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عملکرد  اداره 
ورزش و جوانان 

بخش جایزان

معمای سرمستی بورس
و کسادی اقتصاد
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چگونه کولرها باعث 
انتشار ویروس کرونا 

4می شوند؟

 رونمایی از تندیس شهید مدافع حرم در رامهرمز
از تندیس شهید مدافع حرم شهید فرامرز رضازاده در رامهرمز رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهر رامهرمز، 

همزمان با هفته شهرداری ها ودهیاری ها ،با حضور شهردار ، اعضای شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئولین شهرستان و خانواده های معظم 
شاهد و ایثارگر از تندیس شهید مدافع حرم شهید فرامرز رضا زاده در میدان شهید رونمایی شد. در حاشیه این مراسم مهندس حسین صفری 
شهردار رامهرمز با اشاره به لزوم الگوسازی از قهرمانان ملی، شهدای مدافع حرم را قهرمانان ملی برشمرد و تصریح کرد ، مدافعان حرم و شهید 
واالمقام شهید فرامرز رضازاده برای جهانی شدن حکومت انقالب اسالمی در جهت زمینه سازی ظهور امام زمان)عج ( مجاهدانه جنگیدند.شهید 

فرامرز رضازاده در ۲۵آبان ماه ۱۳۹۴ عازم سوریه شدندو سرانجام در اثنای درگیری با مزدوران تکفیری استکبار در حلب سوریه )خانطومان( در 
 اثر اثابت مستقیم موشک دشمن به فیض عظیم شهادت که آرزوی دیرینه اش بود نائل آمدند.

 روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهر رامهرمز
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اخبار

چهار شنبه 25 تیر مـاه
 1399 / شمـاره 106

پیام رئیس محترم شورای اسالمی شهر رامهرمز بمناسبت ۱۴ تیر روز شهرداریها و دهیاری ها
باسمهتعالی

و شهرداریها روز بعنوان تیرماه ۱۴ نامگذاری
دهیاریهادرواقعپاسداشتوقدردانیاززحمات
شبانهروزی،دلسوزانهوجهادیمدیریتشهری

وروستاییاست.
مدیریت سکاندار بعنوان شهرداریها امروزه
شایستهترین را مردم به خدمتگزاری شهری
شهرها، آبادانی و عمران بر تأثیرگذار ارکان

سرلوحهکارهاواقداماتخوددادهاند.
مالی مشکالت علیرغم رامهرمز شهرداری
و الهی فضل به اقتصادی سخت شرایط و

وهم وهمدلی عزیز مردم ومساعدت کمک
و رامهرمز گرانقدرشهرستان مسئولین افزایی
و شهر اسالمی شورای محترم اعضای تدابیر
محترم شهردار خردمندانه و جهادی اقدامات
و آبادانی و عمران درعرصه را پرتالشی سال
شهر پیشرفت و توسعه مسیر خدمترسانی

رامهرمزپشتسرگذاشت.
اینجانبوهمکارانگرانقدرمدرشورایاسالمی
شهر،ضمنارجنهادنبهخدماتتالشگراناین
عرصهوتبریکروزفرخندهکهامسالبامیالد
امامهشتمآقاوموالیمانحضرتثامنالحجج

متبرک و مقارن )ع( موسیالرضا بن علی
گردیده،اززحماتصادقانهوتالشهایارزنده
وشبانهروزیشهردارتالشگروساعیرامهرمز
جنابآقایمهندسحسینصفریومجموعه
مدیران،کارکنانکارگرانزحمتکششهرداری
تشکروقدردانینمودهوتوفیقاتروزافزونشان
رادرخدمتبهمردمشریفومتدینرامهرمزاز

درگاهایزدمنانمسألتدارم.
۱۴تیرماه۱۳۹۹

محمدرحیمی
رئیسشورایاسالمیشهررامهرمز

جمعیت هالل احمر استان خوزستان
از عنایت آزغ تجلیل کرد

باحضورمسئولینجمعیتهاللاحمراستانخوزستانازعنایتآزغجوان
فداکاررامهرمزحادثهکلینیکسیناتهرانتجلیلشد.باحضورمسئولین
جمعیتهاللاحمراستانخوزستانازعنایتآزغجوانفداکاررامهرمز

حادثهکلینیکسیناتجلیلشد.
اینمراسمدرساختمانجمعیتهاللاحمراستانخوزستانباحضوردکتر
خدادادیمدیراینجمعیتبرگزارشد.عنایتآزغجوانرامهرمزیبودکه
درحادثهانفجارکلینیکسیناباحضوردرساختمانجانچندیننفررا

نجاتداد.

رفع تصرف ۳۵ هزار متر مربع از بستر رودخانه اعال

محمدقنواتیمدیرامورآبمنطقهشمالشرقخوزستاندرگفتگوباخبرنگار
هفتهنامهرامهرمزنامهاظهارداشت:۳۵هزارمترمربعازاراضیبستررودخانه
فقره باصدور۵ آزادسازی، شد.این تصرف رفع رامهرمز شهرستان در اعال
حکمقضاییوباهمکارینیرویانتظامیشهرستانرامهرمز،درراستایرفع
تصرف۳۵هزارمترمربعازبستررودخانهعالحفاظتوصیانتازمنابعآبی
صورتگرفت.رفعتصرفوآزادسازیبستروحریمهایقانونیمنابعآبیاز
وظایفذاتیماستوقطعاًاینبرخوردهایقاطعوقانونیبامتخلفانومتصرفان

اراضیبستررودخانههاادامهدارد.

توزیع ماهیانه ۱2۷ تن آرد بین روستائیان و 60 تن 
سبوس میان دامداران رامهرمز

صادقشیرالیرئیسادارهتعاونروستاییرامهرمزدرگفتگوباخبرنگارهفته
نامهرامهرمزنامهاظهارداشت:بهمنظورتامیننیازروستائیاناینشهرستان،
ماهیانه۱۲۷تنآردتوزیعمیشودوامیدواریمباانجامنیازسنجی،بامشکلی

درتامیناینمحصولمواجهنشویم.
براساسبرنامهریزیهایانجامشده،توزیعسبوسبطورمنظمادامهداردتا
مشکلیبرایدامدارانبهمنظورتامیننیازدامهابوجودنیاید،برهمیناساس
ماهیانه۶۰تنسبوسمیاندامدارانتوزیعمیشود.درموردخریدکلزاهم
پسازاخذمجوزخریدایندانهروغنی،۲هزارو۷۰۰تنازاینمحصول
خریداریشدوپسازبارگیریبهکارخانههایروغنکشیدراستانهای

همجوارانتقالیافتند.

نامه بازنشستگان کشوری به رئیس جمهور
بهناماهللپاسدارحرمتخونشهیدان

جنابآقایدکترحسنروحانیریاستجمهوریاسالمیایران
باسالمواحترام

ایننامهازسویعدهایازبازنشستگاناینکشوربرایشماارسالمیشودکه
مهرساختهامامخمینیافتخاریبرپیشانیایشاناست،آرمجهادسازندگی
رابیاددارید؟ماآنلوحزرینراهمچنانوتازندهایمدرقلبمانجایدادهایم
وافتخارمانهمیناستکهبهفرمانامامیوارداینتشکیالتشدهایمکه

خودمنادیعزتوحرمتوپایداریدراحقاقحقوقمظلومینبود.
جنابآقایدکترروحانیریاستمحترمجمهور۱۳سالازتصویبقانون
۶۴ ماده در که هستید مستحضر ، میگذرد کشوری خدمات مدیریت
قانونمدیریتخدماتکشوریاتصالدائمیتعیینحقوقبازنشستگانبه
کارمندانشاغلتوسطقانونگذارمحترمباصراحتوشفافتبیینگردیده
است،ایندرحالیستکهدرمدت۱۳سالگذشتهظاهراًهرگزدولتمردان
مایایکبارهمکهشدهقانونرامطالعهنکردهاندیااینکهبایدباکمالتأسف
اعالمکنیمدرکوفهمقانونبرایشانمشکلاستوبرایناساسمدامبا
برداشتواستنباطشخصیازقسمتمؤخرماده۶۴کهباروحومرقانونو
مباحثمطروحهدرزمانبررسیوتصویبقانوندرمجلسشورایاسالمی
منافاتدارد،امکانوشرایطهمترازیحقوقبازنشستگانوشاغلینرامهیا
نمینمایند،درصورتیکهاگرمجرینکاتابهامیبرایاجرایقانوندارد
بایدطبقاصولقانوناساسیبهقانونگذاررجوعونظرورأیتفسیری
قانونگذارراجویاشودنهاینکهخوددرمقاممفسروقانونگذارظاهرشود
وشرایطاحقاقحقوققانونیبازنشستگانراباتأخیرچندینسالهمواجه
کند.علیهذابنابرتوضیحوتکرارآنچهدربسیاریازمکاتباتباجنابعالیو
معاونتمحترمشماجنابآقایدکترنوبختریاستمحترمسازمانبرنامه
وبودجهنداریمکههمازحوصلهشماخارجاستوهمباعثخستگیو
تکدرخاطرعزیزانبازنشستهمیگردد،لیکنباشماحرفهاداریمودرچند
جملههمهحرفهایمانراخالصهمیکنیم!جنابآقایرئیسجمهوریک
نظارتیبرزیرمجموعهخودداشتهباشید،یکنگاهیبهمکاتباتودستورات
خودبهزیرمجموعهخویشداشتهباشید!باورماننمیشودرییسجمهور
اسالمیایرانکهبرایدفاعازحقوقملتایراندرمقابلقرآنمجیدسوگند
یادکردهاندخداینکردهبامردمصادقنباشندودستوراتباریبهرجهت
وعوامفریبانهبهزیرمجموعهخوددادهباشند!!آقایرییسجمهوردستور
مورخ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ نامهشماره۱۶۰۸۸۹ در واعضی دکتر آقای جناب

خطاببهآقایدکترنوبختراچگونهارزیابیمیکنید؟
جنابآقایرییسجمهورمحترمماجامعهبازنشستگانجهادکشاورزکاسه
صبرمانلبریزشدهاستازاینهمهبیتوجهیشماومعاونینمحترمتاندر
توجهبهخواستهبحقماندررابطهباهمترازیحقوقمانباشاغلینمحترم
براساستصریحقانونمدیریتخدماتکشوریواعالممیداریمچنانچه
تاپایانتیرماهسازمانمحترمبرنامهوبودجههمچنانکهیکشبهتوانست
۵۰رصدحقوقشاغلینرااضافهکند،اجرایکاملهمسانسازیرابرای
بازنشستگانجهادگراز بافراخوانعمومی ، بازنشستگاناجراییننماید
سراسرکشورحماسهحضورخویشرااینبارنهدرجنگبادشمنوآمریکا
بلکهباتعصیبهفرمانوالیتدراجرایآتشبهاختیاروانهمازنوعجهادی
انکهسنگرنمیشناسداقدامخواهیمکرد،)نمونهاینحرکتجهادیرا
خاطرنشانمیسازیموانهشداریبودبهنمایندگانمجلسدهمیکسال
قبلازانتخاباتمجلسیازدهمدادهشدمبنیبراینکهدرصورتیکهتوجهبه
خواستههایماننشوددرانتخاباتازشمارویبرمیگردانیموبرگرداندیم(
جنابآقایرییسجمهوربهاینسخنیکجهادگرتوجهکنیدکهمیگوید:
غزلهایمراباورکنیدکهمثنوینشوند.خواهشمنداستدستوراقدامعاجل

درخواستهبحقبازنشستگانراامربهابالغواجرابفرمائید.
والسالم

جامعه بازنشستگان جهاد کشاورزی کل کشور

خبر

کلنگ احداث بند بتن غلطکی روستای پگین 
ابوالفارس از توابع رامهرمز به زمین زده شد

استاندار باحضور نامه، رامهرمز هفتهنامه خبرنگار گزارش بر بنا
شورای مجلس در رامشیر و رامهرمز مردم نماینده خوزستان،
اسالمی،مدیرکلمنابعطبیعیاستان؛فرماندارومسئوالنمحلی؛
توابع از ابوالفارس پگین بتنغلطکیروستای بند احداث کلنگ
رامهرمزبهزمینزدهشد.طولاینبند۹۴مترباعرضتاج۳متر
وارتفاع۱۳مترمیباشدکهدارای۳۱۲هکتارمساحتحوضچهو
حجممخزنیمعادل۱۸۹هزارو۶۰۰مترمکعباست.اینبنداز
سویادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانخوزستانبهمنظور
کنترلسیالبیوطغیانهایمخربحوضه،کنترلفرسایشاراضی
بهبود رودخانه، بستر به رسوبات ورود از جلوگیری پائیندست،
محیطاکولوژیکوشرایطزیستمحیطیمنطقه،حفظونگهداشت
آبدرحوضهوتقویتآبهایزیرزمینیوارتقاءآگاهیعمومیو
توسعهمشارکتعمومیاحداثخواهدشد.نمایندهمردمرامهرمز
ورامشیردرمجلسشورایاسالمیاظهارامیدواریکردباافتتاح
اینطرحدرکمکبهکشاورزیمنطقه؛دامودامداریوذخیرهآب

برایکشتهایتابستانیمثمرثمرواقعشود.

همسان سازي حقوق بازنشستگان 
در سال ١٣٩٩ اجرا شود 

هاي کانون کننده، مذاکره نفره ۱۵ گروه مشترک اجرایي مدل
بازنشستگانبصورتکامل فعالینصنفي از ،جمعي بازنشستگي

موردپذیرشسازمانبرنامهوبودجهقرارگرفت.
باتوکلبرخداوندجانآفرینبادعايخیرشماعزیزانبازنشسته
امروزچهارشنبهراسساعت۱۶جلسهمشترکيبهریاستبرادر
جمهور رئیس معاون محمدباقرنوبخت دکتر آقاي جناب عزیزم
و مدیران حضورمعاونین، با و  بودجه و برنامه سازمان رئیس و
گروه بازنشستگي، سازمان و بودجه و برنامه سازمان کارشناسان
وزارتخانه بازنشتگي هاي کانون روساي کننده، مذاکره نفره ۱۵
هايمختلفوجمعيازفعالینصنفيبازنشستگانبرايبررسي
کارشناسيپیشنهاداتمختلفرسیدهدرخصوصهمسانسازي
باحقوقمشمولکسورشاغلینهمترازخود بازنشستگان حقوق

)برمبنای۹۰درصد(تشکیلگردید.
دراینجلسهکهحدودسهساعتبطولانجامید،مدلهايمختلف
اجرایيپیشنهادشدهموردبررسيوتجزیهوتحلیلقرارگرفتکه
پسازبحثوتبادلنظرپیرامونهمهمدلها،مدلاجرایيکهبا
امضايآقایانفرجکمیجاني،عسگرفریادومحمدابراهیمپژوهشبه
جلسهارائهگردیدهبودبهاتفاقارايحاضریندرجلسهتصویبشد.

خبر

بنام خداوند نام و خداوندجای
خداوند روزی ده رهنماید

گاهیخدامیخواهدبادستتودستدیگربندگانشرابگیرد
وقتیدستیرابهیاریمیگیری،بدانکهدستدیگرتدردست

خداست
 خیرین عزیز، همشهریان گرامی:

را سختی روزهای رامهرمز ما شهر مستحضرید که همانگونه
کرونا بیماری شیوع بدلیل بحرانی روزهای این در میگذراند،
هیئتجهادیامامزادهبیبیزینبخاتونرامهرمزقریب۵ماه
میباشدکهاقدامبهتولیدوتوزیع؛ماسکولباسگانوموادشوینده
نمودهکههمگینیزرایگاندراختیارعموممردمگذاشتهمیشود،

سهمشمادراینامرخیرچقدرمیباشد؟
لطفاًهرچهرغبتداریدبهشمارهحسابهیئتامامزادهبیبی

زینبخاتون»س«واریزنمایید.
60٣7-6٩١٩-8008-678٩
شماره تماس 0٩١6١٩١0٣٣٣

داد، خواهد شمارا محبتهای جواب مهربان بخشنده خداوند
چشمانتظارهمراهیشماهستیم.

روابط عمومی هیئت فرهنگی مذهبی امامزاده بی بی زینب 
خاتون »س« رامهرمز

انهدام باند سارقان منزل در رامهرمز

فرماندهانتظاميرامهرمزازانهداماعضایباندسارقانمنزلوکشف
۱۱فقرهسرقتدراینشهرستانخبرداد.

الدین »نجم پلیس،سرهنگ پایگاهخبري خبرنگار گزارش به
سهرابي«دربیانجزئیاتاینخبرگفت:درپيوقوعچندفقره
سرقتمنزلدرسطحشهرستانرامهرمز،موضوعبصورتویژهدر

دستورکارپلیسآگاهيشهرستانقرارگرفت.
ويافزود:تیمویژهکارآگاهانپلیسباانجاماقداماتتخصصيو
اطالعاتی،اعضایباند۵نفرهسارقانراشناسایيوپسازهماهنگي
بامرجعقضائيطییکعملیاتضربتيدرمخفیگاهشاندستگیر

کردند.
اینمقامانتظاميافزود:متهماندربازجوییهایپلیسبه۱۰فقره
سرقتمنزلویکفقرهسرقتبعنفدرسطحشهرستانرامهرمز

اعترافکردند.
فرماندهانتظاميشهرستانرامهرمزضمنتوصیهبهشهروندانکه
تاحدامکانازخاليگذاشتنمنزلخودداريوبراياطمینان
بیشتررويدیوارها،پنجرههاونقاطمختلفقابلنفوذمانندنورگیر
و...حفاظمحکمومقاومنصبشود،خاطرنشانکرد:متهمانپس
ازتشکیلپروندهجهتسیرمراحلقانونيراهيمرجعقضائيوبا

صدورقرارمناسبروانهزندانشدند

انتظامی

نشست حاج ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس 
به همراه مدیرکل اوقاف و امورخیریه خوزستان با مسئولین رامهرمز

ابراهیم بهگزارشخبرنگارهفتهنامهرامهرمزنامه،حاج
متینیاننمایندهمردمشریفرامهرمزورامشیردرمجلس
خاکباز مرتضی حجتاالسالم همراه به اسالمی شورای
مدیرکلاوقافوامورخیریهاستان،باآرشقنبریفرماندار
اداره رئیس روحیانیپور مسیح حجتاالسالم و رامهرمز
اوقافوامورخیریهشهرستانپیرامونمشکالتوامورات
مربوطبهاوقافوامورخیریهحوزهانتخابیهدرشهرستان
رامهرمزدیداروگفتوگوکردندوبابخشیازاهالیمناطق

غویلهناقد،غویلهسادات،مربچه،زراقلی،قلعهکهنه،هویر
پایصحبتشان آنها مشکالت شنیدن بسیطینجهت و

نشست.
مهمترینموضوعاتمطرحشدهدرایننشست،عبارتنداز:
وقف دستگاه با سابق از که اجارهای قرارداد تمدید -۱

داشتند،انجاممیگیرد.
»U.T.M«یو.تی.ام ملکی نقشه و مختصات تهیه -۲

توسطشرکتجهادنصر

۳-نسبتبهمازاداراضیکهدراختیاراقلیازمردمبوده،
بهشکلیبخشیازآنمجدداًبهخودمردمبعنوانمستأجر
برایطرحهای اوقاف اختیار وبخشیدر واگذارمیشود

سرمایهگذارقرارمیگیرد.
که شد، جدی توجه سرمایهگذاری طرحهای به -۴
اشتغالزاییوجهشتولیدکهسالیمزینبهسالجهش
با راستا این در اوقاف و داشت دنبال به هست تولید

اشتغالزاییوتولیددرآمدبتوانداجرایاداینیتکند.

دیدار حاج ابراهیم متینیان با مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان
ابراهیم حاج نامه رامهرمز هفتهنامه خبرنگار گزارش به
متینیاننمایندهمردمشریفرامهرمزورامشیردرمجلس
تأمین مدیرکل سیدمحمدمرعشی با اسالمی شورای
سازمان امورات و مشکالت پیرامون خوزستان اجتماعی

تأمیناجتماعیحوزهانتخابیهدیداروگفتوگوکرد.
۵۰ به قریب حاضر حال در اینکه به اشاره با مرعشی
درصدمردمرامهرمزونزدیکبه۶۰درصدمردمرامشیر
نفر هزار از۱۸ بیش کرد: تصریح پوششداریم تحت را
مستمریبگیراصلیوفرعیدرایندوشهرستانازخدمات

تأمیناجتماعیبهرهمندهستند.

میان بیشتر هرچه تعامل اشاره با متینیان ابراهیم حاج
بر اسالمی شورای مجلس در مردم نمایندگان و مدیران
تقویتوتوسعهکمیوکیفیتأمیناجتماعیتأکیدوافزود:
رفاهوتأمیناجتماعیازجملهشاخصهایمهمیاستکه
باتکیهبرآنمیتوانکیفیتعادالنهبودنجوامعرامورد
ارزیابیقراردادواینامرمستلزمهدفگذاریوبهرهمندی
ازتخصصوتجاربکارشناسانحوزهتأمیناجتماعیاست.
برنامههاواهدافتأمین از متینیانتصریحکرد:حمایت
اجتماعیمیتواندجامعهایباثبات،شادابوخالقرادر

پیداشتهباشد.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی
۲۵تیرماههرسالدرکشورمانایران»روزبهزیستیوروزتامین
اجتماعی«نامگذاریشدهاست.سازمانبهزیستیکشور،بهموجب
الیحهقانونیسال۱۳۵۹درجهتتحققمفاداصول۲۱،۳و۲۹
عدالت تحقق زمینه در و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

اجتماعیتشکیلشدهاست.
سازمانبهزیستیبهمنظورنیلبهاهدافخودبااتخاذتدابیرالزمو
حمایتهایگوناگونازکودکاننیازمند،زنانوکودکانبیسرپرست،
به توانبخشی عرضهخدمات نیز و ماندگان( راه )در السبیل ابن
العالج، صعب بیماریهای به مبتالیان ذهنی، و جسمی معلوالن
معتادانوناسازگاراناجتماعیوهمچنینپیشگیریازمعلولیتهاو

آسیبهایاجتماعیوغیرهباتوجهبهحفظارزشهاوکراماتواالی
انسانیوتکیهبرتعاونوهمیاریمردمنیکوکاروهمکاریهاینزدیک

روحانیونمتعهدوسایرطبقاتدلسوزکشورتالشمیکند.
بیتردید،سالمتجسموروان،زیربناییترینعاملپیشرفتو
تکاملیکجامعهاستوامروزهبرایدستیابیبهاینهدفبااجرای
برنامههایپیشرفتهبهداشتیوبهزیستیدربسیاریازکشورهای
توسعهیافتهافرادجامعهازدورانشیرخوارگیتاپایانزندگیتحت
مراقبتقرارمیگیرندوسازمانهایذیربطبادقتدرموادغذایی
برنامههایمختلف، وتغذیه،سالمسازیمحیطزندگی،توسعه
پیشگیریوغیرهمانعبروزبسیاریازامراضومعلولیتهامیشوندتا

سالمتمردمتأمینشود.
امیرالمؤمنینحضرتعلیعلیهالسالمدرنهجالبالغهمیفرمایند:

»آگاهباشیدکهازجملهبالهافقروناداریاستوسختترازناداری

بیماریتنوسختتراربیماریتنبیماریقلبیاست«.
ودراهمیتتندرستیهمینبسکهحضرترسولاکرمصلیاهلل
علیهوالهوسلمدرپاسخسؤالیکهاگرشبقدررادرککردیمچه

چیزیازخدایخودطلبکنیم؟
حضرتجوابدادند:عافیترا.

بیشکاگرکسیاینسخنگوهربارامامصادقعلیهالسالمرا
بشنودکهفرمودند:»کلشیءٍتکونفیهالمضرَةَعلَیااِلْنساِنفی
روَرة«»خوردنهرچیزیکهبرای بََدنِِهَفَحراٌماَْکُلُهااِلفیحاِلالضُّ

بدنانسانمضرباشدحراماستمگردرحالضرورت«.
بنابراینباتوجهبهاحادیثوروایات،الزماستبرنامهپیشگیریاز
بیماریهایجسمیواخالقیوآسیبهایاجتماعیبهمنظورحفظ
وتأمینبهداشتجسمیوروانیجامعهازدورانشیرخوارگی

آغازشود.

روایتی از یک قهرمان
»قهرمان دست فروش و فداکار«

عنایتآزغ،اهلخوزستان»رامهرمز«استو
،بیتأمل روزیکهکلینیکسینامنفجرشد
بهداخلآتشرفتو۱۱زنویککودکرا
نجاتداد.اومیگویدغیرتماجازهندادبایستم

زمانیکهصدایکمکخواهیمیآمد.

بساطکوچکاوانگشترهاینقرهایبودندکه
درهمانشبحادثهگمشدند.چنانکهتعریف
میکرد،تلفنهمراهشوبساطشراپساز
آتشسوزیکلینیکسینانیافتهاست.اوکهبه
کمکشتافتهبود،دیگران،بساطاورااززمین

برداشتهوداروندارشرابردهبودند!
اوتمامداراییاشراکههمانجعبهوموبایل
کمک به شتابان و گذاشته خیابان کنار بود
فریادشان صدای که کسانی تا بود شتافته
انفجار از ازمیانشعلههایآتشودودپس
کلینیکسینادرتجریشبهگوشمیرسید

جاننسپارند.
چرابهداخلآتشرفتی،ممکنبودمانندهمان
همانجا بودند، شده آتش گرفتار که زنانی
گرفتارشویوآتشودودجانتوراهمبگیرد؟
که کنم نمیتوانستمصبر نداد. اجازه غیرتم

آنهاآنجابسوزند!
اگرخودتمیسوختیچه؟

چطوربپذیرمکهمنزندهبمانموآنهادرآتش

بسوزند.
عنایتآزغازلحظهایبرایمامیگویدکهبه

داخلآتشرفتاومیگوید:
و بودیم ایستاده تجریش از پائینتر کمی
مشغولدستفروشیبودم.ناگهانصدایانفجار
آمد.بهسرعتبهسمتمحلانفجاردویدم.به
محلکهرسیدم،تعدادیازخانمهارادیدمکه
درساختمانحادثهدیدهگرفتارماندهبودندو

فریادمیزدندوکمکمیخواستند.
عنایتآزغادامهداد:صدایکمکخواستنشان
هرلحظهبلندترمیشدوترسدرمیانصدایشان
بیشتر.دیگرنتوانستصبرکنموبهداخلآتش
زدم.ازهرطبقهکهباالمیرفتمشیشههایش
رامیشکستم.الزمبودهوایخفهخارجشود.
طبقاترایکیپسازدیگریطیکردمتابه
زنانگرفتاررسیدم،یکنفرآنهاحاملهبود.

توانستیمحدود۱۰نفررانجاتبدهیم.
گرفتار دود و آتش در خانمها دیدم وقتی
نمیرودغریتم بهکمکشان وکسی ماندهاند

اجازهندادآنجابایستم.بهسمتآتشرفتم.
واردساختمانشدم.

آهنهای بودند. داغ همهجا و همهچیز
طبقه تا را طبقات بودند. داغ هم ساختمان
چهارمباالرفتم.بهطبقهزنانگرفتاردرآتش
و گشتم شلنگی دنبال به رسیدم که دود و
همه داشتند، بحرانی وضعیت یافتم. خالصه
لباسهایشانراخیسکردیمتابتوانندازمیان
شعلههاودودردشوند.وقتیازآنساختمان
دودگرفتهوداغخارجشدیمهیچکداموضعیت
مناسبینداشتند.نیروهایامدادیرسیدندو

بقیهکمکرسانیراانجامدادند.
نتیجه:

آدمیفضلبردگرحیوان
بهجوانمردیوادبدارد

گرتوگوییبهصورتآدمیم
هوشمنداینسخنعجبدارد
پستوهمتاینقشدیواری

کههمینگوشوچشمولبدارد

نشست حاج ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر 
در مجلس شورای اسالمی با مدیرکل پست استان خوزستان

رامهرمز هفتهنامه خبرنگار گزارش به
مردم نماینده متینیان ابراهیم حاج نامه،
شریفرامهرمزورامشیردرمجلسشورای
رامهرمز دفتر مسئول براتی اسالمی،ولی
بههمراهعلیپایندهمسئولدفتراستانبا
مهرانحمولهمدیرکلپستاستانخوزستان
پیرامونمشکالتواموراتادارهپستحوزه

انتخابیهدیداروگفتوگوکردند.
توصیف ارزنده با متینیان ابراهیم حاج
کردنخدماتپستاستاناظهارداشت:با
ازطریقخرید مبادالت توسعهوگسترش
وفروشاینترنتی،پستنقشیبیبدیلدر

فاصلهگذاریاجتماعیایفامیکند.
دورهای بازدیدهای اساس بر افزود: وی
از دریافتی شکایتهای بررسی و انجامشده
سویمردممیتواندریافتکهمردمشهرها
پست عملکرد از استان این روستاهای و

رضایتدارند.

متینیانباقدردانیازکارکنانپستاستان
خوزستان،بهافزایشمحسوسسرعتارائه
اشاره گذشته به نسبت پست در خدمات
اینپیشرفتها کردودرراستایگسترش

خواستارتوسعهزیرساختهایپستیشد.
مهرانحمولهمدیرکلپستاستانخوزستان
پست خدمات از گزارشی ارائه ضمن نیز
ایناستانوتشریحراهبردهایپستبرای
نیابتی خدمات ارائه گفت: کرونا با مقابله
سفرهای و ترددها کاهش بهمنظور پست
غیرضروریوتوزیعمرسوالتدرکلیهنقاط
شهریوروستاییاستانوهمچنیناجرای
بهترطرحفاصلهگذاریاجتماعیحائزاهمیت

است.
سالمت مدافعان تمبر دیدار، این پایان در
ازسویمدیرکلپستاستانخوزستانبه
در رامشیر و رامهرمز مردمشریف نماینده

مجلسشورایاسالمیاهداشد.
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در گویش لری به زمینی که قابل آبیاری به وسیله آب رودخانه، 
چاه، چشمه و ... می باشد »پاریاب« می گویند.

از سطح  باالتر  در زمین های مجاور رودخانه ها که معمواًل 
آب  انتقال  وسایل  هنوز  که  درزمانی  و  هستند  رودخانه 
به صورت کنونی و با استفاده از پمپ موجود نبود کشاورزان 
برای به زیر کشت بردن زمین ها در امتداد رودخانه ها گاه به 
فاصله چندین کیلومتر باالتر از محل کشت، محلهایی را که 
در آنجا به دلیل پَهن بودن بستر رودخانه عمق آن با کناره ها 
اختالف کمی داشت آن محل را انتخاب نموده و با ایجاد یک 
دیواره به صورت سنگ چین و عمود بر مسیر جریان رود سبب 
پس زدن و باال آمدن و نهایتاً ورود آب به جوی هایی می شدند 
که از قبل و در کنار رودخانه حفرکرده بودند و به این صورت 

آب را به سمت زمینهای زیردست هدایت می کردند.
محلی را که مناسب این تدبیر بود و آب را ازآنجا بداخل کانال 
وارد می کردند » سراب « می گفتند و چون دیواره ایجادشده بر 
بستر رود به مانند دستی بود که برآن دراز شده است بدین سازه 
» دستک« می گفتند. آب جاری شده در جوی، گاه در امتداد 
مسیر به کوه برخورد می کرد که در این حال با حفر قنات آب 
را به طرف دیگر کوه منتقل می کردند و آنگاه در مسیر، هرگاه 
جوی با یک دره عمیق تالقی پیدا می کرد با استفاده از تنه 
قطور درختان کهنسال که داخل آن را از یک سمت تخلیه 
و به صورت لوله بزرگ روباز )پوت( ۱ درمی آوردند و با نصب 
آن بر عرض دره موجب انتقال آب به دیگر سوی می شدند و 

اتصال مجدد آن را میسر می کردند.
 به این کانال روباز که کار آن بردن آب از یک سو به سوی 

دیگر بود »بیاره« می گفتند. برای جلوگیری از هدر رفتن آب 
در طول مسیر و افزایش بهره وری از آن، کف جوی را از ابتدا 
تا انتها با مالت مخصوص )چارو( اندود می کردند تا از هدر 

رفتن آب جلوگیری شود.
نکته عجیب آنکه شیب جوی را در طول این مسیر طوالنی 
را  چنان طراحی می کردند که آب همواره سرعت مطلوب 
در مسیر داشته باشد. در طول زمان این سیستم آبرسانی از 
مهمترین روشهای آبرسانی در جغرافیای کشت بود و مزیت 
بسیار چشم گیر آن انتقال آب بدون استفاده از انرژی فسیلی و 

الکتریکی و آلودگی محیط زیست بود.
زمین های پاریابی که به کشت برنج اختصاص می یافت را 
کرت  زمین؛  آماده سازی  زمان  از  چون  و  می گفتند  »چم« 
غرقابی،  آبیاری  زدن،  شخم  هرز،  علف های  چیدن  بندی، 
کشت نیاز به پایش دائمی داشت به محصول برنجی که بدین 

شکل به دست می آمد برنج »چمپا« می گفتند.
نشاکاری دستی در فصل کشت بدلیل خم شدن به جلو و 
کار با سرانگشتان دست و لزوم دقت کافی یکی از کارهای 
سخت بوده و هست. در موسم به بار نشستن شالی ها خوشه ها 
به رنگ نارنجی خوشرنگی متمایل می گردد و بوی شالی 
به همراه بوی پونه وحشی، عطر بهشتی را به مشام جان 

می رساند.
»چمپا« یا همان »عنبربو« حاصل کار و تالش نسل هایی 
است که با ابتدایی ترین ابزار در دل طبیعت این محصول را 

تولید میکردند.
۱- پوت بر وزن پوک و به معنای خالی.

یادداشت:علیپاکنژادیان
روزها و شب های بسیاریست که کوچه و خیابان 
بازارچه ها در ساعات  های رامهرمز و حتی گاها 
پایانی کار خود میزبان زنان، مردان و کودکانی با 
لباس های مندرس و فرسوده، تا کمر تاشده در 

سطل های زباله بوده است.
جستجویی تلخ برای یافتن و فروش تکه هایی از 
جنس پالستیک یا آهن آالتی قابل معامله، جمع 
آوری خوراکی هایی محدود برای رفع گرسنگی و یا 

گذران زندگی این ایام سخت...
تلخ است قبول! اما بپذیریم سطل های زباله و مانده 
های غذایی ما، به نان زندگی بسیاری تبدیل شده است.

زباله گردی  به  ای محدود  در گذشته شاید عده 
وارد  اقتصادی  فشارهای  با  اما  بودند  مشغول 
و  مردم  توان خرید  آمدن  پایین  جامعه،  بر  شده 
دیگر  مسئولین،  برخی  دار  ادامه  بی تدبیری های 

موضوعی خاِص یک محله یا یک خیابان نیست.
زباله گردی یا بهتر بگویم جداسازی زباله های خشک 
و تر، کسب و کاری است که در اکثر شهرها، مسئولین 
به آن  نگاهی ویژه تر و اساسی تر داشته اند و روزانه در 

مسیر ساماندهی آن گامی جدی تر برمیدارند.
ما  شهر  شورای  و  شهرداری  که  کاری  و  کسب 
با  باشدو  به موضوع آن ورودی داشته  میتوانست 
مدیریتی صحیح، خیلی زیبا و با یک برنامه ریزی 
ساده، هم زباله گردان را زیرچترحمایتی خود نگه 
دارد و هم از خروجی مالی پسماندهای قابل بازیافت 
و قابل فروش، منبع درآمدی برای خود بوجود آورد.

ونبود  شهرداری  امورات  بر  ناآشنایی  واسطه  به 
تخصص الزم حوزه مدیریت شهری، بدور از هر گونه 
طرح یا ایده، کار تفکیک زباله و بازیافت پسماندها به 
زباله گردها و بصورتی این چنینی و پرخطر سپرده 

شده است.

مگر ایده راه اندازی یک بخش مدیریتی در حوزه 
پسماند شهرداری جهت ساماندهی زباله گردها کار 
بلکه  نمیشود  ای  اشاره  تنها  نه  که  بوده  سختی 

برنامه ای هم برای آن اعالم نشده است!
امروز ما در حوزه مدیریت شهری، از طرف زباله 
گردها و عمل تفکیک زباله ها، شاهد عملکردی به 
مراتب مثبت تر از مجموعه شهرداری هستیم و این 

واقعیت بر کسی مخفی نیست.
مسیر  در  محدود  امکانات  همین  با  گردها  زباله 
پاکسازی محیط زیست و ممانعت از ورود زباله های 
تجدیدناپذیر به طبیعتی که بخاطر بی اهمیتی برخی، 

به محل دفن زباله تبدیل شده، جلوگیری میکنند.
با  مجموعه شهرداری و شورای شهر میتوانستند 
با  همکاری  البته  و  دقیق،  مطالعه  و  بررسی  یک 
دستگاههای حمایتی هم زباله گردها را شناسایی 
کرده، هم مراکز خرید پسماند را و سپس با برنامه 
ریزی الزم و صحیح، نقش سازنده تری ایفا نمایند.

با عملکردشان  تنها  نه  امروزه  زباله گردها  که  چرا 
تامین  توان  حد  در  را  خریداران  و  خود  معیشت 
میکنند، بلکه جلوی رهاسازی هزاران تن مواد غیر 
قابل جذب را به طبیعت گرفته و به نوعی این مدل 
بی تفاوتی و بی اهمیتی قابل پذیرش نبوده و هیچ 
وقت هم پسندیده مردم فهیم شهرستان نخواهد شد.

این 13 گیاه پاکیزه کننده هوا را بشناسید تا تمیزی هوا 
و دکوراسیون زیبای خانه را با هم داشته باشید. حتی 
دستگاه های  از  استفاده  به  نیاز  آن ها  وجود  با  شاید 
این  است  کافی  نباشد.  تصفیه کننده  گران قیمت 

گیاهان را در خانه یا محیط کار داشته باشید.
 1. آلوئه ورا : ممکن است شما آلوئه ورا را به خاطر فواید 
بردن  بین  از  این گل در  آرایشی اش بشناسید، ولی 
فرمالدئید موجود در هوا بسیار موثر است. این گیاه به 
آفتاب، خاک خوب زهکشی شده و خشک ماندن خاک 

در فاصله بین دو آبیاری نیاز دارد.
 ۲. نخل اریکا : اریکا یک دستگاه تصفیه هوا است که بر 
تعداد زیادی سموم عمل می کند. حتی به عنوان یکی 
از بهترین دستگاه های تصفیه هوا شناخته می شود. 
همچنین توجه داشته باشید هر چه گیاه بیشتر رشد 
کند اثربخشی آن هم بیشتر می شود؛ یعنی این دو با 
هم رابطه مستقیم دارند.  نسبتاً تحمل گرما را دارد، 
بنابراین آفتاب را ترجیح می دهد، اما نه آفتاب شدید. 
ماندن آب در خاک گلدان را هم دوست ندارد. پس از 
وجود سوراخ در ته گلدان و به اصطالح زهکش داشتن 

آن مطمئن شوید.
 3. فیکوس : فیکوس با انتشار مقدار زیادی اکسیژن 
در افزایش کیفیت هوا عمل می کند. به ویژه این که با 
از بین بردن فرمالدئید، هوا از دیگر سموم هم پاکسازی 
خانه ها  در  موجود  اصلی  مضر  سم  سه  می شود. 
تری کلرواتیلن  و  فرمالدئید  بنزن،  ما  کار  محیط  یا 
هستند؛ بنابراین گیاهانی که کیفیت هوا در منزل را 
بهبود می بخشند، می توانند خطر ابتال به بیماری ها را 
کاهش دهند، چون برخی از آن ها به تنهایی قادرند 
۹۰ درصد از مواد سمی مضر را طی ۲۴ساعت از بین 
ببرند. این گیاه به نور فیلترشده، آبیاری مکرر و خاک 

غنی نیاز دارد.
 ۴. نخل بامبو : بامبو می تواند به طور کامل فرمالدئید 
را از خانه جدا کند، اما به عنوان مرطوب کننده طبیعی 
هم عمل می کند. این گیاه نور غیر مستقیم را ترجیح 

می دهد و نیاز دارد همیشه پایش مرطوب بماند.
یک  عنوان  به  معموال  سرخس  سرخس:   .۵
مرطوب کننده هوا طبیعی شناخته می شود. همچنین 
برده  بین  از  را  فرمالدئید  می تواند  که  است  گیاهی 
دستگاه  یک  عنوان  به  مواد  سایر  خنثی کردن  با  و 
تصفیه عمومی هوا عمل کند. خواص پاکیزه کنندگی 
آن به عنوان یکی از بهترین گیاهان در محیط های 
سرپوشیده شناخته شده است. اگرچه این گیاه تحمل 
خشکی و نور کم را دارد، ولی به طور ایده آل محل 

روشن و خاک مرطوب را ترجیح می دهد.
۶. آگلونما : انتشار مقدار زیادی اکسیژن از خواص گل 
فرمالدئید،  است. همچنین  آگلونما  ضدعفونی کننده 

گیاه  این  بین می برد.  از  نیز  را  دیگر  و سموم  بنزن 
به زهکشی خوب و سایه کامل نیاز دارد، اما مراقب 
باشید شیره خارج شده از آن می تواند آزاردهنده باشد.

بردن  بین  از  برای  ققنوس  نخل   : ققنوس  نخل   .۷
فرمالدئید و زایلن، یک حالل شناخته شده عالی است 
که این مواد به طور قابل توجهی در پالستیک ها وجود 
دارند. این گل به میزان زیادی آفتاب، خاک مرطوب و 

آب ولرم موقع آبیاری نیاز دارد.
۸. پاپیتال : پیچک انگلیسی، پاپیتال یا عشقه یک 
دستگاه تصفیه هوای عالی است. در حقیقت، این گل 
قادر به از بین بردن فرمالدئید و بنزن، یک سم موجود 
و  آفات  دفع  سموم  شوینده،  مواد  سیگار،  دود  در 
بسیاری از محصوالت مصنوعی است. به خاطر داشته 
باشید که این گیاه نیاز به آبیاری متوسط و همچنین 

دمای بین 1۵ تا ۲1 درجه سانتیگراد دارد.
۹. پوتوس: یکی از موثرترین گیاهان در تمیز کردن 
هوا است که به حذف فرمالدئید، مونوکسیدکربن و 
نور جزئی  به  این گیاه  نیز مشهور است.  دیگر مواد 
احتیاج دارد و در صورت سردبودن دمای هوا به آب 

کمی آب نیاز دارد.
1۰. ارکیده: ارکیده به خاطر زیبایی اش گیاه بسیار 
پرطرفداری است، اما نقش آن به عنوان تمیزکننده هوا 
کمتر شناخته شده است. این گل می تواند ترکیبات 
آلی فرار و فرمالدئید را حذف کند. ارکیده فضای نسبتا 
مرطوب و مقدار زیادی نور را دوست دارد، اما گرما را 

تحمل نمی کند.
11. نخل راپیس : نخل راپیس یا لیدی پالم یکی از 
بهترین تصفیه کننده های هوا است. بیشتر آالینده های 
به عنوان قهرمان  تا حدی که  از بین می برد  را  هوا 
نور  راپیس  نخل  آمونیاک شناخته می شود.   حذف 
غیرمستقیم را ترجیح می دهد و به خصوص از رطوبت 
هوا استقبال می کند. پس در صورت امکان، آن را در 
نزدیکی گیاهانی قرار دهید که بتوانند رطوبت مورد 

نیاز او را تامین کنند.
اژد های  یا  پرچمی  دراسنا  پرچمی:  دراسنا   .1۲
با  مبارزه  در  گیاهان  بهترین  از  یکی  ماداگاسکار 
شده  ثابت  و  است  داخلی  فضا های  هوای  آلودگی 
که بنزن، فرمالدئید، زایلن و تری کلرواتیلن را از بین 
می برد. این گیاه نیازی به نگهداری قابل توجهی ندارد، 
ون خاک خشک و آبیاری نامنظم را تحمل می کند. با 
این حال مراقب باشید آن را در معرض نور مستقیم 

خورشید قرار ندهید.
بردن  بین  از  ویژه در  به   13. داوودی: گل داوودی 
و  تری کلرواتیلن  فرمالدئید،  اما  است،  مؤثر  بنزن 
آمونیاک را نیز از بین می برد. برای گلدهی نیاز به نور 

کم و آب زیادی دارد.

تامین معیشت، پیشگیری از آلودگی 
محیط زیست و ممانعت در برابر رهاسازی 

پسماندهای تجدیدناپذیر

با گل های تصفیه کننده هوا آشنا شوید

نویسنده:سریسالافزون
بخشاول

بافت  بیشترین  قبالً  اینکه  به  توجه  با 
بویراحمد   و  کهگیلویه  استان  جمعیتی 
زندگی  عشایری  و  روستایی  به صورت 
رسم  دارای  ایالتی  زندگی  و  میکردند 
معموالً   ، بود  خودش  خاص  رسومات  و 
دختر و پسر در هنگام کوچ عشایر یا در 
امکان  البته  را می دیدند  فامیلی همدیگر  یا در مراودات  و  عروسی ها  
گفتمان به ندرت فراهم می شد پسر معموالً درخواست ازدواج را با مادر 

خودش مطرح می کرد و مادر هم به پدر انتقال می داد.
اگر به این نتیجه می رسیدند که پسر باید ازدواج کند و دختر را هم ازنظر 
خانوادگی و طایفه ای می پسندیدند اون موقع با چند نفر از بزرگان فامیل 
مطرح می کردند و اگر مورد تأیید قرار میگرفت ، سه یا چهار نفر مرد 
متشخص جهت پیشنهاد به خانواده دختر ، عازم می شدند که معموالً  با 
صرف شام هم ، همراه بود،بعد از نشستن و گپ و گفت روزمره و تعریف 
افراد  از  کردن روایات قدیم مدیم و ُکلی الف و لوف باالخره یک نفر 

خانواده پسر موضوع را مطرح می کرد که آمده ایم خدمتتون که اگر ما را 
قابل بدانید مثاًل ........ را به فرزندی خودتون قبول کنید.

خانواده عروس هم ، اگر از قبل در جریان قرارگرفته بودند قطعاً چند 
نفر از عمو و عموزاده ها را در جلسه دعوت می کردند و بدون هیچ گونه 
چالشی و با ِضرس قاطع عرض می کنم که تنها جواب این بود که پاتون 
روی تیلمون )چشامون ( ، خیلی َخش اومدین ، اجازه بدهید تا فامیالمون 
را ببینیم ، به امید خدا  بعداً جواب را به فالنی یا بهمانی اعالم می کنیم.

گهگاهی اصالً  دختر و  پسر از قبل همدیگر را نمی دیدند و فقط به اعتبار  
تبار خانوادگی و طایفه و ایل ، خواستگاری صورت می گرفت، چه جواب 
مثبت می بود و چه منفی در بازه زمانی از طرف خانواده دختر به یکی 
از بزرگان خانواده پسر اعالم می شد. اگر جواب منفی بود قطعاً  نوعی 
دلخوری ایجاد می شد و سرافکندگی برای خانواده پسر داشت و مورد 
تحقیر  هم قرار می گرفتند. در این مقوله فرض را بر این می گذاریم که 
جواب خانواده دختر مثبت بوده باشد ، که ماجرا  ادامه پیدا می کند. 
بعدازاینکه خانواده دختر  به خانواده پسر جواب مثبت می دادند رسم 
بر این بود که مبلغی تحت  عنوان زبان ُگشان )زون گشون( به خانواده 
دختر داده شود ، این مبلغ ، مقدار مشخصی نداشت و معموالً ، به بضاعت 

بعضی  خانواده.   دو  شخصیت  و  قابلیت  و  داشت  بستگی  خانواده ها  
خانواده ها  در این زمینه سخت گیر بودند و حتی چانه زنی هم می کردند، 
برخی از  خانواده ها ، هم ، مقداری از مبلغ تقدیمی را به خانواده پسر 
عودت می دادند تا بدین طریق میزان عالقمندی خود را  به این وصلت به 
منصه ظهور بگذارند ، ضمن اینکه رسم ایالتی را هم رعایت کرده باشند.

این اواخر بعضی خانواده ها به جای پول نقد که تحت عنوان زون گشون 
دریافت می کردند ،  درخواست اسلحه جوازی مثاًل  سوزنی تک لول یا 
دو لول   یا حتی سوزنی از نوع  پُرون که قیمتش فوق العاده باالست 
میکردند و حتی بعضی خانواده ها که خیلی کاری به ممنوعیت اسلحه 
نداشتند درخواست کالشینکف می کردند. اما در همین چند سال اخیر 
بعضی بانام زون گشون تلویزیون ال ای دی  ۵۰ اینچ به خانواده دختر 
هدیه می کردند. درواقع این زون  گشون نوعی تشکر است که شما ، ما 
را پذیرفته اید ، تقریباً  اآلن منسوخ شده است. در مرحله بعدی خانواده 
داماد باید با دست سنگین از میوه , شیرینی و تنقالت به همراه داماد 
به خانواده دختر می رفتند و داماد باید خودی نشان می داد و برای انجام 
تمام کارهای زندگی روزمره  خانواده دختر اعالم آمادگی کند . کارهایی 
نظیر همکاری در کوچ عشایر , درو کردن , کاشت غالت, دامداری و.....

به خانواده  دختر در هنگام ورود داماد  در خانه خودشان نمی ماند و 
همسایه که عموماً  از بستگان هستند می رفت. دوران نامزدی معموالً 
حکمت هایی  قطعاً  و  می انجامید  طول  به  سال  چند  گاهی  درازمدت، 
داشت. ازجمله اینکه گذشت زمان باعث َمحک زدن طرفین می شد و 
ضمن اینکه خانواده دختر معتقد بودند باید داماد برای خانواده دختر 
خیلی کار کند تا ادای دین کرده باشد ، البته  اگر داماد تحصیلکرده بود 
که تخصص چندانی در کار کردن نداشت باید جور این خأل را برادران 
دیگر یا پسرعموها و یا هم پدر ، پُر می کردند. مرحله َرخت کنونی یکی 
از زیباترین بخش های ماجرای موردنظر است که خانواده داماد لباس 
مناسب و شاد برای عروس و گهگاهی برای مادر عروس تهیه می کردند 
و در یک اقدام رسمی ایلی با دعوت از بستگان نزدیک طرفین ، در یک 
روز مبارک به خانواده دختر می رفتند و بدون اینکه داماد حضورداشته 
باشد ، رخت شادی بر تن دختر می پوشاندند و همراه با انگشتر و سینه ریز 
و گوشواره و ساعت مچی دخترخانم را  می آراستند که دختر با یک 
احساس غرور و فیس و افاده به هم قطاران خود اعالم میکرد که من ...... 
هستم.این رفت و آمدهای آقاپسر همچنان ادامه پیدا میکرد و هرگز آقا  
داماد موفق نمی شد که سیمای مبارک دخترخانم را رؤیت کند و اگر 

پیامی قرار بود بین پسر و دختر ردوبدل شود ، حامل این پیام معموالً  
خواهران داماد بودند. خالصه این رفت وآمدهای آقا داماد همچنان ادامه 
داشت و هرگز چشمش به جمال نورانی دخترخانم منور نمی گردید و 
اگر بگویم تا شب عروسی همدیگر  را نمی دیدند اغراق نگفته ام . این 
انتظار و امید خود دنیایی داشت که وصفش در این مجال نمی گنجد ، 
دخترکان معصومی که آرزوی یک نیم نگاه به شریک زندگی آینده شان  
را داشتند اما قربانی رسم های ناپسند ایلی و عشایری و تعصبات بی رویه 
قبیله ای بودند، حتی از بر زبان آوردن نام شریک زندگی خود , خجالت 
می کشیدند و وقتی در خانواده بحث دامادشان مطرح می شد سربه زیر 
می انداختند و سکوت می کردند. ناگفته نماند که با همه این تفاسیر ، 
زندگی ها ،  از استحکام باالیی برخوردار بودند  و به ندرت اتفاق می افتاد 
که بحث جدایی مطرح شود.بعضی پسرها که کمی شیطنت داشتند و 
شاید هم کنجکاو  ، تالش می کردند که به هر طریق ممکن , دختر را 
ببینند و خودی نشان دهند که معموالً  این اتفاقات زمانی که دختر 
میرفت که از چشمه ، آب خوردن برای خانواده با خر و آبکش )خر و 

شله( بیاورد ، می افتاد و چه روزگاری بود آن روزگاران.
ادامه دارد...

رسم و  رسومات  خواستگاری تا عروسی استان کهگیلویه و بویراحمد

تابه حال به این اندیشیده اید که چرا هرگز در هیچ گزارش یا رسانه خارجی 
در مورد اینکه بستنی،این لیسیدنی پرطرفدار،در کجا و توسط چه کسی 
کتاب  در  سؤال  این  !جواب  نیامده؟  میان  به  حرفی  هیچ  شد،  ساخته 
»مردم دوران مشروطه« در قفسههای خاک گرفته کتابخانه ملی موجود 

و  نیز افتخار دیگری است برای  ایرانیان .
داستان ازاینجا شروع میشه که فردی به نام کریم باستانی ملقب به )کریم 
یخ فروش(  پسر جوانی از شهر ری در بازار آن زمان،  بساط یخ فروشی 

داشت.
در اواسط درگیریهای دوران مشروطیت ، کریمباستانی؛ برای جلب بیشتر 
مشتری اقدام به پخش »یخ در بهشت« نمود و در همین دوران و برای 

اولین بار، با مخلوط کردن شیر و یخ و زرده تخم مرغ و گالب و شیره 
مالیر، اولین بستنی تاریخ بشریت را ساخت! که مورد استقبال اهالی بازار و 

همسر سفیر انگلیس در ایران،  قرار گرفت.
مغازه ای در همان حوالی توسط سفیر انگلیس به کریم اهدا شد ! که بر 
سردر، آن به زبان انگلیسی اسم فامیل کریم باستانی نوشته شده بود  ) 

Bastani ( که ایرانی ها به اشتباه بستنی میخواندند .
در زمان افتتاح فروشگاه، سفیر انگلیس گفت :« ما به احترام کریم اسم 
محصول را  ) آیس کریم ( میگذاریم »و نام انگلیسی بستنی هم در تاریخ 
کتاب خاطراتش  در   ، میرزا حسنخان مستوفیالممالک   . گردید  ثبت 
مینویسد : کریم باستانی، لیسیدنی ساخته است  که از سرداب های یزد 

سردتر ، از لب یار شیرینتر و از پنبه خراسان نرمتر است ،
سالها بعد کریم با یکی از کارمندان سفارت انگلیس بنام ) الیزابت بسکین 
رابینز (  ازدواج کرد. سپس به انگلستان و بعد به امریکا مهاجرت کرد 
بستنی  برندهای  معروفترین  رابینزاز  بسکین  بستنی  حاضر  .درحال 

درجهان است !!! منبع : کتاب طهران قدیم -مرحوم مرتضی احمدی

»تاریخچه بستني«

برنج چمپا

تموز در تقویم کهن ایرانی گرم ترین ماه سال است. چله 
تموز حدودا از اول تیر ماه شروع می شده و تا دهم مرداد 
ماه ادامه می یافته است. چله تموز در ایران باستان با اداب 

و رسومی خاص برگزار می شد
جشنچلهتابستاندرایرانباستان

جشن چله تابستان، جشن نوروز بل، جشن نیلوفر، چله 
از یک  اسامی حکایت  این  تمامی  نارکی،  زیارتگاه  تموز، 
جشن بزرگ در میانه های فصل تابستان در ایران باستان 
را دارند که امروزه فراموش شده است اما در جنوب خراسان 
طوالنی ترین روز سال را هنوز هم گرامی می دارند اما نه با 
آن اهمیتی که برای شب چله زمستان یا یلدا قائل هستند.

طوالنی ترین روز سال
)۲1ژوئن(  خرداد  روز 31  یا  و  تیر  اول  روزهای  معموال 
طوالنی ترین روز سال در نیم کره شمالی زمین است زیرا در 
این روز خورشید نسبت به روزهای گذشته به اندازه بخشی 
از ثانیه بیشتر در آسمان باقی خواهد ماند و روز را طوالنی 

تر خواهد کرد. 
به دلیل اینکه سیاره زمین حول محور خود با درجه ۲3/۵ 
در حرکت است طی روزی خاص از سال و با به حداقل 
رسیدن فاصله منطقه قطبی با خورشید این پدیده که به 
انقالب تابستانی نیز شهرت دارد رخ می دهد و در برخی 
از سال ها این اتفاق 3۰ خرداد )۲۰ ژوئن( رخ می دهد و 
تیر ماه  اول  یا  در برخی سال ها 31 خرداد )۲1 ژوئن(و 

اتفاق می افتد.
بوده است  شده  شناخته  نیز  گذشتگان  برای  پدیده  این 
در ایران جشن نیلوفر و یا چله تموز با این پدیده ارتباط 
دقیق  ابزارهای  اینکه  رغم  علی  قدیم  در  و  داشته است 
سنجش زمان وجود نداشت و تنها از چارطاقی ها و خانه 
استفاده  آفتابی  ساعت  تا حدودی  آبی  ساعت  یا  فنجان 
می شد اما با همین ابزارهای ساده، طوالنی ترین روز سال 
و کوتاه ترین روز سال را با کمی اختالف تعیین می کردند. 
۴ قرن قبل از تولد مسیح برای این روز تقویمی طراحی 
کرده بودند که با استفاده از نور خورشید زمان دقیق آن 

مشخص می شد.

مراسمهایمربوطبهچلهتابستان
به طور کلی بیشتر جشن هایی که در تابستان برگزار می 
شود مربوط به آب، آبیاری، گیاهان، سرسبزی و... بوده است 
از این رو تموز و گرما نیز از این کلیت مستثنی نبوده و 
با آب، آبادی و سر سبزی در بلندترین روزهای سال که 
اجازه می دهد انسان در برابر گرما و خشکی مقاومت کند 
و بیشترین کوشش را برای آبادانی زمین، داشته باشد، در 

ارتباط است.
آیین های  و  ایران زمین جشن ها  به  تازیان  یورش  از  پس 
ایرانی رفته رفته به فراموشی سپرده می شد اما مردم به 
دلیل عالقه زیادی که به آیین های خود داشتند در هر 
گوشه از ایران زمین به شکلی و در تاریخی متفاوت )تاریخ 
گاهشمار  در  شاهنشاهی(  و  زرتشتی  برخی  و  شمسی 
برگزار  متفاوت  شاهان  دوران  در  و  مختلف  )تقویم(های 

می کردند تا بتوانند این سنت ها را پاسداری کنند.
جشنچلهتابستاندرزماندیلمیان

از  پس  می گویند  آن  به  هم  تابستان  چله  که  آیین  این 
وارث حکومت هایی  را  دیلمیان که خود  زمان  اسالم در 
مانند اشکانیان و ساسانیان و هخامنشیان می دانستند رونق 
گرفت و به نام نوروز بل میان مردم رواج پیدا کرد. زمان این 
اقدام مبدا جدید سال شماری دیلمی شد که این مبدا دقیقا 
برابر است با روز دوشنبه هرمزد روز اولین روز از سال پنج 
هزار و ۴۵۴ باستانی یزدگردی قدیم و ۷1 هزار و ۸۲ روز 
پیش از مبدا هجری شمسی است. مراسم آغاز سال جدید 
نوروز بل به طور متغیر وابسته به محل برگزاری و نحوه 
قراردادن پنج روز کبیسه بین سیزدهم تا هفدهم مرداد 

ماه برگزار می  شود.
جشننوروزبل

جشن نوروزبل از قبل از اسالم بوده است. این آیین از دیلمان 
آغاز شده و تا پای کوه دماوند امتداد دارد و به آن در استان 
گیالن سال دیلمی می گویند و با اختالف 1۲ روز در استان 
مازندران نیز برگزار می شود و در آن ناحیه به تحویل سال 
که  بودند  معتقد  قدیم  زمان های  از  است.  معروف  طبری 

برافروختن آتش در نوروزبل موجب کاهش برف و سرما در 
زمستان می شود در اجرای این مراسم زیباترین لباس های 
خود را می  پوشیدند و پس از برافروختن آتش، سال نو را 
به یکدیگر تبریک می گفتند. در زمان قدیم در این فصل 
کشاورزان توان پرداخت باج و خراج را داشته و می  توانستند 
با فروش محصول خود زندگی شان را سامان دهند و از همین 

 رو سال نوی خود را در این زمان برگزار می  کردند.
در این جشن 1۰ مرد با کاله و شوالی گالشی به میدان 
می آیند و دورتا دور آتش می چرخند و نوازنده های محلی 
موسیقی را با شدت و شور می نوازند. خورشید که در حال 
و  می رسد  فرا  آتش  کردن  روشن  زمان  و  باشد  غروب 
هیزم های آغشته به نفت که شعله  ور می شوند، مردم به آن 

نزدیک می  شوند و همه  باهم این شعر را می خوانند:
گروم گروم گروم بل )با صدای پرهیبت سوختن هیزم و 

برکشیدن شعله(
نوروز ما و نوروز بل نوروز ماه و شعله آتش نوروزی

نو سال ببی، سال سوسال تازه باشد و سال روشنائی
نو بدی خؤنه واشو تازه باشد و تازه شود و خانه آباد و با برکت
پس از شعرخوانی همگی سال نو را به هم تبریک می گفتند:

دیگر  و  شوال  نمد،  شامل  خود  کهنه  لباس های  گالشان 
اضافاتی را که نمی خواستند برای سال بعد استفاده کنند در 
آتش می سوزاندند و به نوعی هم آتش را وسیله خبررسانی 
و هم جز مقدسات چهارگانه آفرینش می دانستند و در کنار 
آتش به ستایش اهورامزدا می پرداختند و از او برای سال 

جدید طلب خیر، نیکی و برکت می کردند.
جشنچلهتابستاندرخراسان

خراسان یکی از جاهایی است که جشن چله تموز هنوز 
در آن کم و بیش وجود دارد. در تقویم محلی بیرجند 
»چله بزرگ« تابستان از اول تیرماه شروع می شود و تا دهم 
مردادماه ادامه می یابد و »چله خرد« تابستان از دهم مرداد 
شروع و تا سی ام این ماه ادامه دارد. در جنوب خراسان از 
اول تیرماه تا دهم مردادماه را »چله تموز«، از دهم مرداد 
ماه تا آخر این ماه را »چله خرد«، از اول دی ماه تا دهم 
بهمن ماه را »چله کلو«، از دهم بهمن ماه تا آخر این ماه را 

»چله خرد« می گویند.
خراسانیمیگوید:

نه از شو مو منالم نه که از روز نه از یلدا گیله درم نه چله 
تموز

هموقذر فهمیدم دمین ای دنیا که آسونی د بعد سختی 
میه هنوز

معنی شعر خراسانی: نه از شب من گله و ناله دارم و نه از 
روز نه از یلدا و نه از تموز.

جشننیلوفر
جشن نیلوفر به چله تموز ارتباط دارد. به روایت ابوریحان 
بیرونی در آثارالباقیه زمان جشن نیلوفر ششم تیرماه است. 
با توجه به شواهد دیگر به نظر می رسد که گل نیلوفر از نظر 
باورهای مردمی با خورشید و احیاناً با میترا/ مهر در پیوند 
بوده باشد. زمان شکوفایی ساالنه گل نیلوفر )نیلوفر صحرایی 
و باغی( و نیز زمان شکوفایی روزانه آن با خورشید هماهنگ 
است. زمان گل دهی آن در چله تموز )طوالنی ترین روز( و 
در ایام عمودی ترین تابش های خورشید و زمان شکوفایی 
روزانه گل نیلوفر نیز همراه با سپیده و طلوع خورشید است و 

هر روز همراه با بردمیدن خورشید شکوفا می شود.
این ویژگی ها موجب شده بوده که نیلوفر و خورشید را از یک 
خاستگاه و در پیوند با یکدیگر به شمار آورند و گرامی داشت 
نیلوفر را گرامی داشت خورشید بدانند. خورشید پرستی از 
اولین ادیان بشری است و در دوران میترایی بصورت پر و 

بال یافته و گسترده در رسم های ایرانی نفوذ کرده است.

نگاهی به چله تابستان؛ جشن گرم ترین فصل سال
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اثر  عادات خواب ما روی سالمت جسم و روح ما 
می گذارد. خواب زیاد در مواردی موجب افسردگی 
می شود، خطر چاقی و دیابت را افزایش می دهد، 
بیماری قلبی و مغزی را افزایش می دهد و ممکن 

است در باروری اختالل ایجاد کند!
مراقب  می گذرانید؟  رختخواب  در  را  زیادی  زمان 
سالمتی خودتان باشید. استاندارد خواب مفید برای 
بزرگساالن هشت ساعت است. تحقیقات بنیاد ملی 
خواب نشان داده است که برای بزرگساالن بین ۱۸ 
تا ۶۴ سال، خواب هفت الی ۹ ساعت طبیعی است. 
اگر برخی از ما عادت داریم که آخر هفته ها بیشتر 
بخوابیم، احتماال مشکل زیادی متوجه ما نباشد اما 
اگر به طور مرتب بیش از ۹ ساعت می خوابیم، برای 
بررسی دقیق تر خودمان را آماده کنیم. جالب است 
و  روی سالمت جسم  ما  عادات خواب  که  بدانید 
روح ما اثر می گذارد. خواب زیاد در مواردی موجب 
افسردگی می شود، خطر چاقی و دیابت را افزایش 
می دهد، بیماری قلبی و مغزی را افزایش می دهد و 

ممکن است در باروری اختالل ایجاد کند.
اختالل در عملکرد مغز و سالمت روان: خواب نقش 
مهمی در مغز ایفا می کند. مغز زباله های ذهنی را 
متعادل  را  عصبی  انتقال دهنده های  و  می کند  پا 
می کند. در حالت خواب مغز ما پردازش می کند و 
خواب در سالمت روانی اثر دارد. عملکرد شناختی 
مغز در هفت ساعت در بهینه ترین حالت قرار دارد. 
خواب بیشتر یا کم تر از هفت ساعت روی عملکرد 

شناختی اثر منفی دارد.
دیابت: مطالعات نشان داده اند که خواب طوالنی 
می تواند خطر ابتال به دیابت را افزایش دهد. تحمل 

گلوکز به توانایی بدن در پردازش قندها اشاره دارد و 
اختالل در تحمل گلوکز موجب خطر ابتال به دیابت 

نوع دو می شود.
چاقی: خواب بیش از حد یا خیلی کم می تواند وزن 
شما را تحت تأثیر قرار دهد. یک مطالعه جدید نشان 
داده است که افرادی که هر شب ۹ الی ده ساعت 
می خوابند، ۲۱ درصد بیشتر از افرادی که بین هفت 
الی هشت ساعت می خوابند، در یک دوره ۶ ساله 

چاق می شوند.
هستند،  سردرد  مستعد  که  افرادی  برای  سردرد: 
خواب طوالنی می تواند موجب سردرد شود. محققان 
معتقدند که این امر به دلیل تأثیر بیش از حد بر 
انتقال دهنده های عصبی در مغز از جمله سروتونین 
است. افرادی که در طول روز بیش از حد می خوابند، 

ممکن است صبح خود را با سردرد شروع کنند.
با  زیاد  از خواب  اگرچه بی خوابی بیش  افسردگی: 

افسردگی همراه است، اما تقریبا ۱۵ درصد از افراد 
این  می خوابند.  حد  از  بیش  افسردگی،  به  مبتال 
اتفاق ممکن است به نوبه خود افسردگی آن ها را 
بدتر کند. خواب منظم برای بهبود افراد مبتال به 
زمان  مدت  که  افرادی  دارد.  اهمیت  افسردگی 
که  افرادی  با  مقایسه  در  است،  طوالنی  خوابشان 
خواب متوسطی دارند، احتمال افسردگی مداوم و 

عالئم اضطرابی بیشتری دارند.
بیماری قلبی: در مطالعه بهداشت پرستاران، نزدیک 
به ۷۲۰۰۰ زن حضور داشتند. تجزیه و تحلیل دقیق 
از داده های آن مطالعه نشان داد که زنانی که بین ۹ 
تا ۱۱ ساعت در شب می خوابند، ۳۸ درصد بیشتر 
از زنانی که هشت ساعت می خوابند، احتمال ابتال به 

بیماری عروق قلبی دارند.
مرگ و میر: مطالعات نشان داده اند که افرادی که در 
شبانه روز ۹ ساعت می خوبند، نسبت به افرادی که 
در شبانه روز ۷ الی ۸ ساعت می خوابند، مرگ و میر 
قابل توجهی دارند. هیچ دلیل مشخصی برای این 
ارتباط مشخص نشده است. اما محققان دریافتند 
که افسردگی و وضعیت اقتصادی با خواب طوالنی تر 
همراه است. این عوامل به همراه هم می تواند با مرگ 

و میر مرتبط باشد.
زنان  مورد  در  مطالعه  یک  باروری:  در  اختالل 
کره ای نشان داده است که زنانی که هفت تا هشت 
ساعت می خوابند، بهترین شانس بارداری را دارند. 
نویسندگان این مطالعه می گویند که خواب خارج از 
محدوده طبیعی می تواند بر هورمون ها و چرخه های 
در  اختالل  باعث  و  بگذارد  تأثیر  بدن  شبانه روزی 

بارداری شود. 

آیا زیاد خوابیدن برای سالمتی شما ضرر دارد؟

آنانی کرونا نگرفته اند بخوانند:

هشدار دلسوزانه یک پرستار در بخش درمان کروناویروس
این ها را برای آدم هایی می گویم که نمی دانند افتادن 
در زیر دستگاه ونتیالتور به چه معنی است و اصرار 

هم دارند که باید به کارهایشان برسند. 
اول ازهمه بگویم که ونتیالتور یک ماسک اکسیژن 
نیست که بر روی صورتتان نصب کنند و شما هم 
درحالی که راحت لم داده اید مشغول مطالعه روزنامه 

و مجالت روز شوید.
معنی  به  کووید-۱۹  بیماران  برای  ونتیالسیون 
فروکردن دردناک یک شلنگ به داخل حلق است که 
تا زمانی که زنده بمانید یا بمیرید در جای خودش 

باقی خواهد ماند.
این کار در حالت بیهوشی و به مدت۲ تا ۳ هفته 

و بدون این که قادر به تکان خوردن باشید صورت 
می گیرد. بیمار اغلب بر روی شکم خوابانده می شود 
و شلنگی که از دهان به لوله هوا متصل است امکان 
می دهد که با ریتم دستگاه ریه اکسیژن بدنتان را 
تأمین کنید. بیمار نمی تواند صحبت کند، نمی تواند 
غذا بخورد و یا هر کار طبیعی دیگری را انجام دهد  
می دارد.  نگه  زنده  را  بیمار  که  است  دستگاه  این 
که  می شود  باعث  بیمار  درد  و  ناراحتی  احساس 
پزشکان برای اطمینان از تحمل شلنگ توسط وی 
و تا زمانی که دستگاه موردنیاز باشد داروهای مسکن 
تجویز کنند. این به معنی قرار گرفتن در یک حالت 
گرفتن  قرار  از  پس  روز   ۲۰ است.  مصنوعی  کما 

تحت چنین درمانی،  یک بیمار جوان ۴۰ درصد از 
ماهیچه های خود را از دست می دهد، دهان و تارهای 
ریوی  عوارض  دچار  و  می بیند  صدمه  صوتی اش 
و قلبی ممکن می شود. به همین خاطر هم هست 
که افراد مسن و افراد ضعیف تاب چنین درمانی را 
نمی آورند و می میرند.  خیلی از ما در چنین وضعیتی 
قرار داریم... اگر نمی خواهید به اینجا بیایید از خودتان 
محافظت کنید. بازهم می گویم، این آنفلوآنزا نیست!

طریق  از  مایع  غذای  رساندن  برای  را  شلنگ  یک 
بینی یا پوست وارد معده شما می کنند، یک کیسه 
چسبناک را به باسن شما می چسبانند تا اسهالتان را 
جمع کند، لوله دیگری برای جمع آوری ادرار به شما 

وصل می شود، یک آی-وی برای ورود مایعات و دارو 
وصل می شود، یک آ-الین برای نظارت بر وضعیت 
فشارخون متصل می شود که کاماًل وابسته به دوزهای 

دقیق محاسبه شده است.
تیمی از پرستاران، سی ۴آر ان آ، و ام آ می بایست 
هر یک ساعت یک بار اندام شمارا مرتبه جابجا کنند 
و پتوی مخصوصی در زیرتان بگذارند که مایعی یخی 
در آن در جریان است تا به پایین آوردن دمای ۴۰ 

درجه ای بدنتان کمک کند.
خب کسی هست که بخواهد همه این ها را امتحان 
کند؟ پس ماسک بزنید، در خانه بمانید. از خودتان 

محافظت کنید و فاصله را حفظ کنید.

مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:
در بسیاری از مکان های پرتجمع همچون بانک ها و یا 
ادارات از کولر برای خنک کردن هوا استفاده می کنند 
اما در بیشتر این مکان ها با این مورد مواجه می شویم 
که دریچه کولر به سمت کارکنان و یا ارباب و رجوع قرار 

گرفته است.
این امر موجب می شود که تا باد کولر به صورت مستقیم 

به فرد وزیده شود و اگر شخصی دارای ویروس کرونا بوده، 
این ویروس به راحتی در فضا منتشر می شود و یا اگر در 
فضا ویروس کرونا منتشر شود به راحتی به افرادی که باد 
کولر به صورت مستقیم به آن ها برخورد می کند، منتقل 
شود.در مکان هایی که تجمع در آنجا باال است باید پنجره 
ها باز نگه داشته شود تا هوا در جریان باشد و امکان انتشار 

و انتقال ویروس به حداقل برسد.

چگونه کولرها باعث انتشار ویروس کرونا می شوند؟

مواد الزم برای سوفله مرغ و سیب زمینی:
مرغ خام )به اندازه بند انگشت( خرد شده:۱۰۰ گرم

پیاز ریز خرد شده: ۱ عدد متوسط
سیب زمینی نگینی خرد شده: ۱ عدد متوسط

گوجه نگینی خرد شده : ۱عدد متوسط
فلفل دلمه ایی سبز درشت خرد شده :۲ قاشق غذا 

خوری
تخم مرغ : ۳ عدد

پنیر پیتزا  : ۵۰گرم
گردو : ۵ عدد 

شیر: ۳/۴ لیوان 
ادویه کاری و زردچوبه :به میزان الزم

نمک و فلفل :به میزان الزم
طرز تهیه سوفله مرغ و سیب زمینی:

ابتدا مرغ ، سیب زمینی ، پیاز ، گوجه و فلفل دلمه ای را 
به یک اندازه خرد کرده و در ظرف های جداگانه بریزید.

تابه ای را روی حرارت قرار داده و پیاز را با مقداری 
روغن تفت دهید تا سرخ شود، سپس مرغ را افزوده و 
به تفت دادن ادامه دهید.زمانی که مرغ سرخ شد گوجه 
های خرد شده را افزوده و فلفل دلمه ای را هم بریزید 

فلفل،  و  نرم شود.در آخر نمک  مواد  تا  تفت دهید  و 
زردچوبه و ادویه کاری را اندازه کرده و اجازه دهید مواد 
کمی بپزید، در این میان سیب زمینی را در تابه دیگری 
با روغن سرخ کنید.پنیر ، گردو ، شیر و تخم مرغ را در 
مخلوط کن بریزید تا با هم ترکیب شده و یکدست شود. 
قالب مورد نظر را چرب کرده و ابتدا سیب زمینی های 
سرخ شده را کف آن بریزید و خوب پخش کنید، سپس 
مخلوط گوشت را افزوده و در آخر مخلوط پنیر و تخم 
مرغ را روی آن ها بریزید. قالب را برای نیم ساعت در 
فری که با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد گرم کرده اید 

قرار دهید تا سوفله مرغ پخته و سطح آن طالیی شود.
نکات تکمیلی در مورد سوفله مرغ و سیب زمینی :

سوفله مرغ و سیب زمینی جزو الزانیا و سوفله میباشد. 
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا  ۲۰ 
انتظار آن در حدود ۱ ساعت  و  دقیقه و زمان پخت 
میباشد . .سوفله مرغ و سیب زمینی را می توانید در 
وعده نهار - شام - پیش غذا - سرو کنید.  توجه نمایید 
مناسب  نفر   ۴ برای  تهیه  دستور  و  اولیه  مواد  مقدار 

میباشد.

طرز تهیه سوفله مرغ

کاربردهای جوش شیرین و خواص این ماده شگفت انگیز

احتیاط برای استفاده از جوش شیری: 
 ۱-جوش شیرین نباید در مقدار زیادی مصرف شود.
۲- ممکن است باعث تحریک پوست و چشم شود.

۳- همیشه یک آزمایش بر روی پوست خود قبل از 
استفاده از آن انجام دهید.

مصرف  برای  می کنید،  مصرف  دارویی  از  اگر   -۴
جوش شیرین با پزشک مشورت کنید.

کاربردهای جوش شیرین:
-  برای حذف لکه های عرق زرد:۲ قاشق غذاخوری 
 ۱ و  آب اکسیژنه  غذاخوری  قاشق   ۴ جوش شیرین، 
قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی مخلوط کنید. مخلوط 
را به لکه بمالید و آن را برای ۱۵-۲۰ دقیقه ثابت قرار 
بدهید. مراقب باشید با پارچه های نازک مانند کتانی. 
از این ماده غالباً استفاده نکنید زیرا پارچه می تواند 

خراب شود.
۲-لکه های چمن و خون روی شلوار جین: می توانند با 
جوش شیرین حل شده در مقدار کمی آب گرم حذف 
شوند. این مخلوط را با استفاده از یک قلم مو به پارچه 
بمالید و آن را به مدت ۳۰ دقیقه بگذارید. سپس آن را 

بشویید و شستشو دهید.
یک  به  خانه:  در  ظرفشویی  تکه های  تهیه  برای   -  
قاشق غذاخوری جوش شیرین، یک دوم فنجان نمک 
و یک سوم فنجان اسیدسیتریک نیاز دارید. تمام مواد 
تشکیل دهنده را در یک کاسه بزرگ مخلوط کنید و 
۲-۳ قاشق غذاخوری از یک مایع ظرفشویی را اضافه 
کنید. دوباره ماده را خوب مخلوط کرده و ۱.۵ تا ۲ 

ساعت آن را هم بزنید. وقتی ماده شروع به زیادشدن 
کرد، مخلوط را به قالب های سیلیکونی شکالت یا یخ 

بگذارید و آن را خشک کنید.
برای از بین بردن سموم دفع آفات و موم از میوه ها و 
سبزیجات: آنها را به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در محلول )۱ 
قاشق چایخوری جوش شیرین و ۳۳ لیتر آب( قرار دهید.

محلول  در  را  لباس ها  لباس ها:  شدن  نرم  برای   -  
و  دهید  قرار  ساعت  چند  گرم  آب  و  جوش شیرین 
نرم می شود و هم تمیز  لباستان  سپس آن بشویید 

می شود.
- برای تمیز کردن کتونی و کفش های اسپرتتان: ۲ 
غذاخوری  قاشق   ۱ جوش شیرین،  غذاخوری  قاشق 
به آرامی  را  آب.  غذاخوری  قاشق   ۱ و  آب اکسیژنه 
مخلوط کنید و به وسیله ی یک برس کوچک برای تمیز 

کردن آن استفاده کنید.
-حمام کردن با جوش شیرین: می تواند درد عضالنی را 
بعد از یک تمرین خوب کاهش دهد. یک دوم بسته 
جوش شیرین را به آب جوش اضافه کنید و منتظر 
بمانید تا حل شود. سپس این محلول را درون وان 
خود بریزید و ۲۰ دقیقه خود را بخیسانید و استراحت 
کنید. خیساندن ۲۰ دقیقه به شما کمک خواهد کرد 

تا پوست خود را آرام کنید و صاف کنید.
پوست  خشک:اگر  شامپو  به عنوان  -جوش شیرین   
سرتان خیلی چرب است و زمانی برای شستن موها 
ندارید، می توانید به سادگی از جوش شیرین استفاده 
کنید و مصرف محصوالت مضر حاوی مواد شیمیایی 

را کاهش دهید. مقدار کافی از جوش شیرین را روی 
سطح موهایتان بریزد تا کامل بپوشاند؛ سپس با برس 
یا شانه موهای خود را تا زمانی که تمام جوش شیرین ها 

بروند، شانه کنید.
برداشت  الیه بردار:فرآیند  به عنوان  -جوش شیرین 
و  دارد  نام  الیه برداری  پوست،  مرده  سلول های 
پوست  است،  قلیایی  جوش شیرین  ازآنجایی که 
بین  از  را  پوست  مرده  سلول های  می کند،  نرم  را 
می برد و باکتری ها را نیز می کشد. یک مقدار کمی 
از جوش شیرین را با آب مخلوط کنید و پس از تمیز 
به دست آمده  خمیر  به وسیله  خود،  صورت  کردن 
صورتتان را اسکراب کنید و با آب گرم بشورید. سپس 
آب سرد را بر روی صورت خود بریزید تا مطمئن شوید 
که منافذ پوست بسته شده اند.همچنین می توانید از این 
خمیر برای تمام بدن خود استفاده کنید فقط چند 

قطره از روغنهای ضروری را برای رایحه اضافه کنید.
با  سرسیاه  جوش های  بردن  بین  -از 
یک  هنگامی که  سرسیاه  جوش شیرین:جوش های 
عامل مسدودکننده روی منافذ ایجادشده و بیش ازحد 
روغن )سبوم( تولید می شود. جوش شیرین مانند یک 
و  دارد  خوبی  گرانول های  زیرا  می کند  کار  اسکراب 
می تواند جوش های سرسیاه را از بین ببرد. فقط یک 
قاشق چایخوری جوش شیرین و شکر را با ۲ قاشق 
غذاخوری آب مخلوط کنید تا خمیر شود و آن را در 
مناطق آسیب دیده بزنید و به آرامی برای مدت زمانی 
همچنین  بشورید.  گرم  آب  با  بعد  و  دهید  ماساژ 

می توانید با جوش شیرین و آب، یک خمیری بسازید 
و آنرا در ناحیه بینی خود با یک انگشت با حرکات 

دایره ای بمالید و سپس آبکشی کنید.
-جوش شیرین برای آفتاب سوختگی و برنز کردن:اشعه 
پوست  به  جدی  آسیب  باعث  می تواند  خورشید 
درخشان شما شود. جوش شیرین می تواند به طور کامل 
پوست را سریعاً بهبود ببخشد ؛ برای این، فقط باید 
یک حمام جوش شیرین داشت، و یا آن را روی مناطق 

آسیب دیده زد و بعد شستشو داد.
با  می تواند  شما  مو:موهای  برای  جوش شیرین   -
برای  زمان کثیف شوند.  روغن در طی  و  گردوغبار 
تمیز کردن  و  نازک  موهای  از دست  خالص شدن 
آنها، از جوش شیرین که عنصری طبیعی است استفاده 
کنید، ۱ قاشق غذاخوری جوش شیرین و ۱ فنجان آب 
را مخلوط کنید. خوب هم بزنید. مخلوط را از ریشه تا 
به نوک موها بزنید و بگذارید ۲-۳ دقیقه بماند سپس 

با آب گرم شستشو دهید.
قاشق   ۲ طبیعی:  هوای  خوشبوکننده  تهیه  برای 
غذاخوری جوش شیرین را با چند قطره روغن ضروری 
مخلوط کنید و آن را در یک کیسه قرار دهید.کیسه را 

در اتاق، ماشین و یا هر جا که الزم بود نگه دارید.
شستن برس های آرایشی : یک یا دو قاشق غذاخوری 
جوش شیرین را به یک فنجان آب اضافه کنید و تمام 

برس های خود را بشویید و شانه کنید.
پاک کننده توالت:  یک فنجان جوش شیرین را به توالت 
خود بپاشید و بگذارید نیم ساعت بماند. سپس بشورید.

بروز  کبد  التهاب  اثر   در  که  است  بیماری  هپاتیت 
مینماید این التهاب باعث درد وتورم خواهد شد، عامل 
ایجاد کننده هپاتیت باعث التهاب کبد خواهد شد و 

کارکرد آن را دچار اختالل مینماید !
عوامل بروز هپاتیت :

فقدان خونرسانی به کبد
بروز اختالالت خودایمني

مصرف افراطی الکل
آسیب به کبد

عوامل بروز هپاتیت

۱( وسایل شخصی و سایر وسایل مورد استفاده بیماران 
مانند ظروف، بالش، تشک، فرش و کوسن، تا زمانی که 
دوره درمان و آزمایش ها برای تشخیص وجود ویروس 
کرونا ادامه دارد)پایان عفونت( نباید مورد استفاده افراد 

دیگر قرار بگیرد.
بیمار،  شده  استفاده  ظروف  با  تماس  هنگام   -۲

دستکش پوشیده شود.
۳- بهتر است تا حد امکان از ظروف یک بار مصرف 

استفاده شده و پس از استفاده دور انداخته شوند.
مایع  از  بیماران،  معمولی  ظروف  شستن  برای   -۴

ظرفشویی معمولی و آب داغ استفاده شود.
۵- پس از پایان شست وشوی ظروف در صورت عدم 
استفاده از دستکش، دست ها بالفاصله با آب و صابون 

شسته شوند.
استفاده  آشپزخانه  دستکش  از  که  صورتی  در   -۶
می شود، پس از پایان شست وشو، دستکش ها درآورده 
شده و با آب داغ و صابون شسته و خشک شوند. سپس 

دست ها نیز مجددا با آب و صابون شسته شوند.
۷- دستکش های یک بار مصرف مورد استفاده برای 
حمل ظروف آلوده، در کیسه های زباله یا پالستیک های 

دو الیه دور انداخته شوند.
۸- در صورت امکان، ظروف در ماشین ظرفشویی با 
دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد و ماده شوینده شسته 

و خشک شود.

۹- در صورتی که برای خشک کردن ظروف از دستمال 
مخصوص استفاده می شود، دستمال پس از استفاده با 
مایع شوینده شسته شده و به طور کامل خشک شود.

به طور کلی، برای شستن ظروف استفاده شده توسط 
فرد آلوده به کرونا الزم است که از آب داغ و مایع 

ظرفشویی استفاده شود. 
همچنین هنگام حمل ظروف به آشپزخانه بهتر است 
از دستکش استفاده شود اما هنگام شستشوی آن ها 
که  شرطی  به  نیست  ضروری  دستکش  پوشیدن 
با آب و صابون  اتمام کار، دست ها بالفاصله  از  پس 
شسته شوند. در صورت تمایل به پوشیدن دستکش، 
دستکش های ظرفشویی معمولی کفایت می کنند. پس 
از اتمام کار، دستکش ها شسته شده و خشک شوند. 
همچنین در صورت خشک کردن ظرف بیمار نیز نیاز 
است که پارچه خشک کن با آب گرم و مایع شوینده 

شسته و خشک شوند.

نکاتی درباره شستن ظروف بیماران مبتال به کرونا
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قول  به  دارد.  زيادي  رقباي  روزها  اين  روزنامه نگاري، 
گرنت كاردون، براي ماندگار شدن، بايد نسبت به رقباي 
خودتان 10 برابر بهتر باشيد؛ حتي مقداري بهتر بودن 

هم كفايت نمي كند.
را  اصل  اين  بايد  نيز  روزنامه نگار  يا  رسانه  مدير  يك 
رعايت كند، تا بتواند زنده بماند. يکی از جنبه هايی كه 
رسانه نگاران می توانند در آن مزيت نسبی خود را به رخ 
بکشند، سوژه يابی است. بسيار ديده شده كه يك سوژه 
باعث  رسانه،  توسط  پرداخت شده  به خوبی  يا  كشف 
توسط رسانه های  و خبرنگارانش،  اين رسانه  تا  شده 
ديگر و مردم و سياستمداران و سلبريتي ها بازنشر شده 
و به شهرتی افزون تر برسند. اما چطور می توانيم در 
سوژه يابی بدرخشيم؟ اين 30 نکته، ماحصل تجربه های 
است،  آموزی  مرتبط  كتاب های  مطالعات  و  شخصی 

شايد بتواند در اين حوزه كمکتان كند:
1.  پيگيری دنباله دار سوژه های رسانه های ديگر

آستانه  فروكش  از  پس  سوژه ها؛  مجدد  پيگيری   .2
تحريك خبری اين سوژه ها و فراموش شدن آن ها

3. شنونده بودن به جای صحبت كردن؛ در برخورد و 
رفتارهای اجتماعی

4. توجه دقيق به اطراف و تغييراتی كه صورت گرفته
5. هميشه مسلح بودن به كلمه چرا؛ چرا اين چنين 

شده و آن طور نشده؟
6. توجه به غرولندها و گاليه ها و شکايت های مردم؛ 

كاری كه برندهای جهانی به خوبی استاد آن هستند
يا  نکات جالب در دفترچه  7. ثبت مداوم سوژه ها و 

گوشی همراه

8. توجه به رنج هايی كه می بريم و می برند و اين كه آيا 
طبيعی يا غيرطبيعی است

9. مسلح بودن به كلمه چگونه؛ چگونه می توان اين 
فرآيند را تسريع كرد يا از فالن واقعه جلوگيری كرد 

يا چگونه می شد...
10. مقايسه جامعه خود با جوامع استانداردتر

11. مقايسه شخصيت های حاضر و اثرگذار در جامعه 
باشخصيت های استانداردتر جهانی و تاريخی

12. مقايسه برندها و نهادها و سازمان های عمومی و 
غيرعمومی كشور و جامعه خود با برندها و نهادها و 

سازمان های استاندارد
و  سازمان ها  و  نهادها  عملکرد  مداوم  پيگيری   .13

برندهای معروف و عمومی و غيرعمومی و ... مثالً روند 
توليد دوغ فالن برند چقدر بهداشتی است؟

14. حضور مداوم در شبکه های اجتماعی و اطالع از 
سوژه های يکه ديگران می دهند

15. پيگيری شبکه های اجتماعی چهره ها و سلبريتی ها 
و اينفلوئنسرها

16. حضور ميدانی درجاهايی كه اتفاقات مختلف افتاده 
يا احتمال افتادنش می افتد؛ در اين صورت سوژه هايی به 
دست می آيد كه ما به ازای رسانه ای ندارد و بديع است

توليد  و   ... و  مناسبت ها  و  روزشمارها  بازخوانی   .17
محتوای جديد به اين بهانه

18. پيدا كردن اطالعات و سندهای ديده نشده يا كمتر 

ديده شده از وقايعی كه خيلی عادی اند؛ مثاًل افشای يك 
سند كمتر ديده شده درباره واقعه كودتای 28 مرداد. در 

كل، هر اطالع جديد از وقايع عادی يا قديمی
باعث  اين كار  به روزنامه نگاری تخصصی؛  19. سالم 
می شود تا به رويه ها و تغييرات آن ها و ديگر موارد حوزه 
خودتان بيشتر از افراد و رسانه نگاران عادی آگاه شويد

20. استفاده از دانش خالقيت و نقشه های ذهنی؛ اين 
امر باعث می شود تا به رويکردهای تركيبی و بديعی از 

سوژه های معمولی و نخ نما شده دست يابيد
از  ديگران  اين كه  برای  مسيری  و  كانال  ايجاد   .21
ساده ترين راه ممکن سوژه های خوب را به شما برسانند

بخش های  در  چندساعته  بی هدف  زدن  قدم   .22
مختلف شهر و حتی شهرهای ديگر؛ اين امر بهترين 

روش برای ديدن چيزهايی است كه كمتر ديده ايد
مثل  محلی؛  خبری  منابع  با  مستمر  ارتباط   .23

شورايارها و بزرگان و ريش سفيدها و ... .
24. مرور مداوم حوزه های خبری؛ طوری كه شناخته 

شويد و به شما اعتماد كنند
و  مطالب  پای  كه  كامنت هايی  به  دقيق  توجه   .25

پست های مختلف گذاشته می شود
26. توجه به تفکر نشانه ای؛ هر چيزی نشانه و سرنخی 
از خودش به جا می گذارد. پس نشانه ها و سرنخ ها را 

دنبال كنيد؛ به معناي چه چيزی می توانند باشند؟
27. توجه دقيق به پايان نامه ها و پژوهش های جديد 

صورت گرفته
نشست های  و  تخصصی  انجمن های  در  شركت   .28
تخصصی و گروه های مجازی تخصصی و رويدادهای 
مرتبط با حوزه كاری مان يا هر حوزه ای كه عالقه مند به 

توليد سوژه در آن هستيم
باشيد؛  مطالعه  اهل  خودتان  حوزه  در  به شدت   .29
به شدت. مطالعه شديد، باعث مي شود تا به جنبه هاي 
خودتان  حوزه  در  افتاده  اتفاق  وقايع  از  عميق تري 
را خوب  نگاه كسي كه اصول جامعه شناسي  برسيد. 
مي شناسد به يك سوژه، كامل تر و قابل اعتناتر خواهد 
بود تا كسي كه صرفاً دنبال يك سوژه اجتماعي است. 
در  عالي  سوژه  يك  با  وقتي  اين كه،  پايان  در  و   .30
حرص  بايد  شديد،  روبه رو  كارشده  كه  ديگر  رسانه اي 
بخوريد، خيلي حرص بخوريد: چرا من اين سوژه را كشف 
نکردم؟ به قول فرگوسن، هميشه بايد بازنده بدي باشيد، 

طاقت باخت نداشته باشيد... .

30 نکته برای یک سوژه یابی خوب

مسئوالن، از شرایط فعلی مطبوعات راضی اند
علی اكبر قاضی زاده، استاد با سابقه ارتباطات و روزنامه نگاری، در گفت وگو 
با »شرق« و در پاسخ به اين سؤال كه ايراد و اشکال اين روزهای جريان 
روزنامه نگاری در ايران چيست، با تأكيد بر اين نکته كه »كار روزنامه نگار 
حل مسئله نيست«، می گويد: »در عرف روزنامه نگاری دنيا، موضوعی كه 
زمانی هم البته در كشور ما رسم بوده، روزنامه نگار سوژه را رها نمی كرد 
و سوژه ها را تا رسيدن به سرانجام دنبال می كرد. خيلی مهم است كه ما 
روزنامه نگاران عادت كنيم كه سوژه را در حوزه كاری خودمان دنبال كنيم 
و از ابعاد مختلف به آن بپردازيم. اگر اين روزها ايرادی درباره رهاشدن 
سوژه های خبری وجود دارد، اين ايراد در واقع به خود ما باز می گردد. چه 
كسی غير از روزنامه نگاران بايد اين سوژه ها را دنبال كند؟ درواقع نقدی 
كه اين روزها در حوزه اطالع رسانی وجود دارد، نقدی است كه به خود 
ما روزنامه نگاران باز می گردد؛ اما اين را هم بايد در نظر بگيريم كه چرا 
اطالع رسانی ما به اين سمت و سو حركت كرده كه سوژه های خبری خيلی 
بی اثر و معمولی منتشر می شوند و بعد هم پيگيری نمی شوند؟ نکته مهمی 
را كه بايد در نظر بگيريم، اين است كه كشور ما دست كم در چهار سال 
گذشته در شرايط طبيعی قرار نداشته و در اين سال ها هم چند مورد ديگر 
بر مواردی كه زندگی را سخت و سخت تر می كند، افزوده شده است. از اين رو 
اوالً اگر سوژه ای مطرح و پيگيری شد هم نبايد چندان از مسئوالن انتظار 
حل مشکل را دست كم در شرايط فعلی داشت. دوم اينکه بايد بدانيم در پی 
اين شرايط اقتصادی رسانه ها با چه دردسرها و تنگناهايی مواجه هستند. 
و  آمده  روزنامه ها  تحريريه  بر سر  روزها می بينيم كه چه وضعيتی  اين 
می آيد كه از پِس حفظ نيروهای خودشان هم بر نمی آيند. در چنين شرايط 
انتظار داشت كه جريان اطالع رسانی هم  اقتصادی ای طبيعت نمی توان 
پيگيرانه و با ممارست باشد. در نظر بگيريد كه همين ماجرای طوالنی مدت 
بی شك  می افتاد،  اتفاق  فرانسه  در  اگر  زاگرس  جنگل های  آتش سوزی 
خبرنگارهای فيگارو و چند رسانه ديگر تا پايان آتش سوزی در محل حادثه 
چادر می زدند و اخبار را پوشش می دادند؛ اما می دانيم كه در ايران دست كم 
در شرايط فعلی رسانه ها چندان شرايط اقتصادی درستی برای اين دسته 
از كارها ندارند. فراگيرترين رسانه كشور هم كه صداوسيماست و شايد توان 
چنين پوششی را داشته باشد، هم تکليفش مشخص است و گفتن ندارد؛ 
بنابراين انتظار اطالع رسانی مؤثر و پيگيرانه تر از رسانه به شرايطی نرمال تر 

از اين برمی گردد«
قاضی زاده در بخش ديگری از صحبت هايش همچنين به سياست هايی كه 
روزنامه نگاری ايران را به اين وضع دچار كرده، اشاره كرده و تأكيد می كند: 
با آن  »به نظرم امروز بحرانی كه »شرق« و اعتماد و روزنامه های ديگر 
مواجه هستند، حاصل يك سياست گذاری است كه در چند دهه انجام شده 
و حاال به اينجا و اين نقطه رسيده است. حاال آقايان عقيده دارند كه اصاًل 
روزنامه به چه دردی می خورد و همين فضای مجازی كار اطالع رسانی را 
انجام می دهد؛ فارغ از اينکه هيچ وقت تلفن های هوشمند و آی پد و اين 
ابزارهای راه يافتن به فض\ای مجازی نمی تواند جای رسميت رسانه های 

مکتوب را بگيرد. 
در هيچ جای دنيا هم اين اتفاق نيفتاده و روزنامه ها و رسانه های مکتوب 
جايگاه خودشان را از دست نداده اند. به نظر من دستگاه اجرائی در كشور از 
شرايط موجود مطبوعات به شدت راضی است و منتظر چنين فرصتی برای 

جمع شدن بساط مطبوعات بود. 
من چند باری شنيده ام كه مسئوالن كشور به مطبوعات »شر الزم« می گفتند؛ 
يعنی نگاهشان اين بود كه مطبوعات برای مسئوالن خيری ندارند ولی الزم 

است كه باشند تا بگوييم كه در كشورمان مطبوعات داريم. 
می بينيم كه حتی روزنامه نگارانی كه دست به افشاگری زده اند، هم دچار 
عقوبت شده اند و مسئوالنی كه به فساد متهم شدند، چندان جايگاهشان با 
لرزشی همراه نشده است. درمجموع كار به جايی رسيده كه كار مطبوعاتی 
در ايران به مويی بند است. سردبير يك روزنامه به دليل شرايط سخت كاری 

استعفا می دهد و در جامعه هم آب از آب تکان نمی خورد«. 
»اگر از من بپرسيد، تکليف روزنامه نگار امروز اين است كه بماند و تا جايی 
نيست.  فرار كردن  ما  تکليف  دهد.  انجام  را درست  كارش  كه می شود، 
ماندن و كار كردن با همه مشکالت موجود تکليف ماست. همه می دانيم 
كه وضعيت چگونه است و هم از تنگناهای اقتصادی كه اين روزها سخت و 
سخت تر شده، خبرداريم و هم از تهديدهايی كه در اين راه وجود دارد، آگاه 
هستيم. روزنامه نگاری كه عاشق كارش است، اآلن بايد بايستد و بجنگد. 
برای فرهنگ روزنامه نگاری و برای 200 سال پيشينه روزنامه نگاری در 

كشورمان، بايد بايستد و چراغ تحريريه را روشن نگه دارد.«/ منبع: شرق

پایتان را از گلویمان بردارید 
تا جامعه نفس بکشد

روزنامه نگاری  علمی  انجمن  دبیر  گردرودباری،  قلی زاده  علی 
دانشکده ارتباطات عالمه 

مالی،  مشکالت  بهانه  به  شرق  روزنامه  روزنامه نگاران  اخراج  از  پس 
واكنش های زيادی در فضای مطبوعاتی و مجازی خوانديم و شنيديم؛ 
بيشتر هم از اهالی رسانه؛ چراكه به طور طبيعی در هر خانواده ای كه اتفاقی 
می افتد، اولين دل نگرانان حادثه، ديگر اعضای آن خانواده هستند. هركدام 
از اعضای خانواده بزرگ رسانه ای ايران هم در واكنش به اين اتفاق كه 
البته تازگی ندارد و چندماه قبل تر در روزنامه شهروند و قبل تر از آن در 
رسانه های ديگر شاهد بوديم، از دری وارد شدند؛ يکی حکومت را مقصر 
اخته می كند،  بيش ازپيش  را  روزنامه نگاری  كارها  اين   با  می دانست كه 
ديگری سياست های مدير سازمان مربوطه را كه تنها نفع شخصی را در نظر 
گرفت، آن يکی می گفت از شورای صنفی روزنامه نگاران آبی گرم نمی شود 
و رانتی است، عضو ديگر هنرمندان را نشانه گرفت است كه چرا حمايت 

نمی كنند و همينطور ديگرانی كه از ظن خودشان يار شدند. 
به عنوان دانشجوی روزنامه نگاری كه به سان كودكی نوپا در اين خانواده 
گفتن  و سخن  ايستادن  پا  روی  برای  برادرانم  و  به خواهران  و  می  مانم 
نياز دارم می گويم كه من هم دل نگرانم. نه تنها من كه بسياری ديگر از 
هم بازی هايم. چراكه هرروز كورسوی اميد در اين خانواده ضعيف  تر می شود. 
از اولين جلسه های كالس  درس  روزنامه نگاری تا اين روزها كه رو به پايان 
است، از دادخواهی شنيده ايم. استادانمان روزنامه نگاران را فيلتر تنفسی 
اين  سر  شود.  آلوده  آن  و شش  ريه  نمی گذارند  كه  می خواندند  جامعه 
كالس ها بود كه عزممان را جزم می كرديم كه هر لکه سياهی ديديم ساكت 
ننشينيم و اگر هم روزی گلويمان گرفته بود با دست  نشان دهيم و حتی 
اگر دستمان قطع بود چشم و ابرويمان را به كار بگيريم.  در اين كالس ها 
بود كه می گفتند دل نبنديد به پولدار شدن، سرمايه در هرجايی هست اال 
مطبوعات، البته اگر می خواهيد وجدانی آرام و شرافتی قابل دفاع داشته 

باشيد. ما تمام اين  ها را شنيديم و ادامه داديم. هنوز هم ادامه می دهيم.  
كه  می گويد  مصاحبه ای  در  شرق  شده  اخراج  روزنامه نگاران  از  يکی 
همکارانمان پذيرفتند كه حقوقشان برای مدتی كم شود تا نيرويی تعديل 
)به اسم تعديل و به رسم، اخراج( نشود اما بازهم اين اتفاق افتاد. سؤال 
اساسی كه در اينجا به وجود می آيد اين است كه تا كی قرار است به خاطر 
مشکالت مالی شاهد اينگونه تبعيض ها باشيم ؟ می  گويم تبعيض به اين 
دليل كه ميلياردها برابر حقوق يك روزنامه  نگار در حوزه های ديگر جامعه 

دور ريخته می شود اگر از مرزها خارج نشود!
با اين سياست هايی كه پيش گرفته ايد و راه تنفس اهل خانه   را بسته ايد، 
چه می ماند كه رشد كنيم؟ چه می ماند برای خانواده ای كه برای آرامش 
كار می كند و درعين حال جز آشوب نمی بيند، سالمت می آورد درحالی كه 
خود بيمار است، خوشی می طلبد و ناخوش است. می دانيم و می دانيد 
كه ناخوش است. اين نيست مزد اين همه دادخواهی كه شب  و روزمان 
كه  روزنامه نگاری  دانشجوی  می دانيد!  هم  را  اين  می  گذاريم.  برايش  را 
می خواهد وارد فضای كار شود، چگونه با اين شرايطی كه ايجاد كرده ايد به 

نفس كشيدن خودش مطمئن باشد؟  فيلتر تنفس جامعه بودن پيشکش!

 اخبار کوتاه خبر

معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد

همه   كه  نمی كنيد  پيدا  مدرسه ای  هيچ   .1
به تدريج  چون  كند.  برآورده  شمارا  آرزوهای 
نگرش شما به تربيت فرزندتان عوض خواهد شد. 
مدرسه ها را آدم ها اداره می كنند و آدم ها هم در 

معرض نوسانات فکری، مالی، جسمی و روانی اند.
كانديدای  كه  را  مدرسه  ای  بچه های  برويد   .2
از  ببينيد  نگاه كنيد.  از تعطيلی  شماست، پس 

قفس آزادشده اند يا از سفر بازمی گردند؟
داخلش  بخواهيد  اجازه  مدرسه  مسئوالن  از   .3
رازمانی كه داير است، ببينيد. به زنگ تفريح  و 
غيرمنطقی  داليل  با  اگر  كنيد.  توجه  كالس ها 

چنين اجازه ای ندادند، يك جای كار می لنگد.
4. اگر در راهروها راه رفتيد و ديديد چند بچه 
بهشان  كسی  و  شده اند  اخراج  كالس  بيرون 

رسيدگی نمی كند، اين مدرسه روی هواست.
فقط  و  درنمی آمد  كالس ها  از  جيکی  اگر   .5
همه چيز  فاجعه!  يعنی  بود،  معلم ها  صدای 
بار  را مثل سرباز  بچه  ها  و  دارد ديکته می شود 
بچه ها  صدای  و  سر  كالس ها  از  اگر  می آورند. 
بلند بود و كسی هم دعوايشان نمی كرد، يعنی 

مشغول فعاليتهای لذت بخش هستند.
6. كاش مدرسه ای كه انتخاب می كنيد، معلمانش 

غير از گچ و ماژيك از فيلم و نمايش و نقاشی و 
انواع كارهای دستی و كتاب و مجله غيردرسی و 

موسيقی هم برای يادگيری استفاده كنند.
7. آدم حاضر است جانش را بدهد برای مدرسه ای 
كه فعاليت ها در بستر »گروه »ها باشد تا بچه ها 
تك به تك باهم رقابت نکنند و در بزرگسالی هم 

بلد باشند با ديگران كار كنند.
8. آزمايشگاه، كتابخانه و كارگاه را با دقت رصد 
كنيد. نه كه صرفاً مجهز و بزرگ باشند؛ ببينيد 

دارند خاک می خورند يا فعالند؟
9. اگر بر ديوارها عکس و اسم همه بچه ها بود، 
تا سوم  اول  رتبه های  فقط  اگر  اما  است.  خوب 
مقايسه   فضای  كه  می دهد  هشدار  ديديد،  را 

بچه هاست.
اگر  كنيد.  تماشا  را  افتخارات  تابلوهای   .10
تمركزشان بر آزمون های كمك آموزشی هاست يا 
قبولی كنکور )آن هم بدون ذكر رتبه و دانشگاه ( 
خود  ترقی  ابزار  را  بچه ها  كه  بترسيد؛  آنها  از 

می دانند.
ورزشِی  و  هنری  خاص  افتخارات  معموالً   .11
بچه ها مال مدرسه نيست؛ مثاًل طالی مسابقات 
و  استان.  تکنوازی  اول  رتبه  يا  كشوری  شنای 
حتی رتبه دورقمی كنکور. بخش زيادی از اين 
موفقيت ها محصول برنامه ريزی خانواده هاست و 
كالس های بيرون. كافی است مدرسه بهشان بها 

دهد و تشويقشان كند.
تشويق ها  و  تنبيه  بپرسيد  خانواده ها  از   .12
چطوری است؟ اگر به بچه ها »باج« می دهند كه 
اما  نرويد.  درنيايد، طرفشان  مادر  و  پدر  صدای 
بار  اگر حمايتگرند و بچه را هم مسئوليت پذير 

می آورند، خوب است.
اوليا و  انجمن  آيا  بپرسيد  از پدر و مادرها   .13
مربيانشان تزيينی است يا وسط گود؟ اگر دومی 
بود يعنی بعداً كه بچه شما آنجا درس بخواند و 

حرفی داشته باشيد، خوب شنيده می شود
چه  اطراف  اين  در  بپرسيد  مدير  .14.از 

اگر  می كند؟  پيشنهاد  را  ديگری  مدرسه های 
كرد،  راهنمايی  شما  بچه  مشخصات  اساس  بر 
مدرسه اش را دودستی بچسبيد. اگر جای ديگری 
را قابل ندانست يا كاًل اهميت نداد، شما هم به 

مدرسه اش اهميت ندهيد.
است.  مدرسه  »مدرسه،  گفت:  كسی  اگر   .15
مگر ما كجا درس خوانده ايم و بزرگ شده ايم؟« 
قابل  ايشان  رشد  روند  نيست  معلوم  هرچند 
زمان  كه  است  اين  معنی اش  اگر  باشد!  دفاع 
سفر الزم نيست در هتلی لوكس اقامت كنيم، 
درست است. اما اگر منظور اين است برويم وسط 

جنگلی خطرناک بخوابيم، خنده دار است!
16. به نام مشهور مدرسه اكتفا نکنيد. بعضی ها 
دارند نان سال های قبلشان را می خورند و برخی 
هم تبليغ خوب كرده اند. شما با معيارهايی كه در 
برويد.  پيش  می دانيد،  باارزش  فرزندتان  تربيت 
رسم،  و  اسم  بی  محلِی  مدرسه های  از  بسياری 

خاطره  ابدی آدم ها شده اند.

بچه ام را به کدام مدرسه بفرستم؟
 دکتر خالد توکلی - جامعه شناس

مدتی است كه دو تصوير متضاد در قاب اقتصاد ايران جلوه نمايی 
و ممات،  تقالی حيات  اقتصادی در  بنگاه های  می كند. درحالی كه 
فشارهای كمرشکنی را تحمل می كنند و آينده روشنی برای خود 
نمی بينند، ارزش سهام آ نها به صورت جهشی افزايش پيدا می كند. 
در يك طرف رشدهای »ساالنه« صفر يا منفی توليد و رشدهای منفی 
بزرگ سرمايه گذاری قرار دارد و در طرف ديگر رشدهای »روزانه« باال 
و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چيست؟ چرا مزاج بنگاه ها بلغمی 

است و مزاج بورس صفراوی؟
گروهی خوشحالند به خاطر اينکه تصور می كنند نه تنها غول سركش 
نقدينگی به زنجير كشيده شده، بلکه حتی عرصه هدايت به پول هم 
تسری پيداكرده و آن نيز سربه راه شده است. براساس اين نوع نگاه، 
بازار سرمايه می تواند »منزلگاه« مطلوب نقدينگی باشد، با اين اميد كه 
بتواند توليد را از تله كمبود منابع مالی خارج كند. سال ها است اين 
اشتباه بزرگ ترويج می شود كه خلق نقدينگی در مقياسی فراتر از رشد 
طبيعی اقتصاد، يعنی كمك به تأمين مالی توليد و سرمايه گذاری. اين 
برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدايت نقدينگی می بيند. تصور 
می شود راهی وجود دارد كه بتوان منزلگاه نقدينگی را از مصرف به 
توليد تغيير داد. در اين تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می شود 

هم مشکل كمبود منابع مالی بنگاه های اقتصادی. 
حجم نقدينگی درحالی كه در پايان سال 1396، حدود يك ميليون 
و پانصد هزار ميليارد تومان بوده، در خوش بينانه ترين حالت، تا قبل 
از پايان سال 1399 به بيش از 3 ميليون هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد.طی دو سال 1397 و 1398، بيش از 900 هزار ميليارد تومان 
به حجم نقدينگی اضافه شده كه بيش از 600 هزار ميليارد تومان آن، 
تنها در سال 1398 اتفاق افتاده است. بديهی است در هيچ سناريويی 

ميزان افزايش نقدينگی در سال 1399 كمتر از 600 هزار ميليارد 
تومان نخواهد بود. توجه داشته باشيد كه برای اين ميزان افزايش 
در حجم نقدينگی، برای آنکه تورم شتاب نگيرد، الزم بوده است كه 
توليد از رشد بسيار بااليی برخوردار باشد. اما همه می دانيم كه ظرف 
دو سال گذشته توليد ناخالص داخلی برحسب منابع مختلف آماری- 
به اندازه 5/ 11 درصد كوچك تر هم شده است. معنی ملموس تر اين 
كوچك تر شدن آن است كه اگر از كل توليد ناخالص داخلی سال 
1396، ارزش افزوده دو بخش كشاورزی و ساختمان را به طور كامل 
حذف كنيم، به ميزان توليد ناخالص داخلی پايان 1398 می رسيم! 
به  قيمت ها  عمومی  قابل توجه سطح  افزايش  با  فقط  نامعادله  اين 
تعادل می رسد. مانند اين است كه ما 10 هزار تومان داشته ايم و 5 
عدد سيب. حاال 20 هزار تومان داريم و 4 عدد سيب. بديهی است 
درنتيجه اين دو تغيير، قيمت هر عدد سيب از 2 هزار تومان به 5 
هزار تومان افزايش پيدا خواهد كرد. پس در يك طرف رشد باالی 
نقدينگی قرار دارد و در طرف ديگر حجم كاهنده كاال و خدمات. 
وقتی چنين دركی در صاحبان نقدينگی شکل می گيرد، طبيعی است 
واكنش آنها در نقطه ابتدا اين نخواهد بود كه به مغازه مراجعه كنند 
و ماست و شير بيشتر بخرند، بلکه آنها در تالش خواهند بود كه در 
گام اول، از ارزش دارايی هايشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت 
كنند. پس سراغ بازار دارايی می روند. بازار دارايی با هجوم نقدينگی 
مواجه می شود و جهش ها در اين بازار شکل می گيرد.وقتی قيمت 
انواع دارايی افزايش پيدا می كند، در گام بعدی، صاحبان كوچك و 
بزرگ اين دارايی های قيمتی، به فکر می افتند كه بخشی از اين منابع 
افزايش يافته را تبديل به كاالهای مصرفی زندگی خود كنند. بنابراين 
بخشی از اين دارايی ها را می فروشند و سراغ كاالهای مصرفی می روند. 
پس جهش های قيمتی در بازار دارايی تعديل می شود و در مقابل، 

افزايش جديد قيمت ها در بازار شکل می گيرد. مثاًل در يك مرحله 
قيمت پرايد به عنوان يك دارايی، افزايش جهشی پيدا می كند. اين 
مالك آن است در  پرايد دست دوم كسی كه  ارزش  باعث می شود 
مقايسه با سطح درآمد آن فرد، افزايش پيدا كند. او به فکر می افتد كه 
بخشی از اين ارزش جديد را تبديل به منابع مالی كند و كاال و خدمات 
موردنياز خود را فراهم كند. .پس اين پرايد دست دوم را می فروشد و 
به جای آن يك موتورسيکلت می خرد تا بتواند مابه التفاوت را صرف 

رفع نيازهای غذايی روزانه خود و خانواده كند.مشاهده می كنيم كه 
نقدينگی ابتدا قيمت پرايد را به عنوان دارايی زياد كرد و بعد تبديل 
به تورم شد. همين سازوكار در مورد قيمت سهام هم برقرار است. 
بازار دارايی »پلی« است برای عبور اين نقدينگی برای رسيدن به 

مقصد نهايی.
مهم اين نيست كه نقدينگی تازه توليدشده به كدام بازار نرود و به 

كدام بازار برود؛ چراكه درنهايت به تورم تبديل خواهد شد.

»لب كارون«، جنوبی ها را سرحال می كند. همگی با 
كارون خاطره دارند. آفتاب داغ اهواز اما فقط مهلت 
می كند.  فراهم  را  رودخانه  جوار  در  شب نشينی 
آنقدر هست كه  با كارون  اهالی خوزستان  پيوند 
حتی شب ها بوی نامطبوع برخاسته و تحميل شده 
بر آن را تحمل می كنند و كنارش قدم می زنند. اين 
حال و روز چندساله كارون است. اما اين روزها حال 
ناخوش كارون ناخوش تر شده است. كارون كم آب 

شده و بوی تعفن آن افزايش يافته است.
به  كه  است  سال  چندين  كارون  پرآب  رودخانه 
محل تخليه پسماند و فاضالب شهری و صنعتی 
لوله های  می گويند  محلی ها  است.  شده  تبديل 
فاضالبی كه به كارون ختم می شوند قابل مشاهده 
است. تابستان ها با افزايش دمای اهواز، شدت بوی 
نامطبوع رودخانه هم بيشتر شده و اهالی را آزار 
می دهد. افزايش فاضالب ورودی تأثير منفی هم 
برگونه های گياهی و جانوری رودخانه گذاشته و 
تعداد آنها را كم كرده است. اما آنچه در چند سال 
اخير به همه مشکالت كارون افزود، تأثير احداث 
سدهای متعدد و پروژه های انتقال آب و بی توجهی 

و  جوش  از  را  رودخانه  اين  كه  است  كارون  به 
خروش انداخته است.

انباشت رسوبات در كارون
به دير اليروبی  اهواز می گويند كارون دير  اهالی 
گرفته  را  رودخانه  توان  مسئله  همين  و  می شود 
وارد  ميزان رسوبات  نيز  اخير  است. در سال های 

شده و تجمع يافته در رود، افزايش داشته است.
اهالی  از  و  محيط زيست  فعال  نيك فلك،  رضا 
خوزستان به همشهری می  گويد: »ميزان رسوباتی كه 
از باالدست وارد كارون می شود زياد است. استان های 
زاگرسی همچون لرستان و چهارمحال و بختياری كه 
در باالدست قرار دارند، فرسايش خاک زيادی دارند و 
اين خاک به كارون رسيده و در آن رسوب می كند.«

جنگل های  نابودی  اتفاق،  اين  داليل  از  يکی 
گرفتن  آتش  دام،  بی رويه  چرای  است.  زاگرسی 
متعدد جنگل ها و از بين رفتن درختان جنگلی به 
داليل مختلف، خاک را سست كرده و با كمترين 
بارندگی، آن را دچار فرسايش و تخريب می كند. 
اتفاق در زمان بروز سيالب رخ  نوع شديدتر اين 
استان های  برخی  كه  سال98  سيالب  می دهد. 

غربی و خوزستان را درگير كرد، رسوبات بسياری 
همراه خود به كارون آورد و حاال اين رسوبات در 

بستر رود،  آرام گرفته اند.
در  كه  رسوباتی  »حجم  می گويد:  فلك  نيك 
شد  وارد  كارون  رود  و  خوزستان  به  سيالب98 
 بی سابقه بود و متأسفانه اليروبی نيز صورت نگرفته 
است. سال هاست دستگاه اليروب تنها در يك نقطه 
مستقر است و اقدام خاصی انجام نمی شود.« اكنون 
اگر چاره ای برای رسوبات انباشته شده نشود، كارون 
ديگر توان ايستادن در برابر سيالب كوچك را هم 

نخواهد داشت و اين مسئله نگران كننده است.
پروژه های ناتمام سد و انتقال آب به جز رسوبات و 
انباشتگی آن در كف رودخانه، كارون با خشکی و 
كم آبی هم مواجه شده كه به گفته نيك فعال، فعال 
محيط زيست منطقه، بی سابقه است. او می گويد: 
» دبی آب هر ساله در تابستان كاهش می يابد و 
بخش هايی از رودخانه خشك می شود. اما امسال 

اين خشکی بی سابقه است.«
زياد  را  رود  تعفن  بوی  كارون،  آب  دبی  كاهش 
می كند. همان اندازه كه اصفهان با خشك شدن 

زاينده رود پژمرد، كارون هم با خشکی و كم آبی 
از  يکی  می كند.  خراب  را  خوزستان  اهالی  حال 
و  پروژه های سدسازی  اجرای  اين شرايط،  داليل 
انتقال آب رودخانه است. پروژه هايی همچون تونل 
انتقال 225ميليون  با  كوهرنگ  و سوم  اول،  دوم 
مترمکعب آب در سال توسط هر تونل به زاينده رود، 
تونل چشمه لنگان، تونل خدنگستان، تونل قمرود با 
حجم انتقال آب 250ميليون مترمکعب در سال به 
شهر قم، تونل بهشت آباد كه با وجود مخالفت های 

يك  است  قرار  و  شده  آغاز  آن  اجرای  چندباره 
ميليارد مترمکعب آب را ساالنه به كوير مركزی 
منتقل كند. نيك فلك اين را هم می گويد كه برخی 
ديگر از پروژه ها، روی كارون اجرا نشده اما فعاليت 
است.  گذاشته  كارون  دبی  روی  منفی  تأثير  آن 
همچون احداث سد كمال صالح روی رودخانه دز، 
اما از آنجا كه دز به كارون می پيوندد، احداث اين 
سد ميزان حجم آب ورودی به كارون را كاهش 

داده است.

کارون بخشنده خشک می شود؟

 دکتر مسعود نیلی 

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

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

1. آقای کاظم مالحی فرزند کریم دارای کدملی 6629587758 بشناسنامه 8787 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 195/24 مترمربع قسمتی از پالک 
49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان چمران نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت 

اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
2. خانم نصرت حریزاوی منش فرزند خچیور دارای کدملی 6629584651 بشناسنامه 8477 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 231/60 مترمربع 
قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان مطهری نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه 

مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی لفته حریزاوی.
3. آقای محمد عباسی فرزند فرحان دارای کدملی 6629518497 بشناسنامه 1865 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 383/39 مترمربع قسمتی 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان طالقانی نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به 

تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی میرفرحان عباسی.
4. آقای مجید خالدی فرزند عبدالزهرا دارای کدملی 6629728327 بشناسنامه 379 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 167/10 مترمربع قسمتی از 
پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان نبوت نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت 

اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
5. آقای ناصر حمید فرزند عبدالرحمن دارای کدملی 6629825403 بشناسنامه 14 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 231/20 مترمربع قسمتی 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به 

تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
6. آقای هاشم خالدی فرزند نظام دارای کدملی 6629650697 بشناسنامه 1390 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 162/23 مترمربع قسمتی از پالک 
49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 40 متری نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت 

اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
7. آقای مجتبی مهدیان مارانی فرزند عبداالمام دارای کدملی 662996290 بشناسنامه 6888 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 218/88 مترمربع 
قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه 

مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
8.آقای سعید زهیری فرزند ناصر دارای کدملی 6629713923 بشناسنامه 184 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 179/63 مترمربع قسمتی از پالک 
49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت 

اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
9.آقای جواد غبیشاوی فرزند سلطان دارای کدملی 6629543750 بشناسنامه 4386 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری - مسکونی بمساحت 156/62 
مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهیدمطهری نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه 

نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
10.آقای ابراهیم سلمان صویالتی فرزند حمید دارای کدملی 6629901411 بشناسنامه 7 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 198/58 مترمربع قسمتی 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان آزادگان نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به 

تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.

11.آقای مسعود حمید فرزند عزت اله دارای کدملی 1911112716 بشناسنامه 353 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 174/22 مترمربع قسمتی 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان امام علی علیه السالم نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام 

السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
12.آقای عبدالعلی حمید فرزند مطیر دارای کدملی 6629690958 بشناسنامه 686 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 149/90 مترمربع قسمتی از 
پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان بعثت نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت 

اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
13.آقای جاسم بدری فرزند حسن دارای کدملی 6629978331 بشناسنامه 8472 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 275/41 مترمربع قسمتی 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان چراغزاده غربی نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه 

مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
14.آقای غالم شریفی فرزند عبدالحسین دارای کدملی 6629540948 بشناسنامه 4105 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 174/10 مترمربع قسمتی 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان امام علی علیه السالم نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام 

السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
15.آقای عبدالعلی حمید فرزند مطیر دارای کدملی 6629690958 بشناسنامه 686 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 165/91 مترمربع قسمتی از 
پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان توحید نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به 

تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
16.خانم جمیله شریفی فرزند جلیل دارای کدملی 6629752058 بشناسنامه 189 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 223/40 مترمربع قسمتی از 
پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان دامغانی نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به 

تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
17. آقای جواد غبیشاوی فرزند سلطان دارای کدملی 6629543750 بشناسنامه 4386 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 269/54 مترمربع قسمتی 
از پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان شهید مطهری نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه 

مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
18. آقای جواد قنواتی زاده فرزند عبدالنبی دارای کدملی 6629822447 بشناسنامه 74 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 172/76 مترمربع قسمتی از 
پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 22 بهمن کوچه شهید محسنی نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه 

نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
19. آقای عبدالعلی حمید فرزند مطیر دارای کدملی 6629690958 بشناسنامه 686 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 141/07 مترمربع قسمتی از 
پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان بعثت نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت 

اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
20. آقای حمید اموری فرزند رمی دارای کدملی 6629554957 بشناسنامه 5506 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 165/36 مترمربع قسمتی از پالک 
49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 15 متری پانصد دستگاه نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه 

مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
21. آقای محمود چعبی فرزند ماهور دارای کدملی 6629531833 بشناسنامه 3195 صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 189/73 مترمربع قسمتی از 
پالک 49 اصلی واقع در بخش 3 رامهرمز - رامشیر به آدرس رامشیر خیابان 25 متری کوی دادگستری نسبت به سه دانگ عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام 

السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر و ششدانگ اعیان و سه دانگ عرصه دیگر از مالکیت رسمی حمید حسنی.
باغدار -سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز

تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/10                    تاریخ انتشار نوبت دوم:99/04/25
شماره ارشاد :   3/ م /الف 99/4/3 

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

خداحافظ مدافع سابق تیم شاهین
سیروس گرجستانی بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون و بازیکن سابق تیم فوتبال 

شاهین درگذشت.
در روزهای خبر بد کم نیست درگذشت سیروس گرجستانی بازیگر محبوب سینما 
و تلویزیونی نیز برتلخی اخبار اضافه می کند. او بیش از 40 سال فعالیت مستمر 
و جدی در عرصه بازیگری داشت و نقش های خاطره انگیز زیادی از او به یادگار 

مانده اند.  او امروز و  در سن 76 سالگی براثر سکته قلبی درگذشت.
این نکته جالب است که  سیروس گرجستانی آنقدر در زمینه بازیگری خبره و قوی 
بود که کمتر کسی به این فکر می کرد که او زمانی یک دفاع وسط حرفه ای فوتبال 

بوده است.
سیروس گرجستانی در دوران اوج تیم شاهین در پست دفاع وسط برای این تیم 
بازی می کرده است. تیمی که بزرگانی مثل همایون بهزادی و حمیدشیرزادگان و 
بسیاری دیگر از ستاره های تاریخ فوتبال ایران را در خود داشت. ماجرا احتماالً مربوط 
به حول و حوش دهه چهل است زمانی که شاهینی ها تیم ملی را قرق کرده بودند:«  
آن موقع که دبیرستان بودم چهار سال تیم فوتبال شاهین سابق بودم. خیلی کوبیدم 
بروم تیم ملی. رفقای من مثل همایون بهزادی و حمید شیرزادگان رفتند تیم ملی 
و من خیلی ناراحت بودم چرا نرفتم، ولی دیپلم که گرفتم حساب کردم باید کار 
کنم. ما زیاد دارا نبودیم. پدرم ندار بود. باید از پس مخارج زندگی برمی آمدم. آن 
موقع باشگاه ها پول نمی دادند. مجبور شدم در آن دورانی که می کوبیدم بروم تیم 
ملی برم، پی کار باشم تا پول درآورم. این شد که ورزش را کنار گذاشتم و در اداره 

تئاتر استخدام شدم.«
گرجستانی هرچند به تیم ملی فوتبال نرسید و مجبور شد فوتبال را کنار بگذارد اما 
در بازیگری توانست سال ها در سطح اول حضور داشته باشد. او که در بازیگری و در 
همان نقش های کوچک ابتدایی توانایی های خودش را نشان داده بود هرچه گذشت 
و پخته تر نقش های مهم تری را گرفت و تبدیل به یکی از ستاره های تلویزیونی در 

سال های اخیر شد. 
روحت شاد آقای مدافع سابق شاهین.آقای سیروس گرجستانی.

روزجهانی خبرنگار بهانه ای برای
یادی از یک خبرنگار قلم ورزش

 استاد محمد بدخش
در روز جهانی خبرنگار و در آستانه مولود باسعادت آقا امام رضا)ع(هشتمین امام 
شیعیان جهان بهانه ای شد، تا یادی از خبرنگاران به  میان آید، خبرنگارانی که با 
تالش و قلم خویش آنچه در جوامع بشری رقم می خورد را اطالع رسانی میکنند ، 
در میان این خبرنگاران قشر قلم ورزش هم فعالیت خاص خود را دارد و همیشه 
سعی می نماید ، واقعیت فضای ورزش را نگارش کند قلم ورزش و فضای ورزش 
خوزستان خبرنگارانی را به خود  دیده که گاهی گمنام قلم زدند و آرام  و بدون 
حاشیه قلم خود را بدلیل کهولت سن و یا بازنشستگی ، به بایگانی تاریخ سپردند 

و رفتند.   
آن،  درشت  و  ریز  مدیران  و  ورزش  اهالی  همه  شهادت  به  خوزستان  ورزش 
مظلوم ترین، بی ادعاترین و پرتالش ترین ، خبرنگاران را تجربه کرده است که سالها 
بدون چشم داشت مالی و فقط به عشق کارشان و تعصب نسبت به ورزش استان 
صادقانه فعالیت کردند، وهم اکنون نسل بعدی آنان،  راه پیشکسوتان قلم ورزش 
را در خوزستان ادامه می دهند ،یکی آز این خبرنگاران، که  چهره آرام و خوش رو 
و سرشار از متانت و محبوبیت و مرام ارزشی ورزشی ایشان در میان اهالی ورزش 
زبان زد خاص و عام بود. خبرنگار پرتالش خبرگزاری ایرنا بود که اینک بدلیل 

بازنشستگی و بیماری و کهولت سن خانه نشین شده است .
استاد محمد بدخش آز نسل دهه پنجاه  قلم ورزش خوزستان بشمار می آید که  
همیشه از قلم وامانت داری حمایتی  این مرد بزرگ نسبت به ورزش خوزستان  به 
نیکی یاد می شود ، ما خبرنگاران قلم ورزش  ، ضمن تبریک روز جهانی خبرنگار 
امانت داری قلم ورزش،  این پیشکسوت و پیر دیرقلم ورزش و معلم اخالق  به 
امیدواریم مسئولین ورزش استان ، به همراه مدیران باشگاه های مطرح تیمداری 
در ورزش  و کانون های مدعی حمایت از پیشکسوتان ورزش ترتیبی اتخاذ نمایند 
تا الاقل در زمان حیات این چهره های ماندگار ورزش استان از مقام شامخ کسوتی 
که در فضای ورزش و قلم ورزش دارند تقدیر بعمل آوردند. ورزش خوزستان مگر 

چند نفر،  هم چون محمد بدخش، حسن اهوازی و جلیل صفری را بعنوان کسوت 
واقعی قلم ورزش دارد،؟  

ای کاش قدر بزرگان درقید حیات ورزش و قلم ورزش را بدانیم و بخواهیم بدانیم و 
از آن ها به طریقی دلجویی و قدرشناسی کنیم .

 سیدمهدی ابوس

سیدمهدی ابوس
مدیر شرایط سخت فوتبال کیست؟

فراز و نشیب  فوتبال می شود منظور  از شرایط سخت  وقتی صحبت 
جدول لیگ یا  نبود اعتبارات مالی وعدم  حمایت مسئولین نیست؛ بلکه 
منظور شرایط سخت فوتبال آن زمان در نوع اجرا و موفق بودن است. 
انانکه عمری در ورزش و فوتبال  خوزستان  حضور دارند با شنیدن جمله 
شرایط سخت فوتبال ناخدا گاه ذهنشان به سمت وسوی دهه شصت 
معطوف میشود، همان ایامی که جنگ نابرابر  فضای کشور و بخصوص 
خوزستان را تحت شعاع قرار داده بود در آن شرایط سخت فعالیت فوتبال 
در قالب  یک ورزش و یا سرگرمی اجتماعی،  برای خیلی ها معقول نبود 
اما فوتبال انگیزه ای شد تا امید مردم و بخصوص جوانان هم چنان جاری 
و ساری باقی  بماند ، در آن شرایط دفاع از وطن با به تن کردن لباس 
رزم مقابل دشمن و ایستادگی در مستطیل سبز فوتبال  مقابل حریفان 
ورزشی یک  هدف شده بود،  هدفی که نشاط آور بود،  و باهمت مردان 
نیک آن  شرایط سخت  فوتبال تبدیل به شکوفای ورزشی و ارزشی 
گردید، در آن زمان و دقیقاً در نیمه اول سال 1360 مدیری پا به عرصه 
هدایت فوتبال خوزستان گذاشت که خود از جنس خالص و بومی فوتبال 
بود، دروازه بانی بلندقامت که بنا به اعتقادی که داشت از خیر به تن کردن 
پیراهن تیم های خاص گذشت و مسئولیت حراست یک تیم کارگری 

بنام ایرانگاز را عهده دار شد.
انقالب   پابه رکاب  جوانان  دیگر  چون  هم  اسالمی  انقالب  ایام  در  او   
ارزشی و  بعنوان یک رزمنده گمنام  شد و در فضای جنگ تحمیلی 
فرهنگی تالش می کرد، اما نوع تالش و مدیریت خاص این جوان نظر 
تصمیم گیرندگان ورزشی  و فوتبال وقت استان را بخود جلب کرد تا 
دعوت بکار و هدایت مستطیل سبز پرمخاطب فوتبال را با داشتن چندین 
و چند ده مدعی مالکیت عهده دار شود این مدیر فوتبالی می گوید، خودم 
هم باورم نمی شد چنین جایگاهی با آن همه کسوت و بزرگان  مدیریتی 

نصیب من شود ؟
او آمد و مسئول فوتبال خوزستان شد، این مدیر صراحتاً می گوید برای 
موفقیت، همکاری و حضور تالش بی نظیر و بدون چشمداشت مربیانی 
ذلفی،  محمد  یرف،  اهل  جاسم  پرتر،  رضا  اهوازی،  چون، حسن  هم 
زنده یاد ملک زاده ، مرحوم هوشنگ عبدی زاده، اسکندر کوتی و بهرام 
براتوند را هرگز فراموش نمی کنم چون این قشر سکوی پر تاپ موفقیت 
فوتبال خوزستان شدند و فوتبال شرایط سخت، اگر توانست در ذهن 
اهالی فوتبال خوزستان و کشور باشکوه و ماندگار گردد ایثار این مربیان 
بود،پیشکسوت موردنظر امروز قلم ورزش به عنوان یک  مدیر شرایط 
سخت فوتبال،توانست در سال 1361 بعنوان  سرپرست تیم ملی فوتبال  
جوانان در رقابتهای جوانان آسیا به هواداران فوتبال کشور بنگالدش 
اقامه  به  ایرانی  شیعیان  می پنداشتند  که  آسیایی  مسابقات   میزبان 
نماز اول وقت اعتقادی ندارند، ثابت کند که در مورد ایرانیان عجوالنه 
قضاوت کردند، چراکه بعد از  پایان نیمه اول دیدار ایران  و بنگالدش که 
همزمان با اذان مغرب بود، در میان بهت همه تماشا گران بنگالدشی که 
خود در ورزشگاه در حال اقامه نماز بودند، تیم ایران با تشکیل  صفوف 
متشکل از بازیکنان و مربیان و همراهان بالباس مرتب و وضو گرفته و 
اقامه نمازجماعت مغرب به امامت سفیر وقت ایران  در وسط زمین 
فوتبال  نظرها را به خود جلب و این حرکت سرپرست تیم ملی بازتاب 
فراوانی در فضای فوتبال آسیا پیدا کرد. او هم چنین در دیدار خوزستان 
و تیم فارس در ورزشگاه تختی اهواز بعد آن پیروزی بزرگ خوزستان و 
هیجان تشویق بیش از سی هزار تماشاگر تا مرز سکته و بستری شدن 
در بیمارستان گلستان پیش رفت او کسی بود که سید حسن نصراهلل 
را در قالب تیم جنبش عمل یا به عبارتی  بجه های امام موسی صدر را 
به اهواز آورد تا یک بازی دوستانه در ورزشگاه تختی برگزار و به یادگار 
بگذار.این پیشکسوت مدیریت فوتبال شرایط سخت کسی نیست،  محمد 
رستم منش. محمد رستم منش، مردی از تبار خادمین واقعی انقالب و 

دفاع مقدس و اهل بیت عصمت و طهارت است خادمی که خدمتش در 
فضای فوتبال دهه شصت غیرقابل انکار است. 

او می گوید انانکه در فوتبال شرایط سخت سهم حضور داشتند، صادقانه  
بادلشان و بدون دریافت پول و امتیازات زیرمیزی و سفارش های پشت 
پرده، کارکردند و مزدشان ،همان لبخند و شادی آن تماشاگرانی بود که 
به عنوان سرمایه فوتبال  روی سکوهای داغ تابستان و سرد زمستان در 
ورزشگاه همراه و همگام بودند در آن فوتبال پول نبود اما غیرت و همیت 

فراوان دیده می شد.
 اما  فوتبال امروز علمی بودنش،حرفه ای نشان دادنش و مدعی صنعتی 
شدنش بر مبنای بساز و بفروش های غیراستانداردی است که با یک 
پس لرزه آوار می شود، فوتبال امروز ، فقط مدعی ساز است، نه کشفی 
در بردارد و نه استعدادی نمایان کرده و صراحتاً باید گفت ژن فوتبال 
را تغییر دادند تا به اهداف خاص برسند. ژن آن  فوتبال سنتی شرایط 
سخت،  دارای ارزشهای حرمتی و پهلوانی و رفاقتی و الگوساز بود، اما ژن 
فوتبال امروزی که علم و صنعت را فقط  یدک می کشد چیزی جز اینی 
که شاهدش هستیم نیست . در فوتبال امروز فقط شعار چقدر می دهی 
حمایت کنم،چقدر می دهی تابمانی و چقدر می دهی گل بزنم،  بعنوان 
یک اصل گردیده و چه زیباست، ختم کالم پیشکسوت ارزشی فوتبال 
امروز ما که می گوید، خیلی وقت است مربیان و بازیکنان و پیشکسوتان 
آن فوتبال شرایط سخت ،دیگر در فضای فوتبال و حتی ورزش امروز 
دیده نمی شوند و به عمد آنان را حذف نمودند  چون این قشر خور ساخته 
و ارزشی فوتبال  خانه نشینی را بر بی حرمت شدن ترجیح میدهند و بنده 
قلم ورزش میخواهم یادآور شوم رستم منش و امثال آن که اینک سرشار 
از تجربه هستند چرا باید خانه نشین و دور از فضای ورزش و تیمداری 

فوتبالی باشند ؟!؟
امروز نام محمد رستم منش میتواند بعنوان یک مشاور مدیریتی فوتبالی 

ورزشی وزن و اعتبار هر تیمی را افزایش دهد.

معرفی یک پیشکسوت
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مهدی اسکندری - کالس یازدهم 
مدرسه خواجه نصیر .عضو باشگاه کتابخوانی تشکوه .

مربی خانم مرادیان.دربخش خاطره نویسی

فاطمه سماعی باغبدرانی - کالس یازدهم
مدرسه شاهدمطهره .عضو باشگاه کتابخوانی تشکوه و کاکایوسف   

رامهرمز .مربی خانم  مرادیان

محسن اسکندری - کالس هفتم 
مدرسه شهید قتواتی پور . عضو باشگاه کتابخوانی تشکوه  و 

کاکایوسف رامهرمز .مربی خانم مرادیان .بخش فیلم

ستایش سرکهکی - کالس ششم 
مدرسه حضرت  خدیجه .س.عضو باشگاه کتابخوانی تشکوه و 

کاکایوسف رامهرمز .مربی لیال مرادیان در بخش خاطره نویسی کرونا

بهار کمایی.کالس پنجم دبستان.
مدرسه دکتر شهریاری.عضو باشگاه کتابخوانی گل مریم.

مربی خانم بهوندی

رقیه اعتمادی .کالس ششم .مدرسه شهیده مریم حسین 
نژادیان .عضو باشگاه کتابخوانی حسین نژادیان .

مربی خانم عالیه ممبینی

رضوان اعتمادی .کالس ششم مدرسه مریم حسین نژادیان.
عضو باشگاه کتابخوانی حسین نژادیان رامهرمز .

مربی خانم  عالیه ممبینی در بخش فیلم

ریحانه بیگدلی.کالس ششم مدرسه دکتر شهریاری.
عضو باشگاه کتابخوانی ده لقمه قصه.

مربی خانم بیگدلی در بخش فیلم

ریحانه جاشی .کالس ششم .
مدرسه شهید پورکیان .باشگاه کتابخوانی جاده دانایی .

مربی خانم فرهمند

بهاره دیلمی.کالس ششم.
مدرسه دکتر شهریاری .باشگاه کتابخوانی باغ قصه.

مربی خانم بنت الهدی حیدر نژاد

یاسمن نوذری.کالس ششم مدرسه مریم حسین نژادیان. 
عضو باشگاه کتابخوانی حسین نژادیان رامهرمز.

مربی خانم  عالیه ممبینی. بخش فیلم

علی رضا کریمی.کالس سوم. مدرسه کوشندگان.عضو 
باشگاه کتابخوانی تشکوه  و کاکایوسف رامهرمز.

مربی خانم مرادیان.بخش فیلم مشترک

ترنم کریمی.کالس اول ابتدایی.
مدرسه پروین اعتصامی .عضو باشگاه کتابخوانی تشکوه.

مربی خانم مرادیان

روژان مرادی.کالس چهارم مدرسه دکتر شهریاری .
باشگاه کتابخوانی مهروماه رامهرمز.

مربی خانم مریم بهمنی

میرجالل الدین کزازی  
نویسنده و استاد دانشگاه

از  یکی  تیرگان  جشن 
ایرانی  باستانی  جشن های 
است که در شمار جشن های 
آیینی به همان سان جشن های افسانه شناختی و 
اسطوره ای ایران جای می گیرد. جشن تیرگان در 
تیر روز، سیزدهمین روز از  ماه تیر برگزار می شود. 
هنجار بنیادین در جشن های ایرانی این است که 
در بسیاری از آنها جشن در روزی برگزار می گردد 
که همنام است با  ماه آن روز. جشن تیرگان جشن 
بزرگداشت تیر یا تشتر است. تشتر ایزد باران بوده 
است در ایران کهن، به همان سان نام ستاره ای 
است که نشانه برترین این ایزد است؛ ستاره ای که 
پیشینیان بر آن بوده اند هر زمان در آسمان پدیدار 
گرفت.  خواهد  باریدن  بسیار  باران های  می شود، 
باران و آب همواره ارزش آیینی و  ابر،  ایران،  در 
باورشناختی داشته است، زیرا از نگاهی فراخ، ایران 
همواره سرزمینی بوده است کم و بیش خشک. 
سرانجام  که  تیشتر  یا  تشتر  ایزد  روی  همین  از 
ایزدی  گرفته است،  کوتاهی  و  کاسته  فرو  تیر  به 

شمرده  می شده است بسیار گرامی و ارجمند، از 
همین روست که جشنی باشکوه را که به نام این ایزد 
نامیده می شده است و می شود، به پاس بزرگداشت 

او برمی گزارده اند؛ جشن تیرگان. من از این بیش 
درباره این ایزد سخن نمی گویم و به خاستگاه دیگر 
این جشن که خاستگاه افسانه شناختی و اسطوره ای 

است، اندکی می پردازم.
 از سوی دیگر جشن تیرگان جشنی است که به 
پاس  کاری بزرگ و بی مانند و ورجاوند که کماندار 
می شود.  برگزار  داد،  انجام  آرش  ایران  نام بردار 
هفت سال ایرانیان با تورانیان که به ایران تاخته 
بودند، گرم نبرد بودند. خشکی و تنگ سالی هم 
بود،  افزوده  بر دشواری ها و گرفتاری های جنگ 
به گونه ای که هم ایرانیان هم تورانیان در رنج افتاده 
بودند از تُُنک توشگی، نبرد هم به فرجام نمی آمد 
و سرانجام بر آن نهادند که به شیوه ای دیگر آن 

کشاکش و نبرد دیریاز را به پایان بیاورند. 
آن راه چاره که یافته بودند این بود که کمانداری 
از ایران تیری بیفکند و مرز میان ایران و توران 
راه چاره  این  تورانیان  بزند.  نشانه  تیر  آن  با  را 
را بسیار پسندیدند، آن را یکسره به سود خود 
پنداشتند، زیرا بر این باور بودند که تیر به هر 
هرگز  را  پهنه ای  تیزپر  و  باشد  پرشتاب  پایه 
برگزیده شد  در بر نخواهد گرفت، کمانداری که 
تا بدین کار شگرف دست بیازد، جنگ آوری پیر 
بود به نام آرش. او در روزی بر نهاده بر ستیغ کوه 
رویان در طبرستان برآمد همه توان و جان خود 

را در تیری که می خواست افکند، در دمید و فرو 
فشرد، تیر را درانداخت، تیر با نیرویی فراسوی و 
شگفت آور، بیابان ها، جنگل ها، دریاها، شهرهای 
گوناگون را درنوردید، در دور جای در کنده گردو 
بنی فرو رفت، در شهری به نام حلم در فرارود. 
افراسیاب تیر را نشان زده بود هنگامی که تیر 
را پس از زمانی دراز از آنجا به نزد وی آوردند، 
سخنی  و  دید  تیر  بر  را  خویش  مهر  و  نشان 
بیش نداشت که بر زبان براند مگر آنکه آن مرز 
را درست  و روا بشمارد و سپاه خود را از ایران 

بیرون بکشد. 
هنگامی که این تیر افکنده شد و آن مرز نشان 
پایان  به  هم  تُُنک توشگی  و  خشکسال  گرفت، 

آمد، باران های سیل آسا باریدن گرفت.
این رخداد فرخنده بنیاد انگیزه ای شد که ایرانیان 
جشن  را  آن  و  بشمارند  بزرگ  روزی  را  روز  آن 
بگیرند. به گمان بسیار، آمیختگی این دو جشن 
جشن  و  تشتر  بزرگداشت  جشن  یکدیگر:  با 
بزرگداشت آرش و تیر او بازمی گردد به واژه تیر 
معنی  در  هم  ایرانی  سپسین  زبان های  در  که 
آنچه با کمان می افکنند به  کار برده می شود و 

هم کوتاه شده نام تشتر است. 
با  است  جشنی  تیرگان  جشن  روی،  هر  به 
جشن  این  فرارسیدن  من  دوگانه.  کاربردی 
بشکوه بهین را به همه ایرانیان فرخ باد می گویم 
بتوانند در سرزمینی  و آرزو می برم که همواره 
 آباد و شکوفان و به دور از هر خشکی و کمی و 

کاستی و رنج و اندوه بزیند. ایدون باد.

تیرگان جشنی با کاربردی دوگانه
ادبیات

جاودانه های ادبیات کودک و نوجوان
ندارد  کم  کشور  هنری  عرصه های  بسیاری  همچون  کودک  ادبیات  حوزه 
نام آورانی که از جان مایه ذهن خود بر صفحه کاغذ راندند و نقش زندگی 
سرودند.  ادبیات کودک و نوجوان شاخه ای از ادبیات و اتفاقاً بسیار مهم است، 
زیرا کتاب های این »گونه« در دوره ای از زندگی خوانده می شوند که شخصیت 
و شناخت کودک در حال شکل گیری و رشد است. بنابراین بسیار مهم است 
چه نوع محتوا، مفاهیم، ارزش ها و جهان بینی از طریق این کتاب ها به کودک 
القا شود. نقش نویسنده و شخصیت وی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
و  برای کودکان  ادبی در رقم زدن تجربه های مهم  این گونه  اندازه خود  به 
نوجوانان اثر گذار است، کودک از طریق آثار خلق شده توانمند در این عرصه 
می تواند با زبان ساده تر با ارزش های جامعه، شرایط حاکم و درس های زندگی 
آشنا شود. از سویی می توان گفت عرصه نویسندگی کودکان و نوجوانان به 
واسطه مواجهه با مخاطبانی خاص و حساسیت شرایط سنی تاحدودی سخت تر 
از نویسندگی در عرصه بزرگسال است، اما کشور در این حوزه چون بسیاری 
عرصه های هنری و فرهنگی صاحب نامانی به خود دیده، از شتافتگان به دیار باقی 

تا آنان که هنوز توانمندانه قلم می زنند.
مهدی آذریزدی، پدر ادبیات کودکان و نوجوانان

نام مهدی آذریزدی برای نسل های قبل تر از کودکان امروز بسیار آشنا و دوست 
ادبیات کودک و نوجوان در سال  از رویدادهای حوزه  داشتنی است. یکی 
بود. شورای عالی  ادبیات کودک و نوجوان  نام  به  نامگذاری روزی   ،۱۳۹۱
انقالب فرهنگی در جلسه ۷۱۷ خود و بنا بر پیشنهاد شورای فرهنگی عمومی، 
روز ۱۸ تیر را به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان ثبت کرد، این روز، روز 
و  کودک  ادبیات  تاریخ  نویسنده  پرتیراژترین  آذریزدی  مهدی  درگذشت 

نوجوان ایران و کسی است که خود را وقف ادبیات داستانی کودکان کرد. 
مهدی آذریزدی روز ۲۹ اسفند متولد شد اما به دلیل احتمال دیده نشدن این 
در  نام  این  به  او  درگذشت  روز  نویسنده  این  تولد  جای  به  تقویم،  در  روز 
آمد. این نویسنده کودکان در سال ۱۳۰۰ در روستای خرمشاه در حومه یزد 
با اجداد زرتشتی متولد شد، او از هشت سالگی  در خانواده ای تازه مسلمان 
همراه پدرش در زمین رعیتی کار کرد و در ۲۰ سالگی از کار بنایی به کار در 
کارگاه جوراب بافی کشیده شد. پس از آنکه صاحب کارگاه جوراب بافی 
تصمیم به تاسیس دومین کتابفروشی شهر یزد گرفت، او را از میان شاگردان 
کارگاه به کتاب فروشی منتقل کرد، کار در کتابفروشی زمینه آشنایی او با اهالی 
شعر و ادب را فراهم کرد و پس از مدتی به تهران نقل مکان کرد و با معرفی 
همشهری خود حسین مکی در چاپخانه حاج محمد علی علمی واقع در خیابان 
ناصرخسرو مشغول به کار شد. وی در سن ۳۵ سالگی، پس از آنکه قصه ای از 
انوار سهیلی در چاپخانه توجهش را به خود جلب کرد به فکر ساده نویسی 
قصه آنطور که مناسب کودکان باشد افتاد؛ این ایده، زمینه ساز خلق جلد اول 
کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب شد که این کتاب در سال ۱۳۴۳ 
از سوی سازمان جهانی یونسکو مستحق دریافت جایزه شد. او ازدواج نکرد و 
هیچ گاه به کار دولتی هم مشغول نشد، تنها لذت زندگی اش کتاب خواندن بود 
و افزون بر نویسندگی به امور غلطگیری و فهرست اعالم نویسی تا سال های آخر 
زندگی اش ادامه داد. تاکنون ۲۳ عنوان کتاب از او منتشر شده است و از جمله 
آثار انتشاریافته از آذریزدی می توان به قصه های تازه از کتابهای کهن، گربه 

ناقال، گربه تنبل و حکایت منظومی به نام شعر قند و عسل اشاره کرد.
آذری یزدی جایزه یونسکو و نیز جایزه سلطنتی کتاب سال را پیش از انقالب 
۱۳۵۷ دریافت کرده بود و سه کتاب او توسط شورای کتاب کودک به عنوان 
کتاب برگزیده سال انتخاب شده بود. کتاب های وی از طرف »شورای کتاب 
کودک« نیز کتاب برگزیده سال شده اند، او در سال ۱۳۷۹ به سبب نگاشتن 
داستان های قرآنی و دینی، »خادم قرآن« شناخته شد. او در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در سن 
۸۷ سالگی در بیمارستان آتیه تهران درگذشت و در نزدیکی محل زندگی اش 

در یزد به خاک سپرده شد.
منوچهر احترامی با امضای »م. پسر خاله«

اگر بخواهیم از مشهورترین کتاب های کودک سخن بگوییم و از مردم بپرسیم، 
بی تردید کمتر کسی است که از حسنی نگو یه دسته گ« و ده شلمرود و دزده 
و مرغ فلفلی نام نبرد. اگرچه نام منوچهر احترامی با طنز و گل آقا گره خورده 
است، خالق کتاب هایی است که شمارگانش حاال به باالی چند ده میلیون جلد 

رسیده و چند نسل از کودکان با آن خاطره دارند.
منوچهر احترامی متولد ۱۳۲۰ تهران، طنزپرداز و از قدیمی ترین نویسندگان 
ادبیات کودک و نوجوان بود، وی در مدارس مروی و دارالفنون دوران تحصیل 
را طی کرد و از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. ولی هیچ گاه 
به وکالت و کار حقوقی روی نیاورد و سال ها به عنوان طنزنویس با نشریات 
مختلف همکاری داشت. وی طنزنویسی را جدی از سال ۱۳۳۷ با مجله توفیق 
آغاز کرد و با مطبوعات دیگر و رادیو و تلویزیون هم همکاری داشت. امضاهای 
مستعاری همچون م. پسرخاله و الف اینکاره از امضاهای اوست. احترامی در 
دوران حیاتش بیش از ۵۰ عنوان کتاب برای کودکان نوشته و منتشر کرده که 
»حسنی نگو یه دسته گل«، »خروس نگو یه ساعت«، »خرس وکوزه عسل« و 
»دزده و مرغ فلفلی« از آن جمله است. این نویسنده، بیست و سوم بهمن ۸۷ بر 
اثر نارسایی قلبی در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
امیرحسین فردی، معلمی برای نویسندگان کودک

کودک  داستانی  ادبیات  عرصه  فعال  و  نویسنده  فردی،  امیرحسین  زنده یاد 
و نوجوان بود. او سردبیری و مدیرمسئولی کیهان بچه ها را به مدت ۳۱ سال 
به عهده داشت و همچنین عضویت در شورای داستان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان از سوابق مسئولیت های اجرایی او محسوب می شود. او 
مجموعه داستان ها و رمان های متعددی را هم برای گروه سنی کودک و نوجوان 
خلق کرده است. البته مرحوم فردی پیش از هر چیزی به عنوان یک معلم و 
تربیت کننده نسلی از نویسندگان مشهور است. او زاده ۱۳۲۸ روستای قره تپه 
اردبیل بود که پنجشنبه، پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲، دچار مشکل تنفسی شد و در 
راه انتقال به بیمارستان لقمان درگذشت. قصه های گل بهار، یک دنیا پروانه و ی 

ک مشت نقل رنگی برخی از آثار این نویسنده اند.
علی اشرف درویشیان، نویسنده ای مدیون قصه های مادربزرگ

او خود بخشی  بود.  علی اشرف درویشیان زاده در سال ۱۳۲۰ در کرمانشاه 
که  است  قصه هایی  مدیون  را  کودکان  برای  نویسندگی  در  موفقیتش  از 
مادربزرگش برایش می گفت. او می گوید: در زندگی پای قصه خیلی از قصه 
گوها نشسته ام. اما مادربزرگم از همه آنها بهتر بود، به آنچه می گفت آگاهی 
داشت، افسانه را با آب و تاب و با سود جستن از متل ها و اصطالحات محلی 
بیان می کرد. آنها را با مسائل روز و نکته های موردعالقه ما می آمیخت. آرام و 

بی شتاب قصه می گفت و...
علی اشرف درویشیان بعد از گذراندن دوره مقدماتی دانشسرای عالی ۸ سال 
در روستاهای گیالنغرب و شاه آباد آموزگار بود. در سال ۱۳۴۵ رشته ادبیات 
فارسی را در دانشگاه تهران و دوره کارشناسی ارشد را در رشته روان شناسی 
تربیتی خواند. او در سال ۱۳۹۶ بعد از یک دوره بیماری طوالنی درگذشت. از 
جمله کتاب های او برای کودکان و نوجوانان می توان به مجموعه چهار جلدی 
سال های ابری، درشتی، کی برمیگردی داداش جان، رنگینه، ابر سیاه هزار چشم 

و معروف ترین آنها همراه آهنگ های بابام اشاره کرد.
صمد بهرنگی، خالق »ماهی سیاه کوچولو«

صمد بهرنگی، خالق ماهی سیاه کوچولو نویسنده ای تبریزی متولد سال ۱۳۱۸ 
است که شغل اصلی اش معلمی بود. او هم در کودکی زندگی سخت و همراه 
با فقر داشته است. برای تحصیالت رشته زبان و ادبیان انگلیسی را انتخاب کرد. 
بهرنگی بارها به دلیل سخنان اعتراض آمیزش از مدارس اخراج یا به پایه پایین تر 
اشاره  بی نام  و  تلخون  عادت،  به  می توان  او  داستان های  اولین  از  شد.  منتقل 
کرد. عالوه بر معلمی و نویسندگی او کار ترجمه از زبان های انگیسی و ترکی 

استانبولی نیز انجام می داد.
او شعر بعضی از شاعران معاصر مانند اخوان ثالث و فروغ فرخزاد را به ترکی 
برگردانده است. تاثیرگذارترین و مهم ترین کتاب صمد بهرنگی را می توان 
کتاب ماهی سیاه کوچول و دانست. بهرنگی در سن ۲۹ سالگی در رودخانه 
ارس غرق شد. از جمله داستان های صمد بهرنگی می توان به اولدوز و کالغ ها، 
کچل کفتر باز، یک هلو هزار هلو و ۲۴ ساعت در خواب و بیدار ی اشاره کرد. 
هرچند رفتن این نام آوران داغی عظیم بر عرصه نویسندگی کودک است اما در 
آسمان این هنر همچنان ستارگانی در حال درخششند، ستارگانی چون هوشنگ 
مرادی کرمانی، مصطفی رحماندوست، شکوه قاسم نیا، فرهاد حسن زاده، افسانه 

شعبان نژاد که عشق را در قلم راندن برای کودک تفسیر می کنند.

کتابخوانی »در  پویش مجازی  نخستین  برگزیدگان 
خانه با کتاب می مانیم« ویژه باشگاه های کتابخوانی 

خوزستان معرفی شدند.
 به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( در 
خوزستان، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خوزستان با اعالم این مطلب گفت: 
با  خوزستان  کتابخوانی  باشگاه های  جام  دبیرخانه 
هدف تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان خوزستانی 
جهت گفت وگو پیرامون کتاب های خوانده شده در ایام 

خانه نشینی، ادامه دار بودن فعالیت باشگاه ها در 
جلسات کتابخوانی کودکان و نوجوانان و استفاده از 
امکانات موجود در فضاهای مجازی جهت ترویج  و 

گسترش کتابخوانی در سراسر استان اقدام به برگزاری 
این پویش کتابخوانی مجازی کرد.

مرتضی جمشیدی افزود: از بین آثار رسیده به دبیرخانه 
جام باشگاه های کتابخوانی استان در دو بخش: کلیپ فیلم 
60 تا 120 ثانیه ای و مرور خاطرات کودکان و نوجوانان 
در مبارزه با شکست ویروس کرونا و نحوه برخورد با آن، 
پس از بررسی و داوری 20 نفر از شهرستان های بهبهان، 

رامهرمز و اهواز به بخش پایانی راه یافتند.
وی با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه پویش مجازی 
شهرستان  از  آثار  بیشترین  کرد:  تصریح  کتابخوانی 
اعضای  از  نفر   14 داوری  از  پس  که  بود  رامهرمز 
باشگاه های کتابخوانی این شهرستان به عنوان نفرات 

برتر معرفی شدند.
جمشیدی ادامه داد: نفرات برگزیده شهرستان رامهرمز 
در بخش فیلم متشکل از : »بهاره کریمی« از باشگاه 
باشگاه 10  بیگدلی«  »ریحانه  مریم،  گل  کتابخوانی 
»رژان  دانایی،  جاده  باشگاه  »ریحانه جاشی«  قصه، 
مرادی« باشگاه مهر و ماه، »بهاره دیلمی « باشگاه باغ 
قصه، »یاسمن نوذری«، »رضوان و رخساره اعتمادی« 
کار مشترک از باشگاه شهید حسین نژادیان ، »فاطمه 
ترنم  و  »علیرضا   ، اسکندی«  »محسن  سماعی«، 
عنوان  به  یوسف  کاکا  و  تشکوه  باشگاه  از  کریمی« 

برگزیدگان این بخش معرفی شدند.
وی اضافه کرد: هئیت داوران در بخش فیلم »یگانه 

»فاطمه  بهبهان،  پیرسیک  باشگاه  از  توکلی فر« 
میرساالری« از باشگاه سیمرغ بهبهان و »یکتا و پگاه 
پنجه« هر دو از باشگاه تیتمیک های بهبهان را نفرات 

برتر این بخش اعالم کردند. 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
اسالمی خوزستان گفت: از اهواز »ساجده همداوی«، 
»فاطمه بدوان« و »زهرا شویخ« از باشگاه کتابخوانی 

یار مهربان نفرات برگزیده بخش فیلم معرفی شدند.
خاطره  بخش  در  داوران  هئیت  افزود:  جمشیدی 
نویسی، »ستایش سرکوهکی «و »مهدی اسکندری« 
را هر دو از باشگاه کتابخوانی تشکوه و کاکا یوسف 

رامهرمز شایسته تقدیر اعالم کرد.

برگزیدگان پویش مجازی کتابخوانی خوزستان »در خانه با کتاب می مانیم« معرفی شدند

می کند  تحصیل  روسیه  در  که  دانشجویی 
امتحانات  اکثر  برای  امتیاز  باالترین  می گوید: 
هیچ   به  دانشجویی  اگر  است.    ۵ روسیه  در 
سؤالی پاسخ ندهد و برگه امتحان خود را خالی 
داده  آن ها  به  پاسخی  اینکه  بدون  برگرداند، 

باشد، از ۵ نمره 2 دریافت می کند. 
در روزهای نخست حضورم در دانشگاه مسکو 
تعجب  و  نداشتم   اطالعی  این سیستم  از  من 
»آیا  پرسیدم:  مدراف  تئودور  از دکتر  و  کردم 
این منصفانه است که یک دانشجو که به هیچ 

سؤالی پاسخ نداده،  شما  از ۵ به او 2 می دهید؟ 
شیوه ی  این  آیا  نمی دهید؟  صفر  او  به  چرا 
می توانیم  »چگونه  داد:  جواب  است  درستی 
به  می توانیم  چگونه  بدهیم؟  صفر  انسان  به 
کسی که ساعت ۷ صبح از خواب برخاسته تا در 
همه ی سخنرانی ها شرکت کند،  صفر بدهیم؟ 
چگونه می توانیم  به او صفر بدهیم  درحالیکه 
او در این هوای سرد برخاسته  و با استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی به موقع رسیده  و امتحان 

داده و سعی کرده تا سؤاالت را حل کند؟ 

برای  که  شب هایی  برای  می توانیم  چطور 
خرید  را صرف  خود  پول  و  گذرانده   تحصیل 
کامپیوتر  مطالعه  برای  و  کرده  قلم  و  دفتر 

خریده، صفر بدهیم؟ 
چطور می توانیم وقتی او تمام سبک های زندگی 
دیگر را ترک کرد  و سبک زندگی دانشجویی را 
انتخاب کرده  تا تحصیالت خود را دنبال کند،  

به او صفر دهیم؟ 
او  دلیل که  این  به  فقط  ما  پسرم،  اینجا  در 
جواب ها را نداده به دانشجو صفر نمی دهیم. ما 

احترام  واقعیت  این  به  می کنیم  سعی  حداقل 
دارای  او  و  است،  انسان  یک  این  که  بگذاریم 
او سعی و تالش  و  تفکر و شعور است،  و  مغز 
کرده، نمره ای که ما به او می دهیم، فقط برای 
نیست،  امتحان  یا  کنکور  در  موجود  سؤاالت 
احترام  و  به معنای نشان دادن قدردانی  بلکه 
به این واقعیت است که این انسان، انسانی است 

که سزاوار کسب نمره است. 
راستش گریه کردم  و نمی دانستم چگونه پاسخ 
دهم. من آنجا ارزش خودم را به عنوان یک انسان 

دانستم. صفرها در واقع می توانند انگیزه را برای 
دانشجویان کاهش دهند و می توانند به سرعت 
آنها را نابود کرده  و باعث شوند آنها به طور کلی 
مطالعه خود را متوقف کنند. هنگامی که نمره ی 
صفر در کارنامه داده شود، آنها دیگر انگیزه ای 
برای تحصیل ندارند و ممکن است تصور کنند 
که، هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.این پیامي 
است برای همه معلمان و هر کسي که در ارتقاء 
به  است  بهتر  دارد،  نقش  پرورش  و  آموزش 

بهترین روش ارزیابی دانش آموزان فکر کنیم!

خاطره
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عملکرد اداره ورزش و جوانان بخش جایزان
سعید شیخي

مدارك ورزشي: 
 مربيگري درجه C كنفدراسيون فوتبال آسيا

 تئوري درجه ٣ مربيگري ورزشي
 درجه ٣ داوري فوتبال

 گواهينامه های دوره های دانش افزایی رشته های ورزشي 
سوابق شهرستان رامهرمز :

 ٤ سال خدمت در اداره ورزش و جوانان رامهرمز )٢ 
سال كارشناس امور ورزشي/ ٢ سال معاونت اداره(

 دبير اجرایي مسابقات هيئت فوتبال رامهرمز
 مسئول كميته مسابقات هيئت فوتبال رامهرمز

 مسئول برگزاري فستيوال مدارس فوتبال رامهرمز 
پزشكي  بوكس،  ورزشي  هيئت های  خزانه دار  و  حسابدار   
ورزش های  شنا،  ميداني،  و  دو  ميز،  روي  تنيس  ورزشي، 
همگاني، ووشو، هندبال و ورزش های رزمي شهرستان رامهرمز

 مسئول آموزش و مدیر برگزاري دوره های ورزشي اداره 
ورزش و جوانان رامهرمز

 كارشناس حقوقي اداره ورزش و جوانان رامهرمز
 بازرس هيئت پزشكي ورزشي استان خوزستان جهت 

نظارت و بازرسي باشگاههاي ورزشي شهرستان رامهرمز
ورزشي  فرهنگي  باشگاه  مدیرعامل  و  مؤسس  مدیر   

مهرگان رامهرمز
 فعاليت از سال ١٣٧٥ تاكنون در باشگاه های فوتبال 

شهرستان بعنوان بازیكن ، مربي و سرپرست
 قضاوت داوري فوتبال و فوتسال از سال ١٣٧٨ تاكنون

سوابق شهر و بخش جایزان : 
٢ سال خدمت در اداره ورزش و جوانان جایزان بعنوان 

رئيس اداره
 رئيس هيئت پزشكي ورزشي جایزان

 بازرس هيئت پزشكي ورزشي استان خوزستان جهت 
نظارت و بازرسي باشگاههاي ورزشي جایزان
 مسئول كميسيون ماده ٨٨ ورزش جایزان

 دبير شوراي ورزش جایزان
رزومه فعالیت در اداره ورزش و جوانان شهرستان 

رامهرمز : 
 كسب رتبه سوم آموزش ادارات ورزش و جوانان استان 

خوزستان بعنوان مسئول آموزش شهرستان رامهرمز
و  شهر  جوانان  و  ورزش  اداره  در  فعالیت  رزومه 

بخش جایزان :
پنج   ( ریال  اعتبار ٥/٢00/000/000  اخذ  و  پيگيري   
ميليارد و دویست ميليون ریال ( از وزارت ورزش و جوانان 
جهت زمين چمن جایزان و زیر كشت رفتن زمين چمن 
بعد از یك دهه وقفه در احداث پروژه با همكاري نماینده 
مجلس شهرستان اميدیه ) جایزان براي اولين بار صاحب 
زمين چمن خواهد شد كه پروژه مذكور در هفته دولت به 

بهره برداری خواهد رسيد(
 اخذ سند مالكيت مجموعه ورزشي تختي جایزان به 

متراژ ٢٧٣9٥ مترمربع بعد از ٢٢ سال 
 اخذ یك تخته تشك كشتي از وزارت ورزش و جوانان

 اخذ دو رویه تشك كشتي از شركت نفت و گاز آغاجري 
و گاز ميانكوه 

و  ورزشي  بيمه  حق  پرداخت  مشكل  كردن  برطرف   
اخذ یك دستگاه كارتخوان فدراسيون پزشكي ورزشي با 
توجه به عدم وجود بانك ملي در جایزان و افزایش آمار 

ورزشكاران سازمان یافته  از ١٧٥ نفر به ١٢٥0 نفر
سرمایشي  سيستم های  مشكالت  نمودن  برطرف   
سالن های ورزشي جایزان و اخذ و نصب سيستم سرمایشي

فعاليت  نمودن  مجزا  و  تختي  ورزشي  سالن  تعميرات   
رشته های ورزشي آقایان و بانوان با نصب دیوار كاذب در سالن

عملي  و  تئوري  مربيگري  دوره  برگزاري  مجوز  اخذ   
ورزشي در جایزان براي اولين بار

 راه اندازی سيستم اتوماسيون اداري، اخذ شناسه پستي 
و راه اندازی سایت اداره ورزش و جوانان جایزان 

 برگزاري جلسات با مدیریت امور ورزش شركت مهندسي 
توسعه نفت جمهوري اسالمي ایران جهت مساعدت به 

ورزش جایزان
 افزایش و راه اندازی رشته ها و هيئت های ورزشي از ٥ 

هيئت به ١٥ هيئت 
 فعال نمودن بخش ورزش بانوان و فعاليت بانوان در ٨ 

رشته ی ورزشي
 تبدیل وضعيت احكام سرپرستي مسئوليت هيئت های 

ورزشي به ریاست و مستقل نمودن فعاليت آن ها
 تشكيل شوراي ورزش و كارگروه ورزش براي اولين بار 

در  شهر و بخش جایزان
 اخذ ملزومات ورزشي از شركت نفت و گاز آغاجري 

جهت استفاده هيئت های ورزشي
 تحت پوشش قراردادن مربيان ورزش جایزان توسط 
پرداخت  و  قرارداد  عقد  و  آغاجري  گاز  و  نفت  شركت 

حق الزحمه فعاليت به مربيان توسط شركت نفت و گاز 
ثبت و تأسيس اولين باشگاه های ورزشي مجوز دار در 

رشته ی فوتبال 
 برگزاري همایش پياده روی خانوادگي براي اولين بار

 برگزاري و ميزباني مسابقات استاني موتورسواري در 
بخش موتوركراس براي اولين بار و پوشش خبري صدا و 

سيماي استان خوزستان
 برگزاري و ميزباني مسابقات استاني كاراته در بخش 
و  پوشش خبري صدا  و  بار  اولين  براي  كاراته  انشين 

سيماي استان خوزستان
 برگزاري و ميزباني مسابقات شطرنج اوپن كشوري براي 
اولين بار و پوشش خبري صدا و سيماي استان خوزستان 

و ثبت مسابقات در سایت فدراسيون جهاني شطرنج
فجر  كفپوش سالن چندمنظوره  تعویض  مجوز  اخذ   
تختي  ورزشي  مجموعه  دور  دیوار  احداث  و  جایزان 
جایزان ) از اعتبارات ورزش شهرستان در سال ١٣99 

استفاده و شروع پروژه ها آغاز خواهد گردید(
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