارك ملی الر تغییر نام داده و از سال 61 به 
این سو به یک منطقه حفاظت شده تبدیل شد. از سال 70 هم از 15 
خرداد تا 15 شهریور منطقه شکارممنوع اعالم شده است. دشت الر 
از شمال به کوههاي شهرستان نور مازندران از شرق و شمال شرق به 
کوه دماوند، از جنوب شرق به ایرا، شهرستان دماوند و پلور مازندران 
از جنوب به افجه و امامه و لواسان بزرگ و از غرب به خاتون بارگاه 
و گرمابدر کشیده شده است. عنوان دشت الر در سال 54 به عنوان 
پارك ملی الر تبدیل شد. وسعت الر در حدود 73500 هکتار است. 
کوه الر در همسایگی خاوري این دشت، بخشی از ارتفاعات البرز 
مرکزي است. رشته شمالی پس از تشکیل گردنه کهو( سفیدآب( 
توابع رودبار قصران به دو رشته شمال  از  در شمال قریه گرمابدر 
غربی و جنوب شرقی منشعب میشود که بخش شمال غربی آن با 
تشکیل قلل تخت خرس و سه سنگ، در جهت غرب امتداد می یابد 

و قله عظیم دماوند را پدیدمی آورد. بخش جنوب شرقی آن نیز پس 
از امتداد در دشت الر، قلل معروف هفتسران را به وجود می آورد.

بخش جنوبی این کوهها که همان خط الرأس اصلی است، در جنوب 
دشت الر امتداد دارد و پس از تشکیل قلل مهرچال، آتشکده، ریزان، 
سیاه چال و ماز در جهت شمال شرقی به کوههاي خنسک و شادکوه 
به هراز می پیوندد.  پلور  از سدالر در  رود الر پس  متصل میشود. 
تهران فرستاده  به  بر کالن  تونل آب  راه  از  از آب سد الر  بخشی 
می شود. اگر اهل کوهنوردي باشید دشت الر راست کار شماست. این 
منطقه بین کوههایی احاطه شده است که مانند نگهبان از آن محافظ 
میکنند؛ کوههایی مثل: کوه دماوند، کوه دیو آسیاب، کوه یخ کمر، 
کوه گل زرد، کوه پهنک، کوه زرشکی، کوه کمردشت، کوه نمک 
کوسر کوه سیاه چال، کوه آرو برارو، کوه اسب کلک، کوه کافر راه، کوه 
کبود. رودهاي رود الر، رود دیو آسیاب، رود سفیدآب، رود ورارود، رود 
الرم، چهل بره، آب امام پهنک، آب سیاه چال در این منطقه جاري 
هستند. دشت الر پر است از گونههاي جانوري. مهمترین این جانوارن 
شاید ماهی قزل آالي خال قرمز باشد که هم در رودخانه و هم در 
سد الر یافت میشود. قزل آالي خال قرمز الر یکی از نادرترین آبزیان 
به شمار میرود. جانوران این دشت ماهی قزل آالي خال قرمز ماهی 
بومی کشور کانادا بوده که در دوران پهلوي جهت تکثیر به این دشت 
منتقل شده. افعی البرزي، افعی دماوندي، بزمجه، مارمولک، روباه، 
گرگ، خرس قهوهاي، پلنگ، گراز، کل و بزکوهی، قوچ و میش، 
آهو، موش صحرایی، قورباغه، الکپشت، واشه، شهباز، عقاب، کبک، 
کبک دري، خفاش هستند. به جز قزل آال، دشت الر پر است از انواع 
گونههاي پرندگان. به طوري که صد گونه پرنده در این پارك ملی 
یافت میشود. از مهمترین گونه پرندگان دشت الر، عقاب طالیی است 

که در ایران فقط در این ناحیه زندگی میکند.
 زندگی عشایر از دیگر دیدنیهاي جذاب دشت الر است. عشایر دشت 
الر از شهرهاي ورامین و پیشوا در استان تهران هستند و دشت الر 
ییالق تابستانی شان است. آبشار سفیدآب دشت الر یکی از جاهاي 
دیدنی دشت الر است. این آبشار از طریق روستاي ایرا یک مسیر 
تعطیالت خانوادگی.  براي گذران  دارد؛ یک جاي خوب  ماشین رو 
بهترین زمان بازدید و سفر به دشت الر از 15 خرداد تا 15 شهریور 
هر سال است. چرا که در دیگر ایام سال به علت زاد و ولد حیوانات، 
عبور وسایل نقلیه موتوري ممنوع است. البته اگر با پیاده روی مشکلی 
نداشته باشید، براي ورود به دشت در دیگر ایام سال باید وسیله خود 
را در محیط بانی پارك کرده و تا دشت را پیاده بروید. از محیط بانی 
تا سد الر دو کیلومتري راه است، 5 کیلومتر تا رودخانه دلیچاي و 
10 کیلومتر هم تا رودخانه سفیدآب طی می کنید. از سفیدآب هم 
20 کیلومتر را که پیاده بروید میرسید به پست تفرجگاهی انتهاي 
سد. این نکته را در نظر بگیرید که در دشت الر آنتن موبایل وجود 
ندارد. اگر تابستان به اینجا میروید، یادتان باشد که از سایه خبري 
نیست. پس کاله لبه دار و کرم ضد آفتاب حتماً به کارتان می آید. 
آب آشامیدنی در دشت وجود ندارد. حتماً با خود آب ببرید. به دلیل 
نمیشود. در هر صورت  توقف شبانه توصیه  انواع مار سمی  وجود 

پوشش مناسب در ناحیه پا ضروري است.
قبل از سفر اطالعات الزم را از اداره پارك ملی الر کسب کنید. شماره 

تماس اداره 011 -43342441 است.
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