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شهردار رامهرمز در دیدار با دوستداران رامهرمز

آبادانی رامهرمز نیازمند تالش و مساعدت مردم و مسئوالن است
2

بودجه ۱۴۰۰ شهرداری رامهرمز به شورای اسالمی این شهر تقدیم شد

روابط  از  نقل  به  و  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
شهردار  رامهرمز،  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  عمومی 
رامهرمز با اعالم این خبر اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت 
با  افزایش داشته که تالش کرده ایم  به سال گذشته ۳۶ درصد 
همکاری دلسوزانه اعضای محترم شورا و دیگر کارشناسان مالی 
در شهرداری این بودجه بر اساس نیازها و واقعیت ها تنظیم شود.

شهرداری  این   ۱۴۰۰ پیشنهادی  بودجه  کرد:  تصریح  صفری 
بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است که ۴۳ درصد آن عمرانی و ۵۷ 

درصد آن به هزینه های جاری اختصاص دارد. 
وی افزود: از مجموع بودجه سال آینده مبلغ ۲۰ میلیارد تومان 
آن به بخش عمرانی اختصاص یافته و ۳۰ میلیارد هم در بخش 

جاری هزینه می شود.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز

گزارش تصویری/ کشت گل فصلی شمعدانی، 
گازانیا و بنفشه در میدان آزادی شهر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز
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از علی انصاریان 
در تهران تا 

عیسی رستمی افین 
در خراسان جنوبی!
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نشست صمیمی دوستداران رامهرمز با شهردار
دوستداران  از  تعدادی  حضور  با 
رامهرمز؛  توسعه  و  پیشرفت 
مهندس  با  صمیمانه  نشستی 
و  رئیس  شهردار؛  صفری  حسین 
تنی چند از اعضای شورای اسالمی 

شهر رامهرمز برگزار شد.
و زحمات  از تالش ها  دیدار  این  در 
تصدی  دوران  در  رامهرمز  شهردار 
عمل  به  تقدیر  سمت  این  در  وی 

آمد.
از  گزارشی  نیز  صفری  مهندس 
فعالیت های انجام شده را ارائه نمود.

قسمت یازدهم از خاطرات 
دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی 

فرزند برومند رامهرمز

مقدمه:
تاريخ هر كشور را مردان و زنانی می سازند كه در برهه های مختلف آستين 
همت را باال زده و در كنار تالش، از راحت و آسايش خود گذر كرده و دل 

به كار بسته اند.
با انديشه تالش و نوآوری بزرگ شده، زندگی كرده و به ديگران حس عاشقانه 
زيستن را آموختند. در اين هياهوی بی مجال هستی و كشاكش مادی و 
روزمرگی، نيك مردانی، آسوده از همه قيل و قال ها پرچم راست انديشی را 
برافراشته و در افق دوردست، انسان دوستی و رضايت خدای بزرگ را هدف 

اصلی خود قرار داده اند.
يكی از نشانه های اين راست انديشی، دكترعبدالجليل كالنتر هرمزی، فرزند 
راستين رامهرمز است كه نه تنها برای شهر و استان، بلكه در سرتاسر ايران 

پهناور، بذر نيكويی می كارد و عشق درو می كند.
پس ازاين،  شماره های  و  هفته نامه  از  شماره  اين  در  تا  می كنيم  تالش 
گوشه هايی از روند به بار نشستن اين انديشه را در نوشتار بگنجانيم، بدان 

اميد كه سرمشق جوانانمان گردد.

پاورقی:
اين خاطره برمی گرده به حوالی سالهای 1343 يا 44 وقتی كه كالس دوم 
دبستان بودم و در مدرسه هرمزان واقع در اول محله جوی آسياب - نزديك 
مسجدی كه به لهجه رامهرمزی كل علی ممد می گن يا به قول معروف سر 
تل، درس می خوندم. در اون زمان مدارس به صورت دو شيفته بودن به اين 
صورت كه از 8 صبح تا 12 ظهر يك شيفت در مدرسه بوديم و از 12 ظهر 
تا 2 بعدازظهر وقت آزاد داشتيم كه زمان استراحت ما بين اين دو شيفت 
بود. در اين بين به خونه می رفتيم و نهار می خورديم و دوباره در ساعت 2 
بعدازظهر به مدرسه برمی گشتيم تا ساعت 6 بعدازظهر. به طوری كه وقتی 
تعطيل می شديم و به خونه می رسيديم ديگه نزديكيهای ساعت 7 می شد. 
يادم مياد اون موقع داخل مدرسه سر كالس معلمها تكليف يا همون مشق 
زياد به دانش آموزان می دادن كه بايد در خونه انجام می داديم . ما هم 
تكاليفمون رو همون موقع كه به خونه می رفتيم بايد می نوشتيم تا برای فردا 
صبح كه می خواستيم به مدرسه بريم آماده كنيم. كمااينكه در طول هفته 
فقط يك روز جمعه مدارس تعطيل بودن، ولی با اين اوصاف هم مشقهای 

زيادتری برای روز شنبه  به ما می دادن كه بايد انجام می داديم.
اون موقع من دوست داشتم هميشه مشقامو داخل محيط آرام و ساكت انجام 
بدم تا بتونم دقت و تمركز بيشتری داشته باشم. يك روز در فصل پاييز كه به 
ما مشق داده بودن برای نوشتن تكاليفم می خواستم به باغمون برم كه ديدم 
داره نم نم بارون می زنه درعين حال كتاب و دفتر مشقمو برداشتم و به باغ 
رفتم. به خاطر بارون زمينها خيس شده بودن و به خاطر همين نمی تونستم 
روی زمين بشينم. تصميم گرفتم برم باالی يكی از درختهای باغ. خوب از 
يه درخت نخل بلند كه حدود 2 تا دو مترو نيم ارتفاع داشت و شاخه هاش 
هم به تازگی قطع شده بود، باال رفتم. شاخه های نخل به طوری بريده شده 
بود كه می تونستم كتاب را روی يك شاخه و دفتر مشقمو روی شاخه ديگه 
ای بذارم و خودم هم روی شاخه ديگری بشينم. شروع به نوشتن تكليفم 
كردم در حين همينكه داشتم می نوشتم و 2-3 سطر ديگه بيشتر نمونده 
بود بارون كه برای مدتی قطع شده بود دوباره شروع به باريدن كرد و قطرات 
بارون روی صفحات كتاب و دفترم می خورد. اما من بااين حال سعی می كردم 
مشقامو خوش خط بنويسم و تمام كنم. همين طور كه داشتم ادامه می دادم 
يكی از پسر عموهام به اسم حفيظ اله كالنتر هرمزی كه دبير بود و در اهواز 
تدريس می كرد، به باغ اومد و همين طور كه داشت در باغ راه می رفت منو 

باالی درخت ديد و گفت: آقای جليل باالی درخت چه كار می كنی؟
گفتم: دارم مشق می نويسم. 

گفت آخه باالی درخت، اونم زير بارون جای مشق نوشتنه؟!
گفتم كه: يك يا دو خط بيشتر نمونده كه مشقامو تموم كنم، بعد ميام 

پايين .   
همون طور كه داشت باال رو نگاه می كرد با حالت متعجب و لبخندی به من 

گفت: تو ديگه كی هستی و بعدش هم رفت.
من هم مشقم كه تموم شد دفتر و كتابمو برداشتم، از درخت پايين اومدم 
و به خونه برگشتم. فردا كه به مدرسه رفتم و دفتر مشقمو به معلم نشون 
دادم، گفت چرا صفحات دفترت چروک افتاده؟ من هم براش توضيح دادم 

كه مشقامو باالی درخت و زير بارون نوشتم.
اين خاطره برای اين برام جالبه كه بعد از اون روز كه پسر عموم با اينكه 
خودش دبير دبيرستانهای اهواز بود، برای سالهای متمادی ماجرای درس 
خوندن منو برای همه شاگرداش توضيح می داد به اين صورت كه اگر آدم 
عاشق درس خوندن باشه، حتی باالی درخت و زير بارون هم درس می 

خونه. به خاطر همين اين خاطره هرگز از ذهن من پاک نميشه. 
و هدفم از گفتن اين  خاطره اين بود كه اگر نوجوانان و جوانان عزيز، درس 
خواندن، مطالعه و عشق ورزی به درس رو سرلوحه زندگی خودشون قرار 
بدن باعث پيشرفت و موفقيت بسيار  خود، خانواده و كشورشون ميشن. به 
اميد آن روز كه بتونيم با كسب علم و دانش برای زندگی هر چه بهتر خود 

و جامعه تالش بيشتری كنيم.

خاطره
بهره مندی فعالین مشاغل خانگی از مزایای 

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان
مورخ  خانگی  مشاغل  از  و حمايت  ساماندهی  مصوبه ستاد  اساس  بر 
امكان  خانگی  مشاغل  متقاضيان  از  حمايت  به منظور   1399/10/23
اجتماعی  بيمه  صندوق  مزايای  از  خانگی  مشاغل  فعالين  بهره مندی 

كشاورزان، روستاييان و عشاير فراهم شد.
از 33۵ رشته مصوب مشاغل خانگی تعداد 149 رشته مشمول بيمه 
تا   18 بين  افراد  می شود.  عشاير  و  روستائيان  كشاورزان،  اجتماعی 
۵0 سال سن كه دارای مجوز فعاليت مشاغل خانگی در 149 رشته 
موردنظر رشته های مرتبط با بخش كشاورزی، فرش، صنعت و خدمات 
روستاها،  در  هنری،  و  فرهنگ  رشته های  و همچنين  و صنايع دستی 
می توانند  می باشند  نفر  هزار  بيست  زير  و شهرهای  عشايری  مناطق 
از مزايا بيمه های اجتماعی نظير مستمری بازنشستگی، پيری، فوت و 

ازكارافتادگی بهره مند شوند.
يادشده الزم است  بيمه  از  بهره مندی  به  متقاضيان در صورت تمايل 
جهت ثبت نام و عضويت در صندوق، به سامانه صندوق بيمه اجتماعی 
كشاورزان، روستاييان و عشاير به آدرس www.roostaa.ir مراجعه 

كنند.
متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت مشاغل خانگی 
مقررات  و  قوانين  قسمت   https://mkh.mcls.gov.ir آدرس  به 

مراجعه كنند.

صدای مردم:
عدم آنتن دهی موبایل و اینترنت 

در بخش رودزرد صدای مردم را درآورده است
استان های  در  الكترونيكی  فناوری های  از  استفاده  گسترش  باوجود 
دهی شبكه های  آنتن  عدم  متأسفانه  و شهرهای كشور  توسعه يافته 
مخابراتی ازجمله همراه اول و ايرانسل صدای مردم روستاهای بخش 
عليا و سفلی، خديجه،  ماماتين  ازجمله روستاهای شاردين،  رودزرد 

جوكنك، دشت دنا و آبشار را درآورده است.
اين عدم آنتن دهی باعث عقب ماندگی تحصيلی و به تبع آن محروم بودن 

دانش آموزان از آموزش های مجازی با استفاده از اينترنت شده است.
همچنين شهر رودزرد و اكثر روستاهای بخش فاقد شبكه و پوشش 

ايرانسل هستند كه پيگيريهای مسئولين هم تا بحال نتيجه ای نداد.

دهدز کربالی دیگری ست!

»يادداشتی قابل تأمل و كنايه آميز از هژير كيانی فعال محيط زيست 
خطاب به معاون امور اجتماعی وزير نيرو كه در صفحه شخصی دكتر 

فاضلی منتشر شد!«
درود جناب دكتر از مطالب و نگاه ژرفتان استفاده می بريم و يك سؤال 
كه شايد ارتباط آنچنانی به ِسمت شما نداشته باشد اما به تحليل شما 
مرتبط است و توصيه می كنيم حتماً اين تمثيالت عينی را در اين قالب، 

برای جناب وزير ستمگر نيرو نيز بيان بفرماييد.
يقيناً اگر به قبای سدساالران برنخورد!

بيش از بيست هزار نفر مردم تشنه دهدز در محاصره دو سد بزرگ 
كارون سه و چهار و جامانده های بزرگترين كوچ تاريخ سدسازی اين 
سرزمين )كوچ بيش از ده هزار نفر و غرق نمودن بيش از شصت و 
سه پارچه روستا و آبادی( شايد مصداق عينی تر ظلم يزيديان و ستم 
به مردم مظلوم اين ديار باشد كه هفده سال است آب جيره بندی از 
چاه های آهكی دارند و در خرداد امسال حدود چهارده روز آب نداشتند 
تا همچنان شهر دهدز و چهل و پنج روستايش نماد مسئوليت گريزی 

وزارت نيرو و ظلم و ستم عامدانه به مردم اين منطقه باشند!
چه تمثيلی از كربال مستندتر از روستای تشنه ُكهرال خدابخشی در 
يكصد متری مخزن پنج ميليارد مترمكعبی سد كارون سه؟ و چهل و 
پنج روستای مبتالبه اين درد سوء مديريت و بی توجهی و تبعيض و كه 
همه دارايی مادی و معنوی شان توسط وزارت نيرو چپاول شد و حاال 

برای آب شرب ظرف به دست می گردند!
 آيا اين يك ننگ انسانی برای وزير نيرو و وزارت خودكامه نيرو نيست؟!

امروز دهدز نماد كرباليی ست كه يزيديان وزارت نيرو در يك سوی 
ميدان و مردم بی پناه دهدز و روستاهای اطرافش نماد مظلوميت عينی 
در زير سم اسب ويرانگر توسعه يكجانبه نگرانه وزارت نيرو اند همان 
سدهايی كه قرار بود برای جوامع به قول شما محلی رفاه و توسعه و 
آسايش و امينت بياورد و دريغ از آب شربی كه داشتند و امروز ندارند؟!

اين حرف فالن نويسنده كتاب خارجی نيست عين واقعيت هايی ست 
كه يكی از قربانيان سد كارون سه و چهار می نويسد و از شما می پرسد 
چگونه برای چپاول آب های رودخانه كارون بر سرشاخه ها و مسافتی 
چند صد كيلومتری پول  داريد اما برای يكصد متر آب رسانی به روستای 
كهرال و چند كيلومتر تا روستاهای قلعه سرد و دهدز و موزرم پول 

نداريد؟!
دهدز نماد كربالست جناب دكتر؟! سالم ما را به يزيديان برسانيد...

برگزاری جشن انقالب در شهرداری رامهرمز

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز، با 
آغاز چهل و دومين بهار پيروزی انقالب شكوهمند اسالمی، شهرستان 
رامهرمز نيز همانند ساير نقاط كشور قدم در مسير جشن های انقالب 

گذاشته است.
به همين مناسبت و همچنين ميالد فرخنده سرور بانوان عالم حضرت 
فاطمه زهرا )س(، روز مادر و هفته مقام زن، مراسم جشنی با حضور 
امام جمعه، فرماندار، شهردار، رئيس و اعضای شورای اسالمی شهر و تنی 

چند از مسئوالن شهرستان برگزار شد.
در اين مراسم كه در محل شهرداری برگزار شد، سخنرانان به ايراد 

سخن پرداختند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز

خبر

جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید شرکت توزیع برق شهرستان رامهرمز برگزار شد
آئين  توديع و معارفه رياست جديد شركت توزيع برق شهرستان 
برق  توزيع  شركت  قائم مقام  زاده  قربانی  حضور  با  رامهرمز 
خوزستان، عبيداوی، معاونت بهره برداری و ديسپاچينگ، كيانی 
مدير حراست، موالی زاده معاونت برنامه ريزی،  پورگچی مسئول  
امنيتی فرمانداری، شهردار، رئيس شورای اسالمی شهر و تنی 
چند از مسئوالن شهرستان رامهرمز برگزار شد. در اين مراسم كه 

در محل فرمانداری برگزار گرديد.
از زحمات حسن زبيدی تقدير و قدردانی و محمدرحيم كمايی 

سكاندار جديد سازمان برق شهرستان رامهرمز شد.

پرداخت کمک هزینه لوله کشی گاز خانگی؛
مددجویان کمیته امداد رامهرمز این فرصت را از دست ندهند!

كمك هزينه  پرداخت  از  رامهرمز  گاز  شركت  رئيس 
لوله كشی گاز خانگی به مددجويان كميته امداد خبر داد.
نعمت اهلل اسدزاده رئيس شركت گاز رامهرمز عنوان كرد:

كه  رامهرمز  شهرستان  امداد  كميته  محترم  مددجويان 
منازل آنها فاقد لوله كشی گاز بوده، می توانند با مراجعه به 
كميته امداد امام خمينی )ره( از مساعدت بالعوض جهت 

لوله كشی گاز منازل بهره مند شوند.
او بيان كرد: كمك به نيازمندان نعمت است در اين طرح 

نيكوكارانه كه 30 بهمن ماه امسال به پايان خواهد رسيد. 
به  مراجعه  با  می تواند  گاز  لوله كشی  نيازمند  مددجويان 

كميته امداد رامهرمز ثبت نام كنند.
گاز  لوله كشی  نيازمند  مددجوی  هر  به  افزود:  اسدزاده 
خانگی كه در اين طرح ثبت نام كند 1/۵ ميليون كمك 
و  گاز  لوله كشی  قرض الحسنه،  وام  ميليون   3 بالعوض، 

اشتراک رايگان به آن تعلق خواهد گرفت.

تودیع و معارفه در بنیاد شهید و امور ایثارگران رامهرمز

سعيد خميسی رئيس بنياد شهيد رامهرمز شد.
صبح روز چهارشنبه 8 بهمن مراسم توديع و معارفه رئيس 

بنياد شهيد و امور ايثارگران رامهرمز انجام گرديد.
در اين مراسم از زحمات شاهرخ لركی تقدير بعمل آمده و 
سعيد خميسی كه در اداره كل بنياد شهيد خوزستان مشغول 
بوده است مسئوليت خدمت به خانواده شهدا و جانبازان و 

ايثارگران را برعهده گرفت.
در  متوسطه  دوران  تا  و  بوده  رامهرمز  متولد  خميسی 

رامهرمز تحصيل كرده بود.

13 بهمن ماه روز جهانی تاالب ها
تاالب ها را می توان از زيباترين مظاهر حياتی 
در جهان ناميد. محيط هايی كه به طور حتم در 
ابتدا حيات را در خود می پروراند و محيط هايی 
كه با نهايت سماجت در مقابل انواع فشارهای 
تا  می كنند  مقاومت  انسان  دست  ساخته 
حفاظت  خود  دامان  در  را  حيات  همچنان 
نمايند. اگرچه تاالب ها نخستين مكان هايی بودند كه حيات را در 
خود پرورش می دهند، اما چنين به نظر می رسد كه اولين مناطقی 
نيز باشند كه از حيات عاری می گردند. شكنندگی، پيچيدگی و 
خصوصيات فيزيكی و شيميايی و ساختار اعجازانگيزی كه ما هنوز 
با شناخت كامل آن فاصله زيادی داريم همه و همه تاالب هايی را 
می سازند كه شناخت آنها الزم است زيرا چنين به نظر می رسد كه 
انسان اين مناطق را با سرعت مهارگسيختگی از دست می دهد و 
يا گاه چنان دستخوش تغيير می نمايد كه ديگر به عنوان يك تاالب 

طبيعی بازشناخته نمی گردد.
سال  بهمن   13 با  مصادف  ميالدی  سال  فوريه  دوم  هرسال 
خورشيدی به عنوان روز جهانی تاالب ها نام گذاری شده است اما 
چرا اين روز را به عنوان روز جهانی تاالبها ناميده اند؟ برای پاسخ به 

اين پرسش بايد داستان كوتاه تاريخی زير را مرور نماييم:
محيط زيست  و  طبيعت  بزرگ مرد  پيشنهاد  به  سال 1349  در 
ايران آقای اسكندر فيروز، بنيانگذار و رئيس وقت سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور كه البته در آن روز نامش سازمان شكاربانی 

و نظارت بر صيد بود، ميثاقی جهانی به منظور حفظ و نگهداری 
از تاالبها با نام »كنوانسيون مربوط به تاالب های مهم بين المللی، 
به ويژه تاالب های زيستگاه پرندگان آبزی« تهيه و پيشنهاد گرديد. 
ياد  ايران«  محيط زيست  »پدر  به عنوان  او  از  كه  فيروز  اسكندر 
می شود با تالشی وافر موفق شد روسای محيط زيست هجده كشور 
جهان و مسئوالن برخی نهادهای غيردولتی بين المللی از جمله:  
Fao  ، UNESCO، IUCN و WWF را در روز 2 فوريه 
1971 در شهر رامسر ايران گرد هم آورد تا اين سند مهم را با آنها 

نهايی نمايد.
تعاريف گوناگونی برای تاالب ارائه گرديده است، كنوانسيون رامسر 
كه توافقی بين المللی است و بر حفاظت و بهره برداری معقول از 
توربزار،  آبگير،  مردابی،  مناطق  را  تاالب  می كند  تأكيد  تاالب ها 
آبی طبيعی، مصنوعی دائم يا موقت با آب ساكن، جاری، شيرين، 

لب شور يا شور مشتمل بر آن دسته از تاالب های دريايی كه عمق 
آب دركشند پايين از 6 متر تجاوز نكند تعريف كرده است. تاالب ها 
بر روی كره زمين همانند كيسه های هوای ريه های پيكر انسان 
است كه سبب بقای بسياری از موجودات زنده می شوند. همان طور 
به  ادامه زيست به رگ های خونی و ريه ها  برای  انسان  كه بدن 
كيسه های هوايی نياز دارد، كره زمين نيز دارای رگ های خونی 
)رودخانه ها( و كيسه های هوايی تاالب ها می باشد كه مناسب بقای 
عرصه هايی  چنين  وجود  می باشد.  زيستمندان  از  كثيری  تعداد 
برای تداوم حيات انسان، ساير جانوران و گياهان الزامی است و 
متأسفانه پاره ای از موارد قبل از شناخت اهميت اين مجموعه های 
دل انگيز، آنان را ازدست داده ايم. برای شناخت قدر و ارزش تاالب ها 
بايد نخست آن ها را بفهميم، حس كنيم و حتی المقدور بشناسيم.

نویسنده: دکتر داریوش خدری، دکترای محیط زیست

اولین قدم برای راه اندازی تعاونی مسکن 
فعاالن رسانه ای در خوزستان

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات خوزستان نشست مدير 
خانه مطبوعات با ارسالن غمگين مدير كل تعاون، كار و رفاه 

اجتماعی خوزستان برگزار شد.
بر  بابادی مدير خانه مطبوعات  پرويزی  افشار  اين نشست  در 

همكاری اصحاب رسانه با اين اداره كل تاكيد كرد.
های  دغدغه  از  يكی  پيگير  مطبوعات،  خانه  مدير  همچنين 
از نبود تعاونی  اصحاب رسانه در خوزستان شد كه سالهاست 

مسكن در استان رنج ميبرند.
غمگين در اين نشست از طرح خانه مطبوعات در راستای راه 
اندازی تعاونی مسكن فعاالن رسانه در خوزستان استقبال كرد و 
بصورت كتبی دستور تسريع در روند صدور مجوز تعاونی مسكن 

را صادر كرد .

خبر
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قسمت آخر 
و  کارون  رود  در  کشتیرانی  آزادی  ازآنجایی که 
موجب  اصفهان  ـ  اهواز  رو  کاروان  جاده  افتتاح 
دیگر  اعتباری  به  و  بود  اهواز شده  توسعه  و  رونق 
کاال  تخلیه  همان  آن،  اقتصادی  بخش  اصلی ترین 
در بندر ناصری و سپس بارگیری آن در اهواز بود، 
لذا رفته رفته نام اهواز تحت الشعاع نام ناصری قرار 
گرفت، آن یکی را بندر ناصری نامیدند و شهر اهواز 

را ناصری یا ناصریه گفتند.
ناصری  بندر  احداث  و  تجارت  گسترش  و  رشد 
شهرهای  بازرگانان  از  بسیاری  تا  گردید  سبب 
و  کرده  مهاجرت  شهرها  آن  از  دزفول  و  شوشتر 
در بندر ناصری رحل اقامت گزینند. فتنه انگیزی و 
آشوب های شهر شوشتر و دودستگی میان مردم نیز 
مزید بر علت بود تا روند مهاجرت را تسریع بخشد، 
در شهر دزفول نیز دار و دسته شیخ محمدطاهر با 
شرارت های خود آرامش را از مردم سلب کرده بود، 
همین امر سبب شد تا بازرگانان آن شهر تمایل و 
رغبت بیشتری به مهاجرت نشان دهند. در حقیقت 
این اولین مهاجرت شوشتری ها و دزفولی ها به اهواز 
بود، همین امر سبب شد تا چند سال پس از آزادی 
کشتیرانی در رود کارون یعنی در سال ۱۸۹۲. م 
کارون  جاده  افتتاح  از  پیش  حتی  و  ق(   .۱۳۱۰(
رو اهواز ـ اصفهان، معین التجار، کاروانسرایی با ۲۴ 
دهنة مغازه در اهواز احداث کند و به قول کنسول 
بیفزاید.  آنها  تعداد  بر  است  درصدد  او  انگلیس 
اتفاق  به  معزالسلطنه  و  ایالت  حاکم  نظام السلطنه 
هم چنین  آنها  ساختند.  دیگر  کاروانسرای  دو  هم 
به  نیز  معین التجار  کردند.  احداث  بازار  راسته  دو 
پیروی از آن ها یک راسته بازار احداث کرد... بدین 
م(   .۱۹۱۴( اول  جهانی  جنگ  آستانه  در  ترتیب 
و  شد  اهواز  روستای  گسترش  باعث  ناصری  بندر 
کار به جایی رسید که در سال ۱۳۰۳. ش )۱۹۲۵. 
م( بندر ناصری به عنوان مرکز استان انتخاب شد 
اهواز  به شهر  آن  نام  در شهریورماه ۱۳۱۴. ش  و 

تغییر یافت.
- خیابان امام در اهواز: اهواز امروز شهری بزرگ و 
پهناور است که در دو سوی رود پر آب کارون واقع 
شده است. در قسمت غربی شهر محالت مسکونی 
پرجمعیتی مانند کمپلو، کوی علوی و محله های نو 
فاز ۴  و  کیان آباد  و  کیانپارس  گلستان،  نظیر  ساز 
کورش قرار دارند. امانیه و فلکه ساعت کوی اداری-

تشکیل  را  غربی  قسمت  مرکزی  هسته  و  تجاری 
بازار و مراکز  بیشتر  می دهند. قسمت شرقی شهر 
خیابان های  داده،  جای  خود  در  را  شهر  اقتصادی 
)پهلوی  خمینی  امام  و  فارسی(  )سلمان  نادری 
شاه  رضا  یا  سابق  متری   ۲۴( آزادگان  و  سابق( 
باغ  و  سابق(  متری   ۳۰( شریعتی  و  سابق(  کبیر 
و  هستند  شهر  شرقی  قسمت  مرکز  )ادهم(  شیخ 
آریاشهر،  پادادشهر،  معروف  محله های  همچنین 
باهنر، رسالت، منبع آب، کوروش، زیتون کارمندی، 

شهرک نفت در این قسمت از شهر واقع اند.
در حال حاضر پروژه های عمرانی بزرگی در اهواز در 
دست احداث می باشد که با افتتاح آنها چهره شهر 
و وضعیت حمل و نقل شهری دگرگون خواهد شد. 
پل  اهواز،  کمربندی  اتوبان  پروژه ها  این  مهم ترین 

هشتم کارون، پروژه پارک آبی  و مترو می باشند.
اهواز  استقالل  و  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم های 
معاصر  فوتبال  در صحنه  مطرح  تیمهای  جمله  از 

هستند.
 ۱۲۹۱ سال  در  اهواز  در  نفت  چاه  نخستین 
اهواز  نزدیکی  در  نفت  چاه  نخستین  خورشیدی 
کنده شده و این چنین شرکت ملی نفت به صورت 
پرداخت.  شهر  این  در  ساز  و  ساخت  به  گسترده 
شرکت نفت در سال ۱۲۹۹ خورشیدی یک کمپ 
در »کمپلو« کنونی ایجاد کرد و نخستین ساختمان 

شرکت نفت در سال ۱۳۰۵ در اهواز ساخته شد.
- جنگ مردم اهواز و عثمانی ها با انگلستان در سال 
۱۲۹۴ بین مردم عرب خوزستان و انگلیس جنگی 
رخ داد  که این جنگ در دو مرحله صورت گرفت:

 مرحله اول جنگ مردم عرب خوزستان با اسلحه 
در  شد.  انگلیس  شکست  به  منجر  که  بود  سرد 
مرحله دوم انگلیس با اسلحه گرم سنگین روبروی 
اسلحه مردم  اما  قرار گرفت  مردم عرب خوزستان 
با  سرد  اسلحه های  همان  وبا  نکرد  تغیری  عرب 
انگلیس روبرو شدند که منجر به کشته شدن صدها 
نفر از مردم عرب شد، مزار این کشته شده گان در 
قرار  )المنیور(  سوسنگرد   _ اهواز  کیلومتری   ۱۰
حاج  جنگ  این  شخصیتهای  معروفترین  از  دارد. 
شیوخ  از  که  الشرهان  عاصی  همچنین  و  سبهان 
جهاد  جنگ  به  جنگ  این  میباشند.  طرف  بنی 
مشهور است. در جریان جنگ جهانی اول علمای 
نجف منجمله »محمدکاظم طباطبایی یزدی« که 
جلوگیری  منظور  به  بود  تشیع  عالم  تقلید  مرجع 
تجهیز  و  اسالمی  کشورهای  به  انگلیس  تهاجم  از 
را  مهاجم  قوای  علیه  جهاد  فتوای  مسلمان  قوای 

صادر کردند. 
منجمله  خوزستان  عرب  عشایر  فتوا  ابالغ  از  پس 
دشت آزادگان از مناطق سوسنگرد، بستان، حمیدیه، 
هویزه و روستاهای اطراف به سوی اهواز به حرکت 
از تقریباً ۵۰ کیلومتر پیاده روی در  درآمدند و پس 
انگلیس  قشون  برابر  حمیدیه  و  اهواز  بین  دشتی 
صف آرایی کردند. بسیاری از طوایف دشت آزادگان در 
این جنگ حضور داشتند. نیروهای انگلیس از چندین 
لشکر مجهز به توپخانه و سالح سنگین تشکیل شده 
بودند و »ویلسون« یکی از قوای انگلیسی با همکاری 
شخصی بنام »کوکی« به شعیبه و بصره و خرمشهر 
به اهواز آمد و در انجا متمرکز شد. ویلسون، نخست 
نامه ای به عشایر منطقه دشت آزادگان نوشته و اعالم 
کرد که قشون انگلیس هیچگونه دشمنی با آنها ندارند 
لذا آنان نیز به نوبه خود اجازه دهند لشکریان بریتانیا 

به راه خود ادامه دهند. عشایر خوزستانی در اهواز با 
رد پیشنهاد انگلیس به ویلسون نوشتند که به هیچ 
وجه اجازه عبور به قوای انگلیس را نخواهد داد و برای 
جنگ با لشکریان ویلسون به خط اول جبهه آمدند. 
سالح عشایر مناطق در این جنگ »تفنگ«، »فاله«، 

»چماق قیری« )مگوار( نیزه و شمشیر بوده است.
عشایر  پاسخ  دریافت  از  پس  انگلیس  نیروهای 
به  اهواز  غرب  در  منیور  تپه های  به طرف  اهواز  از 
حرکت درآمدند و برای جنگ با عشایر آماده شدند. 
برای  را  اسالمی خود  شعارهای  با سردادن  عشایر 
شهادت آماده ساخته بودند. با توجه به برتری ارتش 
انگلیس و عدم امکانات جنگی عشایر، به افراد تحت 
فرماندهی خویش دستور دادند که با یورش شبانه 
خود به انگیسیها اجازه استفاده از توپخانه و سالح 
سنگین را ندهند. در این زمان نیروهای عثمانی به 
کمک نیروهای خوزستان آمدند. در این نبرد یاری 
بین عشایر عرب و ترک مشهود بود. سید »طاهر 
هاشمی آل مهدی« بزرگ عشیره سادات آل مهدی، 
آخرین رزمنده دفاع عشایر عرب خوزستان در برابر 
قوای انگلیسی بود که تیرماه سال ۱۳۸۹ در سن 
وداع  را  دارفانی  سن،  کهولت  اثر  بر  سالگی   ۱۱۲
گفت. دراهواز بارها سالگرد این جنگ کورد تقدیر 
مراسم سالگرد  پنجمین  و  نود  در  و  قرار می گیرد 
آن با حضور ۴۰ خبرگزاری داخلی و خارجی جهت 
پوشش خبری این مراسم و انعکاس آن دعوت به 
عمل آمده بود. تجمع بزرگ عشایر عرب خوزستان 
 ۱۵ در  خوزستان  عرب  عشایر  یادمان  محل  در 
با  گمبوعه  روستای  پشت  اهواز  غرب  کیلومتری 
حضور علما، مسئولین کشوری و استانی و عشایر 
جمعه  امام  مراسم  این  در  شد.  برگزار  خوزستان 
در  را  انگلیسی ها  با  خوزستان  مردم  گفت  اهواز 
سه محور غرب، شمال اهواز و شهرستان شادگان 
شرکت داشتند و اظهار داشت: درگیری اول در حد 
فاصل اهواز و حمیدیه با شرکت طوایف بنی طرف، 
سواری، بنی سالم، سواعد و ... رخ داد که حماسه 
شمال  در  درگیری  دوم  محور  زد.  رقم  را  المنیور 
حمیدی،  باوی،  زرگان،  طوایف  حضور  با  و  اهواز 
به  پارتیزانی  عملیات  یک  در  و  سالمات  نواصر، 
منتهی شد  انگلیسی  نفت شرکت  لوله های  انفجار 
و سومین محور عملیات در منطقه شادگان توسط 
به  منطقه  فهیم  عشایر  دیگر  و  کعب  بنی  طوایف 
فرماندهی سیدجابر آلبوشوکه و الوان کعبی بر علیه 

نیروهای اشغالگر انجام شد.
و  پرآب ترین  که  کارون  کارون:  رودخانه   -
بزرگ ترین رودخانه ایران است ازکوههای بختیاری 
سرچشمه گرفته واز میان اهواز عبور می کند. این 
رود با طول ۹۵۰ کیلومتر طوالنی ترین رودی ست 
که تنها در داخل ایران قرار دارد و همچنین تنها 

کشتیرانی  قابل  آن  از  بخشی  که  است  ایران  رود 
از  اهواز  کالن شهر  آشامیدنی  آب  همچنین  است. 

رودخانه کارون تامین می شود.
پیچ و خم های موجود در سر راه این رود، خوزستان 
سدهای  کرده است.  تبدیل  بی نظیر  جلگه ای  به  را 
که  شده اند  ساخته  رودخانه  این  روی  بر  مختلفی 
مهم ترین آنها، سدهای کارون ۱، کارون ۳، کارون 
گتوند  سدهای  پایین تر،  در  و  سلیمان  مسجد   ،۴

علیا و سد تنظیمی گتوند می باشند.
- آرامگاه علی بن مهزیار: اهوازیعلی ابن مهزیار اهوازی 
فقها،  از  می زیسته است،  قمری  سوم  قرن  در  که 
محدثان و دانشمندان معروف شیعه و از نزدیکان رضا، 
جواد، هادی و حسن عسکری بوده و احکام دینی را 
نزد آنها فرا گرفته و در برخی از مناطق، بخصوص در 

اهواز به عنوان نماینده ایشان بوده است.
علی ابن مهزیار از مردم دورق )شادگان امروزی( بود 
که بعداً در اهواز ساکن شد. محل تولد او هندیجان 
می باشد ولی با توجه به اینکه در قرن سوم هـ. ق 
هندیجان از توابع شهر دورق بود لذا او را اهل دورق 
و  داشت  نصرانی  مذهب  وی  پدر  کرده اند.  معرفی 
سپس مسلمان شد و علی نیز به تبعیت از پدر در 
نوجوانی مسلمان گردید.شهرداری شهرداری اهواز در 
سال ۱۳۰۴ خورشیدی تأسیس شد و در حال حاضر 

دارای هشت منطقه می باشد.
منتشر  اهواز  در  خوزستان  نشریات  اکثر  نشریات 
 _ و عربی  می شوند. در دولت خاتمی نشریات عربی 
فارسی نیز منتشر می شد که بنا به دالیل منع انتشار 
و مشکالت مالی ادامه فعالیت ندادند همچون روزنامه 
مردم(،  )رای  الشعب  نامه ی صوت  هفته  همسایه ها، 
الحدیث )از سال ۸۳ تا ۸۶( و هفته نامه ی عربی _ 

فارسی شورا
یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهر اهواز 
روی  بر  پل   ۷ اکنون  هم  هستند.  اهواز  پل های 
یعنی  آنها  اولین  که  دارد  وجود  اهواز  در  کارون 
پل سیاه مختص عبور قطار میباشد. از ۶ پل دیگر 
به  هفتم  پل  و  معلق(  پل   - اول  )پل  سفید  پل 
به  منحصر  طراحی  و  معماری  خاص  سبک  دلیل 
و  آخرین  داده اند.  شهر  به  زیبایی  چشم انداز  فرد، 
هفتمین پل اهواز با نام پل ششم یا پل فوالد نیز 

در ۱۳۸۶ به بهره برداری رسیده است.
غذاهای  بختیاری،  کباب  سنتی:  غذاهای   -
می شوند  طبخ  ماهی  از  استفاده  با  که  دریایی 
ح که  ُمَفَطّ و حشو،  ماهی صبور  ماهی،  قلیه  مانند 
از برنج همراه با گوشت گاو و یا گوسفند و همراه با 
مخلفات درست می شود و در هنگام صرف در ظرف 

بزرگی )سینی( جلوی مهمانان گذاشته می شود.
اهواز  عرب  مردم  قهوه:  دله  و  قهوه خوری   -
خاص  فرهنگ  ایران  کشور  مردم  دیگر  همچون 

خود را دارند. مراسم قهوه خوری جز آثار ثبت ملی 
ابزارهای  و  اشیاء  از  یکی  قهوه  دله  است  ایران  در 
مراسم های  در  که  است  عرب  مردم  فرهنگی 
مراسمات  در  همسایه  کشورهای  در  چه  رسمی 
دولت  هیئت  برگزاری های  در  حتی  و  بین المللی 
ایران،  عرب  مردم  از  بازدیدشان  و  خوزستان  در 
نماد  به عنوان  پذیرایی ها  در  وسیله  این  از  همواره 
اهواز  در  برنامه ای  در  شده است.  استفاده  فرهنگی 
»)ظرف  قهوه  »دله  یک  خوزستان  عرب  عشایر 
عرب(  عشایر  قهوه مخصوص  کردن  دم  مخصوص 
را به طور نمادین به وزیر اطالعات اهدا کردند. این 
نماد را در کشورهای همسایه و همچنین در اهواز 
و آبادان به صورت نمادی در ابعاد بزرگتر در میدان 
عرب  مردم  واقع  در  دارد.  وجود  شده  نصب  شهر 
برای نوشیدن قهوه مراسم و قوانین خاصی دارند و 
با اعتقاد و باورهایی که دارند آن را انجام می دهند. 
برای تهیه آن ابتدا قهوه را با وسیله ای دو شاخه به 
نام مهماس که شبیه منقاش است در ظرفی ریخته 
و تفت می دهند و آنگاه آن را در هاون آسیاب کرده 
و برای مراسم آماده می کنند، پس از آن در ظرفی 
بزرگ به نام »گم گم« یا »قم قم« که در خوزستان 
قاف به گاف تلفظ می شود، گمگم که چیزی شبیه 
)مفرغ(  ورشو  جنس  از  و  قدیمی  پاشهای  گالب 
است، در آن آب ریخته و پس از جوش آمدن، قهوه 
آسیاب شده را اضافه کرده و از هل هم برای خوش 

بو شدن آن استفاده می کنند.
ظرف  در  را  آن  باشد  سرو  آماده  قهوه  هنگامی که 
کوچکتری به نام »دله« که شبیه همان »گم گم« 
است ریخته و سپس این مراسم آئینی شیوه خاص 
این فرد دله را  ادامه می یابد.  فرد توزیع کننده آن 
در دست چپ و فنجان مخصوص قهوه خوری )که 
فنجانی بدون دسته است و فنیان خوانده می شود( 
را در دست راست گرفته، از سمت راست مجلس 
مجلس  این  در  اگر  می کنند،  قهوه  سرو  به  شروع 
پذیرایی  وی  از  ابتدا  باشد  داشته  وجود  سیدی 
از  مراسم  این  صورت  این  غیر  در  و  می شود  آغاز 
ریش سفید مجلس آغاز می شود و از سمت راستش 
مقابل شخصی  در  داده می شود.  ادامه  دادن  قهوه 
آداب ورسوم  میزبان می گیرد جزء  از  را  فنجان  که 
با دست راستش دریافت کند.  را  است که فنجان 
نوعی  کند  دریافت  چپ  دست  با  را  فنجان  اگر 
از  که  قهوه ای  است.  آداب ورسوم  به  بی احترامی 
دله در فنجان ریخته می شود مقدارش بسیار کم، 
قهوه  ریختن  انتهای  در  باید  و  است  تلخ  و  غلیظ 
یک مرتبه  باید  میهمان  به  فنجان  دادن  از  قبل  و 
تا صدای  کوبیده  قهوه  فنجان  لبه  به  را  دله  نوک 
فنجان بلند شود و پس از آن قهوه را تعارف کند. 
میهمان نیز پس از دریافت و نوشیدن قهوه، قبل از 

پس دادن فنجان خالی، باید دستش را یک مرتبه 
تکان داده، این تکان دادن به معنای آن است که 
دیگر کافی است و قهوه نمی نوشم. سپس میزبان 
همین  و  می رود  میهمان  راستی  سمت  نفر  سراغ 
روند را تا انتها ادامه می دهد. مردم عرب برای این 
آداب و رسوم حساسیت به خرج می دهند و آن را 

قابل احترام می شمرند.
این قهوه دادن همواره به همراه قوانینش در اکثر 
مراسم های رسمی و غیررسمی به خصوص در مراسم 
خواستگاری، مهمانی های رسمی منجمله عید فطر 
و در مراسم سوگواری اجرا می شود. دله های قهوه، 

فنجان های مخصوص و کوچکی دارند.
- لباس محلی عربهای اهواز )دشداشه(: لباس 
محلی اعراب اهواز که دشداشه نام دارد یک پیراهن 
سفید بلند است که در بیشتر شهرهای خوزستان 
با  همراه  که  لباسهایی  دیگر  از  می شود  پوشیده 
روی  که  می باشد  بشت  می شود  پوشیده  دشداشه 
نام  چفیه  همچنین  می پوشند  را  آن  دشداشه 
پارچه ای است که روی سر گذاشته و دور آن یک 
حلقه به نام عگال می گذارند که چفیه را نگه دارد.

- آثار تاریخی و مکانهای دیدنی اهواز
ر  در  که  تاریخی  بنای  عجم  سرای  عجم:  سرای 
ملی رسید.  ثبت  به  با شماره ۱۰۸۷۵  سال ۱۳۸۲ 
این بنا درگذشته هم به عنوان یکی از کاروانسراهای 
شیخ خزعل بوده و هم بازار و در حال حاضر به عنوان 
انبار از آن استفاده می شود. بنای سرای عجم ازلحاظ 
و  است  طبقه  یک  بنایی  و  منحصربه فرد  معماری 
دارای آجرچینی، ستون های حجاری شده، حجره های 

متعدد، سنگ فرش و در و پنجره چوبی است.
خانه دادرس: خانه دادرس بنایی بازمانده از دوره 
قاجاری است. این بنا در مرکز شهر اهواز )در والیت 
عربستان آن وقت( در خیابان عبدالحمید )نام یکی 
را  خانه  این  شد.  ساخته  خزعل(  شیخ  پسران  از 
شیخ خزعل به عنوان کاروانسرا بنا نهاده بود و دقیقا 

در پشت قصر شیخ خزعل است. 
- معین التجار: بنای معین التجار مربوط به دوره 
قاجار است و در اهواز، خیابان ۲۴ متری، خیابان 

کاوه غربی، نبش اول واقع شده است.
میدان چهارشیر:  میدان شهید بندر )چهارشیر( 

در سال ۱۳۳۸ ش احداث شده است.
باستان  دوران  در  )شادروان(:  قدیمی  سد 
شده  ساخته  کارون  رودخانه  روی  بر  سد  هفت 
و  بزرگ ترین  بود.  اهواز  سد  آن ها  آخرین  که  بود 
معروف ترین این هفت سد، سد شوشتر بوده است. 
سد اهواز دارای سه دریچه بود که زمین های اطراف 
رودخانه کارون به وسیله آن آبیاری می گردید و در 
زمان باال آمد آب دریچه های مزبور باز می شد تا از 
خطر سیل جلوگیری شود. نوع معماری سد حاکی 

دوره ساسانیان  به  متعلق  بنا  این  که  است  این  از 
دقیقاً  مذکور  سد  شدن  شکسته  تاریخ  می باشد. 
یا  پنجم  قرن  در  احتماالً  ولی  است،  نشده  ثبت 
ششم هجری قمری بوده است؛ زیرا تا قبل از تاریخ 
مذکور، سد اهواز هنوز سالم بوده است. به طوری که 
آن  درباره  قمری  هجری  چهارم  قرن  در  مقدسی 
نبود!  اهواز  نبود  )سد(  شادروان  »اگر  می نویسد: 
چه در آن هنگام از آب هایش بهره برداری نمی شد. 
شادروان درهایی دارد که هنگام افزایش آب آن ها 

را باز می کنند وگرنه اهواز را غرق می کند.«
- بازار عبدالحمید: یکی از سنتی ترین بازارهای 
است  عبدالحمید  بازار  نام  به  بازاری  اهواز  شهر 
امام  خیابان های  بین  و  اهواز  بخش شرقی  در  که 
بازار  این  در  است.  واقع شده  نادری  و  خمینی 
دیدن  خزعل  شیخ  کاروان سرای  از  می توانید 
کنید. بازار عبدالحمید در گذشته یکی از بازارهای 
مرکزی و اصلی اهواز بود که معموال محل رفت و 
آمد بزرگان و ثروتمندان شهر به شمار می رفت. این 
بازار هم اکنون به عنوان یکی از بازارهای محلی اهواز 
در حال فعالیت است و در بین بازارهای ارزان شهر 

جای گرفته است.
پل طبیعت: پل طبیعت کیانپارس اهواز دو پارک 
نمای  و  به هم وصل کرده است  را  این شهر  مهم 

بسیار زیبایی دارد.
 بازار لشکرآباد اهواز: بازار فالفل اهواز در خیابان 
دارد.  قرار  لشکرآباد  نشین  عرب  ی  محله  انوشه، 
این بازار مرکز فروش فالفل در شهر است؛ اگر به 
اهواز رفتید و جزو آن دسته افرادی بودید که مثل 
کنار  که  هستید  جاتی  ترشی  و  فالفل  عاشق  من 
این ساندویچ خوشمزه سرو می شود، حتما و حتما 
بخشی از سفر خود را به بازدید از این بازار و تست 

کردن فالفل های آن اختصاص دهید.
از  پس  اهواز  رسمی،  آمار  اساس  بر  هوا  آلودگی 
اصفهان و تهران، بیشترین آلودگی هوا را دارد. میزان 
و  یافته  افزایش  روزبه روز  این شهر  در  هوا  آلودگی 
هوای  آلودگی  علت  مهم ترین  می شود.  شدیدتر 
اهواز، گرد و غبار و حمل و نقل درون شهری است و 
دیگر عامل آلودگی ها گسترش افسارگسیخته بافت 
ایران  مانند  کارخانه هایی  به  آن  رسیدن  و  شهری 
 ۲۰۱۱ سال  در  می باشد.  خوزستان  فوالد  و  کربن 
بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی شهر اهواز 

آلوده ترین شهر جهان شناخته شده است.
نکته هایی درباره شهر اهواز گذر بزرگترین رود ایران 

از درون شهر.
- چهارمین پل پوالدی جهان در این شهر ساخته 

شد )پل سپید؛ به دست مهندسین آلمانی(
- یکی از هشت کالنشهر ایران است

- نیمی از نفت ایران در این شهر تولید می شود.

معرفی شهرهای خوزستان: اهوازمعرفی شهرهای خوزستان: اهواز
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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 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، برابر ماده3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد.
امالک واقع در بخش 1 رامهرمز

1. آقای بیژن بصیریان فرزند علی اکبر دارای کدملی 1911083971 بشناسنامه 134 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری – مسکونی  به مساحت 87/19 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 35 اصلی و اعیان 1 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار بسیج  عرصه خریداری 
شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز ورثه ابراهیم امین و غیرو و اعیان از مالکیت رسمی احمد اسکندری احدی از ورثه کیان اسکندری.

2. آقای محمدخون شیخ فرزند خونعلی دارای کدملی 1910638625 بشناسنامه 534 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 252/20 مترمربع قسمتی از پالک 1102 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی رمضان علی سماعی باغبدرانی.

3. خانم معصومه لرکی فرزند خداداد دارای کدملی 1911785680 بشناسنامه 5712 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 147/07 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1185 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی سلمان فارسی خریداری شده از مالکیت رسمی شهین هرمزی نژاد.
4. آقای محمد راشدی نسب فرزند مزبان دارای کدملی 1911723286 بشناسنامه 6 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک 1203 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان شهید آوینی خریداری شده از مالکیت رسمی تاج الملوک منصوری.

امالک واقع در بخش 2 رامهرمز
5. آقای ابوالفضل بوری پور فرزند علی دارای کدملی 4819721437 بشناسنامه 540 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/64 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی طالقانی یک خریداری شده از مالکیت رسمی حفیظ اله سرکاکی.

6. آقای مسعود بهوندی اصل فرزند راه خدا دارای کدملی 1840156872 بشناسنامه 16969 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/50 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی سیدحسین موسوی.
7. آقای قدرت اله حافظی پور فرزند شکراله دارای کدملی 1910854840 بشناسنامه 3130 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 222/37 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان خریداری شده از مالکیت رسمی علی اصغر خواجوی.

8. آقای محمدرضا فلسفی نژاد فرزند محمدجعفر دارای کدملی 5999718147 بشناسنامه 5741 صادره از بهمئی گرمسیری نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/44 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی طالقانی یک خریداری شده از مالکیت رسمی عنایت اله دهقان 
احدی از ورثه فاطمه سلطان صمیمی.

9. آقای امامقلی زرین مهر فرزند رضا قلی دارای کدملی 4819486683 بشناسنامه 2865 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه شهید رضا زاده خریداری شده از مالکیت رسمی ماشاله خواجوی.
10. خانم پریجان آبشتن فرزند خداکرم دارای کدملی 4819635824 بشناسنامه 799 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/10 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی طالقانی خریداری شده از مالکیت رسمی خدارحم کمائی.

11. آقای حبیب اله جانی پور فرزند محمدحسین دارای کدملی 4818915025 بشناسنامه 9637 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/20 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی نجف غریب نسبت به 187 
متر مربع و مالکیت رسمی یداله نصیری نسبت به 37 مترمربع.

12. آقای کرامت جمالی نسب فرزند کریم دارای کدملی 4819347721 بشناسنامه 1090 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 263/50 مترمربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جوی آسیاب جنب مسجد محمدرسول اهلل خریداری شده از مالکیت 
رسمی رضا ثابتی.

13. آقای قاسم محمدموسائی فرزند ابوالقاسم دارای کدملی 4819285424 بشناسنامه 946 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 161/56 مترمربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جوی آسیاب خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه ورثه رضا ثابتی.
14. خانم صبرگل موسوی فرزند فریدون دارای کدملی 4819359444 بشناسنامه 172 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/79 مترمربع قسمتی از پالک چهار اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان طالقانی غربی خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه ناصر کالنترهرمزی.

15. آقای فرامرز بهمئی فرزند غالمحسین دارای کدملی 4819447688 بشناسنامه 1359 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103 مترمربع قسمتی از پالک چهار اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان پاسداران خریداری شده از مالکیت رسمی رضا ثابتی.
16. آقای محسن بروشان فرزند نادر دارای کدملی 1900159775 بشناسنامه 1900159775 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/56 مترمربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام خریداری شده از مالکیت رسمی صغری سرکهکی.

17. آقای عزیز صفائی فرزند مرتضی دارای کدملی 4818877697 بشناسنامه 3909 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 292/26 مترمربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان پاسداران عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی خدیجه قیصری 
احدی از ورثه عزیزخون قیصری موگرمون و اعیان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.

18. خانم زینب لطیفی فرزند صفر دارای کدملی 1756931070 بشناسنامه 16342 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/55 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان ادهم عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی و 
اعیان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.

19. آقای حجت اله فتاحی نسب فرزند علمدار دارای کدملی 1911739662 بشناسنامه 1112 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک 58 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان ارشاد خریداری شده از مالکیت رسمی سیدمحمدزاهد موسوی اول.
20. خانم فاطمه پابرجا فرزند موسی دارای کدملی 4819977547 بشناسنامه 1717 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/60 مترمربع قسمتی از پالک 773 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جوی آسیاب خریداری شده از مالکیت رسمی سیدمحسن میرساالری.

امالک واقع در بخش 3 رامهرمز
21. آقای منصور زارع پور فرزند عبداله دارای کدملی 1911057057 بشناسنامه 4 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه چهار دانگ از ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 143/39 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت رسمی حبیب اله زارع 

پور احدی از ورثه عبداله زارع پور.
22. آقای منصور زارع پور فرزند عبداله دارای کدملی 1911057057 بشناسنامه 4 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه چهار دانگ از ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 207/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت رسمی عبداله زارع پور.

23. خانم فاطمه آرزم فرزند احمد دارای کدملی 1911546228 بشناسنامه 23 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/65 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان پلیس خریداری شده از مالکیت رسمی سیدمحمدرحیم موسوی احدی از ورثه سیدزاهد 
موسوی.

24. خانم آذر مومبینی فرزند حیدر دارای کدملی 1840175907 بشناسنامه 18872 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 58/30 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی غالمرضا محمدنژاد احدی از ورثه حاجی 
محمدنژاد.

25. خانم آذر مومبینی فرزند حیدر دارای کدملی 1840175907 بشناسنامه 18872 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 165/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی خدیجه محمدنژاد احدی از ورثه حاجی 
محمدنژاد.

26. آقای راه خدا پویا فرزند محمدرضا دارای کدملی 4819324764 بشناسنامه 1071 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/50 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه سهراب بایمانی.
27. خانم بیگم جان جاهی زاده فرزند سیداسماعیل دارای کدملی 5999658217 بشناسنامه 231 صادره از دهدشت نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 131/10 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید ترکی خریداری شده از مالکیت رسمی مهرداد و عبداله 

کالنترهرمزی ورثه محمدتقی کالنترهرمزی نسبت به 4 دانگ و از مالکیت رسمی ورثه ابراهیم امین نسبت به 2 دانگ.
28. خانم فاطمه امیری فرزند فرج اهلل دارای کدملی 1911067222 بشناسنامه 241 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت 62/70 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه ابراهیم دهقان.

29. خانم کشور ابوالفارسی فرزند احمد دارای کدملی 1910599301 بشناسنامه 338 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه سه سهم از پنج سهم ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 202/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت رسمی 
قربانعلی و فتحعلی باغبانی.

30. آقای علی رضا احمدی راد فرزند علی همت دارای کدملی 1900611562 بشناسنامه 0 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه دو سهم از پنج ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 202/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت رسمی 
قربانعلی و فتحعلی باغبانی.

31. آقای سجاد آذرکمند فرزند نوروز دارای کدملی 4819884001 بشناسنامه 6021 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/05 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی فرخ روز خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه ابراهیم جعفری.
32. آقای محمدعلی عزیزی فرزند قربانعلی دارای کدملی 1911183109 بشناسنامه 1294 صادره از رامهرمز نسبت به دو دانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 1071/50 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بنه آخوند خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه ورثه ابراهیم امین.

33. خانم مهسا صفری فرزند علی دارای کدملی 1900305501 بشناسنامه 1900305501 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248/75 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی سلمان فارسی خریداری شده از مالکیت رسمی شاهین زبیدی.
34. آقای ابوالحسن ممبینی فرزند محمد دارای کدملی 4819310062 بشناسنامه 703 صادره  از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 203/40 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز فرخ روز خریداری شده از مالکیت رسمی مریم عوضی ورثه خلف عوضی.

35. آقای فاضل زبیدی فرزند حمید دارای کدملی 1910578762 بشناسنامه 996 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 107/96 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه ورثه ابراهیم امین نسبت به دو 
دانگ و از مالکیت رسمی نصراله کیانی هرمزی نسبت به چهار دانگ.

36. خانم سحر نیری فرزند حسنعلی دارای کدملی 1971537039 بشناسنامه 1707 صادره از مسجد سلیمان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/09 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم روبروی بیمارستان مادر ازمالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
37. آقای اسحاق بایمانی فرزند محمدحسین دارای کدملی 1910240648 بشناسنامه 280 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 406 مترمربع عرصه قسمتی از پالک یک اصلی و اعیان 92 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری شده از مالکیت رسمی 

عبدالحمید بایمانی.
38. بیژن خضری فرزند سیف اله دارای کدملی 1911655418 بشناسنامه 1 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 293/50 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی علی سماعی باغبادرانی.

39. آقای شمال حسینیان فرزند سیدفالح دارای کدملی 1910591203 بشناسنامه 660 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/15 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید رجائی خریداری شده از مالکیت رسمی هوشنگ اعتصامی منش احدی از 
ورثه علی کرم وارش.

40. آقای ابراهیم بهوند یوسفی فرزند ابول دارای کدملی 1911001809 بشناسنامه 18 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13332/79 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
41. آقای ابراهیم بهوند یوسفی فرزند ابول دارای کدملی 1911001809 بشناسنامه 18 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2782/80 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری از مالکیت رسمی قمر بهوندی نسبت به 1783 و 

نسبت به 1000 مترمربع از مالکیت رسمی خدیجه بهوند.  
42. آقای فاضل خالدی فرزند عبدعلی دارای کدملی 1911902725 بشناسنامه 35 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/85 مترمربع قسمتی از پالک 12 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی محمدعلی رخشانی نسب.

43. آقای تورج رحمتی فرزند غالمعلی دارای کدملی 1750927721 بشناسنامه 16378 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/50 مترمربع قسمتی از پالک 42 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم فاز 6 فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی سیدغالمرضا و 
سیدروح اله موسوی.

44. آقای علی پاتش فرزند راه علی دارای کدملی 4819297341 بشناسنامه 382 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/96 مترمربع عرصه قسمتی از پالک دو اصلی و اعیان 63 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید رجائی عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی 
محمد شهماروند احدی از ورثه حسین شهماروند و اعیان از مالکیت رسمی ورثه عیسی ابوالفارسی.

45. خانم فاطمه قاسمی فرزند حسین دارای کدملی 1881152219 بشناسنامه 495 صادره از شوشتر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/57 مترمربع عرصه قسمتی از پالک دو اصلی و اعیان 127 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه 
عبدالغفار دیده بان.

46. آقای منصور تری زنگنه فرزند نجیم دارای کدملی 1910419435 بشناسنامه 696 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 176/50 مترمربع قسمتی از پالک 145 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز چهار راه مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی فرخنده دهقان احدی 
از ورثه ابراهیم دهقان.

اگهی های اصالحی برابر آرای اصالحی
امالک واقع در بخش 1 رامهرمز

47. آقای علی رضا کریم زاده فرزند حمداله دارای کدملی 1911105280 بشناسنامه 62 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12/20 مترمربع قسمتی از پالک 429تا422 – 431تا432 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری شده از مالکیت رسمی عبدالستار صاحب 
زاده ورثه عبدالنبی صاحب زاده.))در رای صادره قبلی پالک مورد تقاضا اشتباه قید گردید، که بموجب رای اصالحی اصالح گردید.((

امالک واقع در بخش 3 رامهرمز
48. آقای/خانم حمید نژادخمیسی فرزند بدیر بشماره شناسنامه 723 کدملی 1910591831 صادره از مرکزی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 315/10 مترمربع قسمتی از پالک دو  اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس لرکی آباد پشت کارگاه بلوک زنی خریداری شده ازمالک رسمی عصمت صفرپور ورثه اسداله 

صفرپور بهبهانی  .)) در رای صادره قبلی پالک مورد تقاضا اشتباه قید گردید، که بموجب رای اصالحی اصالح گردید.((

شاهینی فر، رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/05                                                                                                       
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/20

12/729/الف/م

))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 ((
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در  روزها  اين  از گروه طالبان،  نمايندگي  به  يک هیئت 
حال مذاکره با مسئولین جمهوري اسالمي ايران است. اين 
هیئت به صورت رسمي به ايران آمده و اخبار ديدارهايش 
نیز از رسانه ملي پخش مي شود. همین ويژگي ها موجب 
پديد آمدن اين سؤال شده که آيا »طالبان« تغییر ماهیت 

داده و حاال ديگر يک گروه تروريستي نیست؟
گروه طالبان را دولت آمريکا در آغاز دهه 70 در افغانستان 
به وجود آورد تا حکومت رسمي و مردمي اين کشور که 
نتیجه قیام مردم علیه حکومت وابسته به شوروي آن زمان 
بود را دچار مشکل کند و آن را به آمريکا وابسته نمايد. 
گروه تروريستي طالبان، شهرها و مناطق مختلف افغانستان 
رهبران  کرد،  تسخیر  آمريکائي  دالرهاي  کمک  به  را 

برجسته جهاد افغانستان ازجمله برهان الدين رباني را ترور 
کرد، قباًل و در 22 اسفند 1373 حجت االسالم عبدالعلي 
مزاري رئیس حزب وحدت اسالمي افغانستان را به شهادت 
رسانده و در سال 1377 در کنسولگري جمهوري اسالمي 
ايران در مزارشريف 8 ديپلمات و يک خبرنگار ايراني را با 

شیوه  جنايتکارانه اي قتل عام کرده بود.
جنايات طالبان در تمام سه دهه گذشته ادامه يافت بطوري 
که در همین امسال نیز ده ها عملیات خونین در افغانستان 
انجام دادند و همچنان مشغول اقدامات تروريستي هستند. 
در  است:  نوشته  گزارشي  در  افغانستان  داخله  وزارت 
شش ماهه اول سال جاري، طالبان 1300 تحرک تهاجمي 
انجام داده که منجر به تلفات سنگین غیرنظامیان شده 

است. ازجمله اين تهاجمات، 53 حمله انتحاري و انفجار 
1250 مین جاده اي در نقاط مختلف افغانستان بوده که 
در اثر آنها 1210 غیرنظامي کشته و 2500 نفر زخمي 

شده اند.
بدين ترتیب، ترديدي وجود ندارد که طالبان همچنان يک 
گروه تروريستي است. تکلیف ما با گروه هاي تروريستي 
اينست  سؤال  اکنون  دلیل،  همین  به  است.  روشن  نیز 
گروه  يک  منطقي  چه  با  ايران  اسالمي  جمهوري  که 
تروريستي را به عنوان مهمان رسمي در کشور مي پذيرد و 

با نمايندگان آن مذاکره مي کند؟
مذاکره غیررسمي با افرادي از گروه هاي تروريستي با هدف 
جدا ساختن آنها از تروريسم، امري معمول و مطلوب است، 

ولي مذاکره رسمي با يک گروه تروريستي به معناي به 
جمهوري  نظام  و  مي شود  تلقي  آن  شناختن  رسمیت 
اسالمي در ذات خود با چنین روشي در تضاد است. به 
همین جهت و با توجه به اينکه گروه تروريستي طالبان 
تغییر ماهیت نداده، اکنون سؤال اينست که آيا سیاست 
ضدتروريستي نظام جمهوري اسالمي تغییر کرده يا قرار 
است از اين به بعد تروريسم را به دو دسته خوب و بد 
طالبان  تروريستي  گروه  با  مذاکره  براي  و  کنیم  تقسیم 
اين توجیه را بتراشیم که اين گروه از مصاديق تروريسم 

خوبست؟!
مذاکره آمريکا با طالبان به اين دلیل قابل توجیه است که 
دولت آمريکا در رأس تروريسم قرار دارد کمااينکه مذاکره 

اين گروه  اينکه  دلیل  به  نیز  با طالبان  افغانستان  دولت 
بخشي از مردم آن کشور را تشکیل مي دهد امري طبیعي 
و قابل توجیه است. در عین حال، دولت افغانستان طالبان 
را به عنوان يک گروه قانوني به رسمیت نمي شناسد و بر 
تروريستي بودن آن تأکید دارد. جمهوري اسالمي ايران به 
هر دلیل اگر مذاکره با طالبان را الزم مي داند، بايد اوالً اين 
مذاکره، غیررسمي باشد و ثانیاً بر تروريستي بودن اين گروه 
تأکید نمايد تا با اين اتهام مواجه نشود که برخالف سیاست 
همیشگي خود که تقسیم تروريسم به بد و خوب را محکوم 
مي کرد، حاال خودش پذيرفته است که »تروريسم خوب« 

هم وجود دارد!
يادداشت روزنامه جمهوری اسالمی-پنجشنبه ۹بهمن ۹۹

تروريسم خوب!

کرونا ادامه دارد...

تاکنون هرکدام از ما بارها شنیده و خوانده 
و در تصاوير به وفور مشاهده  کرده ايم که 
مسیر جاده های کشورهای دنیا در همه ی 
آرامش  چشم نوازی،  زيبايی،  از  قاره ها 
راننده  که  برخوردارند،  خاصی  لّذت  و 
می خواهد  دلشان  گويی  سرنشینان  و 
ديرتر به مقصد برسند. دو طرف جاده و 
جاده هايی که مسیر رفت و برگشتشان 
تقريباً نزديک بهم هستند، در بینشان چنان تمیز و هموار و 
فاقد خاک و سنگ اضافی و در بسیاری جاها پوشیده از درخت، 
سبزه و پوشش گیاهی است که بیش از آنکه رسیدن به مقصد 
برايشان لذت بخش باشد، بودن بیشتر در مسیر لّذتی چند برابر 

ايجاد می نمايد.
حال اين مورد را ما فاکتور گرفته و به کسی و نهادی ايراد 
اروپا  از نقاط دنیا مثل  و سخت نمی گیريم. زيرا در بسیاری 
و ديگر نقاط جهان به دلیل پربارش بودن و پوشش طبیعی 

گیاه و درخت، اين زيبايی خدادادی بوده و نمی شود اين مورد 
را بر کسی خرده گرفت و مورد انتقاد قرار داد. هرچند گفتن 
اين درد و حسرت نیز واجب است که ما در مبحث کاشت 
نهال در کنار جاده های برون شهری تقريباً وضعیتی نزديک به 
صفر داريم، مابقی جاها نیز اوضاعمان هم در کاشت نهال و هم 
نگهداری و تعريفی نیست و اين برای کشوری که بیشترين 
نیاز را در موضوع هوای پاک و شادابی مردمانش دارد، بسیار 

خسارت آفرين است.
جدای از اين، انصافاً و وجداناً تا بحال چند بار بعنوان راننده و 
مسافر در وسیله نقلیه نشسته و در بسیاری از نقاط کشور با 
اين صحنه مواجه شده ايد که؛ دستشان درد نکند، جاده ای را 
ساخته اند، اّما بغل جاده ی چسبیده به کوه و تپه را صاف و هموار 
ننموده و آنرا همانطور نامنظم و بدقواره باقی گذاشته اند؟! از کوه 
و تپه ی کنار جاده مخلوط خاک و شن طبیعی برداشته اند، ولی 
به خود کمی زحمت نداده و منظره ی برجای مانده را مقداری 
صاف و اصالح نمايند؟! بین دو مسیر رفت و برگشت را که مثاًل 

به فاصله ی بیست متر از هم هستند، مخلوط اضافه، آسفالت سرد 
شده و تلمبار شده، سنگهای درشت باقی مانده از دور ريختن ها 
و... در بیشتر طول مسیر حال روندگان را بهم می زند. چنانچه اين 
وظیفه ی شرکت سازنده هست که مطمئناً هست، چرا مهندسین 
ناظر به مسئولیتشان عمل نمی نمايند؟! دستگاه متولی کدام 
است؟! وزارت راه و شهرسازی؟! سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای؟! و البته که به جهت اين ايراد، کج سلیقگی، بی ذوقی و 
بی توجهی و...! آنچنان هم تفاوتی ندارد که چه دستگاهی متولی 

و مقصر باشد. هر که باشد، يک غصه و درد است!.
پرداخته ايم، شادابی  به آن  اين بخش و موردی که  چرا در 
مسافران جاده های برون شهری کشور که در طول شبانه روز 
به چندين میلیون خودرو و نفر بالغ می گردند،  ناديده گرفته 
داشتن  با  کشورمان  مردم  سرزندگی  و  نشاط  آيا  می شود؟! 
اينهمه مشکالت و استرس و نگرانی ها، نزد متولیان جاده ی 
از  کشور، آنهم تنها در حّد وظیفه ی ذاتی شان و نه بیشتر، 
اهمّیت الزم و کافی برخوردار نیست؟! حال که برای ساخت 

به  ما  کشور  در  گاهاً  که  می شود،  هزينه  اينهمه  جاده  يک 
داليلی که در اينجا موضوع بحث ما نبوده و مطلب مستقلی 
می طلبد، به چندبرابر قرارداد اولیه نیز ختم می شود، پس چرا 
در زيبايی و چشم نوازی مسیر جاده ها بی توجهی می شود؟! با 
اينکه در ساخت و تعمیر جاده ها، يکی از آيتم های مقرراتی 

توجه به زيباسازی مسیر است.
امیدوارم متولیان امر چنانچه اين مطلب را می خوانند، بجای آنکه 
عصبانی شده و رگ غیرتشان باد نمايد، واکنشی منطقی و واقعی 
نشان داده و ترتیب اثر دهند! در پايان صمیمانه و با افتخار دست 
تک تک عزيزانی را که در امر ساخت و نگهداری جاده  های کشور در 
سرمای يخبندان شمال و گرمای جانفرسای جنوب دائماً دلسوزانه 
و متعهدانه کار و تالش می نمايند، خصوصاً مهندسین و کارگران 
راهداری ها، فشرده و بهترين ها و زيباترين ها را در کنار عزيزانشان از 

قادر متعال برايشان طلب می نمايم!
محمدسعید بهوندی،  فّعاِل حوزه ی فرهنگ، نقد و رسانه 

/ اهواز

بی توجهی به زیبایی مسیر جاده ها توسط متولیان ساخت و نگهداری راههای کشور

به  رو  )فوتبالیست(  انصاريان  علی  وضعیت  سه شنبه  بامداد 
وخامت رفت! اينکه جوانی پرانرژی و پرجنب و جوش بخاطر 

اين ويروِس بدسرشت، جان می دهد، قطعاً دردآور است!
شنیداری،  و  ديداری  رسانه های  تمام  در  که  است  روز  چند 
کانال ها و گروههای فضای مجازی هزاران خبر و گزارش درباره 
است.  شده  منتشر  انصاريان«،  علی   « و  میناوند«  »مهرداد 
بی شک از دست دادن اين دو جوان، بسیار دردناک و غم انگیز 
است، اما چیزی ذهن مرا می آزارد! چند عالمت سؤال آن آخرها 

در انتهای مغزم دارد اذيتم می کند!
دانا  رئیس  وقتی سینه های«فريبرز  می پرسم:« چرا  با خودم 
»، دانش آموخته مدرسه اقتصاد لندن، اقتصاددان برجسته و 
کنشگر اجتماعی با تألیف بیش از پانزده عنوان کتابِ  برجسته، 

به خس خس افتاد، کمتر کسی نگران شد؟!
مگر او نبود که باوجود خان زاده بودن )پدرش خان بود(، وقتی 
ديد حمام روستا را برای او ُقرق می کنند، از اين تبعیض دلش 
به درد آمد؟! مگر او نبود که با ديدن اين تبعیض ها و ديدن 
فقر مردم، اولین مطالبه عدالت اجتماعی اش را آغاز کرد و تمام 
زمین های پدرش را به کشاورزان بخشید؟! عجیب است که 
کسی علیه خود قیام کند و خودش را از ناز و نعمت بیرون کشد 
و وصیت کند در امامزاده محقر روستا، قاطی مردم بدبخت به 

خاک سپرده شود!
او »فريبرز رئیس دانا« بود! چند نفر برايش اشک ريختند؟! 

چند میلیون نفر خبر درگذشتش براثر کرونا را فوروارد کردند؟!
وقتی ريه »چنگیز جلیلوند«، مشهور به »آقای دوبله« ايران بر 

اثر کرونا به درد افتاد، چند نفر برايش دعا کردند؟!
او که از ۶۶ سال قبل فعالیت هنری اش را آغاز کرده بود و دوبله 
بازيگران مشهور سینمای جهان مثل مارلون براندو، پل نیومن، 
برت لنکستر، سیلوستر استالونه، جانی دپ و دهها چهره ديگر 
داخلی و خارجی را انجام داده بود، آيا سزاوار اين نبود که صدا و 
سیما در بخش های خبری مانند آنچه برای انصاريان و میناوند 
می کند با پزشکان او تماس گیرد و خبرنگار برايش پشت در 

آی سی يو بفرستد؟!
او هم ضربان قلبش تند شد و در آی سی يو جان سپرد!

قلم  از  چگونه  که  بگويم،  سینايی«  »خسرو  از  برايتان  اما 
انداختیمش!

 او از دانشکده فنی وين اتريش مدرک معماری گرفت. همزمان 
تحصیل  به  وين  نمايشی  هنرهای  و  موسیقی  دانشکده  در 
آهنگسازی و سینما پرداخت! و با دو درجه ممتاز در کارگردانی 

و فیلمنامه نويسی فارغ التحصیل شد!
او در کنسرت های گوناگون در کشور اتريش به عنوان تکنواز و 

عضو هیئت ارکستر کنسرواتوار شرکت داشت!
او به ايران بازگشت و بیش از 120 فیلم کوتاه و بلند ساخت!

او چندی قبل بخاطر ابتال به کرونا بستری شد و کسی نفهمید! 
حالش وخیم شد و به آی سی يو رفت و خبرش در گروهها 
فوروارد نشد! صدا و سیما خبرنگاری برايش نفرستاد! او در آی 
سی يو درگذشت و کمتر کسی فهمید! چند نفرمان خبری با 

مضمون »دعا برای خسرو سینايی« فوروارد کرديم؟!
اما »عیسی رستمی افین« که ديگر واقعا غريب بود در اين 
خراسان  مناطق  دورافتاده ترين  از  اما  او  نغمه ساز  سرزمین! 
جنوبی، دورتر از شهرستان زيرکوه، دورتر از بخش زهان، از 
است  دلنواز  که  بس  هنوز!  می رسد  به گوش  افین  دهستان 

صدای دوتارش!
اين استاد موسیقی مقامی تا ساز برمی داشت، چشم می بست و 
پرواز می کرد! آخرين نوازندگی اش با موضوع کرونا بود و خودش 
هم به کرونا مبتال شد و تا لحظه رفتنش کسی حتی نفهمید 

يک عاشِق فرهیخته از دورترين مناطق ايران زمین نفس هايش 
به شماره افتاده!

بايد  فراموش شده  کدام  از  نمی دانم  می نويسم!  بغض  با  دارم 
چشمانم  مقابل  که  است  زياد  آنقدر  اسمهايشان  گفت؟! 
می درخشند و موج  برمی دارند و می چرخند و سرفه می کنند 
يا  بنويسم  )زبان شناس(  قريب  بدرالزمان  از  نمی دانم  من  و 
غالمحسین نادری )پزشک پیشکسوت پیوند کلیه(، يا دکتر 
گلشن )پزشک پیشکسوت ريه( يا جمشید پژويان )اقتصاددان 
برجسته و مشهور(، يا اکبر عالمی )نويسنده و منتقد برجسته و 

مشهور سینما و عکاسی( يا... که همه براثر کرونا جان باختند!
از کدام يک از شما چند صد نفر بنويسم که مظلومانه در سکوت 
بستری شديد و مظلومانه در سکوت جان داديد، مثل دوران 
روی  را  عکستان  کسی  سراغتان!  نیامد  کسی  که  زندگیتان 
جلدها نزد! کسی شما را الگو نکرد که وقتی بستری می شويد، 

اين مردم! صف بکشند پشت در بیمارستان ها!
که  رسید  خواهد  روزی  و  گذشت  خواهد  زمان  بی شک  اما 
دست هايی بر ِگل، تنديستان را ورز دهند! و بر ُگل اسمتان 

را بنگارند!
نیکی نابود شدنی نیست...

شماها در زمان جاويدان خواهید شد. نیکوسرشتان شايد چند 
سالی فراموش شوند، اما برای همیشه فراموش نخواهند ماند!

از علی انصاریان در تهران تا عیسی رستمی افین در خراسان جنوبی!

درگیری 2 جوان در يکی از پارک های تهران پايان خونین 
داشت.

 »من با پسر موردعالقه ام در پارک بودم که جوانی از کنار 
ما عبور کرد و به من متلک انداخت، همین مسئله باعث 
شروع درگیری شد.«  اينها گفته های دختری 1۶ساله است 
که شاهد جنايتی خونین در يکی از پارک های تهران بود. 
به گزارش همشهری، بعدازظهر چهارشنبه اول بهمن ماه، 
افرادی که به پارکی در جنوب تهران رفته بودند متوجه 
سر و صدا و دعوای میان 2جوان شدند. آنها با هم گالويز 
شده بودند و دختری که در نزديکی شان ايستاده بود جیغ 

می کشید و فرياد می زد.
لحظاتی بعد شاهدان يکی از دو جوان را ديدند که غرق 
خون روی زمین افتاد. اين در حالی بود که جوان ديگر هم 
به شدت زخمی شده و حال خوبی نداشت. در اين شرايط 
ماجرا به اورژانس و پلیس گزارش شد و لحظاتی بعد تیمی 

از امدادگران در محل حادثه حاضر شدند.
- گزارش يک قتل 

ساعت از 2 بعدازظهر گذشته بود که تلفن قاضی مصطفی 
واحدی، کشیک جنايی تهران به صدا درآمد. آن سوی خط 

مأمور کالنتری بود که خبر از قتل پسری جوان می داد.
مقتول يکی از همان دو جوانی بود که در پارک باهم درگیر 

شده و غرق در خون روی زمین افتاده بود.

او پیش از انتقال به بیمارستان براثر شدت خونريزی جانش 
را از دست داده و به اين ترتیب پرونده ای جنايی پیش روی 

بازپرس ويژه قتل تهران قرار گرفته بود.
- شاهد ماجرا

با حضور تیم تحقیق در بیمارستان مشخص شد که درگیری 
میان 2 جوان بر سر متلک پرانی به دختری 1۶ ساله اتفاق 

افتاده است. کارآگاهان جنايی در نخستین گام به تحقیق از 
اين دختر نوجوان که شاهد جنايت بود، پرداختند. او گفت: 
حدود ۶ ماه قبل با پسری 21 ساله به نام رامین آشنا شدم. 
اوايل با يکديگر چت می کرديم و رفته رفته به او عالقه مند 
شدم و تصمیم گرفتم همديگر را مالقات کنیم. وی ادامه 
در  پارکی  به  موردعالقه ام  پسر  همراه  به  حادثه  روز  داد: 

جنوب تهران رفته و روی نیمکتی نشسته بوديم. سرگرم 
صحبت با يکديگر بوديم که پسر جوانی )مقتول( از کنار ما 
عبور کرد. او به من متلک انداخت و برايم مزاحمت ايجاد 
کرد. رامین با ديدن اين صحنه عصبانی شد اما من سعی 
کردم او را آرام کنم. به او گفتم بیا از اينجا برويم و رامین 
هم قبول کرد. ما از آنجا رفتیم و در قسمت ديگری از پارک 
نشستیم که باز هم مقتول به آنجا آمد و دوباره مزاحمت 
ايجاد کرد. همین مسئله آغاز درگیری میان مقتول و پسر 
موردعالقه ام شد. مقتول چاقو داشت و با آن ضربه ای به 
پهلوی پسر موردعالقه ام زد. جدال میان آنها ادامه داشت تا 
اينکه رامین در کشمکش با مقتول چاقو را از دستش گرفت 
و ضربه ای به پهلويش زد. هر دو خون آلود روی زمین افتادند 
و من وحشتزده فرياد می زدم و از مردم کمک می خواستم. 
همزمان به اورژانس زنگ زدم و طولی نکشید که آمبوالنس 
آمد و پس از معاينه مقتول اعالم کرد که وی به دلیل شدت 
جراحت و خونريزی جانش را از دست داده است؛ اما پسر 

موردعالقه ام زنده بود و نفس می کشید.
وی گفت: رامین که به دلیل شدت جراحت و خونريزی از 
هوش رفته بود توسط اورژانس به بیمارستان انتقال يافت و 

حاال هم از سرنوشتش خبر ندارم.
با اظهارات اين دختر، بازپرس جنايی تهران دستور انتقال 
جسد به پزشکی قانونی و بازداشت متهم به قتل را صادر 

کرده و قرار است وی پس از بهبودی برای انجام تحقیقات 
به دادسرای جنايی تهران منتقل شود.

- جنايت های بچگانه
است.  بوده  زيادی  جنايت های  دلیل  حاال  تا  متلک پرانی 
و  شوخی  لحظه ای  برای  افراد  از  برخی  وقت ها  گاهی 
سرگرمی اقدام به متلک پرانی به دختران و زنان می کنند 
غافل از اينکه همین شوخی بچگانه ممکن است عواقب 
ادامه ماجرای  غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. در 
جناياتی را مرور می کنیم که در سال های اخیر رخ داد و 

دلیل آن متلک پرانی بود.
نخستین پرونده مربوط به دعوای 2 پسر نوجوان در يکی 
از خیابان های جنوب تهران است. قاتل که 17 سال بیشتر 
به  و سرگرمی  برای خنده  وقتی شنید دوستش  نداشت 
خواهرش متلک پرانی کرده، سراغ او رفت و با وی درگیر 
شد. او در اين درگیری دوستش را با ضربات چاقو به قتل 
رساند و وقتی دستگیر شد، در بازجويی ها گفت: خواهرم 
وقتی از مدرسه برگشت به من گفت که يکی از دوستانم 
انداخته و مسخره اش کرده است. با شنیدن  به او متلک 
حرف های خواهرم، عصبانی شدم و يک چاقو از آشپزخانه 
برداشتم و سراغ دوستم رفتم. من آنقدر عصبانی بودم که 

انگار دچار جنون شده بودم و دوستم را به قتل رساندم.
- درگیری دسته جمعی 

گاهی متلک پرانی منجر به نزاع دسته جمعی نیز می شود؛ 
مانند حادثه ای که تیر ماه ۹8 در بوستان واليت تهران رخ 
داد و متلک پرانی به يک دختر منجر به نزاع دسته جمعی 
چند پسر جوان شد که پايان آن قتل يکی از آنها بود. ماجرا 
از اين قرار بود که قاتل به همراه دوستش برای هواخوری به 
بوستان واليت رفته بود که 2 دختر جوان به همراه 3 پسر 
از کنارشان عبور کردند. دوست قاتل به يکی از دختران 
متلک پرانی کرد که باعث ناراحتی پسران همراه آنها شد. 
همین مسئله آغاز يک درگیری میان آنها بود و در جريان 
اين درگیری قاتل با چاقو 3 پسری را که همراه دختران 
بودند مجروح کرد اما يکی از مجرمان جانش را از دست داد 

و عامل جنايت نیز دستگیر شد.
 - متلک به دختر دانش آموز

آبان ۹7 نیز جنايتی در شرق تهران رخ داد که دلیل آن 
متلک پرانی به يک دختر دانش آموز بود. بررسی ها حکايت 
موردعالقه اش  پسر  همراه  به  دختری  که  داشت  اين  از 
دختر  به  جوان  چند  که  رفته  تهران  در شرق  پارکی  به 
دانش آموز متلک پرانی کردند. همین مسئله باعث آغاز يک 
درگیری خونین شد و در جريان آن پسری که همراه دختر 
دانش آموز بود با ضربات چاقو به قتل رسید و متهمان که 4 
نفر بودند دستگیر شدند و يکی از آنها اعتراف کرد که عامل 

وارد کردن ضربه مرگبار به مقتول بوده است.

جنایت بر رس متلک پرانی

به نام خدا.
همشهريان عزيز و بزرگوارم، با عرض سالم و ارادت، متأسفم، که 
بازهم عدم رعايت نکات بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، زدن 
ماسک، وعدم همکاری مردم، باعث بازگشت ويروس ملعون، 
و بیماری منحوس کوويد، شد، اين بار با چهره ای خطرناکتر، 
قبل،  از  بی رحم تر  و  وحشتناکتر،  وجهه ای  تیزتر،  شمشیری 
اآلن که اين پیام را خدمت شما ارسال می کنم در شامگاه دهم 
بهمن ماه ۹۹ و در مرکز کوويد استان حضور دارم. تخت های 
باقی  بیشتر  پذيرش  برای  ظرفیتی  و  پرشده  کاماًل  اورژانس 
نمانده است، افراد مختلف در سنین مختلف و حال عمومی 
بدتر از گذشته به اورژانس مراجعه می کنند، تعداد زيادی از 
بیماران با لباسهای رنگین و از وسط مراسم عروسی، تعدادی 
سیاهپوش و باسابقه حضور در مراسم ختم، گروهی از تجمعات 
شبانه خانوادگی و ...و نکته مشترک همه آنان و همراهان، ابراز 
پشیمانی و شیون و زاری و اصرار برحضور و پیگیری احوال 

عزيزانشان، و اينکه پاسخ مشترکشان: فکر نمی کرديم اين اتفاق 
بیفتد، ماسک زده بوديم، دستکش داشتیم ولی...همشهريان 
عزيزم، ساده انگاری، بی تفاوتی، عدم رعايت دستورات، وعدم باور 
واقعی وجود اين بیماری در مردم، حس اينکه اين بیماری فقط 
مربوط به سنین خاص و افراد با بیماری زمینه ای است، احساس 
اينکه ما بیمار نمی شويم، و يا عالئم بیماری را داشتیم واالن 

ديگر مصون هستیم، بازهم به لبه پرتگاه رسیديم.
برادران و خواهران عزيزم بعنوان يک همشهری و برادر کوچکی 
که در حدود 11 ماه گذشته بیشتر از ۹0٪ زمان را در بیمارستان 
گذرانم، به شما عرض می کنم، که خطر جدی است، و ديگر 
فرصتی برای سهل انگاری و بی تفاوتی نمانده، تمام آالرم های 
خطر به صدا درآمده متأسفانه سفیر مرگ به مراتب و بیش از 
پیش نزديک شده است، فرصتی برای پشیمانی باقی نمانده، 
هرچند که سودی هم ندارد. تصور تکرار صحنه های دلخراش 
موج اول و دوم و پرپر شدن عزيزان برايم غیرقابل تحمل است، 

خود  به  که  بپذيريد  من  وطن  وهم  استانی  هم  همشهری، 
و ديگران بد کرديم، و به همین سادگی بايد منتظر هجران 
عزيزانمان، سیاه پوش شدن شهرمان باشیم. گرانمايه های عزيز 
قبال هم به شما عرض کردم، بعنوان پزشکی که 11 هزار بیمار 
کويد مثبت را در اين مدت ويزيت کردم، می گويم اين ويروس 
مرتب در حال جهش است و هیچ راهی جز پیشگیری و رعايت 
نکات بهداشتی، و فاصله اجتماعی، عدم حضور در تجمعات و...

ندارد، واکسن مؤثر است ولی خودتان شاهديد که مصرف واکسن 
در کشورهای متفاوت هم تا االن به نتیجه ای مطلوبی نرسیده، و 
در همان کشورها هم مرگ و میر ابتال نه تنها کم نشده بلکه سیر 
صعودی داشته است، و بازهم مؤثرترين راه پیشگیری و رعايت 
نکات بهداشتی مرتبط با اين بیماری است. بزودی و به شرط 

حیات بازهم با شما درد دل خواهم کرد.
و  بیهوشی  متخصص  کالنتری،  فرهمند  دکتر  شما  ارادتمند 

ICU و مسئول ICu های مراکز کويد استان خوزستان.

 سرباز را بايد زد؟

محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فیلمی از نماينده مجلسی منتشرشده که سیلی به صورت سرباز زده است. 
چندی پیش هم کسی ديگر از صاحبان قدرت چنین کرده بود. آيا واقعاً 

سرباز اين کشور سزاوار چنین رفتاری است؟
آيا جوانی را که دو سال از عمر گرانبها را بدون حقوق، بدون آنکه مهارت 
و اندوخته ای از دوران سربازی بیندوزد که به کار زندگی اش بیايد، بدون 
اجباری  به  واقعی  معنای  به  مصائب  انواع  با  و  مناسب،  رفاهی  شرايط 

می برند، بايد سیلی زد؟
نماينده مجلس چه قدرت و زوری را پشتوانه خود احساس می کند که 
چنین رفتاری از خود نشان می دهد؟ پشتش به کجا بند است که چنین 
گستاخ می شود؟ و ما چه انتظاری از چنین جماعتی می توانیم داشته 

باشیم؟
و اين جماعت چرا کال نمی فهمند که آن سیلی فقط به صورت يک سرباز 
نمی نشیند، بلکه داغی می شود بر دل چند میلیون آدم که به اندازه کافی 
از صد مسئله ديگر هم دل پری دارند. قدرت بسیاری را ابله ساخته است.

۹۰ درصد سپرده بانکی متعلق به چهار درصد جامعه است!
رئیس مرکز پژوهش های مجلس: 70 درصد سپرده های بانکی برای يک 
درصد جامعه است و ۹0 درصد سپرده های بانکی برای 4 درصد جامعه 
است. بین کمترين مصرف و بیشترين مصرف گوشت در سال به صورت 
میانگین برای هر يک نفر در خانواده های فقیر يک کیلو گوشت در سال 
و برای خانواده های ثروتمند تا ۹۶ کیلو در سال طبق  آمار مصرف وجود 

دارد، کجا می خواهد اين تبعیض جلويش گرفته شود؟
کجا می خواهد جلوی اين مشکالت گرفته شود، فقر قابل تحمل است اما 
تبعیض قابل تحمل نیست و ويران کننده است؛ لذا تالش ما بر اين شد 
بتوانیم توزيع مناسب ثروت داشته باشیم و جلوی رانت ها را بگیريم مثاًل 
اگر رانت ارز 4200 تومانی هست جلوی رانت ارز 4200 تومانی را بگیريم 
که به سمت و سويی نرود که امسال ۹ میلیارد دالر هزينه کاالهای اساسی 
کرده باشیم و قريب 5 میلیارد دالر آن را برای نهاده های دامی داده باشیم 
بعد مرغی که قرار است 12 هزار تومان به دست مردم برسد به 25 هزار 

تومان، 30 هزار تومان، 35 هزار تومان برسد.

سرو اسکلت مرغ در رستورانها

نوشته است مشاهدات  تهران در گزارشی  اقتصاد چاپ  روزنامه دنیای 
که  است  آن  از  حاکی  تهران  شهر  سطح  از  خبرنگارانش  میدانی 
رستوران های جنوب شهر چلوکباب برگ را از منوی خود حذف کرده اند 
و حتی برخی خورشت را با گوشت مرغ سرو می کنند، در عوض غذاهای 
جديد مانند زرشک پلو با اسکلت مرغ يا چلو با استخوان قلم و برنج و دمبه 

به منوی خود اضافه کردند.
اين  اصلی  سفارش  که  است  نوشته  خود  گزارش  در  اقتصاد  دنیای 

رستوران ها سه پرس برنج با يک خورشت قیمه يا قرمه سبزی است.
تورم و وضعیت وخیم اقتصادی بر سبد خريد شهروندان ايرانی به طور 
محسوسی اثر منفی گذاشته است اما مقام های دولتی می گويند وضعیت 
اقتصادی باوجود تحريم ها مثبت است و رشد اقتصادی را در ماه های آينده 

وعده می دهند.

 اخبار کوتاه خبر
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قهرمانی بندرماهشهر در مسابقات دوگانه خوزستان
مسابقات دوگانه )دوومیدانی و دوچرخه سواری( قهرمانی استان خوزستان و انتخابی 
کشور گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور ۵٠ ورزشکار از ۶ 
شهرستان در رده های سنی نونهاالن، جوانان و بزرگساالن امروز جمعه١٠بهمن ماه 

به میزبانی مجموعه خورسیف شهرداری بندرماهشهر برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم هیئت سه گانه بندرماهشهر صاحب عنوان قهرمانی شد، تیم 
منطقه سوم دریایی امام حسین )ع( نایب قهرمان و تیم شوشتر بر سکوی سوم ایستاد.

نفرات برتر این مسابقات به تیم منتخب استان جهت اعزام به مسابقات کشوری در 
تاریخ٢۵ بهمن ماه به میزبانی اصفهان راه یافتند.

- مقام آوران مسابقات نونهاالن:
١- ابوالفضل رحیمی )بندرماهشهر(

٢- پارسا رنجبری )بندرماهشهر(
3- محمدعلی عباس زاده )بندرماهشهر(

- مقام آوران مسابقات جوانان
١- یاسر افگاره )اهواز(

٢- محمدرضا خیام زادگان )اهواز(

3- رضا احمدی )بندرماهشهر(
- مقام آوران مسابقات بزرگساالن
١- خلیل زنگویی )بندرماهشهر(

٢- عبدالعالی شدیدی )منطقه سوم(
3- جلیل زنگویی )بندرماهشهر(

 بازیکنان فرهنگ شهردارى رامهرمز پیش از 
شروع مسابقه امروز تیمشان مقابل پردیس 
خرم آباد در هفته پنجم مرحله اول لیگ دسته 
سه )گروه چهارم( با دست در داشتن بنرى 

یاد و خاطره زنده یاد مهدى شیرالی را گرامی 
پیشکسوتان  از  شیرالی  مرحوم  داشتند. 
روز  متأسفانه چند  که  بود  رامهرمز  فوتبال 
پیش در حین بازى دوستانه در زمین فوتبال 

روستاى هزارمنی رامهرمز سکته کرد و قبل 
از رسیدن به بیمارستان مادر شهرستان جان 

به جان آفرین تسلیم کرد.
»روحش شاد و یادش گرامی باد«

ادای احترام تیم فرهنگ شهرداری رامهرمز به روح پیشکسوت تازه ازدست رفته: مرحوم مهدی شیرالی

از قدیم گفته اند که فوتبال ورزش و سرگرمی دورهمی 
ایست، عده ای هم فوتبال را صنعت و منبع درآمد و حاال 
هم که غرق در حاشیه های گوناگون می دانند، اما فوتبال 
می تواند فراتر از اینها هم باشد همانطوریکه پیشکسوتان 

فوتبال و اهالی ورزش اهواز آن را به اثبات رساندند.
بزرگان و موسفیدان خالص و بدون رنگ ریا و تظاهر و 
تبلیغ، باهمت عالی خود، برای بزرگداشت وفات دو تن 
از بزرگان فوتبال، اولی مرحوم حمید کنانی پدر معنوی 
فوتبال محالت اهواز و بعد از آن مهرداد میناوند ملی پوش 
سابق فوتبال کشورمان با دعوت از تیم پیشکسوتان فوتبال 
کرمانشاه، ضمن حرمت گذاری به مقام شامخ پیشکسوتان، 
یک مسابقه دوستانه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار کردند 
که در نوع خود این حرکت در ورزش خوزستان ماندگار 
خواهد ماند زیرا آنچه در دیدار دوتیم فوتبال پیشکسوتان 
ارزشی ورزش در  کرمانشاه و خوزستان دیده شد، مرام 

مستطیل سبز فوتبال بود.
ورود و حضور دوتیم به همراه داوران با در دست داشتن 
بنرهای تسلیت و تصاویر حمید کنانی و مهرداد میناوند 
به ظاهر  بازی  این  ورزشی  پهلوانی  مرام  و  اخالق  جلوه 
فوتبال را تداعی می کرد و تکمیل کننده آن، حضور بسیار 
صمیمی پیشکسوتان و چهره های مطرح دیگر رشته های 
ورزش خوزستان کنار پیشکسوتان فوتبال بود، غفور کامروا 
مجید  دوومیدانی،  از  خیشکاران  صاحب  بسکتبال،  از 
قائدی از کشتی، مجید زنگنه از بوکس، خدر حیاتی از 
دوچرخه سواری، در کنار حاج حسن اهوازی، مجید باقری، 
عباس منصوری، حمزه سخیروای و حمید شهبازی که 
زحمت طی مسافت استان بوشهر تا اهواز را برای حضور 
این  و  بود  متحمل شده  خود  قدیمی  دوستان  کنار  در 
حضور در حقیقت درسی بود برای آن نونهاالن و نوجوانان 

و جوانان مدرسه فوتبال یاران و مدرسه فوتبال دوستان 
اهواز که برای شروع کالسهای آموزشی فوتبال، کنار زمین 
و  آنچه در آن دقایق گذشت  و مطمنا هر  بودند  شاهد 
دیده شد در ذهن نسل آینده فوتبال خواهد ماند چه آن 
بازی زیبای دوتیم که حاصلش سه گل بود و سهم تیم 
پیشکسوتان خوزستان دوگل عبدالرضا مهی پور و علی 
بختیاری و یک گل برای تیم پیشکسوتان کرمانشاه بود 
و چه صمیمت و حضور گرم و یا صفای پیشکسوتان کنار 
زمین بازی بعنوان تماشاگر، همه و همه کالس درس بود؛ 
بنابراین می توان یادآور شد که فوتبال فارغ از آن حواشی و 
مشکالت درونیش، این امکان را دارد که رونق دهنده مرام 

ارزشی ورزش باشد، بشرطی که فضای فوتبال و بطور کلی 
ورزش از تنگ نظری و تندخویی و خودخواهی و نااهالن 
نفوذ کرده به درونش پاکسازی شود تا شاهد شکوفایی 
استعدادها و خوش مرامی های واقعی آن خواهیم شد وقتی 
در یک مالقات ورزشی فوتبالی می توان آن همه خوبی های 
کم سابقه ندیده را دید، به راستی چرا آن را رونق ندهیم 

تصاویر گویای همه چیز هستند.
آفرین به بانیان این روز خوب و دست مریزاد به همه 
آنهایی که برای گسترش حرمت و مرام کسوت ورزش 

تالش می کنند.
 سید مهدى ابوس

پیشکسوتان پیشگامان مرام ارزشی ورزش: بزرگداشت حمید کنانی، مهرداد میناوند به همت پیشکسوتان فوتبال اهواز

درگذشت »مهدی شیرالی«
پیشکسوت فوتبال رامهرمز در حین فوتبال

رامهرمز  هفته نامه  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
نامه مهدى شیرالی پیشکسوت فوتبال رامهرمز 
در حین بازى دوستانه محالت در زمین فوتبال 
روستاى هزارمنی رامهرمز به دلیل عارضه قلبی 
قبل از رسیدن به بیمارستان مادر به رحمت ایزدى 

پیوست.
نشریه هفته نامه رامهرمز نامه، این مصیبت را به 
خانواده ایشان و جامعه ورزش رامهرمز تسلیت 

عرض می کند.

 کوهنورد نوجوان ۱۳ ساله رامهرمزی، 
رکورد دار صعود سرعتی به قله منگار

نوجوان  کوهنورد  رضازاده  خانم ساغر  سرکار 
۱۳ ساله توانمند و آینده دار شهرمون رامهرمز، 
ُمنگار  ُقله  به  ایشان رکورددار صعود سرعتی 
با ارتفاع ۳000 متر، در یک ساعت و پنجاه و 

هشت دقیقه هستن.
علم کوه  قله  به  صعود  رضازاده  ساغر  خانم 
دومین قله بلند ایران با ارتفاع 4850 متر و قله 
سبالن سومین قله بلند ایران با ارتفاع 48۱۱ رو 

در کارنامه خودش داره.
»با آرزوى پیشرفت روزافزون«

و تیم نوید دانه ایرانیان رامهرمز توانست قهرمانی 
نیم فصل این مسابقات را از آن خود کند

لیگ برتر استان خوزستان که سالیان سال با تعداد 
١۶ تیم به صورت دوره ای برگزار می شد این فصل 
به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در قالب دو گروه ه شت تیمی 
برگزار شد که تا اینجای کار تیم نویددانه ایرانیان 
این  در  شد،  نیم فصل  قهرمانی  کسب  به  موفق 

مسابقات تیمهای هر گروه به صورت رفت وبرگشت 
باهم بازی می کنند و در پایان تیم اول و دوم هر 
ایستگاه  در  و  می کنند  صعود  بعد  دور  به  گروه 
آخر 4 تیم صعودکننده به صورت نیمه نهایی بازی 
می کنند و تیم های برنده به فینال راه می یابند تا 
این دوره  پایان قهرمان  باهم پیکار می کنند و در 
از مسابقات مشخص شود و راهی لیگ دسته سوم 

کشور می شوند.

قطار مسابقات لیگ برتر استان خوزستان به ایستگاه هشتم رسید

هفته نامه  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به   
رامهرمز  فرهنگ  فوتبال  تیم  نامه  رامهرمز 
عصر  امروز  کشور  سه  لیگ  پنجم  هفته  در 
به مصاف پردیس خرم آباد رفت که با نتیجه 

 ۱0 با  و  شد  حساس  نبرد  این  پیروز   2 بر   ۳
امتیاز و تفاضل گل کمتر در رتبه دوم جدول 
گرفت. قرار  کشور  سوم  لیگ   رقابت هاى 
با برد پشت  این دیدار را   فرهنگ در حالی 

خود  حریف  از  یک  بر   2 که  گذاشت  سر 
عقب افتاد. گلهاى فرهنگ را در این دیدار، 
صادق صدریان و محمد پیرمرادى )2( به ثمر 

رساندند.

کامبک فرهنگ رامهرمز در خانه رقیب صعود به صدر جدول

بقلم محسن بابادى
قلم تاب و توان نوشتن ندارد. اما مهرداد جان؛ بدان از نظر 
مردم شریف ایران شما زنده اید و تا دنیا دنیاست، در یادها 

ماندگار و مانا خواهید بود.
بازی های غرورانگیز و زیبایت هنوز در ذهن و جان ما تداعی 
بخش خاطراتی خوش و فراموش ناشدنی است. حضورت در 
تیم ملی و پرسپولیس هنوز از خاطرمان نرفته است. مهرداد 
جان تو یکی از بهترین لژیونرهای تاریخ فوتبال ایران بودی 
و افسوس که هم اینقدر زود از دنیای فوتبال کنار رفتی 
و هم اینچنین سریع و غریبانه از میان ما به اوج آسمان 

پرکشیدی.
تمامی کل کل هایت با هواداران و تیم رقیب زیبا بود. آخر 
و  کند  کل کل  اینگونه  می توانست  میناوند  مهرداد  فقط 
شما  چراکه  باشد.  سرخابی ها  دل های  محبوب  همچنان 
سرباز این مملکت بودی و در جام ملت های آسیا و جام 

جهانی هر آنچه در توان داشتی برای مردمت گذاشتی و 
ذره ای کوتاهی نکردی و برای همه اثبات شده بودی.

فوتبال  در  تکنیکی  و  اخالق  با  مهرداد  که ٢  حیف شد 
کشور هر دو در یک بازه زمانی کوتاه و در اوج جوانی از 
میان ما رفتند. مهرداد اوالدی و مهرداد میناوند. چه دنیای 
بی رحمی. مهرداد جان اکنون آرام و آسوده در کنار بزرگان 
فوتبال ایران که سال هاست از دنیا رفته اند بخواب و بدان 
که یاد و نام تو تا ابد در قلب میلیون ها هوادار فوتبال کشور 

اعم از استقاللی و پرسپولیسی باقی خواهد ماند.
 مهرداد جان از این پس هواداران پرسپولیس شماره ٢۵ را 
هم در کنار شماره ٢4 مرحوم هادی نوروزی بایگانی کرده 
و پس از رخت بربستن این ویروس لعنتی، به احترامت 
در ورزشگاه ها خواهند ایستاد و تشویقت خواهند کرد. چه 
غریبانه رفتی و صدها افسوس که سرمای زمستان و غم از 

دست دادن تو بدجوری هواداران فوتبال را آزار می دهد.

  

تمامی  بابت  و  داشت  خواهیم  دوستت  وجود  تمام  با 
زحماتی که برای فوتبال ایران در عرصه رقابت های آسیایی 
و بین المللی کشیدی، از شما تشکر می کنیم. روحت شاد و 

یادت گرامی مهرداد عزیز.
»جهت شادی روح ایشان و تمامی درگذشتگان و اموات، 

فاتحه مع الصلوات.«

تقدیم به روح پرفتوح »مرحوم مهرداد میناوند« بازیکن ارزنده فوتبال کشور

سیاوش بختیاری زاده در خصوص عملکرد تیم فوالد در 
فصل جدید صحبت هایی را انجام داد که متن آن را در 

زیر می خوانید.
خوشبختانه امسال این تیم فوالد از همه تیم ها کارش را 
البته  و  گرفت  پیش  در  را  آماده سازی  و  کرد  آغاز  زودتر 
بازیکنان زیادی جذب تیم شد تا انتظار از تیم فوالد باال 
برود. با توجه به اینکه نکونام از مربیان آینده دار فوتبال 
کشور است و کار را زود شروع کرد انتظار می رفت شرایط 
تیم تا اینجای مسابقات خیلی بهتر باشد. دلیلش هم این 
موضوع است که فوالد از پشتوانه و سخت افزارهای بسیار 
خوبی برخوردار است. امکاناتی که فوالد خوزستان در اختیار 
دارد آرزوی تیم هایی مثل استقالل و پرسپولیس است و این 
تیم چند زمین تمرین دارد و این حق هر تماشاگر فوالد 

خوزستان است که از این تیم انتظار قهرمانی داشته باشد.
هر چه از مسابقات جلوتر رفتیم عملکرد فوالد تغییر کرد 
و من انتظار داشتم امسال بازیکنان بومی بیشتری در تیم 
حضور داشتند شاید خیلی از کارشناسان به این صحبت من 
خرده بگیرند و بگویند بحث را خوزستانی یا غیرخوزستانی 
نکنید اما فوالد دارای قوی ترین آکادمی فوتبال ایران است 
محسوب  برترین ها  جزو  خاورمیانه  در  می کنم  فکر  که 
می شود، اما به نظر شما هرسال چند بازیکن از آکادمی 
در  که  بچه ها  این  می شوند؟  اضافه  بزرگساالن  تیم  به 
آکادمی رشد می کنند بیشترین هزینه را روی دست پدر 
و مادرهایشان می گذارند اما باشگاه فوالد از آنها استفاده ای 
نمی کند و این اصالً اتفاق خوبی نیست. سوالی که من از 
مدیریت و کادر فنی دارم این است که امسال چند بازیکن 
از آکادمی به تیم بزرگساالن منتقل شدند. همین سعید 
نجاریان که خیلی ها امیدوار هستند او را در تیم ملی ببینند 
کمتر در ترکیب فوالد به میدان می رود و از صالح و صابر 

حردانی استفاده نمی شود.
یک سوم از مسابقات لیگ گذشته اما تنها بازی که موردتوجه 
کارشناسان فوتبال و هواداران قرار گرفته دیدار هفته دوم 

مقابل استقالل بود که فوالد با یک تاکتیک حساب شده 
تیم های  بهترین  از  یکی  استقالل  شد  موفق  برنامه  با  و 
فوتبال  بازی ها عمال  بقه  در  اما  بدهد؛  را شکست  امسال 
مناسبی از فوالد شاهد نبودیم و عدم مدیریت کادر فنی و 
عقب نشینی های بی مورد تیم در نیمه دوم باعث شد تا اکثر 
مسابقات یا مساوی شود و یا اینکه فوالد نتیجه را واگذار 
کند. مردم خوزستان فوالد را با پوست، گوشت و استخوان 
خود دوست دارند و همیشه تمایل دارند تیم محبوب شان 
شاهد  بازی ها  اکثر  در  متأسفانه  اما  کند،  بازی  هجومی 
استفاده از توپ های بلند هستیم و این موضوع نتیجه نداده 
است و فوتبالی از این تیم نمی بینیم که مردم را راضی کند.

بختیاری زاده خاطرنشان کرد: به شخصه به عنوان کسی که 
اولین کاپیتان فوالد بودم این تیم را مثل پسرم کوشا دوست 
دارم ولی کادر فنی باید بازنگری مجدد و آنالیز دوباره داشته 
شاید  که  دارد  اشکاالتی  تیم  این  من  اعتقاد  به  باشد. 
نکونام به کمک هایش اعتقادی ندارد و یا کمک های فوالد 
خوزستان در حد نکونام نیستند. در صحبت های قبلی ام 
نقدهایی از عملکرد تیم انجام دادم اما این موضوع چندان 

باب میل همکاران مان در باشگاه فوالد نبود.
با خودم فکر  انتقاد شد  اینکه از صحبت های من  از  بعد 
کردم که شاید دید من اشتباه است به همین دلیل بالفاصله 
چشم هایم را عمل کردم اما درست در روزی که چشم هایم 
نفت  با  بازی  از  بعد  هاشمی نسب  مهدی  کردم  عمل  را 
مسجدسلیمان مصاحبه کرد و گفت: فوتبال بزن زیرش را 
بازی کردیم. وقتی خود مربی تیم چنین اظهارنظری انجام 
داده متوجه شدم حرف هایم درست بوده و نباید چشم هایم 
دیه  فوالد  مسؤوالن  از  هم  حاال  اما  می کردم  عمل  را 
چشم هایم را نمی خواهم ولی می خواهم بدانم چرا در تمام 
بازی ها توپ های سوم نصیب هافبک های حریف می شود و 
چرا بین خط دفاع و پشت هافبک های این تیم آنقدر فضا 
از آن استفاده کنند. چرا  وجود دارد که تیم های حریف 
فوالد باید به بازیکنی مثل شیمبای 3۶ ساله متکی باشد و 

فقط با یک بازیکن حمله کند؟
هفته قبل برادرم کوروش دچار سانحه رانندگی شدیدی 
شد و هیچکس سراغ او را نگرفت او بازیکن سابق تیم های 
استقالل کشاورز بود و با زنده یاد حجازی و پورحیدری کار 
از آقای آذری و  اما جا دارد از طریق رسانه شما  می کرد 
همه دوستانی که از مجموعه باشگاه فوالد به عیادت برادرم 
بزرگ تر  که  دوستانی  بود  این  انتظارم  کنم  تشکر  رفتند 
هستند و در این فوتبال کوروش را می شناسند حداقل حالی 
از او می پرسیدند چون او در کنار امیر قلعه نویی و حمید 
استیلی کار کرده و کشاورز با مجید نامجو همبازی بوده من 
داریوش، کوروش، سهراب  نزدیک به ١٠٠ سال برای فوتبال 

این کشور خدمات انجام دادیم اما برادر من فراموش شد.
سعید آذری مدیر توانمند است که تجربه کار در لیگ برتر 
را دارد اتفاقاً او کارش را در فوالد خوب آغاز کرد و در یکی 
دو هفته ابتدایی شرایط به شکلی پیش رفت که نتایج خوب 
بود اما در ادامه اتفاقاتی افتاد که نفت آبادان صدرنشین شده 
و نفت مسجدسلیمان با آن شرایط و امکانات هم امتیاز 

فوالد نتیجه گرفته است.
را روی  تمرکزش  آنکه  از  بیش  آذری  نظر من سعید  به 
انتخابات فدراسیون فوتبال و اساسنامه می گذاشت اگر به 
فوالد و موفقیت این تیم فکر می کرد االن این تیم جزو سه 
تیم اول مسابقات بود این خوب است که آذری اطالعات 
کافی در مورد فدراسیون فوتبال و اساسنامه دارد اما نباید 
اینقدر درگیر حواشی و اینگونه مسائل می شد که فوالد 
آذری  از  من  است  نشده  دیر  هم  هنوز  کند  فراموش  را 
می خواهم که بیشتر روی فوالد خوزستان تمرکز داشته 
باشد تا این تیم به موفقیت برسد اینکه آذری مرتب در 
مصاحبه هایش بگوید ما قول قهرمانی نداده ایم یعنی بار 
مسؤولیت کادر فنی را کم کرده ایم. او اگر از تیمش بخواهد 
که قهرمان شود کادر فنی هم احساس مسؤولیت بیشتری 
خواهد کرد و مطمئناً آنها در تمام بازی ها با هدف قهرمانی 

می جنگند./ فارس

بختیارى زاده: فوتبالی از تیم جواد نکونام نمی بینم
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داستان
خاطره ای شنیدنی از استاد ادب پارسی: شفیعی کدکنی

چند روزی به آمدن عید مانده بود.
بیشتر بچه ها غایب بودند، یا اکثراً به شهرها و شهرستان های 

خودشان رفته و یا گرفتار کارهای عید بودند؛
اما استاد بدون هیچ تاخیری سر کالس آمد و شروع به درس 

دادن کرد ...
باالخره کالس رو به پایان بود که یکی از شاگردان خیلی آرام 

گفت:
»استاد آخر سال است؛ دیگر بس است!«

روی  از  را  عینکش  و  کشید!  خود  سر  به  دستی  هم  استاد 
چشمانش برداشت و همین طور که آن را روی میز می گذاشت، 

خودش هم برای اولین بار روی صندلی جا گرفت.
استاد 50 ساله  با آن کت قهوه ای سوخته  که به تن داشت، گفت:

بگذارید  بیاندازید،  دادن  درس  از  را  من  تونستید  که  حاال 
خاطره ای را برایتان تعریف کنم:

من حدوداً 21 یا 22 ساله بودم، مشهد زندگی می کردیم، پدر و 
مادرم کشاورز بودند، با دست های چروک خورده و آفتاب سوخته، 
می خواست  دلم  می دیدم  را  آنها  وقت  هر  که  دست هایی 
خود  به  اجازه  هیچ وقت  که  کاری  کنم؛  بویشان  ببوسمشان، 

ندادم با پدرم بکنم!
اما دستان مادرم را همیشه خیلی آرام، بو می کردم و در آخر بر 

لبانم می گذاشتم.
استاد اکنون قدری با بغض کلماتش را جمله می کند:

و  پدر  هر  که  برده اید  پی  این  به  هم  شاگردان  شما  نمی دانم 
مادری بوی خاص خودشان را دارند یا نه؟ ولی من بوی مادرم 
کهنه  چادر  از  می شدم  دلتنگش  و  نبود  که  زمانی  همیشه  را 
بود حس  بسته  نقش  آن  روی  ریز  قرمز  گل های  که  سفیدی 
می کردم، چادر را جلوی دهان و بینی ام می گرفتم و چند دقیقه 

با آن نفس می کشیدم...
ابراز  اجازه  هیچ وقت  پدرها؛  تمام  مثل  پدرم؛  به  نسبت  اما 

احساسات پیدا نکردم؛ جز یک بار، آن هم نه به صورت مستقیم.
نزدیکی های عید بود، من تازه معلم شده بودم و اولین حقوقم را 
هم گرفته بودم، صبح بود، رفتم آب انبار تا برای شستن ظروف 

صبحانه آب بیاورم.
از پله ها باال می آمدم که صدای خفیف هق هق گریه مردانه ای را 
شنیدم، از هر پله ای که باال می آمدم صدا را بلندتر می شنیدم...

استاد حاال خودش هم گریه می کند...
پدرم بود، مادر هم او را آرام می کرد، می گفت:

بچه ها کوچک  ما پیش  نمی گذارد  است، خدا  بزرگ  آقا! خدا   
شویم! فوقش به بچه ها عیدی نمی دهیم!... اما پدر گفت: خانم! 
نوه های ما، در تهران بزرگ  شده اند و از ما انتظار دارند، نباید 

فکر کنند که ما...
حاال دیگر ماجرا روشن تر از این بود که بخواهم دلیل گریه های 
پدر را از مادرم بپرسم، دست کردم توی جیبم، 100 تومان بود، 
بودم،  گرفته  معلمی(  )به عنوان حقوق  از مدرسه  که  پولی  کل 
روی گیوه های پدرم گذاشتم و خم شدم و گیوه های پر از خاکی 

را که هر روز در زمین زراعی همراه بابا بود بوسیدم.
آن سال، همه خواهر و برادرام از تهران آمدند مشهد، با بچه های 
»دایی«  و  »عمو«  لفظ  با  به راحتی،  هرکدام  که  قد  نیم  و  قد 

خطابم می کردند.
پدر به هرکدام از بچه ها و نوه ها 10 تومان عیدی داد؛ 10 تومان 

ماند که آن را هم به عنوان عیدی به مادر داد.
رفتم  که  فروردین  چهاردهم  بود،  تعطیالت  از  بعد  روز  اولین 

سر کالس.
بعد از کالس، آقای مدیر با کروات نویی که به خودش آویزان 
رفتم،  اتاقش؛  به  بروم  باید  و  دارد  کارم  که  گفت  بود  کرده 
بسته ای از کشوی میز خاکستری رنگ کهنه گوشه اتاقش درآورد 

و به من داد.
گفتم: این چیست؟

گفت: »باز کنید؛ می فهمید«.
باز کردم، 900 تومان پول نقد بود!

گفتم: این برای چیست؟
گفت: »از مرکز آمده است؛ در این چند ماه که شما اینجا بودی 
خواستم  مرکز  از  من  همین  برای  داشتند؛  خوبی  رشد  بچه ها 

تشویقت کنند.«
باشد؟!  داشته  می تواند  معنی  این چه  که  نمی دانستم  راستش 

فقط در آن موقع ناخودآگاه به آقای مدیر گفتم:
این باید 1000 تومان باشد، نه 900 تومان!

مدیر گفت: از کجا می دانی؟ کسی به شما چیزی گفته؟
گفتم: نه فقط حدس می زنم، همین.

درهرصورت، مدیر گفت که از مرکز استعالم می گیرد و خبرش 
را به من می دهد.

روز بعد، همین که رفتم اتاق معلمان تا آماده بشوم برای رفتن به 
کالس، آقای مدیر خودش را به من رساند و گفت:

من دیروز به محض رفتن شما استعالم کردم، درست گفتی! هزار 
تومان بوده نه نهصد تومان! آن کسی که بسته را آورده صد تومان 

آن را برداشته بود که خودم رفتم از او گرفتم؛
اما برای دادنش یک شرط دارم...

گفتم: »چه شرطی؟«
گفت: بگو ببینم، از کجا این را می دانستی؟!

گفتم: آخه شنیدم که خدا 10 برابر عمل نیک رو پاداش میده.
رفتار ما با پدر و مادرمان سرمشق رفتار فرزندانمان خواهد بود...

شادی روح پدران و مادرانی که در کنارمان نیستند
و با خاطراتشان

این متن زیبا در توصیف مادر به قلم سحرآمیز استاد 
بهمن بیگی به دل می نشیند.

به جز من، همه خواهرانم پسوند بس داشتند. ماه بس، 
گل بس، دختر بس، قز بس ...

در چهره رنگ پریده مادر، بیم و امید را می شد دید! 
اضطراب و ترس را بیشتر...

کم طاقت  و  داشت  صبوری  و  بود  مهربان  که  پدر  و 
می شد...

مادر نذر کرده بود و از درویش دوره گرد دعا گرفته بود! 
شاید این بار...

دیگر دلم نمی خواست به پدر بگویند »ریشت را آب 
برد«!

با خنده معنی داری بگوید »نافش را روی  یا زن عمو 
پای حسنو ببرید«

دلم نمی خواست بیش از این مادر مقصر شود...

دلم برای همه مان می سوخت برای مادر بیشتر.
به یاد دخترانی که خون بس شدند! ناز دخترانی که 
برای نجات پدر، برادر، عمو و بستگان و تیره و طایفه، 

به اجبار به عقد ناشناسی درآمدند! دخترانی که ابزار و 
وسیله صلح قبائل می شدند و در غربت چه حرف ها که 
نمی شنیدند و چه زجرها که نمی کشیدند و برخی از 

آنها چه مظلومانه که نمردند.
به یاد دخترانی که به طوایف دیگر شوهر داده شدند 
و دیگر کسی آنها را ندید و از سرنوشت آنها اطالعی 

نیافت.
به یاد مادرانی که در ایل و در بین راه و در هنگام کوچ 

زاییدند و مردند.
به یاد مادران جوانی که تسلیم آل شدند.

دنیا  به  را  نوزادی  یکبار  سالی  که  مادرانی  یاد  به 
از  ماما،  و  پزشک  از  زایمان،  مرخصی  از  می آوردند، 
کارت بهداشت و مرکز بهداشت و نوبت های ماهیانه، از 
زایشگاه و پزشک خانوادگی، از قطره آهن و رژیم غذایی 

ویژه خبری نبود...
حتی در روز زایمان مشک می زدند و نان می پختند و 
در راه آب آوردن از چشمه با درد زایمان روبرو می شدند 
و یکه و تنها، قهرمانانه دوام می آوردند و با نوزاد به چادر 

برمی گشتند.
مادربزرگ های  زمستان،  تاریک  و  سرد  شب های  در 
قهرمان با دست های پرچین و چروک خود معجزه ها 
می کردند! شجاعت، زرنگی، ایمان و توکل آنها کارآمدتر 
از بسیاری از داروها و امکانات این روزها بود! آوای گلوله 
و شیهه اسب، نویدی از حضور میهمان کوچولو در بُنکو 
می داد و پدر که در بیرون چادر منتظر بود، شادمانه 

گوسفندی را سر می برید.
اما امان از وقتی که آل می آمد و بسیاری از نوعروسان 

مادران جوان را می برد! پدربزرگ ها هرچه به آسمان تیر 
می انداختند فایده ای نداشت! هرچه مادربزرگ ها صورت 
و دست وپاهای زائو را با ذغال سیاه می کردند بی فایده 

بود! از قیچی و کارد و تیشه نیز کاری برنمی آمد.
به یاد مادرانی که سینه هایشان سرشار از مهر و عاطفه 
بود و به فرزندانشان شیر شهامت و صداقت می دادند. به 
یاد مادرانی که همزمان سه طفل همراهشان بود، یکی 

در دست و دیگری در کول و سومی در شکم.
میخک  و  ِهل  بوی  سینه هایشان  که  مادرانی  یاد  به 
نمی برد!  خوابشان  بچه ها  آنها  بدون حضور  و  می داد 
به یاد مادرانی که اسب سواران و تیراندازان کم نظیری 
بودند! به یاد مادرانی که در مسیر کوچ با راهزن و گرگ 
درگیر می شدند و قهرمانانه از جان و مال خویش دفاع 

می کردند.
به یاد مادرانی که صبحگاهان زودتر از بانگ خروس 
بیدار می شدند... به یاد مادرانی که همواره مشغول بودند 
و وقت کم می آوردند... به یاد مادرانی که دست تنها، 

چادر را بار می کردند و
چادر می زدند...

به یاد مادرانی که همچنان صدای الالیی آنها از دره ها 
و کوه ها به گوش می رسد، به یاد مادرانی که صدای 
کل های زیبایشان هنوز در گوشهایمان است...! به یاد 
مادرانی که صدای خواندن و مشک زدنهایشان هنوز 
و  داغ  نان  بوی  که  مادرانی  یاد  به  یوردها می آید،  از 

به  آنها معنی داشت...!  با  آغوز و دوغ و کنگر ماست 
یاد مادرانی که مرگ ناگهانی همسران آنها خللی در 
اراده شان ایجاد نکرد، سوختند و ساختند تا فرزندان 

خود را بزرگ کنند.
به یاد مادرانی که سیاه گیس رفتند و به یاد مادرانی 
که گیس سفید تیره و طایفه بودند، به یاد مادرانی که 
به قول خودشان فقط یک کاله از مردان کمتر داشتند.

بودند و هم خیاط، هم  یاد مادرانی که هم آشپز  به 
بافنده و هم چوپان، هم پزشک و هم ماما...

محبت  فقط  خود  شوهران  از  که  مادرانی  یاد  به 
می خواستند، به یاد مادرانی که به شوهر و فرزندان خود 
عشق می ورزیدند، با عشق به آنها زندگی می کردند و 
با عشق به آنها مردند، به یاد مادرانی که کم لطفی ها و 
بی انصافی های شوهرانشان را تحمل کردند و خم به ابرو 
نیاوردند...! به یاد مادرانی که سال ها از داشتن لباس نو 
محروم بودند تا شاید پسران و دختران جوانشان لباس 

نو داشته باشند.
به یاد مادرانی که درو کردند و خوشه چیدند تا شاید 
بخشی از نان سال خانواده تهیه گردد، به یاد مادرانی 
که دستهایشان مانند دست های پدرها خشن و محکم 
بود، به یاد مادرانی که جاجیم ها و گلیم ها و قالیچه های 

رنگارنگ می بافتند.
»روز مادر مبارک«

محمدبهمن بیگی/کتاب: ایل من، بخارای من

وصف مادر

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به 
نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
شیرین  باغ  عبدالرضا  خوزستان،  اسالمی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
نمایشگاه  افزود  خبر  این  اعالم  با  رامهرمز 
در  کتابخوانی  باشگاه های  اعضای  ویژه  کتاب 
کتابخوانی  باشگاههای  جام  دوره  پنجمین 
کشور و تسهیلگران تا 25 بهمن در رامهرمز 

برپا شد. 

باغ شیرین با بیان این نکته که این نمایشگاه به 
همت کتابسرای دانشجو به مدیریت اسماعیل 
به  اعضا  آسان  دسترسی  جهت  عبداللهی 
کتابها دایر شده است افزود این نمایشگاه در 
رمان،  موضوعات  با  جلد   1600 و  عنوان   320
در   ... داستان  و  تاریخی  آموزشی،  علمی، 
سال  سه  دوره  پیش دبستانی،  سنی  رده های 
اول و دوم دبستان و دوره متوسطه اول و دوم 

به صورت نیم بها برای اعضا عرضه می شود.

نمایشگاه کتاب ویژه اعضای باشگاههای کتابخوانی در رامهرمز

گام اول: نام هر فصل کتاب را بنویسید و برای محتویات هر بخش 
تصمیم بگیرید

با این کار همیشه می دانید داستان هر بخش به کجا ختم می شود. 
نوشتن درباره ی شخصیت ها هم، در آغاز کار می تواند تا انتهای مسیر 

مفید باشد.
گام دوم: عناصر یک رمان خوب را بشناسید

اگر می خواهید نویسنده ی موفقی باشید، درباره ی انتخاب نویسندگی 
به عنوان یک رشته ی دانشگاهی خوب فکر کنید )مگر اینکه انتخابتان را 
کرده باشید و االن دانشجوی این رشته باشید(، در غیر این صورت، ادبیات 
را انتخاب کنید. پیش از نوشتن، باید یاد بگیرید چگونه با روشن بینی و 
نگاه منتقدانه بخوانید. ساختار جمله، تمایز شخصیت ها، شکل گیری طرح 
داستانی )پیرنگ( و پرداخت شخصیت ها زمانی به درستی انجام می شود 

که منتقدانه خواندن را پیش از نوشتن، آموخته باشید.
صحنه: صحنه از عناصر داستانی است که شامل زمان، مکان و شرایطی 
می شود که داستان در آن اتفاق می افتد. البته، شما به توصیف کامل 
صحنه نیاز ندارید. شما نیز مانند یک نقاش، اثری را خلق می کنید که 

در ذهن هر خواننده، تصویری متفاوت از خود به جا می گذارد.
برای نمونه: ماریا از شیب تند اطراف قصر پایین رفت. هنوز دور نشده 
بود که یکی از پیشخدمت های پدرش جلوی او را گرفت و گفت: »شاه 
فردیناند می خواهد شما را ببیند«. این قسمت کوتاه، گویای آن است 
که ماریا احتماال دختر جوانی است که در یک قصر زندگی می کند. 
این به خواننده سرنخی می دهد که شاید داستان در قرون وسطی 
اتفاق می افتد. ماریا نیز یک نام التین است که می تواند گویای محل 
زندگی او باشد و »شاه فردیناند« هم که یک سرنخ درست و حسابی 
است! در واقع، همسر شاه فردیناند، ایزابالی یکم کاستیا، سفرهای 

اکتشافی کریستف کلمب به دنیای جدید را در سال 1۴92 بعد از 
میالد، تأیید و حمایت کرد، بنابراین داستان حول و حوش همان 

دوران اتفاق می افتد.
شخصیت ها: هر داستانی شخصیت های اصلی و فرعی دارد. مهم است 
که شخصیت های داستان شما جذاب باشند و به درستی معرفی شوند. 

معرفی صحنه و شخصیت ها، مقدمه چینی نام دارد.
کتاب ها انواع مختلفی از شخصیت ها را شامل می شوند. قهرمان اصلی 
)پروتاگونیست( معموال شخصیت اصلی و کسی است که داستان، او 
را دنبال می کند. برای هر شخصیت اصلی، معموال یک ضدقهرمان 
داستان،  پیشبرد  برای  که  شخصیتی  دارد،  وجود  )آنتاگونیست( 
ایجاد می کند. معموال شخصیت های منفی در  کشمکش و بحران 

کتاب ها ضد قهرمان  ها هستند، اما همیشه اینطور نیست.
خواننده،  یک  دید  از  شاید  منفی،  باشید: شخصیت  داشته  یاد  به 
ضدقهرمان و از دید خواننده ی دیگر، قهرمان اصلی باشد. صرف نظر 
از نقش هایی که آنها بازی می کنند، این نوع شخصیت ها در موفقیت 

داستان، مهم هستند.
کشمکش: چالش بزرگی است که یک شخصیت با آن روبه رو می شود 

و این کشمکش، معموال دلیل وجود داستان است.
به  که  بگیرد  تصمیم  تا  خواسته اند  پادشاه،  دختر  ماریا،  از  شاید 
اسپانیایی  ملوانان  و  از کشتی ها  استفاده  اجازه ی  کلمب  کریستف 
را برای اکتشافاتش بدهد. ممکن است ماریا در باقی داستان با این 

مشکل روبه رو باشد.
اتفاق  داستان  چالش  جدی ترین  آن  در  که  نقطه ای  داستان:  اوج 

می افتد و جایی که نفس خواننده در سینه حبس می شود.
شاید ماریا تصمیم بگیرد به کریستف کلمب اجازه  ندهد از پول اسپانیا 

برای اکتشافاتش استفاده کند و کلمب از ماریا خواهش کند امکان سفر 
را برای او فراهم کند تا کلمب هم هر کاری که او می گوید انجام دهد 
تا این شانس را از دست ندهد. اینجا جایی است که ماریا باید تصمیم 

سختی بگیرد، تصمیمی که نتیجه ی کل داستان را مشخص می کند.
نتیجه: نقطه ی اوج داستان را پشت سر گذاشته ایم، مشکل حل شده 
است و دیگر ابهامی وجود ندارد. توجه: اگر می خواهید رمان شما 

دنباله دار باشد، حداقل یک یا دو نکته ی مبهم باقی بگذارید.
برای مثال، ماریا تصمیم می گیرد به آرزوهای کلمب احترام بگذارد و 
به او اجازه ی رفتن بدهد و پدرش را قانع کند که خودش هم کلمب را 
در این سفر همراهی کند. اغلب برای خوانندگان جالب است با پایانی 
مواجه شوند که انتظارش را نداشته اند، پس سعی کنید همیشه پایان 

داستان  شما قابل  پیش بینی نباشد.
جزئیات: یکی از مهم ترین بخش هایی است که در نوشتن یک کتاب 
باید به آن پرداخت. به جای اینکه فقط بگویید: »آسمان آبی بود«، 
به درجه ی رنگ آبی آسمان اشاره کنید. مثال بگویید: »آسمان به 
رنگ آبی نیلگون روشن بود«. با این جزئیات، سطح گیرایی داستان 
را باال می برید. اما در این کار زیاده روی نکنید. نمونه ی استفاده ی 
نادرست از جزئیات را ببینید: »آسمان به رنگ آبی نیلگون روشن 
بود که جلوه ی خاصی به رنگ خاکستری تیره ی ماسه هایی می داد 
که بسترشان از برخورد موج های کف آلود و کبودفام آغشته به آهک، 

مملو از حباب های آب بود.«
شاخ و برگ دادن بیش از حد گویای این است که شما برای نوشتن 
داستان، احتماال خودتان را به آب و آتش می زنید. از زبان توصیفی 
لحن  از  داستان خود،  در  و  کنید  ماهرانه عمل  اما  کنید،  استفاده 

شاعرانه بجا استفاده کنید.

چگونه کتاب بنویسیم - طرح داستان
گام سوم: طرح داستان خود را بنویسید

این کار به منزله ی نقطه ی آغاز شما در تثبیت داستان خواهد بود. 
نیازی به نوشتن هیچ چیز خیالی نیست، فقط یک ایده ی کلی از 
که  داستان  اصلی  طرح  به  کتاب،  نیمه ی  در  بنویسید.  داستان 
نوشته اید، رجوع کنید. شاید تعجب کنید اگر ببینید برداشت شما از 
کتاب، در فرایند نوشتن تغییر کرده باشد. می توانید کتاب را به گونه ای 
تغییر دهید که با طرح اولیه ی داستان مطابقت کند یا می توانید طرح 
اولیه ی داستان را پاره کنید و داستان را تا هر کجا که پیش برده اید، 
کنونی  متفاوت  با طرح  را  اولیه  می توانید طرح  دهید. حتی  ادامه 

ترکیب کنید. انتخاب با شماست. یادتان باشد این کتاب شما است.
گام چهارم: نوشتن را آغاز کنید

این بهترین بخش کار است. اگر با شروع کار مشکل دارید، به سراغ 
کشمکش داستان بروید و از آنجا شروع کنید. هر زمان نوشتن برایتان 
عادی شد و احساس راحتی کردید، توصیفات صحنه را به داستان 
اضافه کنید. احتمال دارد چیزهای زیادی را در داستان تغییر دهید، 
زیرا بهترین ویژگی نوشتن کتاب این است که می توانید به تخیل تان 
پر و بال بدهید. تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که 
این فرایند باید برای شما لذت بخش باشد، در غیر این صورت، شاید 

کتاب شما عاقبت سر از یک سطل زباله ی قدیمی زنگ زده درآورد.
برنامه ریزی  برای  فقط  یادداشت  دفتر  از  باشد  یادتان  پنجم:  گام 

استفاده کنید!
بهترین کار این است که داستان تان را تایپ کنید تا بتوانید نسخه های 
متعددی از آن را تهیه کنید، اشتباهات را به راحتی پاک کنید و آن 

را تحویل ناشران دهید.

داستان نویسی/ چطور رمان بنویسیم

رامهــــــــرمز  
رامهــــــرمز  پر بود از عاشقانه ها

عاشقانه های :
با طعم نون تیری و نون بَلَبلی

دستپخت مادر
عاشقانه های از جنس سبزی خورشتی

همان سبزی های معطری که
وسط کوچه

با همسایه ها پاک می کردند
و همزمان در مورِد :

بله برون و شیربهای دختر َکل نظر
گپ می زدند

عاشقانه هایی :
از جنس ُهبانَه و سنگ آسک

عاشقانه هایی که
رنگ و بوی تُل ناردونگی 

و  قلعــــه دا  ُوو  ُدَدر  داشتند
با طعم نون ِگرده شـــاطر خســرو

رامــــــــهرمز :
       طعـــــم عشــق داشت

مزه ای شبیه زردآلوها
و انارهای رسیده بنه مال احمد

چیزی مثل مزه تیَترنه ها و لگجی های باغ بوقدرت 
بایمانی

بخیالت  ریحون  و  پرپین  خوش  بوی  شبیه  چیزی 
پلیمی ها و سبزیکارهای انتهای خیابون دهقان

همرنگ گنـدمزارهای  اوتارو
و غارِچلِدون باالی ُکنارِِل سی فرج

و دوباغونِل کیَمه
و گلدسته های بی بی تاج

و 
آوای دلنشین مرحوم حسین سراج

و صدای ملکوتی سی َمندلی بیامرزی

رامهرمز : پر بود از عاشقانه هایی
که تو دل بازار رضاخانی موج می زد

بازاری که هنوز
عطر و بوی مرحوم َمنَدل

در آن می پیچد
و بوی خرمای کبکاب رحیم پشمی

و عطر کوبیده حجی سیف اله صاحب
و 

بستنی حصیری ممدحسین قناد
و بوی آجیل و تخمک و نقل و نبات

و سرشیر ِمش َمنِدَسن بیامرزی
و طعم شیرین التِلقوم

و خامه های عبدالرسول سرایی
 و

تاالق و تولوق ظروف روحی سوزنگر و مسگریان
و زولبیا بامیه مرحوم رستم پور

و
عکس های هنری حسین عکاس عزیز

رامهرمز پر بود از عاشقانه هایی که :
بوی شیر تازه دوشیده می داد

شیر گاو همسایه مون ِمش خاتون
عاشقانه هایی با طعم آبگوشت مادر 

آبگوشتی که هر روز روی چاله آتش
بار می گذاشت

عاشقانه هایی :
از جنس رادیو قدیمی  پدر

و صدای پر از پارازیت بی بی سی
و رادیو اسرائیل ک هر شب گوش

می داد
عاشقانه هایی به رنگ چای آتیشی

که ما هم تماشاگر لبخند گرم
و متل های قدیمی پدر بودیم

و نوای فلوت دلربا
و نغمات پرمعنا و فولکولوریکی که

زمزمه می کرد
کمی آنطرفتر :

زیر بارانی که هفت شب و هفت روز طول می کشید 
صدای زنگوله

و بع بع بره ها و  مع مع بزغاله ها
به گوش می رسید

رامهرمز  بود و 
ساز نوستالژیک اعلیحضرت کرم اهلل

که دل را
به عالم معنا و بی کرانه ها گره می زد

سازی که :
دل های پدران ما را گرم می کرد

عــاشق تر می کرد
عــاشق زندگی ]در عین نداری[

عــــاشق خونه و خونواده
ســــازی که از دل بر می آمد 

و بــــر دل مـــی نشست
سازی که ناخورده شراب مستت

می کرد
سازی که   از ایتارو   تا  اوتارو

و
از    اوتارو   تا   ایتارو   می رسید

رامـــــــــــهرمز :
      هنوز هم بوی عشق دارد
بوی دانشمند محبوب قلبم :

دکتر کــــــــامــیاب صمیــمــی
و بوی :

پروفسور عبدالجلیل خان کـــالنتر
رومـــــــــز من هنوز هم  : 
شمعدانی هایش گل می دهند

کاکایوسف هایش عاشق می شوند

جیرجیرک هایش می خوانند
ماهش تابان است

و ستاره هایش چشمک زنان
هنوز هم :

کوچه هایش مرا در آغوش می کشند
شهری پر از عاشقانه های زیبا

آمیخته به :
رد پای شهید سید نورالدین موسوی

شهید داریــــوش زنـگنــــه
شهید عبدالستار قنواتی پور

و رفقای خوبم :
شهید ممــــد خـــــورشیدی
و شهید مــــــوسی اکبــــری

رامــــــهرمز :  پاره تن من است
با احترام: سیـــف اهلل احسانی

 ِزِرُکنــاِرِل سی فــرج ۹۹٫11٫2

»به افتخار رومزیل عزیز« 

نویسنده: حسین یوسفی
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از دریچه دوربین / عکاس: عبدالخالق طاهری

100 مکان دیدنی در ایران زمین که باید دید
قسمت دوازدهم

- جنگل ابر

راههاي دسترسی: خودتان را باید به شاهرود یا بسطام 
برسانید. از شاهرود به سمت آزادشهر بروید. بعد از 18 
کیلومتر به روستاي نو خرقان مارسید. بعد از این روستا 

در ابتداي روستاي ابر قرار دارید.
جنگل ابر در منطقه البرز شرقی و در شهرستان شاهرود، 
بخش بسطام و دهستان خرقان )شاهرود( واقع شده و 
تقریباً مرز استان سمنان و استان گلستان است. جنگل 
ابر شاهرود قسمتی از قدیمی ترین و زیباترین جنگل های 
هیرکانی است با گونه های گیاهی و جانوري نادر، یکی 
ایران و شمال شرق کشور می باشد.  از زیباترین نقاط 
این جنگل با 35 هزار هکتار وسعت در ادامه جنگلهاي 
مواقع  اغلب  در  این که  دلیل  به  کشور  شمال  سرسبز 
این  به  گرفته  را  ابر  از  اقیانوسی  را  این جنگل  فضاي 
نام مشهور است. در این جنگل ابرها آنقدر به درختها 
نزدیک اند که به نظر میرسد جنگل بر روي ابرها سوار 
است و میتوان در میان ابرها گشت وگذار کرد و به باور 
بسیاري از گردشگران یکی از زیباترین چشم اندازهای 
طبیعت ایران محسوب می شود. جنگل ابر به سه دلیل 

اهمیت دارد
1- قسمتی از جنگلهاي باستانی هیرکانی است و گیاهان 

دارویی کم نظیری دارد
مرز  یعنی  است؛  اهمیت  داراي  ناحیه  این  اکوتن   -2
میان بند بین دو اکوسیستم منطقه نیمه بیابانی و جنگلی 
ناحیه  این  جنگلهاي  در  می توان  به طوری که  است. 
درختان سوزنی برگ را در کنار درختان پهن برگ دید 
که این امر در گونه های جانوري هم تأثیرگذار بوده است

3- جغرافیاي خاص منطقه که دو منطقه کم ارتفاع و 
بلند را در کنار هم قرار داده است داراي اهمیت است؛ به 
طوریکه شاهد تشکیل اقیانوس ابر در این منطقه هستیم 

که پدیده کم نظیری در دنیا محسوب می شود.
مانند  کم نظیری  مشخصات  طبیعی،  زیبایی  بر  افزون 
وجود گونه های متفاوت گیاهان چوبی به همراه گونه های 

نارون،  توسکا،  بلوط،  مانند راش،  نادري  بسیار  گیاهی 
گیالس وحشی، بارانک، سرخدار، نمدار و مانند آنها این 
قابلیت را پدیدآورده که این اراضی همچون موزهاي زنده 
براي جذب گردشگران داخلی و خارجی مورداستفاده 

قرار بگیرد.
 بخشی از گردشگران خارجی این منطقه، گیاه شناسانی 
گیاهی موجود  نادر  گونه های  براي دیدن  هستند که 
در جنگلهاي هیرکانی به ایران می آیند و دسته دوم، 
کشورهاي  از  اغلب  که  هستند  عمومی  گردشگران 
آسیاي میانه و خاورمیانه می آیند. جنگل ابر درمحلی 
واقع است که از ضخامت کوههاي البرز کاسته میشود و 
ابرهاي گرفتار در پشت این دیواره از البه الی دره ها به 
سمت جنوب سرازیر می شوند؛ به همین خاطر تقریباً 
از بعدازظهر تا نیمه های شب با سرد شدن هوا چنان 
است.  شده  سوار  ابرها  روي  به  جنگل  که  می نماید 
ناحیه کم فشار و پرفشار دشت گرگان و  مجاورت دو 
منطقه ابر باعث شده هر وقت زمین انرژي می گیرد ابرها 
جابه جا شوند و به نظر برسد که ابرها از آسمان به زمین 
ابر را دگرگون کرده است.  می آیند. این اتفاق منطقه 
وجود 85 نوع گونه گیاه مانند راش، بلوط، ممرز افرا، 
شیردار، توسکا، آزاد داغداغان، گونه های کاله میرحسن، 
چوبک، اسپرس، دم روباهی، آویشن و شبدر به همراه 
بارانک، سرخدار و  نارون،  نادر مانند  گونه های گیاهی 
مانند آنها جنگل ابر را به موزهاي طبیعی تبدیل کرده 
است. آب وهوای خاص این جنگل، درختان متفاوتی را در 
خود پرورش داده که برخی از این درختها با شکل خاص 
خودروی زمین خزیده اند و منظره زیبایی پدیدآورنده اند. 

بانکهاي گیاهان دارویی سرشار در  از  ابر یکی  جنگل 
و  مشتاقان  همه ساله  که  است  شناسایی شده  کشور 
عالقه مندان زیادي را از گوشه کنار جهان به سوی خود 
یعنی  جنگل،  جنوبی  قسمتهاي  در  می کند.  دعوت 
قسمتی که به روستاها نزدیکتر است پوشش گیاهی 
تپه های پرشیبی  تنک دیده میشود. در عمق جنگل 
بلند است.  از درختان  وجود دارد که سراسر پوشیده 
با  درختی  است.  اورس  منطقه  درخت  مشهورترین 
ریشه های بلند که روي زمین میخزد. مناطق ابتدایی 
جنگل ابر ییالق چوپانان گلستانی است، اما در عمق 
جنگل اثري از انسان دیده نمیشود. از گونه های جانوري 
این منطقه می توان خرس قهوه ای، گرگ، پلنگ، خوك 
وحشی، شغال، روباه، خرگوش کل و بز، شوکا و مار و از 
پرندگان کبک، کبوتر جنگلی، بلدرچین، عقاب جنگلی، 
کرکس، شاهین، فاخته و قرقاول را نام برد. جنگل ابر، 
دو آبشار معروف شرشر و آلوچال دارد. رسیدن به اولی 
مخصوص کوهنوردان حرفه ای است، ولی با حدود 64 
کیلومتر پیاده روی در دل جنگل میتوان به دومی رسید. 
آلوچال از دو آبشار تشکیل شده که روی هم می ریزند. 
این آبشار 25 متر ارتفاع دارد. راه رسیدن به آن هم از 

منطقه ای تماشایی به اسم داالن بهشت میگذرد.
در حاشیه شمال غرب روستاي ابر، جاده ای خاکیست 
که در انتها به روستاي شیرین آباد می رسد و با در پیش 
گرفتن ادامه مسیر، کوه رستم پیش رویتان است. در 
کنار این کوه مسیري پای کوبی شده وجود دارد. در این 
راه به حرکتتان ادامه بدهید تا به داالن بهشت برسید. 
در ادامه مسیر به یک فرعی میرسید. آبشار آلوچال اَبر 
در فاصله یک ساعته از ابتداي این جاده فرعی است. دو 
چشمه ترش و قطري هم در جنگل وجود دارد که کمپ 
کردن در کنار اولی متداولتر است. این جنگل 114 اُمین 
اثر طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در 
20 بهمن 1389 در فهرست میراث طبیعی ایران قرار 
 29 در  محیط زیست  عالی  شوراي  جلسه  در  گرفت. 
بهمن سال 1393 جنگل ابر منطقه حفاظت شده اعالم 
شد و در فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت از 

محیط زیست درآمد.
جنگل ابر را در روستاي فیلبند یا بقول محلی ها فیلبن 
هم می توان دید. فیلبند به دلیل سوز و سرما و بارش 
برف شدید، در طی مدت زمستان از سکنه خالی است. 
آمل 2  به  نرسیده  هراز  جاده  فیلبند:  به  رفتن  مسیر 
کیلومتر مانده به آخرین تونل سمت راست جاده تابلوي 
روستاي چالو را مشاهده خواهید کرد که با پشت سر 
خواهید  فیلبند  روستاي  به  اول  روستا  این  گذاشتن 
بهترین زمان سفر به جنگل ابر شاهرود اواخر فروردین ماه 

باید  از رفتن به آن  اواخر خردادماه است. ولی قبل  تا 
هواشناسی را هم چک کرد. اگر هواي علی آباد کتول در 
استان گلستان ابري و بارانی باشد و هواي شاهرود صاف 
و آفتابی، میتوان به دیدن ابرها امیدوار بود. از ظهر تا 

نیمه های شب ابرها پدیدار می شوند.
- اورامانات

راههاي دسترسی: اگر قصد دارید از سنندج به اورامان 
بروید، از تهران وارد اتوبان ساوه به سمت همدان شوید، 
بعد از همدان به سنندج بروید و از سنندج به سمت 
از 15 کیلومتر  بعد  این جاده  مریوان راهی شوید، در 
خروجی نودشه و پاوه را می بینید. وارد آن شده پس از 
35 کیلومتر خروجی جاده اورامان در سمت چپ شما 
از 10 کیلومتر  بعد  وارد شوید،  به آن  مشخص است. 
به روستاي اورامان میرسید؛ اما از کرمانشاه به سمت 
سنندج، در مسیر بعد از پلیس راه، وقتی تابلوهاي روانسر 
و پاوه را دیدید، به سمت چپ بپیچید. بعد از حدود 15 
کیلومتر از پاوه به یک دوراهی می رسید، دوراهی نو سود 
و نودشه. شما مسیر نودشه را انتخاب کنید. حدود 30 
کیلومتر پس ازنودشه، خروجی اورامان در سمت راست 

شماست.
اورامانات یا هورامانات منطقه ای وسیع در جنوب استان 

کردستان است که تا مریوان 75 کیلومتر و تا سنندج 
70 کیلومتر فاصله دارد. اورامانات آنقدر پهناور است که 
اورامان تخت تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل داده 
است. این منطقه در دل کوه های سر به فلک کشیده 
زاگرس قرار دارد که از جنوب غربی به ارتفاعات اورامان 
تخت و از شرق به ارتفاعات کوساالن منتهی می شود. 
بنا بر اعتقاد مردم محلی اورامان درگذشته، شهر بسیار 
قلمرو  پایتخت  که  طوري  بوده  پرجمعیتی  و  بزرگ 
اورامی ها بوده است به همین دلیل آن را اورامان تخت 
می نامند اما شاید قرار گرفتن این ناحیه در دره ای مقابل 
ارتفاعات تخت دلیل دیگري براي این نامگذاري باشد. 
در این منطقه آتشکده های فراوانی پیدا شده که نشان 
میدهد مردم این ناحیه قبل از اسالم از دین زرتشت 

پیروي می کرده اند.
که  بیستون  و  شانیدر  غارهاي  در  شناسان  باستان 
وسایل  اجاق،  هستند،  منطقه  این  مهم  غارهاي  از 
انسان های نخستین و اسکلت انسان های نئاندرتان یعنی 
انسان هایی که قامتی کوتاه، سري بزرگ و بینی کوچکی 
داشتند اما بسیار پرزور بودند یافته اند که نشان دهنده ی 
زندگی 40 هزارساله مردم این منطقه است. ر وستاي 
خانه ها  پلکانی  به سبب سیستم  اورامان  شگفت انگیز 
از  یا قسمتی  که پشت بام یک خانه حیاط خانه دیگر 
محل گذر است و از این نظر به روستاي ماسوله گیالن 
شباهت زیادي دارد، به روستاي هزار ماسوله معروف 
است. اورامان در قلب کوهستان قرارگرفته و همین امر 
سبب شده که سنگ ماده ی اصلی در ساخت خانه های 
این روستا باشد. به این شیوه ی ساخت یعنی استفاده 
از سنگ براي ساخت خانه ها و عدم استفاده از مالت 
خشکه چین می گویند، بهترین زمان سفر به این منطقه 

اردیبهشت تا آخر تابستان است.
 در منطقه اورامان حدوداً 540 خانواده زندگی می کنند 
و  لباس  داراي  و  میزنند  حرف  هورامی  زبان  به  که 
آداب ورسوم خاص خود می باشند. لباس محلی مردان 
اورامی چوخه، پانتول، هلکی شال، دستار، فرنجی و کله 
بال است و زنان اورامی از جانی، کلنجه، شال، کاله و کلله 
به عنوان لباس محلی استفاده می کنند. مردمان اورامان 
از کرك نوعی بز به نام »مه ریز« که پشم بسیار لطیفی 
دارد شال هایی می بافند که این شال قسمتی از لباس 

مردان اورامانی است...
موسیقی در فرهنگ مردم اورامان جایگاه ویژه ای دارد 
البته موسیقی اصیل و سنتی خودشان همچون چیله و 
کنالیل، در ضمن پاکوبی های گروهی جزء الینفک زندگی 
مردمان کرد خصوصاً اورامانی هاست. مردم فرهنگ مدار 
اورامان آداب ورسوم و آئین های منحصربه فرد و زیبایی 
دارند که یکی از مهم ترین آنها مراسم پیر شالیارکومساي 
است. این مراسم دوبار در سال یکبار در نیمه اردیبهشت 
و بار دیگر در نیمه بهمن انجام می شود. تاریخچه این 
مراسم به سالهاي بسیار دور برمی گردد، زمانی که پیر 

شالیار در این منطقه زندگی میکرده.
مریدان  از  وي  بود.  مصطفی  سید  شالیار  پیر  نام   
عبدالقادر گیالنی بوده است. ازجمله ی کرامات او شفا 
دادن شاه بهار خاتون دختر پادشاه بخاراست. داستان 
این است که شاه بهار خاتون کر و الل بود، پس ازاینکه 
همه ی اطبا از درمان او ناتوان شدند و آوازه پیر شالیار به 
گوش پادشاه بخارا رسید، او دخترش را نزد پیر شالیار 
دهد،  شفا  را  او  دختر  توانست  مصطفی  سید  و  آورد 
پادشاه هم دخترش را به عقد او درآورد. همه ساله در 
نیمه اردیبهشت و نیمه بهمن مردم دیار اورامان سالگرد 
این ازدواج را جشن می گیرند. این مراسم سه روز طول 
می کشد. در روز اول تعدادي از اهالی، دامهایی را که 
میبرند.  شالیار  پیر  خانه  به  کرده اند  نذر  قربانی  براي 
خانواده ها  به  تبرك  به عنوان  گوشت  این  از  مقداري 
داده شده از بقیه آن غذاي رسمی این مراسم یعنی آش 
جو یا هولوشینه تشی میپزند. مردم سه روز صبح تا 
شب در نزدیکی خانه پیر شالیار مینوازند، میرقصند، شاد 
هستند و از این غذاي محلی نوش جان می کنند و در 
پایان روز سوم مراسم را با دعا تمام می نمایند. همه ساله 
گردشگران زیادي از سراسر ایران و جهان براي دیدن 
مراسم پیر شالیار به اورامان می روند. تعداد تماشاگران 
این مراسم در سال 95 حدود 8 هزار نفر بوده است. 
به دلیل  این روستا  به  اینکه جاده های منتهی  ضمن 
داشتن پیچ وخم زیاد و دره های عمیق، سبب می شود 
شما از همان ابتدا مطمئن شوید که بهترین مکان را 

براي گشت وگذار انتخاب کرده اید. 
دیگر جاذبه ی طبیعی اورامان، دریاچه زریبار یا زریوار 
است که در واقع یک تاالب بین المللی است و از هیچ 

رودي سرچشمه نمی گیرد. 
آب این تاالب، شیرین است و باوجود اینکه نکته های 
ناشناخته زیادي در مورد آن براي محققان وجود دارد، 
اما یکی از منحصربه فردترین تاالبهاي آب شیرین جهان 
می باشد. اگر به اورامان سفر کردید، به هیچ وجه روستاي 
نگل که در 25 کیلومتري سروآباد قرارگرفته و در آن 
قرآنی وجود دارد که به قرآن نگل معروف است و متعلق 

به قرن پنجم هجري می باشد را از دست ندهید.
اگر هنگام پیاده روی از روستا خارج شوید بعد از حدود 
4 کیلومتر به روستاي بلبر و آبشار زیبا و خاطره انگیزش 

می رسید.
 اما اورامان به غیراز جاذبه های طبیعی، مکانهاي تاریخی 
زیادي هم در خود جاي داده است، از جمله: مقبره و 
از سنگ  که  عبداهلل  پیر شالیار، مسجد حضرت  خانه 
اینکه شما می توانید  و چوب گردو ساخته شده ضمن 
اورامان می روید، مکان های  به  از سنندج  درصورتی که 
تاریخی سنندج مثل مسجد جامع، عمارت خانه کرد، 
هم  را  و حمام شیشه ای  بازار سرپوشیده  حمام خان، 
ببینید. بهترین زمان سفر، بهمن و اردیبهشت هنگام 

برگزاري مراسم پیر شالیار است.

دبیر ورزشی: مهدی ابوس
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