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حضور یافت و ضمن خدا قوت به عوامل شهرداری، در 

جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز

شهردار رامهرمز خبر داد:
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با تکمیل این پروژه ها 6 هزار مترمربع به  است که 
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با تالش فرزند رامهرمز دکتر فرهمند کالنتر هرمزی 

بانوی باردار پس از 10 سال 
انتظار بارداری از مرگ نجات یافت

در تاریخ 1399/11/24 خانم 38 ساله ای که 15 
بیمارستان  به  می گذشت  وی  بارداری  از  هفته 
از  بعد  ایشان  است که  قابل ذکر  و  مراجعه کرد 
در  شد.  باردار   IVF روش  به  تأخیر  سال   10
تنفسش  و  بیمار  خون  اکسیژن  وضعیت  ابتدا 
وخامت  به  رو  متأسفانه  ولی  بود،  خوب  نسبتًا 
یافت.  زیادی کاهش  به مقدار  اکسیژن  و  رفت 
اکسیژن  بیمار،  خوب  بالینی  شرایط  علی رغم 
حتمًا  و  نبود  قابل قبول  )ساچوریشن(  خون 
بعد  می گرفت.  صورت  درمانی  مداخله  بایستی 
داوطلبانه  البته  و  پشت سر هم  پنج کشیک  از 
تالش  و  بی خوابی  از  ناشی  مفرط  خستگی  و 
ساعت  در  موردی  چنین  با  مواجهه  چندروزه، 

22:30 دقیقه شب واقعًا دشوار و سخت بود.
معادل  لوله گذاری  به اشتباه  عمومی  اذعان  در 
با  معمواًل  همراهان  و  بیماران  و  است  مرگ 
مقاومت  آخر  لحظه  تا  بیمارشان  لوله گذاری 
این مورد جان 2 نفر یعنی مادر و  می کنند. در 
جنین در میان بود، همین امر و سختی زیادی 
که مادر برای بارداری متحمل شده بود هرگونه 
اینکه  علی رغم  می کرد.  دشوار  را  تصمیم گیری 
نسبت  مادر  جان  پزشکی،  قانون  مقررات  طبق 
تصمیم گیری  ولی  است؛  الویت  در  جنین  به 
به  حتی  می شد  جنین  شدن  تلف  به  منجر  که 
قیمت سالمتی مادر در این مورد بخصوص که 
بود.  دشوار  برایم  شده،  باردار   IVF طریق  از 
اکسیژن خون بیمار علی رغم استفاده از روشهای 
تنفسی  حمایتی  تهاجمی  کمتر  یا  غیرتهاجمی 
میزان  به  فرصت،  ساعت   3 از  بعد  هم  هنوز 
قابل قبولی نرسیده بود و احتمال آسیب مغزی و 
قلبی برای مادر و همچنین جنین وجود داشت. 
ویزیت  را  بیمار  هزارمین   11 اینکه  علی رغم 
با آن خستگی و  می کردم ولی در آن لحظه و 
واقعًا تصمیم گیری مشکل  بیمار،  حضور همسر 

بود.
در  حتی  و  گرفتم  نظر  اساتیدم  و  همکاران  از 
همان ساعات ابتدایی بامداد در گروه وات ساپی 
که مربوط به متخصصین و اساتید بیهوشی این 
تا  گذاشتم.  اشتراک  به  را  خطیر  و  مهم  مورد 
ساعت 2 بامداد نزدیک به 50 کامنت از اقصی 

ارسال  اساتیدم  و  همکاران  توسط  کشور  نقاط 
نهایتًا در  بود،  شد. متأسفانه اختالف نظرها زیاد 
اساتیدم که همیشه  از  با یکی  بامداد  ساعت 2 
در این لحظات یار و همراه من بوده و در تمام 
بیماران  وقف  را  خود  زندگی  گذشته  ماه   11
انجام  بیمار کردم.  لوله گذاری  کرده، تصمیم به 
باید  و  است  دشواری  پروسه  بیمار  لوله گذاری 
آسیبی  بیمار  تا  شود  انجام  به دقت  و  به سرعت 
بامداد  یک  یعنی  ساعت  آن  در  واقعًا  نبیند. 
از 5 روز کشیک  بعد  بنده  برای  این کار  انجام 
و خستگی بسیار زیاد، داشتن تمرکز سخت بود 
ولی چاره ای جز این عمل نداشتم. تنها نکته ای 
که به ذهن خسته ام رسید این بود که به خداوند 
توکل کنم و از همکاران برای موفقیت و نجات 

جان بیمار التماس دعا کنم.
دقیقه   00:52 ساعت  در  ساپ  وات  در  متنی 
بامداد برای دوستان نوشتم: »سالم و شب بخیر 
خدمت دوستان، در شرایط تصمیم گیری درمانی 

سختی قرار گرفتم برای من دعا کنید.«
ساعت  آن  در  همکاران  بالفاصله  همه  انصافًا 
و  ساپ  وات  با  و  شدند  دعا  به  دست  بامداد 
تماس تلفنی با بخش بنده را مورد لطف و دعای 

خیر خود قراردادند. 
سختی  علی رغم  لوله گذاری،  خوشبختانه 
کمک  به  باردار،  خانم های  در  لوله گذاری 
همکاران و پرستاران و تیم همراه پرستاری، آن 
شب به خوبی انجام شد. به اجبار به مدت حدود 
20- 30 دقیقه تا آماده شدن دستگاه ونتیالتور 
با دست و آمبوبگ بیمار را هوا دادیم و اکسیژن 
خون بیمار را در حد مطلوبی نگه داشتیم و سپس 
به دستگاه وصل شد، نفس راحتی کشیدیم. در 
کانال وات ساپ در 3 ساعت 1:57 دقیقه بامداد 
پیامی به این شرح فرستادم: »پس از 5 شبانه روز 
کشیک در بدترین شرایط و به کمک پروردگار 
باردار 15 هفته )لوله گذاری  و دعای شما، مادر 

شد( و الحمداهلل حال عمومی بیمار بهتر شد.«
بعد از سر زدن به سایر بیماران و ویزیت مجدد 
جهت  بامداد  دقیقه   3:30 ساعت  باردار  مادر 
استراحت به محل استراحت رفتم، ولی متأسفانه 
مادر  که  دادند  اطالع  باز  ساعت  نیم  فاصله  به 

بی قرار شد و خودش لوله را از نای خارج کرد. 
مجدداً جهت لوله گذاری با توجه به افت اکسیژن 
با همان شرایط  و  و مجدد  مواجهه شدم  بیمار 
سخت لوله گذاری شد و بازهم با همکاری خوب 
عزیزم،  استاد  ارزنده  راهنمایی های  و  پرستاران 
انجام  لوله گذاری  بامداد  دقیقه  در ساعت 4:15 
شد و داروهای الزم جهت بیهوشی مصنوعی و 
تحمل لوله به بیمار داده شد و اکسیژن خون به 
حد مطلوبی باال آمد. خوشبختانه شرایط فوق تا 

عصر روز بعد ادامه یافت.
درحالی که هم همسر بیمار و اذعان عمومی از 

نای  از  لوله  بودند،  شده  مأیوس  بیمار  برگشت 
از  و  رسید  کامل  به سالمتی  بیمار  و  شد  خارج 
مرگ حتمی که حداقل 2 بار در شب قبل تجربه 
کرده بود نجات یافت و هوشیار شد، در حضور 
خدمتشان  در  را  ماوقع  همسرش  و  خودش 

توضیح دادیم.
دوباره  زندگی  به  باردار  مادر  اینکه  از  درنهایت 
رسید،  پایان  به  ساله اش   10 انتظار  و  بازگشت 

بسیار خوشحال شدم.
متخصص  کالنترهرمزی،  فرهمند  دکتر 

بیهوشی و مراقبت های ویژه

قسمت سیزدهم
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.
با اندیشه تالش و نوآوری بزرگ شده، زندگی کرده و به 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.
پس ازاین،  و شماره های  هفته نامه  از  این شماره  در  تا  می کنیم  تالش 
گوشه هایی از روند به بار نشستن این اندیشه را در نوشتار بگنجانیم، بدان 

امید که سرمشق جوانانمان گردد.
پاورقی:

را در مدرسه  زمانی که داشتم کالس سوم دبستان  در دوران کودکی 
هرمزان رامهرمز می گذراندم یادم میاد که یک روز تقریباً حوالی ظهر زمانی 
که در زنگ آخر بودیم، معلم برای اینکه می خواست از من درس بپرسه منو 
صدا کرد که پای تخته برم. همین طور که پای تخته ایستاده بودم و معلم از 
من درس می پرسید یکدفعه دیدم یک سایه ای کنار خروجی کالس دیده 
میشه، احساس کردم یک نفر ایستاده، ولی فقط چون سایه اش دیده می شد 

نمی تونستم تشخیص بدم که چه کسی ایستاده. 
در همین حین که داشتم به سوالهای معلم جواب می دادم، حواسم هم به 
سمت سایه ای بود که در سمت خروجی قرار داشت که یکدفعه باد لبه کتی 
را تکان داد که به شکل چهارخانه بود، احساس کردم که این کت چقدر 

برای من آشناست و قباًل چنین کتی را دیدم. 
یک حال و هوایی به من دست داد و احساس کردم پدرم دم در ایستاده و 
پنهان شده و به معلم گفته جلیل را پای تخته بیار و ازش درس سوال کن 
تا من صدای درس جواب دادنشو بشنوم و ببینم چه طوری به سؤال های 

شما جواب میده.
به گونه ای هم هیجان زده شدم و هم مضطرب که بتونم جواب سؤال هایی 
که معلم از من می پرسه را به طور کامل جواب بدم که پدرم غمگین و 

غصه دار از مدرسه بیرون نره. 
باالخره تونستم همه سؤال ها را به طور کامل جواب بدم. وقتی که سؤال 
کردن های معلم تمام شد، به من اجازه داد برگردم و روی نیمکت بشینم. 
زنگ آخر به صدا درآمد و وقتی بعدازظهر به خونه رسیدم ، پدرم را دیدم، 

اما هیچی از اون ماجرا بهش نگفتم و اون شک و حدس را پیش خودم 
نگه داشتم که آیا اون شخص پدرم بود یا نه!؟

بعد از چند دقیقه پدرم منو  صدا کرد و گفت: امروز کالغ ها به من خبر 
دادن که وقتی معلم از شما درس می پرسید به سواالش خوب جواب 
دادی و خیلی خوشحالم. برای همین منم برای شما یک دفتر 200 برگی 

جایزه گرفتم.
هرگز شکل و رنگ اون دفتر 200 برگی از ذهنم پاک  نمیشه و من که 
تا اون موقع دفتر بیش از 40 برگ با کاغذهای نازک ندیده بودم، اون روز 
یک دفتر 200 برگی با جلد اعال و برگه هایی باکیفیت بسیار باال، به خاطر 
اینکه درسمو خوب جواب دادم از پدرم جایزه گرفتم . تا مدت ها دوست 

نداشتم که داخل دفترم چیزی بنویسم. 
از فوت پدرم درزمانی که سوم  بعد  اینقدر اون دفتر دوست داشتم که 
دبیرستان هم بودم، تا اون موقع دفتر را داشتم و داخلش می نوشتم. حتی 
تا زمانی که در دانشگاه جندی شاپور اهواز دانشجو بودم، دفتر را به عنوان 

خاطره ای از پدرم نگه داشتم.
شاید یک کار آسان و ساده ای به نظر بیاد که پدری برای سرکشی و اینکه 
ببینه بچه اش چگونه درس می خونه به مدرسه اش بره، اونم برای محصلی 
که اصاًل فکرش رو نمیکنه که ممکن پدرش به مدرسش سرکشی کنه. 

ولی چون این همت پدرمو دیدم که وسط کار اداری اش مرخصی گرفته 
تا بیاد ببینه درس پسرش چه طور پیش میره، بسیار مهم بود. بعد از مدتها 

متوجه شدم که پدرم برای همه بچه هاش این کار را انجام می داد.
این یک خاطره بسیار ارزشمندی بود که من از دوران کودکی تا به اآلن با 
ّر گرانبها از اون  خودم حمل می کنم و در خاطرم نگه می دارم و مثل یک ُدّ
حفاظت می کنم و به احترام پدرم و نگه داشتن حرمتش،  تمام خواسته 
هاش که خدمت به مردم و دوست داشتن مردم بود را انجام می دم و اون 
کالم زیبا که هر روز صبح موقع بیرون رفتن از خونه می گفت که »الهی 

به امید تو نه به امید خلق روزگار«. 
این کالم زیبا به همراه توصیه های پدرانه اش در دوران کودکی برای من 

مانند ُدّر گرانبهایی هستند که تا ابد از خودم جدا نمی کنم.
به امید آنکه پدران امروز ما به فرزندانشون با عشق و عالقه رسیدگی کنند 
و به امید آنکه فرزندان هم حرمت پدرانشان را نگه دارند و از هیچ احترامی 

نسبت به آنها دریغ نکنند. 
قدر زحمات و تالشهای بی کران پدرانشان را بدونن، که »دهر« ناجوانمرد 
خیلی دیر یا زود این گوهرهای گرانبها را از ما خواهد گرفت. به امید 

سالمتی همه پدران و شادی روح همه پدران درگذشتة سرزمینم.

نگاه

نشست فوق العاده نماینده مردم رامهرمز در مجلس با معاون درمان وزارت بهداشت
نشست فوق العاده حاج ابراهیم متینیان 
درمان  معاونت  بابایی  جان  دکتر  با 
وزارت بهداشت با توجه به وضعیت قرمز 

شهرستان رامهرمز برگزار شد.
مسائل مطرح شده در این دیدار:

و  تجهیزات  ارسال  لزوم  بر  تأکید   -
با  کرونایی  بیماران  موردنیاز  داروهای 
توجه به وضعیت قرمز شهرستان رامهرمز

- برشمردن مشکالت زیرساخت های فنی 
نیروهای  کمبود  و  پزشکی  تجهیزات  و 
تخصصی و فوق تخصص در مراکز درمانی 

و بیمارستانهای حوزه ی انتخابیه

پروژه های  تکمیل  روند  در  تسریع   -
جان  دکتر  قبلی  دیدار  در  که  عمرانی 

بابایی از حوزه انتخابیه شامل:
ظرفیت  به  جدید  تخت   ۸۰ افزایش   -

بیمارستان مادر
- پروژه اورژانس بزرگ بیمارستان مادر 

رامهرمز
 CCU و   lCU بخش های  تجهیز   -

شهرستان رامشیر
- تأکید بر لزوم پرداخت به موقع حقوق 
و مزایای مدافعان سالمت شهرستان های 

رامهرمز و رامشیر

حال  در  هفتکل  و  رامهرمز  شهرستان  در 
 91 هفته  طول  در  که  می باشند،  فعالیت 
جلسه در سطح این دو شهرستان برگزار 

می شود. 
»تمرکز انجمن معتادان گمنام، بر روی 
مخدر  مواد  یک  نه  است  اعتیاد  مشکل 

خاص«
رایگان  کاماًل  انجمن  این  در  عضویت 
بوده و تنها الزمه عضویت در این انجمن، 
تمایل به قطع مصرف می باشد و هیچ گونه 
شرط و شروطی برای عضویت وجود ندارد.

جلساتی  برگزاری   NA گروه  هر  کار 
پیام  بتوانند  معتادان  آن  در  که  است 
و  بگذارند  میان  در  یکدیگر  با  را  بهبودی 
روش ما در این انجمن بر مبنای کمک یک 
و  قدم   12 طریق  از  دیگر  معتاد  به  معتاد 
حضور مرتب در جلسات است و اعضای ما 
چگونگی زندگی بدون مصرف مواد مخدر 

را از این طریق به یکدیگر می آموزند. 
وابسته  سازمانی  هیچ  به  انجمن  این 
نیست و هیچ گونه کمک مالی را نمی پذیرد 
انجمن  این  مالی  هزینه های  تمامی  و 

توسط کمک های داوطلبانه اعضا و فروش 
هیچ گونه  و  می شود  تأمین   NA نشریات 
و  ندارد  سم زدایی  یا  و  اعتیاد  ترک  مرکز 
فعالیت  جلسات  برگزاری  طریق  از  تنها 
معتادان  انجمن  اعضای  همچنین  می کند. 
گمنام در زندانها و بیمارستان ها پانل هایی 
را اداره می کنند، که پیام ما را به معتادانی 
که اغلب راه دیگری برای شنیدن این پیام 

ندارند برساند.
ایجاد خطوط ارتباطی بین NA و جامعه 
قابل دسترس  و  احترام  اعتماد،  جلب  و 
روابط  در  مسئوالن  و  مردم  برای  بودن 
ارگانهای دولتی و غیردولتی،  و  با سازمانها  عمومی 
دیگر  با  وابستگی  از  به  دور  تعامل  و  همکاری 
دارند،  فعالیت  اعتیاد  با  رابطه  در  که  موسسه هایی 

توسط اعضای انجمن انجام می گیرد.
»رشد جلسات NA و گروه ها شاخص موفقیت ما 
می باشد. آرزوی بزرگ ما این است که هر معتادی در 
دنیا فرصت تجربه نمودن پیام  NA را داشته باشد و 

راه تازه ای برای خود در پیش گیرد.«

     انجمن معتادان گمنام     انجمن معتادان گمنام

روابط عمومی و اطالع رسانی انجمن روابط عمومی و اطالع رسانی انجمن 
معتادان گمنام)رامهرمز، هفتکل و سلطان آباد(: معتادان گمنام)رامهرمز، هفتکل و سلطان آباد(: 0۹1۶۵2211۹10۹1۶۵2211۹1

تلفن گویای انجمن معتادان گمنام: تلفن گویای انجمن معتادان گمنام: 41۵3۹41۵3۹--021021
سایت رسمی انجمن معتادان گمنام:سایت رسمی انجمن معتادان گمنام:
WWWWWW..NANA--IRANIRAN..ORGORG

ایپم ما این است هک رهمعتادی می تواند مصرف مواد مخدر را قطع کرده 
و میل هب مصرف را از دست بدهد و راه جدیدی ربای زندگی پیدا کند.

انجمن  یک  گمنام  معتادان  انجمن 
غیرانتفاعی متشکل از زنان و مردانی است 
اصلی  مشکل  مخدر  مواد   به  اعتیاد  که 
در  انجمن  این  است.  بوده  زندگی شان 
بار  اولین  را  خود  پیام رسانی   1369 سال 
در مرکز بازپروری قرچک توسط چند عضو 
آغاز نمود. در سال 1373 با افزایش تعداد 
حمایت های  و  بهبودی  حال  در  اعضای 
معنوی مسئولین اولین جلسه خود را خارج 
در  نمود.  آغاز  قرچک  بازپروری  محل  از 
سال 1385 از پلیس امنیت ناجا و در سال 
شماره  با  کشور  محترم  وزارت  از   1392
سازمان های  فعالیت  مجوز   21065 ثبت 

مردم نهاد را در سطح ملی دریافت کرد. 
ناحیه   30 از  عزیزمان  کشور  هم اکنون 
تشکیل شده  کشور  استان   31 از  خدماتی 
است و استان خوزستان به عنوان ناحیه 5 

در حال فعالیت است. 
آغاز کار انجمن در شهرستان رامهرمز 
لطف  به  که  می باشد؛   1383 مردادماه  از 
و  معنوی  حمایت های  و  مهربان  خداوند 
دلسوزانه مسئولین در حال حاضر 13 گروه 

خاطرات دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی فرزند برومند رامهرمز
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روند تغییر در جوی آسیاب )قسمت پنجم(
جوی  های  آسیاب  زمینه  در  چهارم  قسمت  در 
آسیاب که نقش مهمی در زندگی مردم در گذشته 
داشتند، چکیده ای حضور خوانندگان محترم ارائه 
شد. در این قسمت ساختار یکی از آسیاب ها را به 

نام آسیاب برجی تقدیم حضورتان می نمایم.
یا آسیاب مال درویش کالنتر که در  آسیاب برجی 
موقعیت  دلیل  به  داشت،  قرار  آسیاب  جوی  مرکز 
می  تلقی  رامهرمز  منطقه  آسیاب  دومین  مکانی 
شد. در نگاه اول، جوی آبی که باسیمان )سمنت( و 
سنگ رودخانه درست شده بود و آب را از نهر اصلی 
میکرد،  آسیاب هدایت  تنوره  به سمت  )چاربندی( 
نظر هر بیننده ای را به خود جلب می نمود. عمق 
دارد  احتمال  که  میرسید  متر  ده  به  آسیاب  تنوره 
به دلیل ارتفاع تنوره از سطح ساختمان آسیاب که 
همچون برجی در باالی آن قرار گرفته بود، آن را 
برجی می نامیدند. پل کوچکی نیز بر روی این جوی 
آب، برای رفت و آمد مردم ساخته بودند. عمق تنوره 
آب نقش مهمی در شدت دادن آب جهت چرخاندن 

پره های زیر سنگ های آسیاب داشت.
با خارج شدن آب با فشار زیاد از دهانه پایین تنوره 
و برخورد به پشت پره های آسیاب که در زیر سنگ 

زیرین قرار داشتند، آنها را به چرخش درمی آورد.

 با چرخش پره ها سنگ باالیی آسیاب نیز به چرخش 
درآمده و غله ای را که آسیابان در دهانه سنگ باالیی 
می ریخت و در فضای بین دو سنگ قرار می گرفت، 
این سنگ خارج می شد  از کناره های  و  نموده  آرد 
می گردید.  جمع آوری  و  جارو  آسیابان  توسط  که 
آسیابان  غله،  بار  نمودن هر  آرد  اتمام  با  نهایت  در 
درصدی از آرد تهیه شده را به عنوان دستمزد که با 
کیل )ظرف وزنه( تعیین می شد، دریافت می نمود. 

در آن زمان پول رد و بدل نمی کردند.
به  رو  و  سرازیری  دو  بین  در  آسیاب  ورودی  درب 
طول  با  بن بستی  کوچه  آن  روی  به  رو  و  شمال 
تقریبی دویست متر بین باغ خواجه نعمت اهلل فتحی 
که  داشت  قرار  یونس سرکهکی  استاد  باغ  و  نسب 
منازل مسکونی آنان نیز در انتهای کوچه واقع شده 

بود.
با ورود به درون آسیاب که با شیب مالیمی صورت 
می گرفت، سنگ بزرگی دیده می شد که به هنگام 
سنگ  گردان،  سنگ  این  زیر  در  می چرخید.  کار 
گذاشته  کار  آسیاب  کف  در  بزرگتری  استوانه ای 
بزرگ  سنگ  این  مرکز  از  آهنی  میله ای  و  بودند 
به گونه ای گذرانده بودند که پره های زیر سنگ زیرین 
)ثابت( را به سنگ چرخان روی آن متصل می کرد. 
انجام می شد که  بامهارت و ظرافت  این کار چنان 
کمترین خسارت را برای صاحبان غله داشته باشد. با 

توجه به اینکه آسیاب بین ده تا دوازده متر پایین تر 
از جوی آب قرارگرفته بود، هرگونه بی دقتی و جمع 
شدن آب پشت پره های آسیاب می توانست زیان های 
فراوانی را به بار آورد. در اینجا بود که دقت نظر و 
عمل استاد یونس سرکهکی در زمینه سنگ تراشی و 
نحوه ی جا انداختن آنها در زمان خود زبانزد خاص 

و عام بوده است.
به راستی استاد یونس سرکهکی سنگ تراش معروف 
بر  عالوه  هرچه تمام تر  بامهارت  و  بود  خود  زمان 
کوچک تری  سنگ های  آسیاب،  بزرگ  سنگ های 
نیز درست می کرد که )آسک( یعنی آسیاب کوچک 
نامیده می شد. آسک با جزیی تغییر نسبت به سنگ 
کاربرد  نقل  و  قابل حمل  و  کم  وزن  با  و  آسیاب 
برای خرد کردن مقدار کم  آن  از  و  خانگی داشت 
غله در منزل استفاده می کردند. بویژه برای درست 
قرار می گرفت  استفاده  کردن غذاهای محلی مورد 
و در بیشتر خانه ها یافت می شد. در زیر ساختمان 
آسیاب، نهر آب را به گونه ای پیش بینی کرده بودند 
که در هنگام عدم استفاده از آسیاب و یا گیرکردن 
پره ها که به دالیل مختلف ممکن بود صورت گیرد تا 
قبل از قطع آب از چاربندی، امکان خروج آب وجود 
داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت فشار زیاد آبی 
که از تنوره خارج می شد، زیان های فراوانی را به بار 

می آورد.

روی  بر  و  سرازیری  دو  بین  در  آسیاب  ساختمان 
نهر آبی که از تنوره خارج می شد، از خشت و گل 
در  را  آن  کاهگل  از  پوششی  با  و  بود  ساخته شده 
مقابل باران، سرما و گرما مقاوم می ساخت. از مزایای 
کاهگل این بود که در زمستان گرم و در تابستان 
آسیاب  ساختمان  دیوارهای  می کرد.  خنکی  ایجاد 
طاقی شکل و قطور و سقف آن از نوع گنبدی شکل 
به دوازده گنبد می رسید. در  تقریباً  آنها  تعداد  که 
بعضی از این گنبدها دریچه ای به منظور تهویه هوا 
و تابش نور خورشید تعبیه شده بود و درپوش گلی 
جهت جلوگیری از نفوذ آب باران به هنگام بارندگی 

بر روی دریچه ها قرار می دادند.
با توجه به اینکه آسیاب با گنبدهای زیبای آن درون 
اطراف  از  و  داشت  قرار  سرازیری  دو  بین  و  دلوار 
پایین تر بود، با همه سادگی منظره ای بدیع و بی بدیل 
را جلوه گر می ساخت و شور و شعفی را در بیننده 
را  ذهن ها  مدت ها  تا  آن  خاطره  که  می کرد  ایجاد 
به خود مشغول می کرد. این آسیاب تا سال ۱۳۳۷ 
خدمت رسانی  رامهرمز  شریف  مردم  به  شمسی 
افتادن  راه  و  ها  خشکسالی  دلیل  به  و  می نمود 

کارخانه های آردی، کارایی خود را از دست داد.
 با سپاس، عبدالحمید کالنترهرمزی

نژاد و دین ساکنان ایران 
قبل از ورود آریایی ها

ساکنان اولیه بین النهرین معتقد بودند که: حیات، آفریده یک رب النوع است.
مطالعاتی که بر روی استخوان های ساکنان قدیمی ایران انجام شده، نژادهای کامالً همانند و یکسانی را 
نشان نمی دهد. از یک سو ظاهراً پیش از ورود آریایی ها دو نژاد از انسان صورت مستطیلی )انسانی که 
طول جمجمه اش تقریباً یک چهارم از عرضش بیشتر است( در ایران زندگی می کرده اند. آنها دو شاخه 
از نژادی به نام مدیترانه ای )بحرالرومی( بوده اند. از سوی دیگر نیز می توان به عیالمی ها اشاره کرد که 

پوست سیاهی داشتند و احتمال دارد که از دره سند به ایران آمده باشند.
 نژاد مدیترانه ای در عهد ماقبل تاریخ در سراسر آسیای غربی و از دریای مدیترانه تا ترکستان روسیه 
و دره سند پراکنده بودند. این دوشاخه مدیترانه ای به نام آسیانی مشهورند. آسیانی به معنی نژادی 
از بشر است که نه به دسته سامی ها تعلق داشته و نه به دسته هندواروپایی ها )درنتیجه این اصطالح 
درواقع جنبه منفی دارد(. برخی از دانشمندان این نژاد را قفقازی یا خزری و یا یافثی هم نامیده اند. این 

دوشاخه به زبانی مشترک سخن می گفتند.
اقوام آسیای غربی ازنظر داشتن منشأ آسیانی با هم مشترکند. این نژاد در آسیای غربی فرهنگ 
و هنری را به وجود آورد که متعلق به این منطقه دانسته می شود و در ایران تمدن آنها با ظروف 
سفالین منقوش شناخته می شود. تا همین اواخر نژاد عیالمی ها یعنی مهم ترین سکنه ایران پیش از 
ورود آریایی ها هم جزو نژاد آسیانی در نظر گرفته می شد ولی در حال حاضر این نظریه مطرح است 
که نژاد عیالمی نزدیک به نژاد سومری و یا دراویدیان )در پاکستان کنونی( بوده است. به این ترتیب 
براساس یک نظر عیالمی ها در حدود ۳500 سال پیش از میالد از ناحیه جنوبی دره سند و از راه دریا 

به سرزمین عیالم آمده اند.
عیالمی ها پوست سیاهی داشتند که شبیه به دراویدیان بوده است. سبک کوزه های آنها هم شبیه 
آنهایی است که در دوره ای در شمال هندوستان وجود داشت. برخی از دانشمندان عقیده دارند زبان 
آنها که انزانی نام دارد با زبان دراویدیان هم ریشه بوده است. ولی برخی دیگر عقیده دارند زبان آنها با 
سومریان و دراویدیان فرق داشته. براساس یک نظر زبان انزانی با زبان های اورال و آلتایی نزدیک بوده 

است. این زبان شاخه ای از زبان های شاخه نژاد زرد مانند مغول ها و تاتارها است.
 - دین قدیمی ترین ساکنان ایران

اطالعات زیادی درباره دین قدیمی ترین ساکنان ایران وجود ندارد؛ اما از آنجا که ریشه نژادی ساکنان 
اولیه بین النهرین با ساکنان فالت ایران یکی بوده براساس دین ساکنان اولیه بین النهرین درباره دین 
ساکنان قدیمی ایران نیز قضاوت می شود. ساکنان اولیه بین النهرین معتقد بودند که حیات، آفریده یک 

رب النوع است و جهان در نظر آنان حامله بود نه زاییده و منبع حیات. همچنین مؤنث بود نه مذکر.
پیکره های کوچک زیادی از رب النوعی برهنه در مکان های ماقبل تاریخی ایران پیدا شده که محققان را 
به این نتیجه می رساند انسان ماقبل تاریخ فالت ایران نیز دارای این گونه اعتقادات بوده اند. این رب النوع 
احتماالً همسری نیز داشته که او هم رب النوع بوده و درآن واحد هم شوهر و هم فرزند او محسوب 
می شده است. بدون شک مبدأ ازدواج بین برادران و خواهران را می توان در همین مذهب ابتدایی 
جست وجو کرد. همچنین اساس ازدواج بین مادر و پسر را که کمتر سابقه دارد باید در همین آیین 
یافت. در میان بعضی از این ملل زن فرمانده سپاه بود. ازجمله در میان طایفه گوتی که کوه نشینان 

ساکن دره کردستان بودند.
را  آن  که  داشتند  هم  بزرگی  خدای  آنها  است.  بوده  ارواح  از  پر  عیالمی ها  دنیای  مذهبی  ازنظر 
پادشاهان و کاهنان اختصاص داشته است. عیالمی ها  به  این خدا  »سوشیناک« می نامیدند. ولی 
بعدازاین خدا به شش الهه معتقد بودند و سپس به گروهی از ارواح عقیده داشتند. آنها مجسمه خدایان 
را می ساختند؛ بنابراین مذهبشان شرک و بت پرستی بوده است. وضع سیاسی آنها نیز بی شک مبتنی 
بر دسته بندی خانواده و شورای ریش سفیدان بود. اندیشه اعطای قدرت به یک رئیس که بعدها تبدیل 

به شاه شد تا مدت ها در فالت ایران تحقق نیافت.

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

اولین ماشینی که به رامهرمز آمد سال ۱۳0۷ خورشیدی بود که 
از خرمشهر به رامهرمز اومد و به مدت یک هفته در راه بود. چون 
کارگران باید راه عبوری درست کرده و پل را روی نهرها احداث نمایند.

این خودرو از بستر رودخانه جراحی به رامهرمز اومد. ولی این عکس 
در سال ۱۳۱5 می باشد که از مسجدسلیمان به رامهرمز اومد. مالک 

خودرو عموی دکتر وحید بوده است.
اسامی از سمت چپ کودکی که روی گلگیر نشسته دکتر منوچهر 

وحیده /عموی دکتر وحید /پشت سرشان نوکرشانه /سر کچله راننده 
خودرو /پالتوی کاله بدست مهندس شرکت نفت است و منزل هم که 

خونه دکتر وحیده.
این عکس حدود ۲0 سال پیش از مرحوم دکتر وحید دریافت گردید.

با توجه به اینکه افراد در عکس فوق از طبقه اجتماعی مختلف هستند 
ولی کفش هایشان )گیوه( یکی است.

اولین ماشینی که به رامهرمز آمد

نام پدر: سهراب
تاریخ تولد:۱۳4۲

محل تولد: خوزستان-آبادان
تاریخ شهادت: ۲5 / ۱0 / ۱۳59

محل شهادت: جبهه فیاضیه آبادان
مزار شهید: گلزار شهدای رامهرمز

و  مذهبی  خانواده ای  در  موسوی  فخرالدین  سید  شهید 
مؤمن و پای بند به مسائل معنوی و اخالقی در تاریخ ۱۳4۲ 

در شهرستان آبادان دیده به جهان گشود.
وی دوران تحصیل خود را ابتدا در دبستان فروغی آبادان 

شروع کرد و نمرات عالی و جوایز متعدد از سوی مدیران 
دوران  فخرالدین  شهید  شد،  اهدا  ایشان  به  دبستان 
رساند  پایان  به  ایستگاه ۱۲  مدرسه  در  نیز  را  راهنمایی 
مدرسه  گروهی  کارهای  در  اخالقی  شخصیت  باوجود  و 
شرکت می کرد و بعد از پایان مدرسه در منزل به کمک پدر 
و مادر خود می رفت، ایشان در سال ۱۳5۷ به دبیرستان 
نسیم  وزیدن  و  مردمی  اعتراضات  با شروع  و  رفت  اروند 
انقالب همراه با دوستان و برادر خود شهید نورالدین تالش 
بسیاری در شعارنویسی، نصب عکس های امام و همچنین 
توزیع اعالمیه های حضرت امام خمینی ره در بین مردم و 

منازل، نمودند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی نشات گرفتن از راه ایدئولوژی 
امام روح اهلل برای دفاع از حریم ایران اسالمی به جبهه رفتند 
ترکش  براثر  آبادان  فیاضیه  جبهه  در  سال ۱۳59  در  و 

خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید فخرالدین همیشه آرزوی پزشک شدن را داشتند تا 
بتواند به مردم فقیر و کم بضاعت کمک کند و آنها را مورد 

معاینه رایگان قرار دهد.
راه این شهید عزیز و همه شهدای واالمقام ایران اسالمی 

پر رهرو باد.

زندگی نامه شهید سید فخرالدين موسوی

ایالمیان: آوان )دزفول(، شوش، انشان
مادها: هگمتانه

تخت  شوش،  هگمتانه،  هخامنشیان: 
جمشید و پاسارگاد.

سلوکیان: سلوکیه و انطاکیه.
تیسپون،  )صددروازه(،  اشکانیان:دامغان 

هگمتانه، شوش، نسا، ارشاک.

تیسفون،  بیشاپور،  شهرگور،  ساسانیان: 
همدان، کرمانشاه، بیشاپور، نهاوند

طاهریان: مرو و نیشابور.
صفاریان: زرنج.

علویان: آمل، ساری، استرآباد.
سامانیان: بخارا.

زیاریان: اصفهان، گرگان، ری.

بوییان: شیراز و همدان
آل حسنویه: بیستون

غزنویان: غزنین و الهور.
بنی عیاران: کرمانشاه

سلجوقیان: نیشابور، مرو، اصفهان، کرمان 
و همدان.

اتابکان آذربایجان: تبریز.

اتابکان فارس: شیراز.
اتابکان لر: ایذه و خرم آباد.

قراختاییان: کرمان.
خوارزمشاهیان: گرگانج.

ایلخانان: مراغه، سلطانیه، تبریز.
کرتیان: هرات.

مظفریان: کرمان، شیراز، یزد.
سربداران: سبزوار.

چوپانیان: تبریز.
جالیریان: تبریز و بغداد.

تیموریان: سمرقند و هرات.
اسماعیلیه: قزوین و الموت

قراقویونلوها: تبریز.
آق قویونلوها: تبریز.

صفویان: تبریز، قزوین، اصفهان.
افشاریان: مشهد.

زندیان: شیراز، مالیر، کرمان، بم
قاجاریان: ساری، تهران.

پهلوی: تهران.
جمهوری اسالمی: تهران.

فهرست پايتخت های ايران در طول تاريخ

آنچه امروز در موزه علوم پزشکی نگهداری می شود، 
نخستین داروخانه تهران است که درست مشابه آنچه 
بود  سابق(  )چراغ برق  امیرکبیر  خیابان  در  روزگاری 

بازسازی و در معرض نمایش قرار گرفته است.
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه میراث فرهنگی ـ 
دواخانه نظامی از کهن ترین داروخانه های ایران است 
که توسط مرحوم »هادی خان سرتیپ« برای وزارت 
جنگ تأسیس و تمامی تجهیزات و لوازم دواخانه از 

کشور اتریش خریداری و وارد ایران شده است.

وی  خواهرزاده  خان،  هادی  مرحوم  فوت  از  پس 
مسئولیت داروخانه را به عهده گرفت. چندی بعد این 

داروخانه بابت طلب از ارتش به وی واگذار شد.
دواخانه نظامی پس از فوت خواهرزاده هادی خان در 

سال ۱۳6۷ تعطیل شد. 
دکتر »امیرهوشنگ نظامی« آخرین وارث داروخانه بود 
که پس از درگذشت وی، این داروخانه در سال ۱۳۷۱ 

به دانشکده داروسازی دانشگاه تهران منتقل شد.
در سال ۱۳8۱ با تالش و پیگیری دکتر »زرین دخت 

همراه  به  داروخانه  نظامی،  دکتر  همسر  شرقی«، 
علوم  تاریخ  ملی  موزه  به  مربوطه  اسناد  و  تجهیزات 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران اهدا و با استفاده از 
هزینه  و  مانده  به جای  قطعات  و  قدیمی  عکس های 
بازسازی  خود  اصلی  به صورت  شرقی  دکتر  شخصی 

و نصب شد.
داروخانه نظامی پس از بازسازی در دوازدهم شهریور 
دانشگاه  پزشکی  علوم  موزه  محل  در  دو  و  هشتاد 

تهران افتتاح شد.

دواخانه نظامی، نخستین داروخانه ی تهران

بویر احمد،   عبدالرسول زرین متولد ۱۳۲0 در کهکیلویه و 
بهترین تک تیرانداز در جنگ ایران وعراق است.

رسول زرین با ۷00 شلیک موفق با اسلحه دراگانف اس وی 
دی )Drauganov SVD( در برابر کریس کایل آمریکایی 
با ۱60 شلیک موفق برتری مطلق دارد. )اسلحه رسول در برابر 

اسلحه کایل در حد تفنگ ساچمه ای هم محسوب نمی شود(
زرین  که  دفترچه ای  در  که  می کنند  ادعا  نیز  منابع  برخی 
شلیک های موفقش را در آن ثبت می کرد ۳000 شلیک موفق 
ثبت شده که در ۷00 شلیک آن فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار 

عراقی کشته شده اند.
در زمان جنگ ایران و عراق برخی از فرماندهان و رزمنده های 
ایرانی به دلیل قابلیت ها و شجاعت هایی که داشتند موردتنفر 
صدام قرار می گرفتند و او شخصاً برای سر آنها جایزه تعیین 
باقری(،  )حسن  افشردی  غالمحسین  شهید  مانند  می کرد؛ 
شهید عباس دوران، امیر سرتیپ منوچهر کهتری، شهید علی 

هاشمی، شهید برونسی و...
دارای  یا  نامبرده،  افراد  تمامی  که  است  این  قابل توجه  نکته 
درجات باالی نظامی و یا اصوالً یک نظامی کارکشته، متخصص 

بودند اما این موضوع در خصوص شهید عبدالرسول زرین صدق 
نمی کرد

رسول نه نظامی بود و نه درجه باالیی داشت. یک رزمنده ساده 
بود که به دلیل مهارت عجیبش در تک تیراندازی در جبهه 

خودی و دشمن معروف شد.
تقریباً هیچ هدفی از دست او زنده درنمی رفت و آوازه مهارتش 
به حدی بود که صدام حسین برای سرش جایزه تعیین کرد. 
رزم  از  معاف  عماًل  و  بود  جانبازی  درصد   60 دارای  رسول 
محسوب می شد اما تحمل دوری از جبهه را نداشت و بعد از هر 

بار مجروحیت بالفاصله به جبهه برمی گشت.
»بستان«  در  رسول  که  رسید  خبر  عراق  ارتش  به  وقتی 
برای شکار  را  بهترین تک تیرانداز خود  بالفاصله  مستقرشده 
رسول به منطقه می فرستند تا یکی از جالب ترین رویدادهای 

جنگ رقم بخورد.
تک تیرانداز عراقی بعد از ساعتها انتظار از محل اختفاء رسول 
باخبر شده و منتظر فرصتی می ماند تا او را شکار کند غافل از 
اینکه رسول هم متوجه تک تیرانداز عراقی شده و در پی فرصت 

مناسب است.

تیر شهید زرین، مغز  گویا هر دو هم زمان شلیک می کنند. 
تک تیرانداز عراقی را به هوا می پاشد و اسنایپر )تک تیرانداز( 
عراقی فقط توانست بخشی از الله گوش رزمنده ایرانی را به 

غنیمت بگیرد.
کند  تصرف  را  مهمی  تپه  نتوانست  نیرو  گردان  یک  وقتی   
رسول بعد از شکار ده ها عراقی تپه را آزاد کرد که لقب »گردان 

تکنفره« توسط شهید حسین خرازی به او داده شد.
درنهایت در عملیات خیبر اسنایپر ایرانی ابتدا توسط ترکش 
خمپاره مجروح و لحظاتی بعد با تیر مستقیم سربازان عراقی 

به شهادت می رسد.
نکته تلخ ماجرا این است که از کریس کایل آمریکایی تاکنون 
چندین فیلم سینمایی و مستند ساخته و آوازه شهرتش در دنیا 
پیچیده شده است ولی متأسفانه از رسول ما کمترین نشانی 
نیست و حتی در داخل ایران هم کمتر کسی نام این دالور 

را شنیده است...
»یادش گرامی و راهش پر رهرو باد«

بهترين اسنايپر )تک تیرانداز( دنیا، دالوری از ايران
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دهانشماچهچیزهاییازوضعسالمتتانمیگوید؟!
و  دهان  بهداشت خوب  برای  دندان ها  حفظ سالمت 
پرهیز از پوسیدگی های آزاردهنده دندان اهمیت دارد 
اما فراتر از سالمت خود، دندان ها و لثه هایی که آن ها 
هشداردهنده  نشانه هایی  می توانند  کرده اند  احاطه  را 
درباره سالمت کلی بدن ارائه کنند. مراجعه منظم به 
دندان پزشک می تواند به تشخیص یک مسئله پزشکی 
تشخیص داده نشده کمک کند. در ادامه با برخی از 

مهم ترین آن ها بیشتر آشنا می شویم.
مستعد سوزش سردل هستید

مبتال  مری  به  معده  اسید  بازگشت  بیماری  به  اگر 
باشید که به نام سوزش سردل هم شناخته می شود، 
دندان پزشک شما ممکن است پیش از خودتان متوجه 

این شرایط شود.
سوزش سردل به واسطه بازگشت اسید معده به مری و 
باال آمدن آن به سمت دهان رخ می دهد که می تواند 
مطالعات  شود.  دندان ها  مینای  رفتن  بین  از  موجب 
بین  داده اند که  نشان  بسیاری  بالینی  و  آزمایشگاهی 
بیماری بازگشت اسید معده به مری و فرسایش دندان ها 

ارتباط وجود دارد.
ممکن است در معرض خطر بیماری قلبی باشید

اگر به تورم و حساسیت لثه  مبتال هستید، قلب شما 
هم ممکن است در معرض خطر باشد. برخی پژوهش ها 

نشان داده  است که بیماری قلبی، گرفتگی سرخرگ ها 
و سکته مغزی ممکن است با التهاب و عفونت های ناشی 
از باکتری های دهان مرتبط باشد. مطالعات نشان داده 
است بیماران مبتالبه بیماری لثه نسبت به بیمارانی که 
به این شرایط مبتال نیستند در معرض خطر بیشتر برای 

تجربه نخستین حمله قلبی قرار دارند.
احتمال دارد به دیابت مبتال باشید

اگر مستعد پوسیدگی دندان هستید، یک رژیم غذایی 
سرشار از شکر یا بهداشت ضعیف دهان ممکن است 
دلیل اصلی این شرایط نباشد و بررسی سطوح قند خون 
می تواند ایده خوبی باشد. اگر به دیابت نوع ۱ یا نوع ۲ 
مبتال باشید، زمانی که قند خون شما کنترل نشده باشد 
در معرض خطر بیشتری برای پوسیدگی دندان قرار 

خواهید داشت.
می توانید در معرض بیماری کلیوی باشید

و  فردی  هر  می تواند  دندان  و  دهان  ضعیف  سالمت 
به طور خاص افرادی را که با مشکالت کلیوی مواجه 
هستند با مشکل مواجه سازد. نتایج مطالعه ای که سال 
 Clinical Periodontology نشریه  در   ۲۰۱۵
مرگ  با  مواجهه  احتمال  که  داد  نشان  شد،  منتشر 
در بیماران مبتالبه بیماری مزمن کلیه با بیماری لثه 
شدید ۴۱ درصد بیشتر است. در حقیقت، پژوهشگران 
دریافتند که بیماری لثه ممکن است خطر مرگ را برای 

افراد مبتالبه بیماری مزمن کلیه، افزایش دهد.
ممکن است به بیماری خودایمنی مبتال باشید.

میزان  به  بزاق  که  می دهد  رخ  زمانی  دهان  خشکی 
کافی برای مرطوب نگه داشتن دهان تولید نمی شود. 
استرس  درنتیجه  اوقات  گاهی  می تواند  شرایط  این 
یا اضطراب رخ دهد. باوجوداین، خشکی پایدار دهان 
سکته  دیابت،  عصبی،  آسیب  به واسطه  است  ممکن 
مغزی، بیماری آلزایمر، یک بیماری خودایمنی یا حتی 
ایدز شکل بگیرد. افراد مبتال به ایدز معموال خشکی 
مزمن دهان، از دست دادن استخوان اطراف دندان ها، 
و  دهان  برفک  تبخال ها،  دهانی،  زگیل های  آفت ها، 

پوسیدگی دندان را تجربه می کنند.
کمبود ویتامین D دارید

نشریه  در  که   ۲۰۲۰ سال  در  بررسی  یک  نتایج 
Nutrients منتشر شد، نشان داد که کمبود ویتامین 
D با مشکالت مختلف سالمت دهان و دندان ازجمله 
و  انواع سرطان  برخی  لثه،  بیماری  پوسیدگی دندان، 
حتی مرگ بافت استخوانی فک مرتبط است. به گفته 
پژوهشگران، حفظ سطوح سالم ویتامین D با وضعیت 
بهتر دهان و دندان در طول زندگی مرتبط بوده است. 
دریافت ویتامین D به میزان کافی نه تنها برای سالمت 

دهان، بلکه برای سالمت کلی بدن انسان اهمیت دارد.
به میزان کافی کلسیم مصرف نمی کنید

اگر به طور منظم با پوسیدگی دندان مواجه می شوید، 
باشد.  مفید  می تواند  غذایی تان  رژیم  شرایط  بررسی 
 Clinical نشریه  در  که   ۲۰۱۴ سال  در  مطالعه ای 
داد  نشان  شد،  منتشر   Oral Investigations
بیشتر زنانی که به طور منظم با پوسیدگی دندان مواجه 
می شوند دارای سطوح بسیار پایین کلسیم هستند و 
پروتئین،  قابل توجهی  میزان  به  دیگر  زنان  به  نسبت 
می کنند.  مصرف  بیشتری  شکر  و  گازدار  نوشابه های 
از منابع غذایی خوب برای کلسیم می توان به ماست، 
آب پرتقال غنی شده، پنیر، شیر، ماهی سالمون کنسروی 
و سبزیجات برگدار اشاره کرد. در تهیه این مطلب از 

سایت فرادید کمک گرفته شده است.

چراخوابیدنبهسمتچپ،برایبدنمفیدتراست؟
- کارکرد بهتر طحال

- پاکسازی روده ها

- جلوگیری از سوزش معده

- کارکرد بهتر کبد

- کارکرد بهتر قلب

- بهبود خون رسانی

قرصویتامینD راچهزمانیمصرفکنیم؟
ویتامین D یکی از مهمترین ویتامین های موردنیاز 
بدن است. این ویتامین برای سالمت استخوان ها، 
تقویت دندان ها و نیز سالمت عمومی بدن ضروری 

است.
دانشمندان  سوی  از  انجام شده  تحقیقات  براساس 
انگلیسی، بهتر است قرص ویتامین دی را همراه با 

وعده های غذایی خود مصرف کنید.
در  محلول  ویتامین  یک  دی  ویتامین  واقع،  در 
چربی است و زمانی که با غذا مصرف شود بهتر از 

روده ها جذب بدن می شود.
میلی گرم   ۱۰ باید  افراد  کرونا،  همه گیری  از  فارغ 

ویتامین دی را ماهانه مصرف کنند.

نکاتسالمتی
- همه می دانند که شستن ظرفها با مایع ظرفشویی 
بدن  وارد  را  مایع  این  از  گرم   ۱۰ حداقل  روزی 
به  سرکه  یک سوم  نیست  حاضر  کسی  اما  می کند 

آن اضافه کند.
- آب شرب شهری دارای نیتریت و نیترات و کادمیوم 
و آرسنیک و کلر است اما کسی حاضر نیست یک 
تصفیه  دستگاه  می رود  و  بخرد  ده هزارتومانی  کوزه 

آب ۴۰۰ هزارتومانی می خرد.
 - همه میدانند که در نمک یددار ید وجود ندارد 
بلکه یدات وجود دارد و از روزی که مردم نمک یددار 
خور شدند کم کاری و پرکاری تیروئید بیداد می کند 

اما کسی حاضر نیست از سنگ نمک استفاده کند.
و  نباتی جامد  روغن های  تمام  که  می دانند  - همه 
مایع پالم است اما کسی حاضر نیست دستور مؤکد 
قرآن به استفاده از روغن پیه و دنبه را مصرف کند 
روغن پیه و دنبه هم الغر کننده است وهم صورت 
را زیبا می کند و هم تری گلیسیرید و کلسترول را 

تنظیم می کند.
- همه می دانند که بوعلی سینا ۱6 بیماری العالج 
می داند  گوساله  و  گاو  گوشت  مصرف  را  علتش  را 
اما متأسفانه در خریدن گوشت گاو در قصابی ها از 

همدیگر پیشی می گیریم.
- همه میدانیم که آب لیموی بازاری آب کاه است با 
با  بازاری  آبلیموی  اما متأسفانه  لیمو  ترکیب جوهر 

نام دلیل و مجید و عباس را می خریم.
- همه میدانیم که رب بازاری دارای ۱۰ درصد سرب 

است اما بازهم استفاده می کنیم.
نزدیک  بوته چای  به  حیوانی  هیچ  میدانیم  همه   -
چای  لیوان   ۱۰ الی   3 بین  روزی  ما  اما  نمی شود 

می خوریم.

جوش شیرین  دارای  نان ها  اغلب  میدانیم  همه   -
است که عامل اصلی تمام مشکالت گوارشی است 
اما حاضر نیستیم از کسی که در خانه نان خانگی 

می پزد حمایت کنیم.
تمام  اما  است  کبد  اصلی  سم  مایونز  سس   -
تزئین  سوپری  ماست  و  سس  با  را  ساالدهایمان 

می کنیم.
- ترکیب سوسیس آرد و تفاله سویا و بنزوات سدیم 

و گوشت حیوانات تلف شده است.
و  سوسیس  ساندویچ  ما  دانشجوی  راحت  چه   -
کالباس میخورد. به جای ریختن نخود و کشمش در 
جیب فرزندانمان یا انجیر خشک یا توت خشک و یا 
خرمای برنی در جیب آنان شکالت و کیک و کلوچه 

است خوب فکر کنید ببینید دارید چکار میکند.

قره قروت حاوی ویتامین D بوده لذا سبب جذب کلسیم 
جلوگیری  بزرگ  روده  سرطان  به  ابتال  از  و  می شود 
می کند. همچنین دستگاه ایمنی بدن را تقویت کرده 
جلوگیری  آنفلوانزا  و  عفونی  بیماری های  به  ابتال  از  و 

می کند.
کسانی که دارای مشکل الغری هستند برای چاق شدن 
می توانند قره قروت مصرف کنند و به طورکلی می توان 
گفت کالری آن همچون نان بوده و سبب چاق شدن 
می شود. دقت کنید که قره قروت حتماً کم نمک باشه 

و بهداشتی.

قرهقروترودستکمنگیرید!

را  پوستش  و  بردارید  سیر  حبه  یک 
در  است،  تمیز  شوید  مطمئن  بکنید، 
اینکه  با  دهید؛  قرارش  گوشتان  سوراخ 
درد و التهاب در عرض چند دقیقه از بین 
میرود اما توصیه میشود بگذارید یک شب 

داخل گوش بماند.
پایین  و  سرفه  تسکین  برای  روش  این 

آوردن تب نیز مفید است.

با»سیر«سردرد،دردوعفونتگوشراسریعًارفعکنید!

آیا می دانید گوشت مرغ و ماهی که متأسفانه سفارش 
بسیاری از پزشکان است بلغم زاست و موجب سکته و 

تومورهای مختلف می گردند!
با هورمونها  پرورشی  ماهی  و  مرغ  آیا می دانید گوشت 

هستند که عوارض متعدد به بار می آورند!
آیا می دانید سرکه های صنعتی از اسید استیک محلول 
در آب بعالوه اسانسها و رنگها هستند که همگی بسیار 

مضرند!
آیا می دانید قیمت روغن های مایع مثل آفتابگردان اگر 
واقعی باشد حدود ۱۲ الی ۱۵ هزار تومان خواهد بود ولی 
اآلن در بازار 9۰۰ الی 8۰۰ تومان است که از یک کیلو 

تخم آفتاب گردان ارزانتر است!

پارافین  از  آیا می دانید بیشتر محتوای روغن های مایع 
خوراکی که محصول پاالیشگاه های نفت است درست شده 
است که کلسترول خون را افزوده موجب چربی خون و ... 

می شود که کشنده است!
آیا می دانید جهت براق شدن خیار گلخانه ای از روغن مالی 
خورشید  نور  ندیدن  بدلیل  گلخانه ای  خیار  و  استفاده 

سرطان زا و خطرناک اند.

گوشتمرغوماهیبلغمزاست!

چراانسانبهطبیعتنیازدارد
اتو شومان، دانشمند آلمانی که استاد دانشگاهی در 
مونیخ بود، سالها پیش به کمک دانشجویان خود 
مشغول مطالعه بر روی مطلبی بود که بعداً به طنین 

شومان معروف شد.
 این دانشمند که بعداً از طریق پروژه گیره کاغذ وارد 
آمریکا شد، به این نتیجه رسید که کره زمین یک 
سیگنال الکتریکی از خودش تولید می کند که این 

سیگنال، فرکانسی تقریبی بین 8 تا ۱۰ هرتز دارد.
اختراع  توسط  برگر  وارنر  نام  به  دیگری  دانشمند 
دستگاهی به نام EEG و مطالعه بر روی فرکانس 
آلفای مغز انسان، به این نتیجه رسید که مغز انسان 
نیز فرکانس آلفایی بین 8 تا ۱۰ هرتز تولید می کند.

 این دو عدد اصاًل اتفاقی نیست.
 این نشان می دهد که زمین نیز مانند انسان یک 
موجود زنده است و توسط کوه های آتشفشانی نفس 
می کشد و طنین شومان، همان ضربان قلب اوست 

یا می توانیم بگوییم فرکانس کاری مغز اوست.
 دقت کنید که خالقیت و استرس و خیلی از مطالب 
انسانی دیگر در ناحیه کاری سیگنال آلفاست و اگر 
فرکانس  با  آلفا  به طور طبیعی سیگنال  مغز شما 
حدوداً بین 8 تا ۱۰ هرتز تولید کند، شما استرس 

نخواهید داشت.
 فرکانس آلفا بر ایمنی و عملکرد سیستم دفاعی 

بدن شما تأثیر مستقیم دارد.
دانشمند دیگری به نام »دوبر« به همکاری پروفسور 
شومان بر روی رابطه بین سیگنال آلفای مغز انسان 
با تعجب  و طنین شومان زمین تحقیق کردند و 
فراوان به این نتیجه رسیدند که هم مغز انسان و هم 
طنین شومان زمین دقیقاً فرکانسی معادل 7.83 

هرتز دارد. بسیار تعجب برانگیز و جالب است.
پالنک  آزمایشگاه  در  نیز  »ویور«  نام  به  دانشمندی 
مردم  به مدت سی سال روی  را  آزمایشات دیگری 
انجام داد و این تحقیقات بر روی سیگنال های مغز 
در حال خواب وبیداری بود. او این نتیجه را گرفت که 
اگر انسان در معرض طنین شومان زمین با فرکانس 
7.83 هرتز قرار بگیرد، استرس از وی دور می شود و 
همچنین سیستم ایمنی و دفاعی بدن خیلی خوب کار 
می کند و عالئم بیماری از بدن انسان ناپدید می شود.

حتی در معرض طنین شومان زمین بودن باعث 
دفع افسردگی خواهد شد.

 درواقع طنین شومان زمین با طنین شومان مغز 
و  مشکالت  دچار  انسان  شود،  هماهنگ  اگر  ما 

بیماری های جسمی و روانی نمی شود.
سال ۲۰۱۴  تا  زندگیست.  طنین  شومان،  طنین 
اما  داشت  را  فرکانس 7.83  طنین شومان همان 
پس از آن این طنین حتی به ۱6 و 3۰ هم رسید 

ولی اکثر اوقات بر روی عدد 7.83 قرار داشت.
این مطلب نشان می دهد که فرکانس تولیدی زمین 
در حال تغییر است و انسان باید خودش را با این 
طنین هماهنگ کند اگر انسان با طبیعت عجین 
باشد و در طبیعت حضور مداوم داشته باشه، طنین 
شومان زمین میتواند طنین شومان مغز ما را تحت 
تأثیر قرار بدهد و خیلی راحت ما بدون استرس و 

بیماری زندگی کنیم.
اهالی روستا بخاطر خوردن غذاهای طبیعی نیست 
که عمر طوالنی دارن. اونا با طبیعت عجین هستن.

طنین  با  میتونه  انسان  که  دیگه  راه های  از  یکی 

شومان همگام بشه، مدیتیشنه.
 فرکانس شومان یا نبض زمین 83/7 هرتز است که 
فرکانس »اوم« هم به آن می گویند، ولی ازآنجاکه 
هم  فرکانس  این  است  صعود  حال  در  هم  زمین 

افزایش پیدا می کند
 و ما این روزها شاهد پیک هایی در حد 3۰، ۴۰، 
۵۰، ،6۰ 7۰، هرتز هستیم که خیلی سردردهای 

میگرنی یا اضطراب ها به همین دلیل است.
پس مدتیشین کنید و هر هفته حتی شده ۱ ساعت 
رو در طبیعت بگذرونید تا بدن و مغزتون آروم بشه 

و ذهن بتونه خودش رو از نو پیدا کنه.

طرزتهیهبرشتوكنخودچیدورنگ

استاد مرضیه سوزن بر
مواد الزم:

آرد سفید: ۲۰۰ گرم
آرد نخودچی: ۵۰ گرم

کره: ۲۰۰ گرم
پودر قند: ۱۵۰ گرم

هل: ۲ قاشق چای خوری
شکالت تخته ای برای تزیین: به میزان الزم

رنگ پودری خوراکی برای تزیین: به میزان الزم
چند نکته:

- به جای کره می توانید از روغن جامد نیز استفاده 
کنید، اما میزان آن را باید به ۱7۵ گرم کاهش دهید.

- به جای پودر قند، می توانید شکر را آسیاب کنید و 

استفاده نمایید.
- هر قاشق غذاخوری پر از آرد یا شکر معادل ۲۵ 

گرم است.
۱- طرز تهیه برشتوک:

آرد را درون یک ماهیتابه بریزید و روی حرارت بسیار 
توجه  دهید.  تفت  دقیقه  الی ۴۵  مالیم حدود 3۰ 
داشته باشید که نباید رنگ آرد تغییر کند، فقط باید 

خامی آن از بین برود.
در ادامه آرد سفید را الک کنید.

اکنون نوبت آرد نخودچی است. به طریق مشابه آن 
را تفت دهید تا خامی آن گرفته شود و سپس الک 

کنید.
اکنون هر دو آرد را با یکدیگر مخلوط کنید و کاماًل 
بهم بزنید و مجدداً روی شعله بسیار مالیم گاز قرار 

می دهید.
مدتی  باید  را  کره  اضافه می کنید.  را  کره  بالفاصله 
تا به دمای  نمایید  از فریزر خارج  از استفاده  پیش 

محیط برسد.
دائماً مواد را بهم بزنید تا کره ذوب شود.

با آرد مخلوط شد،  وقتی که کره ذوب شد و کاماًل 
شعله را خاموش کنید.

مخلوط آرد و کره را در ظرف دیگری بریزید تا خنک 
شود.

سپس پودر قند و هل را نیز به آن اضافه و مخلوط 
کنید تا یکدست شود.

نفره  قالب سیلیکونی تک  را درون  اکنون شیرینی 
ریخته و با دست یا پشت قاشق فشار دهید تا کاماًل 

مواد منسجم شود.
سپس شیرینی را به مدت 3 الی ۴ ساعت در یخچال 

قرار دهید.
سپس شیرینی را از یخچال خارج کنید و از قالب 

دربیارید.
برای تزئین برشتوک، شکالت را به روش بن ماری 

ذوب کرده و درون مالد بریزید.
مالد را به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه در فریزر بگذارید 

تا کاماًل سفت شود.
اکنون شکالت ها را از مالد خارج کنید.

در صورت تمایل مقداری رنگ پودری خوراکی را در 
اندکی آب مقطر حل کنید و با استفاده از قلمو روی 

شکالت ها بزنید.
اکنون شکالت ها را روی برشتوک ها قرار دهید.

چند نکته:
- آرد نخودچی به زمان تفت کمتری نسبت به آرد 
سفید احتیاج دارد، بنابراین تا زمانی باید حرارت ببیند 

که بوی خامی آن گرفته شود.
- هیچگاه آرد سفید و آرد نخودچی را برای تفت دادن 
با یکدیگر مخلوط نکنید، زیرا زمان تفت دادن آن ها 

متفاوت است.
- هیچگاه از روغن مایع به جای کره استفاده نکنید، 
یا روغن جامد مسنجم کردن آرد  زیرا وظیفه کره 

است و روغن مایع نمی تواند این کار را انجام دهد.
- درصورتی که به قالب سیلیکونی دسترسی ندارید، 
می توانید از هر قالب دیگری استفاده کنید، به این 
صورت که قالب را اندکی چرب کنید و برشتوک را 

درون آن بریزید، سپس برش بزنید و خارج کنید.
۲- طرز تهیه برشتوک شکالتی

برای تهیه برشتوک شکالتی از مواد اولیه ای مشابه 
قبل استفاده می شود، با این تفاوت که میزان ۵۰ گرم 
از آرد سفید را کم کنید و به جای آن از ۵۰ گرم پودر 
کاکائو استفاده کنید. طرز تهیه این نوع شیرینی به 

شرح زیر است:
به روال قبل آرد سفید و آرد نخودچی را جداگانه 
تفت داده و الک کنید، سپس با یکدیگر مخلوط کنید.

از الک رد کنید و به آرد  اکنون پودر کاکائو را که 
بیفزایید و مخلوط کنید.

مواد را روی شعله بسیار مالیم اجاق گاز قرار دهید و 
بالفاصله کره را اضافه کنید.

مابقی مراحل مانند قبل خواهد بود.
این شیرینی روش های متفاوتی وجود  برای تزیین 
دارد، حتی می توانید برای تزیین روی آن عالوه بر 
شکالت از مغزجاتی مثل پسته، خالل بادام و... نیز 
استفاده کنید. می توانید هر دو نوع برشتوک را تهیه 
کنید تا هنگامی که در ظرف می چینید دورنگ باشند 
و ظاهری بهتری پیدا کنند. همچنین می توانید از 
مغریجات مختلف یا قالب های مختلف استفاده کنید 
تا تنوع بیشتری در ظاهر شیرینی ایجاد شود. حتی 
می توانید از چندرنگ پودری خوراکی استفاده کنید. 
این شیرینی باوجوداینکه مواد اولیه زیادی احتیاج 
ندارد و روش پخت آسانی نیز دارد، اما از طعم بسیار 

خوبی برخوردار است.

دانستنیهایخودرو
قسمت دوم
گردآورنده: 

فریدون مرواریدی
از  تایم  تسمه  چطور 

تایم خارج می شود؟
پاره شدن، شل یا سفت بودن و خرابی دندانه های 
تسمه تایم از عوامل اصلی آسیب دیدن آن است.
چه عواملی موجب  می شوند که تسمه و 

دندانه های آن آسیب  ببینند؟!
 از مهمترین دالیل پارگی تسمه تایمینگ  وارد 
شدن فشار بیش ازحد به این قطعه است. دور 
از  استفاده  یا  مدت زمان طوالنی  در  باال  موتور 
از  می توان  را  سرباالیی  در  نامناسب  دنده های 

می آورند؛  فشار  خودرو  به  که  دانست  مواردی 
البته در این مواقع نه تنها این قطعه بلکه سایر 
می گیرند.  قرار  زیاد  تحت فشار  هم  قطعات 
استفاده ناگهانی از دنده معکوس و جابه جا بودن 
دنده های تسمه تایم هنگام زمان گیری تایم نیز 
از دیگر عوامل مؤثر در پارگی این قطعه هستند.

خاطرنشان کنم  که نصب اولیه تسمه تایمینگ 
اهمیت زیادی دارد. بی توجهی به عالئم مخصوص 
نصب و جا انداختن نادرست آن معموالً از عوامل 
هاست.  تایمینگ  تسمه  دیدن  آسیب  پنهان 
برای مثال بیش ازاندازه سفت بستن تسمه باعث 
خراب شدن قطعه تسمه سفت کن و درنهایت 

پاره شدن آن می شود.

از کجا بفهمیم تسمه تایم پاره شده است؟
پاره شدن تسمه تایم بیشتر در حال حرکت مخصوصاً 
در جاده رخ می دهد، پس اگر در حال حرکت ماشین 

خاموش شد به هیچ عنوان استارت نزنید.
بفهمید  می توانید  ساده  حرکت  یه  با  بلکه  
تسمه پاره شده است یا خیر و از چند میلیون 
تومان خسارت به موتور در هنگام استارت زدن 

جلوگیری کنید.
اگر این اتفاق افتاد به هیچ عنوان  استارت نزنید. 
ماشین را در دنده یک گذاشته و ُهل داده اگر 
ماشین در دنده بود و حرکت کرد تسمه پاره 
شده و باید یدک کش خبر کنید و اگر ماشین 

حرکت نکرد یعنی تسمه سالم است.
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رامهرمز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
تغییر  از  جلوگیری  راستای  در  کرد:  اعالم 
در  غیرمجاز  ساخت وسازهای  و  کاربری ها 
اراضی زراعی و باغ ها و مطابق با تبصره ۲ 
ماده ۱۰، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغها، ))۹(( مورد تغییر کاربری غیرمجاز، 
پی کنی،  و  کشی  فنس  دیوارکشی،  شامل 
مجموعاً به مساحت ۱۴ هزار و ۹۵۰ مترمربع 

در تاریخ ۲۹ بهمن قلع وقمع، گردید.
فوق،  موارد  اجرای  گفت:  مهرابی  فرشاد 
شهرستان  دادستان  نماینده  حضور،  با 
رئیس  انتظامی،  نیروی  مأموران  رامهرمز، 
استان  کشاورزی  اراضی  حفاظت  یگان 
رامهرمز،  کشاورزی  جهاد  مدیر  خوزستان، 
مسئولین حراست و امور اراضی، کارشناس 
حقوقی  کارشناس  و  کاربری  حفظ  گشت 
در  رامهرمز،  کشاورزی  جهاد  اراضی  امور 
اراضی روستاهای سرچشمه و گاللدون )قلعه 

مالبندر( انجام شد.
او افزود: الزم به ذکر است، در میانه انجام 
دادگستری  محترم  ریاست  فوق،  عملیات 

شهرستان رامهرمز )حجت االسالم مرعشی( و 
دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان 
با  نژاد(،  هاشمی  )حجت االسالم  رامهرمز 
بازدید از محل موردنظر، در خصوص حسن 

انجام کار، دستورات الزم را ابالغ نمودند.
مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز در ادامه عنوان 
کرد: طی دو ماه گذشته با همکاری مجموعه 
ارگان های  سایر  و  انتظامی  نیروی  قضایی، 
مربوطه با مدیریت جهاد کشاورزی رامهرمز، 
مجموعاً ۲۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به 
مساحت ۳۸۲۴۰ مترمربع، در اراضی زراعی 
و باغی شهرستان رامهرمز مورد قلع و قمع 

قرار گرفته است.
او در پایان گفت: حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغها و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز 
در اراضی کشاورزی، طبق قوانین و مقررات 
الزم  و  داشت  خواهد  ادامه  کاربری،  حفظ 
است همشهریان محترم نسبت به دقت در 
مجوزات  اخذ  و  غیرمسکونی  اراضی  خرید 

اقدامات الزم را انجام دهند.

پیگیری عملیات قلع و قمِع تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی رامهرمز

آنچه واقعیت است این است که بر اساس 
مصوبه ملی حقوق شهروندی همه مشاغل 
پرسروصدا الزام است که از سطح شهر بیرون 
به  ویژه  شهرک هایی  عنوان  تحت  و  بروند 
از این  کار خود ادامه دهند و رامهرمز هم 
نیست  مستثنا  شده  دیر  بسیار  گرچه  امر 
انجام  پیشین  دهه های  در  می بایست  و 

می گرفت که متأسفانه کوتاهی شده است.
اصناف  اتاق  رئیس  نژاد  قاسم  علی رضا 
رامهرمز در این رابطه گفت: ما مصوبه داریم 
که مشاغل پرسروصدا باید به بیرون از شهر 
منتقل شوند و در رابطه با این گونه مشاغل 
ما  به  روزانه  متعددی  مردمی  شکایت های 

گزارش می شود.
داد: در سال ۸۴ قطعه زمینی در  ادامه  او 
کنار پارک کوهستان به این مسئله اختصاص 
کوتاهی های  و  مشکالت  براثر  که  یافت 
آن  احداث  عملیات  زیادی  مدت  فراوان، 

راکد ماند و پیشرفتی نداشت، هم اکنون ما 
و صاحبان قطعات باید با کمک و مساعدت 
همدیگر این مجموعه را به سرانجام برسانیم 
که در این صورت ۸۰ کسبه پرسروصدا به 

آن مکان منتقل می شوند.
در  افزود:  رامهرمز  اصناف  اتاق  رئیس 
یک  خوب  بسیار  همکاری  با  جاری  سال 
که  بالاستفاده ای  مکان  بومی؛  سرمایه گذار 
تا  شدیم  مذاکره  وارد  بود  وی  به  متعلق 
به عنوان شهرک مشاغل پرسروصدا آن را هم 

راه اندازی کنیم.
او همچنین گفت: امتیاز ویژه این مکان آماده 
بودن زیرساخت ها ازجمله آب، برق، گاز و 

مغازه های آماده است.
قاسم نژاد ابراز داشت: در این مکان هر مغازه 
به قیمت کارشناسی به فروش می رسد و با 
توجه به این که دارای سند است ۵۰ درصد را 
خریدار به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد 

و ۵۰ درصد مابقی را با موافقتی که یکی از 
بانک ها نموده به صورت وام دریافت خواهند 

کرد.
صنوف  همه  اساس  این  بر  کرد:  تأکید  او 
مزاحم و پرسروصدا به بیرون از شهر منتقل 
می شوند و مراجعه کننده به یک مکان برای 

انجام کارش مراجعه می کند.
داشت:  اذعان  رامهرمز  اصناف  اتاق  رئیس 
البته هیچ گونه اجباری به حضور کسبه در 
این محل نیست و کسبه محترم می توانند با 
تشکیل تعاونی، اقدام به خرید زمین و تغییر 
کاربری در هر نقطه ای بیرون از شهر بنمایند 
و هر چه سریع تر از هسته مرکزی شهر خارج 

شوند.
قاسم نژاد در پایان گفت: متأسفانه رسانه ای 
استقالل  از  که در فضای مجازی مدام دم 
کند،  ما  از  پرسشی  این که  بدون  می زند 
انگشت اتهام را به سمت اتاق اصناف و فرد 

سرمایه گذار نشانه رفته و از زدوبندهای پشت 
پرده حرف زده که جای تأسف دارد.

پی نوشت:
مشارکت  نیازمند  شهرستان  هر  توسعه 
هر  است.  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 
سرمایه گذاری که سرمایه اش را برای انجام 
کاری به کار می بندد به دنبال درآمد قانونی 

خود نیز خواهد بود و هیچ ایرادی ندارد.
متأسفانه در رامهرمز افرادی با نشر مطالبی 
بر  عالوه  مجازی  فضای  در  واقع  خالف 
این که خود تالشی برای جذب سرمایه گذار 
نیز  سد  گفتارشان  و  کالم  با  نمی کنند، 
ایجاد می کنند؛ بنابراین اگر سرنوشت یک 
دهیم  قرار  مدنظر  این گونه  را  شهرستان 
روزبه روز در قهقرای تنگ نظری فرو خواهیم 

رفت و عقب گرد خواهیم کرد.
»بدا به حال شهر ما و بدا به حال مردم شهر ما«

خروج مشاغل پرسروصدا از سطح شهر رامهرمز/از حرف تا عمل

۱5۰ دانش آموز روستای بغدک مدرسه ندارند!/ 
تاکی منزل مسکونی جای مدرسه را برای دانش آموزان بگیرد

حدود ۱۰ سال هست که روستای بغدک در سه کیلومتری مرکز شهر، 
فاقد مدرسه ابتدایی هست.

این روستا بالغ بر ۱۵۰ )صدوپنجاه( نفر دانش آموز ابتدایی دارد که مدت 
۱۰ سال است در یک خانه استیجاری آموزش می بینند. خانه ای که برای 

اعضای یک خانواده حداکثر ۵ یا ۶ نفری ساخته شده است.
در این سال ها عالوه بر آمد و رفت نمایندگان مجلس االن ششمین رئیس 
اداره آموزش وپرورش هم منصوب شد و کلکسیونی از چندین فرماندار و 

بخشدار و شورا و...
هیچکدام کاری نکردند و یا اگر اقدامی کردند هیچ نتیجه ای نداد. هرسال 

میگن زمین خریداری شده. بودجه آماده شد.
با پیمانکار قرارداد بستیم، بزودی شروع میشه.

یه مدت میگفتن یه نفر خیر مدرسه ساز قول داد.
یه سال میگفتن مشکل زمین هست. خالصه ده سال گذشت.

۱۵۰ دانش آموز توی این اوضاع و احوال کرونا در یک منزل مسکونی 
تحصیل می کنند.

نماینده محترم شهرستان جناب آقای متینیان لطفاً مشکل دانش آموزان 
بغدک راحل نمایید.

 اخبار کوتاهصدای مردم

خیروبرکت بارش باران برای عشایر 

تأمین آب برای دام و علوفه  تر )مراتع( همواره دو دغدغه مهم عشایر 
تا  اخیر  بارندگی  در مواقع خشکسالی و کمبود آب می باشد که 
حدودی دغدغه های آنان را مرتفع کرده است. و موجب خوشحالی 

آنها شده است.
روابط عمومی اداره امور عشایر رامهرمز 

حذف دفترچه های درمان تأمین اجتماعی از اول اسفند ۹۹
دکتر صادق جلیلی مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان گفت: از اول 
اسفند سال جاری چاپ دفترچه های تأمین اجتماعی متوقف می گردد 
و کارت ملی یا شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی جایگزین دفترچه 

خواهد شد.
و  به پزشک  مراجعه  برای  اسفند  اول  از  افزود:  مدیر درمان خوزستان 
مؤسسات تشخیصی و درمانی نیازی  به ارائه دفترچه نیست و تمامی 
بیمه شدگان قبل از مراجعه به مراکز درمانی می توانند نسبت به استعالم 
استحقاق درمان از طریق یکی از روش های زیر اقدام و از پوشش بیمه 

درمان خود اطمینان حاصل کنند:
در بخشنامه ای که ابتدای هفته از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر 
شد آمده است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات )ویزیت، 
تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، 
فیزیوتراپی و …(، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه کنندگان 
اول  از  و درمانی، چاپ دفترچه های درمانی جدید  خدمات تشخیصی 

اسفندماه سال ۱۳۹۹ متوقف می شود.
 در همین رابطه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به نکات زیر توجه 

کنند:
۱- در زمان مراجعه به پزشک و مؤسسات تشخیصی و درمانی الزامی به 

ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
۲- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل 
به  این سازمان  به سایت  با مراجعه  دریافت خدمات درمانی می توانند 
نشانی  eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل 
مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه )موبایل( خود در درگاه مذکور 

اقدام کنند.
۳- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به 
مراکز درمانی می توانند نسبت به استعالم استحقاق درمان از طریق یکی 
از روش های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل کنند:

و  کدملی  ورود   ،medical.tamin.ir سایت  به  مراجعه  اول:  روش 
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

اعتبار  )استعالم   ۱ گزینه  انتخاب   ،۱۴۲۰۴# شماره گیری  دوم:  روش 
درمانی(، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش سوم: شماره گیری #۱۱۴۲۰۴*، ورود کدملی و مشاهده وضعیت 
پوشش بیمه درمان

pwa. سایت  به  مراجعه  موبایل،  اپلیکیشن  از  استفاده  چهارم:  روش 
tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش پنجم: شماره گیری #۱۶۶۶*، انتخاب گزینه ۱ )استحقاق سنجی(، 
ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

۴- در مواردی که بیمه شده بر اساس نتایج دریافتی از روش های فوق 
یا اعالم مراکز درمانی، فاقد استحقاق درمان است، در صورت اعتراض 

می تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ پیگیری کند.
۵- تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری می توانند خالصه 
سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه eservices.tamin.ir در 

پنجره )منوی( مخصوص بیمه شدگان مالحظه کنند.
۶- تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، می توانند 
با ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک این سازمان )ep.tamin.ir( و 
دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند. در 
صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت 
و ثبت شماره تلفن همراه )موبایل( متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت 
به ثبت خدمات پزشکی )اعم از انجام ویزیت، تجویز دارو و سایر خدمات 

تشخیصی و درمانی…( در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می کند.
امکان  چنانچه  قرارداد،  طرف  پزشک  به  بیمار  مراجعه  صورت  در   -7
استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه 

نسخه نویسی و…( میسر نباشد.
 پزشک پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی /شناسنامه /

دفترچه درمانی و استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان )پوشش 
بیمه درمان(، نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص مطب  /مرکز 

درمانی )ترجیحا در قطع A5( اقدام  می کند.
۸- پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد می توانند 
مورداستفاده  سامانه های  یا  سازمان  الکترونیک  سامانه های  به  بااتصال 
نمایند. در صورت عدم  اقدام  الکترونیک  به نسخه نویسی  خود، نسبت 
امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع 
سامانه نسخه نویسی و…(، پزشک می تواند دستور پزشکی را در سرنسخه 

مخصوص مطب /موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.
۹- در صورت عدم نسخه نویسی الکترونیک، بیمار می تواند نسخه کاغذی 
پزشک معالج را به داروخانه ها و یا مؤسسات پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه 

کرده و خدمات موردنیاز خود را دریافت کند.
پزشک  توسط  تجویزشده  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  تمامی   -۱۰
پرونده  در  کدملی  استناد  به  کاغذی  یا  و  الکترونیک  نسخه  به صورت 
کدملی  از  استفاده  بنابراین  می شود؛  ثبت  بیمه شده  شخص  سالمت 
»غیر« و »من غیرحق« ضمن مغایرت با موازین حقوقی می تواند در روند 

تشخیص و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل کند.

معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد:
من مسئول تمام کلیپ های افشاگرانه منتشرشده هستم، 

دستگیرم کنید!
اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات  ارتباطات  استاد  محمد سلطانی فر 
با اشاره به ماجرای درگیری نماینده مجلس با سرباز نیروی انتظامی و 
تخریب آلونک یک شهروند جنوبی که مسئولین پیگیر بودند فیلمش 
توسط چه کسی منتنشر شده است گفت: به جای ریشه یابی مسئله اولین 
کاری که می کنند این است که ببینند چه کسی فیلم را منتشر کرده 
است. درحالی که به جای این همه تالش برای یافتن منتشرکننده محتواها، 
روابط عمومی های ما باید یاد بگیرند چگونه با یک خبر درست یا غلط یا 
افشاگرانه برخورد کنند. از اکنون به بعد هر فیلم افشاگرانه ای که در فضای 
مجازی پخش شود من مسئولش هستم و اگر قرار است باکسی برخورد 

کنند، من باید دستگیر شوم.

 اخبار کوتاهخبر

یک خبر از نیروی انتظامی ایذه 

مأموران پلیس امنیت عمومی باکار اطالعاتی در خصوص چندین فقره 
تیراندازي جرحي، خسارتي و همچنین تیراندازي هاي هوایي به قصد ایجاد 
رعب و وحشت در بین شهروندان داشتند را شناسایی و دستگیری آنان را 

در دستور کار خود قراردادند.
 متهمان پس از انجام اقدامات مجرمانه به استان های همجوار متواری 
می شدند که مأموران پلیس امنیت عمومی با تالش های شبانه روزی بامداد 
امروز با هماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه هر 
۳ متهم مذکور در شهرستان ایذه دستگیر کردند؛ و تعداد دوقبضه سالح 

جنگی و مهمات مربوطه از مخفیگاه آنان کشف گردید.

دستگیري عوامل تیراندازي غیرمجاز در »رامهرمز«
فرمانده انتظامي شهرستان رامهرمز از دستگیري عامالن تیراندازي در 

یکی از محالت این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ “نجم الدین سهرابي« در خصوص جزییات این خبر در گفتگو 
با خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه اظهار کرد در پي تیراندازی به سمت 
دو نفر از شهروندان در آبان ماه سال جاري توسط افراد ناشناس در یکی 
از مناطق شهرستان رامهرمز مراتب بصورت ویژه در دستور کار مأموران 

امنیت عمومي و پلیس آگاهي این فرماندهي قرار گرفت.
وي افزود: مأموران پلیس آگاهي رامهرمز با اقدامات اطالعاتی و فنی ۴ 
عامل تیراندازي به هویت های معلوم را شناسایي و پس از هماهنگي با 
مرجع قضائي طي عملیاتي غافلگیرانه ۳ نفر از متهمان را در مخفیگاهشان 
در این شهرستان و یک نفر را با اخذ نیابت قضائی در یکي از شهرستان های 

همجوار دستگیر کردند.
وی بیان داشت: در بازرسي از مخفیگاه متهمان ۱ قبضه اسلحه شورشي 

استفاده شده در تیراندازي کشف شد.
این مقام انتظامي در ادامه بیان داشت: متهمان در بازجویی های پلیس 
ضمن اعتراف به بزه انتسابي علت تیراندازي را اختالفات شخصي عنوان 

کردند.
سرهنگ سهرابی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با قرار مناسب روانه زندان شدند 
مأموران  کار  دارندگان سالح های غیرمجاز در دستور  با  برخورد  افزود: 
انتظامي شهرستان قرار دارد و پلیس با افرادي که بخواهند با اقدامات 
مجرمانه خود باعث سلب آسایش و آرامش شهروندان شوند، با قاطعیت و 

برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کشف ۶۴۰ کیلوگرم مواد مخدر در خوزستان
سردار صالحی، فرمانده انتظامی خوزستان: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان با کار اطالعاتی طی چند روز گذشته ۶ دستگاه خودروی 
سواری حامل مواد مخدر را در محورهای مواصالتی شهرستان های »اهواز، 

ماهشهر، هندیجان و بهبهان« شناسایی و متوقف کردند.
 در بازرسی از خودروهای توقیفی در مجموع ۶۳۹ کیلوگرم مواد مخدر 

شامل: ۶۲۰ کیلوگرم تریاک و ۱۹ کیلوگرم حشیش کشف شده است.
 در این ارتباط ۶ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

کشف و ضبط ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان رامهرمز

حجت االسالم هاشمی نژاد دادستان عمومی و انقالب رامهرمز شهرستان 
رامهرمز اعالم کردند: به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل 
از روابط عمومی دادگستری شهرستان رامهرمز در پی اخبار و اطالعات 
واصله و گزارش پلیس مواد مخدر شهرستان مبنی بر حمل و نگهداری 
حدود ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در مسیر جاده بهبهان 
به رامهرمز با دستور قضایی و اقدام و اجرای دستور به موقع فرماندهی 
انتظامی و مأمورین هوشیار مبارزه با مواد مخدر، تعداد شش خودرو که 
بصورت کاماًل حرفه ای در حال نقل مواد مخدر بوده اند شناسایی و در 
موقعیت مناسب در تله مأموران مواد مخدر قرارگرفته و با تعقیب و گریز 
تعداد چهار متهم دستگیر و یک متهم دیگر در حین فرار مصدوم که 
جهت رسیدگی پزشکی ابتدا به بیمارستان مادر انتقال داده شد و سپس 

به یکی از بیمارستان های شهرستان اهواز اعزام شد.
شایان ذکر است کلیه مواد مخدر مذکور کشف و ضبط گردید.

دادستان شهرستان رامهرمز در پایان از تالش فرماندهی انتظامی تشکر 
نمودند.

 اخبار کوتاهانتظامی

قابل توجه همشهریان محترم رامهرمزی
به  درصورت داشتن هرگونه عالئم مشکوک 
کرونا یا سرماخوردگی جهت بررسی بیشتر، 
اقدامات  انجام  و  کوید  رایگان  تست  گرفتن 
درمانی می توانید به مراکز ذیل مراجعه نمائید:

الزم به ذکر است که پرسنل بخش بهداشت 
در راستای طرح شهید سلیمانی جهت گرفتن 
تست کووید، درمان و قرنطینه کردن بیمار 
و اطرافیانش و همچنین ارائه ی آموزش های 
الزم به منازل بیماران مثبت مراجعه می نمایند 

لطفاً همکاری فرمایید.
۱- مرکز منتخب کووید )مرکز ۱۶ ساعته(

آدرس: رامهرمز، اورژانس بیمارستان امام
ساعت فعالیت هرروز صبح و عصر

۲- مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 
یک

آدرس: رامهرمز طالقانی غربی
ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر

شهری  سالمت  جامع  خدمات  مرکز   -۳
روستایی شماره ۲

آدرس: رامهرمز فاز چهار، نرگس ۹
ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر

شهری  سالمت  جامع  خدمات  مرکز   -۴
روستایی کیمه

آدرس: رامهرمز انتهای بلوار کیمه
ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر

روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز   -۵
صالح نژاد

آدرس رامهرمز: روستای بنه کریم
ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر

روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز   -۶
باصدی

آدرس: رامهرمز روستای باصدی
ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر

روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز   -7

سلطان آباد
آدرس: رامهرمز شهر سلطان آباد

ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر
روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز   -۸

رودزرد

آدرس: رامهرمز شهر رودزرد
ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر
۹- مرکز خدمات جامع سالمت روستایی باوج
آدرس: رامهرمز، بخش ابوالفارس روستای باوج
ساعت فعالیت: شنبه تا پنجشنبه صبح تا ظهر

قاسم سلیمانی دشتکی، از دشتک شهرستان 
اردل استان چهارمحال بختیاری آمد.

 سلیمانی دشتکی استاندار جدید خوزستان 
و استاندار قبلی ایالم )زاده ۱۳۳۴، دشتک(، 
از  سازندگی،  کارگزاران  سیاسی  فعال 
رفسنجانی  هاشمی  علی اکبر  طرفداران 
بختیاری  و  چهارمحال  استان  استاندار  و 
تحصیل کرده  وی  بود.  یازدهم  دولت  در 
اصفهان  دانشگاه  روانشناسِی  کارشناسی 
هیئت  توسط  مهر ۱۳۹۶  در ۲  است. وی 
و  منصوب  ایالم  استاندار  به عنوان  دولت 

معرفی گردید.
قاسم سلیمانی دشتکی از ۱۵ آبان ۱۳۹۲ تا ۲ 
مهر ۱۳۹۶ استاندار چهارمحال و بختیاری بود.

اطالعات شخصی:
زاده: دشتک در شهرستان اردل در استان 

چهارمحال و بختیاری
حزب سیاسی: کارگزاران سازندگی

محل تحصیل: کارشناسی رشته روانشناسی 
دانشگاه اصفهان
سوابق اجرایی:

سال  از  را  خود  فعالیت  سلیمانی،  قاسم 
۱۳۵7 در آموزش وپرورش استان چهارمحال 
و بختیاری آغاز کرد. وی ابتدا دبیر و مدیر 
دبیرستان های اردل و شهرکرد بود. وی در 
مناصب اجرایی و مدیریتی مختلف ازجمله؛ 
استان  روانشناسی  آموزشی  گروه  رئیس 
چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعاون استان 

چهارمحال و بختیاری )از ۱۳7۶ تا ۱۳7۹(، 
 ۱۳7۹ )از  اصفهان  استان  تعاون  مدیرکل 
اجتماعی  امور  و  کار  مدیرکل   ،)۱۳۸۲ تا 
استان اصفهان )از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳( و معاون 
برنامه ریزی، اداری و مالی استانداری خراسان 

جنوبی در کارنامه خود دارد.
استان  در  زن  بخشدار  انتصاب  اقدامات: 
چهارمحال و بختیاری برای اولین بار بعد از 
انقالب، در زمان استانداری سلیمانی انجام شد. 
طی سفر حسن روحانی و هیئت دولت به 
استان چهارمحال و بختیاری در ۱۵ مرداد 
۱۳۹۳، قاسم سلیمانی استاندار چهارمحال 
و  پالکارد  هرگونه  نصب  بختیاری،  و 
از  استقبال  برای  دولتی  تبلیغاتی  بنرهای 

و  ممنوع  را  هیئت دولت  و  رئیس جمهور 
خالف قانون دانست. او این کار را فقط بر 
عهده مردم و سازمان های مردم نهاد دانست. 
سلیمانی چاپ و نصب بنرهای خیرمقدم در 
ادارات و مسیرهای استقبال و تجمع مردمی 
به رئیس جمهور و وزرا با استفاده از امکانات 

دولتی و بیت المال را ممنوع اعالم کرد.

استاندار جدید خوزستان را بشناسید

استانداری  حقوقی  و  بازرسی  مدیرکل 
خوزستان گفت: در بازرسی های انجام شده از 
ادارات خوزستان مشخص شد که متأسفانه 
پروتکلهای  استان  بانکهای  و  ادارات  اغلب 

بهداشتی کرونایی را رعایت نمی کنند.
کارشناسان  داشت:  اظهار  ثبوتی  ناظم 
هفته  یک  طی  کل  اداره  این  بازرسان  و 
اخیر بازدیدهای سرزده از ادارات استان به 

عمل آورده اند که مشخص شد.
کارمندان  اغلب  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
پروتکل های  استان  اداری  دستگاههای  و 
بهداشتی شامل استفاده از ماسک، بهره مندی 
گندزدائی  کارکنان،  حضور  یک سوم  از 
ورودیها و نیز سالنها، نصب اپلیکیشن ماسک 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را در دستور 

کار خود قرار نداده اند.

وی اضافه کرد: به دستور استاندار خوزستان 
قضائی،  دستگاه  انتظامی،  نیروی  از  تیمی 
بازرسان استانداری و بهداشت و درمان روز 
بازدید  اهواز  شهر  ورودی های  از  یکشنبه 
کرده و اوضاع را از نزدیک بررسی کردند که 
نتایج این بررسی ها  در ستاد استانی مبارزه 
با کرونا مطرح و تصمیم گیری نهائی در این 

ستاد اتخاذ خواهد شد.
استان  در  راهور  و  پلیس راه  گفت:  وی 
ورود  از  که  هستند  ملزم  خوزستان 
خودروهای بومی به شهرهای قرمز و نارنجی 
استان جلوگیری کنند و از خروج خودروهای 

بومی هم ممانعت به عمل آورند.
خوزستان  استانداری   بازرسی  مدیرکل 
تصریح کرد: به مدیران دستگاه های دولتی 
نکردن  رعایت  در صورت  می دهیم  هشدار 

در  کرونا  به  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبات 
به ستاد  آنها  تخلف  پرونده  مربوطه  ادارات 
ملی مبارزه با کرونا ارجاع تا برابر مقررات و 
دستورالعمل های مربوطه با آنها برخورد شود.

تعارف  هیچ کسی  با  کرونا  کرد:  اضافه  وی 
ندارد به همین دلیل مدیران دستگاه ها برای 
حفظ سالمتی کارکنان خود ملزم هستند 
تنها از یک سوم کارکنان خود در روز استفاده 
و  باشند  کار  دور  باید  آنها  دوسوم  و  کنند 
مدیران اجازه ندارند با تهدید کارکنان خود 
به قطع مزایا و یا اضافه کار از دورکاری آنان  

جلوگیری کنند.
دستگاه های  مدیران  همه  گفت:  ثبوتی 
اداری ملزم هستند به صورت مستمر ادارات 
خود را گندزدائی کنند و نسبت به استفاده 
کارمندان خود از ماسک حساسیت به خرج 

دهند و با کارکنانی که به هر دلیل از ماسک 
استفاده نمی کنند اخطار داده و آنان را ملزم 

به استفاده از ماسک نمایند.
است  ممکن  تاجائیکه  ادارات  گفت:  وی 
و  کنند  خودداری  ارباب رجوع  پذیرش  از 
بیشتر کارهای آنان را به صورت الکترونیکی 
و مجازی انجام داده و یا در صورت الزام به 
حضور آنان یا به زمان عادی شدن وضعیت 
کرونا موکول کنند و یا با حفظ پروتکل های 

بهداشتی امورشان را انجام دهند.
به گفته وی تنها مشاغل گروه یک مجاز به 
فعالیت در شرایط قرمز و نارنجی هستند و 
مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تا عادی شدن شرایط  
اجازه فعالیت ندارند و نیروی انتظامی و اداره 
زمینه  این  در  بیشتری  نظارت  باید  اماکن 

انجام دهند.

اغلب ادارات و بانکهای خوزستان پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند
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مسابقات فوتبال دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 
در مدرسه فوتبال یاران اهواز

بعد از سه هفته رقابت بسیار نزدیک درون مدرسه ای 
هنرآموزان سه رده، زیر ده سال، زیر دوازده سال و زیر 
سیزده سال مدرسه فوتبال یاران اهواز بمناسبت دهه 
مبارک فجر انقالب اسالمی، با معرفی نفرات برتر و کشف 
پایان  به  آموزان،  هنر  میان  از  درخشان  استعدادهای 
رسید و مراسم اختتامیه این پیکارها با حضور جمعی از 
پیشکسوتان صاحب نام و ارزنده فوتبال خوزستان، حاج 
حسن اهوازی، حاج کریم بوستانی، حاج حمید شهبازی، 
فوتبال  هیئت  محترم  دبیر  شولی  جناب  هم چنین 
خوزستان به همراه جناب پور افشار، مسئول برگزاری 
مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور در خوزستان، استاد 
ورزشی  برنامه های  تهیه کننده  و  کارشناس  ستایش 
رادیو خوزستان و حاج سعید سعودی پیشکسوت عرصه 
گزارشگری فوتبال و هماهنگ کننده برنامه های ورزشی 
رادیو خوزستان در زمین چمن ورزشگاه سردار شهید 
جهان آرا و جمع کثیری از والدین هنر آموزان برگزار 
و مدال های نفرات و تیم های برتر این مسابقات توسط 

مهمانان ویژه بطور باشکوهی اهدا گردید.
هم چنین در این مراسم از سوی حاج عباس منصوری 
مدیریت و صاحب امتیاز باشگاه و مدرسه فوتبال یاران 
اهواز از مربیان فعال مدرسه فوتبال با اهدا کارت هدیه 
تقدیر و حکم مدیر فنی مدرسه فوتبال یاران توسط 
به سید  فوتبال خوزستان  و دبیر هیئت  پیشکسوتان 

مهدی ابوس تقدیم شد.
از  هرکدام  به  یاران  فوتبال  مدرسه  تندیس  سپس 
صدور  به  نظر  پایان،  در  و  گردید  اهدا  ویژه  مهمانان 
اطالعیه رسمی ستاد کرونای استان و ابالغ آن توسط 
فوتبال خوزستان  و هیئت  اداره کل ورزش و جوانان 
مبنی بر تعطیل شدن موقت فعالیت های مدارس فوتبال 
استان، دست اندرکاران مدرسه فوتبال یاران اهواز فعالیت 
آموزشی خود را تا اطالع ثانوی تعطیل و مقرر گردید 
مربیان این مدرسه از طریق فضای مجازی و با شعار 
در خانه بمانیم و آموزش ببینیم طرح درس موردنظر را 

بصورت مجازی در اختیار هنرآموزان بگذارند.
مدیر رسانه مدرسه فوتبال یاران اهواز

بزرگی از بزرگان ورزش، آسمانی شد:

اینبار عروج استاد حیات داودی
طایفه بزرگ ورزش خوزستان، یکی دیگر از بزرگان 
کم نظیرش را از دست داد، استاد حیات داودی دارفانی 
را وداع گفت تا بار دیگر بیرق عزا، در فضای ورزش 

خوزستان نصب شود ۰
نمی دانم چگونه این بزرگ مرد را با قلم ورزش برای 
نسلی که او را ندیده توصیف کنم؟ چه بنویسم که 
توان ادای دین به این پیشکسوت ورزش شود. افسوس 
و صد افسوس که ما زمینی ها قدر داشته های خود 
را نمی دانیم، بخصوص در ورزش بدعتی رقم خورده 
که پیشکسوت نه دیده می شود و نه اجازه حضور در 
فضای ورزش را دارد؟! اما وقتی خبر آسمانی شدنش، 
گوهر  چه  می آید  یادمان  تازه  می شود  اطالع رسانی 
گرانبهایی داشتیم و چه کسی را از دست داده ایم؟ آن 
زمان همه می آیند و در صفوف تصویربرداری همدم 

وهم غم به ظاهر متأثر نشان می دهند؟!
مطمئنم نسل جدید ورزش )شنا و واترپلو( این نام را 
بیاد نمی آورند، چون در فضای فعلی ورزش خوزستان 
حتی مدیران هدایت کننده ورزش و متولیان شنا هم 
بدلیل عدم شناخت، قهرمانان دیروز و پیشکسوتان 

امروز ورزش بیاد نمی آورند،
اما آنهایی که در این ورزش مویی سفیده کرده و امروز 
در نام استاد حیات داودی فراغش اش ک ریختند و 
انگشت تأسف به دهان گرفتند، خوب می دانند ورزش 

خوزستان چه بزرگی را از دست داد.
و  شنا  کلوپ  باشگاه  بنیانگذار  داودی  حیات  استاد 

شناسنامه بی بدیل ورزش و فوتبال اهواز و خوزستان، 
استاد حیات داودی برند واقعی شنا و واترپلو اهواز و 

خوزستان.
استاد حیات داودی ورزشکار کم نظیر در دفاع از مرام 

ارزشی ورزش.
با  را  تدبیر  توانست  داودی مدیری که  استاد حیات 
عملکردش در فضای ورزش تبدیل به کالس آموزش 

مدیریت کند.
استاد حیات داودی رفیقی همراه و همگام و حامی 

ورزش.
و  شنا  خوش نام  مرد  همان  داودی  حیات  استاد  و 

واترپلو، امروز دارفانی را وداع گفت.
»روحش شاد و یادش گرامی باد«

او برای ورزش خوزستان همه کار کرد اما ورزش برای 
استاد حیات داودی چه کرد؟ و چه خواهد کرد؟

اداره کل ورزش استان، هیئت شنا، کانون های بی شمار 
و شعار دهنده حمایت از پیشکسوتان ورزش خوزستان 

در قبال استاد حیات داودی چه وظیفه ای دارند؟
و خواهشا  لطفاً  دارند  دارند که حتماً  اگر وظیفه ای 
بدون بهانه کردن کرونا، بسم اهلل، دین خودتان را به 
این پیشکسوت بزرگ ورزش ادا کنید و مطمئن باشید 
را حتماً  بهداشتی  پروتکل های  تمامی  ورزش  اهالی 

رعایت خواهند کرد.
 سید مهدی ابوس

مهدی طارمی امشب برابر یوونتوس گلزنی کرد و تیمش را 
در کسب یک برد بزرگ، رهبری کرد.

تصویری که می بینید به دوران حضور طارمی در فوتبال 
بوشهر برمی گردد.

و  شاهین  تیم های  پیراهن  طارمی  مهدی  که  روزگاری 
ایرانجوان بوشهر را می پوشید، اگرچه از استعدادش معلوم 
نمی کرد  فکر  کسی  اما  می شود  خوبی  فوتبالیست  بود 

طارمی به قله فوتبال اروپا برسد.
طارمی با پیراهن پورتو به یوونتوس گل زد تا الزم باشد به 
مسئوالن ورزش و فوتبال ایران یادآوری کنیم؛ بوشهر پر از 
طارمی هاست، این بندر فوتبالی و استعدادخیز را دریابید./ 

طرفداری

از بوشهر تا بام فوتبال اروپا؛ وقتی طارمی کوچک بود

سیدفرشاد فیض آبادی
ابراهیم تهامی پیشکسوت فوتبال خوزستان در گفت وگو 
با همکار ما در خصوص عدم حضورش در تیم منتخب 
98 برای بازی یادبود مرحوم انصاریان و میناوند اظهار 
داشت:  مرا برای این بازی دعوت نکرده بودند و علت 
اینکه چرا حضور نداشتم را از آنهایی که بانی این مسابقه 

بودند بپرسید.
بازی  اگر  کردم  تماشا  کامل  را  بازی  داد:  ادامه  وی 
می کردم از همه آنها آماده تر بودم. از اینکه حضور نداشتم 
ناراحت هستم اما به دلیل آن دو عزیزی که از بین ما 

رفتند صحبتی ندارم.
تهامی درباره اینکه فکر می کند آیا عدم حضورش دلیل 
خاصی داشته است یا خیر بیان داشت: این سومین بار 
است که چنین بازی هایی برگزار می شود و بنده حضور 
ندارم. فکر می کنم به مردم خوزستان توهین شد شاید 
بامداد  تا  شد  شروع  بازی  که  زمانی  از  نشود  باورتان 
نیمه شب خیلی ها با من تماس گرفتند و علت نبودنم 
در  دیروز  که  آنهایی  به  احترام  با  می کردند.  سؤال  را 
از دوستان بنده  آنها  از  زمین حضور داشتند و خیلی 
هستند باید بگویم خیلی از آنها نه جز استقالل بوده اند 
نه پرسپولیس و نه تیم ملی اما بنده به خاطر اینکه البی 

ندارم 2۰ سال است که مربیگری نمی کنم.

من  از  با کلک  را  فرانسه  ملی سال 98  تیم  افزود:  وی 
گرفتند. به برنامه 9۰ رفتم و واقعیت ها را گفتم اما خیلی 
از جوان ها آن زمان متوجه نشدند که من چه گفتم. شما 
نگاه کنید در شهر خودم خوزستان مرا که اسطوره این 
استان هستم بازی نمی دهند و می روند از شهرستان دیگر 
مربی می آورند از شما یک سؤال دارم اگر من نبودم و روی 
گل اول تیم ملی مقابل استرالیا تأثیر نمی گذاشتم آیا به 
جام جهانی می رفتیم که االن منتخب آن را درست کنند.

تهامی راست می گوید. حق با اوست. اما انگار در این 
دوره زمانه هر چه صاف و ساده و صادق و بی شیله پیله تر 

باشی کمتر موردتوجه قرار می گیری.
حداقل از شخصیتی وارسته مثل دکتر ذوالفقار نسب 
که نقش مهمی در حماسه ملبورن داشت اما بنام »ویه 
را« تمام شد انتظار می رفت لیست تیم 98 را قبل از 
بازی مروری کند تا چنین افرادی مثل ابراهیم تهامی جا 
نیفتند. اینکه فالن بازیکن در لیست 1۰۰ نفره مقدماتی 
جام جهانی 98 هم بوده و در بازی سه شنبه در ترکیب 
ثابت حضور داشت اما ابراهیم تهامی نبود دل خیلی از 

عالقمندان به فوتبال به درد آمد.
تهامی نماینده یک استان فوتبال خیز است و درست 
می گوید. هیچگاه تأثیر او در حماسه ملبورن از یادها 
نخواهد رفت. برخالف تهامی دو سه بازیکن بودند که 

حضورشان ربطی به تیم 98 نداشت ولی بودند.
دل تهامی بدرد آمده همانطور که خیلی از خوزستانی ها 

دلشان بدرد آمد.
البته  نشد  رعایت  عدالت  هم  سرخابی ها  منتخب  در 
طبیعی است که در اینگونه بازیها که تعداد زیاد هست 
برخی ها جا بمانند و بازی به آنها نرسد ولی عدم دعوت 

از  تهامی هیچ توجیهی برنمی دارد.
همانطور که در منتخب سرخابی ها جای بهزاد داداش 
زاده خالی بود. داداش زاده اتفاقاً بازیکن سرخابی است . 
یعنی سابقه بازی در هردو تیم را دارد. البته داداش زاده 
باید از  جزو مدعوین بوده ولی اینکه چرا آفتابی نشد 

خودش بپرسیم .
دعوت  هم  تهامی  اگر  و  بود  خوبی  حرکت  درهرحال 

می شد این حرکت زیباتر می شد.

ظلمی بزرگ در حق فوتبال خوزستان و ابراهیم تهامی

باش،  داشته  رو  شهرت  تیم  هوای  پسر 
امتحان سختی داری ولی تو میتوتی

مسجدسلیمان  نفت  با  رسماً  یزدی  داریوش 
قرارداد بست و شد سرمربی تیم شهر اولی های 
کالمش  اولین  در  و  خوزستان  نفتی  فوتبال 
امیدواری داد  تیم  ارشد فنی  بعنوان مسئول 
که انشااهلل با حمایت هواداران شاهد اتفاق های 

خوبی برای تیم نفت مسجدسلیمان باشیم.
مطالعه  را  گفته شده  کالم  و  خبر  این  وقتی 
کردم خدا را شاکر شدم که یک فرزند بومی 
و خروجی ناب فوتبال خوزستان که همت از 
خود نشان داده و با اعتمادبه نفس لبیک گویان 
آمده است تا در این برهه از زمان کرونا زده 
فضای درونی و بیرونی فوتبال، کمک حال تیم 
شهرش شود، داریوش صادقانه بله را گفت و 
آمد کنار تیمی که جدول لیگ برتر عیارش 
را در نیم فصل اول نمایان کرده است و همه 
هواداران  بخصوص  خوزستان  فوتبال  اهالی 
تیم نفت مسجدسلیمان برای این مربی جوان 
و دارای تجربه کار مربیگری در فضای فوتبال 
و  دارند  موفقیت  آرزوی  مسجدسلیمان، 
صراحتاً به داریوش خان فوتبال شهر اولی های 
یادآوری می کنیم که باید هوای تیم شهرش 
را داشته باشد و هرچند امتحان سختی پیش 
رو دارد، اما او می تواند آنچه هواداران و اهالی 
فوتبال انتظار، دارند برآورده کند بشرطی که 
این توصیه را مدنظر قرار دهد، داریوش یزدی 
اگر خواهان موفقیت و ماندگاری عملکردش 

در فضای مربیگری فوتبال باشد، از هم اکنون 
قباًل  که  رفتاری  و  اخالق  و  برخورد  نوع  در 
تجدیدنظر  حتماً  داشت  مربیگری  هنگام  در 
کند و بیشتر زمان تفکری وبیانی و حضوری 
خود را معطوف به مسائل فنی و رفع ضعفها و 
آماده کردن تیم و آشنایی کامل با بازیکنان، 
جهت حضوری موفق در رقابتهای دور برگشت 
تیمی  مسائل  دیگر  و  نماید  حریفان،  مقابل 
حواشی  و  قراردادی  و  مالی  مدیریت  مانند، 
تعاریف  و  مخالفین  گفتمان  و  ریزودرشت 
موافقین را از اطراف خود دور و هدایت چنین 

فاکتورها را به دیگران واگذار نماید.
و ختم کالم نوشتاری قلم ورزش، آقا داریوش 

شما آمدید تیم نفت مسجدسلیمان را ازلحاظ 
سمت وسوی  به  و  حمایت  و  مساعدت  فنی 
موفقیت هدایت کنید همه هواداران و اهالی 
فوتبال این انتظار را از شما دارند و امیدواریم 
مدیران و اطرافیان تیم نفت مسجدسلیمان به 
این مهم واقف باشند و در این مسیر، هوای 
و  دخالت  بدون  حمایت  در  را  تیم  سرمربی 
کنند  همراهی  تنش  هرگونه  از  جلوگیری 
که انشااهلل در پایان لیگ برتر بیستم فوتبال 
نام  انگیز کنار  قبولی سرور  نمره  کشور، یک 
تیم نفت مسجدسلیمان و مربی بومی اش ثبت 

شود.
سید مهدی ابوس

سخنی با سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان

باالترین  حقیقت  در  که  فوتبال  بیستم  برتر  لیگ 
سرانجام  می شود  محسوب  کشور  فوتبال  اصلی  برند 
کسب  و  پرگل  پیروزی  و  دیدار  آخرین  برگزاری  با 
نیمه راه  به  پرسپولیس  تیم  توسط  نیم فصل  قهرمانی 
خودرسید و در مورد نوع برگزاری این لیگ باید نوشت 
بی کیفیت ترین نیم فصل یک دهه اخیر فوتبال ایران بود 
که حتی قهرمان نیم فصلش نتوانست به بیش از سی 

امتیاز برسد؟!
 و این در شرایطی است که اگر نگاه منصفانه ای به 
داشته  برتر  فوتبال  بیستم  ماقبل  لیگ های  جدول 
باشیم، حداقل دو یا سه تیم از مرز امتیازی که اینک 

تیم های لیگ بیستم کسب کرده بیشتر بوده و صراحتاً 
باید نوشت که کیفیت فنی قبلی ها به مراتب، نموداری 
بیستم  برتر  لیگ  نیم فصل  در  اما  داشتند  صعودی 
برگزاری  تعداد  بخاطر  که  بیستی  شماره  برعکس 
آن قید شده؟ متأسفانه و بقول فرهنگ دانش آموزی 
نمره  اول  ثلث  امتحان  در  بیستم  برتر  لیگ  قدیم، 

تجدیدی گرفت؟
براستی چرا فوتبال ما این چنین شده است؟ مگر فوتبال 
فعلی با نوع گذشته اش چه فرقی کرده که این فوتبال 
آتیشه  چند  هوادار  و  مخاطب  برای  جذابیتی  دیگر 

خودش هم ندارد؟
چرا دیگر فوتبال، آن هم از نوع لیگ برتری و مدعی 
حرفه ای و علمی شدن، زیبا نیست؟ چرا در فضای 
مستطیل سبز فوتبال بجای تماشای تکنیک و تاکتیک 
و سرور فوتبال، فقط فریاد اعتراض و جنجال و تهمت 

زدن و تضعیف و تخریب شنیده و دیده می شود؟!
در  وقتی  دارد؟  کم  هم  چیزی  فوتبال  این  مگر 
قراردادهای بازیکنان و مربیان و حتی مدیرعامل باشگاه، 
بند، رهایی و آپشن های ویژه قید می شود؟! و حاضرین 
در فضای فوتبال حتی برای نوع آرایش و نوع راه رفتن 
خود در میدان هم بند دریافتی مالی دارند، چرا فوتبال 
در یک نیم فصل این چنین بی رمق و باری بهر جهت 

دنبال شود؟!
بینندگان  و  و هواداران  فوتبال  بزرگان  از  می خواهیم 
اندازی  اوت  به غیر  انصافاً  فوتبال سؤال کنیم  دائمی 

بازیکن تیم پیکان که خود تبدیل به یک سیستم فنی و 
تاکتیکی شده بود و حریفان از این پدیده نادر به ستوه 
آمده بودند دیگر تکنیک و یا تاکتیک تیمی از تیم های 

حاضر در لیگ دیده شد؟
پس کی و چه وقت آن فوتبال زیبای علمی حرفه ای و 
به روز که مربیان بزرگوار در مصاحبه های قبل از بازی 
وعده و فرمایش می کنند دیده می شود؟ تا کی اهالی 
حداقلی  بردهای  با  باید  مظلوم  هوادار  این  و  فوتبال 
بازی های فاقد کیفیت فنی، این فوتبال را همراهی کند 

و همیشه باید حمایت کننده باشد؟!
اگر آن چیزی که در نیم فصل اول لیگ برتر بیستم 
شاهد بودیم، فوتبال حرفه ای و ایدئال است، پس آن 

فوتبال خارجی که دیده می شود چه نام دارد؟
از بس نوشتیم و گفتیم فوتبال نداریم بازیکن و مربی 
برتر  نیم فصل لیگ  نداریم و آنچه در  شجاع فوتبالی 
بیستم به نمایش گذاشته شد فوتبال نبود خسته شدیم 
و انصافاً باید فوتبال فعلی را به آن ضرب المثل عربی 

خوزستانی ))زعنی وزعک(( و تئاتر تشبیح کنیم؟
 آقایان حاال که برایتان فرصت شد استراحت کنید کمی 
هم به رفع نقاط کور تیمی بپردازید و لطفاً بازی فوتبال 
ورزشی را ارائه دهید فوتبال فقط وقت تلف کردن و 
و  تکنیک  نیست،  آرایشی  برندهای  و  مدها  نمایش 
تاکتیک هم دارد، اهالی فوتبال حق دارند مطالبه گر 

فوتبال ورزشی باشند.
 سید مهدی ابوس

فوتبال لیگ برتر، ثلث اول نمره تجدیدی گرفت

ترفند خالف اخالق مرام ورزش محکوم است
نویسی بدون تضعیف و تخریب مخاطب  به شفاف 
آنقدر  برای هر کالمی که نگارش می کنم  اعتقاد و 
و  کنم  ایستادگی  آن  از  دفاع  در  که  دارم  شهامت 
این  طی  همانطوریکه  بپردازم.  باشد  هرچه  تاوانش 
چهار دهه بارها تاوان قلم و زبانم را پس دادم، چون 
خودم را همیشه امانت دار قلم ورزش در مسیر بهتر 
شدن و سربلندی ورزش استانم می دانم و اما مخلص 
کالم، این روزها فضای ورزش و بخصوص فوتبال و 
اهالی آن حکایت مبتال شدن به ویروس کرونای حاد 
شده است و با عذرخواهی از خوانندگان این مطلب، 
باید یادآوری کرد این ورزش و فوتبال نفرین شده اش 
تبدیل به گاو خشمگین شیرده گردیده که متأسفانه 
عده ای به جای استفاده از شیر آن، آویزان به شاخ گاو 

شده اند!
بطور  و  فوتبال  این  که  زدیم  فریاد  و  نوشتیم  بارها 
کلی ورزش، نیازمند یک تحول و انقالب مدیریتی و 
مطالبه گری جهت اصالح و پیشرفت واقعی است و 
به طور مکرر گفتیم چرا به پیشکسوتان واقعی کاربلد 
دارای تحصیالت و آشنا به علم روز مدیریت ورزش، 
اجازه مطالبه گری و حضور در فضای ورزشی که خود 
برایش قهرمانی و افتخارآفرینی کردند، نمی دهند؟! 
چون عده ای غریبه و ضد مرام ارزشی ورزش، از ورود 

آنان جلوگیری می کنند تا نوچه های خودشان را به 
فضای ورزش و فوتبال تحمیل کنند؟! در فوتبالی که 
کمک تدارکاتچی آن از پستوی خانه اش گستاخانه 
مربی  و  بازیکن  از شصت  بیش  که  می شود  مدعی 
و  و هستند!  بودند  و مدیر ورزش شاگردش  داور  و 
ترک خورده  مستطیل  قدیم  مطرح  مربیان  اکثریت 
فوتبال را تربیت کرده و خود را استاد و بزرگ معرفی 
بی سوادان  مبصر،  خودش  واقعیت  در  ولی  می کند! 
و حاشیه سازان اطراق کرده در فضای ورزش است؟ 
یقه  و  بود  آرام  و  شنید  این چنین  می توان  چگونه 
اکابری  پیراهن چاک نداد؟ و چگونه به این ورزش 
امیدوار  شدن  حرفه ای  علمی  مثاًل  نمایش دهنده 

باشیم؟
فوتبالی که از دهه هشتاد با ترفند خودیها تضعیف 
برای  کسوتش  و  هویتش  کلی  بطور  و  تخریب  و 
فضای  از  پیشکسوتان  کردن  دور  و  خوش خدمتی 
آن به غریبه ها فروخته شده و از ورزشی بودن، تبدیل 
به بیزینس گردید که سالها نیاز به ترمیم و بازسازی 
ساختاری و مدیریتی تخصصی ورزشی آن دارد. باید 
از  ناگوار  این چنین شود که هرروز خبری  عاقبتش 
و فساد  تبانی و شرط بندی  و  بی اخالقی و جنجال 
و  بازیکنانش  سربازی  خدمت  پایان  کارت  جعل  و 
فرزندان مدیرانش و مربیانش مطرح شود؟! و نمونه 
و  فوالد  دیدار  در  نوبرانه  بسیار  بصورت  آن هم  تازه 
پیکان رونمایی گردد تا هویت اخالقی، فنی تکنیکی 
و حتی قدمت پاک فوتبال خوزستان علناً زیر سؤال 
و قربانی شود و اهالی فوتبال خوزستان را خجالت زده 
کند؟! اگر گفتیم و نوشتیم که باید این فوتبال در 
منظورمان  متحول شود  تیمداریش  و  مدیریت  نوع 
کار عجیب و غیرممکن کردن و از کهکشان ها ستاره 
چیدن نبود، بلکه منظور رعایت اصول و بکارگیری 

تخصص و اهلیت و کار را به کاردان دلسوز سپردن 
است، نه آنکه هرکسی در چارت سازمانی مدیریتی 
فالن اداره مازاد و تفیلی بود و هنوز فرق میان توپ 
فوتبال و هندوانه را نمی داند آن را به سمت وسوی 
مدیریتی ورزش و فوتبالش هول داده و همه چیز را 

بهم بریزیم.
 وقتی با دیدن و شنیدن این همه مشکالت و حواشی 
بی رنگ  عماًل  و  بی شمار  توهین های  و  و جنجال ها 
به  نگرش  نباید  چرا  فوتبال،  ورزشی  هویت  کردن 
ورزش عوض شود؟ چرا قبول نمی کنید برای مدیریت 
و هدایت این ورزش و فوتبالش، باید از عصاره خودش 
استفاده کرد؟ و اما به عنوان ختم کالم نوشتاری متذکر 
می شویم که همه اهالی ورزش و فوتبال خوزستان، 
تیم فوالد را دوست دارند و به آن عشق می ورزند و 
هیچکس مخالف این تیم نیست بلکه آرزوی موفقیت 
آن را دارند. اما ترفند خالف اخالق مرام ارزشی فوتبال 
ورزشی را همه محکوم می کنند و صراحتاً باید آمران 
و مجریان و مدافعان و حتی آن جاسوسان داخلی که 
عامل لو دادن این ترفند آبروبر شدند از فضای ورزش و 
فوتبال فوالد خوزستان دور کرد، ولی باید این را گفت، 
است.  تأسف آور  افتاده،  اتفاق  آنچه  اعتقادداریم  اگر 
دیگر باید برای برطرف کردن آن تأسف، چاره اندیشی 
منطقی و بدون تخریب و تضعیف، بازیکنان تیم را 
مهیا کنیم و به فکر ایجاد جبران وعدم و تکرار آن 
اشتباه بود. در فضای مدیریتی باشگاه فوالد خوزستان 
باید از دو اشتباه بسیار تأسف آور و آبروبر، یعنی، بزرگ 
کردن زمین بازی و رواج دادن جعل کارت سربازی 
درس گرفت و در انتخاب مدیران آینده این باشگاه 
و مجموعه  نام  تا  قرارداد  کار  را سرلوحه  هوشیاری 

فوالد بیش از این تاوان سخت پس ندهد.
 سید مهدی ابوس

هدف تضعیف و تخریب فوالد نیست
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شعر
اهل ایرانم من

ریشه در خاک هوخنور
زدم

سر و رویم همه خاک
بوی نفت از همه جای بدنم میاید

حالم اصالً نخشه
کرونا اومه و از نو
همه جا سرخ آبی
هر طرف ایرفتی

همه جاجشن عروسی و عزا غوغا بی
درد ما درد عروسی و عزا تنها نیست

یه طرفی بی کاری
یه طرف بی آوی
همه جا بیماری

ایسو هم چن روزه
برق و گازم و سیمون شر وابی

کاش ایرفتی و بازار صفایی دیدی
قیمت گوشت بزکهره و میش

از طال بیشتر بی
و اگر خوب تو سیل ایکردی
تعداد اونو که ماسک ایزیدن

از دو انگشتل دهست دو سه تاکمتر بی
مو ندونم ای همه آدَمه کونجو و من شهراومه
ای روی تا که یه دوتا دهسی سوزی بِِخری

بازار گردلوه ره نی و خدا جم بَِخری
بَترازبانکل و بازار و اداره بیمه

سی دوتا دفترچه
دم دادگاه و َجِرآدمله صندوِق

موندنم که چطوری همشون زن بیدن
په بگو نی چه قدر پیَل و مردم َسیدن

پَه بِگو ِمرد من ای شهرنَبی
و همی اینو بتر

همی تختل بیمارستان
اَ مریض پر وابی

تن خدا رحم و احوال ختو ار نیکنین
لحظه ای فکر و احوال
پرستارل بدبخت کنین

بی کس و خسته وبی پیل و دوا
روز و شو خاو و خوراکی د نواسا سیشون

باز رحمت پدرش
که گو ای شهره قرنطینه کنین
تاکسی از سر جاش جم نخره

بلکه ای شهر یه چن روز
نفس تازه کنه

و بیای حاِل َخش و روَزل خوب
سیدجمال دردارپور

لطفاً ماسک بزنید و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید

شعر
به متاشا سوگند ... 

به تماشا سوگند
و به آغاز کالم

و به پرواز کبوتر از ذهن
واژه ای در قفس است.

 حرف هایم، مثل یک تکه چمن روشن بود.
من به آنان گفتم:

آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد.

و به آنان گفتم:
سنگ آرایش کوهستان نیست

همچنانی که فلز، زیوری نیست به اندام کنلگ.
در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است

که رسوالن همه از تابش آن خیره شدند.
پی گوهر باشید.

لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید.
و من آنان را، به صدای قدم پیک بشارت دادم

و به نزدیکی روز و به افزایش رنگ.
به طنین گل سرخ، پشت پرچین سخن های درشت.

 و به آنان گفتم:
هر که در حافظۀ چوب ببیند باغی

صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند.
هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود.
آنکه نور از سر انگشت زمان برچیند

می گشاید گرۀ پنجره ها را با آه.
زیر بیدی بودیم.

برگی از شاخه باالی سرم چیدم، گفتم:
چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می خواهید؟

می شنیدم که به هم می گفتند:
سحر میداند، سحر!

سر هر کوه رسولی دیدند
ابر انکار به دوش آوردند.

باد را نازل کردیم
تا کاله از سرشان بردارد.

خانه هاشان پر داوودی بود،
چشمشان را بستیم.

دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش.
جیبشان را پر عادت کردیم.

خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم.
»سهراب سپهری«

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: خوزستان 
مرکز امپراتوری ایالم بود و سلسله ایالم از 3400 سال 
قبل از میالد در جنوب ایران و بخش هایی از خوزستان 
و فارس حکومت کرده است در خوزستان زبان خاص 
خوزی را داشتند که با هیچ یک از خانواده  های شناخته 

شده زبان دنیا قرابت ندارد.
در  )ایبنا(  ایران  کتاب  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
خوزستان، »علی اشراف صادقی« عضو فرهنگستان 
از  زبان و ادب فارسی شامگاه گذشته در دومین روز 
زبان  ترویج  انجمن  بین المللی  پانزدهمین گردهمایی 
و ادب فارسی به میزبانی انجمن ترویج زیان و ادب 
فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشستی مجازی 
با عنوان گویش های فارسی در خوزستان با بیان اینکه 
زبان ایالمی زبان منفرد و بومی منطقه خوزستان بوده 
است، تصریح کرد: عالوه بر زبان ایالمی زبان منفرد 
دیگری بوده که از آن سوی مرز کنونی ایران و عراق 
در بین النهرین که جزء ایران بود با عنوان زبان سومری 

رایج بود بدون اینکه این دو زبان باهم قرابت و ارتباط 
خاصی داشته باشند.  

وی افزود: دوره  قبل از هخامنشی نوشته های زیادی 
و  لوح ها  کتیبه ها،  بر روی سنگ ها   ،  زبان سومری  از 
آجرهایی نوشته شده که در خوزستان زیاد یافت می شود. 
در موزه  هفت تپه خوزستان چند هزار لوح گلی وجود دارد 
که از زیرزمین یا از سوی دشت ها پیدا کردند و بر روی 

این لوح ها به خط ایالمی نگاشته شده است.
  این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر از قلعه  فرانسوی ها 
در شوش از شهرهای خوزستان بازدید کنید می بینید که 
کف زمین این قلعه از دیوارها و آجرهایی ساخته شده 
که همه کتیبه دار هستند و تاکنون به فکر نجات این 
کتیبه ها نیفتاده اند. متأسفانه این بناها که شامل قصرها 
بود، توسط مهندس  ایالمی  از دوران  بازمانده هایی  و 
نبود تخریب و  باستان شناس  »گاردن« فرانسوی که 
به جای آن بناها قلعه ای ساختند که به زبان فرانسوی ها 
که  تاریخی  مختلف  الیه های  و  می گویند  اکروپل 

می توانستیم  اطالعات زیادی به دست بیاوریم از بین 
رفت.

خود  دیگر  در سخنان  فارسی  زبان  پژوهشگر  این    
درخصوص گویش های زبان در خوزستان اضافه کرد:

خوزستان  به  متعلق  یک زبان  هخامنشیان  دوره   در   
به ویژه  و  هخامنشی  پادشاهان  که  بود  فارس  و 
نوشتند. یکی  زبان  به سه  را  »داریوش«، کتیبه خود 
از این زبان ها پارسی باستان متعلق به قومش بود و 
زبان دیگر  زبان بابلی، زبان تمدن بین النهرین بود که 
خیلی از دبیران هخامنشی ها از آن منطقه آمده بودند 
و زبان سومی زبان ایالمی زبان ساکنان فارس بوده 
است. همچنین از خزینه تخته جمشید دو سری لوح  
به دست آوردند که به آمریکا برده شد و پس ازخوانده 

شدن دریافتند همه به زبان ایالمی بودند. 
اشرافی گفت: در سال های اوایل دوره  رضاشاه پهلوی 
لوحه  هزار   30 تعداد  آلمانی  باستان شناس  »هرس« 
کشف کرد و به عنوان امانت به دانشگاه شیکاگو برد که 

خوانده شوند. در زمان نزدیک به دوره ما بعضی از این 
لوحه ها برگردانده شد و در حال حاضر در موزه  علمی 

ایران نگه داری می شوند.
به  فارسی  زبان  هنوز  دوره  این  در  داد:  ادامه  وی   
خوزستان راه پیدا نکرده بود و ساکنان به زبان خوزی 

یا ایالمی صحبت می کردند. این زبان تا دوره  اسالمی 
هم وجود داشت. دانشمندان دوره بعد از اسالم  چون 
ابن مقفع نیز به وجود این زبان در خوزستان اشاره کرده  
و زبان خوزی که متفاوت بوده را یکی از پنج زبان دوره 

ساسانی برشمرده است.

گزارش ایبنا از روز دوم گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی؛

خوزستان امپراتور ایالم و دارای زبان منفرد خوزی بود

به عنوان  نی انبان؛  بین المللی  جشنواره  نخستین 
میراث ناملموس از ۲0 تا ۲۲ اسفند در جزیره کیش 

برگزار می شود
به  و  رامهرمزنامه  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  روابط  از  نقل 
کیش، جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری کشور 
رویدادهای  برگزاری  طریق  از  سازی  برند  باهدف 
بانشاط فرهنگی و هنری در فضای عمومی جامعه 

اسفند   ۲0 از  گردشگری،  و  تفریحی  مراکز  به ویژه 
امسال میزبان نخستین جشنواره بین المللی نی انبان 

است.
ساز نی انبان از جذابیت های گردشگری قابل توجهی 
مهم  رویداد  این  برگزاری  و  است  برخوردار 
برای  کشور  مختلف  نقاط  از  را  زیادی  عالقمندان 
بهره مندی از آثار هنرمندان این جشنواره برای سفر 

به جزیره کیش ترغیب می کند.
است  کهنی  بادی  ساز  نی انبان،  این که  به  توجه  با 
که از سال 1394 در استان های بوشهر، خوزستان، 
فرهنگی  میراث  به عنوان  هرمزگان  و  کرمان 
ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است 
جهانی  میراث  فهرست  به  رسیدن  برای  تالش  و 
فرصت  جشنواره  این  برگزاری  دارد  ادامه  یونسکو 

فراهم  را هم  بین المللی  در عرصه  این ساز  معرفی 
خواهد کرد.

بنا بر اعالم دبیرخانه جشنواره برای حضور هنرمندان 
سفرای  با  هنری،  رویداد  این  در  کشورها  سایر 
ترکیه،  تونس،  آلمان،  الجزایر،  یونان،  کشورهای 
و  هندوستان  اسپانیا،  اتریش،  ارمنستان،  فرانسه، 
و  قطر  عمان،  ازجمله  خلیج فارس  حوزه  کشورهای 

امارات مکاتبه شده است.
برگزاری این رویداد مهم همچنین در جزیره کیش 
راهی  و  هنر  بی ادعای  راویان  به  است  دینی  ادای 
نو برای شهود بیش ازپیش مشترکات موسیقیایی و 

فرهنگی پیرامون ساز نی انبان است.
شناسایی بیشتر این ساز به دوستداران موسیقی نواحی 
موسیقیایی  و  فرهنگی  هویت  از  قسمتی  به عنوان 

و  موسیقی  گردشگر  هدفمند  جذب  ایران زمین، 
تشویق هنردوستان به فراگیری ساز نی انبان در کنار 
معرفی ظرفیت ها و جذابیت های جزیره کیش از دیگر 

اهداف برگزاری این جشنواره است.
در  شرکت  و  اطالعات  دریافت  برای  عالقمند 
نخستین جشنواره بین المللی نی انبان کیش می توانند 
به سامانه هنری کیش بخش جشنواره ها به آدرس 
www.art.kish.ir مراجعه کنند. برای شرکت 
ندارد.  این جشنواره هیچ محدودیت سنی وجود  در 
ارسال دو قطعه بی کالم شامل یک قطعه آوازی )با 
متر آزاد( و یک قطعه ضربی )دارای متر مشخص( 
جشنواره  در  شرکت  برای  هنرمندان  سامانه  به 
ضروری است. این قطعات باید به صورت تصویری 
دقیقه   5 قطعه  برای هر  زمان  و حداکثر  ضبط شده 

باشد. آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 
امسال  بهمن   30 تا  نیز  کیش  نی انبان  بین المللی 

اعالم شده است.
این جشنواره جذاب فرهنگی تا ۲۲ اسفند در جزیره 
کیش ادامه خواهد داشت و به تمامی شرکت کنندگان 
گواهی شرکت در جشنواره و به گروه های برگزیده 
اهدا  سپاس نامه  و  جشنواره  تندیس  نقدی،  جوایز 

می شود.
الزم به ذکر است دبیرخانه جشنواره نی انبان 18 بهمن 
در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل و احکام عوامل 

علمی و اجرایی جشنواره به آنان ابالغ شده است.
اسفند   ۲۲ جمعه  نی انبان  جشنواره  اختتامیه  مراسم 
برگزار  کیش  جزیره  در  برگزیده  نفرات  حضور  با 

می شود.

برگزاری نخستین جشنواره بین المللی نی انبان در کیش

بزرگ و واال کسی است که در حادثه ها و تلخ کامی ها نشکند 
و راه گم نکند و هنرمندتر از او کسی است که از حادثه ها و 
ایران،  رسیدن.  مقصد  به  و  رفتن  برای  بسازد  پلی  دشواریها 
هماره چنین بوده است. بر این سرزمین، تندبادها و طوفان ها 
وزیده اند. رویدادها و شکست ها، همسایه پیروزیها و کامرانیها، 
ایران و  این نشیب و فرازها  اما در همه  چهره نشان داده اند، 
ایرانی مانده اند و به سرفرازی الوند و دماوند و سهند باروحی 
و صمیمیت  و گستردگی  پارس  و  مازندران  دریای  زاللی  به 
ایران،  دیرینه ی  و  درخشان  و  بزرگ  تمدن  بالیده اند.  کویرها 
مرهون و مدیون زنان و مردانی است که در موج خیز حادثه ها 
بی هیچ هراس و ناامیدی، به سوی ساحل آرامش و پیروزی شنا 
کرده اند و به مدد ایمان و اراده، این سرزمین را سربلندی و عزت 

بخشیده اند. آن همه بزرگان حکیم و نویسنده و گوینده و دانشمند 
که ازین سرزمین برخاسته اند، چنین بوده اند. چه شبها که به روز 
رسانده اند تا نام ایران بماند و عزت و سربلندی این سرزمین 
آسیب نبیند. چه انسانهایی که در سرمای توانفرسای زمستان 
و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده اند تا مرزهای این 
سرزمین از گزند دشمنان مصون بماند. هنوز صدای »آریوبرزن« 
و »آرش« و آوای«یا حسین« سرداران شهیدی چون چمران، 
همت، شیرودی و ... در دره های تنگ، کوهساران و آسمان ایران 
پیچیده است که دلیرمردان را به دفاع از ایران فرامی خواندند. 
هنوز در خرمشهر، قصر شیرین، سوسنگرد، مریوان و کران تا 
کران این خاک خدایی، زمزمه شهیدان و طنین تکبیر رزمندگان 
پاک باز بسیجی پیداست. بیشتر گوش بسپارید. این صدا، صدای 

همه حنجره ها و صدای همه ایرانیان است که از سروده ی حکیم 
توس، فردوسی بزرگ شنیده می شود:

چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد
دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود
این سرزمین در شبانگاه خویش، مردان و زنانی را دیده است 
که در پرتو ماه یا سوسوی چراغی به مطالعه و اندیشه و نوشتن 
پرداخته اند تا مرزهای دانش و فرهنگ را بگسترند؛ و جهان را 
بر مائده ی علم و تمدن مهمان کنند. بزرگانی چون خواجه 
نصیر، خواجه نظام الملک، غزالی، فارابی، ابوریحان، خوارزمی 
و  گفته ها  که  بزرگی  سخنوران  جمله اند.  آن  از  پورسینا  و 

سروده هایشان از دیوار بلند زمین و زمان گذشته و جهان را 
به اعجاب واداشته است، ساده و آسان به این عظمت و شکوه 
نرسیده اند. نظامی عروضی سمرقندی در »چهارمقاله« وقتی را 
فردوسی را می ستاید، می گوید: »بیست وپنج سال در آن کتاب 
مشغول شد و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان 
علیین برد و در عذوبت، به ماء معین رسانید و کدام طبع را 
قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده 
است«؟ فردای این سرزمین به بزرگانی چون سعدی و رازی 
و فردوسی و مولوی نیازمند است. این سرزمین حاصلخیز باید 
گلستان و بوستان داشته باشد، قانون و شفا، التفهیم و اسفار و 
هزاران اثر علمی دیگر بیافریند. این کشور باید رابعه و پروین 
بپرورد. انسانهایی که از فخرآوران این سرزمین باشند. آنچنانکه 

پیامبر )ص( فرموده است: »علم اگر در ثریا باشد، مردمانی از 
سرزمین پارس )ایران( بدان دست خواهند یافت.« پس نباید 
بگذاریم مشکل های گذرانده و نهیب های زمانه، گذشته را از 
یاد ما ببرد ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آنیم که از 

شکوه و غنای تاریخی خود الهام بگیریم.
فردا از آن کسانی است که امروز غفلت و سستی نورزند و از 
دیروز و تجربه های گذشته بهره برگیرند. امروز نوبت شماست 
که باایمان و عشق و فداکاری و سخت کوشی، فردا را بسازید. 
آینده را با سه چیز می توان ساخت: »تحصیل«، » تهذیب« و 

» ورزش«.
و دیگربار گوش به سخن حکیمانه ی حکیم توس بسپاریم که:

پس از کردگار جهان آفرین / به تو دارد امید ایران زمین

امید ایران زمین

متقیان  موالی  سالروز  با  مصادف  رجب  سیزدهم 
فرخنده  روز  این  است.  علیه السالم  علی  حضرت 
ارزشمند  بسیار  جهان  شیعیان  برای  که  مبارک  و 
روز  و  پدر  روز  به عنوان  ایران  در  می باشد،  مهم  و 
مرد نامگذاری شده است. پدرها نقش تأثیرگذاری در 
خانواده دارند و فقدان آن ها برای هر خانواده ای بسیار 
بسیاری  بحران های  با  را  آن ها  و  می باشد  سخت 
زندگی  ستون  درواقع  پدران  کرد.  خواهد  روبه رو 
فرزندان  و  از همسر  می باشند و نقش حمایت کننده 
را ایفا می کنند. چه خوب است عالوه بر تکریم پدرها 
در این روز مبارک در دیگر روزهای سال نیز قدردان 
محبت ها و زحمات بی دریغ پدرتان باشید و با حفظ 
حرمت و جایگاه او در خانواده، مهر و عالقه خود را 

به وی اثبات نمایید.

پدر
تو، خواب  رسیدن  از  پیش  اگر همیشه،  ببخش  پدر 
بودم؛ اما امروز، بیدارتر از همیشه، آمده  ام تا به جای 
آویختن بر شانه تو، بوسه بر بلندای پیشانی  ات بزنم. 

سایه  ات کم مباد ای پدرم!
پدر یعنی: کسی که »نمی توانم« را زیاد در چشمش 

دیدیم ولی هرگز از زبانش نشنیدیم.
پدر یعنی جاده های زندگی را با شجاعت هموار کردن

پدر! گرچه خانه ما از آینه نبود؛ اما خسته  ترین مهربانی 
را  کودکی  هایم  مردانه  ات،  چشمان  آینه  در  عالم، 

بدرقه کرد تا امروز به معنای تو برسم.
* * * 

»تقدیم به عزیزانی که پدرشونو از دست دادن«
شانس دیدنت را هر روز ندارم...

 اما میان تمام نداشتن ها دوستت دارم...
وقتی دلم هوایت را می کند حق شنیدن صدایت را 

ندارم...
ولی دوستت دارم…

وقت هایی که روحم درد دارد و می شکند شانه هایت 
را برای گریستن کم دارم…

ولی دوستت دارم...
شدن  آرام  برای  را  آغوشت  هایم،  دلتنگی  وقت 

ندارم...
 ولی دوستت دارم ...

آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و 
میان تمام نداشتن ها بازهم با تمام وجودم...

دوستت دارم پدرم، روح بزرگت شاد و قرین رحمت 
باد...

روز پدر و میالد باسعادت حضرت علی )ع( مبارک باد

حسن میرعابدینی نویسنده و پژوهشگر گفت: خوزستان با داشتن 
بنادر مهم به عنوان یکی از معابر ورود مدرنیسم از خارج به ایران و 
با داشتن تنوع فرهنگی و جغرافیایی زمینه ساز مکتب داستان نویسی 

جنوب شد.
خوزستان،  در  )ایبنا(  ایران  کتاب  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
دومین  در  ایران«  داستان نویسی  »صدسال  نویسنده  میرعابدینی 
روز از پانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب 
فارسی به میزبانی انجمن ترویج زیان و ادب فارسی دانشگاه شهید 
چمران اهواز در نشستی مجازی با عنوان »ادبیات مکتب جنوب« 
سخنان خود را با یادی از سالروز احمد محمود در چهارم دی ماه 
و جان سپردن اصغر عبداللهی در دی ماه 99 این چنین آغاز کرد: 
ما  بحث  می آید،  میان  به  جنوب  داستان نویسان  از  سخن  وقتی 
می تواند گستره ای از بوشهر و هرمزگان تا خوزستان را شامل شود. 
خوزستان مهد پرورش نویسندگان متعددی است که برخی از آنان 
اساسی در  آثار خود موجب تحوالت  با  نویسندگان  اول  در صف 

ادبیات معاصر شدند.
 وی با نگاهی به ادبیات اقلیمی به عنوان یکی از عناصر زمینه ساز 
داستان نویسی خوزستان تشریح کرد: رمان ناحیه ای یا اقلیمی، یکی 

از زیرشاخه های رمان هر کشور محسوب شده است که در این گونه 
ادبیات، عنصر زمان، مکان و محیط می تواند زمینه های رویدادهای 
داستان را برجسته تر از عناصر دیگر کند و توجه به مکان و جزئیات 

بصری حاصل جنبش رمانتیک است.
میرعابدینی داستان اقلیمی را داستانی دانسته که توجه ویژه ای بر 
است:  معتقد  و  کرده  مناطق خاصی  کیفیت مختصات جغرافیای 
داستان  منطقه خیالی  در  و »فاکنر«  نویسندگانی چون »مارکز« 
ساخته و ویژگی های اقلیمی مدنظر خود را در داستان شان اعمال 

می کنند.
وی در ادامه در تعریف ادبیات اقلیمی اضافه می کند: ادبیات اقلیمی 
به آداب و رسوم،  باورهای مردم و به طورکلی به خرده فرهنگ هایی 
توجه کرده که حال و هوایی منحصربه فرد به داستان بخشیده و 
همین استفاده خالق از واژ گان بومی سبب غنای زبان و تشخص 
آثار نویسندگان برجسته اقلیمی شده و از طریق کاربرد واژگان از 

زبان های محلی هوای تازه به ادبیات معاصر می دهد.
این منتقد ادبی معاصر ایران با اشاره به معایب رخداد رمان اقلیم گرا 
اینگونه توضیح می دهد: وقتی که توصیف های بومی به جای آنکه 
کارکرد داستانی بیابند نقش تزئینی و توریستی پیدا کند؛ طبیعی 
راز  و  رمز  نمی تواند  کردن  سفر  با  تنها  نویسنده ای  هیچ  است 
منطقه را در حدی که به کار آفرینش ادبی بینجامد، دریابد و اگر 
اقلیم گرایی تالشی برای جداسازی ادبیات ملی از ادبیات جهان باشد 

نیز حرکتی ناصواب است.
  وی گفت: اگر رشد و شکوفایی ادبیات معاصر ریشه در جغرافیای 
سمت  به  می تواند  باشد،  اینجا  ادبی  سنت  و   فرهنگی  طبیعی، 

صناعت های داستان مدرن  و مسائل عمومی جهان پیش رود.
به  توجه  افزود:  ایران«  کوتاه  داستان  سال  »هشتاد  نویسنده 
از  جغرافیا در داستان می تواند به کشف پیچیده مکان و استفاده 
فضا و جغرافیا به عنوان زمینه ای برای تحلیل میان رشته ای در نقد 

جغرافیایی،  نقشه برداری ادبی و جریان سازی داستان مناطق کشور 
کمک کرده و تأثیر به سزایی داشته باشد.

 میرعابدینی در ادامه نقد جغرافیایی گفت: هرچند شرایط اقلیمی در 
رنگ آمیزی چهره های ادبیات هر منطقه تأثیرگذار است اما جغرافیا 
عامل اصلی نیست و در عالم ادبیات انسان و مسائل مربوط به آن 

در درجه اول اهمیت قرار دارند.
وی با بیان اینکه به دسته بندی نویسندگان بر اساس محل تولد و 
منطقه زندگی آنان باور ندارد، عنوان می کند: برای بررسی جریان 
یا  غالب  وجه  براساس  تمایلم  نویسنده  یک  یا  دوره  یک  ادبی 
ساختارگرایانه ادبیات است و غنای فضای فرهنگی نقش مهمی 
در جغرافیای منطقه داشته و ادبیات خلق شده در زمینه فرهنگی و 

سنت ادبی رنگ پررنگی دارند.
وی  آمیختگی جلوه های رنگ به رنگ در تنوع زیستی خوزستان را  
ویژگی خاص ادبیات خوزستان برشمرد و تصریح کرد: »محمدعلی 
سپانلو« در کتاب در جستجوی واقعیت توجه بر محیط جغرافیایی 
و زبان را  دو ویژگی داستان جنوب و گیالن بیان می کند و چهار 
و  اصفهان  داستان  تبریز،  داستان  جنوب،  داستان  اقلیم  منطقه 

داستان گیالن برای ادبیات اقلیمی می داند.
»غالم  و  اسدی«  »کورش  می شود:  یادآور  کشوری  پژوهشگر 
رضایی« که هردو از داستان نویسان خوب خوزستان هستند، در 
کتاب دریچه جنوبی دیده می شوند این دو نویسنده بر جنبه های 
داستان و سناریوی آن همچون: سبک شناسی از طریق جغرافیا و 
ویژگی های اقلیمی تأکید دارند و اقلیم داستان را بر داستان اقلیمی 
ترجیح می دهند. اسدی و رضایی معتقدند داستان، داستان است؛ نه 
متن جامعه شناسانه و تک نگاری اجتماعی و باید داستان ها براساس 
پیشینه شناسی بررسی شوند؛ نه از طریق ویژگی های زیباشناسی و 

مبنای مشخصات اجتماعی و بومی قرار گیرند.
می کند:  بیان  خوزستان  برجسته  نویسنده  دیگر  به  اشاره  با  وی 

»احمد محمود« در اواخر دهه 30 داستان هایی در حال و هوای 
جنوبی منتشر کرد و جریان  ادبیات جنوب شناسی از دهه 40 در 
شکل گیری ادبیات مدرن ایرانی را می توان نمود جدی آن را در آثار 
نویسندگان خوزستانی بافت. نویسندگانی که در فضای فرهنگی و 
اجتماعی منطقه بالیده بودند و اشتراکاتی در شیوه داستان نویسی 
و نوع جدیدی از داستان نویسی به عنوان جریان سازی مدرن را  

تعریف کردند.
 میرعابدینی از ویژگی های زمینه ساز داستان جنوب را تنوع فرهنگی 
ناشی از صورت های گوناگون فرهنگی ذکر کرده و تأکید می کند: 
وجود بنادر خرمشهر و آبادان و انتقال کاال بین ایران و کشورهای 
دیگر  ازجمله این عوامل است و در تاریخ تحوالت مدنی جدید 
ایران؛ نقش مرزهای غربی و شمالی شناسانده شدند. درآمیختگی 
شیوه های محلی و صورت های فرهنگی از بدوی ترین مراسم زار 
گرفته تا  فرهنگ های پیشرفته اروپا وارد خوزستان شده  و مواد 
در  را  داستان نویسی و شخصیت های جالب توجه  برای  قابل توجه 

منظر نویسندگان قرار داده است.
این نویسنده برجسته عامل دیگر داستان نویسی جنوب را  جغرافیای 
طبیعی آن و  همجواری با نخلستان های سوزان، خلیج فارس و  
دریای گسترده، تنوع فضاها،  زندگی،  شیوه های متفاوت زیست 

جنوب و قطب صنعتی جنوب اعالم می کند.
 وی در پایان به نویسنده هایی همچون منوچهر شفیانی و بهرام 
حیدری در مسجدسلیمان  که داستان هایشان حول محور روستایی 
و عشیره ای بود و نویسندگان آبادان و خرمشهر و اهواز مانند احمد 
محمود، نسیم خاکسار، فرهاد کشوری، ناصر تقوایی و  محمد بهارلو 
که داستانشان توصیف  مشکالت شهری و کارگری صنعت نفت 

بوده است، اشاره می کند.
یادآوری می شود: پانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج و 

زبان ادب فارسی از ۲8 بهمن تا 7 اسفند در اهواز برگزار می شود.

تنوع فرهنگی و جغرافیایی خوزستان زمینه ساز مکتب داستان نویسی جنوب شد
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بزرگترین و مقاوم ترین ورق فوالدی ایران در فوالد اکسین تولید شد
نورد اولین اسلب ۳۰۰ میلیمتر ایرانی در فوالد اکسین با موفقیت انجام شد

 به گزارش خبرنگار ما شرکت فوالد اکسین توانست برای 
اولین بار اسلب ۳۰۰ میلیمتر را با موفقیت نورد کند.

 X7۰ و با گرید API ورق تولید شده تحت استاندارد 
با ابعاد ۴.۶ متر در ۲7 متر تولید شد که تولید این ابعاد 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فقط در توان شرکت 

فوالد اکسین است.
استفاده از این اسلب به عنوان مواد اولیه همان استانداردی 
ست که شرکت دانیلی ایتالیا برای ظرفیت اسمی شرکت 

فوالد اکسین برنامه ریزی و پیش بینی کرده بود.
 این ورق با عرض ۴ و نیم متر، برای لوله های ۵۶ اینچ 

استفاده می شود که پرکاربردترین لوله در صنعت نفت 
و گاز است.

سابق از اسلبی که در خط تولید اکسین استفاده می شد 
از هر ورق تولیدشده یک لوله در شرکت های لوله سازی 
ساخته می شد اما با استفاده از اسلب ۳۰۰ میلیمتری از 

هر ورق فوالدی ۲ لوله تولید می شود.
 استفاده از این اسلب به عنوان مواد اولیه عالوه بر اینکه 
بیشتر  مشتری  برای  را  محصوالت  کیفی  استاندارد 
می کند، میزان استهالک و فرسایش قطعات و خط تولید 

را نیز کم می کند.

اکسین  فوالد  فوالدسازی  ایجاد طرح  از  هدف  اساساً   
تولید شرکت است، در  برای خط  تولید همین اسلب 
میلیمتر  اسلب ۳۰۰  بار  نخستین  برای  هفته گذشته 
تولید  برای  که  شد  تولید  مبارکه  فوالد  شرکت  توس 
اینکه  به  با توجه  ارسال گردید.  به فوالد اکسین  ورق 
آن شرکت به علت اینکه در آینده خط نورد گرم خود را 

راه اندازی می کند خود به این مواد اولیه نیاز دارد.
شرکت فوالداکسین برای ادامه ی حیات خود به شدت 
نیاز به اسلب ۳۰۰ دارد که تامین آن مگر با راه اندازی 
همراهی  و  تعامل  نمی شود.  محقق  فوالدسازی  طرح 

فنی دو شرکت فوالد اکسین و فوالد مبارکه در دو سال 
گذشته باعث شده که لوله های انتقال نفت و گاز شیرین 
و ترش در همه بخش های زنجیره تولید از مرحله اسلب، 
واردات  از  و کشور  بومی سازی شده  کاماًل  لوله  و  ورق 
این محصول کامل بی نیاز شود. این همکاری که تحت 
نظر باالترین استانداردهای وزارت نفت ایجادشده باعث 
شده پروژه راهبردی خط لوله نفت ترش گوره به جاسک 
که استراتژیک ترین پروژه انتقال نفت و گاز کشور است 
در سریعترین زمان خود به سوی تکمیل و نهایی شدن 

برسد.

دبیر ورزشی: مهدی ابوس

مهندس حسین کاظمی
عظیم پزشک زاد، دارنده دکترای مدیریت بازرگانی و دکترای 
و  توانا  نویسنده  خانواده  از  کار،  و  کسب  مدیریت  حرفه ای 

فرهنگ دوست »ایرج پزشک زاد«، خالق آثار ادبی ملی است.
وی بیش از دو دهه در اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و 
کشاورزی ایران از کارشناسی خدمات فنی تا مشاور فرماندار، مشاور مدیرعامل اتحادیه 
مدیر  اساسی،  کاالهای  تامین  و  کشاورزی  محصوالت  فروش  و  خرید  مدیر  مرکزی، 
بازرگانی داخلی اتحادیه و اینک به عنوان مدیرعامل شرکت حمل ونقل »نوید بار کشاورز« 
انجام وظیفه می کند که توانسته با مجموعه همکاران توانمندش، این شرکت زیان ده را به 

شرکتی سودآور تبدیل نماید.
با توجه به ضرورت پرداختن به حمل ونقل در کشاورزی و نقش مهم آن در رساندن به موقع 
نهاده ها به مزرعه و ارسال محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به مراکز عرضه و توزیع، 
گفتگویی اختصاصی با دکتر پزشک زاد مدیرعامل شرکت حمل ونقل »نوید بار کشاورز« به 

عمل آورده که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
عظیم پزشک زاد، مدیرعامل شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز، وابسته به اتحادیه مرکزی 
تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: اتحادیه 
مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران جزو برجسته ترین تشکل های کشاورزی 
است که در سال های قبل از انقالب، همگام و همراه با سازمان مرکزی تعاونی روستایی 
ایران به جهت اهدافی که در زمینه خدمات رسانی به عموم کشاورزان در نظر گرفته شده 

بود، تأسیس شد.
این موضوع باعث شد که اتحادیه مرکزی بتواند اتحادیه های استانی و شهرستانی خود را 
پوشش دهد و اعضایی که در شرکت های تعاونی روستایی عضویت دارند، همان کشاورزان 
و تولیدکنندگان هستند. درواقع هرم مدیریتی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و 

کشاورزی ایران از پایین به باال شکل گرفته است.
پس از برگزاری مجامع در سطح شرکت ها، اعضای هیئت مدیره اتحادیه های شهرستانی 
مشخص و از دل مجامع اتحادیه های شهرستانی، اتحادیه های استانی شکل می گیرند که 
درنهایت با تشکیل مجامع اتحادیه های استانی، اتحادیه مرکزی، نمود پیدا می کند و اراده 
اعضاء و سهامداران شرکت های تعاونی روستایی در این فرایند به صورت کامل، ساری و 

جاری است.
مدیران و مسئوالن این هرم، کشاورزان و تولیدکنندگان عضو هستند؛ به صورتی که در 
سطح هرچند روستا زارعان و دامداران در قالب یک شرکت تعاونی روستایی گرد هم 
می آیند و از مجموع شرکت های تعاونی های روستایی، اتحادیه های تعاونی های روستایی 
شهرستان ها شکل می گیرند. پس از آن اتحادیه های استانی و درنهایت اتحادیه مرکزی 
تعاونی های روستایی کشور تشکیل می شود که اینک بالغ بر ۳۰1 اتحادیه شهرستانی و ۳۲ 

اتحادیه استانی در کشور وجود دارد.
در حال حاضر آقای مهندس اَفَسردیر، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی هستند 
که خود از مدیران موفق و برجسته این بخش بوده و سال ها در این شبکه سابقه فعالیت 
و مدیریت داشته است. اعضای هیئت مدیره اتحادیه مرکزی نیز از بین اتحادیه های استانی 
انتخاب می شوند. الزم به ذکر است شرکت  با مجامع سراسری که برگزار می شود،  و 
حمل ونقل »نوید بار کشاورز« که در سال 1۳7۶ به ثبت نهایی رسیده زیرمجموعه و 

وابسته به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران است.
»شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز«

مدیرعامل شرکت حمل ونقل »نوید بار کشاورز« در بخش دیگری از صحبت های خود در 
مورد شرکت گفت:

هدف از تأسیس شرکت این بود که در آن زمان جای خالی یک سیستم حمل ونقل برای 
محصوالت کشاورزی، باغی و دامی احساس می شد.

کشاورز برای حمل محصول خود از یک نقطه کشور به نقطه دیگر با مشکالتی مواجه و 
شرایط حمل ونقل مانند امروزه فراهم نبود. به همین دلیل دیدگاه مدیران ارشد اتحادیه در 

آن سال ها بر این بود که یک سیستم جامع حمل ونقل برای کشاورزی داشته باشیم که 
خروجی آن منتج به تأسیس شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز در شد.

در ابتدای امر قرار بود شرکت شعبات یا نمایندگی هایی در سطح استان ها و شهرستان ها 
نیز داشته باشد، به طوری که چنانچه زارعان و باغداران قصد ارسال محصوالت خود به هر 
نقطه از کشور را داشته باشند، بتوانند از خدمات این شرکت استفاده نمایند. پیرو آن ۶-7 
شهرستان اقدام به تأسیس نمایندگی کردند که می توان به شرکت حمل ونقل نوید بار 
کشاورز در جنوب کرمان، ارزوئیه کرمان، بافت کرمان، قزوین، ایالم و کرمانشاه اشاره کرد.

اندازه سخت گیری  این  راه اندازی شرکت های حمل ونقل  و  تأسیس  برای  زمان  در آن 
نمی شد و به راحتی کار تأسیس و راه اندازی این شرکت ها قابل انجام بود.

اما در شرایط فعلی به علت تعدد شرکت های حمل ونقل و کامیون های حمل بار و ... این 
کار مقداری دشوار شده است. همچنین با شرکت های حمل ونقلی که در شهرها و روستاها 
توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است، گسترش شرکت چندان توجیه پذیر نیست؛ 
در نتیجه هرچه به جلوتر حرکت کردیم از رغبت ها برای تأسیس شعبات دیگر کاسته شد. 
از طرفی، حمایت ها در سطوح باالدستی مدیریتی در سازمان مرکزی تعاون روستایی و 

وزارت جهادکشاورزی نیز مهم و تأثیرگذار هستند.
تحقق سوددهی در شرکت

شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز از سال 7۶ که راه اندازی شد؛ چون صرفاً به دنبال 
سودآوری نبود و تالش خود را برای ارائه خدمات مناسب در حوزه وظایفش متمرکز 
کرده بود، در اکثر سال ها ازنظر تراز مالی وضعیت چندان مناسبی نداشته است؛ چراکه 
سوددهی در مراتب بعدی اولویت های کاری قرار داشت؛ اما در ۴-۳ سال اخیر، استراتژی 
شرکت تغییر کرد و باعث حرکت رو به رشد شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز شد و 
با اقداماتی که انجام گردید، شرکت به سوددهی خوبی دست پیدا کرد و توانست ضمن 

پوشش وظایفش، سودآور نیز باشد که سود آن درنهایت به اعضاء و سهام داران می رسد.
حرکت به سمت سیستم های دیجیتالی و  روزآمد

پزشک  زاد در ادامه توضیح داد: در ۴-۳ سال اخیر، سیستم های دیجیتالی شرکت متحول 
و به سمت همگام سازی و به روزرسانی حرکت کرده ایم و با بررسی هایی که انجام شد و نیز 
حمایت هایی که از طرف مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی صورت گرفت، تالش کردیم 
حمل ونقل را به سمت وسوی »اسنپی« سوق دهیم؛ بنابراین با بررسی و اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذی صالح و طراحی یک اپلیکیشن و نصب آن روی گوشی های هوشمند 
تلفن همراه، شرایطی را ایجاد خواهیم کردیم که هرکدام از کشاورزان بتوانند از این طریق 
دسترسی مستقیم و راحتی برای کامیون برای حمل ونقل محصوالت تولیدی خود داشته 
باشند. همچنین، این مسئله برای کامیون داران نیز مزایای فراوانی خواهد داشت و کامیونی 
که یک کاالیی را به مقصد مشخص حمل می کند، می تواند با کمترین فوت وقت برای 

مسیر برگشت خود اقدام به تهیه بار نماید.
این موارد باعث تمایل بیشتر کشاورزان و کامیون داران به همکاری با شرکت حمل ونقل 
نوید بار کشاورز خواهد شد؛ ضمن اینکه باوجود چنین نرم افزار کاربردی و راه اندازی آن، 
در بسیاری از هزینه های شرکت نیز صرفه جویی می شود؛ یعنی هزینه های دفترودستک و 

کارمندان را تا میزان زیادی رفع می کند.
جایگاه مناسب در بین شرکت های حمل ونقل

مدیرعامل شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز در ادامه توضیح داد: خود شرکت مالک 
چند کامیون حمل بار است که بیشتر کامیون ها یخچال دار و مخصوص حمل کاالهایی 
است که نیازمند شرایط نگهداری در دمای صفر و زیر صفر هستند، اما چون نگهداری و 
سرویس کامیون ها شرایط و هزینه های خاص خود را طلب می کند، به همین دلیل سعی 
ما بر این است که بیشتر از پتانسیل کامیون های شخصی افراد و سیستم حمل ونقل کشور 

استفاده  کنیم.
پزشک  زاد افزود: در بین شرکت های حمل ونقل که در سطح شهر تهران فعالیت می کنند، 
شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز از شرایط خوبی برخوردار است. هیچ گونه بدهی مالیاتی 
و معوقه نداریم؛ براساس موازین سازمان راهداری و پایانه های کشوری فعالیت و تمام 

مقررات و دستورالعمل های آن را به طور دقیق اجرا می کنیم.
همچنین این شرکت دارای غرفه ها و جایگاه هایی برای فعالیت خود است که از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
غرفه ای در جاده مخصوص کرج که در زمینه حمل ونقل مواد لبنی فعالیت می کند. 
همچنین شرکت، غرفه ای برای فعالیت در حوزه نوشیدنی ها و مواد غذایی فست فود دارد 

و یک غرفه نیز در »نسیم شهر« برای شرکت فعالیت می کند.
به عالوه، تعامل بسیار خوبی با شرکت های تولیدی داریم و با توجه به خدماتی که به آن ها 

می دهیم، رضایت بسیار خوبی از این شرکت دارند.
در حال حاضر ماهیانه بالغ بر 1۰۰۰ بارنامه در غرفه های این شرکت صادر می شود که رقم 
بسیار خوبی است و با برنامه های اجرا شده و تالش هایی که داشته ایم، توانستیم شرکت 
را از رتبه ۳ به رتبه ۲ ارتقاء دهیم و امیدواریم که بتوانیم در مراحل بعد رتبه 1 و مجوز 
فعالیت در سراسر کشور را نیز اخذ نماییم. برنامه های دیگری نیز برای توسعه ناوگان و 

پیشرفت های بیشتر شرکت داریم.
به طورکلی سعی می کنیم که موضوع خدمات دهی در اولویت قرار گیرد و فقط به فکر سود 
نباشیم؛ اما هر بنگاه اقتصادی باید هزینه های خود را نیز پاسخگو باشد تا بتواند به حیات 
خود ادامه بدهد و تراز مالی مناسبی داشته باشد که الحمداهلل... در چند سال اخیر شرکت 

از این نظر وضعیت خوبی داشته و وارد سوددهی شده است.
استفاده از ظرفیت  حمل ونقل ریلی نیازمند تفاهم نامه همکاری

پزشک  زاد در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله در خصوص امکان استفاده از حمل ونقل ریلی 
کشور نیز گفت: خوشبختانه کشور ما خطوط ریلی خوبی دارد و استان های کلیدی و بنادر 

بزرگ در جنوب و شمال کشور به شبکه ریلی متصل هستند.
سیستم ریلی امتیازهایی برای حمل محصوالت کشاورزی دارد که نمی توان آن را نادیده 
گرفت؛ به همین منظور طرحی را تهیه و به سازمان مرکزی تعاون روستایی پیشنهاد 
کرده ایم که از ظرفیت و توان سیستم حمل ونقل ریلی کشور نیز در جهت اهداف بخش 
کشاورزی استفاده کنیم؛ اما به نظر می رسد که برای استفاده از این ظرفیت باید در 
سطح مدیران ارشد وزارتخانه، تفاهم نامه هایی برای این منظور منعقد شود؛ یعنی وزارت 
جهادکشاورزی با وزارت راه و ترابری و پس ازآن سازمان تعاون روستایی با شرکت های 
»رجاء« تفاهم نامه هایی داشته باشند تا براساس آن بتوان از این مسیرهای حمل ونقل 

استفاده بهتری به عمل آورد.
در این زمینه حتی می توان برای حمل ونقل هوایی نیز برنامه ریزی هایی ارائه کرد که البته 

آن هم نیازمند تفاهم نامه های مخصوص به خود است.
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شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز در مسیر رتبه یک
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