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چرا برخی از مسئوالن از مسئولیت، 
فقط ُکتش را پوشید ه اند

یادداشت هفته

یادداشترسدبیر:

یوسفمداحیان

نگاه  با یک  است.  گرفتاری عجیبی 
هرروز  ما  مسئوالن  گویی  شهودی 
بیشتر و پرسرعت تر به سمت جامعه 
روند  این  می روند.  تمام نمایشی 
متأسفانه در همه طبقه ها و مردمان هم رواج پیداکرده است. 
در جامعه ما طبقات برخوردار زودتر از همه شروع کردند. 
متأسفانه میل به نمایش های ساختگی یک چیز را از همه ما 

می گیرد و آن طعم خدمت وزندگی است.
اغلب مسئوالن در گرما و سرما از ُکت مسئولیت به خوبی 
حفظ و حراست می کنند، اما ای کاش در مسئولیت هایشان 
خود  کارکنان  برای  ای کاش  می کردند.  عمل  به خوبی  هم 
به صورت مستمر جلسات برخورد صحیح با مردم را برگزار 

می کردند.
مسئوالن  از  برخی  توسط  کردن  عمل  نمایشی  کنید  باور 
از ما می ستاند و  بانک ها، لحظه لحظه را  ادارات، نهادها و 
این که  از  غافل  ما می دهد.  به  مبهم  تصویر  آن یک  درازای 

زندگی هیچ نیست جز گذران و انباشت این لحظات.
مسئوالن ما باید به این باور برسند که پوچ کردن لحظات 
مردم، درنگ نکردن در آن و معاوضه آن با چیز دیگری، آن 
انباشت زندگی را از آدمی می گیرد و زمانی ممکن است مردم 

به این گمان برسند که همه زیستش در خأل بوده است.
آقایان مسئول، با برخوردهای غیراصولی خود و کارکنانتان 
ببینند.  بی فایده  و  شکست خورده  را  خود  مردم  نگذارید 
نگذارید شاهد هراس، کالفگی و تحلیل رفتن مردم باشیم. 
چیزهایی در زندگی هست که حق هیچ انسانی نیست که 

آن ها را طور دیگری ببیند.
کنید.  مردم خدمت  به  تا  مسئول شده اید  مسئوالن، شما 
مردم ما از نسل گوگل نیستند. مردم ما از دورانی می آیند 
که معنای پدر برای فرزند چیز دیگری بود. نگذارید مردم 
در خود بپوسند. باور کنید برخورد برخی از کارکنان ادارات 
با مردم شایسته این مردم صبور نیست. لطفاً در تاریکی قدم 
نزنید. کت هایتان را به میخ آویزان کنید، آستین ها را باال بزنید 
و پاچه ها را نیز. برای کارکنانتان حداقل ماهی یک بار آموزش 

رفتار صحیح با مردم را تکرار کنید.
آخر کالم: نگذارید مردم در این جامعه نمایشی به اضمحالل 
بروند و بگویند افسوس از عمرهایی که تباه شد. شما خود 

جزیی از این مردم هستید.

چرا برخی از مسئوالن از 
مسئولیت، فقط ُکتش را پوشید ه اند
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معارفه سید اسکند ر موسوی زاد ه به سمت 
سرپرست اد اره کل امورعشایر خوزستان

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور عشایر 
خوزستان با حضور دکتر میزبان قائم مقام 
رئیس سازمان امور عشایر کشور در محل 

اداره کل امور عشایر خوزستان برگزار شد.
موسوی  اله  هدایت  سید  مراسم  این  در 
تودیع و سید اسکندر موسوی زاده بعنوان 

مدیرکل جدید معارفه شد.

پلمب مرکز زیبایی 
که دختر ۱۹ ساله اهوازی را به کما برد

به گزارش »تابناک« به نقل از ایرنا، چند روز پیش دختر جوانی با 
۱۹ سال سن حین عمل زیبایی دچار ایست قلبی تنفسی شد و 
به بیمارستان امام خمینی )ره( اهواز منتقل و همچنان در کما به 
سر می برد که به گفته پزشکان از شرایط مناسبی برخوردار نیست.

بامداد  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  نژادیان  ابول  فرهاد 
چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی در این خصوص اظهار داشت: 
درمان  بر  نظارت  اداره  و  اماکن  پلیس  توسط  زیبایی  مرکز  این 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پلمب و اقدام قانونی آن 

در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه مراکز غیرمجازی که در استان خوزستان فعال 
هستند مرتبا از سوی اداره نظارت بر درمان شناسایی می شوند 
افزود: بر اساس کمیسیون ماده ۱۱ که متشکل از سازمان نظام 
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی است، مراکز 
زیبایی مرتبا مورد رصد قرار گرفته و موارد غیرقانونی به دستگاه 

قضایی معرفی می شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه ۲ دسته فعالیت 
که هیچ  افرادی  اول  دارد گفت: دسته  وجود  غیرقانونی  درمانی 
زیرزمینی  و  غیرقانونی  به صورت  و  نداشته  دانشگاه  از  پروانه ای 
عمل های جراحی انجام می دهند مثاًل برخی در آرایشگاه های زنانه 
یا در مراکزی که هیچ پروانه ای ندارند این عمل ها را انجام می دهند 

که نوعی دخالت در حرفه پزشکی است.
وی افزود: دسته دوم، مراکزی هستند که پروانه فعالیت از معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی دارند اما بر اساس رشته  خود فعالیت 
نکرده و اقدام غیرقانونی انجام می دهند که دانشگاه بر هر ۲ دسته 

نظارت کافی داشته و اداره اماکن نیز ما را همراهی می کند.
ابول نژادیان گفت: این اماکن غیرقانونی مرتبا پلمب و به دادگاه 
معرفی می شوند اگرچه انتظار داریم که مردم با علم و آگاهی و 

شناخت کافی به این مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی یکی از مکان های محل تبلیغ این مراکز غیرقانونی را فضای 
مجازی دانست و افزود: متأسفانه جوانان فریب تبلیغات کذایی را 
خورده و به افرادی مراجعه می کنند که صالحیت الزم برای اینگونه 

عمل های جراحی را ندارند.
در ادامه دکتر علی خوانین مدیر بیمارستان امام خمینی)ره( اهواز 
در خصوص وضعیت دختر ۱۹ ساله اهوازی گفت: حدود ساعت ۱۲ 
ظهر ۱۵ آبان ماه، همکاران اورژانس پیش بیمارستانی، دخترخانم 
جوان ۱۹ ساله ای را با ایست قلبی تنفسی کامل به بیمارستان امام 

منتقل کردند که به بخش ICU منتقل شد.
وی افزود: همه اقدامات الزم برای بیمار انجام شده و متخصصان 

نورولوژی این مرکز درمانی، بیمار را معاینه کرده اند.
خوانین گفت: با گذشت چند روز از بستری این دختر ۱۹ ساله، 
هیچ گونه عالئم امیدوارکننده ای برای بقاء بیمار مشاهده نشده است.

این دختر جوان که دارای رتبه ۷۰ کنکور سراسری است به یکی از 
کلینیک های شهر اهواز برای انجام عمل زیبایی مراجعه کرده بود 

که حین تزریق دارو دچار ایست قلبی تنفسی شد.

دستگیری عامل تیراندازی درنزاع طایفه ای دراهواز

حجت اهلل  سرهنگ  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
نزاع  وقوع  پی  در  داشت  اظهار  خبر  این  اعالم  با  سفیدپوست 
طایفه ای و تیراندازی در یکی از مناطق شهرستان اهواز، موضوع 
با تیراندازی پلیس  به صورت ویژه در دستور کار قرارگاه مقابله 

اطالعات و امنیت عمومی استان قرار گرفت.
انجام  با  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  مأموران  افزود:  وی   
را  تیراندازی  اصلی  عامل  اطالعاتی  کار  و  تخصصی  اقدامات 
شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی طی عملیاتی ضربتی در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
در  داشت:  بیان  خوزستان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین   
بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه کالشینکف، ۴ قبضه 
اسلحه شکاری غیرمجاز، سه تیغه خشاب و ۶۵ عدد فشنگ جنگی 

کشف شد.
 سرهنگ حجت سفیدپوست بابیان اینکه متهم پس از تشکیل 
پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: نیروی انتظامی 
به صورت  عمومی  امنیت  و  نظم  زنندگان  برهم  با  است  مصمم 

قاطعانه برخورد کند.

چگونه از گزند هکر ها در امان بمانیم؟
رئیس پلیس فتا استان خوزستان سرهنگ کارآگاه علی حسینی 
ضمن هشدار به شهروندان در مورد راه های نفوذ مجرمان سایبری 
به گوشی های هوشمند، اظهار کرد: هک کردن گوشی یک کار 

مخفیانه است و ممکن است که افراد متوجه آن نشوند.
وی افزود: برای این که گوشی شما از نفوذ هکرها در امان باشد به 

چند نکته مهم که در ادامه اشاره می کنیم توجه کنید :
۱- اگر در یک مکان عمومی هستید اینترنت خودتان را به صورت 
هات اسپات و بدون تنظیمات امنیتی در اختیار دیگران قرار ندهید.

۲- از اینترنت رایگان در مکان های عمومی استفاده نکنید و بلوتوث 
گوشی خودتان را همیشه در حالت خاموش نگه دارید.

3- مراقب باشید برنامه ناشناسی روی گوشی هوشمندتان نصب 
نشده باشد و مرتباً آن را بررسی کنید.

۴- پیامها، لینک ها و فایل های مشکوک را باز نکنید به دلیل اینکه 
ممکن است یک برنامه مخرب باشد.

۵- برنامه های موردنیاز خود را فقط از سایت های معتبر داخلی 
دانلود کنید.

۶- حتماً روی گوشی خود آنتی ویروس داشته باشید و برنامه های 
امنیتی را به صورت مرتب به روزرسانی کنید.

خبر

حمید  ابوالفارس  بخشدار  توسط  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  بمناسبت 
از  تن  دو  و  رامهرمزی  نویسنده  مداحیان  یوسف  یوسف  از  هوشیاری 
نویسندگان بومی منطقه ابوالفارس بنام های محمود افشین و جشن تقدیر 

به عمل آمد. 
در این مراسم که در بخش کتابخانه عمومی بخش ابوالفارس برگزار شد 

کتاب پنج کافه درون شهری رامهرمز به کتابخانه اهدا شد.

چاپ دوم کتاب پنج کافه درون شهری رامهرمز منتشر شد
با ما به رامهرمز قدیم سفر کنید با ۵ کافه درون شهری

نسل امروز باید گذشته ی خود را نیک بشناسد و بداند که امروز ادامه همان 
راهی است که پیشینیان ما پیموده اند و ما در امتداد این مسیر آینده را 

رقم خواهیم زد.
کتاب داستان پنج کافه درون شهری رامهرمز به معرفی ۵ کافه قدیمی و 
معروف رامهرمز شامل: کافه حیدر – کافه صرافیون – کافه موسیو – کافه 
گلشن و کافه باغ ملی برگرفته از حوادث آن دوران و ذهنیات نویسنده، 

توسط یوسف مداحیان به رشته تحریر درآمده است.
خریداران خارج از شهرستان رامهرمز برای خرید کتاب می توانند مبلغ ۸۰ 

هزار تومان را به شماره کارت ۶۱۰۴-33۷۷-۹۶۶۶-۸۸۱۰
 بانک ملت بنام یوسف مداحیان واریز و به همراه آدرس به شماره موبایل 
)واتساپ( ۰۹3۶۲۱۲۰۰3۲ اعالم کنند تا کتاب به آدرسشان از طریق 

پست ارسال شود.
مراکز فروش در رامهرمز:

۱- کیوسک مطبوعاتی هادی مقدم – خیابان طالقانی غربی روبروی بانک 
مسکن

۲- کیوسک مطبوعاتی فلکه آزادی
3- نوشت افزار حسن راحت خواه- جنب اداره پست رامهرمز

۴- دفتر نمایندگی روزنامه اطالعات – پاساژ شهرداری
۵- دفتر نمایندگی مطبوعات خیابان شهید روزگاری

منتظر حمایت شما با خرید این کتاب خاطره انگیز هستیم.

راه یابی خبرنگار خوزستانی 
به پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند ایران

مستندنگاری  بخش  به  خوزستان،  ایسنای  خبرنگار  ایسنا/خوزستان 
پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند ایران راه پیدا کرد.

این جشنواره در سه بخش عکس، مستند و مستندنگاری برگزار خواهد 
شد و داوری آثار بخش مستندنگاری پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند 

توسط محمود مختاریان، محسن کاظمی و راحله صبوری انجام شد.
 پریسا زنگنه منش خبرنگار خوزستانی با اثر »به داد دادرس می رسند؟« به 
بخش مستندنگاری پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند ایران راه پیدا کرد.

بخش  در  مستند  تلویزیونی  جشنواره  پنجمین  دبیرخانه  اعالم  با 
مستندنگاری هشت اثر شایسته رقابت در بخش مسابقه شدند.

پلیس ۱۹ قطعه اشیای باستانی 
در شهرستان الیگودرز را کشف کرد

خبرگزاری مهر/ سردار یحیی الهی در سخنانی اظهار داشت: در پی اشراف 
اطالعاتی پلیس مبنی بر نگهداری و خریدوفروش اشیا باستانی توسط یک 

نفر در اطراف شهر الیگودرز، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی محل 

موردنظر را شناسایی و بالفاصله اعزام شدند.
فرمانده انتظامی لرستان، گفت: در بازرسی از محل مربوطه، ۱۲ عدد النگو، 
3 عدد گیر موی سر، ۲ عدد ظروف سفالی، یک عدد خنجر و یک عدد 
کاسه کشف شد که طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی مربوط به دوره 

عیالمیان هستند.
سردار الهی بابیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و یک دستگاه گنج 
یاب نیز کشف شده است، عنوان کرد: اشیا باستانی هویت فرهنگی جامعه 
است و پلیس با افرادی که بخواهند هویت تاریخی و فرهنگی کشورمان را 
برای کسب منفعت های غیرقانونی به تاراج ببرند قاطعانه برخورد خواهد کرد.

خبر

برای نخستین بار در شهرستان رامشیر

انعقاد تفاهم نامه ساخت یک باب مدرسه خیرساز
ورثه  توسط  روستایی  مدرسه  باب  یک  ساخت  تفاهم نامه 

»مرحوم محمد شریف تقی زاده« امضا شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان 
رامشیر، آئین انعقاد تفاهم نامه ساخت مدرسه خیرساز روستایی 
با حضور علی قربانی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خوزستان، علی شریفی مدیر آموزش وپرورش شهرستان رامشیر 

و ورثه مرحوم محمد شریف تقی زاده برگزار شد.
علی شریفی با تقدیر از این اقدام خداپسندانه و طلب آمرزش 
برای مرحوم تقی زاده، گفت: بر اساس این تفاهم نامه یک باب 
مدرسه ۲ کالسه با مساحت ۹۰ مترمربع در روستای ابوشنان 

سفلی ساخته می شود.
وی با بیان اینکه ساخت مدرسه صدقه جاریه ای است که ثواب 
ماندگار دنیوی و اخروی دارد، توضیح داد: خیرین مدرسه ساز با 

اقدامات عمرانی مروج فرهنگ 
هستند  جامعه  در  مشارکت 
معنوی  اقدام  با  که  به گونه ای 
خود سبب ارتقای استانداردهای 
آموزشی در مناطق کم برخوردار 

روستایی هستند.
این مقام مسئول در پایان با 
تأکید بر اینکه ساخت مدرسه 

خیرساز برای نخستین بار در رامشیر انجام می شود، خاطرنشان 
ارتقای  جهت  باالیی  بسیار  ظرفیت  از  شهرستان  این  کرد: 
سطح امکانات در حوزه تعلیم و تربیت برخوردار است؛ بنابراین 
امیدواریم با مشارکت سایر خیرین و نیکوکاران عزیز و بزرگوار 

شاهد تداوم این رویدادها باشیم.

تالش برای حفر کانال و مصادره 1۵00 هکتار از اراضی منطقه حفاظت  شده دیمه
سال  در  کشاورزی  جهاد  ایران/  محیط زیست  دیدبان 
موقت  اجاره  به صورت  و  طوبی  طرح  قالب  در   ۱3۸۴
و  زراعت  به منظور  را  بایر  اراضی  از  بخشی  )یک ساله( 

باغداری به بخش خصوصی واگذار نموده است.
بر اساس همین قرارداد اجاره، یک شرکت خصوصی در 
رامهرمز به همراه ماشین آالت و بیل مکانیکی وارد منطقه 
حفاظت شده دیمه شده و تالش می کند ۱۵۰۰ هکتار از 
اراضی این منطقه را با حفر کانال جدا کرده و در آن به 

فعالیت زراعی بپردازد.
بر اساس اطالعات دریافتی، قرارداد این شرکت با جهاد 
کشاورزی موقت بوده، چند سال قبل به اتمام رسیده و 

تمدید نشده است. 
همچنین این شرکت هیچ گونه مجوزی از محیط زیست و 
منابع طبیعی بابت اجرای عملیات عمرانی و حفر کانال 
اجرای  صرفاً  نیز  مذکور  قرارداد  مفاد  و  نکرده  دریافت 

طرح های زراعی است.
منطقه حفاظت شده دیمه از معدود زیستگاه های آهو در 
جنوب غرب کشور محسوب می شود که با تالش بسیار 
زیاد محیط زیست این شهرستان و محیط بانان منطقه 
نسل آهو که در دیمه از بین رفته بود، مجدداً در این 

زیستگاه احیا شده است.
نیروهای محیط زیست بارها عملیات عمرانی مربوط به 

حفر کانال در این منطقه را متوقف نموده اند اما عوامل 
شرکت مربوطه با استناد به قرارداد اجاره و واگذاری قبلی 
مجدداً اقدامات خود برای حفر کانال و جداسازی ۱۵۰۰ 

هکتار از اراضی دیمه را ادامه می دهند.
دیدبان محیط زیست ایران در پایان می نویسد: از مسئوالن 
حفاظت  سازمان  همچنین  و  خوزستان  محیط زیست 
به  جدی  و  عاجل  به صورت  داریم  تقاضا  محیط زیست 
این موضوع ورود کرده و در راستای وظایف قانونی خود 
این  اراضی  از  هکتار  و جداسازی ۱۵۰۰  کانال  از حفر 
زیستگاه ارزشمند که قطعاً در آینده منجر به تصرف و 

تغییر کاربری این اراضی خواهد شد ممانعت نمایند.

تیشه به ریشه ی یک ذره فضای سبز شهری نزنید
درخت کنوکارپوس و ابهامات پیرامون

چندی پیش در گزارشی تحت عنوان: گشتی درشهر دزفول 
در آخرین روز مهرماه اشاره ای به درخت کنوکارپوس شده بود.

)آنچه می خوانید متنی است که در این رابطه به تحریریه ارسال 
گردیده است.(

درخت  مورد  در  می خواهم  اجازه  ادب،  عرض  و  سالم  با 
کنوکارپوس چند نکته را مطرح نمایم.

کنوکارپوس درختی همیشه سبز در سرما و گرما، دارای تاج 
دهی  فرم  و  هرس  قابل  است،  زیاد  سایه اندازی  و  گسترده 
می باشد، و به علت همیشه سبز بودن و مقاومتش به گرما و 
سرما، برگ ریزی کمی دارد و نیز به علت عدم داشتن گل و 
میوه حقیقی و ریزش کم آنها، باعث کثیفی زیاد سنگفرش 
خیابانها نمی شود، گیاهی مقاوم به کم آبی، شوری، فقر غذایی و 
ساختمانی خاک و نیز مقاومت نسبی به آلودگی دارد و به عنوان 
جاذب آلودگی خاک و هوا از فلزات سنگین و نیز زیست ردیاب 
آلودگی می تواند مؤثر واقع شود. با اضافه شدن این درخت به 
فضای سبز شهری در خوزستان در سال ۸3 )چققققدر دیر(، 
فضای سبز شهری به ۸۰٪ رسید )چققققدر کم( که احتماالً تا 
قبلش، زیر صفر بوده! و به جز چند درخت کهور پاکستانی که 
باعث کثیفی زیاد معابر و خیابان ها می شد و درخت اکالیپتوس 
که باعث آسیب به سیم برق و دیگر خسارت ها می گردید، عماًل 

درختی در کوچه و خیابان های شهر دزفول، دیده نمی شد.
درخت کنوکارپوس  هم مثل سایر درختان نیاز به رسیدگی 
گسترده  تاج  چه  هر  دارد،  ریشه(  و  )تاج  سالیانه  هرس  و 
باشد، ریشه هم برای تأمین آب و غذای تاج درخت، بیشتر 
البته که نامناسب بودن آسفالت و  رشد و حرکت می کند و 
زیرساخت های خیابان ها و نیز عدم رعایت اصول کاشت با عمق 
مناسب و عدم گلدان گیری مناسب آن ها، گاهاً باعث آسیب و 
ایجاد مناظر نه چندان جالب، شده است که دیگر گناهی را 

متوجه این درخت نمی کند.
چند ابهام دیگر هم در مورد آن وجود دارد، اینکه این درخت 
سم تولید می کند که غلط است و هنوز درختی گزارش نشده 
است که باعث تولید سم و بیماری در انسان شود، شاید میوه، 

انتشار سم  باشد ولی  برای خوردن سمی  و  ریشه آن  برگ 
نمی کند و نیز هر درختی حتی در جنگل چند سال عمر مفید 

)شاید! ۵۰ سال( دارد و باید جایگزین شود. 
و نیز گفته شده که هیچ پرنده ای بر روی آن زندگی نمی کند و 
حشرات هم از آن فراری هستند! درحالی که به علت نازک بودن 
شاخه های درخت، پرنده ها قادر به النه سازی نیستن و ثابت شده 
است که ازگل های آن، عسل مرغوب به دست می آید؛ اما آنچه 
به طور غیرواقع در مورد این نوع درخت در رسانه ها و فضای 
مجازی مطرح شد دروغی بیش برای پنهان کاری، محافظه کاری 
و سرپوش گذاشتن بر اصل ماجرا نبود که در این رابطه، می توان 

به موارد زیر اشاره کرد.
 آلودگی های نفتی، پتروشیمی، کارخانه ای و زیست محیطی 
دیگر، سدسازی های بی رویه و غیرعلمی که باعث خشک شدن 
تاالب ها و رودخانه ها و از بین رفتن ابرهای باران زا می شود و 
نیز عدم همکاری کشورهای همسایه حتی دوست و برادر! با 
باعث  ایران در منطقه که همه و همه،  به تنش زایی  استناد 
آنها در  انواع آلودگی ها و گردوخاک و تجمع  انتقال  تولید و 
انجام وظیفه شهرداری ها برای  نیز عدم  جو زمین، می شود و 
هرس و رسیدگی سالیانه و... و در آخر عدم پذیرش راه حل های 

استاندارد و علمی از سوی مفاخر علمی داخل و خارج کشور!.
درنتیجه انتشار اطالعات نادرست در مورد این درختان  باعث 
شد که مردم به طور خودجوش تیشه به ریشه این یک ذره فضای 
سبز شهری، بزنند.  در تهران درختانی مانند کاج و سروهای چند 
صدساله وجود دارد که نه تنها نماد شهر، بلکه، نماد خیابان ها 
شده اند! حتی چند سالی است که دچار آفت می شوند که باعث 
اذیت شدن عابرین می شود، که البد، شاید، شهرداری های منطقه، 
اقدامات مقتضی را انجام می دهند تا به این نمادها، خدشه ای وارد 

نشود )که بازهم جای شکرش باقی است(.
در همایشی که در چند سال گذشته در دانشگاه چمران اهواز 
انجام شد تمام اساتید، هم اذعان داشتند که گرده گل درخت 
کنوکارپوس از حد استاندارد بیماری زایی خارج است، اصال چرا 

در بهار که گرده گل بیشتر است، خبری از بیماری نیست! 

بساک گل آن آبدار است و دانه گرده به سختی از آن خارج 
می شود و نسبت به درختان دیگر مانند کهور پاکستانی، برهان 
و. دانه گرده آن سنگین تر است و در اثر جاذبه به روی زمین، 
سقوط می کند. در برخی کشورها به عنوان گیاه دارویی در طب 
عمومی، برای درمان تب شدید، زکام، دیابت و... کاربرد دارد. در 

پایان جای چند سؤال و جواب، خالی است! 
اینکه:  آیا گزارشی از ایجاد آسم و بیماری در اثر کاشت این گیاه 

در کشورهای دیگر وجود دارد؟ 
آیا آماری دقیق، استاندارد و بلندمدتی از زمان ایجاد حمالت 
آسم افراد، مکان زندگی افراد و شرایط جوی منطقه و دیگر 
آالینده های احتمالی موجود در محل زندگی افراد وجود دارد؟

آیا تست آلودگی هوا، از محل زندگی افراد مذکور و سنجش و 
پایش دقیق مواد و عناصر موجود در آن انجام شده است؟

هرچند که گفته می شود که در زمان بارندگی پاییزه )اولین 
بارش پاییزی!(، حمالت آسم افراد، بیشتر می شود )!( که اگر 
درست باشد، از اکثر گرده گل ها و گیاهان، رفع اتهام می شود! 
گل ها  گرده های  هوا،  مرطوب شدن  و  بارندگی  اثر  در  چون 
درختان خیس و سنگین شده و  از مسیر تنفسی انسان خارج 

می شوند.
و سرانجام اینکه: حال که این درخت کم ادعا با مزیت های فراوان 
و معایب کم و ثانویه قابل رفع، با هزینه ها و قیمت دالر آن زمان 
کاشته شده است، آیا هزینه حذف آنها با این ابعاد وسیع کشت 
در شهر و کاشت مجدد درختان جدید، کمتر از رسیدگی و 

هرس سالیانه خواهد شد؟!
 و آیا اصال تحقیقات علمی و اصولی بدون غرض ورزی، برای 
پیدا کردن گونه ای بهتر از کنوکارپوس، انجام شده یا می شود 
تا دوباره این ضرب المثل را ذهن ها ایجاد نکند که »اول چاه را 

بکن، بعد فکر دزدیدن مناره باش«!
درهرحال متأسفانه ما همواره شاهد انجام انواع و اقسام  کارهای 
غیرعلمی و غیراصولی، اهمال کاری ها و مقصر کردن این وآن و 

درنتیجه پروژه های شکست خورده و ناکارآمد هستیم.
 لونا حق خواه کارشناسی ارشد باغبانی 

رئیس صندوق کارآفرین امید رامهرمز 
منصوب شد

نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
صندوق  مدیرعامل  سوی  از  حکمی  طی 
کارآفرین امید کشور سید شعبان موسوی به 
سمت رئیس جدید صندوق کارآفرینی امید 
ابراهیم  آقای  از زحمات  و  رامهرمز منصوب 
قدردانی  صندوق  این  قبلی  رئیس  حیدری 

بعمل آمد.

آیین معارفه شهردار بندرماهشهر 
برگزار شد

شهری  امور  مدیرکل  حضور  با  بندرماهشهر  شهردار  صفری  حسین  معارفه  آیین 
استانداری خوزستان، فرماندار و دادستان بندرماهشهر و جمعی از مسئولین شهری 

در فرمانداری بندرماهشهر برگزار شد.
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اظهارات ضرغامی درباره 
نابودی برخی از آثار تاریخی

با انتشار ویدئویی با عنوان »میراث  ایسنا/ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
فراموش شده!« در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: به دالیل مختلف و برخی سوءتفاهم ها 

کارها نیمه کاره رها شده و جسارت تصمیم گیری از مدیران مربوطه سلب می شود.
امروز از خانه رضاخانی، خانه سرهنگ ایرج، عمارت مسعودیه و چند بنای تاریخی دیگر تهران 

بازدید کردم، تکلیف بعضی چیزها روشن شد.»
ضرغامی در بخشی از ویدئویی که از یک خانه تاریخی رهاشده در محله پامنار تهران منتشر کرده، 
می گوید: »یک سری ابنیه تاریخی هستند که نابود شده اند و سال هاست محل سگ ها و گربه ها 
شده اند. مدت ها قبل بخشی از این خانه را بازسازی کردند و َدرِ آن را بستند. همان جایی را که 

بازسازی کرده اید به مردم نشان دهید.«
خانه »رضاخان« که قدمت آن به دوره قاجار می رسد در نزدیکی میدان حسن آباد تهران واقع شده 
که در دوره ای محل زندگی رضاخان میرپنج بود و بعدها اشرف پهلوی، این خانه را به اولین مرکز 
شیر و خورشید سرخ تبدیل کرد. قبل از انقالب فرهنگی سال ۱۳۵۷ این خانه توسط انجمن شیر 
و خورشید سرخ به موزه استاد صنعتی تبدیل شد. در دوره ای قرار بود معاونت های میراث فرهنگی 

و صنایع دستی استان تهران به این خانه انتقال داده شود که چنین نشد.
دومین خانه مورداشاره وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خانه »سرهنگ ایرج« 
است، همان خانه ای که گفته می شود فیلم »مهمان مامان« در آنجا ساخته شده است و یکی از 
آثار ملی ایران شناخته می شود. درهای این خانه که در محله پامنار واقع شده حدود ۱۳ سال 
پیش ِگل گرفته شده بود. سال ۱۳۹۵ مرمت خانه را شروع می کنند، در سال ۱۳۹۶ قرار می شود 
خانه به مرکز فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی تبدیل شود، اما بعد پایگاه استقرار استارت آپ های 
شرکت های نوپای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی می شود. مدتی بعد هم خانه دوباره 
بار،  خالی می شود و برای سرمایه گذاری و تغییر کاربری به مزایده گذاشته می شود. آخرین 
شهریورماه ۱۴۰۰ نام خانه سرهنگ ایرج در بین فهرست بلند میراث تاریخی دیده شد که برای 
سرمایه گذاری از سوی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از 

بناهای تاریخی و فرهنگی به مزایده گذاشته شد.
و اما سومین خانه تاریخی که ضرغامی به آن اشاره کرده »عمارت مسعودیه« در محله بهارستان 
تهران است که یکی از پرحاشیه ترین پرونده های حقوقی میراث فرهنگی را داشته است. این 
عمارت در دوره ریاست حمید بقایی در سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری به مدت ۵۹ 
سال به شرکت سرمایه گذاری »عظام« واگذار شد که در تابستان ۱۳۹۵ با عنوان »انجام ندادن 
تعهدات مطابق قرارداد اصلی«، کار آن به شکایت و دادگاه کشید. درهای این عمارت ارزشمند 

قاجاری تا امروز به روی مردم بسته مانده است.

 چغازنبیل بزرگ ترین نیایشگاه ایران باستان

محمد ابولیان نوروزی

چغازنبیل بزرگ ترین نیایشگاه ایران باستان زیگورات ها را ویژه ترین وبرترین پرستشگاه ها می دانند که 
شمار آنها به ۴۰ سازه در سراسرجهان نمی رسد. چغازنبیل شوش یکی از پرآوازه ترین آنها در جهان است.

درآستانه ۱۲۵۰ پیش از م-د، بزرگترین نیایشگاه باستانی ایران درزمان پادشاهی ایالمی ها در ۴۰ 
فرسخی پایین دست شوش )شهر باستانی( در استان خوزستان ساخته شده است. این زیگورات 
به جا مانده از شهر دوراونتاش، در دوره اونتاش گال پادشاه بزرگ عیالم )ایالم( برای ستایش ایزد 
اینشوشیناک، نگهبان شوش ساخته و در یورش سپاه آشور بانیپال، به همراه پیشینه ایالمی ویران 
شده است. خاورشناسان چغازنبیل را نخستین ساختمان آیینی ایران می دانند که به نام نخستین 
نمونه باپیشینه ایران در شمار بجای مانده جهانی یونسکو جای گرفته است. چغازنبیل به زبان لری« 

بنام تپه سبدی می دهد.
- پرآوازه ترین زیگورات جهان اینجاست

در میان نیایشگاه ها در دوران باستان، زیگورات ها از ویژه ترین آنها بوده اند. زیگورات که همان باال 
رفتن است، بر بلندای یک بخش ساخته می شدند و در ساخت آنها از بهترین ابزار استفاده می کردند. 
آمیختگی آنها از خشت یا آجر گلی و هرمی بوده است. این سازه های پلکانی، به شوندی بر روی زمین 
پا گرفته اند که چهارگوشه آن بر چهارسوی ویژه پیرامونی آن می باشد. بیشتر آنها ۳، ۵ یا ۷ طبقه دارند 

و بلندای آنها تا ۱۰۰ گز می رسد.
نام آورترین و بزرگ ترین زیگورات به جا مانده از دوران باستان، زیگورات چغازنبیل است که باگستردگی 
۱۰۳ در ۱۰۳ گز و به بلندای ۵۲ گز، در ۵ طبقه ساخته شده و اکنون تنها ۲۵ گز از آن برجای مانده است.

این سازه باگسترده »درازا و پهنای نزدیک به هزار گز« را در بر می گیردواز سه دیوارتو در توی خشتی 
ساخته شده که به ترتیب: نیایشگاه نخست »زیگورات« در درون چهارسوی نخست، کاخ ها و نیایشگاه 
کوچک دردیواره دوم و آرامگاه های زیرزمینی تاج وتخت و کاخ های ویژه و پاک سازی آب در دیواره سوم 
می باشد. دومین جایگاه پاک سازی آب در بخش نیایشگاه ویژه می باشد، با بهره گیری ازپیمانه همانند 

ساخته شده و پرپیشیوه ترین ساختمان پاک سازی آب جهان به شمارمی آید.
نمای بیرونی این نیایشگاه با کاشی های رنگ دار سبز و بخش درونی آن با موزاییک های شیشه ای و عاج 
زینت یافته است. در باالدست راست و پایین راست، دو سکوی دورانی دیده می شود که برخی آن را 
قربانگاه، گروهی آن را جایگاه تندیس )نماد(، و برخی دیگر آن را جایگاه پیشگویی و ستاره شناسی می دانند.

نوشته خشتی در چغازنبیل: »من اونتاش گال، خشت های زرین را واژه نگاری کردم، من در اینجا این 
مأوا )نیایشگاه( را برای خدایان گال و اینشوشیناک برپا کردم و این جایگاه پاک را پیش کش کردم، 

باشد که کارهای من که پیشکشی است برای خدایان گال و اینشوشیانک پذیرفته شود«.
- )شکوه( بزرگی خشتی، بی پناه در برابر آسیب ها

گفته می شودکه نخستین نمای یافته شده از چغازنبیل، آجری بوده که در پی کاوش های نفتی در این 
بخش پیداشده و پس از بررسی، نیایشگاه چغازنبیل و چند... باستانی دیگر در دوران پهلوی از سوی 

رومن گیرشمن باستان شناس پرآوزه فرانسوی بدست آمده است.
گرچه خاکبرداری ازاین سازه دربخش... ودر دل دشت، در راستای یک دستی دانش جهان کمک 
ویژه ای پدیدارشدن بیشتر پیشینه باستانی ایرانیان شد... پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از پیدایش 
این سازه، رها گذاشتن این سازه در برابر فرسایش و. آسیب های فراوانی را به این سازه خشتی وگلی 
وارد کرده است. چغازنبیل زیر باران های شدید زمستانی بدون سرپناه و پوشش ویژه، به سوی نابودی 
می رود و گویا هیچ ارگان و سازمانی اندیشه ای برای نگهداری از آن را ندارد. این برایندناکارآمدی تابدان 
جابوده که گفته می شود که دانش ما ازگسترش سازه سازی دوره ایالمی میانه از ویرانه های چغازنبیل و 
شوش پیداگردیده است، جایگاه باستان شناسی که گفتار بی همانندی ازفرهنگ، اندیشه ها و آیین یکی 

از پر پیشینه ترین مردمان بومی ایران است.
- پیوند چوقا با نیایشگاه چغازنبیل

باالپوش سیاه وسفید آستین کوتاه ویژه مردان است. این پوشش به دستان زنان بختیاری و از موی 
گوسفند بافته می شود. نگار چوقا دارای نمایی از رنگ های دیگر هم چون کرم -آبی، کرم -سرمه ای، یا 
کرم قهوه ای است و گفته می شود که نما و نگار آن برگرفته از نیایشگاه چغازنبیل، بزرگترین نیایشگاه 
عیالمیان می باشد. آستین کوتاه چوقا بیشتر رنگ روی نمایشی دارد. که برای جیب هم می توان از آن 
سود برد. مردان در بخش های از کشورمان بویژه چهارمحال بختیاری، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و 

بویراحمد و اصفهان این پوشش را برتن می کنند.

از  مختصری  و  کوتاه  شرح حال  این  فارس/  اول 
گرو  د   ر  د   ل  که  است  شیرازی  هنرمند     بانوی  یک 
دغدغه های زیست محیطی د   ارد    و سال های بسیاری 
از کشور،  است که تالش می کند    د   ر د   اخل و خارج 
به گوش مخاطبانش  را  زیست کره  از  پیام حفاظت 

برساند   .
شیوع  از  پیش  که  نمایشگاهی  چند     و  چند   ین  د   ر 
برگزار  مجسمه سازی اش  و  نقاشی  آثار  از  هم  کرونا 
شد   ، همین اصل و همین هد   ف، وجه غالب آثارش 

بود   ه است.
 )YOOTAB( با نام هنری یوتاب فاطمه زارعی که 
فعالیت می کند    طی این سال ها تالش کرد   ه توجه 
خشکسالی،  از  ناشی  مشکالت  به  را  مرد   م  عموم 
آلود   گی هوا، نابود   ی جنگل ها و مراتع و بطور کلی 
تغییر اقلیم جلب کند   ؛ د   ر یکی د   و سال اخیر هم که 
همگان و همه چیز تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا 
بود   ند    از این هد   ف خود    د   ست نکشید   ه و تالش کرد   ه 
با تحقیق و مطالعه، روش های تازه ای را برای حفاظت 

از محیط زیست پید   ا کند   . 
او به تازگی می خواهد    د   ر سفری به کشور مکزیک، به 
شناسایی و معرفی اشتراکات فرهنگی، هنری، تاریخی 
ایران و همچنین  با کشور  این کشور  افسانه های  و 
معرفی غذاهای گیاهی آنجا به هم وطنانمان د   ر قالب 

یک کتاب بپرد   ازد   .
این هنرمند    نقاش، عالوه بر اینکه د   ستی د   ر زمینه 
میراث  از  حفاظت  زمینه  د   ر  د   ارد   ،  شعر  و  اد   بیات 
عمد   ه  و  است  فعال  نیز  جهانی  صلح  و  فرهنگی 
مرگ  مرثیه  به نوعی  مجسمه هایش،  و  نقاشی ها 

نابهنگام طبیعت را روایت می کنند   .
حوزه  به  هم  را  عکاسی  و  بازیگری  که  یوتاب 
را  آثارش  کرد   ه،  اضافه  خود     هنری  فعالیت های 
غم نامه ای از بی اعتنایی انسان به آیند   ه و سرنوشت 
زیست کره توصیف می کند    و می گوید   : انسان امروز، 
با  توأم  آینده ای  د   اشتن  به  را  زمان حال  د   ر  زیستن 
سالمتی ترجیح می دهد    و رنج های گذشته را به عمد    

از یاد    می برد   .
پس از برگزاری این نمایشگاه بود    که تصویری از این 
بانوی هنرمند    با پوششی باستانی به عناوین مختلف 
د   ر بسیاری از صفحات مجازی بازنشر شد   ؛ اما شاید    
خیلی ها ند   انند    که این تصویر متعلق به فاطمه زارعی 
)یوتاب( هنرمند    شیرازی است و طراحی آن لباس را 

نیز خود   ش انجام د   اد   ه است.
بانو »یوتاب« هنرمند نقاش و تندیس ساِز پارسی و 
ُکنشگر زیست بوم از مردم سراسر جهان خواست تا با 
مهربانی قلب های خود را یکی کرده و به طبیعت و 
زمین که مادر زیست ُکره است عشق ورزیده و پاسدار 

آن باشند.
 بانو یوتاب )فاطمه زارعی( هنرمند نقاش خودآموختۀ 
فراوانی  )دغدغه(  دل نگرانی های  که  است  شیرازی 
نسبت به نابودی زمین و زیست بوم پیرامون خود دارد 
و همواره این دل نگرانی ها را در آثار و نمایشگاه هایش 
به تصویر کشانده است. این بانوی نقاش با نگرش به 
وضعیت ناگوار زیست بوم در کشور و از میان رفتن 
نادرست  و  بد  مدیریت  براثر  که  )آب(  حیات  مایۀ 
پدیدار شده است با زبان و ابزار »هنر« واکنش نشان 
داده تا به گفتۀ خودش شاید مردم از خواب زمستانی 

و غفلت بیدار شوند.
شناسایی  این گونه  را  خود  شیرازی  هنرمند  این 
برای  بودم  نوجوان  من  که  زمانی  می کند:  )معرفی( 
زمانی  اما  می دادم؛  انجام  هنری  کارهای  خودم  دل 
رسید که هنرم تبدیل به دل نگرانی های من در زمینۀ 
زیست بوم شد و آنگاه بود که کوشش کردم تا با زبان 
و ابزار هنر، پیام خود را منتقل کرده و به گوش مردم 
ابزاری  تنها  باورمندم که »هنر«  کشورم برسانم؛ زیرا 
است که نیاز به ترجمه ندارد و همۀ مردم از هر زبان 
و نژاد و کشوری که باشند، می توانند آن را درک کنند.

این دل نگرانی ها آرام آرام انگیزه ای شد تا من نخستین 
نمایشگاه خود را بانام »انقراض ششم« در نگارخانۀ 
اَفدستا در شیراز در سال ۹۴ برگزار کنم؛ و بهمن ماه 
سال گذشته نیز، نمایشگاهی با نام »جهان هیوالها 
شیراز  پیرسوک  نگارخانۀ  در  جهان«  هیوالهای  و 
شیراز،  آِب  گالری  موزه  در  همچنین  کردم.  برگزار 
نمایشگاه »نمایشی از یک آیندۀ سرخ« را برپا داشتم. 
»َگندمان«  در  نمایشگاهی  نیز،  پیشتر  همچنین 
)حضور(  باَشندگِی  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور و محمد درویش، کارشناس و مشاور سازمان 
کارشناسان  و  سران  دیگر  و  محیط زیست  حفاظت 
استانی و کشوری برگزار کرده ام. در بیرون از ایران و 
در قارۀ آفریقا نیز، چندین نمایشگاه با موضوع زمین و 
زیست بوم برپا کرده ام که موردتوجه جای گرفته است.

برگزاری منایشگاه در موزۀ تخت جمشید

در  که  است  هنرمند  زن  نخستین  یوتاب،  بانو 
)تخت  پارسه  جهانی  مجموعۀ  موزۀ  در  سال ۱۳۹۶ 
جمشید( نمایشگاه آثار هنری خود را در هفتۀ جهانی 
برپا  موزه،  روز جهانی  با  و هم زمان  فرهنگی  میراث 
میراث  »نمایشگاه   می نویسد:  خودش  است.  کرده 
ما نه امانت آیندگان!« که در موزۀ پارسه برگزار شد، 
بازخوردهای فراوانی داشته است و گردشگران ایرانی 
مرا  کار  و  نوشته  یادداشت  برایم  بسیاری  فرنگی  و 

ستایش کرده اند. 
آرمان )هدف( من از این نمایشگاه، گسترش )ترویج( 
فرهنگ ارج گذاری و اهمیت دادن به طبیعت و میراث 
فرهنگی و ماندگاری آن ها برای آیندگان است. پیام 
من درواقع، آشتی )صلح( و دوستی میان انسان ها و 
انسان با سرآغاز )منشاء( خود، یعنی طبیعت است. 
همواره کوشیده ام تا مردم را از پیامدهای ناگواری که 
کنم  آگاه  می دهد،  روی  طبیعت  و  زیست کره  برای 
راستا  همین  در  تاکنون  نیز  من  نمایشگاه های  و 

برگزارشده است.
هرنمند  همزادی  از  آغداشلو  استاد  روایت 

پارسی با آثار هرنی اش

برای   ۱۳۹۶ سال  اردیبهشت ماه  که  آغداشلو  آیدین 
دیدن نمایشگاه این بانوی هنرمند با نام »نمایشی از 
یک آیندۀ سرخ« به شیراز آمده بود، پس از بازدید از 
آثار هنری این بانوی شیرازی گفته است: من کارهای 
بانو یوتاب را مدت هاست که همواره پیگیری و دنبال 
کرده و کمابیش همۀ آثارش را دیده ام. کارهای هنری 
وی برای من چشمگیر )جالب( و دل نشین است؛ زیرا 
شده  یکی  و  درهم آمیخته  خود  موضوع  با  هنرمند 
است. در واقع اینجا هنرمند بخشی از موضوع شده 
این یکی  با موضوع آثارش همراهی کرده و  او  است. 

شدن و ترکیب، رُخداد ویژه ای است… من )آغداشلو( 
بدون آن که بخواهم ِمهر خودم را نسبت به این بانوی 
هنرمند پارسی نشان دهم، باید بگویم این نمایشگاه 
یک نمایشگاه بسیار ویژه ای )خاص( است که شاید 

کمتر نمونۀ آن را دیده و دوست داشته ام.
زمانی که خلبان بودم

این هنرمند پارسی که دانش آموختۀ رشتۀ خلبانی 
یک  به عنوان  که  زمانی  می نویسد:  درجایی  است 
پرواز  آبی  آسمان  در  پرندگان  بال  در  بال  خلبان، 
فراوان  ستم های  که  می بینم  را  زمینی  می کنم، 
هیزم  همانند  است. جنگل ها  نابودی  به  رو  و  دیده 
خشک در هم می شکنند، چشمه ها و رودخانه ها از 
تکاپو می افتند، تاالب ها می میرند، یخ های بزرگ آب 
می شوند و دیر نیست آن روز که هستی از زایش و 

پویش بازایستد!
کوشش های من همواره آن بوده تا این دردنامه را در 
را  آفرینش  رنج نامۀ  و  تصویر کشم  به  تابلوهایم  تن 
در قالب هنر تماشایی کنم که شاید تلنگری باشد 
به  برای رسیدن  بی مهابایش  انسان و کوشش  برای 

»اِنقراض ششم«.
وی با اشاره به اینکه به زودی برای ساخت یک مستند    
می خواهیم،  ما  که  »جهانی  نام  به  زیستی  محیط 
 The World We Want،( »جهانی که ما نیاز د   اریم
The World We Need( با یک کارگرد   ان مکزیکی 

به نام ایزکالته فلورِس  )Izcalte Flores( همکاری 
خواهد    کرد   ، ابرازد   اشت: این پروژه توسط یک کمپانی 
معروف فیلم سازی د   ر سال ۲۰۲۲ وارد    مرحله تولید    
و  زیست کره  از  مراقبت  آن  موضوع  و  شد     خواهد    

موجود   ات زند   ه می باشد   .
گذشته  سال های  طی  شیرازی  هنرمند     این 
نمایشگاه های مختلفی را د   ر د   اخل و خارج از کشور 
نمایشگاه  به  می توان  آنجمله  از  که  کرد   ه  برگزار 
»نمایشی از یک آیند   ه سرخ« د   ر »موزه گالری آب« 
د   ر شهر شیراز و همچنین نمایشگاه »میراث ما نه 
سال  طی  جمشید     تخت  موزه  د   ر  آیند   گان«  امانت 

۲۰۱۷  اشاره کرد   .
بانوی شیرازی با پوشش هخامنشی، از شایعه 

تا واقعیت

با  و  خود  نمایشگاه های  از  هرکدام  در  یوتاب  بانو 
آن  با  متناسب  پوششی  آثارش،  موضوع  به  نگرش 
برای  می برد.  بهره  آن  از  و  کرده  طراحی  موضوع 
نمونه در نمایشگاهی که اردیبهشت ماه امسال با نام 
»نمایشی از یک آیندۀ سرخ« در موزه گالری آب و با 
موضوع پاسداشت و حفظ زیست بوم و زمین برگزار 

کرده بود، از سرپوش و کالهی از گیاهان خشک بهره 
برده و به گفتۀ خودش با موضوع و اثر هنری اش یکی 
شده  همراه  خود  آثار  با  یعنی  است؛  ترکیب شده  و 
آثارش  بامعنای  )استحاله(  دگرسانی  یک  درگیر  و 
با  و یکی شدن  اثر  به  دادن  تَن  می شود که همان 

موضوع آن است.
این بانوی هنرمند پارسی دربارۀ پوشش سنتی خود 
برتَن داشته،  آثارش  نمایش  برای  پارسه  که در موزۀ 
ضمن  ایرانی  زن  لباس  که  موضوع  این  می گوید: 
آراستگی و جذابیت در رنگ و طرح، همراه با پوشش 
بسیار  گردشگران  برای  است  بوده  کامل  )حجاب( 
چشمگیر بود. هرچند لباس و آرایش هایی )تزیینات( 
که من طراحی کرده و در نمایشگاه از آن بهره بردم، 
وابسته )مربوط( به دورۀ ویژه ای از تاریخ باستانی ایران 
نیست و بیشتر حالت انتزاعی داشته، ولی در برخی 
گرفته شده  الهام  ایران  باستانی  نمادهای  از  آرایش ها 
را  آن  ناآگاهانه  و  ندانسته  برخی  اما شوربختانه  بود؛ 
وابسته به دورۀ هخامنشی دانسته و نگاره ای از من که 
روشن نیست چه کسی و با چه آرمانی گرفته است در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و بدون آگاهی 
من پخش کرده بودند. هرچند من این موضوع را به 
فال نیک گرفته و آن را وابستگی و دلبستگی مردم به 
فرهنگ و هنر نیاکانی خود ترجمه می کنم. از سویی، 
از  دیرتر  همیشه  خبرگزاری ها  و  جمعی  رسانه های 
زمینه ها  این  در  و  می شوند  دست به کار   … و  مردم 
به درستی به رسالت خود نمی پردازند و با هنرمندان و 
ُکنشگران مدنی همکاری های الزم را انجام نمی دهند.

ایرانی در  نقاش و تندیس ساز  یوتاب، هنرمند  بانو 
پایان از همۀ مردم خواست تا قلب های خود را باهم 
یکی کرده و فروتنانه به زمین و زیست بوم  پیرامون 
خود اَرج گذاشته و برای صلح جهانی و پایان دادن به 
حوادث ناگوار کوشا باشند. همچنین مردم، موضوع 
کمبود آب و درست مصرف کردن را هرگز فراموش 
نکنند و از ارزش های فرهنگی، تاریخی و طبیعی خود 

پاسداری کنند.
یوتاب، هد   ف از خلق آثار هنری خود    را آگاهی رسانی 
به  احترام  طبیعت،  به  احترام  فرهنگ  ترویج  و 
آیند   گان، احترام به میراث فرهنگی و همچنین ایجاد    
اتحاد    بین همه انسان ها و انسان با طبیعت عنوان 
انقراض  و  اقلیم  تغییر  اساس  همین  بر  می کند   ؛ 
گونه های گیاهی و جانوری، آلودگی ها، مرگ تاالب ها، 
بیابان زایی، مخاطرات جنگل زدایی به همراه اهمیت 
را  وی  آثار  موضوعات  عمد   ه  باستانی،  آثار  به  د   اد   ن 

تشکیل می دهند   . 

بانوی خلبان با پوشش باستانی د   ر تخت جمشید    کیست؟

روند تغییر در جوی آسیاب 

) قسمت سی و هفتم(

سالم و عرض ادب دارم حضور خوانندگان 
گرامی و سرورانی که این مطالب را دنبال 
می کنند، در قسمت قبل کشت و برداشت 
برنج و مراحل آنرا در کشاورزی سنتی باهم 

مرور کردیم.
که  مراحلی  از  یک  هر  در  فعالیت  برای 
تعلق  سهمی  شد،  اشاره  قبل  قسمت  در 
می گرفت و همانند کشت گندم و جو، هر 
خود  فعالیت  و  تالش  نسبت  به  کشاورز 
سهمی از محصول را صاحب می شد. عالوه 
بر آن برای بذر، زمین و آب نیز بر اساس 
عرف محل در موقع برداشت محصول سهم 
مواردی  سنتی  کشاورزی  در  می شد.  داده 
مانند بنگشت پایی ) گنجشک پایی( گراز 
وحشی  گرازهای  که  مناطقی  در   ( پایی 
تیم  و  می کردند(  رو  و  زیر  را  برنج  کشت 
کشی ) جابجایی شالی ها از خزانه به محل 

نشاء( هرکدام سهم جداگانه ای داشتند
که  درگذشته  و  سنتی  برنج کاری  در 
کشاورزان  نبود،  فراهم  امروزی  امکان های 
که  کوچک  نهرهای  آب  از  بودند  ناچار 
داشتند  جریان  برنجکاری  فصل  تمام  در 
برای خنک  استفاده کنند.  برای آشامیدن 
با  نیز  خود  آشامیدنی  آب  نگهداشتن 
از شاخه های درختان در وسط  بهره گیری 
مزرعه برنج، ساباط درست کرده و در زیر آن 
چاهی به عمق یک متر تا یک متر و نیم حفر 
می نمودند و آب را در آن نگهداری و خنک 
می کردند. در اصالح محلی به این چاه ) سرد 

اوه( یعنی آبسرد کن می گفتند.
روز  چند  برنجکاری،  خوب  خاطره های  از 
دروی  و  برنج  خوشه های  رسیدن  از  قبل 
چند  زمانی،  مقطع  این  در  می باشد.  آنها 
پس ازآن  و  درو  را  برنج  از خوشه های  بافه 
که شلتوک های خوشه ها را جدا کرده، در 
منزل در تابه غذایی گذاشته و پس ازاینکه 
خانواده  اهل  مورداستفاده  شدند  برشته 
قرار می دادند که بسیار خوشمزه و به آن ) 

گمک( می گویند.
برای گندم هم همین روش متداول  البته 
بود که ) سیله( نامیده می شود. با این تفاوت 
هیزم  آتش  روی  را  گندم  خوشه های  که 
گرفته و پس از برشته شدن، دانه ها را جدا 
و میل می نمودند که خوشمزه و باب میل 
فرزندان کشاورزان بود یکی از نکته های مهم 
آموزش  زندگی کشاورزان،  قابل توجه در  و 
کشاورزی  و سنت های  روش ها  با  فرزندان 
از  فرزندان  کشاورز  هر  خانواده  در  است. 
همان کودکی باکار کشاورزی آشنا شده و 
در کارهای سبک همکاری نموده تا به مرور 
گردند.  تجربه ای  با  کشاورز  خود  زمان 
روش های تشویقی هم برای اجرای بهتر این 
عمل، بسته به زمان و شرایط سنی فرزندان 

در نظر گرفته می شد. برای نمونه کارهای 
به  از خزانه  را  تیم  جابجایی  مانند  سبکی 
انجام  حیوان  با  که  تولک(   ( نشاء  محل 
بیرون  از  تیم  آوردن  ساده تر،  یا  و  می شد 
کرت تا نزد پدر را به فرزندان یاد می دادند و 

سهمی را برای او قائل می شدند.
فرزندان،  برنج کاری  آموزش  دیگر  روش 
مراحل  تمام  در  فرزند  دادن  شرکت 
برنجکاری بود که به آن ) شکرته( می گفتند. 
در این روش یک کرت را در اختیار فرزند 
تمام  تا  می دادند  یاد  او  به  و  می گذاشتند 
انجام دهد و در  برنج کاری را خود  مراحل 
ازای آن تمام محصول تالش خودرا صاحب 

شود.
وظیفه دیگر فرزندان که از کودکی باید انجام 

می دادند، خشک نمودن پوشال های برنج ) 
پوغه( بود که پس از آوردن پوغه ها از جای 
خرمن به منزل توسط کشاورز، فرزندان به 
روزهای  به  بستگی   ( روز  سه  تا  دو  مدت 
آفتابی داشت( آنها را در حیاط منزل پهن 
کرده و محافظت می نمودند تا خشک شوند 
و در اتاق مخصوص ) کاهدان( برای غذای 

حیوان ها در زمستان نگهداری می کردند.
گرچه برداشت برنج در رامهرمز تقریباً در 
دانش  با کالس درس  و همزمان  ماه  آبان 
بود، ولی خشک نمودن پوشال ها  آموزان 
را  خاطره هایی  نوجوانان  و  کودکان  برای 
و  بازی ها  جزو  که  است  داشته  همراه  به 
و  شده  محسوب  کودکانه  سرگرمی های 

فراموش شدنی نیست.

کودکی  دوران  در  که  دیگری  کارهای  از 
آنان سپرده می شد،  به  فرزندان کشاورزان 
مواظبت در خشک نمودن شلتوک ها بوده 
به  محصول  انتقال  از  پس  کار  این  است. 
منزل، در روزهای آفتابی صورت می گرفت 
و  پهن  منزل  حیاط  در  را  شلتوک ها  که 
مصرف  برای  بتوانند  تا  می نمودند  خشک 
زمان  آن  شرایط  در  نمایند.  ذخیره  سال 
بودند،  محصور  باغ ها  بین  در  خانه ها  که 
پرواز پرنده ها و تالش برای چیدن دانه های 
شلتوک خود از خاطره های زیبای آن دوران 

است.
ادامه دارد ...

تهیه گزارش از: 

عبدالحمید کالنرتهرمزی

معرفی محله های قد یمی رامهرمز: جوی آسیابمعرفی محله های قد یمی رامهرمز: جوی آسیاب
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سیارات منظومه شمسی توسط خورشید گرم می شوند. 
فاصله  خورشید  از  مایل  میلیون   ۱۰۰ حدود  زمین 
دارد، فاصله ای که دمای مناسبی را برای زندگی فراهم 
می کند. پس ممکن است فکر کنید که سردترین سیاره 
دورترین  زیرا  بود،  خواهد  نپتون  منظومه شمسی  در 
فاصله  در  نپتون  است.  خورشید  گرمای  از  سیاره 
دارد.  قرار  خورشید  از  مایلی  میلیارد  سه  باورنکردنی 
بااین حال، سردترین سیاره نپتون نیست، بلکه اورانوس 
است. حتی اگر اورانوس یک میلیارد مایل از نپتون به 
با دمای ۲۲۴ درجه  اورانوس  باشد.  نزدیکتر  خورشید 
سانتیگراد رکورد سردترین دمای اندازه گیری شده در 

منظومه شمسی را دارد.
دلیل سرد بودن اورانوس ربطی به فاصله آن از خورشید 
نیروی  با  بزرگ  چیزی  پیش،  سال  میلیارد ها  ندارد. 
زیادی به اورانوس برخورد کرد و آن را به سمت خود 
منحرف کرد. برخورد این جسم همچنین باعث شد تا 
مقداری از گرمای محبوس شده در اورانوس از بین برود. 
گرمای درون سیارات از زمان تشکیل آن ها باقی می ماند. 
سیارات زمانی ساخته می شوند که تکه های کوچک تر 
سنگ باهم در هم می کوبند و طی میلیون ها سال تمام 
سیاره را قطعه قطعه می سازند. هر بار که این سنگ ها 
باهم برخورد می کنند، سیاره کمی گرمای بیشتری پیدا 

می کند.
بدانید  که  کنید  تعجب  است  ممکن  همچنین 
نزدیک ترین سیاره به خورشید یعنی عطارد درحالی که 
ضلعش رو به خورشید بیش از ۴۰۰ درجه سانتیگراد 
است، می تواند بسیار سرد باشد. دلیل این امر این است 

که عطارد برخالف زمین هیچ جوی ندارد و همچنین 
فضایی مانند فضای ما ندارد که گرما را در خود حفظ و 
آن را به اطراف پخش می کند؛ اما این موضوع در مورد 
عطارد صدق نمی کند و قسمت جلویی و پشتی عطارد 

می توانند دمای بسیار متفاوتی داشته باشند.
می توان  مریخ،  مانند  نزدیک  سیارات  از  برخی  برای 
کاوشگر هایی برای مطالعه جو مستقیماً از سطح سیاره 
فرستاد؛ اما تابه حال این کار برای سیارات دوردست مانند 
نپتون و اورانوس انجام نشده است و باید با اندازه گیری 
دمای آن ها از روی زمین فهمید که چقدر سرد هستند. 
این کار بامطالعه نور سیاره انجام می شود که می تواند 
انواع اتم ها و مولکول های تشکیل دهنده جو سیاره را به 
ما بگوید. این اطالعات به ما امکان می دهد دقیقاً بدانیم 

دمای سیاره چقدر است.
درحالی که این سیارات در منظومه شمسی ما فوق العاده 
سرد هستند، اما مکان های سردتری هم در کیهان وجود 
دارد. سردترین مکان در جهان سحابی بومرنگ است، 
ابری از غبار و گاز در ۳۰ میلیون میلیارد مایل دورتر 
از زمین که در آنجا دما به منفی ۲۷۲ درجه سانتیگراد 
این  از  سردتر  نمی تواند  کیهان  در  هیچ چیز  می رسد. 
دما باشد، زیرا در آن دما ذرات و اتم های کوچکی که 
حرکت  از  اساساً  است  ساخته شده  آن ها  از  همه چیز 
بازمی ایستند و زمانی که این اتفاق بیفتد، سردتر شدن 
غیرممکن است که به دمای صفر مطلق معروف است. 
این بدان معنی است که بعید است که ما هرگز جایی در 

جهان سردتر از سحابی بومرنگ پیدا کنیم.

سردترین مکان جهان را بشناسید

با کمک ترفندی که در این گزارش گفته شده است، 
دیگر تخم مرغ شما هنگام جوشیدن نمی شکند و 

رنگش تغییر نمی کند.
 بسیاری از مردم فکر می کنند جوشاندن تخم مرغ 
اما  است،  آشپزخانه  در  کارها  ساده ترین  از  یکی 
همیشه احتمال شکستن پوسته تخم مرغ در طول 

فرآیند جوش وجود دارد.
ما به دنبال راه حل مناسبی بودیم، زیرا زمانی که تخم 
مرغ می شکند، هم خارج کردن آن از پوسته دشوار 
است و هم این موضوع زمانی که در حال آماده کردن 
تخم مرغ رنگی برای سفره هفت سین خود هستید 
بالطبع اهمیت بیشتری خواهد داشت. اما یکی دیگر از 
دردسرهای جوشاندن تخم مرغ، تغییر رنگ و بد رنگ 
راه آسان  بدانید یک  باید  شدن احتمالی آن است. 
برای خالص شدن از شر این مشکالت وجود دارد. 

باور کنید یا نه، اما شما فقط به یک چیز نیاز دارید.
تنها چیزی که نیاز دارید کمی آب لیمو است. اسیدیته 
آب لیمو باعث می شود که پوسته تخم مرغ دربرابر 
شکستن محافظت شود؛ همچنین باعث می شود که 

تخم مرغ رنگ سفید زیبای خود را حفظ کند.

ترفند ی ساد ه برای اینکه تخم مرغ در آب جوش نترکد

آگهی حصر وراثت
اقای مسلم شهرت عظیمی فر نام پدر غالمحسین شناسنامه - صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که - مرحوم غالمحسین شهرت عظیمی فر به شناسنامه ۴۱۲ صادره از باغملک 

در تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۱۴  در - اقامتگاه - فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
۱- مسلم عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش / کدملی ۱9۰۰۰۲۰8۱5 متولد ۱۳68/۰5/۱۰ 

۲- اسحق عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش ۲۲ کدملی ۴8۱98۱۳۰۳۱ متولد ۱۳5۳/۰۱/۰۱ 
۳- محمد عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش / کدملی ۱9۰۰۱5۲۷۰۳ متولد ۱۳۷۰/۰6/۳۱ )پسران متوفی( 

۴- سروناز عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش ۱۲۴55 کدملی ۱9۱۰۱۲۴656 متولد ۱۳5۷/۰۱/۰۳ 
5- فریماه عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش / کدملی ۱۷۴۷۱9۴859 متولد ۱۳9۱/۱۲/۲8 

6- لیال عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش ۳ کدملی ۴8۱98۱5۱۳۱ متولد ۱۳5۴/۰۴/۲۰ 
۷- مرضیه عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش ۱۷۴۴ کدملی ۱9۱۱۱65۰۳8 متولد ۱۳6۰/۰6/۳۰ 

8- راضیه عظیمی فر فرزند غالمحسین ش ش ۱۷۴۴ کدملی ۱9۱۱۲۰۴58۰ متولد ۱۳6۲/۱۱/۰8 )دختران متوفی( 
9- فرزانه بایمانی فرزند عباسعلی ش ش ۳۳۲ کدملی ۱9۱۰۱8۷۲۱6 متولد ۱۳۴9/۰6/۱۰  )زوجه متوفی( والغیر.

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
12/518/الف/م

تاریخ: 1400/08/25

کامران پورخرض، قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت
خانم زهرا اردشیری  نام پدر  عبدمحمد به شناسنامه ۲۱9۷  کدملی ۱۷5۴۳۳6۷۱۱  صادره از اهواز 
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم عبدمحمد شهرت 
تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱9  در  رامهرمز  از  صادره  کدملی ۱9۱۰5۰۳5۰9  شماره ۳۱۰  شناسنامه  به  اردشیری 

دراقامتگاه  دائمی/غیردائمی خود درگذشته و ورثه اش عبارتند ازمتقاضی:
۱- زهرا اردشیری فرزند عبدمحمد ش ش ۲۱9۷ کدملی ۱۷5۴۳۳6۷۱۱ متولد ۱۳58/8/۲8 صادره از اهواز

۲- فاطمه اردشیری فرزند عبدمحمد ش ش ۲596 کدملی ۱۷5۴۳۱۳۱۱6 متولد ۱۳5۷/9/۲۱ صادره از 
اهواز)دختران متوفی(

۳- علی اردشیری فرزند عبدمحمد ش ش 599 کدملی ۱۷555696۲9 متولد ۱۳5۴/5/۲5 صادره از اهواز
۴- عباس اردشیری فرزند عبدمحمد ش ش ۲۱98 کدملی ۱9۱۱۱6958۰ متولد ۱۳6۰/۱۲/۱۳ صادره از 

رامهرمز)پسران متوفی( والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/519 الف/م

کامران پور خرض - قاضی شورای حل اختالف شهرستان  رامهرمز

آگهی حصروراثت
اقای / خانم شمس علی امیرحسینی نام پدر حسنقلی شناسنامه ۴ و کدملی ۱9۱۱6۰۲۴89 صادره از رامهرمز 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم ایران شهرت بهوندی به شناسنامه 
شماره 8۲۱5 و کدملی ۱8۱55۲۳59۱ صادره از آبادان در تاریخ ۱۳99/۰۴/۲8 در اقامتگاه دائمی / غیر دائمی خود 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از
۱- شمس علی امیرحسینی فرزند حسنقلی ش ش ۴ کدملی ۱9۱۱6۰۲۴89 متولد ۱۳۳۷/۰۱/۱۰ صادره از رامهرمز
۲- امراهلل امیرحسینی فرزند حسنقلی ش ش ۳۱۲ کدملی ۱9۱۰9۴۲8۱۲ متولد ۱۳۴۰/۰۳/۰۱ صادره از رامهرمز 
۳- عبدالستار امیرحسینی فرزند حسنقلی ش ش ۷ کدملی ۱9۱۱6۱68۴6 متولد ۱۳۴۲/۰۴/۰۳ صادره از رامهرمز 

۴- عباس امیرحسینی فرزند حسنقلی ش ش ۱۰598 کدملی ۱9۱۰۱۰6۰6۲ متولد ۱۳5۳/۰6/۰۱ صادره از رامهرمز 
)پسران متوفیه(

5- کبری امیرحسینی فرزند حسنقلی ش ش 8 کدملی ۱9۱۱6۳۲۴۳۴ متولد ۱۳۴6/۰۱/۰5 صادره از رامهرمز
6- پروانه امیرحسینی فرزند حسنقلی ش ش ۱۲ کدملی ۱9۱۱6۴۲685 متولد ۱۳۴9/۰۱/۰۲ صادره از رامهرمز 

)دختران متوفیه( والغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری 

و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
12/517/الف/م

تاریخ: 1400/08/25

کامران پورخرض، قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی حصر وراثت
اقای سید علی آقامیرزاده نام پدر سید عبدالجلیل شناسنامه 8۴۲ و کدملی ۱9۱۱۱۷86۱۱ صادره از رامهرمز درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسر مرحوم زهره شهرت مفتخر به شناسنامه شماره ۱۱9 
و کدملی ۱9۱۱۲۰8۰55 صادره از رامهرمز در تاریخ ۱۳99/۱۰/۲5 در اقامتگاه دائمی / غیر دائمی خود درگذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از
۱- سید علی آقامیرزاده فرزند سید عبدالجلیل ش ش 8۴۲ کدملی ۱9۱۱۱۷86۱۱ متولد ۱۳6۱/۰6/۱۴ صادره از 

رامهرمز )همسر متوفیه(
۲-یگانه سادات آقامیرزاده فرزند سید عبدالجلیل ش ش / کدملی ۱۷۴665۷۰۳۰  متولد ۱۳9۰/۰8/۲۲ صادره از اهواز 
۳-نگارین سادات آقامیرزاده فرزند سید عبدالجلیل ش ش / کدملی ۱۷۴8۳995۰۰ متولد ۱۳9۰/۰۱/۰۷ صادره از 

اهواز )دختران متوفیه( 
۴-عبدالحمید مفتخر فرزند اکبر ش ش ۲۰ کدملی ۱9۱۱۰۲698۴ متولد ۱۳۳۲/۰۲/۰۱ صادره از رامهرمز )پدر 

متوفیه(
5-ژیال محمدی بهبهانی فرزند محمدمهدی ش ش 8۲65 کدملی ۱۷5۰8۴65۴۳ متولد ۱۳۳9/۰۴/۰۱ صادره از اهواز 

)مادر متوفیه( والغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/514/الف/م

تاریخ: 1400/08/24

کامران پورخرض، قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی حصروراثت
اقای سید ماشااهلل موسوی نام پدر سید احمد شناسنامه 6۷9 و کدملی ۱9۱۰۲۴8۳۴۷ صادره از رامهرمز درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم نصرت شهرت دهقان سرشت به شناسنامه 
شماره ۴58 و کدملی ۱9۱۰۲۴6۱۱5 صادره از رامهرمز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲9در اقامتگاه دائمی / غیر دائمی خود 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از
۱-سید ماشااهلل موسوی فرزند سید احمد ش ش 6۷9 کدملی ۱9۱۰۲۴8۳۴۷ متولد ۱۳۳8/۰۳/۰۱ صادره از رامهرمز
۲-سید محمد موسوی فرزند سید احمد ش ش ۱۳ کدملی ۱9۱۱۰85۱۲۳ متولد ۱۳۴8/۱۱/۰6 صادره از رامهرمز 

۳-سید بهمن موسوی فرزند سید احمد ش ش ۱9۰ کدملی ۱9۱۱۰9۰9۲5 متولد ۱۳5۰/۱۰/۲6 صادره از رامهرمز 
)پسران متوفیه( 

۴-سیده فاطمه موسوی فرزند سید احمد ش ش 6۴۴ کدملی ۱9۱۰۲۴۷995 متولد ۱۳۳۴/۱۰/۰۱ صادره از رامهرمز 
5-سیده اشرف موسوی فرزند سید احمد ش ش ۷۰8 کدملی ۱9۱۰۲۴86۳۰ متولد ۱۳۴۰/۰8/۱۰ صادره از رامهرمز

6-سیده فردوس موسوی فرزند سید احمد ش ش ۷85 کدملی ۱9۱۰۲۴9۴۰8 متولد ۱۳۴5/۰9/۰۱ صادره از 
رامهرمز )دختران متوفیه( والغیر.

یا  اعتراض دارد  تا هر کس  نوبت آگهی می نماید  را در یک  قانونی مراتب مزبور  انجام تشریفات  با  اینک 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
12/513/الف/م

تاریخ: 1400/08/23

کامران پورخرض، قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی حصروراثت
رامهرمز  از  به شناسنامه ۱9۲ کدملی ۱9۱۰9۰5۳۰5 صادره  راه علی   پدر  نام  پور  آقای خلیل صادقی 
درخواستی به خواسته صدور گواهی  حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم راه علی شهرت نری 
میسا به شناسنامه ۳9 کدملی ۱9۱۰9۳۴۰۲۱ صادره از رامهرمز در تاریخ ۱۳۴8/۱۱/۱۰ در اقامتگاه دائمی /

غیردائمی خود  فوت ورثه اش عبارتند از: 
۱-خلیل صادقی پور فرزند راه علی ش ش ۱9۲ کدملی ۱9۱۰9۰5۳۰5 متولد ۱۳۳۰/۳/۳ صادره از رامهرمز 

)پسرمتوفی(
۲-نارنج نری میسا فرزند راه علی ش ش 9 کدملی ۱9۱۱۴۴۰۱۳6 متولد۱۳۲۰/8/۱ صادره از رامهرمز

۳-ترنج نری میسا فرزند راه علی ش ش ۱9۱ کدملی ۱9۱۰9۰5۲9۱ متولد ۱۳۲8/۱/۱ صادره از رامهرمز
از  باران نری میسا فرزند راه علی ش ش ۱68 کدملی ۱9۱۰8۷۷۰۱۷ متولد ۱۳۳۷/۴/۳ صادره  ۴-گل 

رامهرمز)دختران متوفی(
از  صادره   ۱۲9۲/۱/9 متولد  کدملی ۱9۱۰9۳۳8۳۱  عبدالحسین ش ش ۲۰  فرزند  میسا  نری  5-لیمو 

رامهرمز)همسر متوفی(
والغیراینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/520/الف/م 

کامران پور خرض - قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی وقت اجرای تحریر ترکه
آفتاب،  پویا، 2-  یاوری  باوری بطرفیت 1- علی  بدینوسیله اعالم می مناید به موجب درخواست سکینه 

3- مدینه )شهرتین همگی باوری(، 4- شاهزاده درویشی قرار تحریرترکه مرحوم/مرحومه خدارحم باوری 

فرزند کاوس در شورای حل اختالف شامره یک رامهرمز صادر و وقت اجرای قرار مورخ 1400/09/30 

ساعت 10:30 تعیین گردیده است لذا ورثه یا مناینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و 

کسانی دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورای واقع در 

شهرستان رامهرمز خ شهید چراغزاده جنب دبیرستان فاطمه الزهرا )س( حارض شوند عدم حضور مدعوین 

مانع اجرای قرار نخواهد بود.%

12/515/الف/م

تاریخ: 1400/08/25

کامران پورخرض، قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت
اقای محمدرضا بایمانی نام پدر ولی شناسنامه ۳ و کدملی ۱9۱۱۰5۲8۳۷ صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم قدم خیر شهرت بایمانی به شناسنامه شماره ۲8۱ 
و کدملی ۱9۱۰565۳۱8 صادره از رامهرمز در تاریخ ۱۳96/۰۳/۱۴ در اقامتگاه دائمی / غیر دائمی خود درگذشته 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از
۱-محمدرضا بایمانی فرزند ولی ش ش ۳ کدملی ۱9۱۱۰5۲8۳۷ متولد ۱۳۳9/۰6/۰۲ صادره از رامهرمز

۲-رضا بایمانی فرزند ولی ش ش 6 کدملی ۱9۱۱۰۷۱6۰۲ متولد ۱۳۴۴/۰9/۰6 صادره از رامهرمز 
۳-بهزاد بایمانی فرزند ولی ش ش ۳ کدملی ۱9۱۱۰8۱۷۴8 متولد ۱۳۴۷/۰۱/۰۱ صادره از رامهرمز )پسران 

متوفیه( 
۴-عزت بایمانی فرزند ولی ش ش ۲58 کدملی ۱9۱۰۱86۴۴9 متولد ۱۳۳۲/۰۲/۰۲ صادره از رامهرمز 

5-سوسن بایمانی فرزند ولی ش ش ۳۴۰ کدملی ۱9۱۰۱8۷۲9۱ متولد ۱۳5۰/۰5/۱۰ صادره از رامهرمز
از رامهرمز  بایمانی فرزند ولی ش ش ۱۲۱۴۳ کدملی ۱9۱۰۱۲۱5۳۳ متولد ۱۳5۷/۰۷/۰۱ صادره  6-عفت 

)دختران متوفیه( والغیر.
اینک با انجام ترشیفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می مناید تا هر کس اعرتاض 

دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نرش آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز رسی و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است

12/512/الف/م

تاریخ: 1400/08/22

کامران پورخرض، قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

فواید شگفت انگیز سیب زمینی آب پز برای کبد!
مطالعات جدید، خوردن  نتایج  اساس  بر   : مفید 

به  مبتال  افراد  ایمنی  افزایش  در  زمینی  سیب 

شیستوزومیازیس و محافظت از کبد تأثیر مؤثری 

دارد.

دارد،  برای کبد  زیادی  فواید  پز  آب  زمینی  سیب 

مواد  و  ویتامین ها  از  رسشار  طبیعی  طور  به  زیرا 

معدنی به ویژه پتاسیم، فسفر و ویتامین هایی مانند 

کالری  C است.  ویتامین  و  B کمپلکس  ویتامین 

و چربی کمی دارد و محتوای باالی فیرب آن ها به 

احساس سیری کمک می کند.

افزایش  باعث  زمینی  سیب  رایج،  تصور  برخالف 

وزن منی شود، مگر اینکه کره یا خامه ترش را به آن 

اضافه کنید که در این حالت کالری و چربی را به 

میزان قابل توجهی افزایش می دهد؛ بنابراین اگر 

در تالش برای کاهش وزن هستید، آن را با گیاهان 

یا ادویه های کم کالری مزه دار کنید.

فواید سیب زمینی آب پز برای کبد

یک سیب زمینی به وزن ۳۰۰ گرم حاوی:

۲۶۱ کالری

۶ گرم پروتئین.

۰.۳ گرم چربی.

۵ گرم فیرب.

۳ گرم شکر طبیعی.

جوشاندن یا رسخ کردن سیب زمینی با پوست آن 

فوایدی را که درون آن نهفته است حفظ می کند، 

شود،  جدا  آن ها  پوست  جوشاندن  از  قبل  اگر 

بسیاری از آن ها از بین می روند.

تیمی از محققان شیمیدان در مرکز تحقیقات ملی 

مرص اخیراً مطالعه ای را در مورد فواید سیب زمینی 

آب پز برای کبد انجام دادند و این مطالعه نشان 

داد که خوردن آن به تقویت، محافظت و احیای کبد 

کمک می کند.

این دلیل  به  پز  اهمیت خوردن سیب زمینی آب 

اکسیدانی،  آنتی  ترکیبات  از  رسشار  که  است 

سلنیوم، آهن، پتاسیم، منیزیم و بسیاری از عنارص 

ایمنی بدن  باعث تقویت سیستم  دیگر است که 

می شود.

خوردن  که  کرد  ثابت  همچنین  مطالعه  این 

به  مبتال  افراد  ایمنی  افزایش  در  زمینی  سیب 

شیستوزومیازیس و محافظت از کبد تأثیر مؤثری 

دارد.

یکی از فواید سیب زمینی آب پز برای کبد این است 

کمپلکس   B ویتامین  از  زیادی  درصد  حاوی  که 

است که به بدن در تشکیل سلول های خونی کمک 

می کند و از پروتئین، کربوهیدرات ها و چربی های 

غذایی که می خورید انرژی تولید می کند.

سیب زمینی آب پز موارد زیر را به بدن می رساند:

.۶-B ۶ و-B بیش از نیمی از نیاز روزانه به ویتامین

به عالوه حدود ۳۰ درصد از تیامین و نیاسین مورد 

نیاز بدن.

همچنین حاوی مقدار زیادی ویتامین C است.

سیب زمینی آب پز و پوست کنده نیمی از محتوای 

ویتامین C خود را از دست می دهد و تنها ۲۵ درصد 

از ویتامین C مورد نیاز روزانه را تامین می کند.

مشاهد ه موارد ی از بیماری سرخک د ر د زفول
گفت:  دزفول  بهداشت  مرکز  رئیس  ایرنا-  دزفول- 
اخیر  روزهای  در  سرخک  به  افراد  ابتالی  از  مواردی 
شناسایی و اقدامات الزم توسط تیم واکنش سریع مرکز 

بهداشت دزفول انجام شد.
رسانه های  به  چهارشنبه  روز  شفیعی نیا  محمدعلی 
بیماری  اعالم کرد: طبق دستورالعمل طغیان  دزفول 
سرخک باید تا شعاع یکهزار متری ساکنان منطقه از 
نظر وجود عالئم بیماری سرخک بررسی و در صورت 
وجود طبق پروتکل های وزارت بهداشت اقدامات الزم 

صورت گیرد. 
وی ادامه داد: عالوه بر بیماریابی افراد ساکن در مناطق 
محل سکونت افراد مبتال، کودکان 9 ماه تا ۱۲ ساله نیز 
با واکسن MMR )سرخک، سرخجه و اوریون( واکسینه 

می شوند.
خواست  شهروندان  از  دزفول  بهداشت  مرکز  رئیس 
کودکان زیر ۲ سال خود را طبق برنامه واکسیناسیون 
با  قابل پیشگیری  بیماری های  با  مقابله  در  کشوری، 

واکسن به ویژه سرخک ایمن کنند.
وی به افرادی که عالئمی شبیه سرماخوردگی، بثورات 
)دانه های( پوستی دارند نیز توصیه کرد در اسرع وقت به 
پایگاه سالمت محل سکونت خود مراجعه و یا با شماره 
تلفن ۴۲۲۳۰۰8۰ به پرسنل بهداشتی گزارش دهند. 

زدن  دورهمی ها،  کردن  محدود  خواستار  شفیعی نیا 
ماسک و جداسازی افراد مشکوک برای پیشگیری از 

بیماری های تنفسی به ویژه سرخک و کووید ۱9 شد.
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انتقادات صریح یک نماینده: ساده ترین مسائل 
کشور بر زمین مانده / گنجشک بام مجلس صدای 

مردم را می شنوند ولی ما نه!

روح اهلل حضرت پور در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز 
مجلس گفت: باید به مردم برگردیم به خواسته ها و انتظارات مردم 
عمل کنیم متأسفانه بسیاری از مواضع رفتارها اعمال و تصمیمات ما 

با اراده مردم مغایر و حتی متضاد شده است.
طریق  از  مسئولین  برخی  داشت:  اظهار  ارومیه  مردم  نماینده 
شکم سیری اتفاقات را نگریسته و لذا کم کاری و شرمساری مردم 

کرده اند.
وی افزود: باید از این ملت عذرخواهی کنیم دیگر آرا و نظرات مردم 
در کشور به طور واقعی شنیده نمی شود مردم از افزایش روزافزون 
تنش ها در روابط با جهان ناراحت و کالفه هستند یک عقیده و تفکر 
همیشه تبلیغ و ترویج می شود و هر کس هم که خالف آن را بگوید 
مورد بی احترامی و حجم قرارگرفته و به طور طبیعی این وضع مردم 
را خشمگین ساخته است مراجع عالیقدر هم وقتی حرف می زنند 
مورد هجمه قرار می گیرند مردم می خواهند از حق زندگی بهره برده 

و عدالت را تجربه کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: من 
از  انتخابات چه شد گویا خیلی  نمی دانم در فردای آخرین شب 
استانداردهای سیاسی کشور عوض شده چراکه صداوسیما از دالر ۲۷ 
هزارتومانی حرفی به میان نیاورد نمی دانم که چرا این نگرانی های 
افسارگسیخته دیگر رسانه ای نمی شود نمی دانم چرا دیگر بورس 
دغدغه ملی نیست چه شد که داماد ساالری و خویشاوندساالری که 

تقدیر می شود باز توسط تقبیح گرایان احیا شده است.
وی افزود: مذاکره با جهان که از سوی برخی قبیح بود حاال با جدیت 
دنبال می شود باز خدا را شکر ما هم راضی هستیم هرکسی می تواند 

این مشکالت را حل کند ما هم در کنارش هستیم.
حضرت پور خاطرنشان کرد: البته دیگر هیچ کدام از این سؤال ها 
و جواب ها برای این ملت رنج کشیده ارزشی ندارد، اگر می توانید 
اساسی در سیستم  تحوالت  وگرنه  برسید  مردم  داد  به  در عمل 

کشورداری را آغاز کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: آمار 
مهاجرت نخبگان و خروج ثروت از کشور فاجعه است؛ با این مردم 
چه کرده ایم که سرمایه های خود را صرف خرید ملک و خانه در سایر 
کشورها می کنند؟ ما باعزت ایرانیان چه کرده ایم؟ دیگر این دولت و 

آن دولت برای مردم فرقی ندارد.
وی ادامه داد: بحران اقتصادی چهارگوشه معیشت و زندگی مردم 
را به آتش کشیده است مردم دیگر اعتمادی به مسئولین دارند 
بیشتری  دلهره  می شنویم  مسئولین  از  قولی  وقتی  ما  می گویند 
می گیریم چون در کمترین مدت خالف آن اتفاق می افتد که نمونه 
بارز آن هم این گرانی خودرو بود وزیر  صمت  وعده کاهش قیمت ها 

را داد اما در عمل چه شد.
حضرت پور خاطرنشان کرد: در همین دو سه ماه اخیر بسیاری از 
کاالهای اساسی بازهم گران شد، گرانتر شده است قبل قیمت های 

اعالمی کاالهای اساسی مردم را شوکه کرده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: نزدیک 
به هزار کیلومتر مرز بین المللی داریم اما در بن بست ارتباطات جهانی 
رنج می بریم از درآمدزایی های کشور برای مردم از درآمدزایی ها برای 
ویرانی ها و سونامی سرطان ها  کشور چیزی جز جذب گردوغبار 

چیزی عایدمان نمی شود.
این  از  و  نداریم  کشور  منابع  از  ما  کرد:  خاطرنشان  پور  حضرت 

ناعدالتی شکایت خود را نزد مقام معظم رهبری خواهیم برد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: چرا 
کنند؟  پرداخت  را  تورم  تعدیل  تقاص  جامعه  ضعیف  اقشار  باید 
تصمیمات خلق الساعه و کارشناسی نشده کشاورزان و دامداران را 
کالفه کرده، میانگین هزینه گوسفند در سال بیش از ۴ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان است آن وقت با چه منطقی  گوسفند را زنده 

کیلویی ۶۲ هزار تومان قیمت گذاری کرده اید.
وی افزود: اینکه تورم را به صورت دستوری و با فشار بر کشاورز و 
دامدار کنترل کنیم آیا تدبیر است آیا بار مالی افزایش سفره مردم 

باید به دامدار و روستایی تحمیل شود.
حضرت پور خاطرنشان کرد: امروز ساده ترین مسائل این کشور به 
خاطر سوء مدیریت بر زمین مانده آن وقت ما برای سرک کشیدن 
به حریم خصوصی مردم به دنبال مصوبه هستیم و به بهانه صیانت 
دولت اینترنت را محدود و پهنای باند را کم می کند و به بهانه صیانت 
سرعت اینترنت را محدود و پهنای باند را کم می کنیم و درنتیجه بعد 

از تعطیلی کسب وکارهای اینترنتی من نبودم سر می زنیم.
حضرت پور خاطرنشان کرد: مردمی که نیم قرن است هزینه می دهند 
ملت ایران امروز در چه شرایطی زندگی می کنند و گنجشک بام 

مجلس هرروز صدای مردم را می شنوند ولی ما نمی شنویم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: بیاییم 
از ابزارهای قانونی بهره مند شویم و از اراده و خواست ملت نترسیم 

جمهوریت را با ابزارهایی نظرخواهی و همه پرسی قدرت بخشیم.
وی افزود: ما فرزندان انقالب و رهبری همچون پدرانمان آماده ایم 
تا جان مال و آبروی خویش را در مسیر عمل به وظیفه قانونی و 
رفع مشکالت مردم فدا کنیم مردم را به رئیس امور بازگردانیم و در 

یک کالم جمهوری اسالمی ایران باشیم.

 اخبار کوتاه  مصاحبه
جمهوری اسالمی:

همه کشور را گشتید و شایسته تر از د اماد تان پید ا نکرد ید؟
درباره  مجلس  نماینده  یک  سخن  شاید 
نوشته  و  فامیل ساالری  بودن  بی اشکال 
به  که  کسانی  از  انتقاد  در  روزنامه نگار  یک 
به عنوان  می کنند،  اعتراض  فامیل ساالری 
نظر شخصی آنها چندان مهم به نظر نرسد. 
می توان گفت آنها هم حق دارند نظر شخصی 
افکار  به  و  بنویسند  و  بگویند  را  خودشان 

عمومی منتقل کنند.
عرصه  در  می توان  را  مبحث  این  اینجای  تا 
اگر  ولی  پذیرفت،  آراء  تضارب  و  نظر  تبادل 
شود،  تبدیل  فرهنگ  یک  به  فامیل ساالری 
توجیهاتی  باید  را  نظریه پردازی ها  قبیل  این 
غیرموجه برای جا انداختن این فرهنگ غلط 
دانست. در اینصورت است که نمی توان از کنار 
خطری که در کمین نظام جمهوری اسالمی و 

جامعه ایرانی است بی تفاوت عبور کرد.
اوج گرفتن انتصاب های فامیلی در این روزها 
اساسی مواجه  این سؤال  با  را  افکار عمومی 
تبلیغات  در  کنونی  دولتمردان  که  کرده 
انتصابات  که  برمی آوردند  فریاد  انتخاباتی 
فامیلی کشور را به طرف فساد می برد و ما اگر 
حکمرانی را در اختیار بگیریم از این کار خالف 
اجتناب خواهیم کرد. حاال که همین افراد به 

قدرت رسیده اند، بیشترین انتصاب های فامیلی 
انقالب  پیروزی  از  بعد  دولت های  تاریخ  در 
اسالمی را به ثبت رسانده و در برابر اعتراضات 

متوسل به توجیه کردن می شوند!
از  دفاع  در  یازدهم  مجلس  نماینده  یک 
انتصابات فامیلی گفته است: »نسبت فامیلی 
بنده گزینه  اگر داماد  مقامات، عیب نیست، 
بد  من  یعنی  بود،  وزارتخانه ای  پیشنهادی 

هستم؟«
سیزدهم  دولت  حامی  روزنامه نگار  یک 
کنیم  قبول  »باید  نوشته:  مقاله ای  در  نیز 
بخشی از مسئوالن در تربیت نیروی همتراز 
برخی  اینکه  بوده اند.  موفق  خانواده هایشان 
بگویند فالن وزیر، برادر داماد فالن فرد است 

که نشانه رانت بازی نیست.«
نادرست  نمی توان  را  سخنان  این  کلیت 
دانست ولی نکته مهمی که باید مورد توجه 
قرار گیرد اینست که فقط زمانی می توان از 
انتصاب افراد واجدصالحیت حتی اگر در دایره 
فامیلی قرار داشته باشند دفاع کرد که بررسی 
همه جانبه ای در سرتاسر کشور صورت گرفته 
وارد  واجدصالحیت  نیروهای  تمام  و  باشد 
باشند  موردنظر شده  گزینش دستگاه  دایره 

و نیروئی شایسته تر از فردی که از منسوبین 
مسئول تصمیم گیرنده است یافت نشده باشد. 
در اینصورت، نه تنها انتصاب فامیلی اشکالی 
اگر  اما  مفید هم هست؛  و  بلکه الزم  ندارد، 
صورت  همه جانبه ای  بررسی  چنین  اصوالً 
نگیرد و یا اگر گرفته باشد افراد شایسته تری 
جایز  فامیلی  انتصاب  قطعاً  شوند،  یافت 
نخواهد بود و توجیهات آن نماینده مجلس 
و آن روزنامه نگار محترم، بالوجه خواهند بود، 
زیرا این انتصابات، از مصادیق بارز تبعیض و 

استفاده از رانت هستند.
نیروهای  کنند  ادعا  نمی توانند  این حضرات 
توسط  موردنظر  مسئولیت های  واجدشرایط 
قرار  همه جانبه  بررسی  مورد  مسئولین 
کسی  شد  معلوم  آنکه  از  بعد  و  گرفته اند 
شایسته تر از فامیل ها یافت نمی شود، اقدام به 
چنین انتصابی کرده اند. به همین دلیل، ایرادها 
و اعتراضات به انتصاب های فامیلی وارد است 
و همه باید از عوارض خطرناک چنین روشی 
برای آینده کشور نگران باشند. خوشبختانه 
۳5 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور 

خواستار برخورد با این انتصابات شده اند.
به  اعتراض  و  ایراد  همین  ساختن  وارد 

ولی  است  درست  هرچند  قبل  دولت های 
اوالً  نیز مواجه است که  این پاسخ روشن  با 
همه باید از مفاسد پدید آمده از همین روش 
ضدشایسته ساالری دولت های قبل پند بگیریم 
و به آن ادامه ندهیم و ثانیاً دولتمردان کنونی 
که یکی از اصلی ترین شعارهایشان، اعتراض 
قول  و  بود  قبل  دولت های  روش  همین  به 
قطعی داده اند که بهیچوجه مرتکب انتصابات 
فامیلی نشوند و شایسته ساالری را مرام خود 
در انتصابات قرار دهند، نمی توانند به چنین 
ببرند. در همینجا بی مناسبت  پناه  توجیهی 
مشابه  ایراد  دانستن  وارد  ضمن  نیست 
دوازدهم  دولت  رئیس  به  فامیلی  انتصابات 
باشیم  داشته  اشاره ای  هم  واقعیت  این  به 
که آقای روحانی در برابر اعتراضات رسانه ها 
ازجمله روزنامه جمهوری اسالمی به انتصاب 
داماد رئیس جمهور توسط وزیر صمت وقت به 
ریاست یکی از سازمان های تابعه آن وزارتخانه، 
را صادر کرد. چنین  انتصاب  آن  لغو  دستور 
انتظاری از مسئولین دولت سیزدهم نیز وجود 
قربانی  از  جلوگیری  برای  که  انتظاری  دارد، 
شدن شایسته ساالری در برابر فامیل ساالری 

در نظام جمهوری اسالمی، بسیار مهم است.

چرا ایران با حسرت به 
آرامکوی عربستان نگاه می کند؟

بورسان : آمار تولید ناخالص داخلی فصل سوم سال ۲۰۲۱ منتشر شد 
و عربستان با رشد ۶.۸ درصدی باالترین سرعت در حدود یک دهه 
گذشته را تجربه کرد. هفته گذشته بود که آرامکو، شرکت ملی نفت 
عربستان نیز از دو برابر شدن سودآوری خود گفت. هرچند جهش اخیر 
قیمت نفت چنین نتایجی را بدیهی نشان می دهد، اما در اقتصاد نفتی 
مشابه سعودی ها، یعنی کشورمان چرا هر روز گرفتار جهش قیمت های 
جدید، ضعف رشد اقتصادی و کسری بودجه هستیم. پاسخ دم دستی 
اوج گیری  شرایط  در  نفت  فروش  امکان  عدم  و  ایران  بودن  تحریم 
قیمت هاست، اما زیر پوست این تفاوت های اقتصادی به نظر می رسد 
تحرکاتی را سعودی ها و حتی سایر کشورهای نفتی خلیج فارس در 
حال پیگیری هستند که شاید نسل آینده ما را بابت این کاهلی سرزنش 
کنند. در ادامه روایتی مختصر می کنیم نه در توصیف توسعه یافتگی 
جهان غرب و نه در رشد خیره کننده اقتصاد شرق، بلکه تحوالتی که 

در نزدیکی و همسایگی ما در حال رخ دادن است.
- احیای پرقدرت رشد اقتصادی

سعودی ها که پس از شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت با رشد منفی 
اقتصادی مواجه بودند، در فصل سوم سال میالدی جاری توانستند 
رشد نقطه به نقطه ۶.۸ درصدی را تجربه کنند. این رقم برای بخش نفت 
۹ درصد است و بخش غیرنفتی ۶.۲ درصد رشد داشته است؛ بنابراین، 
بهبود ناشی از رشد قیمت نفت و مسیر احیای اقتصادی مربوط به 
قابل مشاهده  سعودی ها  اقتصاد  در  کرونایی  محدودیت های  کاهش 
است. این وضعیت باعث شده تا مقامات کسری بودجه سال ۲۰۲۲ را 
برای عربستان فقط ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرده اند. 
صندوق بین المللی پول نیز انتظار دارد رشد اقتصادی سعودی ها برای 

۲۰۲۲ به حدود ۵ درصد برسد.
رشد اقتصادی ساالنه عربستان سعودی از سال ۲۰۱۱

- لبخند رضایت سهامداران آرامکو

حدود یک هفته پیش بود که رکوردشکنی سودآوری شرکت ملی 
نفت سعودی ها تیتر یک اخبار جهانی شد. آرامکو عربستان در سه ماه 
سوم سال ۱۱۴ میلیارد ریال سعودی )معادل ۳۰.۴ میلیارد دالر( سود 
فصلی ساخت. به این ترتیب ۱۸.۸ میلیارد دالر سود نقدی فصلی به 
سهامداران هدیه داد. عمده این عملکرد ماحصل افزایش ۶۰ درصدی 
قالب  در  تولیدات  افزایش  همچنین  و  جاری  سال  در  نفت  قیمت 

توافقات اوپک پالس بوده است.
روند افزایش تولیدات روزانه آرامکو عربستان طی ماه های اخیر )میلیون 

بشکه(
پوست اندازی سعودی ها برای رهایی از اقتصاد نفتی

عربستان سعودی در حال سرمایه گذاری ۶۴ میلیارد دالری در صنعت 
سرگرمی نوپای خود به عنوان بخشی از تالش گسترده تر برای نجات 
از اقتصاد نفتی و تبدیل شدن به قطب اصلی سینمای خاورمیانه است. 
این یک چرخش قابل توجه برای آنها است، جایی که تا چند سال پیش 
زنان از رانندگی منع می شدند، رستوران ها بر اساس جنسیت تفکیک 
می شدند و اکثر سرگرمی ها، از کنسرت های موسیقی تا نمایش فیلم، با 

بهانه غیر اسالمی بودن ممنوع می شدند.
- فرش قرمز برای ۷۰۰۰ رسمایه گذار خارجی

مقامات سعودی در حال گفتگو با 7۰۰۰ شرکت در سراسر جهان در 
مورد افتتاح دفتر مرکزی در این کشور، ارائه معافیت های مالیاتی و 
سایر مشوق ها برای تبدیل سرمایه بیابانی خود به یک مرکز تجاری 
بیکر  ازجمله شرکت  از ۴۰ شرکت چندملیتی  بیش  است.  جهانی 
هیوز، KPMG و شلمبرگر به عنوان بخشی از برنامه جدید »تسهیل 
کسب وکار در عربستان« مجوز دریافت کردند. به گفته مقامات این 
شرکت ها از معافیت محدودیت های ویزای کار، تسهیل مقررات و کمک 

به جابجایی کارکنان خود بهره مند خواهند شد.
در  ریاض  شهر  در  سلطنتی  کمیسیون  اجرایی  مدیر  الرشید،  فهد 
مصاحبه ای گفت: »این منطقه دارای ظرفیت های بکر و دست نخورده 
فراوان است و بزرگترین این پتانسیل در پادشاهی عربستان و شهر 
ریاض است. ما می خواهیم مطمئن شویم که سهم خود را به عنوان 

شیر )قدرت اصلی( منطقه در کسب وکار به دست آوریم.«
با  بزرگ  شرکت های  با  گفتگو  حال  در  مقامات  الرشید،  گفته  به 
از  شرکت  است ۴۸۰  نظر  در  و  هستند  دالری  میلیارد  درآمدهای 
آنها تا سال ۲۰۳۰ در عربستان سعودی حضور یابند. حدود نیمی از 
شرکت هایی که مجوزهای خود را این هفته دریافت کرده بودند، ماه 
ژانویه برای انتقال دفاتر اصلی منطقه ای خود به ریاض قرارداد امضا 

کردند.
برای  مالی  حمایت  و  ویزا  فرآیند  تسهیل  شامل  دیگر  مشوق های 
الرشید گفته همسران کارمندان  است.  و خانواده هایشان  خارجی ها 
خارجی می توانند مجوز کار دریافت کنند و فرزندان بزرگسال آنها 
کارمندان  که  محدودکننده ای  قوانین  همچنین،  بمانند.  می توانند 
خارجی در عربستان سعودی را ملزم به دریافت »ویزای خروج« برای 

خروج از کشور، حتی برای تعطیالت می کرد نیز آزاد خواهند شد.
اما سیاست های تشویقی در کنار تنبیهی گذاشته شده است تا مسیر 
و  دولت   ،۲۰۲۴ سال  آغاز  از  مثال  گیرد:  سرعت  اقتصاد  شکوفایی 
مؤسسات تحت حمایت دولت سعودی، از امضای قرارداد با شرکت های 
خارجی که مقر آنها در سایر کشورهای منطقه خاورمیانه است، متوقف 

خواهند شد.
- انتشار اوراق دالری ۳۰ ساله در عربستان

عربستان سعودی برای سومین بار در سال جاری از بازار اوراق قرضه 
بین المللی استفاده می کند تا هزینه های تامین مالی را کاهش دهد. 
به گفته یک فرد آشنا، پادشاهی در حال فروش اوراق بدهی اسالمی 
دالری با سررسید ۹ سال و نیم است و همچنین یک اوراق قرضه 

متعارف ۳۰ ساله را در برنامه دارد.
دولت  مالی  وضعیت  بهبود  به  اشاره  با  مودیز  رتبه سنجی  شرکت 
ارتقا  باثبات  به  از منفی  اعتباری کشور را  سعودی ها، وضعیت رتبه 
داده است. براساس شاخص های جی پی مورگان، اوراق قرضه دالری 
عربستان سعودی دارای بازده ترکیبی ۲.۹۹ درصدی است. نرخ بهره 
اوراق بدهی عربستان سعودی تقریباً ۱.۱ واحد درصد باالتر از اوراق 
اوراق  برای  واحد درصد  و ۳.۶  کوتاه مدت  برای  ایاالت متحده  خزانه 

بلندمدت تر در نظر گرفته شده است.
بی ان پی پاریبا، سیتی گروپ، گلدمن ساکس و جی پی مورگان مدیریت 
عربستان  که  است  ذکر  به  الزم  دارند.  برعهده  را  اوراق  این  فروش 
سعودی در ماه فوریه اوراق قرضه یورویی و در ژانویه ۵ میلیارد دالر 

اوراق بدهی دالری منتشر کرده است.

 اخبار کوتاه  خبر

از  یادداشتی  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه   
درباره  رباط کریم  نماینده  نوروزی  اظهارات 

حوادث آبان 98 انتقاد کرد.
نماینده  این  سخنان  درباره  روزنامه  این 
نوشت:»یکی از آن هایی که به مردم شلیک کرد 
من بودم، ما ُکشتیم. حاال چه کسی می خواهد 
ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش 
او را ُکشتیم. چه کسی را  زده است و ما هم 

می خواهید محاکمه کنید؟«
این را نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
نمایشی  و  بودن  تا روی هوا  مجلس می گوید 
بودِن دادگاهی که در انگلیس درباره ماجراهای 

آباِن 98 برگزار می شود، نشان دهد.
حجت االسالم نوروزی  در پایان صحبت هایش 

می گوید که »شوخی کردم«.
نگفته هم پیداست که »من بودم، ما بودیم که 
ُکشتیم« شوخی است؛ اما آنچه باید گفت این 
است که شیخنا! شوخی آن هم قشنگ نیست 
جنابتان  از  به ویژه  هست  هم  قبیح  که  بماند 

و  دارید  وطن  از  دفاع  در  روشن  سابقه ای  که 
با صبر به حالوِت آزادی  را  تلخی های اسارت 
رسانده اید. اگر این بیان از دیگران نازیبنده باشد 
از شما که شانی حقوقی دارید نازیبنده تر خواهد 
بود. جامعه توقع دارد که شما »حقوقی« جواب 

دهید هرچند کارِ انگلیسی ها جای هزار اما و اگر 
حقوقی داشته باشد.

باشد  زشت  دیگران  از  این شوخی  گفتِن  اگر 
قطعا از جنابِتان زشت تر خواهد بود که به لباِس 
پیامبِر رحمت، ملبس هستید. انتظار این است 

که به اخالِق نبوی هم متخلق باشید. آموزه های 
دیِن ما در برابر جاهالن، »سالم« و در مواجهه با 
لغو، »مروا کراما« را رسِم رفتار می کند. این رسم 

هم باید سیره رفتاری ما باشد.
در آن ماجرا، »ِدماء مسلمین« - ولو به فرمایش 
برزمین ریخته  باشند -  بانک آتش زده  شما، 
شود.  رسیدگی  بدان  باید  قطعا  است.  شده 
از هم مشخص شوند.  باید  گناهکار و بی گناه 
به  و  شود  تراز  »جرم ها«  با  »مجازات«  اندازه 
احدی»ظلم« نشود حتی اگر خود او ظالم باشد. 
این که اغتشاشگران حریم شکستند و جرم و 
حتی جنایت کردند دلیل نمی شود که برحق 
ادعایی و احتمالی برخی افراد، چشم بپوشیم. 
بله قرار نیست در زمین روباه پیر گرفتار شویم 
و در برابر تیرهای مشقی شان، دست ها را باال 
ببریم اما قطعا قرار بوده و هست که نسبت به 
همه ماجراها به عدالت رفتار شود. شما را هم در 

شمار دادخواهان می خواهیم.

آقای نماینده! شوخی اش هم از طرف شما زشت است

دولت  آغاز  از  ماه  سه  از  بیـش  درحالی که 
از  بخش هایی  همچنان  اما  می گذرد  رئیسی 
و  دولت  اصلی  برنامه های  به  نسبت  جامعه 
رویکردی که قرار است در برابر حل مشکالت 
این  دلیل  نیست.  مشخص  بگیرد  پیش  در 

مسئله چیست؟
ارتباط  رویکردی که دولت رئیسی در زمینه 
پیش  در  عمومی جامعه  افکار  و  نخبگان  با 
اینکه آقای رئیسی در  گرفته صحیح نیست. 
سفرهای استانی از برخی مکان ها بازدید کنند 
و تنها فیلم این سفرها در صداوسیما پخش 
با  نمی توانند  مردم  و  نمی کند  کفایت  شود 
درک  را  دولت  رویکرد های  روشی  چنین 
سخنگو  هنوز  دولت  دیگر  سوی  از  کنند. 
انتخاب  برای خود سخنگو  باید  دولت  ندارد. 
کند تا سخنگو به صورت منظم با رسانه های 
کشور جلسه داشته باشند و مسائل موردنقد 
و بررسی قرار بگیرد. در چنین شرایطی افکار 
عمومی می تواند شناخت بیشتری از برنامه های 
آینده دولت داشته باشد. رسانه های آیینه افکار 
عمومی هستند و دیدگاه های مردم را منعکس 
می کنند. به همین دلیل تا زمانی که این حلقه 
مفقوده ساماندهی پیدا نکند نمی توان شناخت 
دقیقی ازرویکردهای دولت برای آینده داشت. 
دولت  درباره  کردن  قضاوت  برای  هنوز  البته 
به  نمی توان  هنوز  و  است  زود  رئیسی  آقای 
صورت دقیق درباره دولت قضاوت کرد. یکی 
از مهم ترین مسائل پیش روی دولت موضوع 
است.  هسته ای  مذاکرات  و  خارجی  سیاست 
این در حالی است که دولت در یک وضعیت 
بینابین قرار گرفته است. از سویی خود را برای 
آغاز مذاکرات آماده می کند اما از سوی دیگر 
ممکن  که  می کنند  مطرح  را  شرایط  برخی 
است با موافقت طرف مقابل مواجه نشود. به 
نظر می رسد مذاکرات نیز درنهایت ره به جایی 
نخواهد برد و به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. 
خیر  یا  می گردد  باز  برجام  به  آمریکا  اینکه 
مقامات  و  ندارد  قرار  ایران  دولت  اختیار  در 
این کشور باید در این زمینه به جمع بندی 
نهایی دست پیدا کنند. خوشبختانه مذاکرات 
نیز  آن  نخست  دور  است  قرار  و  نشده  قطع 
هفته های  در  البته  شود.  برگزار  آذرماه  در 
آمریکا  و  بوده   ۴+1 با  بیشتر  رایزنی ها  اخیر 
که  است  حالی  در  این  است.  نداشته  حضور 
تصمیمی که آمریکا در این زمینه خواهد گرفت 
تعیین کننده است و تا زمانی که مذاکرات با 
نگیرد  صورت  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای 
نمی توان نسبت به نتیجه مذاکرات خوشبین 
بود. نکته دیگر اینکه مجلس شورای اسالمی 
به  و  را منع کرد  در دولت روحانی مذاکرات 
نظر می رسد این منع همچنان به قوت خود 
باقی است. سؤال اینجاست که دولت رئیسی 
با  مصوبه مجلس درباره مذاکرات چه خواهد 
کرد و چگونه می تواند با چنین مصوبه ای به 
سمت برداشته شدن تحریم ها حرکت کند. تا 
زمانی که دولت برای خود سخنگو انتخاب نکند 
دسترسی افکار عمومی  و نخبگان به اطالعات و 

برنامه های دولت ناقص خواهد بود.
رویکردهای  نبودن  مشخص  می توان  آیا    -
تعبیر  استراتژی  نداشتن  معنای  به  را  دولت 

کرد؟
به هر حال دولت باید رویکردها و استراتژی های 
خود را در زمینه های مختلف مشخص کند. 
امروز همه دلسوزان به دولت تذکر می دهند 
رابطه  تا  باشد  داشته  باید سخنگو  دولت  که 
با  بگیرد.  معناداری بین مردم و دولت شکل 
این وجود تاکنون کسی به عنوان سخنگوی 
دولت انتخاب نشده است. چرایی این موضوع 
نیز مشخص نیست. به نظر می رسد هنوز برخی 
دولت  اعضای  برای  کشور  اصلی  چالش های 
جدی نشده است. موضوع سخنگو تنها یکی از 
این موضوعات است. دولت رئیسی به کمترین ها 
اکتفا کرده و گمان می کند اگر سفرهای استانی 
انجام بدهند و دوربین صداوسیما همراه آقای 
رئیسی باشد و در نهایت خبر آن منتشر شود 
پاسخگوی شرایط موجود نیست. موضوع دیگر 
مذاکرات است که هنوز مشخص نیست دولت 
قصد دارد با چه رویکردی در مذاکرات شرکت 
کند. مسأله دیگر طالبان است که در افغانستان 
به قدرت رسیده اند شواهد و قرائن نیز نشان 
می دهد که رفتار و رویکرد طالبان نسبت به 
گذشته تفاوت نکرده و همچنان قصد دارند با 
همان شیوه قبلی بر مردم افغانستان حکومت 
به  افغانستان  در  که  مدتی  در  طالبان  کنند. 
قدرت رسیده بسیاری از شیعیان و هزاره ها را 
کشته و یا تحت فشار قرار داده است. بااین وجود 
ایران مشاهده  از دولت  عکس العمل مناسبی 
نشده است. موضوع دیگر ارتباط با عربستان 
است. دولت رئیسی باید این نکته را در نظر 
داشته باشد که عربستان یک کشور معمولی 
نیست که بتوان مذاکره و ارتباط با این کشور 
بلکه  و  کرد  واگذار  بعدی  اولویت های  به  را 
در  می تواند  عربستان  و  ایران  سازنده  تعامل 
حل مشکالت پیچیده منطقه تأثیر مستقیم 
مرحله  دو  در  تاکنــون  عراق  باشد.  داشته 
غرامت جنگی به کویت پرداخت کرده است. 
این در حالی است که غرامت جنگ هشت ساله 
ایران باکویت قابل مقایسه نیست و به همین 
این موضوع  با جدیت  باید  ایران  دلیل دولت 
ایران  به  عراق  بدهی های  تا  کند  پیگیری  را 
پرداخت شود. به نظر می رسد دولت رئیسی 
از خأل تصمیم گیری درباره این موضوعات رنج 
می برد و به همین دلیل باید این چالش ها را 

جدی بگیرد.
 - حامیان دولت سفـرهای استانی رئیسی را 
قرار  خود  تحلیل های  کانونی  نقطه  به عنوان 
می دهند و معتقدند گفت وگوی رودررو با مردم 
بهترین حالت برای شناخت مشکالت اساسی 
میزان  چه  به  استانی  سفرهای  است.  جامعه 

می تواند در حل مشکالت مؤثر باشد؟
خوبی  اتفاق  رئیس جمهور  استانی  سفرهای 
روش  این  از  جمهور  روسای  اغلب  و  است 
استفاده  مردم  واقعی  مشکالت  درک  برای 
می کردند. شهید رجایی ازجمله کسانی بود که 

گفت وگوی مستقیم با مردم را مؤثر می دانستند 
و به همین دلیل وزرا را با اتوبوس به شهرهای 
مختلف کشور می بردند به شکلی که بسیاری 
از جلسات و تصمیمات در همان اتوبوس گرفته 
می شد. به همین دلیل من سفرهای استانی 
ارزیابی می کنم. آقای  رئیس جمهور را مثبت 
مردمی  مستقیم  ارتباط  درگذشته  رئیسی 
نداشته اند. ایشان معاون اول قوه قضائیه بوده اند 
که ارتباطات تعریف شده ای داشته اند و پس ازآن 
به عنوان رئیس قوه قضائیه فعالیت کرده اند که 
مسئولیت اجرایی نبوده و قضایی بوده است. به 
همین دلیل آقای رئیسی باید در چند ماه آینده 
به همه استان های کشور سفر کند تا به خوبی از 

مشکالت کشور آگاهی پیدا کنند.
- در شرایط کنونی مهم ترین مطالبات مردم از 
دولت اقتصادی است. دولت برای پاسخ گویی به 
مطالبات مردم چه رویکرد باید در پیش بگیرد؟

یکی از شعارهای اصلی آقای رئیسی مبارزه با 
فساد اقتصادی بوده است. این در حالی است 
که مبارزه با فساد، با مبارزه با فاسد متفاوت 
است. اینکه برخی در چرخه مدیریتی کشور 
فساد انجام داده اند و باید با آن ها برخورد شود 
موضوع متفاوتی از فساد اقتصادی به عنوان یک 
چالش ساختاری و سیستمی است. اگر دولت 
به صورت  باید  مقابله کند  فساد  با  دارد  قصد 
ساختاری با فساد مبارزه کند و زمینه های آن 
را از بین ببرد. فساد را نیز نمی توان تنها در 
اختالس خالصه کرد. به نظر می رسد این تغییر 
ریل باید هرچه زودتر انجام شود. آقای رئیسی 
با  مقابله  برای  داده که عزم جدی  نشان  نیز 
حساسیت های  زمینه  این  در  و  دارد  فساد 

زیادی دارد.
 - به نظر شمــا دولــت آقای رئیسی در مسیر 

بازگشت اعتماد اجتماعی حرکت می کند؟
 به نظر من بله؛ سفرهای استانی و بازدیدهای 
بازگشت  از مناطق مختلف کشور در  سرزده 
اعتماد اجتماعی بی تأثیر نیست و می تواند به 
بازگشت اعتماد اجتماعی کمک کند. مــردم 
اقتصادی  و  معیشتــی  فشــارهای  منتظرند 
از سوی  و  کند  پیدا  کاهش  آن ها  زندگی  بر 
گسترش  روز  به  روز  کــه  فقــر  خط  دیگر 
بیشتــری پیدا می کند متوقف شود. اگر واقع 
بینانه به موضوع نگاه کنیم می توان نشانه هایی 
مبارزه  و  مردم  به  دولت  بیشتر  نزدیکی  از 
فساد را در رفتار آقای رئیسی مشاهده کرد. 
من مطمئن هستم که این حرکات نمایشی 
کفایت  موضوع  این  اما  نیست  تبلیغاتی  و 
نمی کند. مردم باید نتیجه سیاست های دولت 
را در زندگی خود احساس کنند که هنوز این 
اتفاق رخ نداده است. در موضوع واکسن کرونا 
این اتفاق رخ داد و پس ازاینکه واکسن به اکثر 
پیدا  دست  آرامش  به  جامعه  شد  زده  مردم 
کرد که اتفاق قابل توجهی است. از سوی دیگر 
برخی شایعات پیرامون دولت به وجود آمده که 
نیاز است دولت موضع مشخصی در این زمینه 
اتخاذ کند. به عنوان مثال مدتی است موضوع 
تکذیب  که  بنزین مطرح شده  قیمت  افزایش 

آشکاری از سوی دولت در  این زمینه مشاهده 
نشده است. چنین موضوعاتی مورد حساسیت 
جامعه است و دولت باید موضع رسمی خود را 
در این زمینه مشخص کند. به همین دلیل نیز 
نیاز به سخنگو در دولت وجود دارد. در چنین 
از  را  خود  سؤاالت  می توانند  مردم  شرایطی 
از سخنگوی دولت  طریق رسانه های گروهی 
بپرسند و وی نیز شفاف سازی کند. هنگامی که 
دولت سخنگو نداشته باشد شایعات زیادی به 
وجود می آید و روی بازار وزندگی مردم تأثیر 
نظر  به  اوصاف  این  همه  با  می گذارد.  منفی 
من رویکردی که دولت رئیسی در پیش گرفته 
در مسیر بازگشت اعتماد اجتماعی قرار دارد. 
هرچند که این موضوع درصد باالیی ندارد و 
باید میزان دقیق آن در نظرسنجی ها مشخص 

شود.
دولت  اعضای  که  شعارهایی  برخالف   -  
می دادند اما انتصابات فامیلی زیادی در دولت 
رئیسی صورت گرفته است. دیدگاه شما در این 

زمینه چیست؟
اینکه  و  است  مثبت  جوان گرایی  رویکرد   
مدیران جوان به چرخه مسئوالن اضافه شود 
اتفاق خوبی است. در دولت آقای روحانی نیز 
این اتفاق رخ داد و آقای آذری جهرمی به کار 
همراه  به  نیز  خوبی  نتیجه  که  شدند  گرفته 
داشت. بااین وجود باید شرایط کشور را هم در 
نظر گرفت. امروز ما در شرایطی قرار داریم که 
از جنگ سخت تر است. به همین دلیل استفاده 
از جوان های بی تجــربه در سطـح وزیر و معاون 
وزیر که حتی درگذشته مدیرکل هم نبودند 
را  مشکالت  است  ممکن  و  است  خطرناک 
بیشتر کند. امروز کشور ازنظر داخلی، منطقه ای 
و بین المللی با چالش های جدی مواجه است. 
عربی  کشورهای  با  ایران  رابطه  ازیک طرف 
ازجمله عربستان و امارات متحده عربی ارتباط 
طالبان  دیگر  سوی  از  نیست  قبولی  قابل 
به  ما  هم مرز  کشور  به عنوان  افغانستان  در 
هسته ای  مذاکرات  موضوع  رسیده اند.  قدرت 
بانک های  در  ایران  بلوکه شده  پول های  و 
برخی کشورها نیز مطرح است. مواجه با این 
چالش ها نیازمند تخصص و تجربه است و به 
نظر می رسد از مدیران بی تجربه چنین کاری 
برنیاید. مذاکرات هسته ای تأثیر مستقیمی روی 
وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. این در 
حالی است که مذاکرات به بن بست رسیده و 
اگر این وضعیت ادامه داشته باشد ما نتیجه 
تصمیم گیری  البته  گرفت.  نخواهیم  مطلوبی 
درباره مذاکرات تنها مختص به دولت نیست 
و بلکه یک موضوع حاکمیتی است که باید در 
سطح حاکمیت درباره آن تصمیم گیری شود. 
دولت رئیسی برای مذاکرات آقای باقری کنی را 
در نظر گرفته که از توانایی ها و پیچیدگی های 
و  نیستند  برخوردار  ظریف  آقای  دیپلماتیک 
اتخاذ  مذاکرات  در  را  جلیلی  رویکرد  بیشتر 

خواهد کرد.

مشکالت کشور با مدیر بی تجربه حل نمی شود
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تیمی فنی از باشگاه کوهنوردی آیدین رامهرمز به سرپرستی محمدتقی بهوند 
یوسفی و مسئول فنی حمید ولی و آقایان سعید راشدی و محمد آهنگر به 
مناسبت ارج نهادن به خبرنگاران و هفته نامه رامهرمز نامه و ماهنامه فرهنگ 

رامهرمز.

خراسان  بام  شاهجهان  و  جنوبی  خراسان  بام  بند  تای  قله  سه  به  صعود 
جنوبی و شیر باد بام خراسان رضوی به ترتیب در تاریخ های 1400/08/06، 
و  رامهرمزنامه  هفته نامه  بنر  و  نمودند  فتح   1400/08/11 و   1400/08/08

ماهنامه فرهنگ رامهرمز را در سه قله فوق به احتزاز درآوردند.

صعود کو هنوردان باشگاه ایدین رامهرمز به قلعه های مرتفع کشور

فارس/ تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان با شکست مقابل امان نایب قهرمان 
غرب آسیا شد.

در ادامه رقابت های جام باشگاه های فوتبال بانوان آسیا که به میزبانی اردن در 
حال برگزاری است تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در آخرین رقابت خود 

از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه مقابل امان اردن قرار گرفت. 
شهرداری سیرجان نیمه اول این دیدار را با نتیجه یک بر صفر واگذار کرد و 
تک گل امان از روی ضربه پنالتی به ثمر رسید. امان در دقیقه ۸۲ برای بار دوم 
دروازه سیرجان را باز کرد. افسانه چترنور نیز تک گل نماینده کشورمان را به 
ثمر رساند تا این مسابقه با برتری ۲ بر یک به سود میزبان به پایان برسد و 
نخستین شکست سیرجانی ها نیز رقم بخورد. سیرجان با قبول این شکست 

نایب قهرمان شد. 
در این مسابقات هیچ نماینده ای از شرق آسیا شرکت نداشت و تنها ۴ تیم از 

ازبکستان، هند، ایران و اردن در این تورنمنت حضور داشتند.

جام باشگاه های آسیا/ بانوان شهرد اری سیرجان نایب قهرمان شد ند

یعنی هیچ راهی برای رساندن این پول نفتی  نیست؟

به گفته همه عالم و آدم دوتیم صنعت نفت آبادان و مسجدسلیمان همچنان در بحران مالی 
بسر می برند؟

و هرکسی هم رسید کاسه کوزه های کهنه و تازه ساز درون را برسر وزارت نفت محکم 
کوبید و گفتند مدیران وزارت نفت ضد تیمداری فوتبال هستند هرچند البته هم هستند؟! 
ولی هر چه بودند الاقل به خودشان این جرات را داده و کمک ده میلیاردی به دوتیم نفتی 
آبادان و مسجدسلیمان اختصاص دادند و حتی این مبلغ را به حساب اداره کل ورزش و 
جوانان خوزستان واریزکردند اما در میان بهت اهالی فوتبال خوزستان و تعجب تا حد سکته 
همان عالم و آدم ها، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان طی گفتگویی رسمی با رسانه های 
نوشتاری ورزشی اعالم فرمود کمک ده میلیارد تومانی وزارت نفت را به تیم های نفتی نه 

تنها نمی پذیرد بلکه آن را پس داده است؟!
 علت عودت دادن این کمک مالی به وزارت نفت را هم، مغایرت قانونی اعالم کرده است؟!

براستی در این بده و بستان های کالن شرکتی و غیر شرکتی که واریز و برداشت معلوم 
نیست چگونه انجام می شود؟ فقط همین کمک ده میلیارد تومانی که وزارت نفت به 
دوتیم بخت برگشته نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان اختصاص داده، شامل مغایرت قانون 

گردید؟ یعنی واقعاً هیچ راهی برای رساندن این پول به دوتیم نفتی خوزستانی وجود 
ندارد؟ تا کی این چنین بازی دادن و تا چه زمانی این خصومت های تخریبی و تضعیفی و 
تسویه حساب های شخصی و عقده گشایی ادامه خواهد داشت؟ و چرا دست از این ورزش 

و فوتبالش برنمی دارند؟
تا دیروز گفته می شد وزارت نفت ضد فوتبال و ورزش است حاال که وزارت نفت قصد دارد 

حسن نیت نشان دهد اینبار متولی ورزش قانون مندی را به رخ کشیده؟
 براستی چه باید کرد؟

آقایان، حاال که قانون وزارت ورزش و اداره کل ورزش و جوانان خوزستان اجازه قبول این 
مساعدت مالی را نمی دهد؟ لطفاً خودتان دست به جیب یا کیف شوید و دوتیم استان را 
حمایت مالی بفرمائید چون باور کنید خیلی دیر شده است؟ مگر اینکه خیال حذف نام 
نفت را از فوتبال خوزستان و لیگ برتر در سر می پرورانید که زهی خیال باطل، مطمئن 

باشید شما خواهید رفت ولی فوران فوتبال نفتی هرگز پایانی ندارد
ما نوشتیم که بدانید و دنبال تبصره ای برای رفع مشکل مالی دوتیم نفتی باشید

سید مهدی ابوس

این بازی ها تمامی ند ارد؟ /تا کی این چنین بازی د اد ن!

فوتبال  در  مدعی  تیم های  از  یکی  روزگاری  پاس  فوتبال  تیم  خبرآنالین/ 
ایران بود که بر بام آسیا ایستاد.

سال ۱۳۷۱ آخرین باری بود که یک تیم باشگاهی از فوتبال ایران، توانست 
جام قهرمانی باشگاه های آسیا را لمس کند و پس ازآن فوتبال ایران قریب به 
سی سال است که نتوانسته به قهرمانی در قاره کهن برسد. آخرین قهرمانی 
به تیم پاس برمی گردد که روزگاری یکی از تیم های درخشان فوتبال ایران 
بود و مهد استعدادها و ستاره های ناب. باشگاهی که سرانجامی تلخ داشت 
و از سطح اول فوتبال ایران، با بی درایتی به سطوح پایین تبعید شد و حاال 
اصاًل کسی نامی از این تیم هم نمی شنود. تصویر زیر، تصویری از دورهمی 
ستاره های سابق پاس است که روزگاری هرکدام یک ستاره درخشان در 

ترکیب تیم بودند.
اسامی نفرات حاضر به این ترتیب است:

اکبر  یعقوبی،  همایون  لرستانی،  کوروش  پرورش،  سعید  امینی خو،  حمید 
جباری، حسین گازرانی، احمد سهرابی، حامد، منصور شهسواری، کریمی، 
سیفی، حسین فرکی، مهدی غفاری، علیرضا حکیم زاده، هادی منصوری، 
هادی آل حبیب، دکتر تهرانی، محمد حیرانی، مهران، بهروز بیات، مهیار 

رستگاری، ناصر عباسی، مجید حسینی، ناصر شهسواری، مرتضی قربانی.

د ورهمی بازماند ه های تیم قهرمان آسیا

خبر ورزشی/ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می تواند جام جهانی کاماًل متفاوتی باشد، 
چرا که به طور کلی ورزشگاه هایش در شعاعی ۶۵ کیلومتری قرار گرفته اند.

جام جهانی را به شکلی تصور کنید که در فاصله بین پارک »سلهرست« و جاده 
»کنیلورث« برگزار شد. جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که در تاریخ ۲۱ نوامبر سال 

آینده آغاز شود دقیقاً به همین شکل خواهد بود.
- جام جهانی در ۶۵ کیلومرت

هشت ورزشگاه که همگی در فضای ۴۱ مایلی )۶۵ کیلومتر( قرار دارند، فاصله 
بین کریستال پاالس و زمین های فوتبال لوتون. یک ساعت در امتداد بزرگراه 
۴ بانده از طرح بادیه نشینان ال بیت در شمال به سمت ورزشگاه ۴۰ هزارنفری 
الجنوب در جنوب. می توان در عرض ۵۰ دقیقه یا کمی بیشتر به هفت ورزشگاه 
از بین این هشت زمین بازی با سیستم متروی ۲۶ میلیون پوندی تازه تأسیس 

دوحه دسترسی داشت. 
همه این ها قرار است در شهری که در عرض دو دهه از هیچ به کالن شهری 
پررونق تبدیل شده است اتفاق بیافتد؛ از طریق سرمایه گذاری سومین میدان 

بزرگ گاز طبیعی جهان و با تضمین متفاوت ترین جام جهانی تاریخ.
بسیاری از هواداران انگلیس که در فکر سفر به خلیج فارس و تشویق بازیکنان 
گرت ساوتگیت هستند نسبت به این موضوع که چرا مهم ترین تورنمنت جهان 
باید در کشوری که به اندازه نیمی از ولز است برگزار شود، بدبین هستند؛ و این 
سؤال هرگز پاسخ داده نخواهد شد؛ مانند سؤاالت مربوط به آنچه در رأی گیری 

۲۲ عضو کمیته اجرایی فیفا در دسامبر ۲۰۱۰ رخ داده است.
به هرحال، حتی سپ بالتِر سیاه رو هم پذیرفت که این رأی گیری باعث سقوط 
امپراتوری فیفای او شده است؛ اما واقعیت این است که جام جهانی در قطر 
برگزار می شود؛ و شبیه هیچکدام از جام های جهانی پیشین نخواهد بود. پولی 
که برای ورزشگاه ها و زیرساخت ها خرج می شود سرسام آور است و می گویند 

حدود ۱۴۰ میلیارد پوند هزینه در بر داشته است.
این پول به ساخت هفت ورزشگاه در زمین های شنی اطراف دوحه کمک کرده 
است. اصلی ترین و پرزرق و برق ترین ورزشگاه هم لوسیل است که میزبان ۱۰ 
بازی ازجمله فینال جام جهانی در تاریخ ۱۸ دسامبر خواهد بود. بنایی با ظرفیت 
۸۰ هزار نفر، برخاسته در دل صحرا، با طرحی شبیه به فانوس سنتی پیچ درپیچ 

یا کاسه آشپزی.
- اشتیاق قطری ها

اینجا قرار است مکانی برای تجمع فرهنگ ها باشد. هرچند طرفداران باید به 
در  ووووزال  )مثل  باشد  فینال ۲۰۲۲  می تواند صدای  که  زعیم  صدای طبل 

آفریقای جنوبی ۲۰۱۰( عادت کنند.
فوتبالیست های  اگر سابقه شاد کردن  ندارد، حتی  فوتبالی غنی  قطر سابقه 
ثروتمند را داشته باشد؛ اما تیم ملی این کشور با شکست ژاپن در فینال ۲۰۱۹ 
قهرمان آسیا است. بعدازآن پیروزی مردم با ماشین هایی که با پرچم سفید و 
خرمایی قطر تزیین شده بودند و بوق زدن ها و فریادهای شادی به خیابان های 

دوحه آمدند.
فینال امیرکاپ در ماه گذشته که بین تیم های الریان و السد و با حضور تعدادی 
شد،  برگزار  رودریگس  خامس  و  کاسورال  سانتی  مانند  آشنا  چهره های  از 
دریچه ای به سمت جام جهانی پیش رو را به روی مان باز کرد. شعارها، بنرها، 
صدای طبل ها و هیجان حدود ۲۰۰۰ کارگر مهاجر غنایی که فقط برای حمایت 
از آندره آیِو مهاجم سابق وستهام آمده بودند، حال و هوای تورنمنت زمستانی 

آینده را به همه القا کرد.
رونالد دی بوئر، بازیکن سابق هلند که دوران حرفه ای خود را در قطر به پایان 
رساند می گوید: »هنگام بازیهای تیم ملی، کل کشور پر از شور و حال می شود 
و ورزشگاه هم مملو از جمعیت می شود. اینجا هم هنگام جام جهانی به همین 
شکل خواهد شد. انگار بازی های المپیک فقط برای فوتبال اجرا می شود. مردم 

از این بازی ها استقبال می کنند.«
تمیم العباد که از خانواده ای فلسطینی می آید و مدیر پروژه ساخت ورزشگاه 
لوسیل است، طوری در مورد جزییات ساخت این بنا حرف می زند که انگار پدری 
در مورد فرزند جدیدش با افتخار صحبت می کند. او به نشریه »سان« گفت: 
»اینجا فقط شش متر بین ردیف جلویی صندلی ها تا خط زمین فاصله است. 
ما این ورزشگاه را طوری ساخته ایم که هواداران تا جایی که می شود نزدیک به 
زمین بازی باشند. تمامی ورزشگاه ها با دفیوزرهای زیرزمینی برای تهویه هوا 
مجهز شده اند. در سطح زمین و در الیه های باالیی نازل هایی برای جابجایی 
هوای سرد کار گذاشته ایم. موضوع دیگر این است که تمام زمین ها در ورزشگاه ها 
و زمینهای تمرینی دقیقاً مانند یکدیگر خواهند بود. هفت سال طول کشید تا ما 
به ترکیب آب و هوایی در تابستان و زمستان دست پیدا کنیم و بتوانیم شرایط 
مطلوبی از این نظر فراهم کنیم. من اینجا در قطر بزرگ شده ام و این کشور به 
موفقیت های بزرگی دست پیدا کرده، اما الزم بود که به جهان نشان بدهیم که 
این کشور کوچک می تواند جاه طلبی های بزرگ داشته باشد. جام جهانی به تمام 
جهان این فرصت را می دهد که کشور ما را بشناسند. ما معتقدیم که مردم دیگر 
کشورها ما را به درستی درک نکرده اند و دچار سوءتفاهم های بسیاری در مورد 

ما هستند، اما فوتبال قدرت تغییر این مسئله را دارد.«

قطر ۲۰۲۲؛ تورنمنتی ۱۴۰ میلیارد پوند ی/ جام جهانی به شکلی که هرگز ند ید ه اید

لیگ فوتبال نوجوانان شهرستان رامهرمز
به گزارش خبرنگار ورزشی هفته نامه رامهرمز نامه در 
مسابقات رشته دد لیفت پاورلیفتینگ خوزستان در 
وزن 74 کیلوگرم نوجوان رامهرمزی آقای سید رضا 
سعادتی فرزند برومند رامهرمز به نایب قهرمانی نائل 
رامهرمز  ورزش  خوشحالی  و  افتخار  باعث  و  شدند 
ورزش  پیشکسوتان  کانون  طرف  از  که  گردیدند 
رامهرمز با حضور اکثر افراد کاپ و هدیه داده است 
این نوجوانان شهرمان آرزوی  و برای موفقیت آینده 
پیشرفت و قهرمانی های بیشتری در سطح کشور و 

خوزستان گردید.

بهوند: 4                بنیاد: 2
داوران: محمدرضا فتحی،حسین بهوندی،مهران عبدالهی، محمدامین نامدار

 خبرنگار ورزشی هفته نامه رامهرمزنامه

نایب قهرمانی فرزند برومند رامهرمز سید رضا سعاد تی 
د ر رشته د د لیفت پاور لیفتینگ خوزستان
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شعر
پاهایم را 

بسویت رها کرده ام
و با دست هایم

قصه های شبانه را بغل گرفته ام
باور ندارم که 

چشمهایت را رقصان ،
و لبهایت را خاموش کرده باشی! 

تمام تالشم را
برای کوتاهی داستان کرده ام

و صبر جغد را 
شامگاه

بر روی درخت زمان، 
آزموده ام

بارها  شطرنج زندگی را
با بازیگوشی کودکانه 

باخته ام
ولی هنوز می دانم

مسیر کوچ پرستوها
از کجای رؤیای سحرگاه  می گذرد

شکوفه باقری »باران بانو«

مرا محشور کن!
مرا محشور کن!

در پاییز
که  مردی  با 
باشد  رقصیده 

چابک تر ...
که گریسته باشد تلخ تر 

که خوانده باشد تصنیفی را 
محزونتر از من 

که در جیبهای خاکستری اش
دستهایی باشد بزرگ تر از دستهایم

و سینه اش آنقدر ستبر باشد که یک زِن 
چهارشانه از آنطرف آغوشش 

س  ُر نخورد .
مرا محشور کن!

با مردی که
 گوشهایش بزرگتر از دهان من باشد!

قلبش درست اندازه ی من!
و پاهایش بلند باشد مثل پاهای »بابا لنگ 

دراز«
که  قطارهایی  تمام  قِد  که  بلند  آنقدر 

»عشق«را با خود به »نوانخانه« میبرند
به آن نرسد...

  مرا محشور کن
در باران!

با مردی که هر بعد از ظهر
توی پاکت سیکارش 

زنی شاعر را با خود به پیاده روی میبرد!!!
سیده طلعت تقوی راد

به پاس آموزگاری ات

تو را پاس می دارم

و )ُمهر هزار آفرینی( 

را که در دفرت عشق 

ام زده ای را همیشه 

با خود خواهم داشت

وقتی مرا

به مکتب عشق خود بردی

الفبای عاشقانه ها را آموختم

برای تو مشق عشق نوشتم

مشقی که متامی ندارد

مشقی  که تنها برای تو می نویسم

مشقی که با نام تو آغاز

و با نام تو پایان می یابد

می  تو  شعر  دیوان  به  بدل  شعرم  دفرت 

گردد

تو نام ماندگار و راز جاودان عاشقانه های 

من خواهی ماند

فردا

می  مرا  شعر  تو  نام  امضای  با  روزگار 

شناسد

فریدون مرواریدی 

بازد ید فرماند ار شهرستان رامهرمز از کتابخانه خانگی د ژگلی روستای دوکوهک رامهرمز

عظیم  آثار  مجموعه  واالی  جایگاه  و  اهمیت 

تحقیق  اهل  بر   1978-1903 کربن  هانری 

تحقیقات  زمانی  کربن  نیست.  پوشیده 

تحقیقات  بطن  در  را  تشیع  مکتب  درباره 

از  غرب  شناخت  که  داد  قرار  اسالم شناسی 

بود  سنت  اهل  متون  طریق  از  بیشرت  اسالم 

و  بدعت گزار  فرقه ای  به عنوان  غالبًا  شیعه  و 

سیاسی معرفی شده بود. 

از  پس  آنگاه که  خویش،  حیات  اواخر  در  وی 

و  عرفان  در  عاشقانه  کاوش  و  طلب  یک عمر 

حکمت اسالمی بیش ازپیش به پختگی رسیده 

خود  پژوهش های  مهم ترین  از  عصاره ای  بود، 

 En را در مجموعه ای چهارجلدی تحت عنوان 

 Islam iranien, aspects spirituels et

برای  تالش  کرد.  منترش   philosophiques

اشاره  چنانکه  فارسی،  زبان  به  اثر  این  ترجمه 

کربن  هانری  جشن نامه  در  نرص  سیدحسین 

گواه آن است، از هامن دوران چاپ در قبل از 

انقالب اسالمی آغاز شد و همچنان ادامه یافت؛ 

اما این تالش ها به دالئل مختلف ناموفق بود. 

خصوصیات  از  برخاسته  دالئل  این  مهمرتین 

ذاتی خود منت فرانسه است. 

استفاده  کربن،  ثقیل  نسبتًا  نگارش  سبک 

گاه  حتی  و  یونانی  و  التین  واژه های  از  بسیار 

انتقال  برای  فرانسوی  جدید  واژه های  ابداع 

نیز  و  عربی  و  فارسی  متون  ِحکمی  معانی 

ــ  تطبیقی  دیدگاه  یک  در  ــ  متعدد  ارجاعات 

ایران باستان، یونان باستان،  به متون ِحکمی 

که  است  دالئلی  جمله  از  هرمسی  و  مسیحی 

نیز  فرانسوی ها  برای خود  را حتی  او  آثار  فهم 

دشوار کرده است.

حجیم  مجلد  چهار  بر  مشتمل  که  کتاب  این 

کربن  پژوهش های  مهم ترین  عصاره  است، 

این  محتوای  مخترص  گزارش  برای  است. 

کربن  خود  دست  به  را  کالم  رشته  مجلدات 

می سپاریم تا خود از فهرست مطالب آن سخن 

گوید:

 از مجموع هفت دفرت که در چهار مجلد این اثر 

گردآمده اند، دفرت اول )مجلد اول( حاوی وجوه 

معنایی امامیه، یعنی شیعه دوازده امامی است. 

آن ها،  رسچشمه  به  مبانی  این  استخراج  در 

نظر  امامان  خود  از  صادرشده  احادیث  یعنی 

این  بسط  و  بازتاب  درعین حال  و  داشته ایم 

احادیث را در بزرگ ترین شارحان سخنان امئه 

درعرص صفوی نشان داده ایم. 

میان  مشرتک  فصول  شاهد  کتاب  این  در 

هرمنوتیک معنوی )تأویل( به کار گرفته شده در 

تشیع و در مسیحیت و نیز مسائل مشرتک در 

خواهیم  مسیح شناسی  و  شیعی  امام شناسی 

بود. 

عظیم  کار  به  متامًا  مجلد(  )دومین  دوم  دفرت 

هجری(،  ششم  )قرن  سهروردی  توسط  احیاء 

یعنی احیای یک حکمت نوری اختصاص دارد 

متعددی  پژوهش های  می بایست همچنان  که 

نور  فلسفه  با  آن  مقایسه  و  تطبیقی  بررسی  به 

قرون وسطایی غرب )فلسفه روبرت گروستست( 

اختصاص یابد.

به  که  مجلد(  سومین  )در  سوم  دفرت  متام 

است،  اختصاص یافته  شیرازی  بقلی  روزبهان 

حلقه  در  که  می شود  منتهی  مسائلی  طرح  به 

»خاصان محبت« گرد آمده پیرامون دانته و نیز 

دیگرانی قبل از وی، مطرح بوده است. 

دفرت چهارم )در سومین مجلد( به معرفی تنی 

از چند برجسته ترین چهره های مابعد الطبیعی 

عالءالدوله  آملی،  )سیدحیدر  تصوف  و  تشیع 

سمنانی( اختصاص دارد. 

طریق  از  مجلد(،  چهارمین  )در  پنجم  دفرت 

معرفی  به  شامخ،  شخصیت  چند  شناساندن 

مکتب اصفهان می پردازد. 

دفرت ششم )در چهارمین مجلد( معنای شیخیه 

)در  هفتم  دفرت  رسانجام  و  می سازد  آشکار  را 

چهارمین مجلد( به طور کامل به امام دوازدهم 

اشتیاق  و  شور  مترکز  نقطه  و  قطب  به مثابه 

اوج  یا جوامنردی  فتوت  اندیشه  در  که  شیعی 

می گیرد، اختصاص می یابد. 

میان  مقارناتی  شاهد  خود به خود  ما  اینجا  در 

این سنت یا سنت های شهسواران )شوالیه ها( 

در غرب و نیز باسنت یوآخیمی ها خواهیم بود.

از  مجلد  که سه  است  مایه خوشوقتی  اکنون   

در  زبان اصلی،  از  ترجمه  با  ارزشمند،  اثر  این 

می گیرد.  قرار  فارسی زبان  مخاطبان  دسرتس 

و  دقت  دغدغه  با  که  ترجمه  این  امیدواریم 

وفاداری به منت و مقصود نویسنده و نیز گویایی 

بتواند  است،  رسیده  انجام  به  مقصد  زبان  در 

و  معرفتی  مقدورات  حّد  در  روشن-  تصویری 

از دیدگاه کربن در اختیار خوانندگان  روشی- 

قرار دهد.

معرفی کتاب  / اسالم د ر سرزمین ایران/ چشم اند ازهای معنوی و فلسفی

اقای  و  بهاروند  آقای  جناب  فرماندار  حضور  با   
طباطبایی ریس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و 
خانم مرادیان دبیر جام باشگاه های کتابخوانی اداره 
کتابفروشی  از  رامهرمز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دانشجوی رامهرمز به مدیریت آقای عبدالهی به عنوان 

در  کشوری  نخست  برگزیده  و  فعال  کتابفروشی 
کشور  کتابخوانی  باشگاه های  جام  دوره  پنجمین 

تقدیر شد.
دبیرخانه باشگاه های کتابخوانی اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی رامهرمز. آبان ۱۴۰۰

تقد یر فرماند ار و شورای شهر از کتابفروشی د انشجوی رامهرمز

انجمن ادبی تشکوه اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی رامهرمز با همکاری

 موسسه خیریه قائم آل محمد 
)ع(رامهرمز .آبان ماه ۱۴۰۰

۱- نجمه زهیری 
2-  راضیه مفتخر 

3- مریم جمشیدی قلندری 
۴- فاطیما هرمزی نژاد 

5- امیرعلی زهیری 
6- اعظم محسنی نسب 

7- شهال زنده دل 
8- فاطمه کردزنگنه 

9- عبدالرحمن علی نژاد
۱۰- اشرف فروتن فر 
۱۱- فاطمه عزیز پور 
۱2-  سحر رشیدی 
۱3- فاطمه حمید 

۱۴- رؤیا آرزو 

۱5- سید اسالم موسوی 
۱6- آوا قنواتی 

۱7- اسما سرکاکی 
۱8-  سمیه اهنگر 

۱9- لیال قنواتی 
2۰- مهسا مومبینی 

2۱- شبنم کمایی 
22- سپیده طریفی 
23- مبینا ساالری 

2۴- مهشاد احمدی 
25- نرگس شیخی 
26- فاطمه اکبری 

27- مرضیه شیئنی  
28- مهرنوش بیگدلی 
29- مریم بارونی نیا 

3۰- زینب ساکی 
3۱- افسانه احمدی 
32- سارا ثنایی زاده 

33- زبنب زبیدی 
3۴- آرزو کاله کج 

35- حدیث مرادی 
دبیرخانه باشگاه های کتابخوانی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 

رامهرمز .آبان ۱۴۰۰

برگزید گان مرحله اول مسابقه د استان نویسی بچه های پل د فاع مقد س

یکی از روش های بالگردانی که به منظور دفع شر از گذشته تا 
به امروز معمول بوده، آیین قربانی کردن است. این آیین، یکی 
از جلوه های پرستش است و برای معتقدان آن، عملی مذهبی 
مطالعات  نوع  از  که  پژوهش  این  می رود.  شمار  به  عقیدتی  و 
کیفی است، می کوشد با رویکرد پدیدارشناسی به بررسی آیین 
روش  بپردازد.  ایوان  شهرستان  فرهنگ عامه  در  کردن  قربانی 
نیمه  از مصاحبه  استفاده  با  که  است  برفی  گلوله  نمونه گیری، 
ساختاریافته، باورهای مربوط به آیین قربانی کردن را میان ۱8 
نفر از افراد کهنسال شهرستان ایوان و شش روستای آن، بررسی 

نشان  انجام گرفت،  ماه  پژوهش که طی هشت  نتایج  می کند. 
می دهد آیین قربانی کردن در فرهنگ عامه ایوان در پنج بخش، 
قابل بررسی است و اغلب باهدف بالگردانی و دفع نحوست انجام 
می شود. نکته مهم اینکه، به علت عدم توانایی مالی در جامعه 
می شود؛  انجام  خونی  غیر  به صورت  قربانی ها  بیش تر  سنتی، 
عزا،  ازدواج،  تولد،  چون  مهمی  واقعه های  و  جشن ها  در  مگر 
خونی  قربانی های  که  زیارتی  سفرهای  و  دشوار  بیماری های 
پیشکش می شود؛ زیرا مردم در چنین مواردی معتقدند تا خونی 
ریخته نشود، آن بال، دفع نمی شود. در مورد سیر تعدیل قربانی 

به صورت خونی  بیش تر  قربانی،  ابتدا  نیز می توان گفت:  کردن 
رایج بوده و به تدریج، قربانی های حیوانی با قربانی های غیرخونی 
مانند پول، اهداء انواع خوراکی ها چون آش و میوه جات و دعا 
و نیایش جایگزین شده است؛ برای مثال، نذر گیسووان با اهداء 
پول، جواهرات و استغفار تعدیل یافته که از مهم ترین عوامل این 
امر، می توان به گسترش آگاهی و کم اهمیت شدن عقاید خرافی 
فعالیت  و  زندگی  در  گوسفند  و  گاو  حیواناتی چون  اهمیت  و 

کشاورزی اشاره کرد.

آئین قربانی کرد ن

 ایسنا نوشت: قطار تغییرات کتاب های درسی این بار 
در ایستگاه »دماوندیه« ایستاده است؛ تغییر کلمه ای 
که گفته می شود ذهن دانش آموز را با وقایع صدسال 
گذشته مملکتش مرتبط می سازد موجب شده تا این 
اقدام »تحریف« و اجحافی در حق شعر و هنر شعری 

ملک الشعرا بهار خوانده شود.
به نظر می رسد که جنجال بر سر تغییرات کتاب های 
حذف  از  نیز  پیش تر  حالی  در  ندارد؛  تمامی  درسی 
و  »سایه«  و  »اخوان«  »نیما«،  چون  شاعرانی  شعر 
عکس  و  کتاب  جلد  روی  از  دختران  تصویر  حذف 
ابراهیمی  نادر  تا تغییر داستان  مقبره کوروش گرفته 
و »قصه های مجید« هوشنگ مرادی کرمانی و حذف 
به عرصه جنجال  را  پای کتاب های درسی  نام موالنا 
کشاندند که حاال باز هم دست یکی دیگر از تغییرات 

کتاب درسی رو شده است.
خبرنامه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی که اساسا به ارائه اخبار درباره آموزش 
زبان فارسی می پردازد، به تازگی مطلبی را در خصوص 
قصیده »دماوندیه« ملک الشعرا بهار مبنی بر تحریف این 
قصیده، با جای گذاری واژه »وی« به جای »ری« منتشر 
کرده که این امر موجب شد تا برای آگاهی از جزئیات 
بیشتر به سراغ گفت وگو با مریم دانشگر، سرپرست گروه 

آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان برویم. 
منتشرشده  »مطلب  می گوید:  ایسنا  به  دراین باره  او 
در صفحه گروه برگرفته از مقاله  کوتاهی  است که در 
دو  را  مقاله  این  داشته ایم.  خبرنامه  شماره  تازه ترین 
و  بودند  نوشته  فارسی  ادبیات  و  زبان  از مدرسان  نفر 

چون مربوط به موضوع کتاب های درسی بود، برای ما 
فرستادند و ما آن را چاپ کردیم«.

مریم دانشگر همچنین با بیان این که مولفان کتاب های 
می کند:  بیان  ندارند،  کافی  دقت  آثار  ارائه  در  درسی 
کتاب های  در  این قصیده  که  است  »حدود 3۰ سال 
جدیدی  اتفاق  یعنی  آمده؛  شکل  همین  به  درسی 

نیست«.
فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  گروه  سرپرست 
ادامه درخصوص  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
توضیح مولفان کتاب های درسی با اشاره به »تصحیف 
رخ داده در قصیده بهار« توضیح می دهد: »آن ها گفتند 
که در نسخه ای قصیده را به این شکل دیده اند اما من 
هم چنین  شاید  نکرده ام.  پیدا  را  نسخه  این  کنون  تا 
نسخه ای وجود داشته باشد اما ما تابه حال آن را پیدا 
نکرده ایم و باید با دقت بیشتری به دنبال آن گشت. اما 
آنچه مسلم است، این است که اصل کلمه همین »ری« 
است؛ چراکه ملک الشعرا بهار با آن یک بحث سیاسی 
دوران خود را مطرح می کند و این مسئله خیلی مهم و 

ارزشمند است«.
دانشگر می افزاید: »وقتی این قصیده وارد کتاب درسی 
شده، عالوه بر این که محتوای ادبی آن اهمیت دارد و 
ارزشمند است، زیبایی خاص و جنبه میهنی نیز دارد؛ 
بنابراین کار شاعر ازاین جهت که یک بحث تاریخی را 
به این قصیده وارد کرده، ارزشمند است. ازاین رو، این 
قصیده از وجوه مختلف قابل بررسی است؛ اما تغییر کلمه 
»ری« باعث شده تا وجه تاریخی شعر تاریک شود و 
دیده نشود که در حقیقت شاید بشود گفت این کار 
اجحافی نسبت به این قصیده ارزشمند است. این قصیده 
حتماً باید به طور کامل در کتاب درسی می آمد و معلمان 
البته  به واقعه تاریخی مربوط به آن اشاره می کردند. 
بعضی از معلمانی که با ما در ارتباط هستند، می گویند 
که تغییر این کلمه را در کالس توضیح می دهند؛ اما 
این قصیده یا باید به صورت کامل یا حداقل به همراه 

توضیحی به کتاب درسی می آمد.«
حال با توجه به آنچه تا اینجا گفته شد به بیتی از کتاب 
فارسی 3 )پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه( صفحه 3۴ 
نگاهی می اندازیم. در شعر معروف دماوندیه ملک الشعرا 

بهار آمده است: 
ای مشت زمین بر آسمان شو 

بر وی بنواز ضربتی چند 
هر فرد آشنا با شعر - البته به جز عموم نسل جوان 
لکن  است  »ری«  و  نیست  »وی«  این  که  می داند   -
علت جویی این تحریف را به خواننده محترم وامی گذاریم 
و به تشریح پیامدهای این تبدیل و دگرگونی می پردازیم. 
ما  ندارند.  تاریخی  حافظه  ایرانیان  چرا  می گویند 

فکر نمی کنیم با توجه به طریقی که پیش گرفته ایم 
این معضل، امری مستبعد باشد. شما خود را به جای 
معلمی بگذارید که قصیده غرای دماوندیه را در کالس 
می خواند و به بیت مذکور می رسد، سوای آن که بیت از 
اوج شیوایی به حضیض ابتذال تصویر کشانیده شده چیز 
دیگری عاید مستمعان نمی شود. حال بیایید و این بیت 

را دوباره بخوانید.
ای مشت زمین بر آسمان شو 

بر ری بنواز ضربتی چند  
چرا شاعر گفته است: ری! مگر شاعر با ری خصومتی 

داشته است؟ 
ذهن  که  است  ارتباطی  پل  مهم ترین  خود  این  و 
دانش آموز را با وقایع صدسال گذشته مملکتش مرتبط 

می سازد و البته که شعر در کمال خود باقی می ماند. 
 )286 ص  )همان،  بهار  ملک الشعرا  اشعار  دیوان  در 
یادداشتی از خود شاعر درباب دماوندیه دوم )ای دیو 
سپید پای در بند/...( ضبط شده است که نقل آن خالی 

از فایده نیست: 
به  سال  این  در  شد،  گفته  شمسی   ۱3۰۱ سال  در 
و  اجتماعی  و  قلمی  هرج ومرج  بیگانگان  تحریک 
هتاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی کار 
دولت مرکزی بروز کرده بود - این قصیده در زیر تاثیر 
آن معانی در تهران گفته شد و پایتخت هدف شاعر قرار 

گرفته است. 
شاعر خود فرموده است که هدف، پایتخت است. او در 
دیوان اشعارش جای جای با ری )تهران( سر کین دارد. 
فراوان  بهار دراین باره  هجوها و طعن های ملک الشعرا 

است که با مطالعه دیوان شاعر می توان آشکارا دیدگاه او 
را نسبت به پایتخت دریافت.

عالوه  بر پیامدهای ناگوار مذکور که پیرامون شناخت 
با  دانش آموزان  تاریخی  پیوند  قطع  و  شاعر  عقاید 
کشورشان بود، با این تحریف، اجحافی نیز در حق شعر 
و هنر شعری ملک الشعرای ایران شده است. ابیات قبل 

از بیت موردبحث را دوباره بخوانیم.
چون گشت زمین ز جور گردون/ سرد و سیه و خموش 

و آوند، 
بنواخت ز خشم بر فلک مشت/ آن مشت تویی تو ای 

دماوند 
تو مشت درشت روزگاری/ از گردش قرن ها پس افکند 

شاعر می گوید هنگامی که زمین به علت جور و ستمی 
که گردون بر او روا داشته به خشم می آید، به او - یعنی 
گردون - مشتی می کوبد و آن مشت در واقع کوه دماوند 

است )حسن تعلیل(. بعد می گوید: 
ای مشت زمین بر آسمان شو 

بر ری بنواز ضربتی چند 
که  مشتی  ای  دماوند(،  )ای  زمین  مشت  ای  یعنی 
کوبیده  )گردون(  آن  بر  گردون  جور  براثر  پیش ازاین 
شده ای، اکنون بر سر ری فرود آی. حال اگر به جای واژه 
ری، وی را بگذاریم محور عمودی خیال قصیده دچار 
مشکل می شود. یک بار این مشت به سمت گردون روانه 
شده است و لزومی ندارد شاعر از دماوند بخواهد دوباره 

ضربتی چند بر گردون بنوازد.

د ستبرد ی تازه د ر کتاب های د رسی فارسی/ این بار، تحریف شعر ملک الشعرای بهار

جناب   ۱۴۰۰ ماه  آبان  هفدهم  دوشنبه  روز 
و  رامهرمز  فرماندار  بهاروند  مهندس  آقای 
کمیسیون  رئیس  طباطبایی  آقای  جناب 
فرهنگی شورای اسالمی شهر رامهرمز و سرکار 
خانم مرادیان دبیر جام باشگاههای کتابخوانی 
از  رامهرمز،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
دوکوهک  روستای  دژگلی  خانگی  کتابخانه 
با  صمیمی  نشستی  و  نمودند  بازدید  رامهرمز 
باشگاه  و  کتابخانه  اعضای  و  اهالی  از  تعدادی 
از  نشست  این  در  داشتند.  دژگلی  کتابخوانی 
مربی  و  کتابدار  بعنوان  احمدی  خانم خدیجه 
باشگاه و مروج کتابخوانی جهت راه اندازی این 
باعث  که  روستا  در  فعال  و  کتابخانه سودمند 

ایجاد شورونشاط و افزایش سرانه مطالعه و نیز 
در جشنواره های مختلف فرهنگی و کتابخوانی 
شهرستانی  و  استانی  ملی،  رتبه های  حائز 
توسعه  پیرامون  و  شد  تقدیر  شدند  متعددی 
کمبودهای  و  مشکالت  کتابخانه،  گسترش  و 
آن تبادل نظر شد و در این برنامه جناب آقای 
طریق  از  کتابخانه  به  همکاری  قول  بهاروند 
قول  نیز  طباطبایی  آقای  و  روستا  دهیاری 
اهدای تعدادی کتاب به این کتابخانه را دادند.

دبیرخانه باشگاه های کتابخوانی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی رامهرمز
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آبان پُرکار برای واحِد فاضالِب آبفا رامهرمز 
به گزارش روابط عمومی امور آبفا رامهرمز، محمود 
خصوص  این  در  مجموعه  این  مدیریت  احمدی 
گفت : نیاز به گفتن نیست چرا که همه میدانیم 
در روزهای آغازین فصل سرما و با شروع بارندگی 
که  میبریم  سر  به  ای  منطقه  در  آنجاییکه  از  ها 
دچار کمبود بارش و حداقل های آب های سطحی 
میباشد همیشه مفرهای آبهای سطحی و آب های 
بارندگی همچنین دریچه های هدایت آب های روان 
و فاضالب های شهری عمدتا دچار گرفتگی میشوند. 
این گرفتگی ها به دالیل بسیاری اعم از بی آبی که 
شرحش رفت ، گرد و خاک و غبارهای معلق در 
هوا و همچنین ریختن زباله توسط همشهریانی که 
عمدتا اصول اولیه ی شهرنشینی را رعایت نمیکنند 

، به وجود می آیند
احمدی  در ادامه گفت : در سالهای گذشته تجربیات 
غیر قابل قبولی را از سر گذراندیم. گاها پس از اولین 
به  فاضالبهای شهری  اکثر  باران های فصل سرما 
دلیل گرفتگی در هدایت آب های سطحی به سمت 
کانالها ناتوان بودند و بعضا همین مسئله باعث باال 
آمدن فاضالب و ورود آن به منازل و اماکن تجاری 
در سطح شهر میشد. لذا امسال در اولین روزهای 

تغییر دما و در آغازین روزهای ورود به فصل بارش 
واحد فاضالب این مجموعه که با مدیریت، هدایت 
مهندس  همچون  عزیزانی  روزی  شبانه  تالش  و 
باقری و مهندس بندار و تک تک اعضای این واحد 
توانستیم تمام جوانب را سنجیده و همه ی نقاط 

ضعف در سالهای پیش را مرتفع سازیم.
مدیریت امور آبفا منطقه رامهرمز یادآور شد: تالش 
ادامه دارد و در  های این عزیزان اگرچه همچنان 
تالشیم که این واحد را آماده باش و به روز نگهداریم 
اما در یکماه گذشته، یعنی آبان 1400 به شرح زیر 

میباشد:
1- رفع گرفتگی و انسداد فاضالب مشترکین – 39 

مورد
2- الیروبی و پاکسازی منهول های سطح شهر – 

20 مورد
3- مرئی سازی و دال گذاری مهنول ها – 10 مورد

4- همسطح سازی منهول ها با بستر خیابان – 37 
مورد

5- راه اندازی کارگاه ساخت قالب بتونی – جهت 
ساخت درب منهول و درب فاضالب در سایزهای 

مختلف-90قالب

او در پایان تصریح کرد: اگرچه تمام جوانب و نقاط 
ضعف و اشکال در سالهای گذشته را بررسی نموده 
را برطرف کردیم ولی در عین حال واحد  و همه 
فاضالب در این ایام به صورت آماده باش آمادگی 
مقابله با وقایع احتمالی را دارد و نکته ی مهم این 
که » از مردم استدعا داریم از ریختن زباله در جوی 
های فاضالب ، کانال ها و منهول ها خودداری نموده 
و ما را در پاکیزه و سالم نگهداشتن این قسمت از 

خدمات شهری یاری نمایند«

مراسم جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز برگزار شد

فرهنگی،  معاونت  همت  به  که  مراسم  این  در 

از  تعدادی  گردید.  برگزار  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 

خود  خانواده های  همراه  به  جدیدالورود  دانشجویان 

و همچنین تعدادی از اساتید و کارکنان واحد حضور 

داشتند

ریاست  پور  رئیس  مراسم دکرت علی  این  ابتدای  در   

دانشگاه ضمن تربیک ورود دانشجویان به این واحد 

دانشگاهی اعالم منودند که متامی ظرفیت دانشگاه 

پژوهش  و  علم  تحصیل  برای  دانشجویان  اختیار  در 

خواهد بود

معاونت  فاضلی  حجت االسالم واملسلمین  ادامه  در 

براتی  جمشید  دکرت  و  واحد  دانشجویی  فرهنگی 

معاونت علمی واحد به ترشیح برخی از آیین نامه های 

این  برای  پژوهشی  آموزشی،  و  فرهنگی  دانشجویی 

دانشجویان پرداختند.

این مراسم هرنمندان برجسته استانی برمنه های  در 

هرنی متنوعی اجرا منودند.

آزاداندیشی  از دانشجویان برتر کرسی های  پایان  در 

تقدیر به عمل آمد.

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز
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