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آیینافتتاحیهشعبهجدید
بانکقرضالحسنهمهرایراندرشهررامهرمزبرگزارشد

 به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه، صبح امروز همزمان با دهه مبارک فجر با حضور مدیرکل شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان 
خوزستان سید ابراهیم جانانه ،حسین صفری شهردار رامهرمز،سرهنگ عارف فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان ، سرهنگ سهرابی فرماندهی 

انتظامی شهرستان رامهرمز و جمعی از مسئولین شهرستانی ، شعبه جدید بانک قرض الحسنه مهر رامهرمز افتتاح شد.
این بانک با زیر بنایی نزدیک به مساحت ۵۰۰ مترمربع در میدان آزادی روبه روی مهدیه این شهر به بهره برداری رسید. پیش از افتتاح این شعبه این 

بانک در مجاورت مسجد امام خمینی )ره ( خیابان ولیعصر به  مشتریان خدمت رسانی می کرد که اکنون به مکان جدید منتقل شد.

یادداشت

ساعتبهوقتعزادررامهرمز
سردبیر هفته نامه رامهرمزنامه، یوسف مداحیان

می دانیم و می دانید و می دانند، انسان که دار فانی را وداع گفت دیگر هیچ ساز و ُدهلی بر 
روح و روان و جسم او تأثیری ندارد.

باور کنید در جامعه ای مانند ایران که مردمانش سخت می خندند و مصداق این شعر رهی 
معیری هستند که می گوید: داغ جان سوز من از خنده خونین پیداست/ ای بسا خنده که از 
گریه غم انگیزتر است. و در این وانفسای کرونا که دوباره دارد اوج می گیرد نمی دانم چه 
اصراری هست خانواده هایی که عزیزی را از دست می دهند باید بر طبل هیاهو برای هیچ 

بکوبند، آن هم صبح هنگام که اغلب مردم در حال استراحت هستند و یا بیمار دارند.
باور کنید از مصیبت ها و گرفتاری های روزانه، مردم آن قدر افسرده هستند که دیگر شنیدن صدای شیون و زاری و بوق 

و بلندگو و صدای نخراشیده خواننده را ندارند.
خدا را شکر مسئوالن هم فقط در جلسات صورت جلسه می نویسند و مصوب می کنند که در مراسم تشییع جنازه سازو 
دهل و خواننده ممنوع است اما بازهم بساط برپاست. صاحبان عزا بدانند که در این موقعیت شوم کرونایی، تجمع کردن و 
با سازو دهل بر سروسینه زدن تنها برای آنانی سود دارد که دستمزدی دریافت می کنند واال مابقی هیاهویی هست برای 

هیچ. لطفاً به خود بیائیم، در غیر این صورت با کرونا سال ها خواهیم زیست.
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معاون وزیر راه در رامهرمز اعالم کرد:

تا پایان سال ۱۴۰۰ کل محور 
رامهرمز به بهبهان ۴ خطه خواهد شد

با حضور خادمی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی، 
معاونت  استان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
عمرانی استانداری و نماینده مردم رامهرمز و 
رامشیر در مجلس شورای اسالمی از محورهای 

مواصالتی رامهرمز بازدید به عمل آمد.
در این بازدید معاون وزیر راه در گفت وگویی 
اظهار داشت: در این سفر محورهای مواصالتی 
قرار  موردبررسی  را  شهرها  سایر  به  رامهرمز 
دادیم و با توجه به ترانزیتی بودن محور رامهرمز 
و  بختیاری  چهارمحال  اصفهان،  فارس،  به 
کهگیلویه و بویر احمد و با توجه به اشباح شدن 
ظرفیت فعلی این محورها لذا چهارخطه کردن 

آن ها ضرورت دارد و در دست اقدام است.
 - رامهرمز  به  اهواز  محور  کل  افزود:  خادمی 
شیراز ۵۵۰ کیلومتر است که ۴ خطه کردن 
انجام  حال  در  اجرایی  خط  در ۳  محور  این 
است و امیدوارم تا پایان سال ۱۴۰۰ کل محور 

رامهرمز به بهبهان چهارخطه شود.

محور  کردن  چهارخطه  گفت:  همچنین  او 
رامهرمز به رامشیر و ماهشهر، ردیف اعتباری 
قانون  در  و  شده  مصوب  نیز  محور  این  ملی 
حال  در  آن هم  اعتباری  تقویت  و  قرارگرفته 

انجام است که بزودی عملیات اجرایی آن در 
قالب طرح ملی آغاز خواهد شد.

گفت:  پایان  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
محور رامهرمز به میداوود و باغملک نیز یک 

از  جدید  طرح  ایجاد  با  که  است  ملی  طرح 
رامهرمز تا دشت دنا حدود ۶۰ درصد اجرایی 
شده و با تغییر پیمانکار بزودی ادامه عملیات 

آن نیز آغاز خواهد شد.

رامهرمز صفر کیلومتر/
رامهرمز آزمایشگاه نیست

بدترین اتفاق در یک جامعه این است که به خواسته های مردم توجه نشود. 
جامعه ما نو شده، خواسته های مردم تغییر کرده و هوشیار شده اند. باید برای 
خواسته های مردم جواب منطقی پیدا کرد. جواب های دیروز کارکردشان 
را ازدست داده اند؛ تاریخ مصرفشان تمام شده؛ برای همین مردم شهرستان 
رامهرمز نگران هستند از تصمیم جدید باالترین مقام اجرایی استان، استاندار 

محترم در انتصابات خود در این شهرستان.
جناب شریعتی، همانطور که می دانید رامهرمز شهر بحران هاست؛ بحران 
تعطیلی ۶۸ کارگاه سنگ شکن، بحران بیکاری بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران 
معادن شن و ماسه؛ بحران درگیری طوایف با ۱۸ کشته و تعداد زیادی گلوله 
خورده؛ بحران صندوق های مالی با بیش از یکصد هزار نفر درگیر؛ بحران 
کمبود سیمان و ماسه؛ بحران مسکن مهر؛ بحران طرح ناموفق دیمه؛ بحران 
تنش ها و آسیب های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و بسیاری دیگر مردم 

این شهرستان را به ستوه آورده است.
آقای استاندار: چرا اصرار دارید رامهرمز را به شیوه، طرح کادر ناموفق آموزش 

و پرورش در دوران گذشته اداره کنید.
آقای استاندار: مردم این شهرستان با هیچ مسئولی دشمنی ندارند اما اگر 
قرار بر این است که فرماندار صفرکیلومتر اختیار کنید در همین شهرستان 
نیروهایی که کارآمدی آن ها از صفر تا صد هست بسیار زیادند؛ چرا آنها را 
نمی بینید. تا کی باید چوب سیاستمداری سیاستمداران خاربنی را مردم این 

شهرستان بخورند که بر سر راهشان می کارید.
آقای استاندار: بدانید که خاربن ها زخم می زنند و در جامعه تنش ایجاد 
کرد و مردم سرزنش ها می کنند و این ضرر متوجه شما که به پایان دوره 
استانداری خود با رفتن آقای روحانی نزدیک شده اید نخواهد شد بلکه ضربه 

را به مردمی خواهید زد که شهیدان سرافرازی را تقدیم نظام کرده اند
آقای استاندار: رامهرمز شهر بحران هاست؛ لذا فرماندارش باید آنقدر قوی 

باشد که اگر نتواند از بحران ها عبور کند، بحران سازی ننماید.
پایان سخن: آقای استاندار؛ رامهرمز محل رویش خاربن ها نیست، مردم را 

دریابید و اینقدر بر سر راه آنها خاربن نکارید. »لطفاً پرده ها را باال بزنید«
جمعی از دوستداران و دلسوزان رامهرمز و مخالفین سریع تغییرات مدیریتی

نگاه
تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی رامهرمز

حضور  با  مراسمی  در  نمود:  اعالم  رامهرمز  کشاورزی  جهاد  مدیر 
رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس مراسم تجلیل از نمونه های برتر 

بخش کشاورزی برگزار شد.
فرشاد مهرابی گفت: با بیان اینکه این جشنواره، سی و پنجمین جشنواره 
ملی نمونه های بخش کشاورزی می باشد و در محل استانداری استان 
خوزستان با حضور استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سایر روسا، 
مدیران و مسئولین بخشهای مربوطه و کشاورزان نمونه استانی برگزار 
گردید ۶ نمونه برتر شهرستان به نمایندگی از ۸ هزار کشاورز رامهرمز در 

این مراسم حضور یافتند.
او در ادامه گفت: در این مراسم ۶ نمونه استانی در زمینه های مختلف 
عیدی  فرزاد  آبی،  گندم  نمونه  تولیدکننده  راهدار  اله  شامل حشمت 
تولیدکننده نمونه سیب زمینی، نعمت نریمی تولیدکننده نمونه سیر، 
عماد شریفی تولیدکننده نمونه ماش، عاشور آل خمیس مودی زکات 
امیری رئیس مرکز جهاد کشاورزی موردتقدیر  باقر  نمونه و مهندس 

تجلیل قرار گرفتند.
مهرابی همچنین گفت: انتخاب نمونه های کشاورزی بر اساس مدارک 
مثبته و بعد از بررسی توسط قسمتهای مختلف وکیل گیری محصوالت 
توسط کارشناسان ذیربط شهرستانی و استانی صورت می گیرد و عالوه 
بر عملکرد موارد مختلف نظیر کشاورزی حفاظتی، بهره وری آب، کشت 
اصولی، مصرف بهینه کود و سموم و بسیاری از عوامل در این خصوص در 

نظر گرفته و بررسی می گردد.
 او افزود: شهرستان رامهرمز همه ساله در تعداد محصوالت مختلف نظیر 
ماش رکوردار استانی بوده بطوری که در ۴ ساله اخیر قربان رشیدی 
در سال ۱۳۹۶، مهراد شالو در سال ۱۳۹۷، حمید مکوندی در سال 
۱۳۹۸ و عماد شریفی در سال ۱۳۹۹ در تولید محصول ماش نمونه 
استانی انتخاب گردیدند، در زمینه محصول پیاز، بادمجان، گوجه فرنگی و 
محصول گواهی شده سالم فرزاد عیدی در سالهای متوالی رکوردار تولید 
این محصول بودند، در تولید محصوالت دامی صفدر پیرمرادی، محمد 
بدرقه، کارآفرین زن نمونه خانم زینب آقایی، مجری سایت الگویی نمونه 
کشاورزی آقای اسماعیل کالنتر هرمزی و سایر محصوالت و تولیدات 

نمونه داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز در پایان بیان نمود: شهرستان رامهرمز 
با داشتن پتانسیل بسیار خوب در تولید انواع محصوالت کشاورزی و 
دامی می تواند رکوردار تولید تعداد قابل مالحظه ای از محصوالت در استان 
گردد و این موضوع مستلزم کشاورزی و دامپروری اصولی و رعایت نکات 

پراهمیت در تولید محصوالت سالم می باشد.

صدای کشاورزان رامهرمز را بشنوید 

قابل توجه نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسالمی و 
سازمان آب و برق خوزستان.

سالم، قابل توجه نماینده محترم شهرستان و مسئولین زیربط، هر روز 
که دریایی از این آب سد جره را در کانال می بینیم افسوس می خوریم و 
جای سؤال دارد چرا ۵ سال است پی گیر اخذ مجوز استفاده از دریچه 
آب از کانال برای دو روستای سرچشمه ۱و2 هستیم ولی متأسفانه بجز 
وعده هیچ اقدامی نکردند؟! درحالی که فاصله کانال تا ورودی جوی 
آب و زمینها ی سرچشمه فقط ۵ متر است؟!!! کدام منطق می پذیرد 
اولین  از کنار   آب کانال به زمینهای ۳۰ کیلومتر دورتر برسد ولی 
روستا و فاصله ۵ متری عبور کند و اجازه برداشت ندهند؟!! همین عدم 
مسئولیت پذیری و عدم همکاری باعث شده کم کم  کشاورزان دو روستا 
زمین های خود را به قیمت ارزان به شهروندان جهت تفریح  و خانه باغ 
بفروشند و کم کم از کشاورزی دست بردارند و جوانان بیکار روستا  بجای 
کشاورزی به شغل های کاذب روی آورند!! ۵ سال پی گیری بر ای مجوز 

۵ متر لوله فاصله آب تا خاک!!! جای تعمل و تفکر دارد؟!!
کشاورزان روستاهای سرچشمه سفلی و سرچشمه علیا

سرپرست جدید فرمانداری رامهرمز معرفی شد

 مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید فرمانداری رامهرمز با حضور 
معاونت و مدیرکل سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و مسئوالن 

شهری برگزار شد.
 در این مراسم ابتدا آرش قنبری گزارشی از اقدامات خود در دوره ۱۴ 

ماهه تصدی فرمانداری رامهرمز را تشریح کرد.
پس ازآن توسط دکتر حسین زاده معاونت سیاسی اجتماعی استانداری 
خوزستان؛ حکم هرمز بهاروند به عنوان سرپرست جدید فرمانداری رامهرمز 

ابالغ و از زحمات آرش قنبری فرماندار پیشین تقدیر به عمل آمد.

خبر

آیین افتتاحیه شعبه جدید بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر رامهرمز برگزار شد
شعب  مدیرکل  حضور  با  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
سید  خوزستان  استان  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
ابراهیم جانانه، حسین صفری شهردار رامهرمز، سرهنگ 
سرهنگ  شهرستان،  پاسداران  سپاه  فرماندهی  عارف 
سهرابی فرماندهی انتظامی شهرستان رامهرمز و جمعی 
از مسئولین شهرستانی، شعبه جدید بانک قرض الحسنه 

مهر رامهرمز افتتاح شد.
این بانک با زیر بنایی نزدیک به مساحت ۵۰۰ مترمربع 
در میدان آزادی روبه روی مهدیه این شهر به بهره برداری 
بانک در مجاورت  این  این شعبه  افتتاح  از  رسید. پیش 
مشتریان  به  ولیعصر  خیابان  )ره(  خمینی  امام  مسجد 
خدمت رسانی می کرد که اکنون به مکان جدید منتقل شد.

افتتاحیه طرح امید به زندگی در رامهرمز برگزار شد

مراسم افتتاحیه طرح امید به زندگی باهدف ارتقا دانش و امید، 
مهارت های  حوزه  در  والدین  و  نوجوانان  توان افزایی  و  تقویت 
زندگی فردی و اجتماعی ۱۸ بهمن ۹۹ با حضور مسئولین محلی 
و تعدادی از بانوان شهرستان در محل تاالر اجتماعات شهرداری 

رامهرمز برگزار شد.
این طرح قرار است در شهرستان و در محالت مختلف به اجرا 

درآید.
این طرح از سوی امور زنان ریاست جمهوری و اداره کل امور 
بانوان استانداری خوزستان و با نظارت فرمانداری توسط موسسه 
اجرا  به  خوزستان  دسترسی  تدبیر  و  راهبرد  مناسب سازی 

درخواهد آمد.
در این مراسم افتتاحیه سخنرانان به طرح مسائل اجتماعی و 
خانواده پرداختند و برخی از راه های برون رفت از مشکالت درون 

خانواده را بیان نمودند.

اجرای طرح توانمند سازی 
اقشار آسیب پذیر جامعه در رامهرمز

روابط  از  نقل  به  و  رامهرمزنامه  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
فارسی  محمد  خوزستان؛  استان  هالل احمر  جمعیت  عمومی 
مدان از اجرای طرح توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه در 

مناطق محروم شهرستان خبر داد.
 رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان رامهرمز افزود: این طرح با 
همکاری داوطلبان، خیرین، خانه هالل و هیئت امنا مهدیه شهرستان 

رامهرمز انجام شد. 
ارزش 2۷  به  افزود: تعداد ۳۰ کیسه آرد  پایان   فارسی مدان در 
میلیون ریال در بخش ابوالفارس و حاشیه شهر توسط داوطلبان 
شعبه به اجرا در آمد، در این طرح 2۰۰ بسته بهداشتی به ارزش 
۱۰۰ میلیون ریال و 2۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال 
در روستاهای بخش مرکزی توسط داوطلبان و خیرین خانه هالل 

مهدیه توزیع گردید.

ساخت هنرستان فنی و حرفه ای خیر ساز 
در شهرستان رامهرمز

در بازدید مدیران کل آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش 
و نوسازی و تجهیز مدارس استان خوزستان این مهم کلید خورد.

به گزارش هفته نامه رامهرمزنامه و به نقل از روابط عمومي مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز در حاشیه افتتاح مراکز دارالقرآن 
شهرستان رامهرمز مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، تجهیز 
مدارس استان به همراه مدیر آموزش وپرورش شهرستان رامهرمز و 
پس از بازدید از مکان احداث این واحد آموزشی مصوب شد که یک 
واحد هنرستان فنی و حرفه ای دوازده کالسه جنب دبستان سمنگان 

واقع در میدان اسدآبادی احداث شود.
 سید عزیز اله موسوی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز 
درباره ساخت این هنرستان اظهار کرد: این هنرستان در محل سابق 
هنرستان حضرت هاجر )س( واقع در محله اسد آبادی به مساحت 
۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع به تراکم سه طبقه و به تعداد دوازده کالس 
توسط خیر احداث و تمامی تجهیزات کارگاهی و وسایل آموزشی آن 

نیز توسط خیر تأمین خواهد شد.

خبر
قسمت دوازدهم از خاطرات دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی فرزند برومند رامهرمز

مقدمه:
تاریخ هر کشور را مردان و زنانی می سازند که در برهه های 
مختلف آستین همت را باال زده و در کنار تالش، از راحت و 

آسایش خود گذر کرده و دل به کار بسته اند.
به  و  کرده  زندگی  بزرگ شده،  نوآوری  و  تالش  اندیشه  با 
دیگران حس عاشقانه زیستن را آموختند. در این هیاهوی 
بی مجال هستی و کشاکش مادی و روزمرگی، نیک مردانی، 
آسوده از همه قیل و قال ها پرچم راست اندیشی را برافراشته 
و در افق دوردست، انسان دوستی و رضایت خدای بزرگ را 

هدف اصلی خود قرار داده اند.
یکی از نشانه های این راست اندیشی، دکترعبدالجلیل کالنتر 
هرمزی، فرزند راستین رامهرمز است که نه تنها برای شهر و 
استان، بلکه در سرتاسر ایران پهناور، بذر نیکویی می کارد و 

عشق درو می کند.
تالش می کنیم تا در این شماره از هفته نامه و شماره های 
پس ازاین، گوشه هایی از روند به بار نشستن این اندیشه را 
در نوشتار بگنجانیم، بدان امید که سرمشق جوانانمان گردد.

پاورقی:
خاطره دیگری که می خوام بگم بازم برمی گرده به دوران 
کودکی و زمانی که در محله جوی آسیاب- رامهرمز زندگی 
می کردیم. ما چهار برادر و خواهر  هستیم که من در بین 
آنها با یکی از برادرانم به اسم مجید که ۳ سال از من بزرگتر 
بود بیشتر ارتباط داشتم و به خاطر همین فاصله سنی کم 
به نوعی همبازی یکدیگر به حساب میومدیم و با هم بزرگ 

شدیم.
 در اون دوران دو تا از بازیهایی که به من یاد داد و با هم بازی 
می کردیم، دوچرخه سواری و بازی رینک بود که اون موقع در 
رامهرمز خیلی مرسوم بود و خیلی از بازیهای دیگر که برادرم 

مجید به من یاد می داد.
من  به  می خواست  مجید  اینکه  برای  روز  یک  میاد  یادم 
دوچرخه سواری یاد بده، دوچرخه را همراهمون بردیم و از 
خونه بیرون رفتیم. خالصه در حین اینکه دوچرخه سواری 
از  بده چه طوری  نشون  می خواست  و  می داد  یاد  بهم  رو 
جوی  آخر  سرازیری  سمت  به  نترسیم،  و  بریم  سرازیری 
آسیاب که ما بهش می گفتیم ناحیه دره  و آخر جوی آسیاب 
میشد رفتیم. در آنجا یک دره عمیق برای عبور آب وجود 
داشت و آسیابهایی قرار داشتند که تعدادی از آنها متعلق به 
پدربزرگ پدری ام به نام کالحسین ) کربالیی حسین(  یا مال 
درویش بودند. که نام محله جوی آسیاب هم به دلیل وجود 
آن آسیابها گذاشته شده است. هر چند که در زمان من تنها 
خرابه هایی از آسیابها باقی مونده بود و من شکل کامل اونا رو 
ندیدم. فقط مواقعی که می خواستیم بازی ای مثل قایم باشک 

را با بچه ها انجام بدیم به اونجا می رفتیم.
و  بود  دوچرخه  مجید سوار  که  در همین حین  به هرحال 
می خواست گذشتن از سرازیری رو به من نشون بده نمی 
دونم چی شد سنگ یا چیزی از زیر الستیک در رفت که 
هر  باالخره  شکست.  دماغش  و  زمین  خورد  دوچرخه  با 
طوری بود دوچرخه را به سختی از زمین بلند کردیم و با اون 
وضعیت ناجور و خونی که از دماغ مجید میومد به طرف خونه 
برگشتیم. در فاصله ای که در راه خونه بودیم، خون دماغ مجید 
بند اومد. وقتی رسیدیم خونه و مادر ما رو دید سعی کرد که 
آروممون کنه و به مجید گفت برای اینکه دماغت خوب بشه 
بیا از داروی محلی ای که از تخم مرغ و خمیر درست میشه 
چون  مجید  بگیرم.  گچش  به طوری  و  بذارم  دماغت  روی 
شیطون بود و می خواست از زیر درمان فرار کنه، سرپیچی 

کرد و از خونه بیرون رفت.
مادر هم وقتی دید مجید فرار کرد گفت باشه پس هر موقع 
دماغش  روی  رو  بود خمیر  وقتی که خواب  برگشت، شب 

میذارم. من هم رفتم بیرون و با مجید دوباره شروع کردیم به 
بازی. اینقدر سرگرم بازی شده بودیم که فراموش کردیم اون 
اتفاق افتاده. خود مجید هم انگار که نه انگار دماغش شکسته 
و زیر چشماش کبود، همچنان به شیطنت و بازیگوشیش با 

همون حالت ادامه می داد.
بعد از بازی زمانی که خوب خسته شدیم برای استراحت و 
خوردن غذا به داخل خونه رفتیم. مادرم که تصمیم داشت 
شب موقع خواب روی بینی مجید خمیر و تخم مرغ بذاره 
گذاشت تا ما بخوابیم، بعد اومد و آهسته آهسته کار خودش 
رو انجام داد. صبح که بیدار شدم و چشامو باز کردم، متوجه 
شدم که هیچ جا را نمی بینم و احساس کردم یه چیز قلمبه ای 
سفت و محکم و سنگین روی دماغمه. منم شروع کردم به 
گریه کردن و مدام به مادرم می گفتم: نمی دونم دماغم چی 
شده؟! چرا باد کرده؟! روی دماغم یه چیز محکم و سنگینیه.

همین موقع صدای خنده های مجید رو شنیدم که می گفت: 
من می دونستم مادر می خواد شب موقع خواب خمیر و 
از تو  برای همین  بذاره، منم دیشب  تخم مرغ روی دماغم 
خواهش کردم تو داخل جای من بخوابی و جامونو با هم 
عوض کنیم. متوجه شدم که مجید منو گول زد و مادرم 
هم دیشب موقع خواب خیلی آروم به جای اینکه خمیر رو 
روی دماغ مجید بذاره روی دماغ من گذاشت. به این ترتیب 
۱۰ تا 2۰ دقیقه طول کشید تا بتونیم قالب گچو که با خمیر 
از روی دماغم جدا  بود، به سختی  و تخم مرغ درست شده 
کنیم. مجید هم با اون دماغ شکسته قاه قاه به من می خندید، 
منم همش غر می زدم که مادر دماغ من چیزیش نبود چرا 
دماغ منو گچ گرفتی. خالصه چند روز گذشت و دماغ مجید 

خودبه خود خوب شد.

هرگز این خاطره یادم نرفت تا اینکه بعد از گذشت حدود ۳۵ 
سال بخشی از کار من مربوط میشه به شکستگی های بینی و 
این خاطره برام جالبه چون باعث شد تا تجربه ای کسب کنم 
که میشه با خمیر و تخم مرغ ترکیب سفت و محکمی درست 
کرد که می تونه حکم شکسته بندی رو داشته باشه و بعدها 
متوجه شدم بیشتر درمانهای محلی یا خانگی ای که مادر یا 
مادربزرگای ما در گذشته انجام می دادن بسیار درمان های 
خوبی بودن و به نوعی خیلی از درمانهای جدید مهندسی شده 

درمان های قدیم هستند.
درنتیجه این خاطره بسیار برام به یادموندنی شد به غیر از 
اینکه قسمت ناراحت کننده اش، شکستگی دماغ برادرم بود؛ 
ولی بقیه اش پر بود از هیجان دوران کودکی که تا این لحظه 

از عمر در ذهنم نقش بست.
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روند تغییر در جوی آسیاب )قسمت چهارم(
 جوی آسیاب که بخش دوم و مهم شهرستان رامهرمز 
و  رامهرمز  شریف  مردم  بیشتر  می دهد،  تشکیل  را 
بزرگوارانی که به این بخش رفت و آمد داشتند، آنرا 
در محدوده مرکزی آن یعنی )بنه گردلو( می شناختند 
و به عنوان یک محله قلمداد می نمودند. ولی با بررسی 
و شناخت محدوده ی آن که حدود چهل کیلومترمربع 
وسعت دارد، میتوان به زوایای نقش این بخش و مردم 
پرتالش آن بیشتر پی برد. برای اینکه به حدود بنه 
باید معیارهای  گردلو دسترسی پیدا کنیم، در آغاز 
سنجش داشته باشیم که ذهن خوانندگان محترم را به 
آن جلب می کنم. جوی آسیاب را درگذشته نه چندان 
دور با آسیاب های آن می شناختند. در زمانی که خیلی 
از کارهای روزمره زندگی با زور و بازوی مردم انجام 
میشد و البته فکر و اندیشه صاحب نظران راهگشای 

مشکل های پیش روی آنان بود.
نان مردم که مهمترین رکن گذران زندگی  تأمین 
مردم بود، از روش کشت، برداشت و آرد نمودن آن 
میسر می گردید که هرکدام از این مراحل بحث مهم، 

جالب و طوالنی است که نیاز به زمان دارد؛ اما جوی 
عال  رودخانه  آب  از  یک هشتم  سهم  دارای  آسیاب 
می باشد. این موهبتی است که شامل جوی آسیاب 
با زمین های حاصلخیز آن گردیده است. این نعمت 
خدادادی، صاحبان فکر و اندیشه را بر آن داشت تا 
مردم ساکنان جوی  ضمن کشاورزی، مشکل مهم 
راه اندازی  کنند.  برطرف  را  رامهرمز  و شهر  آسیاب 
چهار باب آسیاب آبی بهترین فکری بود تا استفاده 
در  که  اندیشه  این  باشند.  داشته  را  آب  از  بهینه 
جوی  بزرگ  کالنتر،  اکبر  خواجه  مدیریت  دوران 
و  پسر  )سه  فرزندانش  توسط  گرفت،  قوت  آسیاب 
تالش  با  که  آسیاب ها  این  شد.  عملی  داماد(  یک 
مالبندر، کربالیی حسین، کربالیی سلمان و خواجه 
اهلل یار و مردم زحمتکش جوی آسیاب راه اندازی شد، 
باعث شدند نام این بخش نیز جوی آسیاب نامیده 
شود و روستای بزرگی را که منبع درآمد خوبی برای 
گذران زندگی عده زیادی بود، به بخش دو شهرستان 

رامهرمز تبدیل کند. در پناه حق باشید.
ادامه دارد...

با سپاس، عبدالحمید کالنترهرمزی

کیخسرو

کیخسرو )به معنی پادشاه نیک نام( پادشاه زرتشت ایرانی که ۶۰ سال بر ایران حکومت میکند و پس از آن 
حکومت را به لهراسب می سپارد تالش بر آن بود که کیخسرو پادشاه بماند اما او میگوید من برای گسترش 

عدل آمده ام و اگر بمانم عدل وداد از بین می رود و راهی سفری بی پایان می گردد.
کی خسرو بانام خسرو و کی خسرو شناخته می شود و القاب وی مؤمن و عادل است .

پادشاه بر روی تپه ای می رود و برای مردم و سران صحبت می کند و از حکومت کناره می گیرد که آن تپه 
به تپه خسرو )به زبان لری تل خسرو( نامیده می شود.

سفر را آغاز می کند یکی از فرماندهان سپاهش به نام زالی در ابتدای راه وبر بلندی به او ملحق می شود و بر 
تپه ای باهم صحبت میکنند که به تپه زالی )تل زالی( مشهور میشود.

پادشاه مسیر خود را ادامه میدهد تا در آبی زالل و پاک استحمام میکند و پلیدی را از خود ویاران می زدایند 
که رودخانه از آن پس رودبشور )که باگذشت زمان رود بشار( نام می گیرد

پس از کمی حرکت مادوان کی خسرو بیمار میشود و پادشاه به دلیل عالقه زیادش به این حیوان او را رها 
نمیکند چند روزی در منطقه می ماند و حیوانش که دوباره سالمتش را به دست می آورد به راهش ادامه 

می دهد و آن منطقه به نام مادوان )مایون( نام میگیرد.
سپس در مسیر حرکت در تنگه ای با مردم دیدار می کند و بخشی از گنجهایی که همراه داشته به مردم 

می بخشد که این مکان به تنگ گنجه ای نام می گیرد.
پادشاه همراه سپاه از گردنه ای عبور می کند و در منطقه ای می ماند تعدادی کومه بنا می نهند و مدتی را 
در کومه ها سر می کنند که این منطقه به نام کومه دان )که پس از گذشت زمانی به کوخدان تغیر شکل 

می دهد( نام می گیرد.
کیخسرو به سمت کوه دنا حرکت می کند و در کنار چشمه ای اردو میزند برای برنامه ریزی که چه کنیم و 

بعدها چشمه را چشمه چه کنم )چشمه چپ کنم( نام گذاری می کنند.
بر سرچشمه پاشاه میخواد تنها به راه خود ادامه دهد عده ای قبول می کنند ولی یکی از امیران لشکر به نام 
پهلوان بیژن نمی پذیرد و پس از گفت وگو شب همه به خواب می روند صبح گاه کسی پادشاه عادل را نم یابد 
وبر اساس اشعار شاهنامه سحرگاه با طلوع خورشید کی خسرو برای همیشه ناپدید می گردد و باور عموم آن 
است در غاری رفته و مشغول عبادت است و کسی توان رسیدن به او را ندارد و بر اساس دیدگاه زرتشتیان 

او در زمان سوشیانس برای کمک بازخواهد گشت.
اما می ماند پهلوان بیژن ویارانش که ۳۰ نفر بوده اند و شاید نشانه ای است از ۳۰ مرغی که به خدا و اوج 
رسیدند آنان پس از رفتن کی خسرو دچار طوفانی سخت می شوند به گونه ای که کسی حتی جسدی از 

آنان نمی یابد.
گردنه ای که پهلوان بیژن در آن دچار طوفان می شود را به گردنه بیژن )به گویش محلی گردنه بیزند( 
می نامند و آخرین محل عبور آن سی مرد بزرگ و پهلوان را به حرمت آنان، سی سخت )شهری در دامنه 

دنا( می نامند.

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

تاالب ها از پدیده های جالب طبیعی هستند، در 
خوزستان تاالب، »هور« می گویند. تاالب چاله 
هایی هستند که از آبهای سطحی یا زیرزمینی 
اشباع شده است. تاالب ها به دلیل ذخیره آبی 
و آرامش موجود در آنها، همواره زیستگاه های 
مناسبی برای حیات وحش اند. تاالب ها از نظر 
کنترل سیالب، تغذیه آبهای زیرزمینی، امکانات 
صید  و  تحقیقاتی  های  زمینه  تفریحگاهی، 

پرندگان از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
مهمترین تاالب های خوزستان عبارتند از: تاالب 
هورالعظیم، شادگان، بامدژ، شاهور، بندون، تمبی 
و برمه شور. دریاچه های معروف و متعددی نیز 
در این منطقه وجود دارد. دریاچه سد دز، دریاچه 
پشت سد نیز امکانات فراوانی برای بهره برداری 
های گردشگری فراهم خواهد آورد. دریاچه سد 
کرخه نیز از دیگر جاذبه های آبی این منطقه 
است که امکانات زیادی برای بهره برداری های 
جهانگردی فراهم آورده است. سد کارون یا سد 
شهید عباس پور نیز دارای دریاچه بزرگی است 

که از قابلیت های جهانگردی برخوردار است.
تاالب شادگان: تاالب دیدنی شادگان با مساحتی 
بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار دارد و از رودخانه های 
جراحی و کارون همچنین جزر و مد خلیج فارس 

تغذیه می کند. این تاالب از شمال به شادگان و 
به رودخانه بهمن شیر  از جنوب  و  خور دورق 
آبادان و از غرب به داخوبن و از شرق به آبهای 
خورموسی محدود می شود. نقش این تاالب در 
بسیار  منطقه  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های 
مهم است. این تاالب به عنوان پناهگاه بین المللی 
شده  حفاظت  منطقه  شادگان  وحش  حیات 
تاالب  درون  گیاهی  پوشش  محسوب می شود. 
چراگاه و منبع تأمین علوفه دام ۱۳۲ روستای 
اطراف است. دو گونه از دوزیستان و پنج گونه از 
خزندگان و حدود ۱۵۴ گونه پرنده در این تاالب 
زندگی می کنند. از مهمترین پرندگان می توان 
هندی  قبای  سبز  و  فالمینگو  زرد،  پلیکان  به 
زندگی  تاالب  این  در  نیز  گونه  کرد. ۳۶  اشاره 
تاالبهای  درصد   ۳۸ شادگان  تاالب  می کنند. 
بین المللی ایران و ۶۶ درصد تاالبهای جهان را 
تشکیل می دهد. تاالب شادگان از لحاظ رتبه های 
ثبت شده در یونسکو در گذشته در رتبه پنجم 
جهانی قرار داشتن ولی متأسفانه به علت ورود 
و  دخل  و  تاالب  این  به  صنعتی  آالینده های 
مرتبه  آن،  اکوسیستم  در  مصنوعی  تصرفات 

بین المللی آن تا رده بیست  و دوم نزول کرد .

معرفی و آشنایی با تاالبهای خوزستان

رضا خدری روزنامه نگار
 نویسنده کتاب از ناگفته های کاسپین تا دریای عمان و خلیج فارس

  سواحل مکران عالوه بر اهمیت تجارتی و اقتصادی یکی از بکرترین 
و دست نخورده ترین مناطق کشور برای گردشگران و طبیعت گردان 
است و محدوده کنارک تا »گواتر« نیز با ۲۰۰ جاذبه بکر و کم نظیر 
طبیعی، تاریخی و جانوری گل سرسبد جاذبه های سواحل مکران است.

زمانی که برف و بوران آب وهوای قالب در اکثر مناطق کشور است 
اینجا در چابهار هوایی بهاری و دل پذیر حکم فرماست؛ در چابهار به 
دلیل محسوس نبودن فصول پاییز و زمستان، فصول چهارگانه به فصل 

بهار شبیه هستند و اینجا را به چهار بهار ایران مبدل ساخته است.
تاریخی، طبیعی و جانوری سواحل مکران بی نظیر  جاذبه های بکر 
و کم نظیر هستند و بسیاری از آن ها در جهان نظیر ندارند؛ اگر در 
امتداد آب های عمان از غرب به شرق چابهار حرکت کنید در غرب 
با ساحل زیبای »درک« زرآباد، باغستان های میوه های گرمسیری، 
پدیده گل افشان؛ در چابهار با ساحل و روستای تاریخی »تیس« و 
غارهای سه گانه »بان میسیتی« آن، موج های خروشان دریا بزرگ 
و همچنین در شرق چابهار با کوه های مینیاتوری یا مریخی، سواحل 
ماسه ای، تاالب صورتی و در انتها با خلیج زیبای »گواتر« و دلفین ها 
و گاندوهای دیدنی آن دیدار می کنید حال آنکه این ها تنها بخشی از 
۲۰۰ جاذبه گردشگری چابهار و کنارک و در معنای واقعی سواحل 
زیبای مکران هستند که یک پکیج کامل سفر را برای گردشگران به 

ارمغان می آورند.
گل فشان پدیده ای عجیب و شگفت انگیز

پدیده  مکران  سواحل  گردشگری  شگفت انگیز  جاذبه های  از  یکی 
ژئوتوریستی و شگفت انگیز گل فشان است.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کارشناسان  بررسی  اساس  بر 
گردشگری در محدوده چابهار و کنارک حدوداً ۶ پدیده گل فشان 
وجود دارد که مهم ترین آن در حدود ۹۰ کیلومتری غرب بندر کنارک 
و در دشت »کهیر« نرسیده به روستا و بندر صیادی »تنگ« و ۳۰ 

کیلومتری روستای کهیر قرار دارد.
حباب های گل آلودی که در منطقه گل فشان چابهار به بیرون پرتاب 
می شود یکی از معدود پدیده های توریستی در جهان است؛ گل فشان 
یا به زبان محلی ناف دریا یا »بولوبولو« در منطقه کنارک که مهم ترین 
گل فشان است سه تپه دارد که تنها یکی از آن ها فعال است؛ ارتفاع 
این پدیده توریستی بالغ بر ۲۰ متر بوده و قطر دهانه آن به ۱۲ متر 
می رسد، قطر حباب های گل ۳۰  سانتی متر است و هر بار ۳ تا ۵ لیتر 
حباب به بیرون پرتاب می شود. گل هایی که از دل زمین به صورت 

حباب در منطقه گل فشان خارج می شوند.

تاالبی که رنگ آب در آن صورتی است
یکی از جاذبه های اعجاب انگیزی که در امتداد جاده ساحلی »چابهار- 
گواتر« به چشم می خورد تاالب »لیپار« است که در آنجا رنگ آب در 
ماه هایی از سال صورتی است و دلیل آن هم وفور مواد آلی و معدنی 
به همراه جریانات دریایی حاصل از طوفان های »مونسون« است که 
همین  و  می شود  گیاهی  پالنکتون های  بیش ازحد  افزایش  موجب 

فعل وانفعاالت رنگ آب را تغییر می دهد.
این پدیده  منحصربه فرد در ماه های بهمن، اسفند، فروردین، شهریور و 
مهر دیده می شود و اگر گردشگران در فصل پرآبی به این تاالب بیایند 
پرندگانی همچون چنگر، فالمینگو، حواصیل، باقرقره، تیهو، عقاب 

دشتی و خوتکا را نیز از نزدیک خواهند دید.

سواحل مکران سیستان و بلوچستان با جاذبه های خاص و منحصر به فرد

۱- ایذه: مالمیر
۲- میانه:  میانج

۳- انزلی:  پهلوی
۴- فردوس: تون
۵- مشهد: سناباد

۶- سبزوار:   بِیَهق
۷- اهر:   ارسباران
۸- بهشهر: اشرف

۹- آبادان:  عبادان
۱۰- اهواز: ناصریه

۱۱- شهرضا:  قمشه
۱۲- کاشمر: ترشیز
۱۳- هویزه: حویزه

۱۴- سمنان: قومس
۱۵- زاهدان:  دزداب
۱۶- هشترود : آذران

۱۷- پیرانشهر:خانا
۱۸- خدابنده: قیدار

۱۹- آمل:  آمارد

۲۰- ارومیه:  رضائیه
۲۱- شهرکرد: دهکرد
۲۲- گرگان: اِسترآباد

۲۳- سلماس  دیلمقان
۲۴- ایرانشهر: پهره

۲۵- همدان:  هگمتانه
۲۶- شادگان: فالحیه

۲۷- تنکابن:   شهسوار
۲۸- زابل:  نیمروز

۲۹- قائم شهر: شاهی
۳۰- خرمشهر: محمره
۳۱- اصفهان : سپاهان

۳۲- پاوه:  اورامانات
۳۳- لنجان: زرین شهر
۳۴- بابلسر: مشهد سر
۳۵- رامسر: سخت سر

۳۶- مهران:  منصور آباد
۳۷- کرمانشاه: کامبادن
۳۸- جیرفت  سبزواران

۳۹-سوسنگرد: خفاجیه
۴۰-بندرعباس: گمبرون
۴۱- دامغان : صد دروازه
۴۲-بندرترکمن: بندرشاه

۴۳- اندیمشک: صالح آباد
۴۴- ساری:  طوسان سیاه
۴۵- بندرامام:  بندرشاهپور

۴۶- اراک:  سلطان آباد
۴۷- زنجان: خمسه

۴۸- کرمان : بردشیر
۴۹- اردبیل:  فیروزگرد

۵۰- ایالم : انزان
۵۱- یزد:  ایساتیس

۵۲- یاسوج: تلِّ خسرو
۵۳- نیشابور : شادیاخ
۵۴- گرگان:  هیرکانیا

۵۵- قزوین: کژین
۵۶- مراغه:  افرازه رود

۵۷- سنندج:  سنه 

۵۸- بجنورد: چرمغان
۵۹- بوشهر: لیان

۶۰- شوشتر: ششدر
۶۱- رشت:  بیه پَس

۶۲- ری:  رِقا
۶۳- تبریز : داوریژ

۶۴- خرم آباد: شاپورخواست
۶۵- بیرجند:   قهستان
۶۶- بروجرد:  وروگرد

۶۷- نور : سولده
۶۸- نقده : سولدوز

۶۹- اسفراین: میان آباد
۷۰- آذرشهر   دهخوارقان

۷۱- کرج:  کوهرج
۷۲- شیراز : شهر راز
۷۳- بیجار : گروس

۷۴- مالیر:  دولت آباد
۷۵- الهیجان:  ریه

۷۶- قوچان:  خبوشان

۷۷- بهبهان: اّرجان
۷۶- شهریار: علیشاه حوض

۷۷- دزفول:  دژپل
۷۸- کاشان : کاه فشان

۷۹خمینی شهر: همایونشهر
۸۰- اسالمشهر: شادشهر
۸۱- تاکستان: سیادهن

۸۲- جوین: َکَویان
۸۳- آباده : آوادیجه
۸۴- ساوه  : ساوگان

۸۵- ماهشهر : معچول
۸۶- جغتای:  قارزی

۸۷- خوی:  آراتتا
۸۸- سیرجان   سمنگان
۸۹- بجستان:  بَغستان

۹۰- داراب: دارابگرد
۹۱- درگز: ابیورد

۹۲- ورامین:  وارنا
۹۳- مهاباد:  ساوجبالغ

۹۴- سقز: اسکاکیت
۹۵- چناران:  رادکان
۹۶- تایباد:  طیبات
۹۷- گناباد: جنابذ

۹۸- گنبدکاووس: جرجان
۹۹- رفسنجان: اناس

۱۰۰- شاهرود: حنچره
۱۰۱- مرودشت: استخر

۱۰۲- جهرم:  گاهرم
۱۰۳-تربت حیدریه: زاوه
۱۰۴- مریوان : میرانشاه

۱۰۵- میاندوآب: قوشاچای
۱۰۶- مرند:  مارات
۱۰۷- بم:  کجاران

۱۰۸- دورود:  بین النهرین
۱۰۹- فسا : پسه

۱۱۰- برازجان : تااوکه
۱۱۱- بانه: به روژه

۱۱۲- چابهار: تیس

۱۱۳-مسجدسلیمان: پارسوماش
۱۱۴- تربت جام       بوزجان

۱۱۵- ابهر : اوهر
۱۱۶- کازرون: گازران

۱۱۷- دوگنبدان: گنبدملغان
۱۱۸- اسالم آبادغرب: شاباد
۱۱۹- پارس آباد: پارساآباد
۱۲۰- الیگودرز : آل گودرز
۱۲۱- کوهدشت: کوزشت

۱۲۲- میبد:  میبدار
۱۲۳- شیروان: انوشیروان

۱۲۴- بناب: بین ائو
۱۲۵- شوش: سوزیانا
۱۲۶- قروه: اسفندآباد
۱۲۷-مورکان: مهرگان

 ۱۲۸- باغبادران: باغ وردان
۱۲۹ -ایمان شهر: باغ دشت  

۱۳۰-زرین شهر : ریز 
۱۳۱- فالورجان: پل ورگان

نام قدیم شهر خود را بدانید

ایران سرزمین بلندی است که بر روی کره زمین مانند پلی 
میان شرق و غرب قرار گرفته که در دوران سوم زمین شناسی 
به هنگام چین خوردگی های آلپ و هیمالیا بوجود آمده است 
معادل  کیلومترمربع   ۱.۶۴۸.۱۹۵ سرزمین  این  مساحت  و 
کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، بلژیک، دانمارک، 

ایتالیا و هلند می باشد.
از شمال دریای مازندران یا خزر به ترکمنستان، آذربایجان، 
ارمنستان و از مشرق به افغانستان، پاکستان از غرب به عراق 
از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود  و ترکیه و 

می شود.
برگرفته  در  را  ایران  از هر سو سرزمین  بلندی که  کوههای 

عبارتند از:
در مشرق سه رشته کوه متوازی که معروف به کوههای سلیمان 
است در شمال کوههای البرز به غرب امتدادیافته است، این 
از دریای  و  ارمنستان جدا شده  از کوههای  کوهها در غرب 
مازندران گذشته بواسطه کوه بابا به کوههای هندوکش پیوسته 
و بوسیله این کوه به هیمالیا که بلندترین کوههای کره زمین 

می باشد متصل است.
در مغرب کوههای کردستان یا زاگرس واقع است که از شمال 

به جنوب رفته و سپس به سوی جنوب و شرق برگشته و به 
دریای عمان می رسد.

بعضی از کوههای شمال از مواد آتشفشانی ترکیب یافته ولی در 
حال حاضر آتشفشان های ایران همگی خاموش اند، پرآوازه ترین 
قله ی آتشفشانی ایران قله ی دماوند است که همیشه پوشیده 
از برف بوده و باشکوه تمام در افق تهران خودنمایی میکند 
در  را  ایران  دور  تا  دور  کمربند  چون  که  مرتفعی  کوههای 
برگرفته اند در نگاه نخست ایران را سرزمینی دربسته معرفی 
می کنند، ولی درواقع امر، در این حصارهای طبیعی، رخنه ها و 
گذرگاههای نسبتأ سخت گذر وجود دارد که راه نفوذ به ایران 
بشمار می رود. تاریخ گذشته ایران نشان می دهد که نه تنها این 
سرزمین در برابر مهاجرت اقوام مانع مهمی نبوده بلکه از حدود 
۲۸۰۰۰۰۰ کیلومترمربع مساحت آن فقط ۱۶۴۸۱۹۵ هزار 
کیلومترمربع باقی مانده و بقیه آن در اثر رخدادهای تاریخی 

از آن جدا شده است.
- آب وهوای فالت ایران

به استثنای گیالن، مازندران و سواحل خلیج فارس که بارندگی 
در آنجا زیاد است، در دیگر نقاط ایران مجموع مقدار بارندگی 

در عرض سال چندان زیاد نیست.

رودهای ایران: کارون و کرخه در خوزستان، ارس و قزل اوزن در 
شمال، زاینده رود در اصفهان، هیرمند در سیستان که رودهای 

بزرگ ایران می باشند.
دریاچه های ایران ارومیه در شمال غربی آذربایجان، ساوه و قم 
و تهران، بختگان و بهارلو در فارس، هامون در سیستان و دریای 

مازندران که بزرگترین دریاچه روی کره زمین می باشد.
پرآب،  رودخانه های  پربرف  بلند  کوههای  سرزمین  ایران 
دریاچه های زیبا، شهرهای بزرگ تاریخی، جنگل های سرسبز 
و دارای آب وهوای چهارفصل با درجه حرارت متفاوت می باشد، 
ضمن اینکه در فصل زمستان کوههای شمال و شمال شرقی 
جنوب  در  زمان،  همان  در  می باشد،  برف  از  پوشیده  کشور 
کشور آب و هوای دلکش و معتدل است. آب گوارا، چشمه های 
طبیعی بارنگ های گوناگون و جوشان از دل زمین می جوشد 
محصوالتی چون خرما، برنج، چای و سایر میوه ها و مرکبات در 
فاصله نه چندان دور از یکدیگر بعمل می آید، همچنین ثروتهای 
روی زمین و ذخایر زیرزمینی مانند نفت، گاز، مس، آهن، طال، 
قلع، سرب، ذغال سنگ و سنگهای قیمتی چون فیروزه، عقیق 
و آثار باستانی، فرش های بی نظیر و هزاران هنر دیگر که تا 
این تاریخ نظیرشان ساخته و تقلید نشده، کشور زیبا و مردم 
نیک سرشت و فعال ایران را در میان دیگر ملل ممتاز می سازد.

این سرزمین در مرکز جهان میان شرق و غرب واقع گردیده و 
طی هزاران سال، بوسیله جاده هایی مانند راه شاهی ساخته شده 
توسط هخامنشیان محل عبور کاروانهای تجاری برای حمل 

اقوام وحشی و غیر متمدن برای غارت و چپاول این  کاال و 
گذرگاه برای بدست آوردن ثروتهای این سرزمین بوده است.

چنانکه با استفاده از این معابر از سوی شرق و غرب همیشه 
ترقی و  مانع  و  قرار داده اند  تاز  و  تاخت  و  ایران مورد تجاوز 

پیشرفت این کشور شده اند.
اقوام  ارتباط  بزرگ  مرکز  باستان  دوران  از  ایران  سرزمین 
گوناگون بوده و مانند پلی در قلب آسیای غربی و بطور کلی 
مشرق را به مغرب بوسیله قدیمی ترین جاده های خود متصل و 
سبب گسترش تجارت غرب و شرق می گشته است. همراه این 
دادوستد فرهنگ و تمدن شرقی و غربی ملل مختلف، ایران که 

انتقال دهنده این روابط بود شکوفایی پیدا می کرد.
سرزمین زیبای ایران زادگاه پیامبران و مردان بزرگ تاریخی 
نیز بوده است که از راه فکر و عقیده برای نخستین بار، جنگ 
با بدی و طرفداری از نیکی و یکتاپرستی را رواج داده و در 
نهاد فکرشان همیشه اندیشه بلند و نیروی ترقی و ادب وجود 
داشته است. مراحل تکامل دینی این سرزمین از مهرپرستی 
تا یکتاپرستی و تدوین قوانین انسانی زرتشت و بنیان گذاری 
نخستین حکومت منظم جهان و صدور اولین حقوق بشر که 
مورخین معتبر جهان آنرا آغاز تاریخ جهان می دانند. تماماً در 
جهت نجات و هدایت انسان از ظلم و ستم و اجرای عدالت 
بوده، سبب سرفرازی و کسب هویت اصلی ایران و ماندگاری 

این سرزمین در طول هزاران سال گشته است.

جغرافیای ایران و مرزهای آن
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گریپ فروت؛ میوه ای همه کاره!
میوه  این  دارید؟  اطالع  گریپ فروت  بی نظیر  فوائد  از 
خوشمزه نه تنها باعث کاهش وزن می شود، بلکه باعث 

کاهش کلسترول و سالمت قلب و عروق هم می شود.
میوه  این  دارید؟  اطالع  گریپ فروت  بی نظیر  فوائد  از 
خوشمزه نه تنها باعث کاهش وزن می شود، بلکه باعث 
کاهش کلسترول و سالمت قلب و عروق هم می شود. در 
ادامه به خواص و فوائد این ماده غذایی مفید می پردازیم:

- گریپ فروت و کاهش وزن:
مصرف نصف گریپ فروت قبل از وعده های غذایی تأثیر 
بسزایی در کاهش وزن دارد. محققین معتقدند ترکیبات 
موجود در گریپ فروت از طریق تنظیم سطوح انسولین 
باعث کنترل و کاهش وزن می شوند. نتایج یک مطالعه 
12 هفته ای بر روی افرادی که دارای اضافه وزن بودند و 

نیمی از گریپ فروت تازه را قبل از غذا به مدت 12 هفته 
مصرف کرده بودند، نشان داد که آنها پس از 4 هفته تقریباً 
2/5 کیلوگرم و پس از 12 هفته تقریباً 5/5 کیلوگرم 
کاهش وزن داشتند. مطالعه دیگری که بر روی 91 بیمار 
چاق مبتال به مقاومت انسولین و سندرم متابولیک انجام 
شد، نشان داد مصرف نصف گریپ فروت تازه قبل از غذا 
باعث کاهش 1/7 کیلوگرم وزن در طی 12 هفته مصرف، 
بهبود مقاومت به انسولین و کاهش سطح قند خون دو 
ساعت بعد از غذا شده است. گریپ فروت ها غنی از پکتین 
و مواد مغذی هستند، کالری کمی دارند و فاقد چربی 

اشباع یا کلسترول می باشند.
- کاهش کلسترول و مقابله با بیماری های قلبی:

یک عامل خطر عمده برای بیماری های قلبی، کلسترول 

خون باال است. مطالعات نشان می دهند سطح کلسترول 
در بیمارانی که روزانه یک گریپ فروت مصرف می کردند، 
به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل کاهش 
قابل مالحظه ای داشت که احتماالً به دلیل سطوح باالی 

آنتی اکسیدان گریپ فروت است.
- گریپ فروت و کاهش خطر سرطان ریه:

فالونوئید  از  باالیی  مقدار  حاوی  سفید  گریپ فروت 
ایجاد کننده  آنزیم  شدن  فعال  از  که  است  نارنجین 
سرطان جلوگیری می کند. گریپ فروت صورتی حاوی 

مقادیر باالی آنتی اکسیدان لیکوپن است.
- گریپ فروت و پیشگیری از سرطان کولون:

لیمونین و نارنجین موجود در گریپ فروت در مطالعات 
با سلول های سرطانی روده بزرگ  ارتباط  بسیاری در 
این  می دهد  نشان  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

ترکیبات در سرکوب سلول های سرطانی روده موثرند.
- گریپ فروت و پیشگیری از سرطان پروستات:

در  موجود   )naringenin( نارنجینین  فالونوئید 

سرطانی  سلول های  در  را   DNA ترمیم  مرکبات 
پروستات تسریع می کند.

- گریپ فروت و سرماخوردگی:
 C نصف یک گریپ فروت تازه 38.4 میلی گرم ویتامین

دارد که 64 درصد نیاز روزانه را تأمین می کند.
 93.9 تازه  خام  صورتی  گریپ فروت  آب  فنجان  یک 
در  است  روزانه  نیاز  درصد   156 که  دارد  میلی گرم 
 C مقایسه با پرتقال که حدود 95 میلی گرم ویتامین
به ازای هر 1 فنجان دارد، میزان قابل مالحظه ای است.

- گریپ فروت و سم زدایی کبد:
گریپ فروت حاوی گلوتاتیون است که به کبد کمک 
کند.  سم زدایی  را  مضر  شیمیایی  مواد  تا  می کند 
از  مفیدی  اثرات   C هپاتیت  با  مقابله  در  همچنین 
در  موجود  فیتونوترینت های  است.  داده  نشان  خود 
تشکیل  تقویت  با  لیمونوئیدها،  نام  به  گریپ فروت، 
گلوتاتیون-S-ترانسفراز که یک آنزیم سم زدا است، از 

تشکیل تومور جلوگیری می کنند.

خواص گل گاو زبان
- آنتی اکسیدان

- تقویت اعصاب

- رفع تنگی نفس

- رفع بیماری های دهان

- ضدروماتیسم

- پیشگیری از سرطان

- سالمت پوست ومو

- ضدالتهاب و صد درد

- کاهش قند

- تصفیه کننده خون

خواص هل
رماتیسم  یا  درد عضالنی  کمردرد،  اگر   -
الی  یا  می کنید  دم  چای  وقت  هر  دارید 

برنج یک دانه »هل« درسته قرار دهید.
عضله  و  دیکلوفناک  سالم ترین  هل   -

بازکن و مسکن دنیاست.
است،  سرفه  ضد  هل  بدونید  جالب   -
و  میانه  تقویت  رو  کلیه  و  کبد  همچنین 

یک مولتی ویتامین طبیعیه.

اگر 10 روز 6 دانه انجیر خشک را از وسط نصف 
صبح  و  بخیسانید  صبح  تا  ولرم  آب  در  و  کنید 

ناشتا بخورید:
-  یبوست

- ورم طحال
- پروستات را درمان می کند

برای تمیز کردن  بهترین میوه ها  از  انجیر، یکی 
افرادی که می   یبوست است.  و رفع  بزرگ  روده 
خواهند چاق شوند، حتما صبح ناشتا انجیر مصرف 

کنند.

انجیر

بازیافت  خوراکی  روغن های  از  زیادی  بسیار  میزان 
شده و خطرناک در حال حاضر وارد و توزیع می گردد. 
روغن های نباتی کارخانه ای که اآلن در بازار به فروش 
می رسد 70% مواد نفتی و پارافین خوراکي است که 

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

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

خواهید دانست 

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

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

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

تندرستی به دیگران مساعدت کرده اند.

چگونه تشخیص دهیم که روغن خوراکی از مواد بازیافتی نیست؟

دانستنی های خودرو
گردآورنده: فریدون مرواریدی

قسمت اول
راننده  نکات مهمی که هر 

باید بداند:
در  ترمز  پدال  نگه داشتن   -1

هنگام عبور از دست اندازها
 این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و 
رد  نحوه صحیح  و  وارد می کند  اتومبیل  ترمز  سیستم 
شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری 
دست انداز  به  رسیدن  از  قبل  تا  که  کنیم  برنامه ریزی 
سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز 

ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.
۲ - باال کشیدن ترمزدستی بدون نگه داشتن کلید آن

باعث  آن  کلید  نگه داشتن  بدون  ترمزدستی  کشیدن 
خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش ازحد به 

سیم ترمزدستی می شود.
۳ - تعویض نکردن به موقع روغن گیربکس

واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد 
باعث روان کارکردن گیربکس،  که تعویض به موقع آن 
سالمت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی 
به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن 

دارد.
۴ - تعویض یکبار در میان فیلتر روغن

گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان 
تعویض می کنند و اکثراً همین افراد از فیلترهای با کیفیت 
پایین استفاده میکنند. که این کار باعث میشود که فیلتر 
عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر 
به آسیب های جدی به موتور اتومبیل می شود و بعدها 
متوجه خواهیم شد که اگر هر بار فیلتر را به موقع عوض 
می کردیم و فیلتر مناسب می گذاشتیم، چقدر از هزینه 

تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری می شد.
۵ - درجا گرم کردن ماشین به مدت طوالنی

این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور 
وارد می آورد در جا کارکردن بیش از حد، باعث گرم شدن 
بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل 
میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان 
بهتر است حداکثر دو یا سه دقیقه ماشین درجا کار کند 
سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد 

مطلوب را با سرعت پایین حرکت کنید.
6 – پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از 

کولر در اتوبان
چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان 
انجام شد و نشان داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی 
درجه  یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که 

شیشه راننده آن 40 درصد باز است کمتر است.
۷ - خالص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک

این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی سیستم کالچ 
و گیربکس می شود و باعث خرابی زودرس کالچ می گردد.
برای  به صورت همزمان  و کالچ  ترمز  ۸ - گرفتن 

نگه داشتن خودرو
این کار خود باعث این می شود که متراژ ترمز افزایش پیدا 
کند زیرا زمانی که کالچ درگیر است از نیروی ترمزی 
موتور نیز استفاده می شود و زمانی که کالچ و ترمز باهم 
خودرو  ایستادن  دیرتر  باعث  خود  می شود  داده  فشار 
می شود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده و قبل 

از اینکه خودرو به لرزش بیافتد کالچ را بگیریم.
9- با سرعت پایین حرکت کردن

بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین 
در الین سرعت حرکت می کنند و در عوض رانندگانی با 
سرعت های زیاد در الین های کناری حرکت می کنند که 

هر دو باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیری می شوند.
10- ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور 
و واترپمپ و موتور می شوند و بسیار دیده شده که حتی 

بهترین  واشر سر سیلندر هم می شود.  فرسایش  باعث 
کار این است که آب تصفیه شده را به مقدار مناسب با 
محلول اتلیلین گالیکول الکل )ضدیخ( مخلوط کرده و 

مایع خنک کننده ی، تهیه شده را در رادیاتور بریزیم.
11- ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع، 
شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن می شود برای ساختن مایع 
الزم می توان آب تصفیه شده را با مقداری الکل و چند 
سی سی مایع ظرفشویی مخلوط نمود آنگاه آن را در منبع 

مخصوص بریزیم.
 1۲- باد نیتروژن

باد الستیک یکی از اصلی ترین مواردی است که راننده 
خودرو باید به آن توجه نماید زیرا هم با تنظیم بودن آن 
باعث کاهش هزینه ها یعنی کاهش مصرف سوخت می شود 
که این امر خود سبب کاهش هزینه می شود و همچنین باد 
الستیک یکی از مهم ترین نکات ایمنی می باشد و ممکن 

است باعث حادثه ای برای سرنشینان خودرو شود.
باد نیتروژن یکی از گزینه های موردتوجه رانندگان است 
و طبق تحقیقات صورت گرفته روی باد نیتروژن، حالت 
آنتی آکسیدان آن می باشد که فرآیند عمر الستیک را 

باال می برد. میزان کاهش آن یک سوم باد اکسیژن دار و باد 
معمولی می باشد.

می توان  مختلف  دسته   4 در  را  نیتروژن  باد  مزایای 
دسته بندی کرد:

- ثبات بیشتر باد الستیک
- حذف رطوبت

- عدم شرکت در احتراق
- امنیت باال

- ثبات بیشتر باد الستیک
گرامی  همراهان  شما  برای  باال  در  که  توضیحی  طبق 
بادهای  یک سوم  نیتروژن  باد  کاهش  میزان  شد  ارائه 
دیگر می باشد و این امر به دلیل این موضوع می باشد که 
مولکول های باد نیتروژن نسبت به بادهای دیگر بزرگ تر 
باد  از  نوع  این  کمتر  رفت  هدر  شاهد  ما  و  می باشند 
الستیک هستیم و یکی دیگر از مواردی که این موضوع را 
اثبات می نماید این موضوع می باشد که باد نیتروژن نسبت 
به تغییرات آب و هوایی بسیار مقاوم تر بوده و توانسته در 

آزمایشات نمایش قابل قبولی از خود نشان بدهد.
ادامه دارد ...

محققان دانشگاه Mainz در آلمان 
استفاده  و  کشیدن  سیگار  معتقدند 
و  ابتال  خطر  الکترونیکی  سیگار  از 
را  کووید 19  بیماری  بحرانی شدن 

افزایش می دهد.
شریان های  سیگار  دریافتند  آنها 
اصلی را سخت کرده و تا 7 برابر خطر 
بیماری های قلبی و ریوی را هنگام 
سیگاری  فرد  در  کروناویروس  بروز 

افزایش می دهد.

سیگار یکی از عوامل خطر ابتال به کرونا

از هر آنچه که جوانی به همراه خود می آورد، 
رویاها مهم ترین هستند .

مردمی که رویا  دارند ، فقر را نمی شناسند
چرا که ثروت هر کس به اندازه ی 

رویاهایی است که در سر دارد .
جوانی دوره ای از زندگی است که

حتی اگر هیچ چیز در زندگی نداشته باشید ،
اگر رویا داشته باشید

هیچ چیز نمی تواند حسادت شما را تحریک کند . 
تاریخ متعلق به کسانی است که 

رویاهایی بزرگ در سر دارند!
سنگفرش هر خیابان طالست

کیم- وو- چونگ

نکته

راههایی برای محافظت از خود هنگامی که فردی در خانه به کرونا مبتالست
1- تست دهید

دکتر اسکات براونشتاین، مدیر پزشکی سالمت سولیس 
در لس آنجلس، گفت: » اگر کسی در خانه شما جواب 
آزمایش مثبت کرونا دارد، در اسرع وقت برای خود یک 

وقت آزمایش کرونا بگیرید و شما هم تست دهید.«
۲- محدود کردن تماس

فرد دارای کرونا باید خود را از دیگران در خانه جدا کند. 
در صورت امکان فرد مبتال به کرونا باید از یک اتاق خواب 
و حمام جداگانه استفاده کند. باید حداقل 1/5 تا 2 متر با 

افراد خانواده فاصله داشته باشد
۳- پنجره ها را باز نگه دارید

به  را  پنجره ها  خود،  زندگی  محل  در  تهویه  بهبود  برای 
اندازه قابل تحمل باز نگه دارید؛ حتی اگر مجبور بودید از 
وسایل گرمایشی استفاده کنید، پنچره ها را نبندید. این امر 
بسیار اهمیت دارد زیرا در داخل خانه ویروس می تواند در 
قطره های بسیار کوچک در هوا باقی بماند و به طور بالقوه 

دیگران را آلوده کند.

۴- ماسک بزنید
پوشیدن ماسک حفاظت 100 درصدی را تضمین نمی کند؛ 
دهد.  کاهش  را  ابتال  احتمال  می تواند  کار  این  انجام  اما 
همچنین به پوشیدن عینک یا شلف نیز توجه کنید که 
راهی برای ورود ویروس به مخاط چشم خود باقی نگذارید.
۵- دست ها را بشویید و سطوح را ضدعفونی کنید

دست هایتان را اغلب با صابون و آب حداقل به مدت 20 
ثانیه بشویید، به خصوص پس از نزدیک بودن به فردی 
که بیمار است. اگر دسترسی مدام به آب و صابون ندارید 
می توانید از مواد ضدعفونی کننده ی حاوی 60 درصد الکل 
استفاده کنید. از تماس چشم، بینی و دهان با دست های 

شسته نشده اجتناب کنید. 
بیمار هم باید نسبت به شستن مرتب دست های خود توجه 
نماید. همچنین تمیز کردن و ضدعفونی کردن سطوح و 
اقالمی که لمس شدند، هر روز توصیه می شود مانند میزها، 
توالت ها،  دستگیره ها،  دسته ها،  المپ ها،  سوییچ  درها، 

سینک ها.

6- تغذیه سالم
با دکترتان در مورد اینکه آیا باید مکمل مصرف کنید یا 
نه صحبت کنید. داشتن یک رژیم غذایی سالم و اجتناب 
افزایش وزن بسیار مهم است. به گزارش سی دی سی،  از 
بزرگساالنی که شرایط پزشکی خاصی دارند، با رژیم غذایی 

سالم به تسریع روند درمان خود کمک می کنند.
۷- تکیه بر منابع مورد اعتماد

در  که  کسانی  و  خانواده  دوستان،  آنچه  به  دادن  گوش 
رسانه های اجتماعی می گویند می تواند شما را در دردسر 
بیندازد. در این مورد تنها به منابع موثق، کارشناسان و 

رسانه های معتبر اعتماد کنید.
۸- صحبت کردن با یک دوست

دوستان و خانواده می توانند برای بیان احساسات در دوران 
کرونا  مثبت  آزمایش  باشد. جواب  موثر  قرنطینه،  سخت 
می تواند شما و خانوادتان را دچار اضطراب، افسردگی، ترس 
و تنهایی کند که صحبت کردن با یک دوست، مشاور یا 

اعضای خانواده می تواند از نظر روانی شما را ساپورت کند.

طرز تهیه رشته پلو زعفرانی مجلسی

استاد: مرضیه سوزن بر
برنج ایرانی: 500 گرم 

رشته پلویی: 200 گرم
سینه مرغ: 400 گرم

زعفران دم شده: به مقدار 
دلخواه

کره: 100 گرم
پیازداغ: 3 قاشق غذاخوری

آب: به مقدار الزم
روغن مایع: به مقدار الزم

نمک، فلفل و زردچوبه: به مقدار دلخواه
دارچین: 1/2 قاشق چایخوری

کشمش پلویی: 1 پیمانه یا در صورت دلخواه کمی 
بیشتر

زرشک )در صورت دلخواه( برای تزیین: 1/2 پیمانه

 طرز تهیه:
- مرحله اول

 برای درست کردن رشته پلو مجلسی با مرغ زعفرانی 
و کشمش ابتدا باید مرغ را بپزید. برای این کار ابتدا 
پیازداغ درست کنید. یک عدد پیاز را خاللی و نازک 
خردکنید و باکمی روغن و کره تفت دهید. روغن را 
به کره اضافه می کنیم تا کره نسوزد و سیاه نشود. 
دو قاشق غذاخوری از پیازهای کاراملی و سرخ شده 
را برای پختن مرغ کنار بگذارید. مرغ را با دو قاشق 
غذاخوری پیازداغ، یک قاشق غذاخوری روغن مایع، 
کمی زردچوبه و فلفل سیاه و نمک کمی تفت دهید. 
وقتی که رنگ صورتی مرغ به سفید و کمی طالیی 
تبدیل شد یک لیوان آب به مرغ های تفت خورده 

اضافه کنید و اجازه بدهید بپزد.
 - مرحله دوم

 وقتی که مرغ خوب پخته شد و تقریباً تمام آب آن 
کشیده شد )مقدار کمی آب مرغ، حدود نیم سانت، 
کف قابلمه باقی بماند( آن را از قابلمه بیرون بیاورید 
و اجازه دهید کمی خنک شود. حاال تکه های سینه 
با  را  شده  ریش  مرغ های  کنید.  ریش ریش  را  مرغ 
)به مقدار دلخواه( در  و زعفران دم کرده  نصف کره 
همان قابلمه ای که مرغ را پخته بودید بریزید و کمی 
تفت دهید. 1/2 قاشق چایخوری یا کمتر دارچین به 
مرغ های در حال تفت اضافه کنید. اجازه دهید مرغ 
و مخلفاتش تمام آب مرغ موجود در قابلمه را جذب 
کند و سپس شعله گاز را خاموش کنید. مرغ نباید 

خشک شود و بهتر است که آب دار باشد.
- مرحله سوم

 بعد از درست کردن مرغ زعفرانی برای رشته پلو ساده 

و خوشمزه، باید مراحل پخت و آبکش کردن پلو را 
انجام دهید. بهتر است برنج و رشته ها را به صورت 
جداگانه در آب بپزید و آبکش کنید تا رشته پلو شفته 
در  ماکارونی  مثل  را  پلویی  رشته  نشود.  یا خشک 
آب جوش بپزید و آبکش کنید. در یک قابلمه آب 
را جوش بیاورید و سپس مقداری نمک و روغن اضافه 
کنید. روغن باعث می شود رشته ها به هم نچسبند. 
رشته های پلویی را مثل ماکارونی خرد و اضافه کنید 

و بعد از این که نرم شد آبکش کنید.
 برنج را هم که از قبل خیس کرده بودید بپزید و به 
روش همیشگی خودتان آبکش کنید ولی این بار قبل 
از آبکش کردن برنج رشته های آبکش شده را هم در 
قابلمه ای که برنج در حال جوشیدن است بریزید و 
باهم مخلوط کنید و بالفاصله آبکش کنید. این کار 
باعث می شود از میزان نرم شدن رشته های پلویی و 
آماده شدن برنج برای آبکش کردن مطمئن می شوید.

- مرحله چهارم
بریزید و وقتی که  قابلمه   مقداری روغن مایع کف 
داغ شد، چند ورق سیب زمینی یا چندتکه نان برای 
ته دیگ کف قابلمه بگذارید و سپس مخلوط برنج و 

رشته پلویی آبکش شده را به آن اضافه کنید. 
کمی کره روی برنج بگذارید و رشته پلو را دم کنید. 
کره،  بر  عالوه  نشوند  خشک  رشته ها  این که  برای 
1/2فنجان هم آب روی رشته پلو بریزید و سپس آن 

را دم کنید.
45 دقیقه برای دم کشیدن رشته پلو روی شعله مالیم 
گاز کافی است. بهتر است ابتدا کمی شعله گاز را زیاد 
کنید تا برنج بخار کند و سپس بعد از 5 دقیقه شعله 

را کم کنید تا برنج دم بکشد.

 - مرحله پنجم
 در فاصله دم کشیدن رشته پلو، کشمش ها را آماده 
کنید. در یک ماهیتابه مناسب کمی کره بریزید و 
کشمش ها را در کره یا روغنی که داغ نیست کمی 
روی  دارچین  پودر  دلخواه  مقدار  به  دهید.  تفت 

کشمش بپاشید و تفت دهید.
ندارید  دوست  رشته پلو  در  را  کشمش  طعم  اگر 
کنید.  آماده  را  زرشک ها  کنید.  استفاده  زرشک  از 
زرشک حدود 15  دادن  تفت  روال همیشگی  مثل 
در  بخیسانید.  آب  مقداری  در  را  زرشک ها  دقیقه 
یک ماهیتابه مناسب کمی کره بریزید و بعد از آب 
شدن کره، زرشک ها را اضافه کنید. زرشک ها را روی 
شعله مالیم گاز تفت دهید که نسوزند. اگر طعم ترش 
زرشک را زیاد دوست ندارید 1/2 قاشق چای خوری 

شکر به زرشک ها اضافه کنید و باهم مخلوط کنید.
 - مرحله ششم

بعد از 45 دقیقه رشته پلو مجلسی با مرغ زعفرانی 
و کشمش یا زرشک شما حاضر است. مقداری کره 
داغ کنید و روی رشته پلو بریزید. حتی می توانید به 
کره مقداری زردچوبه اضافه کنید. کافی است بعد از 
دم کشیدن رشته پلو آن را در ظرف مناسب بکشید 
و روی آن را با مرغ زعفرانی تفت داده شده و کشمش 
یا زرشک تزیین کنید. اگر مرغ ها سرد شده کمی 
آن ها را گرم کنید. مقداری از پلوی دم کشیده را کنار 
بگذارید و باکمی زعفران دم کشیده مخلوط کنید و 
کشمش  و  زعفرانی  مرغ  با  مجلسی  رشته پلو  روی 
ساالد  و  شیرازی  ساالد  با  معموالً  رشته پلو  بریزید. 

کاهو و انواع ترشی یا ماست و دوغ سرو می شود.

چطور بدون مصرف دارو سردرد رو رفع کنیم؟
 ۵ داده  قرار  باال  وضعیت  در  را  خود  بدن 
نفس عمیق بکشید، بنشینید و تکرار کنید 

تا احساس بهبودی کنید.
این حرکت در رفع استرس نیز بسیار مفید 

است.
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داشتن تابعیت مضاعف، جرم نیست

چکیده: تنها آزادی است که می تواند این تباهی ها را که در 
واقع در سرشت این گونه جوامع سرشته اند، براندازد و از تاثیر 
زیانبار آنها جلوگیری نماید؛ زیرا این آزادی است که انسانها را 
به ایجاد ارتباط با یکدیگر وا میدارد و بدانها احساس عضویت 

فعاالنه در اجتماع میدهد./ آلکسی دوتوکویل
1- در اجتماعی که پیوندهای خانوادگی، کاستی، طبقاتی و 
اخوت های صنفی در آن از بین رفته باشند، مردم بسیار آمادگی 
دارند که تنها برحسب منافع شخصی شان بیندیشند و بر وفق 
یک فردگرایی بسیار محدود فقط در اندیشه خود باشند و هیچ 
دلبستگی به خیر همگانی از خود نشان ندهند. رژیم خودکامه 
نه تنها با چنین گرایش های فردپرستانه ای مقابله نمی کند، 
بلکه به آنها پروبال هم می دهد و بدین سان حکومت شوندگان 
را از هرگونه احساس همبستگی و وابستگی متقابل و عالیق 
محروم  اجتماع  کل  رفاه  افزایش  به  دلبستگی  و  همسایگی 

می سازد. این گونه حکومت مردم را در زندگی خصوصی شان 
محصور می دارد و با سواستفاده از این گرایشی که آنها در جهت 
جدا نگه داشتنشان از دیگران پیدا می کنند، موفق می شود که 

آنها را از یکدیگر بیگانه سازد. در جامعه ای که احساس افراد آن 
به همدیگر سرد بوده باشد، رژیم خودکامه می تواند یک گام 

پیشتر گذارد و این سردی را به یخ زدگی تبدیل کند.
نیست،  پایدار  هیچ چیز  جامعه هایی  چنین  در  ازآنجاکه   -2
هرکسی از فروافتادن به یک سطح اجتماعی پایین تر هراسان 
بهبود  را  خود  وضع شخصی  تا  می کوشد  سراسیمه  و  است 

بخشد. 
چون در این اجتماع پول نه تنها معیار انحصاری پایگاه اجتماعی 
شخص می گردد، بلکه برای انسان نجیب زادگی نیز می خرد 
حیثیت  و  می گردد  دست به دست  پیوسته  پول  ازآنجاکه  و 
اجتماعی خانواده ها را باال و پایین می برد، همه کس بی تابانه در 
جستجوی پول است و یا در صورت ثروتمند بودن می کوشد تا 

ثروتش را دست نخورده نگه دارد . 
اگر کوششی برای نظارت بر رشد این آرزوها در جامعه انجام 
نگیرد، سوداهای یادشده بر همه طبقات جامعه. تأثیر می گذارند 

و معیارهای اخالقی کل ملت را به پستی می کشانند. این در 
سرشت خودکامگی است که چنین آرزوهایی را تقویت کند و 
به آن ها میدانی برای تاخت وتاز دهد. رژیم خودکامه که برای 
تضمین حاکمیت خود روحیه اخالقی جامعه را تنزل می دهد، 
توجه مردم را از امور اجتماعی برمی گرداند و حتی آنها را از 

اندیشیدن به یک انقالب نیز بیزار می سازد.
3- تنها آزادی است که می تواند این تباهی ها را که در واقع در 
سرشت این گونه جوامع سرشته اند، براندازد و از تأثیر زیانبار آنها 

جلوگیری نماید. 
زیرا این آزادی است که انسانها را به ایجاد ارتباط با یکدیگر 
وامیدارد و بدانها احساس عضویت فعاالنه در اجتماع می بخشد.

اثر آلکسی  از آن  انقالب فرانسه و رژیم پیش  از متن کتاب 
دوتوکویل ترجمه محسن ثالثی.

منبع:کانالسخنرانیها

چگونهیکجامعهدچاریخزدگیمیشود

وضوع انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ یکی از مباحث داغی 
و  کمتر می شود حرف  موعود  روز  تا  فاصله  که هرچه  است 
حدیث هایش بیشتر می شود. در این میان صحبت ها درباره نوع 
ورود اصالح طلبان به انتخابات نیز کم نیست و برخی معتقدند 

تکرار خاتمی باز هم کارساز خواهد بود. 
ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصالح طلب در همایش »مردم 
و انتخابات 1۴۰۰«  که به صورت الیو اینستاگرام برگزار شد 
درباره چند و چون انتخابات پیش رو ونحوه فعالیت اصالح طلبان 
سخنرانی کرد. آنطور که اعتمادآنالین گزارش کرد اصغرزاده 
در این همایش گفت: اصالح پذیر بودن یا اصالح ناپذیر بودن، 
مساله این است. اساساً اصالح طلبان کجای جریان سیاست قرار 
می گیرند؟ شما کسانی هستید که انقالب را به خاطر دارید. 
من خودم راوی دست اول انقالب هستم. در سال ۵۶، رژیم 
شاه مقتدر بود و از نظر نظامی و اعتبار بین المللی و امنیتی و 
قدرت پلیسی، در منطقه حرف اول را می زد. اما در آن نظام 
مردم دیده نمی شدند. حتی مشروعیت نظام به خاطر کودتای 
2۸ مرداد زیر سوال بود و این صحبت ها می شد که این رژیم 

دست نشانده است.
او ادامه داد: ما صحبت از مردمی می کنیم که صاحب حق 
هستند. وضعیت فعلی را ببینید. ما حتی جرأت نمی کنیم درباره 
رهبر آینده صحبت کنیم در حالی که می دانیم این مساله تا چه 
اندازه اهمیت دارد. یا درباره اسالم قشری سنتی که آبروی ما را 
در دنیا برده صحبت نمی کنیم. حتی در جمع های اصالح طلب 

درباره این موضوعات نمی توانیم حرف بزنیم.
اصغرزاده تاکید کرد: هیچ سیستمی، اصالحاتی که بخواهد 
اسمش  دیگر  چون  نمی پذیرد  ببرد  بین  از  را  او  موجودیت 
دوپاره  اصالح طلبان  می افتد؟  اتفاقی  چه  می شود.  براندازی 
شدند. عده ای از روحانی و فراکسیون امید حمایت و عده ای 

اینها را نقد می کنند.
اصغرزاده تاکید کرد: ما گفتیم اسالم ذاتش رحمانی است و 
بد، اسالم داعش  را رفع کند و اسالم  آمده مشکالت مردم 
را  این میان عده ای همان اسالم  اگر در  اما  و طالبان است. 
می پذیرند، دیگر اصالح طلبی وجود ندارد. انقالب اسالمی بر 
آزادی مدنی تکیه زده بود و مردم را شهروند درجه یک دانست، 

اما همین انقالب اگر علت تبعیض و خودی و غیرخودی کردن 
باشد باید چه کنیم؟

با  می خواست  اصالحات  گفت:  مجلس  اسبق  نماینده  این 
پشتوانه مردم اوضاع را تغییر دهد، نه اینکه نقش زینتی داشته 
باشیم و صرفاً همه اتفاقات را توجیه کنیم. اگر شما می گویید 
باید در انتخابات شرکت کنیم، که من هم با شما موافقم، من 
یک بسته پیشنهادی دارم. در هسته سخت قدرت که ما کاری 
نمی توانیم بکنیم چون خودشان تصمیم می گیرند و از نظر آنها 
اصالح طلب خوب، اصالح طلب مرده است، کسی که درباره 
حضور طالبان نپرسد، درباره نبود واکسن نپرسد، فقط موقع 

انتخابات بیاید و تنور انتخابات را گرم کند.
اصغرزاده تاکید کرد: اگر مبنا این است که خودی و غیرخودی 
بسازیم، اصالح طلبان هم بزک کننده این فضا باشند، مردم حق 
دارند پای صندوق رأی نروند. پروژه یک دست سازی قدرت را 
تا آخر بروند. نه کودتا می کنیم، نه شورش می کنیم و نه به 
خیابان می آییم. اما حداقل در هسته نرم قدرت اجازه دهید 
پای  به  را  مردمی  باید  ما  باشند.  داشته  حضور  واقعاً  مردم 

نیستند، کارگر،  بیاوریم که فقط قشر متوسط  صندوق رأی 
پرستار، دانشجویان، زنان و همه اقشار در آن حضور دارند. آیا 
اصالح طلبان می توانند چتر خود را روی این اقشار بگسترانند؟ 
اصالح طلبان نهایتا 1۰ درصد بین مردم پایگاه دارند. حتی اگر 
خاتمی را هم بیاورید، مردم می پرسند چه چیزی را می خواهید 

اصالح کنید؟
او در پایان خاطرنشان کرد: اگر این انتخابات معنای تاثیرگذاری 
در سرنوشت را داشته باشد، ما می توانیم. پای صندوق رأی 
می آییم به این شرط که دولتی پای کار بیاید که انتخابات آزاد 
و منصفانه و رقابتی را ایجاد کند. اما اگر قرار است توجیه کننده 
وضع موجود باشیم و ناکارآمدی را به جان بخریم و از مردم 
بخواهیم سکوت کنند، مردم دیگر ما را تحویل نمی گیرند. اینها 
می تواند دستور کار کنگره ما و اصالحات باشد، اما انتخابات باید 
معنادار و شرکت ما موثر باشد. در غیر این صورت مردم به ما 

می خندند.

اصغرزاده:حتیاگرخامتیهمبیاید،مردممیپرسندچهچیزیرامیخواهیداصالحکنید؟

در دوازده دوره گذشته ریاست جمهوری ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون 
نظامیان متعددی در انتخابات ادوار گذشته شرکت داشته اند.

تیمسار مدنی اولین چهره نظامی بود که در نخستین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کرد و نتوانست به توفیقی دست یابد.

بعدی چهره هایی چون  محسن رضایی، علی الریجانی،  ادوار  در 
محمدباقر قالیباف، علی شمخانی پا به عرصه انتخابات گذاشته اند 
و هیچکدام در ۴۲ سال گذشته موفق به کسب اعتماد مردم ایران 

نشده اند.
عدم اقبال مردم به چهره های نظامی مشخصه اصلی رویکرد عمومی 

جامعه ایرانی برای گزینش رئیس جمهور کشور محسوب می شود.
در ۱۲ دوره گذشته ۳ چهره مکال و ۴ مععم توانسته اند سکاندار اجرایی 

در فرآیند انتخابی شوند.
جامعه ما با هوشمندی منحصر بفرد توانسته است به نظامیان القا نماید 
که حاضر نیست مأموریت اداره کشور را به غیراز سیاستمداران بسپارد.

انتخابات ۱۴۰۰ آنگونه که از اخبار به گوش می رسد بیش از ادوار 
گذشته موردتوجه چهره های نظامی قرارگرفته است.

تاکنون چند چهره سرشناس نظامی، دورخیز خویش را برای خرداد 
۱۴۰۰ نشان داده اند.

اما اینکه جامعه ایرانی به این سنجش رسیده که آیا بعد از ۴۲ سال 
به نظامیان برای اداره کشور اعتماد می کند یا نه، در هاله ای از ابهام 

قرار دارد!
هرچند که طیف هایی از اصولگرایان به این جمع بندی رسیده اند که با 
کاندیدای نظامی قدم به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
بگذارند، اما آنچه مایه شگفتی است اینکه یک گروه اصالح طلب به 
نام کارگزاران نجات کشور از بحران موجود را در اعتماد جامعه به افراد 

نظامی می داند!
۳ چهره سرشناس کارگزارانی با نقد عملکرد اصالح طلبان در سه دهه 

قبل به تئوریزه کردن ریاست جمهوری نظامیان مبادرت ورزیده اند.
عطا مهاجرانی کارگزارانی لندن نشین که با زیر سؤال بردن عملکرد 
جبهه اصالحات در دهه هفتاد به اندیشه سپردن سپهر سیاسی کشور 

در ۱۴۰۰ به نظامیان افتاده است.
نقد  با  کارگزاران  رسانه ای  چهره  برجسته ترین  قوچانی  محمد 
غیرمنصفانه اصالح طلبان در دهه هشتاد و به ویژه سال ۸۸، تنها راه 
رهایی کشور از بحران های موجود را حضور یک نظامی در پاستور 

دانسته است. 
سومین کارگزارانی طرفدار حکومت نظامیان یک اقتصاددان به نام 

سعید لیالز است که با توجه به ناکامی دولت اعتدالی در دهه ۹۰ تنها 
را برون رفت کشور از وضعیت نابهنجار اقتصاد کشور را سپردن امور 

اجرایی کشور به یک فرد نظامی می داند.
همراهی  و  پیوستن  وقتی  ایران،  اخیر  سال   ۱۰۰ تاریخ  در  اما 
سیاستمداران برجسته را به یک نظامی مانند رضاخان، مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می دهیم به این واقعیت می رسیم که سیاستمداران بزرگی 
چون قوام السلطنه و فروغی سرانجام ناخوشی از پیوند با یک نظامی 

داشتند.
در۱۰۰ سال اخیر کشورهای خاورمیانه وقتی مروری گذرا بر قدرت 
به  نه  کشورها  این  که  درمی یابیم  می نماییم  نظامی  افراد  رسیدن 

دموکراسی رسیدند و نه به قدرت اقتصادی  دست یافتند!
کارگزارانی ها العالج باید ابعاد پشت پرده حمایت قاطعانه، از به قدرت 
رسیدن نظامی ها در ایران را برای افکار عمومی تشریح و تبیین نمایند.

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل

کارگزارانورئیسجمهورنظامی

حقوقدانواستاددانشگاه
در سالیان گذشته به کرات و مرات در 
منقوالت و مکتوبات داخلی با اصطالح 
یا چند  یا شهروندان دو  اتباع مضاعف 
تابعیتی مواجه بوده ایم و گاه برخی از این 
افراد به جهات گوناگون تحت تعقیب و 
محاکمه قرار گرفتند حتی تبعه مضاعف 
اسفندیار یک طرف در کارزارهای  به عنوان چشم  بعضاً  بودن 
اما  سیاسی مورد استناد گروه های سیاسی رقیب قرار گرفته 
چنانچه احدی از اتباع ایران به دواعی مختلف تابعیت دولت 
دیگری را تحصیل نماید مرتکب عملی غیرقانونی شده و باید 

مجرم شناخته شود؟
در بادی امر، الزم به تذکر است که تابعیت به رابطه ای سیاسی 
حقوقی و معنوی اطالق می شود که یک شخص را به دولت –

کشور معینی پیوند می دهد و حقوق و تعهداتی را برای طرفین، 
بار می کند. بعالوه مطابق ماده 1۵ اعالمیه جهانی حقوق بشر 
مصوب 19۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل، هر کس باید دارای 
تابعیت باشد و هیچکس را نمی توان خودسرانه از حق داشتن یا 

تغییر تابعیت محروم کرد.
گسترش  و  فناوری  توسعه  و  اینترنت  ظهور  دیگر،  سوی  از 

روزافزون فضای مجازی، تعلق خاطر انسانها که زمانی محدود به 
ایاالت و والیات خود بود رنگ و بوی موسعی به خود بخشیده 
و به اغراض گوناگون مثل جنگ، پناهندگی، مهاجرت، ازدواج، 
ادامه تحصیل و غیره این وابستگی به زادگاه کمرنگ شده و 
سرنوشت انسانها در اطراف و اکناف جهان، بیش از پیش به 
هم گره خورده که این خود مستلزم نوعی همکاری و وفاق عام 
بین ملل مختلف است و از اینرو به نظر می رسد جهان میهنی 
سرنوشت محتوم بشریت تا پایان قرن 21 میالدی خواهد بود 
و متدرجاً وطن گرایی و مرزهای سرزمینی رو به افول خواهد 
نهاد که نمونه بارز آن را در شکل گیری اتحادیه اروپا می توان 

مشاهده کرد.
باری، این تعامالت بین المللی زمینه ساز ایجاد وضعیتی شده 
که ما از آن به تابعیت مضاعف تعبیر می کنیم به عبارت بهتر 
مطابق ماده 2 کنوانسیون اروپایی تابعیت مصوب 1997 تابعیت 
مضاعف به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط شخص 

به طور همزمان است.
صرفنظر از امتیازات و ظاهر فریبای این پدیده مثل حق اقامت 
و اشتغال و مالکیت و حقوق سیاسی و غیره، تابعیت مضاعف از 
گزند انتقادات در امان نمانده است خاصه آن که تابعیت مضاعف 
بر فرایند دموکراتیزاسیون کشورها تأثیر منفی می گذارد بدین 
معنا که شهروندان دو تابعیتی به هنگام تحوالت سیاسی مهم 

مثل انقالب یا جنبش های مردمی همواره از انتخاب دیگری 
اول شخص،  متبوع  دولت  اوضاع  به مجرداینکه  و  برخوردارند 
متبوع  کشور  به  به سادگی  می توانند  آنان  می شود،  متشنج 
دوم خود مهاجرت کنند و این سبب زوال احساس مسئولیت 

اجتماعی و سیاسی در شهروندان می شود.
در ایران مستفاد از اصل ۴1 قانون اساسی تابعیت کشور ایران 
حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند رأساً از هیچ 
ایرانی سلب تابعیت نماید؛ اما قانونگذار در این خصوص که اگر 
فردی با داشتن تابعیت ایران، اقدام به تحصیل تابعیت دولت 
دیگری نماید، چه تغییری در وضع حقوقی وی ایجاد می شود، 
سکوت اختیار نموده هر چند که از روح مواد مربوط به تابعیت 
قانون مدنی مصوب 1313 مرکوز گردیده  که در جلد دوم 
می توان چنین دریافت که اصل بر نفی تابعیت مضاعف می باشد. 
لذا به نظر می رسد که داشتن بیش از یک تابعیت، موجد حقوق 
مقنن  نظر  از  و  بود  نخواهد  برای شخص  مضاعف  تکالیف  و 
تابعیت ثانویه چنین اشخاصی کان لم یکن محسوب می شود. 
ایرانی- )شهروند  زاغری  نازنین  خانم  پرونده  در  آن چنان که 

بریتانیایی( مشاهده نمودیم دستگاه قضایی ما صرفاً بر اساس 
تابعیت ایرانی به اتهامات مطروحه علیه وی رسیدگی و حکم 
محکومیت صادر نمود و به تابعیت بریتانیای چنین شخصی 
تابعیت  داشتن  رایج صرف  باور  برخالف  اما  نداد؛  اثر  ترتیب 

مضاعف، جرمی مستقل و خاص محسوب نمی شود زیرا طبق 
ماده 2 قانون مجازات اسالمی، جرم به رفتاری گفته می شود 
که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و لذا مادامی که 
مجلس شورای اسالمی تابعیت مضاعف را جرم انگاری ننموده، 
ندارد،  کیفری  وصف  ثانوی،  تابعیت  تحصیل  در  افراد  اقدام 
هرچند که در بزنگاه های مهم سیاسی و تاریخی و به دالیل 
امنیتی از اتباع مضاعف به عنوان عّمال و ابزار نفوذ دولت دیگر 
در کشور میزبان تعبیر می شود و شاید به همین جهت است که 
غالباً از به کارگیری آنان در پست های مهم دولتی و سیاسی و 

رده های باالی نظامی در کشور اجتناب می شود.
نتایج  آثار و  از  تابعیت مضاعف به عنوان یکی  هرآینه، پدیدار 
عصر جهانی شدن، در کشور ما دارای وضعیت پارادوکسیکال 
است یعنی از یکسو وضعیت حقوقی جدیدی برای تبعۀ مضاعف 
ایجاد نمی شود و نمی تواند محملی برای تمتع شخص از حقوق 
و مزایای بیشتر تلقی گردد زیرا آن چنان که از نظر گذشت در 
کشور ما اصل بر تابعیت واحده است و از سوی دیگر چون درباره 
چنین پدیده ای جرم انگاری صورت نگرفته بموجب اصل قانونی 
بودن جرائم و مجازاتها که در مواد 2 و 1۰ و 12 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 و اصول 3۶ و 37 قانون اساسی، مرکوز 
گردیده، داشتن بیش از یک تابیعت واجد وصف مجرمانه نبوده 
و لذا اتباع مضاعف از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمی باشند.

دستگیری 2 سارق منزل در شهرستان »رامهرمز«

فرمانده انتظامي رامهرمز از دستگیري 2 سارق حرفه ای منزل با 2۰ فقره 
سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ » نجم الدین سهرابي« 
در تشریح این خبر، اظهار داشت: در پي وقوع چند فقره سرقت منزل در 
سطح شهرستان رامهرمز، با توجه به اهمیت موضوع چند اکیپ محسوس 

و نامحسوس جهت دستگیري سارقان فعال شدند.
وی افزود: ماموران کالنتری 11 حین گشت زنی با هوشیاری و تخصصی 
2 سارق منزل را با خودروي پژو پارس که قصد خروج اموال از منزل 
داشتند را شناسایی و طی عملیات تعقیب و گریز دستگیر و به پلیس 

آگاهی داللت دادند.
فرمانده انتظامي شهرستان رامهرمز تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس 
به 2۰ فقره سرقت منزل در رامهرمز و چند شهرستان دیگر اعتراف کردند.

سرهنگ سهرابي بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده و تحویل به 
مرجع قضائی با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

دستگیری ۱۰ سارق در ایذه

فرمانده انتظامي شهرستان ایذه از دستگیري 1۰ سارق در این شهرستان 
خبر داد.

اظهار  ایذه  شهرستان  انتظامي  فرمانده  سفیدپوست،  حجت  سرهنگ 
داشت: هشت نفر که داراي جرائم کیفري و حقوقي بودند، توسط مأموران 

کالنتري 11 دستگیر شدند.
وي افزود: همچنین دو نفر سارق داراي سوابق متعدد سرقت و چاقوکشي 

نیز توسط مأموران کالنتري 11 دستگیر شدند.
سرهنگ سفیدپوست تأکید کرد: پلیس در راستاي تأمین نظم و امنیت 

مردم و برخورد قاطعانه دارد.

 اخبار کوتاهانتظامی

واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در رامهرمز آغاز شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان رامهرمز گفت: به دنبال اجرای گام چهارم 
مدیریت و کنترل بیماری کرونا )طرح شهید حاج قاسم سلیمانی( در 

شهرستان رامهرمز امروز واکسیناسیون علیه این بیماری آغاز گردید.
دکتر بهرام عزتی افزود: در این مرحله از اجرای واکسیناسیون با واکسن 
بخش  کارکنان  روسیه،  از کشور  گامالیای  موسسه  اسپوتنیک ساخت 
ICU بیمارستان مادر که بیشترین ریسک ابتالی به بیماری را به جهت 
تماس با بیماران کووید 19 دارند نوبت اول واکسن را دریافت داشته اند. 
اثربخشی این واکسن پس از دو نوبت تزریق به فاصله سه هفته 91.۶ 
درصد می باشد که با این میزان اثربخشی انجام واکسیناسیون عمومی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند به قطع زنجیره انتقال در سطح 

جامعه منجر گردد.

 اخبار کوتاهخبر

امیدرستمینژاد

 آقای فرج اهلل آذربندار، نام پدر غالمرضا بشناسنامه 4810113841 صادره از باغملک درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم ماریا شهرت آذربندار 
بشناسنامه شماره 1900842882 صادره ------- در تاریخ 1399/11/05 در اقامتگاه دائمی/

غیردائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از 1- نرگس پایا فرزند احمد 
ش ش و کدملی 4810184595 متولد 1373/06/01 )مادر متوفی(، 2- فرج اهلل آذربندار فرزند 

غالمرضا ش ش و  کدملی 4810113841  متولد 1371/05/20 صادره از باغملک.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است . 
785 / 12 الف / م

تاریخ 1399/11/20
حسن رئیسی زاده، قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهیحرصووراثت

 آقای محمدرضا قربانی، نام پدر مرتضی بشناسنامه 1476 صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدربزرگم مرحوم ابراهیم شهرت قربانی بشناسنامه 
شماره ------- صادره ------- در تاریخ ------ در اقامتگاه دائمی/غیردائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از 1- غالمعباس قربانی کدملی 1911041126، صادره از 
رامهرمز متولد 1336 فرزند ابراهیم، 2- محترم قربانی فرزند ابراهیم کدملی 1910229172  متولد 
1332 صادره از رامهرمز. 3- صغری قربانی فرزند ابراهیم کدملی 1910229180 صادره از رامهرمز 
متولد 1335، 4- سلطنت قربانی فرزند ابراهیم کد ملی 191007471 صادره از رامهرمز متولد 1330. 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 

786 / 12 الف / م
تاریخ 99/11/20

حسن رئیسی زاده، قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهیحرصووراثت
بانو توران شهرت ایوبی نام پدر رضاقلی بشناسنامه ۵۱۴۴ صادره از باغملک درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که ----- مرحوم مصطفی شهرت بهوندی بشناسنامه ۴۹ صادره رامهرمز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در 
رامهرمز اقامتگاه ---- فوت ورثه اش عبارتند از ۱- ماشاءاهلل بهوندی فرزند مصطفی ش ش ۸۰۰ و  کدملی ۱۹۱۰7۹۰۰7۹، 
متولد ۱۳۴۳/۰7/۰۱ ، ۲- مجتبی بهوندی فرزند مصطفی ش ش  و کدملی ۱۹۰۰۴۳۸۸۳6  متولد ۱۳7۸/۱۱/۱۰)پسران 
متوفی(، ۳- مهین بهوندی فرزند مصطفی ش ش ۲ و کدملی ۱۹۱۱6۰۱۱۸۰ متولد ۱۳۳6/۰۲/۳۰، ۴- مهوش بهوندی 
فرزند مصطفی ش ش ۳۸۱ و کد ملی ۱۹۱۰7۵7۴۰۳ متولد ۱۳۳۹/۰7/۰۱، ۵- عذرا بهوندی فرزند مصطفی ش ش 7 و 
کدملی ۱۹۱۱6۳۹۹۹۴ متولد ۱۳۴۸/۰۳/۲۰، 6- پریوش بهوندی فرزند مصطفی ش ش 77 و کدملی ۵۸۵۹۹۸۳۹۲۱ متولد 
۱۳۵۱/۰۱/۲۴، 7- پریسا بهوندی فرزند مصطفی ش ش ۴7۱ و کدملی ۱۸۱۹6۴7۳۵۸ متولد ۱۳۵۵/۰6/۳۰، ۸- فردوس 
بهوندی فرزند مصطفی ش ش و کدملی ۱۹۱۰۵۱۳7۳۰ متولد ۱۳۸۲/۰۱/۰۴، ۹- کوثر بهوندی فرزند مصطفی ش ش و 
کدملی ۱۹۰۰۳۹۱۴۲۲ متولد۰۴/۲۸/ ۱۳77 )دختران متوفی(، ۱۰- . توران ایوبی فرزند رضا قلی ش .ش ۵۱۴۴ کد ملی 

۴۸۱۸۸۹۰۰7۳ متولد ۱۳۵۴/۰۱/۰۱ )زوجه متوفی( وال غیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد 

از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 
788 / 12 الف / م
تاریخ 99/11/21

حسن رئیسی زاده، قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهیحرصووراثت
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بچه های  بی پروا.  بود.  شهر«  »جنوب  خود  خود 
فقر،  بگویند  که  ندارند  باکی  شهر،  جنوب 

صمیمی ترین همبازی کودکی شان بوده. 
زندگی در خانه های قوطی کبریتی و بزرگ شدن 
پوست  خراسان،  میدان  کوچه پس کوچه های  در 
در  می آیی...  بار  جنگجو  می کند.  کلفت  را  آدم 
کتک  آنقدر  ناحق  و  به حق  کوچه ها،  همان 
می شوی،  زمین چمن  وارد  وقتی  که  می خوری 
نمی کنی. »سلطان  احساس  را  لگدها  درد  دیگر 
بخیه«، اولین بخیه های عمرش را خیلی زودتر از 

اینکه مشهور شود، خورده بود.
تک تک بچه های جنوب شهر، قبل از اینکه پشت 
لبشان سبز شود، الاقل یکبار تا نزدیکی عزرائیل 
شوخی  مرگ  با  می کنند  هوس  گاهی  رفته اند. 
 کنند. همین هاست که نترسشان می کند. نفس 
کشیدن در جنوب شهر، خوب یادت می دهد که 
اگر پله باالتری می خواهی، باید رنج بکشی. رنج 

کشیدن، نه انتخاب که اجبار است.
علی انصاریان سر نترس داشت که جلوی صدهزار 

چشم  رفت پشت ضربه پنالتی، رفت به تیم رقیب 
و بعدها رفت دنبال سینما. 

با  را  کودکی اش  دراز  و  دور  آرزوهای  همه  او 
نترسیدن »زندگی« کرد.

آنطور  وقتی  »ننه«،  می گفت  مادرش  به  وقتی 

فیلم »کوچه  »علی«  ته دل می خندید، شبیه  از 
مردها« می شد. قصه کوچه مردها در همان جایی 
می گذشت که علی انصاریان ازآنجا برخاسته بود؛ 

جنوب شهر. 
وقتی علی رفت، »ننه علی« مادر همه ما بود...

علی در »کوچه مردها«

سالم اخیراً در استانی فردی بنام آقای ... در حین صعود 
به قله به رحمت خدا رفته است. دو سال پیش هم یکی 
از  انجام فوتسال قبل  از کارمندان بیمارستانی در حین 
بازنشستگی و چند وقت پیش شخص دیگری در حین 

دویدن در جاده ساحلی جان به جان آفرین تسلیم نمود.
 هیچ کدام از این نوع مرگ ومیرها تعجب آور نیست و صد 
در صد به علت بی احتیاطی خودمان است که به اصطالح 
برنامه برو/بایست )go and stop( را در زندگی روزمره 
کجا  و  برویم  کجا  نیستیم  متوجه  و  نمی کنیم  رعایت 

بایستیم.
آنکه  امید  به  را خدمتتان عرض می کنم  مطلبی علمی 
را  نکات  این  بازنشسته  عزیزان  بویژه  بزرگوار  همکاران 

مدنظر قرار دهند.
وارد می شود  قلب هر شخص  به  میزان فشاری که  اوالً 

به صورت زیر محاسبه می شود:
RPP=HR×BP

وارد  هرکس  قلب  عضالت  به  که  فشاری  میزان  یعنی 
در  قلب  ضربان  حاصل ضرب  با  است  برابر  می شود 
فشارخون هرکسی بنابراین کسی با ضربان قلب نرمال مثاًل 
۷۰ و فشارخون ۱۲۰ میلی متر جیوه را می توانیم مقایسه 
کنیم با کسی که ضربان قلب ۱۰۰ دارد و فشارخون مثاًل 
۱۸۰ میلی متر جیوه، ببینید اختالف فشار به قلب این دو 

نفر چقدر است؟
باید همه ما در هر سنی که هستیم دقیقاً از ضربان قلب 
هدف خود اطالع داشته باشیم و در هیچ نوع ورزشی اجازه 
ندهیم ضربان قلب هدف بیشتر از این مقدار شود، چون 
چهار دقیقه ورزش کردن با بیشتر از ضربان قلب هدف 

مساوی است با ایست قلبی و مرگ.
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف هرکسی چه 

باید کرد؟
اول همه باید ضربان قلب استراحت خود را بدانند. ضربان 
قلب در حال استراحت HRR هرکسی را می توان صبح 
پایین  از رختخواب  بیدار شد و هنوز  از خواب  وقتی که 
نیامده با انگشت ثبابه در ناحیه مچ دست مشخص کنیم: 
ضربان ده ثانیه را مشخص و سپس در عدد شش ضرب 

کنید تا ضربان قلب در یک دقیقه مشخص گردد.
معموالً ضربان قلب استراحت بین ۵۵ تا ۶۵ می باشد.

بعد ضربان قلب ماکزیُمم را باید محاسبه نمود که آن هم 
به صورت زیر مشخص می شود:

عدد ۲۲۰ را منهای سن می کنیم
AGE - 220 =MHR

با داشتن ضربان قلب استراحت و ضربان قلب ماکزیمم 
نمود.  مشخص  را  هدف  قلب  ضربان  می شود  به راحتی 
ابتدا ضربان قلب ماکزیمم را منهای ضربان قلب استراحت 
پیدا  را  آن  درصد  هفتاد  شد  چه  هر  حاصل  می کنیم 
می کنیم این مقدار هفتاد در صد را که مشخص شد دوباره 
با همان ضربان قلب استراحت جمع می کنیم تا ضربان 

قلب هدفمان مشخص گردد.
HRR + 0.7 × )MHR _ HRR(

مثال: ضربان قلب هدف شخصی را حساب کنید که سن 
او ۶۰ سال و ضربان قلب استراحتش برابر با ۵۰ باشد.

جواب ۱۲۷
حتی  شخصی  هیچ  شرایطی  هیچ  تحت  باید  یعنی 
ضربان  ورزش  هنگام  در  ندهند  اجازه  هم  ورزشکاران 

حتی  گردد،  آنان  هدف  قلب  ضربان  از  بیشتر  قلبشان 
اگر ده ضربه هم پایین تر باشد به نفع عضله قلب ورزش 

کرده ایم.
AGE= سن

RPP= Rate presure Product
HR= Heart Rate

HRR= Heart Rest Rate
MHR= Maximum Heart Rate

با تشکر از شما
علی آلبومرادی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی 

)فعالیت بدنی و تندرستی(

آزمودن سالمتی برای ورزشکاران، باألخص افراد ورزشکار باالی ۵۰ سال

نایب قهرمانی شهال کمایی 
در مسابقات کشتی آلیش استان

مسابقات  رامهرمز،  ورزش  خبرنگار  گزارش  به 
کشتی آلیش در رده سنی بزرگساالن قهرمانی 
باشگاه های استان خوزستان به مناسبت دهه فجر 
انقالب اسالمی در تاریخ 20 بهمن ماه به میزبانی 
هیئت کشتی اهواز با شرکت تیم های، سوسنگرد، 
رامهرمز، بهبهان، اندیمشک، ماهشهر، هندیجان  

و اهواز برگزار شد.
در  رامهرمزی  پرافتخار  ورزشکار  کمایی،  شهال 
وزن 75+ کیلوگرم در این مسابقات شرکت کرد 
و توانست به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کند.

چه جانکاه و رنج آور و غم فزاست سرایی که گردد، چراغش خموش/
وز آن غم فزونتر بود خانه ای که بانگ پدر زان نیاید به گوش

آغاز  از  نکبت بار، نحس و مرگ آفرین ۹۹ که  سال 
فوتبالی،  پیشکسوتان  اساتید،  نام آوران،  عزیزان، 
به مانند  گرفت  ما  از  را  ورزش  خادمین  و  ورزشی 
استاد صفر طالوری، استاد منوچهر دهقان، سعید 
هرمزی، بهرام سالمت، افشین سنایی پرور، اسماعیل 
امیری، صالح ناصری، ماشااهلل جاسمیان، نادر مردانی، 
غالمرضا رضانژاد، فرح اله کایدی، امین قبادی، دکتر 

خدارحمی و...
در انتهایش، طوفان محنت آفرین فراق در رهگذرش، 
تیغ بال، دست اجل، داس دروگر طبیعت به مزرعه 
بیشه،  رعنا جوان، شیر  بار  این  و  زد  ما  بیشه ی  و 
سلطان دلها، عاشق فوتبال، همسری وفادار، پدری 
مهربان، نماینده ی دو طایفه ی بزرگ و اصیل شیرالی 
و طالوری را از ما گرفت و عاشقانش را برای همیشه 

دز حسرت دیدار، در هاله ای از غم و اندوه فروبرد!
 مهدی جان گل بی خار!

چه زود و ناگهانی چون پرنده ای سبکبال، از برمان پر 
کشیدی و در الیتناهی افالک گم گشتی!

چه غم انگیز است از دست دادنش و چه سخت است 
باور نبودنش. زندگی بدون او حکایتی است تلخ و 
به هر جا بنگری  از غم و درد!  لحظه هایش آکنده 
سیمای مهربان او در نظرها مجسم و صدای گرمش 

در گوشها، طنین انداز است!
قبل  چون  را  نبود  و  سوگ  این  ما  جان  مهدی 
می پذیریم و زانوی غم بغل کرده، در خود می شکنیم! 
اما تو ما را بگو: این بار سنگین، عزا، ماتم، اندوه، غم و 

سوگ را چگونه تحمل کنیم!
چگونه قامت راست کنیم و چگونه زانوهایمان نلرزد؟

ما صبر پیشه می کنیم ولی آخر با تنها یادگارت، مهیا 
جان

چه کنیم؟ با روز پدر تا چند روز دیگر چه سازیم؟ به 
او بگوییم که دیگر بر پاشنه ی درب حیاط، منتظر بابا 

نمان؟ به او بگوییم که دیگر پدر نخواهد آمد؟
تفو بر تو ای چرخ گردون، تفو!

به  را  نوشته ام  دل  وظیفه،  برحسب  حقیر  بنده 
مهیاخانم تنها یادگار شادروان مهدی تقدیم میکنم!

سالم دختر گلم، عمو و دایی جان، مهیا خانم
نمیدانم چند ساله ای؟ ۱۴، ۱۲، ۱۰، فرقی نمی کند.

من هم ۳ دختر دارم که آخری شاید هم سن تو 
باشد! »نگارین«۱۰ سالشه!

قبل از معرفی خودم به عنوان فامیل، من و بابا در 
یک چیز مثل هم و مشترکیم! عاشق فوتبال

عزیزم: چشمهای قشنگت را از اشک پاک کن و لطفاً 
این چند سطر را به دقت بخوان!

من ۹ ساله و کالس سوم دبستان بودم که پدر را از 
دست دادم! و خوب حال تو را درک می کنم. مهیا 

جان: باباجان از میان ما زمینیان به آسمان رفت و 
از آن باال به تو می نگرد! باور مکن که قلب زیبای 
پدر، ایستاد! آخر او قلبی به بزرگی دریاها داشت، به 

سترگی کوهها و به پهنای آسمان!
چگونه این قلب می ایستد؟

گلم: باباجانش را در راه عشقش داد! او با توپ و میدان 
عهد بسته بود که در راهشان، جان دهد! باور کن در 
آخرین لحظه که پلکهایش بسته میشد، فقط تو را 
می دید، دغدغه اش، دل مشغولیش تو بودی و بس! 
بافتن  دلش برای دیدنت، برای خنده هایت و برای 

گیسوهایت، تنگ می شود!
عزیزم:

فراق  دردش  بابا  بود،  سلطان  بابا  بود.  قهرمان  بابا 
دور  سالهای  بنام  و  اسطوره  پیشکسوتان  سوگ  و 
طالیی،  سر  بهزادی  خان  همایون  شادروانها:  بود! 
صفر ایرانپاک، ناصر خان حجازی، منصور خان پور 
حیدری، رضا احدی، غالمحسین مظلومی، ابراهیم 

آشتیانی، هادی نوروزی، مهرداد میناوند و ...
و در آخر خود نیز به آنها پیوست تا آسمان بهشت 
پر از ستاره و کهکشان باشد! از طرفی با دل نازکش، 
با مهر برادری اش، بیش از این دوری عمو محمدعلی 
را تاب و تحمل نیاورد و اینک در بهشت، دست در 

دست هم دارند!
در خیلی عکسها بابا را می بینی که جام قهرمانی و 
پیروزی را باالی سر برده و چه لذتی می برد در کنار 

یاران و همبازیانش!
مطمئناً آن پیروزیها را به تو تقدیم می کرد! او عاشق 
رنگ قرمز بود! پس لباس گلدار قرمز زیبایت را بپوش، 
تل قرمز را بر موهایت بگذار و دسته گل زیبا و قرمزی 
را آماده کن و به بابا در قاب تصویر خوب نگاه کن! 
حرفهای دلت را بگو! او صدایت را می شنود! او به راز 
دلت آگاه است و فقط خنده ات، خوشحالش می کند! 
از آرزوهایت برایش بگو! مگر نه اینکه قول دادی در 
درس و اخالق نمونه باشی؟ بابا به انتظار بزرگ شدنت 
و خانم شدنت می نشیند تا تو دکتر یا مهندس شوی! 
می بیند!  تو  در  را  بربادرفته اش  آرزوهای  همه ی  او 
عزیزم: میدانی که باباها، دختر دوست اند؟ و دخترها 
بابائی اند؟ پس بابا را چون همیشه دوست داشته باش! 
بر مزارش گل قرمزی بگذار و در تنهائی ات با او راز و 
نیاز کن! روز پدر نزدیک است و میدانم قلب مهربانت 

به درد خواهد آمد!
آن شب از او بخواه که به خوابت آید و چون همیشه 
آغوشش را برایت باز کند و چون سالهای پیش در 
کنار هم بگویید و بخندید! گل دخترم: تو بهترین 
بابای دنیا را داشتی! بابایی که سالم زیست، خوش مرام 
بود، مردمی، خنده رو، دلسوز، مهربان و بامحبت بود! 

تو بارها محبتش را حس کردی! با دستی که به موها 
و گونه ی تو می کشید! با بوسه ی داغ بر گونه هایت! به 
او افتخار کن، عزیزم که تاآخرین نفس و در واپسین 
دنبال  به  و  بود  ورزش  میدان  در  عمرش،  لحظات 
به  را  بیستت  نمرات عالی و  سالمت روح و جسم! 
را تقدیم روح و  او هدیه کن! کارنامه ی درخشانت 

روان پاکش کن!
نشسته ات  سوگ  به  مامان  مواظب  ولی  مهیاجان: 
نرود!  فرو  فکر  به  بیش ازحد  نماند!  تنها  که  باش 
نگران آینده ی تو نباشد! قدر اطرافیانت: پدربزرگ و 
مادربزرگ، عموها، دایی ها، عمه ها و خاله ها را بدان! به 
سوگ نشسته، داغدار و دوستدار تو: عمو، دایی سیف 
بابابزرگ داغدار و عزیزت: حاج آقا  از  اله اسکندری! 
هوشنگ طالوری بخواه، من را به شما معرفی نماید! 

مانا و زنده باشی!
با تسلیت فقدان و سوگ عظمای شادروان مهدی 
بزرگ شیرالی  و  معظم  طایفه های  به  نژاد  شیرالی 
نشسته،  عزا  به  و  داغدار  خانواده های  طالوری،  و 
فوتبال،  محترم  هیئت  تربیت بدنی،  محترم  اداره 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  فوتبال،  پیشکشوتان 
فوتبال  و  ورزشی  دستجات  تمامی  پرسپولیس، 

شهرستان رامهرمز و حومه و سلطان آباد.
یارانش.  و  پورکیان، همبازیان، دوستان  تیم شهید 
روحش شاد و یادش مانا. بر فرش تندباد، هر که تو را 

دید گفت: برگ گل سرخ را باد کجا می برد.

بقلم محسن بابادی
با  رؤیایی  از  بزرگ  حریفان  روزی  که  خوزستان  فوتبال 
تیم هایش هراس داشتند، امروزه کارش را به جایی رساندند 
که بایست جهت گرفتن نتیجه، همچون برخی تیم های 
لیگ آزادگان دست به اقدامات خنده دار قرون وسطایی بزند.

عمر  طی  خوزستان.  ریشه دار  فوتبال  تحقیر  یعنی  این 
۳۵ ساله ام اولین بار است می بینیم فوتبال استان این قدر 
سقوط  از  هیچ گاه  است.  شده  کشور  فوتبال  مضحکه 
تیم های خوزستان به لیگ های پایین تر، همچون روزهای 
اخیر احساس شرمساری نداشته ام. حتی تضعیف و افول 
شاهین و استقالل اهواز نیز این گونه نمک به زخم کهنه 
امروزه مشاهده می شود چنین  نپاشید که  فوتبال  اهالی 

بالیی بر سر فوتبال استان آورده اند.
 اگر این تیم ها پول نداشتند و به همین دلیل بسیار مهم 
و عدم وابستگی به نهادی خاص به قهقرا رفته اند، اما فوالد 
تیم بزرگ استان ما و نماینده کشور در جام باشگاه های 
آسیا، وابسته به یکی از بزرگترین و ثروتمندترین ارگان های 
دولتی با بیش از یکصد و بیست میلیارد تومان هزینه تیم 

داری در فصل جاری، اکنون با صلوات و بسم اهلل بازی ها را 
پشت سر می گذارد.

 از حاشیه ها که بگذریم، بنده اعتقاددارم تاریخ مصرف جناب 
سعید آذری مدیرعامل محترم باشگاه فوالد در خوزستان به 
پایان رسیده است. ایشان از ابتدا نبایست پای به فوتبال این 
استان می گذاشت و مسئولین استانی می توانستند مانع این 

اشتباه بزرگ و تاریخی شوند.
ازنظر نگارنده ما در خوزستان مدیران بسیار توانمندتر از 
محترم  مدیرعامل  چرا  نمی دانم  اما  داریم،  فراوان  ایشان 
سایر  و  پیگیر  خدوم،  استاندار  خوزستان،  فوالد  شرکت 
مسئولین استانی ازجمله نمایندگان خوزستان در مجلس 
و  نکرده  ورود  حیاتی  موضوع  این  در  و  کرده اند  سکوت 
مدیرعاملی باشگاه فوالد خوزستان را به یک مدیر بومی 

واگذار نمی کنند.
از همین جا هشدار می دهم که با شرایط فعلی حاکم بر 
این باشگاه، فوالدمردان انتهای فصل در میان ۵ تیم باالی 
نیز  آتی  سال  دو  یکی  تا  داشت.  نخواهند  جایی  جدول 
آکادمی به لحاظ بودجه، سخت افزاری و نرم افزاری ضعیف و 

ضعیف تر خواهد شد و با افول باشگاه فوالد، پرونده فوتبال 
خوزستان برای همیشه بسته خواهد شد. چراکه همگان 
دیدند با تیم های نفتی این استان نیز چه کردند. پس با 
قطع شدن سرشاخه ها، دیگر تیم و باشگاه مطرحی باقی 

نخواهد ماند.
بنده ریشه این مسئله را در بی توجهی یا کم توجهی برخی 
و  ورزش  معتقدم  چراکه  می دانم.  استانی  ارشد  مدیران 
فوتبال الویت هزارم آن ها هم نبوده و برایشان مهم نیست 
در ورزش استان چه اتفاقاتی می افتد. امیدوارم این چند 
خط به دست کسانی باید برسد، رسیده و بدانند که ما هیچ 

نیازی به وجود سعید آذری و امثالهم نداریم.
اما روی سخنم با جناب سعید آذری است ؛ از زحمات شما 
طی مدت تصدی گری این مسئولیت مهم تشکر نموده، اما 
توصیه می کنم وقتی می بینید که محبوبیتی ندارید، فوتبال 
فوالد را به اهلش واگذار نموده و محترمانه بگذارید بروید. 
دارید، می توانید در یک  این گفته ها شک  به صحت  اگر 
نظرسنجی اینترنتی و اعالم همگانی آن، میزان رضایت مندی 

اهالی فوتبال از عملکرد و محبوبیت خود را بسنجید.

فوتبال خوزستان خصوصًا باشگاه فوالد، نیاز به یک  خانه تکانی اساسی در بعد مدیریتی دارد

 سید مهدی ابوس
مدتها بود ستون معرفی یک پیشکسوت ورزش، بنا به 
مصلحت و حفظ حرمت مقام شامخ پیشکسوتان ورزش 
به آرشیو خاطرات قلمی سپرده شده بود و در این مدت 
بارها گله بزرگان و پیشکسوتان عرصه ورزش و قلم 
ورزش را از طریق کالم و پیام شنیدم و خواندم و از عزیزان عالی مقام 

ارزشی ورزش بخاطر تأخیر در نگارش عذرخواهی میکنم.
اما امروز توفیق و افتخار دیدار یک پیشکسوت فوتبال خوزستان انصافاً 
مرا بر سر شوق آورد که مجدداً ستون پرمخاطب معرفی یک پیشکسوت 
بهانه ای  پیشکسوت  این  نام  و شنیدن  دیدن  و  نمایم  فعال  را  ورزش 
شد قلم ورزش سری به مستطیل سبز فوتبال دهه پنجاه زده و یادی 
شود از بزرگ مردی بی ادعا اما سرشار از مرام ارزشی ورزش و رفاقت و 
مهربانی فوتبال خوزستان که در آن دوران به شاه کلید، باز کردن قفل 
همه دروازه ها و گلزن قهار فوتبال دهه پنجاه معروف بود، فوتبالیستی 
که علی رغم شایستگی اش به حقش نرسید اما خم به ابرو نیاورد و برای 
اثبات خود وفادار عشقش یعنی در هر بازی حداقل یک گل زدن را ادامه 
داد، او سال ۱۳۳۱ در محله قدیمی تمام ورزشی، پل سیاه که به آشیانه 
شاهینی ها، معروف بود متولد شد و از هفت سالگی ابتدا با توپ پالستیکی 
و فوتبال خیابانی آشنا و سپس با تیم آرش، فوتبال محالت اهواز را 
آغاز نمود، سیزده سال داشت که به اتفاق زنده یاد غالم شیدائی و حمید 
سه برادران، برای اولین بار پیراهن رسمی یک باشگاه مطرح بنام شهباز 
که دران زمان زیرمجموعه باشگاه شاهین اهواز بود را به تن کرد و در 

هفده سالگی عضو تیم منتخب اهواز شد 
اهواز  شاهین  بزرگان  جمع  به  جوانیش  علی رغم  آن  از  بعد  دوسال 
پیوست وهم بازی، زنده ایرج سلیمانی و مرحوم صفر ایرانپاک شد و در 
همین مسیر آشنایی با مرحوم عبدالجلیل خزامی پور یکی از مدیران و 
بنیانگذاران وقت شاهین، عامل انتقالش از تیم شاهین به تیم نورد اهواز 

گردید و حکایت این انتقال، بسیار شنیدنی ماندگار است. 
او می گوید، در حال تماشای یک فیلم سینمایی در سالن سینما ساحل 
اهواز بودم که ناگهان شنیدم، کسی در آن تاریکی، آرام به هر ردیف 
با نگرانی و ترس، نزد  نام مرا به زبان می آورد  صندلی که می رسید 
کنترلچی سالن سینما ساحل اهواز رفتم و گفتم آن فردی که نامش را 
اعالم می کردی، من هستم، مرا به طرف درب خروجی سینما هدایت کرد 

وزنده یاد آقا رضا گنجاپور را مشاهده کردم که با مهربانی خطاب به من 
گفت ))بی غیرت(( تکیه کالم استاد گنجاپور پدر قلم ورزش خوزستان 
به دوستان صمیمی بود، کجایی؟ بدو بریم تمرین؟! و این چنین عضو 
تیم نورد اهواز برای حضور در جام تخت جمشید شدم در آن زمان 
استاد گنجاپور عالوه بر خبرنگار ورزشی، مربی تیم نورد اهواز بود. این 
فوتبالیست جوان دیروز و پیشکسوت امروز، موردنظر قلم ورزش نامش، 
حمید شهبازی است، حمید شهبازی در تیم های نورد اهواز که بعدها 
به سازمان آب و برق خوزستان و سپس تبدیل به نیرو اهواز شد بعنوان 
یک مهاجم نوک، سر زن و گلزن قهار در دوران برگزاری شش دوره جام 
تخت جمشید مطرح شده بود و بارها پیراهن تیم ملی را به تن کرد در 

رقابت های بین المللی جام دوستی که همه ساله با حضور تیم های ملی و 
باشگاههای اروپائی در تهران برگزار می شد، موفق گردید، خود را بعنوان 
یک گلزن حرفه ای معرفی کند اما نگاه های خاص در فوتبال آن زمان و 
قدرتمند بودن و تأثیرگذاری بی نهایت چهار تیم تاج، پرسپولیس، پاس 
و عقاب در تعیین و انتخاب بازیکنان تیم ملی به حمید شهبازی ستاره 
درخشان آسمان فوتبال خوزستان اجازه ماندگاری در ترکیب ثابت تیم 

ملی را ندارد و قربانی عشق ماندگاری در تیم شهر و زادگاهش شد.
حمید شهبازی الگوی زندگی شخصی اجتماعی ورزشی خودش را 
مرام حضرت علی )ع( می داند و سبک مربیگری رایکوف، اسکینر و 
گامبوش را چنین تفسیر می کند، او می گوید وقتی رایکوف مربی تیم 
ملی جوانان که بعدها سرمربی تیم تاج تهران شد برای اولین بار مرا 
به تیم ملی جوانان دعوت کرد، آنجا معنی و مفهوم یک جلسه تمرین 
واقعی فوتبال را فهمیدم و تأثیرات یک مربی پرمحتوا از فن آوری و 
اطالعات روز فوتبال که بسیار صادقانه، تجربیاتش را به شاگردان و 

همکارانش انتقال می دهد را حس کردم. 
هم چنین اسکینر مربی تیم سازمان آب و برق خوزستان را باید فنداسیون 
ساز، زیرساخت واقعی فوتبال علمی اهواز نامید و تکمیل کننده آن مستر 
گامبوش مجارستانی بود که برای اولین بار در دهه پنجاه تمرینات علمی 

بدنسازی را چاشنی تمرینات فنی فوتبال در ایران و فوتبال خوزستان 
نمود و انگیزه ساز ترکیب تکنیک و تاکتیک فوتبال در نوع سیستم بازی 

تیم نیرو اهواز شد.
حمید شهبازی می گوید این سه مربی کم نظیر، نه تنها ما را به عنوان یک 
بازیکن بلکه علناً اصول مربیگری و مدیریت تیمداری در فوتبال حرفه ای 
گل های  بهترین  شهبازی  می کرد،  تدریس  تیم  اعضای  همه  برای  را 
خودش را به پرسپولیس، تاج، پاس، عقاب و بانک ملی دهه پنجاه و در 
جریان لیگ تخت جمشید به ثمر رساند و بعد از آن موردتوجه تیم های 
حوزه خلیج فارس قرار گرفت و ۹ سال بعنوان بازیکن حرفه ای و مربی در 

تیم های مطرح عربی حضور داشت.
در  و  نمود  طی  را  خود  مربیگری  دوره  مجارستان  کشور  در  سپس 
 B کالسهای مربیگری فوتبال در ایران ازجمله کالس مربیگری درجه
آسیا حضوری موفق داشت و اینک یکی از مربیان بادانش و کارشناسان 

خبره و پیشکسوت فوتبال بشمار می آید.
در حال حاضر حمید شهبازی بعد از سالها دوری از وطن، مجدداً به 
زادگاهش اهواز برگشته و ساکن این شهر شده است و این فرصتی 
مناسب برای مدیران فوتبال و ورزش اهواز و خوزستان است که 
از دانش و تجربه این پیشکسوت ارزشی ورزش در مسیر پیشرفت 

فوتبال  درخشان  استعدادهای  کشف  بخصوص  و  استان  فوتبال 
استفاده بهینه کنند.

حمید شهبازی پیشکسوت ارزنده و صاحب نام فوتبال خوزستان اعتقاد 
دارد فوتبال نیازمند هوش و تفکر و عشق و تعصب و تالش است و 
متأسفانه این فاکتورها در فضای فوتبال فعلی کمتر دیده می شود و 
آنطوری که من در فضای مستطیل سبز فوتبال شاهد هستم اکثریت 
بازیکنان دنبال رفع مسئولیت به هر طریقی هستند تا خدمت در مسیر 
پیشرفت واقعی فوتبال و خود هستند، چرا در فوتبال خوزستان دیگر، 
بازیکنی مثل زنده یاد نوری خدایاری یا مهاجمی مثل غالم کیانپور و 
حسین حافظی، حبیب شریفی و هافبکی مثل سید طاهر موسوی و 
رضی نخلی پور و مامی ملک زاده و آن نسلی که از تیم فوالد خوزستان 
در زمان مربیگری بگوویچ، استخوان بندی تیم ملی را تشکیل داده 

بود، در فوتبال فعلی دیده نمی شود؟ 
چون فوتبال را از حالت ورزشی به مالی اعتباری و شغل و درآمدزایی 
تبدیل شده و همه در فضای فوتبال امروز دنبال بازیکن خوب یا یک 
مربی بزرگ برای مشهور شدن هستند در شرایطی که فوتبال عشق 
می خواهد، عشق خدمت و تالش، البته بشرطی که خباثت و حواشی 
و تنگ نظری و حسادت و قیافه های حق به جانب گرفتن هنگام تکلم 
از فضای ورزشی فوتبالی پاکسازی شود و این آرزو تقریباً به یک رؤیا 

شباهت دارد.
حمید شهبازی پیشکسوت ورزش خوزستان کالم پایانی خود را بیان 
کرد و آن حرف دل همه اهالی فوتبال را بود، امیدواریم رؤیای همه اهالی 
فوتبال روزگاری نه چندان دور به واقعیت تبدیل شود و شاهد شکوفایی 

فوتبال و حفظ حرمت اهالی فوتبال و پیشکسوتانش باشیم.

معرفی یک پیشکسوت ورزش/گلزن قهار دهه پنجاه فوتبال خوزستان
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داستان
2 داستان کوتاه

)1(
درویشیبودکهدرکوچهومحلهراهمیرفتومیخواند:

»هرچهکنیبهخودکنیگرهمهنیکوبدکنی«
اتفاقاًزنیایندرویشرادیدوخوبگوشدادکهببیندچهمیگویدوقتی
شعرشراشنیدگفت:منپدرایندرویشرادرمیآورمکههرروزمزاحم

آسایشمامیشود.
زنبهخانهرفتوخمیردرستکردویکفتیرشیرینپختوکمی
زهرهمالیفتیرریختوآوردوبهدرویشدادورفتبهخانهاشوبه
همسایههاگفت:منبهایندرویشثابتمیکنمکههرچهکنیبهخود

نمیکنی.
کمیدورترپسریکهدرکوچهبازیمیکردنزددرویشآمدوگفت:من

بازیکردهوخستهوگرسنهامکمینانبهمنبده.
درویشهمهمانفتیرشیرینرابهاودادوگفت:زنیبرایثواباینفتیر
رابرایمنپخته،بگیروبخورفرزندم!پسرفتیرراخوردوحالشبههم
خوردوبهدرویشگفت:درویش!اینچهبودکهسوختم؟درویشفوری

رفتوزنراخبرکرد.
زندواندوانآمدودیدپسرخودشاست!همانطورکهتویسرشمیزد

وشیونمیکرد،گفت:پسرمرابافتیرزهرآلودممسمومکردم.
آنچهراکهامروزبهاختیارمیکاریمفردابهاجباردرومیکنیم.

پسدرحداختیار،درنحوهیافکاروکرداروگفتارمونبیشترتأملکنیم!
)2( 

هیزمشکنصبحازخواببیدارشدودیدتبرشناپدیدشده.شککردکه
همسایهاشآنرادزدیدهباشدبرایهمینتمامروزاورازیرنظرگرفت.

متوجهشدهمسایهاشدردزدیمهارتداردمثلیکدزدراهمیرود
مثلدزدیکهمیخواهدچیزیراپنهانکندپچپچمیکند.آنقدراز
شکشمطمئنشدکهتصمیمگرفتبهخانهبرگرددلباسشراعوض

کندونزدقاضیبرود.
اماهمینکهواردخانهشدتبرشراپیداکرد.زنشآنراجابهجاکردهبود.
مردازخانهبیرونرفتودوبارههمسایهرازیرنظرگرفت:ودریافتکهاو

مثلیکآدمشریفراهمیرودحرفمیزندورفتارمیکند.

حکایت
حکایتی زیبا درباره حق الناس حتاًم بخونید

پادشاهیدرمنطقهسرسبزوشادابحکمرانیمیکرد.روزیبیمارشدو
طبیبانازدرمانبیماریشعاجزماندندوازشاهعذرخودراخواستندکه

ازدستشانکاریساختهنیست.
شاههممجبوربودکهجانشینخودراقبلازوفاتاعالمنماید.شاهگفت
منکسیراانتخابمینمایمکهقبلازوفاتمنیکشبدرقبریکه

برایمنآمادهکردهاندبخوابد!
اینخبردرسراسرکشورپخششدولیکسیپیدانشدکهدرقبربخوابد.
تااینکهیکمردفقیرحاضرشدتادراینقبربخوابدفقطیکشبوفردا

صبح،پادشاهمردمشود.
مردفقیردرقبرخوابیدوروزنهایبراینفسکشیدنوهواهمگذاشتند
تانمیردوهمهرفتند.تااینکهمردفقیربهخوابرفت.درخوابدیدکه

نکیرومنکرباالیقبرشآمدهاند.
سؤالمیپرسندوفقیرپاسخمیگویدتااینکهپرسیدند:دردنیاچی

داشتی؟
فقیرگفت:فقطیکمرکب)خر(ناتوانداشتمودیگرهیچچیزنداشتم.

ازرفتارفقیرباخرپرسیدندکهچرادرفالنوفالنروزهابرخرخودبار
زیادگذاشتیکهتوانبردنشرانداشتوپرسیدنددرفالنروزبهخرت

غذاندادیو...
مردفقیربخاطراینظلمهاکهبهخرشکردهبودچندشالقآتشینخورد

کهبرقازسرشپرید.
ازخواببیدارمیشوددرترسووحشتدرقبرآراممیگیردتااینکه
صبحمیشودوهمهبهدیدارپادشاهجدیدشانمیآیندتاازقبربیرونش

کنندوبرتختسلطنتبنشانندش.
همینکهقبررابازمیکنندمردفقیرپابهفرارمیگذاردومردمدرپیاو

صداکنانکهایپادشاهمافرارنکن!
مردفقیرباجیغوفریادمیگوید:بهخاطرتنهاخریکهداشتماینقدر

عذابشدموشکنجهدیدماگرپادشاههمهمردمشوموایبهحالم...
ایبشرازچهگمانکردیکهدنیامالتوست
ورنهپنداریکههرلحظهاجلدنبالتوست

هرچهخوردی،مالموروهرچههستیمالگور
هرچهداریمالوارث،هرچهکردیمالتوست...

گذری برشاهنامه
کشته شدن مهبود بدست نوشین روان

انوشیروان وزیری خردمند بنام مهبود داشت.
که مهبود بد نام آن پاک مغز

روان و دلش پر ز گفتار نغز
دو فرزند مهبود آشپزان شاه بودند و شاه بجز از دست این دو چیزی نمی خورد. 
یکی از بزرگان دربار بنام زروان به مهبود و دو فرزندش رشک )حسادت( میورزید. 
چنان بود تا یک روز مرد جهودی بهره ی پولش را از زروان طلب میکرد و در 
میان صحبتشان از جادو و افسون سخن گفتند. زروان راز دلش را به مرد جهود 
گفت و نقشه کشیدند که مهبود را از میان بردارند. روزی که دو فرزند مهبود 
خورشها را روی سر گذاشته، پیش شاه می بردند، زروان با خنده به آن دو گفت 
که این بوی خوش چیست. جوان پارچه ی روی خورش را کنار زد و همینکه 
چشم آن جهود به خورش افتاد، آنرا با جادو مسموم کرد. زروان سریع به سر 

سفره شاه رفت و گفت:
خورشگر بیامیخت با شیر زهر
بد اندیش را باد زین زهر بهر

نوشین روان به دو جوان نگاه کرد و میدانست که مادرشان آشپز بوده. جوانان هم 
از روی پاکی و راستی از کاسه شیر نوشیدند و ناگهان روی زمین افتادند، تو گوئی 
که هالک تیر شده اند. چون شاه این را دید برآشفت و فرمود تا مهبود و کسان 
او در جهان باقی نمانند و اموالشان تاراج شود. به این ترتیب زروان بکام خودش 

رسید و نزد او هم جهود پایگاهی ارجمند یافت.
مدتی گذشت تا روزی در شکارگاه شاه داغ مهبود را روی اسبی دید و او را یاد 
کرد. دبیران و زروان و وزیر شاه از جادو و افسون می گفتند که زروان سخن از 
جادو و شیر و زهر به میان آورد. روزگار کهن بر نوشین روان تازه شد و از مهبود 

و دو پسرش یاد کرد. شاه به زروان نگاه کرد، ولی او خاموش بماند.
شهریار با دلی پر درد و غم بمنزل رسید و چون زروان به پرده سرای آمد، شاه 

درباره جادو و شهد و زهر سخن گفت و از مهبود و پسرانش پرسید:
چو پاسخ ازو لرز لرزان شنید
ز زروان گنهکاری آمد پدید.

کسری به او گفت که راست بگوید. او هم یکسره گناه را به گردن مرد جهود 
انداخت. کسی را دنبال جهود فرستادند و چون آمد، زنهار خواست و راز نیرنگ 

را آشکار ساخت.
جهاندار بشنید خیره بماند

رد و موبد و مرزبان را بخواند
فرمود تا آنها را به دار کشیدند، سنگ باران و تیرباران کرده و سرهایشان را 

جلوی شیر انداختند.
از خویشان مهبود چند نفری را پیدا کردند و هرچه اموال زروان و مرد جهود بود 

به آنان داده و از یزدان طلب بخشش کردند.
بدینگونه مهبود و خانواده ی پاک و بی گناهش با نیرنگ دیگران و به فرمان 

انوشیروان با خاک جفت گشتند.

مربیانومادراناعضایباشگاههایکتابخوانی،اعضای
اموربانوان،مددجویانباشگاهکتابخوانیزندانرامهرمز
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18-صدیقهطاهری
1۹-فتحالهمالکی
20-فریدهپیوکانی
21-راضیهمفتخر

22-فاطمهجشیرزاده

23-زهرهامیری
24-ماریابهوندی
25-فخریالهامی
2۶-صغرابازرگان

27-بنتالهدیحیدرنژاد
28-روشنکسلطانی
2۹-شهالزندهدل

30-معصومهزنگنهیوسفی
31-زهرهبهمنی
32-مدینهراشدی
33-زهرهاکرمی
34-ازیتاممبینی

35-مریمجمشیدی

3۶-فریبااحمدی
37-خدیجهاحمدی

38-ب.ا
3۹-م.ص
40-ا.ک
41-ا.ص
42-م.د
43-ا.س
44-م.ک
45-ف.ا
4۶-ا.ه

47-پ.ا

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ملوک رامهرمز - استان خوزستان

خبرنگار: یاسر موحدفرد
خبری پایگاه اختصاصی گزارش به
بنیاد توسی، فردوسی موسسه شاهنامه،
در شاهنامه خبری پایگاه و فردوسی
هنرمندان، درگذشت مشترک بیانیهای
ادیبانوقهرمانانورزشیکهباابتالبهبیماریکووید1۹در
دورانکروناییبهرحمتخدارفتهاندرابهخانوادهگرانقدر
ایشانواهالیارجمندفرهنگ،هنر،ورزشورسانهتسلیت

گفتهاست.
دربخشیازاینبیانیهآمدهاست:نهبستهشدنبهیکباره
مجموعههایفرهنگی،هنری،ادبیوورزشی،روشدرستی
یکباره بازگشایی نهتنها و است بوده کرونا با مبارزه برای
جشنوارههایهنریفجرازجملهجشنوارهفیلمفجروجشنواره

تئاترفجر،روشدرستیبرایمبارزهباکرونااست.
دراسفندماهسال13۹8خورشیدی،طرحیبانامراهاندازی
ستادفرهنگیهنریمبارزهباکروناازسوییاسرموحدفرد
بهنمایندگیازهمیننهادهایفرهنگیبهوسیلهرسانههای
گروهیفراگیرایراناعالمشدوپسازآنازطریقنشستها
وگفتوگوهاومکاتبههایرسمیازستادملیمبارزهباکرونا

پیگیریشداماهیچتوجهیبهآننشد؛
اکنونشرایطکشورنشانازآنداردبامقایسهدرگذشتگان
بادیگر ایران فرهنگی،هنری،ادبی،رسانهایوورزشیدر
کشورهایجهان،میتوانگفتکشورمانیکیازپرشمارترین
جانباختگاندردنیارادراینطبقهاجتماعیدرجهانبهخود

اختصاصدادهاست.
ازدیگرسوتجربهموفقبرگزارینمایشگاهبینالمللیکتاب
حتی و فصل چند تأخیر با آنهم مجازی گونه به تهران
مناسب تقریباً زیرساخت راهاندازی با اما فنی اشکالهای

قابلتقدیراست.

به آسیب بیشترین کرونایی سال یک در دیگر سوی از
موسسههایفرهنگی،هنری،آموزشیوورزشیواردشدهاست

وبسیاریازاینمجموعههابهتعطیلیکشیدهشدهاست.
ایندرحالیاستکهاگربودجهالزمبرایبرگزاریبرنامههای
مجازیازطریقزیرساختهایاینترنتیوشبکههایاجتماعی
فراهممیآمدقطعاًشاهدشمارگانباالیدرگذشتگاناهالی
فرهنگ،هنر،پژوهش،آموزشوورزشدرسالیکهگذشت

نبودیم.
ستاد راهاندازی همچنان فرهنگی نهادهای این پیشنهاد
فرهنگی،هنری،آموزشیوورزشیمبارزهباکروناباحضور
نمایندگانرسمیاهالیفرهنگ،هنر،رسانهوورزشاستکه
میبایستسازمانهایمتولی،نهادهایدولتیومجلسشورای
اسالمی،شوراهایاسالمیشهرهاوروستاهاوشهرداریهای
سراسرکشوربابودجهمشخصدرسال1400خورشیدیاز
آنپشتیبانینمایندوراهاندازیآنرایکضرورتاجتنابناپذیر

بهشمارآورند.
در ملی قهرمانان و هنرمندان از برخی فهرست پایان در
اینبیانیهنامبردهمیشودکهبهخاطرگسترشکروناجان
شریفشانرادرکناردیگرایرانیانشریفدرجایجایایران

بزرگازدستدادهاند.
و هنر فرهنگ، اهالی کرونایی درگذشتگان فهرست گزیده

ورزشایرانی
مهردادمیناوندبازیکنپیشینتیمملیایرانوتیمفوتبال
پرسپولیسوچندینباشگاهمطرحاروپاییوآسیاییدیگر8
بهمن13۹۹در45سالگیدربیمارستانفرهیختگانتهران

درگذشتهاست.
علیانصاریان،بازیکنپیشینتیمملیفوتبالایرانوبازیکن
تیمهایپرسپولیسواستقالل،بازیگرسینماومجریتلویزیون
15بهمن13۹۹در43سالگیدربیمارستانفرهیختگان

تهراندرگذشتهاست.
ابراهیماثباتی،رئیسانجمنموسیقیخانهتئاتروهمسربازیگر
شاخصسینماوتئاترنسیمادبیباپیشینه43سالفعالیت
هنریدرزمینهموسیقی،تئاتر،نوازندهتنبوروآهنگساز3

بهمن13۹۹درسن50سالگیدرگذشتهاست.
پرویزپورحسینیبازیگرباسابقۀسینما،تئاتروتلویزیونایران
تهران فیروزگر بیمارستان در سالگی در7۹ آذر13۹۹ 7

درگذشتهاست.
خسروسیناییکارگردانصاحبسبکومستندسازاجتماعی
بنامایرانیدریازدهمامرداد13۹۹در۹0سالگیدرگذشته

است.
کریماکبریمبارکهبازیگربرجستهتئاتر،سینماوتلویزیون8

آبان13۹۹در۶8سالگیدرگذشتهاست.
کامبوزیاپرتویکارگردانوفیلنامهنویسسرشناسایرانی4
آذرماه13۹۹در۶4سالگیدربیمارستاندیتهراندرگذشته

است.
تئاترو بازیگرسینما، حجتالهنجفپورگوینده،نویسندهو
تلویزیون۹آذر13۹۹در۶۹سالگیدربیمارستانالزهرای

اصفهاندرگذشتهاست.
چنگیزجلیلوندگویندهودوبلورمشهورایران2آذر13۹۹در

80سالگیدرگذشتهاست.
رحمانگواهیازهنرمنداندوتارنوازیاستانخراسانشمالی

18آباندر53سالگیدرگذشتهاست.
و ایرانی سازهای پیشکسوت سازندگان از ساالری داریوش

هندیبهویژهسنتور3آباندر70سالگیدرگذشتهاست.
خسروپایابکارگردان،بازیگرومدرستئاتر22مهرماه13۹۹

در77سالگیدربیمارستانسینایتبریزدرگذشتهاست.
از و دانشگاه استاد کارگردانسینمایمستند، عالمی اکبر
مجریانپیشکسوتتلویزیون22مهر13۹۹در75سالگی

درگذشتهاست.
همایونرضاعطاردیموسیقیدان،آهنگسازوتهیهکنندهٔ سینما
وتلویزیون،چهارمامرداد13۹۹در50سالگیدرگذشتهاست.
مقامی موسیقی پیشکسوت هنرمند رستمیافین عیسی
امرداد13۹۹در52سالگیدرشهر خراسانجنوبی،یکم

قایندرگذشتهاست.
علیرضاراهبشاعرومدیرانجمنادبی»ونداد«5تیر13۹۹

در53سالگیدربیمارستانآتیهتهراندرگذشتهاست.
غضنفربالیالشک،شاعروترانهسرایمشهورمازندرانی22
اسفند13۹۹دربیمارستانچالوسدر71سالگیدرگذشته

است.
مصطفیسهرابیازپیشکسوتانهنرنقاشی21آبان13۹۹در

84سالگیدربیمارستانامامخمینیدرگذشتهاست.
سعیدخضاییازاستادانوهنرمندانجوانوبرجستۀنقاشی

استانهمداندرچهارمامرداد13۹۹درگذشتهاست.
محمدومجیدجمشیدی،دوبرادرموسیقیدانگیالنیدر
روزهایپایانیدر30بهمنو7اسفند13۹8جانخودرا

ازدستدادهاند.

بیانیه ای در سوگ هنرمندان و قهرمانان ملی کرونایی ایرانی

هروقتکهشهرمنکمیچیزشده
فوراهمهجارئیستعویضشده

هرجاکهنگاهمیکنیریزششد
انگاردوبارهفصلپاییزشده

هرجاکهرویرئیسآنگشتهخودی
اینشهرچقدرجالبانگیزشده

آنکسکهشبپیشیلیبودبهشهر
امروزببینچگونهناچیزشده

ازبهردوایدرداینشهرمریض
صدنسخهبینتیجهتجویزشده
آنکسکهنبودرأیاورأیفالن
ازصندلیشدوبارهنیمخیزشده

صدهانفرازهماناوایلباهم
ابالغبدستبهرهرمیزشده

آنکسکهنوشتدردشهرشباشعر
درنزدکسانفتنهانگیزشده

»سیدجمال دردارپور«

نگاهی طنز به جابجایی ها در رامهرمز پس از هر انتخابات

چه آمد بر سر اقوام و خویشان
که گردید جمعشان اینطور پریشان

چرا فامیلها از هم جدایند.
چرا مردم به این حد بی وفایند
چرا خواهر ز خواهر می گریزد

برادر با برادر می ستیزد
چرا دختر ز مادر ننگ دارد

پدر با بچه هایش جنگ دارد
چرا مهر و محبت کیمیا شد

رفاقتهای دیرینه ریا شد
برای اغنیا هم لذتی نیست

فقیران را به جایی عزتی نیست
به ظاهر خانه هامان کاخ شاه است
درونش یک جهان اندوه و آه است
در و دیوارها کاشی و سنگ است

ولی هر خانه یک میدان جنگ است

تمام خیر و برکت ها برافتاد
طبیعت با شما مردم درافتاد

چرا اینگونه شد از من کنید گوش
شده مهر و محبت ها فراموش

دگر از بذل و بخششها اثر نیست
ز انصاف و مروتها خبر نیست

شده نایاب صفا و مهربانی
تعارف ها شده سرد و زبانی

عموجان، خاله جان، دیگر نگوئیم
برای مرگ هم در آرزوئیم

یکی با سود اموال نزولی
رود مکه به امید قبولی

یکی نازد به ماشین و به باغش
یکی باشد تکبر در دماغش

یکی وقتی به ماشینش سوار است
فقط مثل بتی از زهرمار است

چنان در غبغبش باد غرور است
که گویی از نژاد سلم و تور است

تمام کارها گشته ریایی
نجابت شد عوض با بی حیایی

بزرگترها ندارند احترامی
به محتاجان ندارند اعتنائی

همه چسبیده جیب و کار خود را
به فکرند تا ببندند بار خود را
شرف را مثل کاال میفروشند

برادرها برادر را بدوشند
چنین مردم هرگز خیری نبینند
اگر قارون شوند باز هم همینند

بیا تا دست یکدیگر بگیریم
ضمانت نیست تا فردا نمیریم

)طوالنیه اما خوندش خالی از لطف نیست...(

نیویورک:مسئوالنکتابخانهنیویورکاعالم
کردندکتابیکهدرسال1۹4۹میالدی
امانتگرفتهشدهبود،پساز72سالبه

اینکتابخانهبازگرداندهشد.
گریتهارت کتاب یوپیآی، گزارش به
تئودورروزولتسالهای از زندگینامهای
و کتاب دستفروشهای بین سال
این به نهایت در و کتابفروشیهاگشته
کتابخانههدیهشد.کتابداراینکتابخانهدر
نیویورکازرویمشخصاتآنمتوجهشد
کتابمذکور72سالپیشازهمینمکان

امانتگرفتهشدهبود.

بازگشت کتابی پس از 7۲ سال به کتابخانه

رضا خدری روزنامه نگار
تبریزی بهجت محمدحسین سید
)متولد11دی1285–درگذشته27
شهریار به متخلص )13۶7 شهریور
)پیشازآنبهجتتبریزی(شاعرایرانی
اهلتبریزبودکهبهزبانهایفارسیو
ترکیآذربایجانی،شعرسرودهاست.وی
بستانآبادی خانوادهای در تبریز در
)روستایُخشِگناببستانآباد(بهدنیا
آمدوبنابهوصیتشدرمقبرةالشعرای
تبریزبهخاکسپردهشد.27شهریور
رابهواسطهروزدرگذشتاو»روزشعر
وادبفارسی«نامیدهاند.مهمتریناثر
شهریارمنظومهٔ حیدربابایهسالم؛)سالم
بهحیدربابا(،استکهازمعروفترینآثار
ادبیاتترکیآذربایجانیبهشمارمیرود
ازاصالتوزیباییهای وشاعردرآن

روستایادکردهاست
شهریاردرسرودنگونههایدگرسان
مثنوی، قصیده، مانند - فارسی شعر
غزل،قطعه،رباعیوشعرنیمایی-نیز
چیرهدستبودهاست؛امابیشترازدیگر
جمله از و بود شهره غزل در گونهها
»علی به میتوان او معروف غزلهای
به جانم »آمدی و رحمت« همای ای
به نسبت شهریار کرد. اشاره قربانت«
علیبنابیطالبارادتیویژهداشتو
به نسبت بسیاری شیفتگی همچنین

حافظوفردوسیداشتهاست.
است سرایندگانی جمله از شهریار،

کهشعررامحلینیکبرایبیاناین
پندآموز و اندیشهورزیهایژرفنگرانه
دانستهوبسیاریازاندرزهایاخالقی،
تربیتیرادرقالبهایگوناگونشعری
)بهویژهدرقطعات،رباعیاتودوبیتیها(
بازمیگوید.مخاطباینافکارومفاهیم
نیزنوعبشروانساندرطولتاریخاست

نهخطابیشخصیومنحصربهفرد.
به که شهریار تلویزیونی مجموعه
کارگردانیکمالتبریزیدرسال1384
ساختهشدهودرآنجلوههاییاززندگی
اینشاعربهتصویرکشیدهشدهاست،در
سال138۶ازطریقشبکهدوسیمابه
نمایشدرآمدکهاعتراضدخترشهریار،
»مریمبهجتتبریزی«بههمراهداشت
مبنیبراینکه»نوددرصدسریالشهریار
ساختگیاست«،اماپسرشهریار»هادی
»این است: معتقد تبریزی« بهجت
سریالدرکلیاتهیچمشکلینداشت
ودرجزئیاتهمدستهنرمندبازاست
کهتغییراتیرابهوجودآوردتامجموعه

برایمخاطبجذابیتداشتهباشد«
خواندنقطعهباصدایخود:

جوانی یاد دلم گاهی و پیرم شعر

میکندومنظومهحیدرباباازجملهآثار
معروفشهریاراستکهباصدایخود

خواندهاست.
شعرشهریار

پیرموگاهیدلمیادجوانیمیکند
بلبلشوقمهواینغمهخوانیمیکند
همتمتامیرودسازغزلگیردبهدست

طاقتماظهارعجزوناتوانیمیکند
کاین هنوزم نالد می سینه در بلبلی

چمن
باخزانهمآشتیوگلفشانیمیکند

مابهداغعشقبازیهانشستیموهنوز
پرانی چشمک همچنان پروین چشم

میکند
نایماخاموشولیاینزهرهشیطانهنوز
باهمانشورونواداردشبانیمیکند
گرزمیندودهواگرددهمانا،آسمان

باهمیننخوتکهداردآسمانیمیکند
سالهاشدرفتهدمسازمزدستاماهنوز
دردرونمزندهاستوزندگانیمیکند
باهمهنسیانتوگوییکزپیآزارمن
خاطرمباخاطراتخودتبانیمیکند

بیثمرهرسالهدرفکربهارانمولی
چونبهارانمیرسدبامنخزانیمیکند
طفلبودمدزدکیپیروعلیلمساختند
آنچهگردونمیکندبامانهانیمیکند
میرسدقرنیبهپایانوسپهربایگان

دفتردورانماهمبایگانیمیکند
»شهریارا«گودلازمامهرباناننشکنید
ورنهقاضیدرقضانامهربانیمیکند

شهریار شاعر نامدار ایرانی
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امضاهاییکهارزشخودراازدستمیدهند:

بالتکلیفی تفاهم نامه واگذاری سهام فوالد اکسین به شرکت فوالد خوزستان! 
رستم بختیاری

به یاد داریم که در سال 1374 کلنگ احداث کارخانه 
اختصاصی  جاده  حاشیه  در  اهواز  آلیاژی  فوالد  تولید 
شرکت فوالد خوزستان با حضور عده ای از مقامات وقت 

کشوری و محلی به زمین زده شد.
پس از آن تا مدت ها هم تابلویی نشان می داد که قرار 
است در این نقطه، کارخانه ای تاسیس شود و با تکیه به 
مزیت های اقتصادی استان خوزستان عده ای به اشتغال 
برسند و سفره شان با امید توأم شود. اما تابلوی مذکور 
پس از چند ماه به یکباره برداشته شد. هیچکس پرسشی 
برایش پیش نیامد و دیگر کسی حرفی از چنین رویدادی 
نزد و پس از مدتی کارخانه مذکور سر از شهرستان یزد 

در ناحیه کویری کشور در آورد!
در جایی که شعارهای همان سال ها این بود که انتقال 
آب از سرچشمه های کارون برای شرب در منطقه بایستی 
تدارک شود اما سال های سال است که کارخانه فوالد 
آلیاژی یزد و پس از مدتی کارخانه فوالد ارفع در منطقه 
باز هم در منطقه کویری یزد نشان داد که  اردکان و 
قدرت البی سیاسی بر همه معادالت و مزیت های نسبی 
اقتصادی می تواند چربش داشته باشد و مطالبه گری هم 

وجود نداشته باشد.
و  می خورد  رقم  پایتخت  در  ظاهرا  که  معادالتی 
خوزستان  استان  در  محلی  مدیران  و  سیاستمداران 

چندان بهره ای از این معادالت نخواهند داشت.
مدیریت  دوران  پایان  در  بار  این  و  از چند سال  پس 
عاملی »احمد کتانی« در شرکت فوالد خوزستان بحث 
به  خام  فوالد  تولید  به  نورد  زنجیره  مهم ترین  اتصال 

شدت طرح گردید.
از آنجایی که نقطه ضعف شرکت فوالد خوزستان نداشتن 
حلقه نهایی برای تأمین نقدینگی و دسترسی به بازار نورد 
بود ،برنامه ریزان کشور به این نتیجه رسیدند تا با خریدن 
»کارخانه نورد ورق عریض« از شرکت »دانیلی ایتالیا« 
این نقطه ضعف را تبدیل به نقطه قوت نمایند. کلنگ 
از پروژه های زنجیره تولید  این کارخانه در قالب یکی 
شرکت فوالد خوزستان در زمینی به فاصله یکصد متری 

این مجموعه صنعتی در سال 1380 به زمین زده شد.
در حالی که همه چیز برای پیشرفت پروژه نورد ورق 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  می شد،  آماده  عریض 

خوزستان  شهرسازی  و  مسکن  سازمان  و  خوزستان 
بنای مخالفت را پیش گرفتند و از امضای مجوز تأسیس 

کارخانه نورد ورق عریض سرباز می زدند.
در چنین شرایطی مقاله ای به قلم »غالمرضا فروغی نیا« 
تهیه و در تاریخ 1380/8/13 در هفته نامه روزان تحت 
عنوان: »بگذارید پروژه نورد ورق عریض در اهواز اجرا 
شود« انعکاس یافت. این مقاله هشداری جدی به مدیران 
صنعتی استان خوزستان بود که چگونه با ساده انگاری 
جلوگیری  منطقه  این  در  مهم  سرمایه گذاری های  از 

می نمایند.
مسئوالن  تصمیم گیری  برای  چیز  همه  که  حالی  در 
وزارت صنایع وقت برای انتقال کارخانه نورد عریض به 
منطقه »کرمانشاه« آماده می شد با انتشار مقاله یاد شده 
و سرانجام دخالت »عبدالحسن مقتدایی« استاندار وقت 
خوزستان مدیران مخالف احداث کارخانه مذکور مجبور 
بهنگام  با حضور  ترتیب  بدین  و  اسناد شده  امضاء  به 
مطبوعات محلی کارخانه مذکور به عنوان یک حلقه مهم 
از تکمیل زنجیره شرکت فوالد خوزستان در مدار آماده 

سازی قرار گرفت.
با جدی شدن احداث کارخانه نورد ورق عریض مراحل 
خرید تجهیزات این کارخانه از شرکت ایتالیایی دانیلی 
از »ال  با برخورداری  از سوی شرکت فوالد خوزستان 
سی« بانک صادرات در تاریخ 1382/3/1 و به مبلغ 250 

میلیون دالر محقق گردید.
در چنین شرایطی مدیریت و کارکنان فوالد خوزستان 
برای  را  خویش  امکانات  همه  شبانه روزی  صورت  به 
سرعت بخشیدن به این پروژه به کار گرفته به این امید 
که بتوانند هر چه سریعتر مراحل بهره برداری را به جلو 
بیاندازند. کارخانه نورد ورق عریض با ظرفیت 050/1 
میلیون تن ورق می توانست تولیداتی در ابعاد 4/5 متر 

عرض و طولی حدود 40 متر را به بازار عرضه نماید.
این محصوالت قادر بودند که همه ظرفیت مورد نیاز وزارت 
نفت را برای تأمین لوله های انتقال نفت پوشش دهند در 
عین حال این کارخانه می توانست تأمین کننده مواد اولیه 
صنایع کشتی سازی و یا تانکرهای ذخیره سوخت مایع نیز 
باشد. با توجه به انحصاری بودن محصوالت، کارخانه یاد 
شده به راحتی قادر بود بازارهای هدف در حاشیه خلیج 

فارس را کامال تحت تأثیر قرار دهد.

از این حیث منابع ارزی قابل اعتنایی برای شرکت فوالد 
خوزستان تأمین می گشت. همزمان با استراتژی تولید 
ورق عریض و برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز 
نیز در  ،برنامه ریخته گری »اسلب عریض«  پروژه  این 
فوالد خوزستان  فوالدسازی شرکت  واحد  کار  دستور 

نیز قرار گرفت.
پشتوانه  ایجاد  برای  کافی  اطمینان  ترتیب  بدین 
صنعت فوالد در خوزستان قادر بود فرصت های جدید 
را برای توسعه فراهم آورد که به یکباره وارد شرایطی 
غافلگیرکننده قرار گرفته و مسئوالن وقت وزارت صنایع 
بدون هرگونه مطالعه قبلی و با یک شگرد کامالً سیاسی 
تصمیم گرفتند که پروژه ورق عریض را در 1384/3/24 
به صورت یک شرکت مستقل تحت عنوان: »شرکت 
فوالد اکسین خوزستان« درآورند. چنین تصمیمی در 
پایتخت و در شرایطی اتخاذ گردید که از عواقب این 
اقدام ناسنجیده بیش از پانزده سال می گذرد و شرکت 
با  آن  گوناگون  مشکالت  بند  در  هنوز  اکسین  فوالد 
خسارات گسترده ای در چالش های متفاوتی گرفتار است.

این  برنامه ریزان  بود که  این  اولین و مهم ترین چالش 
حادثه تلخ در صنعت فوالد کشور و در پایتخت در حالی 
مبادرت به مستقل نمودن پروژه تولید ورق عریض در 
نبودند  متوجه  که  کردند  اکسین،  فوالد  قالب شرکت 
تعهدات ارزی مربوط به خرید تجهیزات کارخانه را به 
شخصیت حقوقی جدید انتقال دهند و تعهدات مذکور 
پس از پانزده سال هنوز هم به عنوان یک کالف سردرگم 

مالی باقی مانده است!
در شرایطی که تعهدات ارزی اسماً به نام شرکت فوالد 
اما وقتی اصل تجهیزات در ید شرکت  بود  خوزستان 
فوالد  ندارد که  دلیلی وجود  است هیچ  اکسین  فوالد 
خوزستان مبادرت به پرداخت اقساط تعهدات یاد شده 
نماید. به ویژه از 1386/5/16 که شرکت فوالد خوزستان 
وارد بازار بورس گردید، تعهدات ارزی تجهیزات نورد ورق 
عریض که در مقطع خرید به میزان 250 میلیون دالر 
بود، در پذیرش نامه این شرکت در بورس اوراق بهادار 

نیز هیچ جایگاهی نداشت.
بدهی ارزی مذکور پس از پانزده سال اینک و با تغییرات 
یکی  مربوطه در حال حاضر  و جرایم  ارز  نرخ  فاحش 
از معضالت سهامداران کنونی و خریداران آتی شرکت 

فوالد اکسین خواهد بود که معلوم نیست به چه شکل و 
تدبیری حل خواهد شد.

تأسیس شرکت فوالد  از  و پس  ابتدا  دولت وقت در 
اکسین مبادرت به تقسیم سهام آن به شرح ذیل نمود:

1. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 30 
درصد

2. صندوق بازنشستگی کشوری 30 درصد
3. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو( 40 درصد
اما پس از یک فراز و فرود در حال حاضر سهام داران 

شرکت فوالد اکسین عبارتند از:
1. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 30 

درصد
2. صندوق بازنشستگی کشوری 30 درصد

3. گروه ملی صنعتی فوالد ایران 39/5 درصد
4. سهام ترجیحی 0/05 درصد

ظرف سال های اخیر به ویژه پس از بهره برداری از کارخانه 
،وقتی شرکت فوالد اکسین در تأمین مواد اولیه خویش 
با مشکالت عدیده ای روبرو شد سهامداران متوجه شدند 
فاصله  کارخانه  این  تأسیس  اولیه  فلسفه  از  عمال  که 

معناداری گرفته شده است.
تأمین مواد اولیه که در برنامه ابتدایی پروژه از وظایف 
مهم ترین  به  اینک  بود  خوزستان  فوالد  شرکت  اولیه 
معضل شرکت فوالد اکسین تبدیل شده است و الجرم به 
انواع شیوه ها برای فرار از تبعات آن پناه برده اما در نهایت 
با اتخاذ شیوه کارمزدی برای تأمین درآمد، کارخانه ای که 
مقرر بود به صورت انحصاری به تولید محصوالت ویژه و 
ارزآور بپردازد در عمل تبدیل به کارخانه ای مشابه فوالد 

کاویان برای تولید محصوالت معمولی ورق شده بود.
در چنین شرایطی انبوهی از بدهی های ثابت نیز روز به 

روز مدیریت را تحت فشار قرار می داد. 
بدین ترتیب در طول سال های گذشته و به علت ناتوانی 
در تأمین مواد اولیه و نداشتن نقدینگی کافی به ویژه 
به عنوان سرمایه در گردش کارخانه فوالد اکسین در 

بسیاری از اوقات به حالت رکود و تعطیلی درآمده بود.
در سال های اخیر و در یک مقطع شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان عزم خویش را برای خرید سهام 60 درصدی این 

شرکت جزم کرد.
این  برابر  در  به شدت  در خوزستان  عمومی  افکار  اما 
هدف، موضع گیری نشان داد و باعث گردید تا مسئوالن 
اعالم کنند که چنین قصدی وجود  وزارت رفاه رسماً 

ندارد!
گفتنی است طی دو سال گذشته شرکت فوالد خوزستان 
به امید واگذاری سهام کارخانه فوالد اکسین به زنجیره 
و  نموده  اولیه  مواد  تامین  به  مبادرت  خویش  تولید 

مسئولیت فروش این کارخانه را نیز برعهده گرفته است 
که حاصل آن یک تحول مهم در سودآوری آن گشته 
است به گونه ای که در سال 1398 معادل 500 میلیارد 
تومان و در سال جاری تاکنون معادل 2 هزار میلیارد 

تومان سود آوری برای این کارخانه حاصل شده است.
فوالد  شرکت  دخالت  تاثیر  و  مهم  تحول  این  پی  در 
فروش  در  مشارکت  و  اولیه  مواد  تامین  در  خوزستان 
نشست  چندین  در  رفاه  وزارت  ،مسئوالن  محصوالت 
که  دادند  وعده  خوزستان  فوالد  مدیران  با  مشترک 
سرانجام سهام 60 درصدی فوالد اکسین را به شرکت 
مادر واگذار نمایند و تحت فشار افکار عمومی سرانجام با 
مدیرعامل وقت فوالد خوزستان یک تفاهم نامه الزام آور 

به امضا رساندند.
بررسی برخی مفاد تفاهم نامه

مورخه 8/10/1398  در  که  نامه  تفاهم  این  اساس  بر 
منعقد شده است مقرراست ظرف مدت چهار ماه 60 
شرکت  سهم   2.700.000.000 معادل  سهام  درصد 

فوالد اکسین شامل:
بازنشستگی  سرمایه گذاری  شرکت  سهام  درصد   30

کشوری
30 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

درآید.  خوزستان  فوالد  شرکت  قطعی  مالکیت  به 
همچنین در این تفاهم نامه از یک هیات حل اختالف 
ذکر به میان آمده که در صورت بروز هر گونه اختالفی 
می بایستی برای اجرای این تفاهم نامه ورود نماید. هیات 
یاد شده متشکل از: سازمان ایمیدرو، وزارت رفاه، بانک 

انصار است.
در حقیقت اینک که بیش از یک سال از انعقاد این تفاهم 
نامه گذشته و مهلت چهار ماهه ایجاد مقدمات واگذاری 
سهام مذکور به شرکت فوالد خوزستان هم سپری شده 
به نظر می رسد ورود هیات حل اختالف می بایستی به 
عنوان یک ضرورت در این تفاهم نامه به نفع شرکت 
فوالد خوزستان قطعی و اجرایی شود وگرنه عدم اجرای 
این سند مهم اقتصادی مبین آن است که چنین اسنادی 
بیشتر جنبه تبلیغاتی و کنترل افکار عمومی را هدف 
گذاری نموده و عمال روشی برای سرکاری شهروندان 

جستجوگر است!

دبیر ورزشی: مهدی ابوس

با خبرنگار هفته نامه  رامهرمز در گفت وگو  شهردار 
گرامی؛  همشهریان  داشت:  اظهار  نامه  رامهرمز 
بازاریان و کسبه خیابان امام خمینی از اینکه در انجام 
بهسازی خیابان امام که از وضعیت بسیار نامناسبی 
برخوردار بود و شهرداری علیرغم میل باطنی مجبور 
شد نسبت به مسدود نمودن آن و عملیات زیرسازی 
بخش های عمده ای از آن خیابان به علت نشست های 
متعدد و شکستگی های لوله های آب به دلیل قدمت 
و فرسودگی و وجود حفره های ناشناخته مدتی مردم 

عزیز شاهد این فرونشست ها بودند
با تمام وجود  لذا  افزود:    مهندس حسین صفری 
به  نسبت  محدودیت ها  و  مشکالت  همه  علی رغم 
تخریب و اصالح جدول  و اجرای کفپوش تا میدان 

شهید ادهم اقدام گردید.
شهردار رامهرمز ادامه داد: به حول قوه الهی ظرف 
10 روز آینده کل مسیر خیابان امام خمینی  تا پیچ 
بهشت آباد به زیر آسفالت خواهد رفت و نسبت به 

تکمیل و راه اندازی آن اقدام خواهد شد.
 مهندس صفری عنوان کرد: الزم می دانم از صبر، 
بازاریان  بخصوص  عزیز  مردم  بردباری  و  شکیبایی 
و  دادند  به خرج  که حوصله  امام  خیابان  و کسبه 
خدمتگزاران خود را در شهرداری جهت تکمیل این 
پروژه مهم و سخت و نفس گیر یاری کردند صمیمانه 
تقدیر و تشکر نموده امیدوارم که این پروژه که حاصل 
تالش همه شما مردم عزیز می باشد به درستی مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

شهردار رامهرمز:

از صبوری و متانت مردم رامهرمز  سپاسگزارم 
خیابان امام بزودی تکمیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمزنامه و به نقل 
از روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
رامهرمز، مخازن مکانیزه زباله در راستای فعالیتهای 
از  برخی  نیاز  به  بنا  و  شهری  زباله  جمع آوری 

مسیرهای موردنیاز شهر خریداری و نصب گردید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 

رامهرمز

جانمایی مخازن مکانیزه جمع آوری زباله 
توسط مدیریت خدمات شهری شهرداری رامهرمز

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز، 
بانوی دو عالم  یگانه  با سالروز میالد فرخنده  همزمان 
حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر و گرامیداشت مقام 
زن، از بانوان شهرداری تجلیل شد. در این مراسم که در 
سالن جلسات شهرداری و با حضور دکتراحمدی رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورا و جمعی از مدیران شهرداری 
برگزار شد، صفری شهردار رامهرمز ضمن تبریک این 
روز خجسته و سالروز والدت بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران حضرت امام خمینی )ره( که امسال با ایام اهلل دهه 
فجر تقارن شده با تأکید بر اهمیت نقش بانوان شاغل در 
بدنه شهرداری، افزود: بانوان پرسنل شهرداری رامهرمز 
ازجمله سرمایه های انسانی کاربلد و متعهدی هستند که 
با توجه شرایط و مسئولیت های ویژه نقش خودشان در 
جایگاه یک زن و یک مادر توانسته اند در محیط کار نیز 
نقش خود را به خوبی ایفا کنند. در پایان این مراسم با 
اهدای لوح تقدیر و گل از زحمات بانوان شاغل تشکر 

و قدردانی گردید.
اسالمی  شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط 

شهر رامهرمز

تجلیل از بانوان شاغل شهرداری رامهرمز 
هم زمان با میالد فرخنده حضرت فاطمه زهرا )س(

و  رامهرمزنامه  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 
دهه  با  همزمان  رامهرمز،  شهر  اسالمی 
دوساله  دستاوردهای  اسالمی،  انقالب  فجر 
شهرداری رامهرمز در نمایشگاهی، به معرض 

دید مردم گذاشته شد.
شهرداری  فعالیت های  اهم  نمایشگاه  این  در 
بنر  به صورت  گذشته  سال  دو  در  رامهرمز 
است.  گرفته  قرار  دید  معرض  در  عکس  و 
محل  در  نمایشگاه  این  می شود  خاطرنشان 

ساختمان  شهرداری برپا شده است.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 

رامهرمز

برپایی نمایشگاه دستاوردهای ۲ ساله شهرداری رامهرمز
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