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افتتاح پایگاه سنجش نوآموزان شهرستان رامهرمز

از  رامهرمز  پرورش شهرستان  و  آموزش  مدیر 
افتتاح پایگاه سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود 

به دبستان در سراسر شهرستان خبرداد.
نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  بنابر 
از روابط عمومی مدیریت آموزش و  و به نقل 

پرورش رامهرمز پایگاه سنجش نوآموزان باحضور 
مسئولین مدیریت آموزش وپرورش شهرستان، 
بهداشت،  مرکز  رئیس  فرمانداری،  معاونت 
از  مسئول دفتر نماینده شهرستان، تنی چند 
مسئولین ادارات محلی شهرستان، در دبستان 

آینده سازان افتتاح شد.
در  مراسم  این  حاشیه  در  رستمی  رحیم 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه اظهار 
شناسایی  نوآموزان  سنجش  از  هدف  داشت: 
اختالالت احتمالی نوآموزان و مداخله زودهنگام 
متخصصین جهت مرتفع کردن مشکل خواهد 

بود.
وی ادامه داد کودکان ازلحاظ شنوایی، بینایی 
جسمی-حرکتی،  گفتاری،  رنگ،  شناخت  و 
آمادگی  و  بدنی(  توده  و  وزن  )قد،  بهداشتی 

تحصیلی سنجش می شوند.
رستمی افزود: طبق پیش بینی ها طرح سنجش 
در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای بیش از 
۲۰۰۰ نفر نوآموز در پایگاه آینده سازان در سطح 

شهرستان و روستاها تا پایان شهریورماه انجام 
می گیرد.

در ادامه خلیلی معاونت فرمانداری با اشاره به 
شرایط خاص کرونایی و لزوم رعایت الزامات و 
پروتکل های بهداشتی جلوگیری از ایجاد تجمع 

و رعایت فاصله اجتماعی را تأکید کرد.
ابتدایی  آموزش  معاون  پژوهش  ادامه  در 
از  قدردانی  ضمن  رامهرمز  آموزش وپرورش 
زحمات کارشناسان سنجش گفت: با توجه به 
اطالع رسانی های صورت گرفته و شرایط خاص 

روزانه از ۲۰ نوآموز سنجش انجام می گیرد.
وی ادامه داد فقط یکی از اولیا به عنوان همراه در 
طی مراحل سنجش در کنار نوآموز خواهند بود 

تا از تجمع جلوگیری شود.

مراسم کلنگ زنی مدرسه سه کالسه با مشارکت خیر 
در روستای زویدی رمضان

با استعانت از حضرت حق و با حضور مسووالن، مدرسه ۳ کالسه شهید 
اندرزگو در روستای زویدی رمضان  کلنگ زنی شد.

عمومی   روابط  از  نقل  به  و  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز   طی مراسمی نمادین با 
حضور، زدوار مسئول مشارکت های اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان 
خوزستان،خیر نیک اندیش دکتر بهروز حقیقی، خلیلی معاونت فرمانداری، 
آموزش وپرورش  مدیر   رستمی  شهرستان،  نماینده  دفتر  مسئول  براتی 
و  نوسازی مدارس در شهرستان، معاونین  نماینده  نورالدینی  شهرستان، 
کارشناسان آموزش وپرورش رامهرمز، تنی چند از مردم  و بزرگان منطقه  

مدرسه سه کالسه ابتدایی در روستای زویدی رمضان  کلنگ زنی شد.
در این مراسم زدوار مسئول مشارکت های اداره کل  نوسازی آموزش وپرورش 
استان خوزستان اظهار داشت : برترین عبادات نزد خداوند متعال خدمت 

به خلق است.
فضای  تأمین   : افزود  مدرسه سازی  امر  در  خّیرین  نقش  به  اشاره  با  وی 

آموزشی برای تحصیل دانش آموزان امری مهم و خداپسندانه است.
زدوار  به هدف از ساخت این دبستان اشاره نمود و گفت : نّیت اصلي خّیر 
دکتر حقیقی  توسعه فرهنگ مي باشد و شما مسئولین نیز باید زمینه هاي 
سالمت فکري و صداقت کاري و تقویت روحیه تعاون و همکاري را در 

دانش آموز فراهم نمایید.
در ادامه مدیر آموزش وپرورش  شهرستان رامهرمز در سخنانی گفتند:هیچ 
کاری برتر از مدرسه سازی نیست ،مدرسه سازی عبادتی بزرگ و فرهنگی 

است که سال ها اجر آن باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد این مدرسه به شکل مشارکتی توسط خیر بزرگوار و اداره کل 

نوسازی استان احداث خواهد شد.
وی افزود در ساخت فضای آموزشی سه کالسه  شهید اندرزگو واقع در 
روستای زویدی  رمضان خیر بزرگوار دکتر حقیقی ۳۰ درصد هزینه را تقبل 

و مابقی توسط اداره کل نوسازی هزینه خواهد شد.
رستمی زمان تکمیل و بهره برداری از این پروژه را دو سال اعالم کرد.

رستمی در پایان از کلنگ زنی چند طرح آموزشی و همچنین به جریان افتادن 
ساخت زمین طرح رهبری جنب دبیرستان شهید امیری  در آینده خبر داد.

رها سازی 2۵۰هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه ی سد جره

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه حدود ۲۵۰هزار قطعه بچه ماهی بومی  
)دوشنبه ۲۳ تیرماه( با حضور مسئولین شیالت و کارشناسان استانی در دریاچه 
سد کره رهاسازی شد.  سد مخزنی جره در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرستان 

رامهرمز و درمحدوده سرزمینی بخش رودزرد قرار دارد.

۵2۸ واحدصنفی متخلف در رامهرمز شناسایی 
و به تعزیرات حکومتی معرفی شد

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از روابط عمومی اداره 
صنعت معدن و تجارت رامهرمز از یک واحد آهن فروشی متخلف بازرسی و 
به دلیل امتناع از عرضه فاکتور خرید و همچنین عدم نصب نرخنامه، جهت 
تعزیرات حکومتی معرفی گردید. هر واحد صنفی که  به  پرونده  تشکیل 
به منظور سوءاستفاده و به بهانه تغییر قیمت، کاالی خود را نفروشد و در انبار 

نگهداری نماید به عنوان احتکار برخورد قانونی خواهد شد.
در بازرسی های انجام شده اخیر از صنوف تعداد ۵۲۸ واحد صنفی متخلف 
شناسایی و جهت برخورد تعزیری به تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند. عمده 
دالیل تشکیل پرونده برای برخورد با صنوف گرانفروشی، کم فروشی و عدم 

درج قیمت شناسایی بود.
شهروندان درصورت مشاهده تخلف از سوی اصناف به صورت حضوری یا از 
طریق تلفن ۱۲۴ ستادخبری گزارش خود را اعالم نمایند تا شکایت آنها در 

اسرع وقت پیگیری گردد.

سهام عدالت رو هرگز نفروشید!
تشکیل شده،  سودآور  تقریباً  شرکت های  مجموعه  یک  از  عدالت  سهام 
دولتی ها می خواستند این شرکت ها رو از کانال اون خصوصی سازی واگذار 

کنند به افراد موردنظر خودشون!
تغییرات قوه قضائیه و دستگیری رئیس شرکت خصوصی سازی و خفت 
گیری این دزدای سرگردنه که شرکت های دولتی رو به اسم خصوصی سازی 
غارت می کردن باعث شد دولت رو بیاره به یک سیاست مکارانه در واگذاری 
شرکت ها سیاستش این بود که اومد شرکتهای سهام عدالت رو برد بورس! 
اینو بگم که ارزش سهام عدالت به معنی واقعیش تو محدوده چهل تا پنجاه 

میلیون تومن هست!!!
یه نکته دیگه هم اینکه مردمی که سهام عدالت رو دارن دو گروه هستند 
اول اونایی که دو سه سال قبل ۵۰۰ هزارتومن رو ریختن به حساب سازمان 
خصوصی سازی اینت االن صاحب ۹ میلیون تومن سهام هستند، دوم اونایی 
که پانصد هزارتومن رو نریختند که چهار و نیم میلیون سهام دارند، این کار 
غیرقانونی دولت اآلن در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پی گیری 
هست که همه سهام رو به این گروه دوم برگردونن! خب دولت االن دست 
به یک حیله زده! فوری ساز و کار فروش سهام عدالت رو فراهم کرد! کی 
خریداره؟! همونایی که قرار بود در قالب خصوصی سازی شرکت های سهام 
عدالت رو غارت کنند! باواسطه بانکهای دولتی! حاال از خودتون سؤال کردید 
که چطور شد این دولتی که هفت ساله همه کارای مهم مملکت رو زمین 
گذاشته چرا برای خریدوفروش سهام عدالت با این سرعت وارد عمل شد و 
اقدام کرد؟! خب نقشه کلی بر می گرده به مدیریت شرکت های دولتی که اگه 
در بورس عرضه بشه دیگه قاعدتاً دولتی نیست و مدیرانش رو باید سهامدارها 
انتخاب کنند! خب کی حق رأی بیشتری داره؟! اونی که سهام بیشتری رو 
خریده! و اگه تا آخر این دولت بتونن نصف سهام عدالت رو از چنگ مردم در 
بیارن اونوقت مدیریت شرکت های دولتی عرضه شده در بورس برای همیشه 

در اختیار اینها قرار می گیره!
نکته اخر اینکه:

چرا مردم از فروش این سهام ضرر می کنن؟! برای اینکه االن دولت داره 
سهامشون رو به یک چهارم قیمت واقعی از چنگ مردم در میاره! این دولت 
نکبتی که بره اونوقت معلوم میشه اینا چجوری با استفاده از اهرمهایی که در 

دستشون بود مردم رو ِخفت کردن!
صالح ادیب

خبر

همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان 
و شاغالن هم تراز از اول مهر اجرا می شود

دکتر نوبخت در ادامه نشست های مجازی خود از طریق اینستاگرام، 
امروز شنبه ۲۱ تیرماه گزارش جدیدی از تازه ترین  اقدامات سازمان 
و  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  راستای  در  بودجه  و  برنامه 

حمایت از کادر درمان کشور ارائه کرد.
برنامه  بازنشستگان رئیس سازمان  به گزارش کانال شبکه خبری 
حقوق  همسان سازی  درصد   ۹۰ این  اینکه  بر  تأکید  با  بودجه  و 
بوده  دولت  نظر  در  هم  ابتدا  از  هم تراز  شاغالن  با  بازنشستگان 
است، اعالم کرد: جداول مربوط به تعیین شاغل مشابه با همکاری 

بازنشستگان تهیه و به امضا رسیده است.
وی ادامه داد، ظرف یکی دو ماه آینده این تأمین اعتبار از جابه جایی 

ردیفهای اعتباری انجام خواهد شد.
انجام  این همسان سازی  مهرماه  اول  از  اینکه  بابیان  نوبخت  دکتر 
همسان سازی،  مالی  سنگین  بار  توجه  با  کرد،  تأکید  شد،  خواهد 
یک اقدام تاریخی در راستای حمایت از حقوق بازنشستگان عزیز 

صورت گرفت.
با  که  مشورتی  متعدد  جلسات  به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون 
برگزار  بودجه  و  برنامه  بازنشستگان در سازمان  نمایندگان  حضور 
شد، گفت: تاکنون جلساتی با حضور بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان 
عزیزان  این  پیشنهادات  عمده  و  برگزارشده  محترم  بازنشستگان 
بازنشستگان شاغالن  مبتنی بر همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق 
هم تراز بود، این پیشنهاد مورد تائید دولت بوده و درنهایت همین 

پیشنهاد پیگیری خواهد شد.
وی افزود، درنهایت مقرر شد جدولی تهیه شود که دران دریافتی 

بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغالن هم تراز همسان سازی شود.
دکتر نوبخت گفت: طی هفته گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان کارانه 
برای  الزم  رایزنی های  همچنین  است،  پرداخت شده  پرستاران 
پرداخت قسط دوم ریالی اعتبار یک میلیارد یورویی با بانک مرکزی 
انجام شده است، به این ترتیب با واریز قسط دوم ریالی از سوی بانک 
مرکزی به خزانه، اعتبار الزم به حساب وزارت بهداشت واریز خواهد 
شد. همچنین از اول مهرماه فوق العاده ویژه کادر درمان پرداخت 

خواهد شد.
دکتر نوبخت در خصوص پاداش بازنشستگان گفت: تا قبل از اول 
مهر پاداش پایان خدمت همه بازنشستگان لشکری و کشوری سال 

۱۳۹۸ پرداخت خواهد شد.

نخستين برداشت انبه كشور در چابهار آغاز شد

برداشت میوه گرمسیري انبه برای اولین بار در چابهار از سطح ۱۰۰ 
هکتار از باغات کشاورزي این شهرستان آغاز شده است.

چابهار با داشتن شرایط آب و هوایي گرم و مرطوب با برخورداري از 
اقلیمي مستعد و طبیعي شرایط مناسبي را براي پرورش انواع میوه 
هاي گرمسیري، نیمه گرمسیري و تولید محصوالت زراعي خارج از 

فصل داراست.
سطح زیر کشت محصوالت زراعي و باغي شهرستان چابهار بالغ بر 
۱۶ هزار و ۳۰۵ هکتار با تولید سالیانه ۳۸۹ هزار تن است که از این 
سطح سه هزار و پنج هکتار را محصوالت باغي با ۲۰۹ هزار تن تولید 
و ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار را محصوالت زراعي با تولید ۱۸۰ هزار تن 

تشکیل مي دهد.

یکی از صندوقداران وام خانگی بازداشت شد
 یکی از صندوقداران وام خانگی خانم )ف - پ( که در بازداشت به 
اظهار  رامهرمز  دادگستری  در  با خبرنگاران  نشست  در  سر می برد 
داشت: متولد ۱۳۷۰ هستم، قباًل مغازه پوشاک داشتم و یک صندوق 
به صورت  که  بودم  کرده  دائر  عضو   ۴۰ تا   ۲۰ حدود  با  خانوادگی 

قرعه کشی وام به اعضاء می دادم.
وی ادامه داد: به پیشنهاد برخی از مشتری هایم و بدون هیچ اطالع و 
آگاهی از جریانات مالی وارد روال پیش پرداختی شدم و طی حدود 

۲ ماه توانستم حدود ۳ هزار عضو جذب کنم.
این خانم صندوقدار افزود: طی این مدت حدود ۷۰ میلیارد تومان به 
حسابم واریز شد که به ۵۰۰ نفر معادل ۳۵ میلیارد تومان وام دادم و به 
تعداد زیادی کنسلی پرداخت کردم، همچنین ۲۲ میلیارد تومان فعاًل 
موجودی دارم و حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان کسری پرداخت دارم.

پولی  باالی  بسیار  با حجم  کرد:  عنوان  خانگی  وام  صندوقدار  این 
که به حسابم واریز شد و ناآگاهی و بی اطالعی از وضعیت حساب 
و کتابم ترس برداشتم که آخر و عاقبت کار من چه خواهد شد و 
اگر مردم اقساط خود را پرداخت نکنند به کجا سقوط خواهم کرد، 
لذا داوطلبانه خودم را به قانون معرفی و خواستار رسیدگی به اموال 

مردم شدم.

خبر

دوره آموزش نویسندگی برگزار می شود
قابل توجه عالقمندان به نویسندگی و داستان نویسی استاد یوسفی

عالقمندان می توانند نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی و سن 
و شماره تلفن خود را به شماره ۰۹۱۶۰۳۶۳۷۳۳  ارسال کنند. 

و اطالعات الزم را از استاد مربوطه اخذ نمایند. شایان ذکر است که 
حداقل سن برای ثبت نام ۱۵ سالگی به باال و دوره کاًل مجازی است 
و ظرفیت محدود است. گواهی پایان دوره توسط اداره  آموزش های 

آزاد دانشگاه پیام نور رامهرمز پرداخت صادر می گردد .
جهت شرکت در دوره آموزشی نویسندگی عالوه بر روش ذکرشده 
باال نیز می توانید مستقیم با مرکز دانشگاه پیام نور رامهرمز  به 
شماره ۰۹۱۶۹۹۰۴۵۶۴ آقای مهدی فتیلی تماس حاصل فرمایید.

هزینه دوره ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و طول دوره حدود ۱۲ جلسه خواهد 
بود که در فضای مجازی off  و  on  برگزار می گردد. این دوره از 

مرحله ساده تا پیشرفته و کاربردی و فشرده  خواهد بود.

بهزیستی، تحول و ارتقاء سالمت مردم را نشانه گرفته است
سال  چهلمین  مناسبت  به  رامهرمز  بهزیستی  اداره  رئیس 
تأسیس بهزیستی در گام دوم شفافیت، تحول خدمت، ارتقا 
سالمت اجتماعی در خانواده در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
رامهرمز نامه اظهار داشت: این اداره توانسته به ۵ اجتماعی و 
توان بخشی ارائه نماید که از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ خانوار 
بی سرپرست و بد سرپرست و ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده دارای 

معلولیت می باشند.
از  خدماتی  خانواده ها  این  به  داد:  ادامه  نژاد  ویسی  ماشااهلل 
دانشجویی،  شهریه  تحصیلی،  کمک هزینه  مستمری،  قبیل 
درمان، جهیزیه، خدمات توان پزشکی، حق پرستاری معلولین 
در  معلولین  از  پرستاری  و  مددکاری  حق  نخاعی،  ضایعه 
خانواده، کمک هزینه معیشت به معلولین در سه دهک پایین 
حمایت های  غیردولتی،  مراکز  به  یارانه  پرداخت  درآمدی، 
مادی و معنوی افراد در معرض آسیب، حمایت از خانواده های 
مسکن،  ودیعه  مسکن،  به  کمک  اعتیاد،  بیماری  درگیر 
مناسب سازی، کمک هزینه استادشاگردی، اشتغال، حق بیمه 
خویش فرمایی و کارفرمایی، معافیت از پرداخت حق انشعاب 
برق، آب، گاز و پروانه ساخت، کمک به کاشت حلزون، وسایل 
توان بخشی، کمک به پیشگیری از معلولیت چشم کودکان سه 
تا شش سال، آزمایش ها ژنتیک، کمک هزینه یک وعده غذای 
گرم و شهریه دهک های پایین درآمدی در مهدهای کودک 

بوده است.
او تصریح کرد: این موارد طبق دستورالعمل و واجد شرایط 
انجام  توانمندسازی جامعه هدف  و  بازترانی  باهدف  و  بودن 

می شود.
مراکز  همکاری  با  اداره  این  گفت:  همچنین  نژاد  ویسی 
و  شهری  مهدکودک   ۳۰ تعداد  به  نظارت  تحت  غیردولتی 
مشاوره،۴  مرکز  اجتماعی،۴  مددکاری  کلینیک  روستایی،۲ 
خدمات  پایگاه  یک  سرپایی،  و  اقامتی  اعتیاد  ترک  مرکز 
نگهداری  مرکز  یک  توان بخشی،  روزانه  مرکز  اجتماعی،۳ 
شبانه روزی معلولین،۳ موسسه غیرانتفاعی،۲ پایگاه غربالگری 

سنجش بینایی و شنوایی خدمات رسانی می نماید.
او اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت اجتماعی همه 
شهروندان بهترین خدمات را ارائه کرد و خالصه ای از عملکرد 

این اداره را بیان نمود.
شهریه   -۲ تومان،  میلیون   ۴۰ درمان  کمک هزینه   -۱
دانشجویی و تحصیلی ۴۰۰ میلیون تومان، ۳- یارانه مراکز 
غیردولتی بیش از یک میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان، ۴- کمک 
به تأمین مسکن ۳۰۰ میلیون تومان، ۵- بیمه خویش فرمایی 
و کارفرمایی ۶۰ میلیون تومان، ۶- بیمه اجتماعی زنان شهری 
تومان،  میلیون  تومان، ۷- کاشت حلزون ۱۲  میلیون   ۳۲۰
۸- یک وعده غذای گرم و شهریه سه دهک پایین درآمدی 

مهدهای کودک ۲۵۰ میلیون تومان، ۹- هزینه مناسب سازی 
کمک  تومان، ۱۰-  میلیون  معلولین ۱۳۰  استادشاگردی  و 
جهت  تومان  میلیون   ۵۰ نیازمند  خانواده های  به  بالعوض 
 ۳۰۰ نخاعی  ضایعه  معلولین  پرستاری  حق   -۱۱ توانی  باز 
دارای معلول سه  تومان، ۱۲- معیشت خانواده های  میلیون 
تومان،  از یک میلیارد  پایین درآمدی ماده ۲۷ بیش  دهک 
۱۳- تسهیالت بانکی قرض الحسنه برای اشتغال و باز توانی 
به  کمک  موارد  سایر   -۱۴ تومان،  میلیارد   ۲ هدف  جامعه 
معیشت جامعه هدف طبق دستورالعمل ها ۲۰۰ میلیون تومان

ویسی نژاد تأکید کرد: این اداره آمادگی دارد برای کارفرمایانی 
که بتوانند جامعه هدف بهزیستی را جذب نمایند به مدت ۵ 
سال در خصوص پرداخت حق بیمه کارفرمایی به آن ها حق 

بیمه پرداخت کند.
در  اجتماعی  آسیب ها  رشد  به  توجه  با  گفت:  پایان  در  او 
جدید  اجتماعی  آسیب های  آمدن  جود  بو  و  جوامع  کل 
مرکز اورژانس اجتماعی آمادگی دارد به شهروندان خدمات 
بروز  صورت  در  می توانند  مردم  و  نماید  ارائه  مشاوره ای 
سالمند  کودک آزاری،  آزاری،  همسر  خانوادگی،  اختالفات 
آزاری، معلول آزاری، خشونت های خانوادگی و سایر مواردمی 

توانند حضوری یا با ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس بگیرند.

در صورت توافق، بانک رسالت تعهدات مالی مردم را پرداخت خواهد کرد
با  خبری  نشست  در  رامهرمز  شهرستان  دادگستری  رئیس 
با صندوق های وام خانگی  رابطه  این شهرستان در  خبرنگاران 
تأمین استان و شهرستان  به تصمیم شورای  بنا  اظهار داشت: 
و به دلیل کثرت این صندوق ها و کسری های زیادی که دارند 
برای  رسالت  بانک  به  مرکزی  بانک  به تازگی  که  مجوزی  با  و 
ساماندهی صندوق های رامهرمز داده است جلسه ای با نمایندگان 

این بانک و تعدادی از صندوقداران و شورای تأمین برگزار شد.
رسالت  بانک  راستا  این  در  داد:  ادامه  مرعشی  حجت االسالم 
ارائه  از  پس  و  شود  مذاکره  وارد  صندوقداران  با  حاضرشده 
مستندات توسط صندوقداران ازجمله تعداد اعضا، میزان وام 
پرداخت شده، میزان موجودی و بدهی، در صورت توافق با بانک 
رسالت طبق سازوکار تعریف شده از سوی بانک مربوطه و تحت 

نظارت این بانک طلب مردم داده شود.
این عضو شورای تأمین شهرستان تصریح کرد: بانک رسالت 

حاضرشده است تعهدات مالی صندوق ها را بپذیرد و پول مردم 
را برگشت دهد، لذا فرآیند عملیاتی این کار توسط بانک رسالت 
از روز شنبه در تهران آغاز خواهد شد و صندوقداران ملزم به 

حضور در این فرآیند خواهند بود.
صندوقداران  اغلب  کسری  و  بدهی  متأسفانه  کرد:  عنوان  او 
)سیدها،  قبل  سال های  موارد  به  توجه  با  و  باالست  بسیار 
شورای  مستمر  تالش های  با  بنابراین   )... و  کمپوست  و  کود 
تأمین شهرستان؛ بانک رسالت برای این که مردم متضرر نشوند 
صندوقداران  فوری  همکاری  که  است  شده  پروسه  این  وارد 
از  برسند و هم خودشان  به مالشان  تا هم مردم  را می طلبد 

مخمصه ای که در آن گرفتارشده اند شاید رهایی یابند.
 در ادامه این نشست خبری دادستان رامهرمز نیز گفت: اگر 
صندوقداران تمکین نکنند باید هرچه سریعتر با مردم تسویه و 
جمع آوری کنند در غیر این صورت طبق شکایت های مردمی با 

آن ها برخورد خواهد شد، لذا توصیه می کنیم که شفاف و جامع 
مستندات خود را آماده و وارد مذاکره با بانک رسالت شوند.

صندوقدارهای  با  رابطه  در  نژاد  هاشمی  حجت االسالم 
بازداشت شده یادآور شد: ابتدا باید کسری آن ها مورد بازنگری 
قرار گیرد، سپس قانون پول مردم را بر خواهد گردانید، لذا با 
برای  ابتدا  مردم  دارند  مسدودی  که  ناچیزی  مبالغ  به  توجه 

کنسلی ها به دفاتر آن ها مراجعه کنند.
این عضو شورای تأمین شهرستان تأکید کرد: در حال شناسایی 
و احضار همه لیترهای صندوق ها هستیم و به زودی باید آن ها 
هم حساب پس بدهند لذا به آن ها توصیه می کنیم پول های 

مردم را پس بدهند.
را  لیدرهایی  اسامی  داریم  انتظار  مردم  از  گفت:  پایان  در  او 
که پول دریافت کرده اند به ستاد مطالبات مردمی مستقر در 

فرمانداری و یا به دادگستری اعالم کنند.

قرعه کشی پویش من ماسک میزنم برگزار شد
در  ارسال عکس خود  به  اقدام  که  پویش شرکت کنندگانی  این  در 
پوشش ماسک کردند در قرعه کشی پذیرش شدند و پس از اتمام مهلت 
ارسال عکس قرعه کشی برگزار و ۵ نفر به عنوان برنده انتخاب شدند. 
افراد جهت دریافت جوایز خود به واحد آموزش یا فرهنگی شهرداری 
رامهرمز مراجعه کنند. اسامی برندگان قرعه کشی پویش من ماسک 

میزنم به شرح ذیل است:
۱ مهربد نصیری

۲ پرنیان کالنتر هرمزی
۳ ترنم علی پور

۴ ستایش کوهی نژاد
۵ سحر جاللی

با  عمومی  امکان  در  زدن  ماسک  فرهنگ  ترویج  راستای  در  پویش  این 
همکاری خبرگزاری خورنا و فرهنگی شهرداری رامهرمز برپا شد. از مدیریت 

باشگاه کتاب خوانی تشکوه به پاس ترویج این پویش قدردانی می شود.

گرامیداشت هفته حجاب و عفاف
نامه  رامهرمز  نامه  هفته  خبرنگار  گزارش  به 
آموزش  مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  و 
و پرورش شهرستان رامهرمز،  مراسم  هفته 
ها،  ،معاونت  مدیر  حضور  با  وعفاف  حجاب 
مسئول گزینش، مدیر کانون بسیج فرهنگیان ، 
کارشناس تعاون ، روابط عمومی و بانوان شاغل 
در کارشناسی سواد آموزی، انجمن اولیا مربیان 

،پرورشی و دبیرخانه برگزار شد .
پرورش  و  آموزش  مدیر  رستمی  رحیم   
ضمن  نشست  این  در  رامهرمز  شهرستان 
گرامیداشت یاد و خاطر شهدای قیام خونین 
مسجد گوهرشاد و سالروز حمله رژیم منحوس 
و ظالم پهلوی به معترضان کشف حجاب در 
۲۱ تیر سال ۱۳۱۴ و سایر شهدای این عرصه، 
بر  تأکید  با  بسیجی  بانوان  به  سخنانی  طی 
ضرورت رعایت بیشتر عفاف و حجاب از سوی 
خانواده ها و مردان و زنان در جامعه، تصریح 
حوزه،  این  در  سهل انگاری  هرگونه  که  کرد 
خون  و  اسالمی  ارزش های  به  بی احترامی 

شهیدان است.
یک  حجاب  و  عفاف  رعایت  داد:  ادامه  وی 
دستور دینی و الهی بوده و کم توجه ی به آن 
درواقع بی احترامی به ارزش های اسالمی است.

 رستمی ترویج بدحجابی و بی حیایی در جوامع 
جنگ  حربه های  از  را  ایران  ازجمله  اسالمی 
همه  امروز  افزود:  و  کرد  ذکر  دشمنان  نرم 
فرهنگیان و دانش آموزان  باالخص فرهنگی 
بیشتر  مسئولیت  بااحساس  بایستی  بسیجی 
نسبت به موضوع عفاف و حجاب در جامعه 

حساس باشند.

وی با یادآوری اعتراض مردم ایران نسبت به 
مسئله کشف حجاب رضاخان پهلوی و تجمع 
 ۱۳۱۴ سال  در  گوهرشاد  مسجد  در  آنان 
رژیم  مزدوران   کرد:  اضافه  شمسی،  هجری 
طاغوت اقدام به کشتار مردم بی دفاع کردند 
از هموطنان ما به شهادت  و تعدادی زیادی 

رساندند.
رستمی تصریح کرد: عالوه بر این ملت ایران 
زیادی  اسالمی خون های  نظام  استقرار  برای 

داده که اگر نسبت به ارزش های اسالمی که 
از مهمترین آنها می  رعایت عفاف و حجاب 
گیرد  صورت  سهل انگاری  یا  کوتاهی  باشد، 
درواقع بی احترامی به خون شهیدان نیز شده 

که بایستی پاسخگو باشیم.
وی ادامه داد:با توجه به اینکه نمی توان هیچ 
تجمع فرهنگی ،تربیتی و هنری  بخاطر شرایط 
برنامه های  از  اما  کرد،  برگزار  جامعه  امروز 
اجرایی این حوزه می توان به مسابقه شعرخوانی 

برای گروه های سنی، مسابقه پرسش و پاسخ با 
نشر  خواهران،  ویژه  عفاف  و  حجاب  موضوع 
و  عفاف  موضوع  با  پوستر،  متون،  و  احادیث 
سر  در  بنر  نصب  مجازی،  فضای  در  حجاب 
درب مدارس ، تقدیر و تشکر از بانوان و دانش 
آموزان نمونه در امر حجاب و عفاف، اجرای 
برنامه زنده از طریق فضای مجازی با موضوع 
تبیین ضرورت مسئله عفاف و حجاب پرداخت.

  وی افزود: در صورت مساعد شدن  شرایط 
ویروس  شدن  برچیده  و  جامعه  بر  حاکم 
منحوس کرونا، برگزاری نشست های مختلف 
بازخوانی  و  روشنگری  و  تخصصی  فرهنگی، 
وصیت نامه شهیدان با موضوع حجاب و عفاف، 
تجلیل از زنان و دختران محجبه برتر، برگزاری 
یادواره شهدای امربه معروف و نهی از منکر و 
نیز کارگاه آموزشی سبک زندگی اسالمی را 
ازجمله برنامه های مهم این مدیریت در زمان 

آینده خواهد بود.
قاسمی مدیر کانون بسیج  ادامه نشست،  در 
تأکید  و  توجه  ضمن  شهرستان  فرهنگیان 
در  حجاب  به  تشویق  و  ترویج  و  رعایت  به 
و  امربه معروف  به  توجه  و  ارباب رجوع  میان 
نهی از منکر به بیان فعالیت ها انجام گرفته و 
برنامه های قابل اجرا در آینده پرداخت. سپس 
و  خود  دیدگاه های  بیان  به  همکاران  تمامی 
راهکارهایی در جهت تقویت فرهنگ حجاب 
به  پایان  در  پرداختند.  جامعه  در  عفاف  و 
مناسبت هفته عفاف و حجاب از بانوان شاغل 
در پست های اداری  تقدیر و تشکر بعمل آمد.
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مرادعلی سعیدی پور
زمزمه های  که  روزی  از 
دموکراسی  و  آزادی خواهی 
بار  به  ایران  مردم  طلبی 
قاجار  شاه  مظفرالدین  و  نشست 
مرداد  ماه  از  روز  درسیزدهمین 
فرمان  و  نهاد  گردن  مردم  خواست  به  1285 خورشیدی 
میگذرد.  سال  یکصدوچهارده  صادرکرد  را  مشروطیت 
باحضورنمایندگان  سال  همان  مهرماه  درجهاردهم 
ماه  دی   24 در  شاه  شده  تشکیل  مجلس  مردم  منتخب 
1285 خورشیدی درگذشت ودر 27 دی ماه همان سال 
شاه  رسید.  پادشاهی  به  فرزندمستبدش  شاه  محمدعلی 

بیگانه  باهمدستی  خورشیدی   1287 تیرماه  جدیددردوم 
نورسته ی  نهال  روسی  لیاخوف  ناموسرهنگ  به  ای 
شورا  مجلس  یعنی  ایران  برمردم  مردن  نهادحکومت 
دوباره  استبدادی خودرا  تابساط حکومت  بست  توپ  رابه 

درمملکت برپادارد.
این واقعه آزادی خواهان ایرانیدبه ویژه بختیاری ها رابه 

جنبش درآوردتابرای برقرای دوباره مشروطیت بپاخیزند.
ابراهیم خان  چون  بزرگانی  رهبری  به  بختیارها  سرانجام 
و  ضرغام  ابوالقاسم  برومندش  فرزند  و  السلطنه  ضرغام 
جوانان  جانفشانی  با  السلطنه  صمصام  خان  قلی  نجف 
دلیر بختیاری درآغاز اصفهان را از سیطره استبداد رهانیده 
اسعد  با رهبری خردمندانه ی علی قلی خان سردار  سپس 
خودکامگی  بند  و  قید  از  پایتخت  آزادی  برای  بختیاری 

ایرانی  آزادیخواهان  سایر  کمک  با  تا  کرد  حرکت 
خان  محمدولی  فرمان  زیر  که  گیالن  انقالبیون  بویژه 

سپهدارتنکابنی بپاخواسته بودند. 
اسارت  از  را  تهران  و  ایران   1288 سال  تیرماه   25 در 
آزادکردند تا بنیان استبداد مطلقه را از ایران ریشه کن کنند 
امروز و روزگاران  ایرانیان آن روز و  و در خاطره همه ی 
در  جایی  استبدادی  حکومت های  که  بماند  یادگار  آینده 

تاریخ نخواهند داشت.
آن  پیروزی  در  بختیاری  سرداراسعد  نقش  تردید  بدون 
حماسه ی پرشکوه آن قدر با اهمیت چشمگیر بود که بعد 
وقتی  به سفارت روس،  شاه  پناهنده شدن محمدعلی  از 
ای  سپاسنامه  اقدام  اولین  در  تشکیل شد  دوباره  مجلس 
را از جانب ملت ایران به آن مرد سرافراز همیشه ماندگار 

درتاریخ اهدا کرد که برای آگاهی نسل جوان به همه ی 
دوستداران آبادانی ایران عزیز تقدیم می شود.

مجلس شورای ملی
از فداکاری ها و مجاهدت غیرتمندانه ی حضرت علی قلی 
خان سردار اسعد امرا و افراد جلیل بختیاری که ممد آزادی 
ارباب ظلم و عدوان گردید  اسارت و رقیت  قید  از  ایران 
استقبال  سعادت  تأمین  برای  که  متاعبی  و  مشاق  از  و 
تقدیم  را  ملت  تشکرات صمیمی  فرمودند،  تحمیل  ایران 
مجاهدین و تاییدات الهی را تکمیل اقداماتی در راه آزادی 
و آسایش ملت ایران کرده اند، برای این وجود محترم از 

خداوند متعال مسئلت می نماید.
 رئیس مجلس شورای ملی

 صادق مستشارالدوله

محسن مرادی
دیروز عصر با چند نفر از دوستان با قایق گشتی در 
کارون زدیم. کارون بی جان بود. انقدر گل و الی زیاد 
بود که در کناره هایش قایق به گل می نشست و با 

پارویی نسبتاً بلند قایق را به حرکت وا می داشتیم.
درست زیر پل پنجم که جزیره ای بزرگ شکل گرفته، 
آبیاری  حال  در  دست  به  دبه  که  دیدیم  را  فردی 
سبزه ای بود. قایق را کنار زدیم و به سمتش رفتیم 
که با منظره ای شگفت مواجه شدیم. کاشت خیارچنبر 
و هندوانه و نخود و... در دل کارون خشک و خاکی. 
که  گیری  ماهی  کرد.  معرفی  علی  عمو  را  خودش 

سالیان بسیار از دل کارون گذران زندگی میکرد.
میگفت کار پدرم را ادامه می دهم باآنکه بیش از ۶۰ 
داشت.  جوانی  دل  که  پیرمردی  داشت.  سن  سال 
سرزنده و شاد. میگفت کارون باآنکه بی آب و خشک 
دارد.  را  خودش  هنوز سخاوتمندی خاص  اما  است 
نشسته  بار  به  خیارها  نمیگذارد.  بی نصیب  را  کسی 
بودند با بویی خاص که مشامت را با رایحه خوشش 
مست میکرد. رایحه ای دلنواز. او بدون موتور و پمپ 
و لوله ای تنها به مدد قوطی 17 کیلویی رنگ و رو 
رفته ی برجامانده از روغن مصرف شده! به باغچه اش!!! 
در دل کارون خشک آب می رساند. می گفت قصد 

داشتم بامیه هم بکارم که نتوانستم بذرش را بخرم.
ثمر  به  بوته های  البالی  وقتی  می گوید  علی  عمو 
نشسته خیار راه می رود یاد کودکی هایش می افتد. آن 
زمان ها که اطراف کارون پر از باغ و درخت بود. نه 

حاال که به جای درخت های بلند ِباغ ها، کاشانه ها، سر 
به فلک کشیده اند. خبری از این همه پل و رستوران 
در کارون نبود. هر چه بود سرسبزی و خرمی بود نه 
مثل حاال که دیگر خبری از آن همه شکوه و سرسبزی 
نیست. آن وقت کیانپارس فعلی پر از باغ و کشاورزی 
بود. سبزی و صیفی جات و ... انقدر زیاد بود که به 
اآلن  مثل  می بردند.  فروش  برای  اطراف  شهرهای 
کارون  لب  واقعاً  کارون،  لب  آن وقت ها  حمیدیه... 
تماشایی داشت. لب کارون، لب کارون بود نه مثل 
حاال که خشک و پر از گل و الی و آشغال و نیزار 
شده است. با عمو علی خداحافظی کردیم و دوباره 

سوار قایق شدیم و به مسیر ادامه دادیم.
گاومیش ها کمی بعد از بیمارستان گلستان خود را به 
عرض کم عمق آب کارون زدند تا به ساحل شرقی 
برسند. روزگاری کارون انقدر قدرت و جمال و جبروتی 
داشت که گاومیش ها هم جرات حرکت در عرض ان 
را نداشتند چه رسد به آدمها؛ اما حاال با قلبی آرام و 
ضمیری مطمئن خود را به دل نحیف و تب دار کارون 

میزنند بی آنکه ترسی داشته باشند.
دیروز  از  نحیف تر  هرروز  بی جان  و  بی حال  کارون 
نابودی  دنبال  به  بااین حال  آب  مافیای  اما  می شود 
کاملش هستند تا به زعم خود بتوانند کویر را سیراب 
کنند. کارون را از عمو علی ها نگیرید کویر سیراب 

نمی شود.
25 تیرماه ۹۹

در  که  یحیی)ع( هستند  پیروان حضرت  مندایی  صابئین 
شهرهایی زندگی می کنند که دارای آب های جاری است تا 
بتوانند اعمال دینی خود شامل غسل تعمید را انجام دهند. من 
دائیان از دیرباز ساکن در شهرهایی همچون اهواز ،  دشت 

آزادگان، ماهشهر و شوشتر هستند.
امروز  ظهر  از  پیش  مندایی  صابون  غسل تعمید  مراسم 
آغاز سال جدید  کنار رودخانه  برای  تیرماه  پنج شنبه 2۶ 
کارون حدفاصل پل معلق تا پل پنجم با مشارکت جمعی 

از روحانیون و پیروان این اقلیت دینی برگزار شد
این عید در ماه »دوال« آغاز می شود که مصادف با پایان 

تیرماه است و بر اساس اعتقاد پیروان آیین مندائی سال نو 
همزمان با خلقت حضرت آدم)ع( است.

پیروان آیین مندائی 2 روز آغازین سال نو خود را »دهوا ربّا« 
به معنی عید بزرگ می نامند. صابئین قبل از عید بزرگ به 
نظافت خانه های خود می پردازند و برخی از آن ها دو روز 
قبل از عید )مصادف با 27 تیر( مراسم غسل تعمید را در 
ساحل شرقی کارون انجام می دهند و بعدازآن اعتکاف ۳۶ 
ساعته خود را آغاز می کنند. امسال بخاطر شرایط بیماری 
کرونا غسل تعمید انجام نشد و منداییان در کنار رودخانه 

به عبادت پرداختند.

کاشت خیارچنبر و هندوانه و نخود 
در دل کارون!

مراسم آغاز سال نو مندایی در اهواز برگزار شد

نویسنده :سری سال افزون
بخش دوم

و  زیباترین  از  یکی  نامزدی  دوران 
یک  تشکیل  بخش های  طوالنی ترین 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  زندگی 
برای رضایت  از هیچ کوششی  داماد  بود، 
برای  نمی کرد.  فروگذاری  دختر  خانواده 
کار  به  را  َخسی  واژه  دختر  مادر  و  پدر 
می بردند و می برند. َخسی مردانه و َخسی زنانه. در رامهرمز همین واژه 
را شنیده ام، حتی واژه َخسی تََپَنک را هم اینجا شنیده ام، رابطه اخالقی 

داماد با خسی زنانه خیلی راحت تر از خسی مردانه است
بیشتری  هزینه  داماد  برای  بکشد  درازا  به  نامزدی  دوران  اگر  معمواًل 
دارد و داماد باید هرساله رخت جدید بر تن دخترخانم بپوشاند و همیشه 
برای هر کاری آمادگی داشته باشد، یکی از بخش های زیبا در همکاری 
داماد کوچ عشایر بود که داماد معمواًل با شال و قطار و اسلحه به دست، 

همراهی می کرد
رسومات خواستگاری، نامزدی و عروسی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
بسیار به رسم ترکهای قشقایی مقیم استان فارس شباهت دارد و خیلی از 
واژه ها مشترک هستند، بعدازاینکه خانواده ها به نتیجه رسیدند که موسم 
عروسی فرارسیدهاست مجدداً چند نفر متشخص و از بزرگان فامیل را 
از مراحل  به یکی  اجازه ورود  تا  به خانه دختر می فرستند  ادب  به رسم 
مهم جهت برگزاری عروسی را بگیرند، این مرحله را بعنوان گرفتن اِذن 

باشُتلق برونی یا همان شیربها برونی می گویند.
های خاص  زیبایی  و  گرفته شده  قشقایی  ترکهای  فرهنگ  از  باشُتلق 
خود را در بین طوایف مختلف دارد، باشُتلق به روشی که در ادامه عرض 
میکنم منسوخ شده و امروزه تقریبًا خریدن وسایل خانه داری یا همان 

جهیزیه که معمواًل توسط پسر خریداری می شود جایگزین شده است.
باشُتلق برونی یا شیر بها برونی:

 باشُتلق برونی، اساس کار و یک پایه عروسی می باشد، خانواده داماد 
از طریق تعدادی از بزرگان فامیل به خانواده عروس اعالم می کنند که 
مشخص  را  تاریخی  و  برسند  خدمت  برونی  باشُتلق  جهت  دارند  قصد 
می کنند، بر اساس عقیده ُقدما روزی باید باشد که ستاره نداشته باشد، 
ُقدما معتقد بودند که روز نحس و روز مبارک داریم و بر اساس ستاره 
هم اعالم میکردند، مثال روزهای 1۳، 21، 2 و 25 ماههای قمری قطعًا 
ستاره داشت، شاید ریشه آن در شهادت موال علی )ع( در 21 رمضان 

بوده باشد، یا هم شبهای قدر. به هر حال در یک روز میمون و مبارک 
بار و بنه )باروزی( مراسم باشتلق برونی را با چندین رأس االغ و قاطر به 
آبادی عشایری خانواده عروس خانم منتقل می کردند و چند رأس بز و 
چند کیسه برنج و ِخرت و پِرت جهت تدارک یک شام ارسال می گردید، 
مدعوین دعوت می شدند، گهگاهی هم در باشُتلق برونی، ساز و نقاره 

وجود داشت یا ساز و دهل.
مردان  همکاری  با  و  عشایر  دست  چیره  زنان  از  تعدادی  توسط  شام 
به  دادن  ِکالس  خاطر  به  هم  گهگاهی  شد  می  آماده  داماد  خانواده 
باشُتلق، از آشپزان حرفه ای تر که عمومًا از خانواده های فرودست ایل 

هستند و به نام خطیران معروفند استفاده می کردند.
قبل  از  شوند.  می  باشُتلق  موضوع  وارد  تناول شد  که  شام  حال  هر  به 
اند و خانواده داماد پیشنهاد میدهند که  انتخاب شده  نمایندگان طرفین 
باشُتلق را، امشب حل و فصل کنیم که به  اومدیم خدمتتون که قضیه 
امید خدا عروسی سرگیرد، یکی از نمایندگان منتخب خانواده عروس، یا 
حضوری صحبت می کند و یا هم لیستی را به خانواده داماد تقدیم میکنند

اثاثیه  خرید  در حد  نقد  پول  بود،  مختلفی  اقالم  دارای  لیست  معمواًل   
چند  و  رأس   2۰ حدود  بز  و  گوسفند  داماد،  و  عروس  زندگی شخصی 

رأس االغ یا قاطر.
 اینها که برشمردم مربوط به دهه 5۰ تا اوایل دهه ۶۰ بود و االن کاماًل 
منسوخ شده است، به یاد دارم در شهریور ماه سال 1۳54 یکی از بستگان 
عروسی کردند، مبلغ ۳5۰۰ تومان پول نقد، 2۰ رأس گوسفند و ۳ رأس 
قاطر تقدیم خانواده عروس شد که بسیار هزینه باالیی بود و عالوه بر آن 
پدر عروس هم پایش را در یک کفش کرد که باید 7 شبانه روز ُتشمال 
از  ناهار و شام میهمانان  این 7 شبانه روز تمام  بزند و در  ام  دم خونه 
طرف خانواده داماد تدارک دیده می شد، اگر بگویم که 5۰ رأس بز سر 

بریده شد، اغراق نگفته ام
القصه باشُتلق بین نمایندگان طرفین باال و پایین می شد و چانه زنی ادامه 
می یافت تا در نهایت بر روی لیست مطرح شده توافق حاصل شود. البته 
گهگاهی هم پیش می آمد که هیچگونه نرمشی حتی از نوع قهرمانانه 
از  نامزدی  برونی سر نمی گرفت و جریان  باشُتلق  و  نداشت  هم وجود 

همینجا به هم میخورد و منجر به بروز اختالفات قبیله ای هم می شد
اگر باشتلق به خوشی و با توافق طرفین به پایان می رسید باید ظرف 
چند روز، تمام اقالم توافق شده به خانواده عروس خانم تقدیم گردد. از 
این اقالم بخشی از پول نقد صرف خرید اثاثیه شخصی برای دختر می 

شد و بقیه همه در جیب مبارک پدر دختر سرازیر می گردید

به دور دوم کشیده می شود و  انتخابات ریاست جمهوری که گهگاهی  مثل 
ظرف یک هفته مرحله دوم بعد از مرحله اول باید اجرا گردد، باشُتلق مرحله 
اول انتخابات ما بود و یک هفته بعد عروسی بعنوان مرحله دوم باید برگزار شود

بعد از مراسم باشُتلق برونی و توافق بر سر لیست که عرض کردم بیشتر 
به صورت پول نقد، چندین رأس گوسفند و چند رأس االغ و قاطر و شاید 
هم تعدادی گاو به جای االغ و قاطر بود، ظرف چند روز می بایست اقالم 
توافق شده به خانواده دختر تحویل داده شود تا تاریخ عروسی قطعی گردد.

در  معمواًل  و  پاییز  آستانه  در  یا  هرسال  بهار  در  ها  ًعروسی  معمواًل   
روزهای  به جز  دارم  اطالع  آنجاییکه  تا  و  می افتاد  اتفاق  شهریورماه 
ستاره دار )نامیمون( بر اساس ماه قمری و دو روز تاسوعا و عاشورا و روز 

شهادت امام علی )ع( هیچ ماهی، عروسی قدغن نبود و مثل امروز که 
ماه محرم و صفر به طورکلی عروسی انجام نمی شود، چنین چیزی وجود 
نداشت و خود اینجانب در سال 1۳۶7 در بیستم ماه محرم عروسی کردم 
سید  حاج آقا  و حجت االسالم والمسلمین  نگرفت  خرده  هم  هیچکس  و 
رضا موسوی از روحانیت بنام منطقه کهگیلویه و از سادات میرساالری 
که تمام میرساالری های رامهرمز ایشان را می شناسند خطبه عقد خانمم 
را خواندند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و آسمان هم به زمین نیامد و ثمره آن 

ازدواج دو فرزند دختر است که از زندگی ام بسیار هم خشنودم.
در  که  می شد  انجام  پاییز  آستانه  یا  و  بهار  در  عروسی ها  دلیل  این  به 
دام  اینکه  به  توجه  با  و  بود  ییالق  به  قشالق  از  کوچ  آماده  ایل  بهار 

عشایر، زمستان را پشت سر گذاشته بود و بره های پاییزه زا بعنوان منبع 
پشتوانه عروسی می توانست اعتبار مالی را تأمین کنند و بهبهانی ها هم 
در این راستا خریداران خوبی بودند و بره در برابر پول را معامله خوبی 
می دانستند، از طرفی در شهریورماه ایل از ییالق به قشالق برگشته بود 
و بره های بهاره زا هم آماده فروش بودند و باز ازنظر مالی می توانستند 

هزینه عروسی را پرداخت کنند
یک رسم بسیار زیبا در عشایر وجود داشت و هنوز هم دارد که فامیالن 
و قوم خویشان نزدیک در هنگام عروسی از هیچ کمکی دریغ نمی کردند 
و هر خانواده معمواًل یک بز یا گوسفند هدیه می کردند تا فشار بر خانواده 

داماد متمرکز نباشد و ازنظر اقتصادی دچار بحران نشوند
 وقتی تاریخ دقیق عروسی مشخص میشد دعوت از قوم و خویشان دور 
و نزدیک به دو صورت انجام میشد، یک یا چند نفر جوان برازنده سوار 
بر اسب می شدند و آبادی به آبادی می گشتند و به طور شفاهی و زبانی 
قوم و خویشان نزدیکتر را دعوت میکردند و خانواده دعوت شده به رسم 
ادب و احترام یک مبلغی به شخص دعوت کننده پرداخت میکردند؛ مثال 
در دهه 5۰ مبلغ 1۰ تومان و 2۰ تومان یعنی 1۰۰ ریال یا 2۰۰ ریال 
که پول زیادی هم بود بعنوان هدیه داده میشد، اما برای سایر افراد ایل 
که نسبت خویشاوندی دورتری داشتند کارت عروسی را تقدیم میکردند

در کهگیلویه و بویراحمد به گروه طبال و نوازندگان، ِمهتر می گویند که 
یا همان  ِمهتران  برده میشود طبقه  بکار  واژه خطیر  رامهرمز ظاهراً  در 
یا آهنگران و خطیران یا سلمانی ها در استان ک  تشمال ها، غربتی ها 
و به جز طبقات فرودست جامعه هستند و سایر طوایف هیچگونه وصلت 
سببی با آنها نخواهند داشت و این طبقات فقط بین خودشان می توانند 
ازدواج انجام دهند و این همان آپارتاید ایلی و قبیله ای است و این رسم 

و رسومات تمامًا نمی تواند تفکر اینجانب بعنوان نگارنده باشد.
و  کرنا  نوع  از  ساز  معمواًل  که  شود  رزرو  قبل  از  باید  ِمهتر  به هرحال 
با دهل  یا  بلد هستند و طبال هم  را خوب  اشعار محلی  آن  نوازندگان 
که چرم آن از پوست آهو بود و یا از نقاره که به صورت دو طبل یکی 
به سه  ِمهتران  میکردند.  انجام وظیفه  بودند،  دیگری کوچکتر  و  بزرگتر 
روش دستمال بازی، چوب بازی یا همان تَرکه بازی و سوار بازی، جشن 
میکردند که شنیدن کی  تبدیل  به یادماندنی  به یک خاطره  را  عروسی 

بَُود مانند دیدن.
ادامه دارد...

رسم و  رسومات  خواستگاری تا عروسی استان کهگیلویه و بویراحمد

در دوره ی قاجار خوانین بختیاری در منطقه ی یوسف آباد واقع در کیمه ی 
شهریاری عمارت بزرگی ساخته اند که یکی از زیباترین خانه های رامهرمزاست. 
برادر  و  بختیاری(  )ایلخان  خان  حسین قلی  ششم  فرزند  خان  یوسف 
کوچکترسردار اسعد بختیاری از سران جنبش مشروطه بوده که در سال 124۹ 
پاریس  هجری شمسی در چهارمحال بختیاری متولد شده است. مدتی در 
ایران وارد اردوی مشروطه خواهان شد با  از بازگشت به  اقامت داشته، پس 
عده ای سوار بختیاری در کرج با قشون محمدعلی شاه درگیر و رشادتهای 
زیادی نشان داد. یوسف خان لقب های متعددی دریافت کرد، در اوایل سلطنت 
ساالر  به  او  سلطنت  اواخر  در  اعتضادالسطان،  به  قاجار  شاه  مظفرالدین 
توسط  بنا  گردید.  ملقب  امیرمجاهد  به  از جنبش مشروطه  و پس  حشمت 
آقای بهبهانی خریداری میشود و اکنون مالک آن آقای اردشیر بهبهانیست. 
ثبت  به  ملی کشور  آثار  فهرست  در  و منحصربه فرد  زیبا  معماری  دلیل  به 

رسیده است. این مجموعه شامل باغ، کوشک، حوض آب و دارای طراحی 
باغ به سبک باغهای ایرانیست. درختان بومی رامهرمز نظیر مرکبات و... در 
آن کاشته شده بود. حوض آبی دایره ای شکل در مقابل کوشک قراردارد. به 
گفتهی آقای بهبهانی قسمت ورودی دارای هشتی و سردر بوده که در حال 
حاضر اثری از آن باقی نمانده است. اتاقهای متعددی دارد؛ مانند سایر بناهای 
قدیمی رامهرمز دارای بادگیر بوده که کار خنک کردن و تهویه هوا را انجام 
میدادند. مصالحی مانند سنگ، گچ، آجر و خشت در ساخت آن به کاررفته 
است. در تصاویر قدیمی نمای بنا اندود گچیست اما پس از برداشت اندود 
گچ، نمای آجری زیبایی با تزئیناتی خاص بیرون آمد. دارای دوطبقه همکف و 
اول و یک طبقه زیرزمین است. متأسفانه این بنای منحصربه فرد در سالهای 
اخیر آسیبهای فراوانی دیده و بخشهای عمدهای از آن ریزش کرده است. 
به گفته-ی آقای بهبهانی )مالک بنا( در این سالها چند باری مرمتهای 
مختصری انجام شد، اما این مقدار از هزینه برای تعمیر این ساختمان کافی 
نیست و نیازمند مبلغ قابل توجهی میباشد و برای این مسئله باید راهکاری 
اندیشید؛ زیرا میزان حجم ریزشها بیشتر از قسمت بازسازی شدهاست. آقای 
بهبهانی اذعان دارند که در سال-های نهچندان دور در داخل عمارت زندگی 

میکردهاند و تخریبها به ناگهان و عدم رسیدگی به خانه اتفاق افتاد.

امیر مجاهد

تقدیرنامه ای برای سرداراسدبختیاری و یادی از انقالب مشروطیت

نوشته: مجتبی گهستونی
عرصه پیشکسوتان از اهوازی هدایت محمدحسین 
فرهنگ،ادب،نویسندهومؤلفخوزستانیدرگذشت.وی
متولد١٣٢٨بود.ایشانراازدوراننوجوانیمیشناختمو
باویآشناییداشتهوطیسالیانمتعددازمحضرایشان

برایآگاهیازتاریخخوزستانبهرههایبسیاربردم.
زندهیادمحمدحسینهدایتاهوازیدردهههایشصت،
متعدد نمایشگاههای در فعال باحضور وهشتاد هفتاد
و کتابها معرفی به جهانگردی، و ایرانگردی و کتاب
و علمی فرهنگی، مشاهیر پیرامون تألیفشده مقاالت
مذهبیوهمچنینمعرفیگنجینههایتاریخیخوزستان

اقداممیکرد.
نشستهفتگیشاعراندرمنزلاودرسیمتریودر
جوارکلوپواحدیوبعدهادرمنزلیدیگرکهروبروی
حسینیهحاجنوروزدلوارقرارداشتخاطراتبهیادماندنی

فراوانیرادرذهنمنودوستانشبرجایگذاشتهاست.
کتابفروشیاودردهههایگذشتهکهدرمحلعلیبن
مهزیاراهوازیواقعشدهبودمحلفروشکتابهاومجالت
مختلففرهنگیوعلمیبودبهگونهایکهبخشعمدهای

ازنیازهایپژوهشگرانومحققانراتأمینمیکرد.
زندهیادمحمدحسینهدایتاهوازیدردهههایشصتو
هفتاددرمعرفیاستانخوزستانتوسطنشریاتکشوری
ازفعاالناینعرصهبودوآثارمتعددیازخودبرجای

گذاشت.
ازجملهآثاراینموالخوزستانیمیتوانبهاهوازازدیدگاه
مورخین،زندگینامهعلیبنمهزیاراهوازی،مکاتباتامام
جعفرصادقبافرمانداراهواز،اشعارعارفانهازسیددیوانهو

دیگرآثاراشارهکرد.
ازویکتابخانهارزشمندیبرجایماندهاستکهبرایاینکه
قرار عالقمندان و دانشجویان پژوهشگران، مورداستفاده

بگیردبهشرطماندگاریدراهوازبهآستانقدسرضوی
وقفشد.

ویعالقهبهجمعآوریبرخیازمجموعههاداشت.ازجمله
عالیقاومطالعهوآرشیوکلیهکتابهایمرتبطباتاریخ
و عروسی کارتهای آوری همچنینجمع و خوزستان
برگههایترحیمافرادمختلفدرسطحاستانخوزستان

بود.
اهوازی، هدایت محمدحسین زنده دیرینه دوستان از
زندهیادمنصورواحدیبودکهدرنمایشگاههایمختلف
گسترده سطح در خوزستان معرفی به ملی و استانی

پرداختند.
اینجانببههمراهدوستانمپیشترودرسال١٣90در
همایش»حفاظتازمیراثفرهنگی؛بایدهاونبایدها«با
رونماییازکتاب»اهوازازدیدگاهمورخین«ازتالشهای

زندهیادمحمدحسینهدایتاهوازیتقدیرنمودیم.

دکترعباسامامعضوهیئتعلمیدانشگاهشهیدچمران
درکتاب»ازخوزستانوخوزستانیها«انتشارچندصفحه

ازخدماتاینمرحومتقدیرکرد.
ایشانروزپنجشنبهبیستوششمتیرماه١٣99درمحل
علیبنمهزیاراهوازیبهخانهابدیخودرهسپارمیشود.

نامویادشگرامیباد.

تاریخ ناطق خوزستان درگذشت
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دانشمندان آلمانی پس از یک رشته تحقیقات اعالم 
کرده اند که ویروس کرونا نه  فقط مانند ویروس سارس 
۲۰۰۲ در ریه ها تکثیر میشود، بلکه ظرف یک هفته 
اول آلوده  شدن فرد، در گلوی او بطور گسترده تکثیر 
میشود. این دانشمندان به صدراعظم و وزیر بهداشت 
آلمان پیشنهاد کردند تا از مردم بخواهند که یک 
کار ساده را که انجام غرغره گلو با محلول نیمه داغ 
انجام دهند. آنها  بار  آب ونمک است، هر روز چند 
کار  این  انجام  ضرورت  بر  تاکید  پیش  مدت ها  از 
داشتند و اکنون با توجه به اعالم نتیجه آزمایشاتی 
که توسط بیولوژیست های آلمانی در ارتباط با تکثیر 
بار دیگر بر  انجام شده است،  ویروس کرونا در گلو 
ضرورت انجام غرغره با محلول آب نیمه داغ و نمک 

تاکید کرده است ...
تأکید دانشمندان آلمانی به وزارت بهداشت آلمان 
این است: اگر همه مردم در هرروز چندین بار گلوی 
خود را بوسیله غرغره با محلول نیمه داغ آب ونمک 
ضدعفونی و گندزدایی کنند، ظرف یک هفته این 

ویروس به طور کامل در سراسر آلمان از بین میرود. 
نتیجه آزمایشات نشان داده، با غرغره کردن با محلول 
آب  و نمک، دائماً گلوی خود را به یک محیط کاماًل 
بدترین  محیطی  چنین  و  میکنیم  تبدیل  قلیایی 
آب ونمک،  با  زیرا  است،  کرونا ویروس  برای  محیط 
PH دهان وگلو تغییر می کند و تبدیل می شود به 
یک PH قلیایی و اگر ما با غرغره با محلول نیمه داغ 
آب ونمک بطور مکرر گلوی خود را در هرروز چند 
بار قلیایی کنیم، فرصتی به کرونا ویروس نمیدهیم 

که تکثیر شود.
و  هرروز  مردم  همه  که  دارد  ضرورت  بنابراین 
به خصوص  بار  چند  روزی  عادت،  یک  به صورت 
صبح وشب و قبل از خروج احتمالی از خانه و بعداز 
بازگشت به خانه، با محلول نیمه داغ آب ونمک غرغره 
کنند تا در همان دوره اولیه اصاًل به ویروس کرونا 
از همه مردم خواهش  بیایید  ندهیم.  تکثیر  اجازه 
کنیم که این توصیه بهداشتی مهم و حداقل بی ضرر 

را با دقت انجام دهند.

پایان  کرونا  ویروس  با پیشگیری

چند راه ساده برای پرورش ذهن کودکان
اگر پدر یا مادر شده باشید، قطعا نگرانی هایی را 
در زمینه ی رشد و پرورش ذهن کودکانتان تجربه 
کرده اید؛ اما باید بدانید با چند راه ساده می توانید 
به راحتی ذهن کودکان دلبندتان را پرورش دهید.

حسی  و  روحی  نیاز های  تأمین  و  تشخیص   
کودکان برخالف نیاز های مادی و فیزیکی مانند 
و... کار  لباس  و  نوع پوشش  تشنگی، گرسنگی، 
از  خیلی  است  ممکن  و  نیست  ساده ای  چندان 
ما فراموش کنیم که کودکمان همان قدر که باید 
غذای مقوی و سالم بخورد تا خوب رشد کند، باید 
مغز و فکرش نیز به خوبی پرورش پیدا یابد تا بتواند 
خوب فکر کند، رفتار های اجتماعی اش به درستی 
شکل بگیرد و توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز 
زندگی را به درستی آموزش دیده و فرابگیرد و در 

مجموع انسان خوبی باشد.
 بنابراین همان قدر که نگران خورد و خوراک و 
لباس و اسباب بازی های کودکتان هستید، با در 
نظر گرفتن برخی نکات ساده می توانید فعالیت های 
مغزی و ذهنی کودکتان را نیز به شکل بهتری 
برای حفظ  فعالیت  ادامه ۱۰  در  دهید.  پرورش 

سالمت ذهنی کودکان را بررسی می کنیم.

زمانبروزنگرانیها
با  کردن  برای صحبت  را  زمان مشخصی  روزانه 
اضطراب هایش  و  نگرانی ها  مورد  در  فرزندتان 
طول  و  ساعت  انتخاب  برای  دهید.  اختصاص 
شوید.  جویا  را  فرزندتان  نظر  مکالمه  این  زمان 
در طول این زمان کودکتان می تواند نگرانی ها یا 
دالیل اضطرابش را یادداشت کند و بعد در مورد 
آن ها با یکدیگر صحبت کنید و در صورت امکان 
نگرانی هایش  شدن  برطرف  برای  را  راهکار هایی 

به کار برید.
درلحظهبودن

به کودکتان بیاموزید که در لحظه زندگی کند. 
تمرین های  انجام  با  لحظه  در  ذهن  حاضربودن 
ساده ای قابل دستیابی است. برای مثال زمانی را به 
قدم زدن با کودکتان اختصاص دهید و سعی کنید 
همه حواس پنجگانه اش را به کار بگیرید تا ذهنش 

در لحظه حضور داشته باشد.
چالشهایفکری

اضافه، حواس  فکر  هر  که  بخواهید  کودکتان  از 
پرت کن و بی فایده ای را که دارد، یادداشت کند. 
سپس چالشی با این افکار برایش ایجاد کنید. از 

او بخواهید به این افکار بی پایه و اساس فکر کند و 
آن ها را به سمت افکار واقع بینانه سوق دهد.

برنامهریزیبرایفعالیتها
برنامه ریزی  برای  دفتری  کودکتان  با  همراه 
فعالیت های روزمره اش درست کنید. از او بخواهید 
فعالیت های مورد  و  تفریحات  انجام کارها،  برای 
عالقه اش برنامه ریزی و خود را ملزم به رعایت این 

برنامه کند.
بیاناحساس

که  دهید  اختصاص  این  به  هفته  در  را  زمانی 
کودکتان از احساسات و افکارش با شما صحبت 
کند. سعی کنید این مکالمه دو طرفه باشد تا از 

شما بروز احساس و افکارش را بیاموزد.
آزمونافکار

کمک  با  تا  کنید  طراحی  را  ساده ای  بازی های 
آن ها کودکتان بتواند افکار مختلف را بیازماید و 
به کمک این بازی درک کند چه افکاری درست و 

چه افکاری خیالی است.
احساسحالخوب

تالش کنید به فرزندتان بیاموزید مراقب سالمتی 
و احوالش باشد. با هم غذا های سالم بپزید، نرمش 

حتما  و  دهید  انجام  تخصصی  ورزشی  یا  روزانه 
مراقب باشید که خواب کافی داشته باشد.

تصویرسازی
با کودکتان تمرین کنید تا خود را در آینده ذهنی 
که  ایده آلی  آینده ای  کند.  تصور  انتظارش  مورد 

دوست دارد به آن دست پیدا کند.
سهکارخوب

پیش از خوابیدن با فرزندتان زمانی را برای پیدا 
کردن سه کار خوبی که انجام یا دستاوردی که در 
آن روز داشته اختصاص دهید. این موضوع کمک 
دستاورد های  تا  کند  تالش  روز  هر  که  می کند 
بیشتری برای پایان روزش داشته باشد و زمانش را 

به بطالت نگذراند.
بازیهایفکری

وسایل  و  اسباب بازی ها  انتخاب  در  کنید  سعی 
کنید  عمل  بیشتری  وسواس  با  کودکتان  بازی 
و حتما در میان بازی های مورد عالقه اش جایی 
برای انجام بازی های پرچالش فکری متناسب با 
سن او باز کنید. با مشارکت در این بازی ها انگیزه 
فعالیت های  انجام  برای  فرزندتان  به  بیشتری 

ذهنی خواهید داد.

استاد:مرضیهسوزنبر
بااستخوان  گوسفند  گوشت 

٥۰۰گرم
جعفری،  )تره،  سبزی 

شنبلیله(٧٥۰گرم
لوبیا قرمز ۱پیمانه
لیموعمانی٤عدد

پیاز ۱عدد
نمک، فلفل و زردچوبه به میزان کافي

سیب زمینی ٥عدد کوچک
طرزتهیه:

پیاز را خورد کرده و تفت دهید، گوشت را تکه تکه کرده 
بهمراه ادویه به پیاز اضافه و مجدد تفت میدهیم. لوبیا 
میکنیم  اضافه  گوشت  به  خیس خورده  قبل  از  که  را 
و به مقدار الزم )تا یکسانت باالي مواد( آب ریخته و 
میگذاریم گوشت و لوبیا بپزد. سبزی ها را خورد کرده و 

جداگانه با مقدار کمي روغن تفت دهید؛ وقتي گوشت 
نیمه پز شد سبزي را به آن اضافه کنید. وقتي آبگوشت 
به انتهای پخت رسید )٥/۱ساعت بعد( نمک، لیموعمانی 
و سیب زمینی های درسته را به آن افزوده و زمان دهید 

تا آبگوشت جا بیوفتد.
)نوش جان(

نکاتآموزشی:
برای پخت گوشت قرمز نمک را در آخر اضافه کنید تا از 

دیرپز شدن گوشت جلوگیري کند.
آن  بودن  پزا  از  تا  پخته  قبل  از  را  حبوبات  میتوانید 
مطمئن شوید )در این صورت همراه با سبزی حبوبات را 

به آبگوشت اضافه میکنیم(.
برای اینکه نفخ حبوبات گرفته شود آن را از ۲٤ساعت 

قبل خیسانده و هر ٣ساعت آب آن را عوض کنید.
لیموعمانی را شسته و قبل از استفاده آن را با چنگال 

سوراخ کنید تا سریعتر به غذا طعم دهد.
)زمان تهیه ۲ساعت(

طرزآبگوشت بزباش

توصیه های تغذیه ای در تابستان برای افرادی با مزاج گرم و خشک
یک متخصص طب سنتی به توصیه های تغذیه ای و 
تدابیر تندرستی در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: 
پرهیز از غذاهای خیلی تند، شور یا شیرین برای افراد 

دارای مزاج گرم و خشک توصیه می شود.
مزاج  برای  که  تدابیری  مورد  در  پور  رضایی  ناصر   
شود  اندیشیده  باید  گرما  فصل  در  خشک  و  گرم 
خوردنی های  از  پرهیز  پرخوری،  از  خودداری  گفت: 
گرم وخشک )مانند غذاهای خیلی تند، شور یا شیرین( 
آش ها،  مانند  غلیظ  و  سنگین  غذاهای  همچنین  و 

آبگوشت، کله پاچه، هلیم و… به دلیل ضعف دستگاه 
گوارش در تابستان و در عوض مصرف آش های ساده 
چاشنی های  با  کم حبوبات  و  کم گوشت  و  رقیق  و 
کمی ترش مانند آلوبخارا، دانه انار و غوره باید انجام 

شود.
گفت:  گفت  تابستان  فصل  در  تغذیه  مورد  در  وی   
انار،  ریباس،  لیمو،  سکنجبین،  شربت های  مصرف 
نارنج، تمرهندی، آب یا فالوده سکنجبینی هندوانه، 
و  تر  میوه های  خوردن  و  خیار  سکنجبین-  فالوده 

ترش وشیرین تابستانی و سبزی هایی چون کاهو، کدو 
و خیار نیز توصیه می شود.

مصرف  کرد:  تاکید  سنتی  طب  متخصص  این   
گوشت های زودگوار مانند ماهی قزل آالی تازه و کولی 
یا جوجه مرغ،  پخته شده باشند،  روغن کنجد،  با  که 
جوجه خروس و گوشت بزغاله با چاشنی های ترش نیز 

از دیگر مواردی است که باید رعایت شود.
 وی به پرهیز از یبوست اشاره کرد و گفت: در صورت 
انجیر و آب  از ملّین های مالیم مانند  لزوم، استفاده 

کامل میوه ها، شیرخشت، شربت گل سرخ، مغز فلوس 
خیارچنبر و روغن بادام شیرین و همچنین ورزش و 
استراحت  و  آغاز صبح  در  بدنی خفیف  فعالیت های 
در ساعات گرم روز و پرهیز از گرمای شدید، پرهیز 
از هرگونه خون گیری از جمله حجامت و فصدکردن، 

بدون تجویز پزشک متخصص، توصیه می شود.
 رضایی پور افزود: پوشیدن لباس های خنک کتانی، 
پنبه ای و نخی و پرهیز از لباس های نایلونی از دیگر 

اقداماتی است که در فصل گرما توصیه می شود.

8 چیزی که موی بدن درباره سالمتی می گوید
نشانه ی  و  طبیعی  انسان ها،  در  بدن  موی  وجود 
را  پوستتان  روی  که  نرمی  پوشش  است.  تندرستی 
پوشانده، ُکرک مانند و لطیف است و موهای زبر و 
پررنگ تری هم وجود دارند که ابروها و مژه هایتان را 
تشکیل می دهند و روی پوست سرتان، زیر چانه، زیر 
بغل و نقاط خصوصی بدنتان دیده می شوند. موی بدن 
بعضی از افراد بسیار کم حجم و کم رنگ است، در حالی 
که موی بدن عده ای دیگر بیشتر و تیره تر و ضخیم تر 
است؛ اما وقتی که موی بدنتان ناگهان تغییر می کند 
می تواند نشان دهنده ی مشکلی باشد که در قسمتی 
دیگر از بدنتان در حال روی دادن است. موی بدن چه 
رشدش سریع تر شود، چه ضخیم تر شود و چه حتی 

بریزد، چیزهایی از وضعیت سالمتی تان می گوید.
عدمتعادلهورمونهایمردانه:

افزایش ناگهانی در رشد موها یا از دست دادن مو در 
خانم ها اغلب به دلیل یک عدم تعادل در هورمون های 
مردانه )اندروژن ها( است که به طور طبیعی هم در 
زنان و هم در مردان اما به میزان های متفاوتی وجود 
دارد. مثالً اگر تستوسترون تان باال رفته باشد، نتیجه ی 
عارضه  این  به  بود.  خواهد  زائد  موهای  افزایش  آن 
به  و  ناخواسته  عارضه ای  که  می گویند  هیرسوتیسم 
صورت الگوی رشد موی مردانه است. الگوی رشد موی 
مردانه به معنی رشد مو باالی ناف، باالی سینه، یا 
باالی کمر است. بیش از هشت تار مو در اطراف نوک 
سینه نیز در زنان غیرطبیعی تلقی شده و هیرسوتیسم 

محسوب می شود.
الگوی طاسی مردانه در زنان هم درست مانند الگوی 
موی زائد مردانه، عالمت تغییر در سطح هورمون های 
مردانه است. وقتی سطح استروژن طی یائسگی پایین 
می آید، در نتیجه ی آن، تستوسترون باال می رود. خیلی 
از خانم ها متوجه می شوند موهای روی سرشان نازک 
موهای صورتشان ضخیم تر شده  که  حالی  در  شده 
است. حتی ممکن است متوجه شوید چند تار مو روی 
چانه تان هم درآورده اید. بله در ابتدا ترسناک است اما 

کامالً طبیعی است.
سندرمتخمدانپلیکیستیک:

سندرم تخمدان پلی کیستیک عارضه ای است که به 
دلیل عدم تعادل در هورمون های تولیدمثل رخ می دهد 

و تقریباً یک دهم خانم هایی که در سنین باروری به 
تخمدان  سندرم  می شوند.  دچار  آن  به  می برند  سر 
پلی کیستیک می تواند مشکالتی در تخمدان هایتان 
ایجاد کند. تخمدان ها تولیدکننده ی تخمکی هستند 
که هر ماه در بخشی از سیکل قاعدگی آزاد می شود. 
در سندرم تخمدان پلی کیستیک، این تخمک ممکن 
است مشکالت رشد داشته باشد یا طی پریود و آن گونه 
می تواند  اتفاقی  چنین  نشود.  آزاد  است،  نرمال  که 
عالئمی ایجاد کند؛ مثل بی نظمی عادت ماهانه، آکنه 
بزرگسال، نازک شدن موها و یا موی زیاد در صورت، 
چانه یا سایر قسمت های بدن و دلیل آن هم افزایش 
تولید تستوسترون در بدن است که محرک رشد موی 

زائد می باشد.
کمبودآهن:

هر کسی یک چرخه مو دارد. برخی از افراد در بهار و 
پاییز دچار ریزش مو می شوند و عده ای نیز در تابستان 
و زمستان؛ اما ریزش موی پراکنده، ریزش موی قابل 
توجه بدن و سرتان، می تواند نشان دهنده ی کم خونی 
یا کمبود آهن در خونتان باشد. وگان ها و گیاهخوارها 
یا زنانی که پریودهای سنگین دارند، بیشتر در معرض 
کمبود آهن هستند و این می تواند منجر به ریزش مو، 
تردید  اگر  شود.  زیاد  اشتهای  و  ناخن ها  شکنندگی 
دارید که ممکن است کمبود آهن، مشکل شما باشد یا 

نه برای آزمایش خون به پزشک مراجعه کنید.
کمکاریتیروئید:

تیروئید، غده ای کوچک و پروانه ای شکل در جلوی 
که  می کند  ترشح  هورمون هایی  که  است  گردنتان 
کنترل کننده ی نحوه ی مصرف انرژی توسط بدن است. 
ندارید،  تیروئید  هورمون  کافی  اندازه  به  شما  وقتی 
از جمله  ُکند می شود  بدنتان  از عملکردهای  خیلی 
تیروئید،  با  مرتبط  موی  ریزش  بدنتان.  موی  تولید 
عالئم خاصی دارد. اگر متوجه شدید بیش از یک سوم 
ابروهایتان ریخته است و ناخن هایتان شیاردار شده اند، 

احتماالً به بیماری خودایمنی تیروئید مبتال شده اید.
 TSH برای آزمایش خون به پزشک مراجعه کنید تا

تان بررسی شود.
تغییرسطحاستروژن:

مقدار استروژن در بدنتان نیز می تواند بر موهایتان اثر 
بگذارد. وقتی سطح استروژن باالست، مو نازک تر از حد 
نرمال می شود و وقتی سطح آن پایین است، می تواند 
در سطح  ناگهانی  تغییر  مو شود. یک  ریزش  سبب 
استروژن، مثاًل بعد از بارداری یا توقف مصرف قرض 
ضدبارداری، می تواند منجر به ریزش موی موقتی شود.

عوارضجانبیداروها:
بدن  بر موی  اثر مستقیم  داروها می توانند  از  برخی 
خون  ضدانعقاد  و  ضدافسردگی  داروهای  بگذارند. 
می توانند سبب ریزش موی موقتی شوند که معموالً 
می دهد.  روی  افلوویوم  تلوژن  نام  به  پروسه ای  طی 
بعد  افلوویوم عارضه ی ریزش مو می باشد که  تلوژن 
از بارداری، عمل جراحی، کاهش وزن زیاد یا استرس 

نیز می تواند رخ دهد. برخی داروها می توانند  شدید 
شامل  داروها  این  شوند.  بدن  موی  رشد  سبب 
تستوسترون، دانازول، فنی توئین و گلوکورتیکوئیدها 
می شوند. در بیشتر موارد، تغییرات مو، دائمی نبوده 

و با توقف مصرف دارو پایان می یابند.
بیماریخودایمنی:

خودایمنی،  بیماری های  از  برخی  در  اما  است  نادر 
به  اشتباهاً  می تواند  شما  بدن  ایمنی  سیستم 
فولیکول های موهایتان حمله کند. نتیجه ی این اتفاق 
منطقه ای  صورت  به  موها  عجیب  ریزش  می تواند 
)طاسی منطقه ای(، ریزش تمام موهای روی پوست 
سر )طاسی کامل( و یا از دست دادن تمام موهای سر 
و بدن از جمله ابروها و مژه ها )طاسی سراسری( باشد.

این عوارض معموالً با استروئیدهای سیستمیک درمان 
می شوند و رویش موها می تواند برگردد.

درمواردنادر،احتمالوجودیکتومور:
اگر هیرسوتیسم بسیار ناگهانی و شدید روی بدهد؛ 
مثاًل طی یک دوره ی شش ماهه و سطح تستوسترون 
توموری  است  ممکن  باشد،  باال  بسیار   DHEAS و 
وجود داشته باشد که هورمون های مردانه تولید کرده و 
پروفایل هورمون ها را در بدن تغییر داده است تا حدی 
که یک رویش موی سریع در بدن مشاهده می شود. در 
این موارد، وجود توموری در غده آدرنال )فوق کلیوی( 
اما  البته معمول نیست  یا تخمدان بررسی می شود. 
چیزی است که در این موارد، پزشک آن را بررسی 

خواهد کرد.
چه زمانی باید بابت موی بدن به پزشک مراجعه کنیم؟

هرچند تغییرات در موی بدن می تواند نشان دهنده ی 
مشکلی در سالمتی باشد، اما همیشه هم به این معنی 
نیست که مشکل خاصی وجود دارد. بیشتر بیمارانی 
که به دلیل رشد موی زائد در صورت یا بدن مراجعه 
می کنند، شرایط نرمالی دارند؛ اما اگر شما متوجه رشد 
موهای جدید، تغییر در ضخامت موها و یا موهای زائد 
این  یا سینه تان شده اید،  و  چانه  روی صورت، فک، 
مسئله را با پزشک متخصص پوست و مو مطرح کنید 
تا مطمئن شوید مشکلی وجود دارد یا نه. انجام یک 
بررسی و چکاپ می تواند مشکالت بالقوه را شناسایی 

کرده و در صورت لزوم، به شروع درمان کمک کند.

استفاده از ماسک، خطر انتقال بیماری را تا حد بسیار 
بسیار زیادی کاهش می دهد. ما چاره ای جز ماسک 
زدن نداریم؛ هیچ چاره ای. اگر ماسک نزنیم به زودی 

شاهد اتفاقات زیر خواهیم بود؛ بی هیچ مبالغه ای:
۱ – تعداد بیشتری از ما کرونا می گیریم؛ دیری نخواهد 
پایید که تقریباً در هر خانواده ای یک کرونایی داشته 
باشیم. با گذر از تابستان و رسیدن فصل سرما، میزان 

شیوع شدت وحشتناک تری خواهد داشت.
۲ – تعداد پزشکان و پرستارانی که کرونا گرفته اند، 
بسیار باال می رود و از گردونه خدمات درمانی خارج 
می شوند. به دلیل باال رفتن تعداد بیمار ازیک طرف و 
کاهش تعداد پزشک و پرستار، فشار مضاعفی بر کادر 
درمان وارد می شود و کارایی شان به شدت افت می کند 
انسانی  افزایش تلفات  و این وضعیت به نوبه خود به 

می انجامد.
٣ – ظرفیت بیمارستانها پر می شود. پذیرش بیماران 
اعم از کرونایی و غیر کرونایی به کندی انجام می شود و 
صف بیمار شکل می گیرد. بخش های مراقبت های ویژه 
نیز پر از بیماران بدحال می شوند و تعداد بیشتری از 
بیمارانی که نیاز به این بخش ها دارند، پشت درهای 
آن، جان می سپارند. تلفات بیماران غیرکرونایی هم 

بیش از پیش می شود.
٤ – توسعه تخت های بیمارستانی و تولید تجهیزات 
درمانی مانند و نتیالتور از رشد بیماران عقب می ماند و 

اوضاع وخیم تر می شود.
٥ – با افزایش تصاعدی بیماران و فروپاشی ولو نسبی 
سیستم درمانی، درصد فوتیها به نسبت بیماران باال 

نجات  قبلی  مشابه  شرایط  در  که  افرادی  و  می رود 
می یافتند، فوت می کنند.

جدید  قربانی  ایران؛ ۲۰۰  در  کرونا  روز  مرگبارترین 
»۲۰ استان در وضعیت قرمز و هشدار« جدیدترین 

آمار کرونا در کشور
۶ – سازمان های حمل و دفن اموات )آرامستان ها( 
با انبوه اجسادی مواجه می شوند که هر چه سریع تر 
افرادی که حاضرند  باید دفن شوند. در همان حال، 
اجساد کرونایی را غسل کنند و دفن کنند، کمتر از 
میزان نیاز خواهد شد و دفن اموات، به مشکلی جدی 

تبدیل می شود.
٧ – افزایش وحشتناک بیماران و فوتیها، به تعطیلی 
بسیاری از کسب و کارها، کند شدن روند امور عمومی 
جامعه و شیوع وحشت و اضطراب در جامعه خواهد 

انجامید. استرس همه جا را پر خواهد کرد.
جلوگیری از فاجعه دست خودمان است: ماسک بزنیم 
و به کسانی هم که ماسک نزده اند، تذکر بدهیم؛ کرونا 

وحشیانه، بی رحمانه و بی وقفه می کشد.

ماسک بزنیم

آیا دستکش مانع انتقال ویروس کرونا می شود؟

نتایج بررسی های اخیر محققان نشان می دهد استفاده از 
دستکش، از افراد در برابر ویروس کرونا محافظت نمی کند.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از آنا، نتایج بررسی های اخیر 
محققان نشان می دهد استفاده از دستکش از افراد در برابر 

ویروس کرونا محافظت نمی کند.
محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کردند که لمس 
سطوح مختلف با دستکش یک بار مصرفی که به صورت 

مکرر استفاده شده موجب پراکندگی ویروس می شود.
پژوهش های میدانی هم نشان می دهد که مردم اغلب از 
یک جفت دستکش در مکان های عمومی استفاده می کنند 
و بدون آن که آن را تعویض کنند به همه سطوح دست 
می زنند. استفاده از دستکش  یک بارمصرف به این شکل 
افراد را به طور جدی تری در خطر ابتال به کووید-۱۹ قرار 

می دهد.
دستگاه  از  استفاده  یا  خرید  هنگام  دستکش  پوشیدن 
محافظت  بیماری  به  ابتال  از  را  افراد  لزوماً  خودپرداز 
نمی کند.گفته می شود پوشیدن دستکش در فروشگاه های 
یا بدون  با  مواد غذایی هیچ فایده ای ندارد چراکه وقتی 
را لمس کنید و سپس چیز دیگری  دستکش، یک چیز 
را لمس کنید شما به طور بالقوه ویروس را از یک مکان 
به مکان دیگری منتقل می کنید.دستکش حتی ممکن 

منحرف  دست ها  شستشوی  اهمیت  از  را  توجه  است 
کند. دستکش به هیچ وجه جای شستشوی دست یا سایر 
دستورالعمل های پیشگیری از بیماری را نمی گیرد و حتی 
ممکن است احساس امنیت کاذب به افراد دهد و می تواند 
شستن  مانند  بهداشتی  موارد  سایر  به  نسبت  را  افراد 
دست ها یا جلوگیری از لمس صورت بی توجه کند. درواقع 

دستکش می تواند کمی فریبنده باشد.
نتیجه بررسی های اخیر پژوهشگران نشان می دهد استفاده 
محافظت  کووید-۱۹  برابر  در  اشخاص  از  دستکش  از 

نمی کند.
پوشیدن  نشان می دهد  بررسی ها  است که  به ذکر  الزم 
دستکش در مألعام و مکان های عمومی چندان ضروری 
در  تنها  دستکش  از  استفاده  مردم  عموم  برای  نیست. 
مواردی نظیر تمیز کردن یا مراقبت از شخصی که بیمار 

است، توصیه می شود.
در بیشتر مواقع دیگر مانند بیرون رفتن و خرید کردن، 
اقدامات  عوض،  در  نیست.  الزم  دستکش  پوشیدن 
پیشگیرانه روزمره مانند رعایت فاصله اجتماعی از دیگران، 
شستن دست ها با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه و زدن 

ماسک توصیه می شود.
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یکی از بهترین فرمول های روزنامه نگاری که تابه حال 
آموخته ام و توی دفترچه هایم ثبت کرده ام و البته 
ارتباطی هم به تکنیک های روزنامه نگاری ندارد، یک 
نگرش روزنامه نگارانه است. این را هم از سیدفرید 
قاسمی آموخته ام؛ که ده، پانزده سال پیش گمانم 
که  جایی  بود.  اشاره کرده  جام جم  با  مصاحبه  در 
مصاحبه شونده از او می پرسد یک فرمول در دنیای 
روزنامه نگاری؟ و او هم پاسخ می دهد که: از میزان 
کسانی که در روزنامه نگاری جدی کار می کنند، کم 

می شود.
درواقع یک نمودار است؛ یعنی هرچقدر عدد جدیت 
در کار باالتر می رود، به همان نسبت عدد فعاالنی 
که با این جدیت کار می کنند، کم می شود. شاید نود 
درصد فعاالن روزنامه نگاری، نزدیک به ده، بیست 
درصد در کارشان جدی باشند. همین طور این عدد 
نود  یا  که هشتاد  درنهایت کسانی  جلوتر می رود. 
درصد در کارشان جدی هستند، تعدادشان کمتر 
از این،  باالتر  می شود، ده درصد یا کمتر؛ و حتی 
کسانی که نود یا نود و پنج درصد در کارشان جدی 

هستند، دیگر انگشت شمار می شوند.
بد نیست در این میانه، جمله ای از اندرو کارنگی، 
میلیاردر بزرگ چند دهه گذشته آمریکا و جهان 
را مرور کنیم. درجایی گفته بود که بیشتر آدم ها 

مقداری از وجودشان یا زندگی شان را برای کارشان 
را  از وجودشان  نیمی  اما عده ای دیگر  می گذارند؛ 
برای کار می گذارند و باید به آن ها احترام گذاشت؛ 
اما گروهی دیگر هستند که همه وجود و زندگی شان 
را برای کارشان می گذارند و دنیا باید به افتخار این ها، 

بایستد و کاله از سر بردارد.
برگردیم به ماجرای اصلی. امروزه روزنامه نگاران و 
کارمندان رسانه زیادی راداریم که سرگرم تولید خبر 
و محتوای خبری و رسانه ای هستند؛ حاال در هر 
ژانر و قالبی که می خواهد باشد. واقعاً چند درصد 
این افراد، باالی نود درصد در کارشان جدیت دارند؟ 
اما وقتی که از جدیت صحبت می کنیم، یعنی چه؟ 
مصاحبه های  از  دریکی  روزگاری  چاوشی  محسن 
خود، ماجرای خواندن آهنگ علی سنتوری را ذکر 
کرده بود. او می گفت که به قدری وضعیت مالی بدی 
داشت که حتی پول نداشت تا ازگل، محل اقامت 
هم  استودیویی  حتی  او  برود.  مهرجویی  داریوش 
نداشت، درنهایت یک پتو داخل دیوارهای یکی از 
اتاق هایش کشیده و یک پتو هم بیرون در و دیوار تا 

حالت عایق ایجاد شود. 
روی خودش  که  پتویی  زیر  می رفت  گاهی  حتی 
و ادوات موسیقی اش کشیده بود، شروع به تمرین 
می کرد؛ هم برای این که صدا بیرون نرود و همسایه ها 
شاکی نشوند و هم برای این که کیفیت بهتری داشته 
باشد. جدیت، یعنی چنین چیزی. چقدر ما حاضریم 

با این وضعیت کار کنیم؟

بیشتر نقل قول ها و گفته هایی که از روزنامه نگاران 
در  اگر  که  است  این  از  حاکی  می شنویم،  شاغل 
موقعیت  با  کنند  پیدا  بهتر  کاری  دیگر،  بخشی 
شغلی بهتر، حتماً خواهند رفت. حتی بخشی از بدنه 
روزنامه نگاری، اساساً به این جا آمده است تا راه را 
برای یک کار کارمندی و روابط عمومی و مشاوری 
و کار در جایی دیگر باز کند. در واقع برای آن ها، 
است.  نیست؛ یک مسیر  غایت  روزنامه نگاری یک 

آن ها نمی خواهند روزنامه نگار بمانند و روزنامه نگار 
روزنامه نگاری  نام  به  پله ای  از  آن ها  بمیرند؛ 

می خواهند باال بروند به سمت مقصد دلخواهشان.
یکی از دوستان، نقل قول جالبی از یکی از اعضای تیم 
محمد قوچانی نقل می کرد. البته این نقل قول برای 
ده، دوازده سال پیش بود. می گفت وقتی قوچانی از 
زندان آزاد شد، پیش ما آمد و گفت روزنامه بعدی 
را کی بزنیم؟ به او گفتیم شما همین امروز از زندان 

قوچانی هم جواب  آمده ای، چند روزی صبر کن. 
داده بود که ما روزنامه نگاریم، اگر هم نگذارند کارمان 
را بکنیم، حتی اگر شده با یک روزنامه دیواری هم 

باید کارمان را پیش ببریم.
روزنامه نگار جدی ازنظر من یعنی کسی که به روایت 
قوچانی، در این شغل از حیث مالی و فرهنگی و 
هنوز  این که  نه  برسد.  کامل  رضایت  به  ذهنی 
بخشی از ذهنش پیش دنیای سینما و موسیقی و 
سلبریتی ها و سیاست و دولت و ... باشد. نه این که 
به قول برخي از هنرمندان، روزنامه نگاري آکنده از 
هنرمنداني شکست خورده و عقیم مانده باشد که 
عقده هاي فروخورده اي دارند. او همه ذهن و روانش 
در این کار لبریز شده و به ارضای کامل حرفه ای و 
فرهنگی و ذهنی می رسد. دیگر نیاز به تجربه ای در 

حوزه ای دیگر نداشته و ندارد.
یک روزنامه نگار جدی، در یک روزنامه یا مجله یا 
شبکه تلویزیونی یا سایت کار می کند. اگر نشد، در 
یک سایت یا حساب شبکه مجازی اجتماعی. اگر 
نشد به صورت ناشناس کارش را پیش می برد. اگر 
بازهم نشد، به ارسال سوژه و مطالعه و تمرین ادامه 
می دهد تا فرصت مناسب برسد. او یا روزنامه نگاری 
می کند، یا وقتی روزنامه نگاری نمی کند درباره اش 
حرف می زند. یا وقتی که هیچ کدام را انجام نمی دهد 
چند  می کنید  فکر  واقعاً  می کند.  فکر  درباره اش 

درصد روزنامه نگارانی چنین جدی داریم؟ 

جديتدرروزنامهنگاري؛كاالييكهكمتريافتميشود

دالر۴۲۰۰تومانی

محمد غرضی،  فعال سیاسی:
نور چشمی ها می رود و قیمت دالر در   دالر 4200 تومانی به جیب 

کاالهای مصرفی مردم بین 2۵ تا ۳0 هزار دالر است.
مشکالت  است.  درآورده  را  ایران  مردم  داد  اقتصادی  شلخته  وضعیت 
معیشتی موجب شده نارضایتی ها روزبه روز بیشتر شود. البته مردم ایران 
قبل از انقالب هم ناراضی بودند و در این نزدیک به 42 سال هم ناراضی 

مانده اند.
چون  است،  دالر  هزار  تا ۳0  بین 2۵  مصرفی  کاالهای  در  دالر  قیمت 
متأسفانه دالر 4200 تومانی به جای جیب مردم به جیب فرصت طلبان 
می رود؛ یعنی دالر دولتی در اختیار عده ای رانت خوار قرار می گیرد و آنها به 

منفعت شخصی شان می رسند.

سودسهامداراناصلیكجاست؟

نسرین چراغی، فعال صنفی- سیاسی
 صندوق ذخیره فرهنگیان که تأمین کننده سهام آن، جامعه فرهنگیان ایران 
است، اما تاکنون مطابق اساسنامه، عمل نشده  و نسبت به شفاف سازی 

برای سهامداران و ذینفعان واقعی، اهتمام نداشته اند. 
در زمان مدیریت شهاب الدین غندالی، صندوق، سهامدار 22 شرکت بود 
و در حال حاضر به 2۷ شرکت افزایش یافته، که در بعضی از این شرکتها، 
مانند شرکت ماشین سازی اراک صندوق تا ۱00 درصد سهامدار است و 
در بعضی شرکت ها مانند شرکت پتروشیمی کیمیاپارس به ارزش ۶00 
هزار میلیارد، 4۵ درصد سهام داشت که در زمان مدیریت غندالی به ۹۸ 
درصد افزایش یافت. که مطابق اساسنامه بایستی سود سالیانه این شرکت 
در صورت وضعیت اعضاء منعکس می شد!  ۷/4۶ درصد سهام بانک سرمایه 
نیز مربوط به صندوق است که با توجه به تسهیالت نابجا به غیر فرهنگیان 

رسماً به تاراج رفت.
 شرکتهای تابعه )2۷  شرکت( صندوق ذخیره فرهنگیان عبارتند از : 

بیمه معلم/ ۶0 درصد
لیزینگ فرهنگیان/ ۱00 درصد

صنایع آموزشی/ ۱00 درصد
بیمه شرف اطمینان/ ۱00 درصد
ماشین سازی اراک/ ۱00 درصد 

کیمیای پارس خاورمیانه/ ۸۹ درصد
شرکت بازرسی مهندسی ایران/ ۱00 درصد

پتروفرهنگ )شرکتهای پتروشیمی تحت پوشش(/ ۱00 درصد
شرکت پژوهش و نوآوری/ ۶0 درصد

شرکت میرداد ) تولید آجر در فرون آباد ورامین(/ ۱00 درصد
اردیبهشت ایرانیان/ ۵۶ درصد

بیمه امید و آسایش/ منحل شده است
شرکت ساختمانی معلم/ ۱00 درصد

شرکت ایران ارقام/ ۶0 درصد
پتروشیمی مروارید/ 4۸ درصد

تجهیزات مدارس ایران/ ۶0 درصد
شرکت آلوپن )آلومینوم پروفیل(/  ۱00 درصد

شرکت پلور سبز/ ۱00 درصد
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان/ ۱00 درصد
شرکت خدمات مسافری و جهانگردی زاگرس/ ۱00 درصد

شرکت تأمین مسکن فرهنگیان/ ۱00 درصد
شرکت پتروشیمی خراسان/ ۱۷ درصد

شرکت سرمایه گذاری فرایند/ ۱00 درصد
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان/ ۱00 درصد

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران/ ۱00 درصد
شرکت نیروگاهی زیرساخت تولید انرژی های پاک / ۱00 درصد

بانک سرمایه/  ۷/4۶ درصد
سهم صندوق ذخیره فرهنگیان از شرکتهای پتروشیمی : 

 پتروشیمی کیمیای پارس/ ۸۹ درصد
پتروشیمی کیان/ 40 درصد 
پتروشیمی آریا/ ۱00 درصد

پتروشیمی پارسیان/ ۱00 درصد
پتروشیمی نارون/ ۱ درصد

حال با توجه به رونق بورس و سوددهی بسیاری از این شرکتها، این سؤال 
مطرح می شود که سود سهامداران کجاست؟

همحقوق۱۱میلیونیبگیريد،هموديعهمسکن
۲۰۰میلیونی؛فقطبرایمردمهزينهدرستنکنید

روزنامه اطالعات نوشت:
این روزها واریز مبلغ 2۳۱ میلیون تومان به حساب هر یک از نمایندگان 
جدید مجلس، بسیار خبرساز شده است، باور کنید مشکل مردم اصوالً اینها 
نیست. شاید بگویید و درست هم بگویید که دویست میلیون تومان برای 
خیلی از مردم ما رقم درشتی است. همین طور حقوق یازده میلیونی برای 

اکثریت مردم ایران دست نیافتنی است.
 جسارتاً اجازه دهید خیالتان را راحت کنم. اصوالً اگر به خاطر این اعتراضات 
و برای نمایش زهد و تقوا و مردم دوستی، همین فردا در مجلس و در یک 
اقدام تأثیرگذار پنجاه درصد این مبلغ هم حذف شود، هیچ مشکلی حل 
نمی شود.  این که مجلسی ها حقوق کمی بگیرند یا تظاهر به زهد و ریا 
کنند و خدای ناکرده چون به خلوت می روند آن کار دیگر بکنند و نمایش 

مردمی بودن و انقالبیگری بدهند، مصیبت است.
این که نماینده ای با وزیر ساخت و پاخت بکند و امتیازاتی برای خود و 
اطرافیانش بگیرد و در صحن و پشت تریبون از فقر فقرا ناله سر بدهد و برای 
فساد اقتصادی و گرفتاری مردم از تورم و گرانی و مشکل مسکن و بیکاری 
جوانان مرثیه بسراید، فاجعه است. این که منافع ملی را پیش پای منافع 

جریانی و جناحی و قومی و قبیله ای و فامیلی قربانی کند، فاجعه است.
این که عوامانه و بدون منطق با تندروی و افراطی گری و شعارهای تند و 
بی تدبیر برای دستگاه دیپلماسی و اقتصاد کشور هزینه بتراشد، مصیبت است.

اخباركوتاهخبر نامهدبیركلحزباتحاد
بهرئیسقوهقضايیه

زبان  به  است  شده  تالش  حاضر  یادداشت  در 
بسیار ساده نحوه مواجهه نظام سیاسی جمهوری 
گیرد.  قرار  موردبررسی  کرونا  بحران  با  اسالمی 
بین الملل  سیاست  و  سیاسی  ادبیات  در  اصول 
توفیق یا عدم توفیق یک نظام سیاسی بستگی 
زیادی به نحوه مقابله با یک بحران دارد و اینکه تا 
چه میزان نظام سیاسی از آزمون بحران سربلند 
ویروس  آغازین جوالن  روزهای  در  خارج شود. 
بود  شکل گرفته  بسیاری  های  لفاظی  کرونا 
واکنش  نظام های سیاسی  اینکه کدام  بر  مبنی 

مطلوب تری در مواجهه با ویروس کرونا و مدیریت 
دوگانگی  حول  مباحث  عمده  داشته اند.  آن 
بوده  غیردموکراتیک  و  دموکراتیک  نظام های 
است. در ابتدا تصور می شد با توجه به کیفیت 
زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و همچنین 
این  دموکراتیک،  نظام های  تکنولوژیکی  غلبه 
کشورها بتوانند پاسخ مناسبتری به کرونا ویروس 
بدهند و در مقابل نظام های اقتدارگرا منفعل و 
درمانده بمانند. رفته رفته که ویروس کرونا جای 
قصد  به راحتی  داد  نشان  و  کرد  پیدا  را  خود 
و  دوگانگی  این  ندارد،  را  زمین  کره  از  عزیمت 
این  گواه  باخت.  هم رنگ  نظام ها  ارزش گذاری 
کشورهای  در  کروال  تلفات  باالی  میزان  مدعا 
دموکراتیک مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و ... بوده 
است. یا در نقطه مقابل نیز در نظام های اقتدارگرا 
)با در  است  بوده  قابل توجه  میر  و  میزان مرگ 
آمارهای  به  نمیتوان  خیلی  اینکه  گرفتن  نظر 

کشورهای اقتدارگرا تکیه و اعتماد کرد(.
باری؛ اثبات شد که ویروس کرونا هم کشورهای 
دمورکراتیک و هم کشورهای غیردموکراتیک را 
بشدت تحت تأثیر قرار داده است و این دوگانگی 
اکنون دیگر موضوعیت ندارد؛ اما آزمون نظام های 

سیاسی مختلف جهان در مقابله با بحرانها آنگونه 
قابل بررسی  فوکویاما می گوید در سه عامل  که 
است. این سه عامل عبارتند از کارآمدی، اعتماد 

سیاسی و ترمیم پذیری.
کارآمدی: به راحتی میتوان دریافت که کشورها و 
نظام هایی از آزمون کرونا سربلند بیرون خواهند 
را  بحران  مدیریت  برای  کارآمدی الزم  که  آمد 
را   200۸ سال  اقتصادی  بحران  باشند.  داشته 
به سایر  و  آغاز شد  یونان  از  بیاورید که  یاد  به 
بحران  آن  شد.  کشیده  اروپایی  کشورهای 
بزرگترین بحران پس از بحران سال ۱۹۳۹ بود؛ 
اما اکنون و باگذشت ۱2 سال از آن بحران، دیگر 
آثاری ملموس از آن مشاهده نمی شود و نظام های 
سیاسی باز اروپایی توانستند بر آن فائق آیند و 
کارآمدی خود را به اثبات برسانند. پرواضح است 
خواه  غیراروپایی  یا  اروپایی  کشورهای  اگر  که 
کارآمدی  نتوانند  اقتدارگرا،  و خواه  دموکراتیک 
از  یکی  دهند،  نشان  خود  از  مطلوب  و  کافی 
مهم ترین مؤلفه های قدرت و مشروعیت خود را 
در  دست کم  یا  ازدست داده  پساکرونا  جهان  در 

معرض خطر خواهند دید.
مقابله  در  گفت  می توان  سیاسی:  اعتماد 

با بحرانهای احتمالی، اعتماد  نظام های سیاسی 
در  باالیی  تأثیر  حاکمه  به نظام  مردم  سیاسی 
مواجهه مثبت نظام با بحران و درنتیجه تثبیت 
است  قادر  سیاسی  نظام  دارد.  آن  مشروعیت 
اعتماد  تکیه بر  با  بتواند  که  آید  فائق  بحران  بر 
سیاسی شهروندان خود، آنها را در مواقع بحرانی 
به همکاری، مشارکت و همراهی با سیاست های 
این هارمونی  ترغیب کند. شدت و ضعف  خود 
اعتماد  با  مستقیم  رابطه  شهروندان  طرف  از 
سیاسی آنها به نظام حاکم دارد. بعبارتی ساده تر 
اگر شهروندان به نظام سیاسی خود اعتماد داشته 
پاسخ  نظام  همکاری  و  کمک  ندای  به  باشند 

مثبت داده و فرامین آن را اجرا خواهند کرد.
رشته های  در  پذیری  ترمیم  پذیری:  ترمیم 
از  اعم  است  رفته  بکار  مختلف  مطالعاتی 
 ... زیست شناسی، روانشناسی اقتصاد سیاسی و 
به  . در همه شاخه های مطالعاتی ترمیم پذیری 
معنای توانایی مقاومت و بازسازی یک سیستم 
در مواقع بحران خطر تعبیر شده است. در حوزه 
مطالعات سیاسی ترمیم پذیری ظرفیت های یک 
نظام سیاسی برای مقابله با یک بحران یا خطر 
می باشد و اینکه آن سیستم تا چه حد می تواند 

خود را با شرایط بحران سازگار کند و با پایان 
یافتن بحران مجدد خود را بازیابی کند؛ بنابراین 
هر چه یک نظام سیاسی بتواند خود را سریع تر و 
باکیفیت تر با شرایط بحران سازگار کند، توانایی 
ترمیمی و متعاقباً مشروعیت خود را نیز افزایش 

می دهد.
اعتماد  کارآمدی،  عامل  سه  به  توجه  با  حال 
سیاسی و ترمیم پذیری باید منتظر ماند و دید 
که نظام سیاسی حاکم بر ایران چگونه می تواند 
به بحران حاضر پاسخ دهد و مشروعیت خود را 
دهد.  افزایش  و  کرده  حفظ  نیز  بحران  از  پس 
بدون شک تضعیف هر یک از سه مؤلفه مذکور 
می تواند صدمات جبران ناپذیری به مشروعیت و 
مقبولیت نظام وارد کند؛ بنابراین مقتضی است 
اعتماد  کردار  و  گفتار  در  باصداقت  مسئولین 
سیاسی مردم را بدست آورده، با عکس العمل های 
ثابت کرده  را  کارآمدی خود  به موقع  و  مناسب 
و هر چه سریعتر شرایط زیرساختی کشور را با 
بحران حاضر سازگار کرده تا توان ترمیم پذیری 
خود را بدست آورند و از قبل آن مشروعیت نظام 

محفوظ مانده و افزایش یابد.

آزمونكرونايینظام
 عبداهلل احمدی نیک کارشناس ارشد علوم سیاسی

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی، در نامه ای سرگشاده خطاب 
به ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه در ارتباط با صدور حکم اعدام 

سه جوان حوادث آبان ماه نوشت:
جناب حجةاالسالم والمسلین آقای رئیسی

رییس محترم قوه قضاییه
با سالم و احترام

همان طور که مستحضرید، اخیراً خبر تأیید حکم اعدام سه جوان به 
اتهام اعمال خشونت در جریان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دیوان عالی 
کشور، موردتوجه گسترده افکار عمومی قرارگرفته و موجب نگرانی 
آنان شده  است بطوری که بزرگترین واکنش کاربران فضای مجاری 

را برانگیخته است.
به عنوان یک حزب اصالح طلب و  ایران اسالمی،  اتحاد ملت  حزب 
خشونت پرهیز، از کاربرد خشونت در هیچ سطحی از جامعه و حکومت 
استقبال نمی کند و نسبت به وقوع آن ناخشنود است؛ اما بر این امر 
نیز باور دارد که اعدام معترضان به کاهش خشونت کمک نمی کند، 

بلکه تأثیر عکس خواهد داشت.
آنچه در آبان ۹۸ و در اعتراض مردم عادی کوچه و خیابان شهرهای 
مختلف رخ داد و بعضاً به خشونت کشیده شد نوعاً متأثر از فشار 
بیش ازحد بر زندگی و معیشت  آنها بود. موضوعی که حاکمیت و دولت 
در قبال آن مسئولیت مستقیم دارند ولی متأسفانه به دالیل مختلف 

در تأمین آن ناموفق بوده اند.
اجرای  و  اتخاذ  چگونگی  از  جامعه  از  بزرگی  بخش  این،  بر  عالوه 

می شود  گرفته  آنان  برای  خودشان  رضایت  بدون  که  تصمیماتی 
ناخشنود و گاه عصبانی هستند.

مواجهه با چنین مردمی که همواره در سخت ترین شرایط، نجیبانه از 
کشور و منافع ملی در برابر بدخواهان دفاع کرده اند، نیازمند صبوری، 
درایت، دقت و عطوفت فراوان است. بر این اساس، صدور حکم اعدام 
برای این سه جوان، در روندی که از شفافیت کافی برخوردار نبوده و 
طی آن حقوق متهمین به طور کامل رعایت نشده و وکالی آنها نیز 
نوعاً در انجام دفاع از موکالن خود با مانع تراشی جدی مواجه شده اند 

شایسته دستگاه قضا و قابل توجیه نیست.
متأسفانه در برخی موارد مشابه، خاطرات بسیار تلخی از این نوع احکام 
توسط شعبات خاص در ذهن جامعه باقی مانده است که به هیچ وجه 
به صالح کشور، آرامش جامعه و وجهه نظام و قوه قضاییه ارزیابی 

نمی شود.
بر این اساس، از حضرتعالی که با وعده های مثبت و امیدبخش ریاست 
از اختیارات  با استفاده  را آغاز کردید، تقاضا دارد  این قوه  بر  خود 
قانونی خود ورود کرده و ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم مزبور، 
نسبت به رسیدگی مجدد با رعایت کامل قانون و بصورت شفاف تدابیر 

مقتضی اتخاذ گردد.
با تشکر و آرزوی توفیق

علی شکوری راد
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی

2۵/4/۱۳۹۹

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اشتیاق فوق العاده به رسیدن به مناصب کلیدي 
معاونت  وزارت،  قوا،  ریاست  قبیل  از  کشور  در 
مدیرکلي،  مدیرعاملي،  استانداري،  وزارت، 
دبیرکلي، نمایندگی مجلس، ریاست سازمان ها و 
فرماندهي ها که این سال ها همواره رو به افزایش 
است، دالیلي دارد که در مجال ناچیز این مقاله 

فقط به دو مورد از آنها اشاره مي کنم.
البته  و  این شغل ها  اینکه حقوق و مزایاي  اول 
رانت هاي جانبي آنها واقعاً پرجاذبه است. فاصله 
با  مناصب  این  صاحبان  دریافتي  حداقل  میان 
این  است.  درصد   ۳00 معمولي،  کارمند  یک 
درصد   ۵00 به  حداکثربگیران  مورد  در  فاصله 
این  از  بعضي  که  هم  مواردي  در  مي رسد.  نیز 
حضرات، مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بعضي 
از شرکت ها باشند با احتساب پاداش هائي که به 
برکت قانون تجارت مي گیرند، از ۱000 درصد 
از  عده اي  اینکه  از  بگذریم  مي کند.  تجاوز  هم 
این حضرات، درآمدهاي جنبي از قبیل شرکت 
و مشارکت و سرمایه گذاري هم دارند و اگر آنها 

را هم به حساب بیاوریم دریافتي هاي ماهانه شان 
سر به فلک مي زند.

کسي  و  هستند  قانوني  درآمدهاي  همه  اینها 
بگیرد  ایراد  درآمدها  این  صاحبان  به  نمي تواند 
افراد  دهد. حساب  قرار  تعقیب  تحت  را  آنها  یا 
کثیف  درآمدهاي  و  اختالس  اهل  و  متخلف 
است،  مقاله  این  موضوع  فعاًل  آنچه  جداست. 
مشاغل  و  مناصب  صاحبان  قانوني  درآمدهاي 

کلیدي در کشورمان است.
بسیار طبیعي است که افرادي با این درآمدهاي 
جامعه  اقشار ضعیف  و  فقرا  درد  نتوانند  کالن، 
را درک کنند. به همین دلیل است که گراني ها 
به وجود  احساس چنداني در صاحبان مناصب 
مي کنند  که  کاري  حداکثر  آنان  و  نمي آورد 
گراني  مشکل  »باید  مي دهند  شعار  که  اینست 
مشکالت  از  جامعه  ضعیف  اقشار  و  شود  حل 
افراد  همین  اما  کنند«  پیدا  نجات  معیشتي 
هنگامي که وارد مجلس مي شوند، بعد از یکماه 
روي صندلي هاي راحت خانه ملت نشستن و در 
فضاي مطبوع و خنک چند نشست و برخاست 

و به این و آن پرخاش کردن، ۱۱ میلیون تومان 
حقوق، 20 میلیون تومان مزایا و 200 میلیون 
آب  لیوان  یک  و  مي گیرند  مسکن  حق  تومان 
خنک هم همراه آن نوش  جان مي فرمایند! در 
صاحبان  و  مدیران  براي  هم  مجلس  از  خارج 
مناصب، آسمان همین رنگ است و تا این فاصله 
و  مي شوند  سیرتر  سیرها  دارد،  وجود  درآمدي 

گرسنه ها گرسنه تر...
باید بپذیریم که جامعه اي با این فاصله طبقاتي، 
جامعه اسالمي نیست. یاد سیدجمال به خیر که 
را  اسالم  اما  ندیدم  در غرب، مسلمان  مي گفت 
را  اسالم  ولي  دیدم  مسلمان  در شرق،  و  دیدم 

ندیدم.
اسالمي  جمهوري  روزنامه  در  قبل  روز  چند 
نماینده  به  عشق  »علت  عنوان  تحت  گزارشي 
بود  مقایسه اي  که  شد  چاپ  شدن«  مجلس 
میان حقوق و مزایاي نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي ما با نمایندگان مجلس سوئد که یکي از 
کشورهاي فوق پیشرفته جهان است. نمایندگان 
نه حقوق  دارند،  نه قهوه مجاني  مجلس سوئد، 

زیاد و نه منشي و نه دستیار. حقوق آنها 40000 
کرون است که به اندازه حقوق یک معلم ساده 
است. براي رفت و آمد، فقط کارت بلیط اتوبوس 
حق  نمایندگان  مي شود.  داده  آنها  به  سالیانه 
ندارند حقوق خود را باال ببرند. هر نماینده پول 
غذایش را مي پردازد و ظرف غذایش را مي شوید. 
اگر بخواهد به سفر کاري برود، باید ارزان ترین 
فقط  کند.  انتخاب  را  ارزان تر  کوپه  مثاًل  وسیله 
دوره  در  براي سکونت  آپارتمان  نمایندگاني  به 
استکهلم  ساکن  که  مي شود  داده  نمایندگي 
نباشند. مي بینید که آنها به اسالم عمل مي کنند.

مشابه این مقررات باید درباره نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي و سایر مسئولین در قوای سه گانه 
استفاده  بیت المال  از  که  دستگاه هائي  سایر  و 
مي کنند اعمال شود. اگر چنین شود، از یکطرف 
اشتیاق به رسیدن به این مناصب کاهش مي یابد 
و از طرف دیگر، کسي براي دست یافتن به این 
مناصب خود را به آب و آتش نمي زند و دیگران 
را متهم به زندیق و منحرف بودن نمي کند. مردم 
مسئولین  و  خود  درآمدهاي  میان  چون  هم 

را تحمل مي کنند  نمي بینند، مشکالت  تفاوتي 
درک  را  مردم  درد  هم  مسئولین  کمااینکه 

مي کنند و درصدد چاره جوئي برخواهند آمد.
دلیل دوم، عدم نظارت بر عملکردهاست. وقتي 
به خاطر گراني کسي مؤاخذه نمي شود، به خاطر 
بي ارزش شدن پول ملي کسي مورد سؤال قرار 
سراغ  کسي  اقتصادي  مفاسد  براي  نمي گیرد، 
محاکمه  دله دزدها  فقط  و  نمي رود  شاه کلیدها 
مناصب  به  اصلي  عوامل  و  مي شوند  زنداني  و 
مي رسند و وزیر و وکیل که یکي باید به قانون 
نماید،  نظارت  آن  بر  دیگري  آن  و  کند  عمل 
به وظیفه خود عمل نمي کنند و در عین حال 
تکیه  خود  صندلي هاي  بر  مطمئن  و  محکم 
این،  شد.  نخواهد  حل  مشکلي  هیچ  مي زنند، 
نشان مي دهد دستگاه هاي نظارتي، فشل هستند. 
نظارتي اصالح  تا دستگاه هاي  نکنیم که  تردید 
نشوند و تا درآمد مسئولین و مردم یکسان نشود، 

جامعه ما عدالت اسالمي را نخواهد دید.
سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی-یکشنبه 22 

تیرماه، یادداشت مدیرمسئول

اين،عدالتاسالمينیست

  عیسي محمدي، روزنامه نگار
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 حکایت تابستان و گرمای نامتعارف هوای خوزستان حکایت 
تازه ای نیست، حکایت تکراری اردیبهشت تا شهریور و هجوم 
رحم  وبی  ناشناخته  کانال های  و  رودخانه ها  به سمت  جوانان 
برای شنا کردن و غرق شدن حکایت تکرار مکرارات و تأسف 
زمانی  تا چه  و  تا کی  تکراری  این حکایت های  است  خوردن 

گرفتار وعده و شعار، اصالح و رفع مشکل، باید باشد؟!؟
و جلوگیری  برای  اصولی  زیرساخت های  از  سالهاست صحبت 
از غرق شدن و یا کاهش آمار غریق در رودخانه ها و کانال ها 

می شود اما کمتر اجرای و عملی شدن دیده شده؟
و  جلسات  در  امیدوارکننده  بسیار  سازهای  و  طرح ها 
همایش های خاص پیشگیری از حوادث غریق تابستانی مطرح 
و حتی صورتجلسه هم میشوند اما در عمل شاهد هستیم آمار 

غریق در هر فصل سیر صعودی بخود دارد، براستی چرا؟!؟
ویروس  همانند  غیرقابل تصورش  گرمای  با  تابستان  هم اکنون 
کرونا دامنگیر فضای استانمان شده، از طرفی استخرها به ناچار 
تعطیل هستند و دراین میان طالبان شنا بی شمارند، رودخانه ها 

دلبرانه  استان  سراسر  در  رحم  بی  و  ناشناخته  کانال های  و 
جوانان را تحریک به شنا کردن می نمایید و بدلیل عدم شناخت 
از مکانهای حادثه ساز متأسفانه همه روزه شاهد و شنونده اخبار 
گفته  که  بطوری  هستیم  استانیها  هم  از  تعدادی  شدن  غرق 
می شود این روزها آمار تلفات ویروس کرونا و تعداد غرق شدن 

در استان باهم رقابت می کنند.
باید  فاکتوری  چه  و  ارگان ها  کدام  یا  و  کسانی  چه  به راستی 
جلوگیری  رودخانه ای  غریق  این همه  از  بتوان  تا  کنند  همت 
شود؟! البته پیشنهادی هم برای رفع این مشکل ارائه میدهیم 

که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم.
جوانان  که  کانال هایی  و  رودخانه ها  کنار  در  نیست  بهتر  آیا 
و بطورکلی مردم خواهان و طالب شنا کردن در آن هستند 
امداد و نجات تشکیل  پایگاههای  پایگاه نظارتی تحت عنوان 

شود؟ 
و از مدل موفقی که در بستر رودخانه های دزفول و شوشتر در 

حال اجرا می باشد اقتباس کرد؟

همکاری  با  استان  نجات غریق  هیئت  اگر  دارد  اشکالی  چه 
دیگر هیئت های شهرستانی خود و افراد کاربلد و کاردان نقاط 
را  خود  منطقه  کانال های  و  رودخانه ها  خطرناک  و  پرحادثه 
شناسی و برای این مناطق با همکاری هالل احمر، شهرداریها، 
ستاد مدیریت بحران و اداره ورزش و هیئت نجات غریق، پایگاه 
یا اسکله، نجات و امداد تشکیل و با گماردن چند نجات غریق 
حرفه ای آشنا به کار بومی چند قایق گشت زنی نقاط حادثه خیز 

را امن کنند.
به نظر ما، اگر استانداری و شخص استاندار محترم بعنوان ریاست 
شورای ورزش استان با حمایت از این طرح شهرداریها را برای 
تعیین مکان و تأمین حق الزحمه ناجی غریق ها، هالل احمر را 
مکلف به تأمین و ارسال قایق های نجات و ستاد مدیریت بحران 
با اداره کل ورزش و جوانان و هیئت نجات غریق هماهنگ  را 
به نظارت حضوری بر عملکرد این پایگاه ها کند مطمئناً شاهد 

تحول بزرگی در این زمینه خواهیم شد.
 سیدمهدی ابوس

تابستانگرم،ویروسکرونا،تعطیلیاستخرهاوطالبانشنادررودخانههاوکانالهایبیرحم

 سیدمهدی ابوس
بسکتبال خوزستان از دهه چهل واز شهر خرمشهر 
و بعد از آن ابادان شناخته شد ومی توان به جرات 
گفت خرمشهر زادگاه اصلی بسکتبال خوزستان است. 
توسعه این ورزش بسیار با کالس و پرتحرک از طریق 
دو شهر خرمشهر و آبادان به مرکز استان یعنی اهواز 
کشیده شد و عمال این سه شهر محل فعالیت اصلی و 

بطور کلی شکوفایی بسکتبال خوزستان گردید.
در بسکتبال خرمشهر نام هایی هم چون سلیم شیبه و 
منصور هفت لنگ بعنوان دو اعجوبه بی بدیل تکنیک 
مجید  چون  هم  نامهایی  آبادان  از  و  بسکتبال  ناب 
توفیق ها و بهرام سرداری ها و دهداری ها، هم چنان 

بیادگار مانده است.
دهه  اواسط  در  خوزستان  بسکتبال  قهرمانی  اولین 
چهل در تهران و مقابل تیم منتخب بسکتبال تهران 
که از نفرات ثابت ترکیب تیم ملی سود می برد، رقم 
خورد خوزستانی ها بعدازاین قهرمانی سال ها بر باالی 
سبد بسکتبال ایران آقایی کردند و بسکتبال خوزستان 
تیم های منتخب چه در مسابقات  رقابتهای  چه در 
پیکارهای  و  دبیرستان(  و  )مدارس  آموزشگاهی 
دانشگاهی همیشه حرف اول را می زد؛ اما شروع جنگ 
تحمیلی و دفاع هشت ساله در حقیقت شیرازه اصلی 
بسکتبال خوزستان را در خرمشهر و آبادان و اهواز 

از هم پاشید و ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این 
ورزش زد، اما مهاجرت ورزشکاران جنگ زده به اقصا 
نقاط کشور و بعضی از شهرهای استان در حقیقت 
باعث فراگیر شدن بسکتبال گردید ازجمله مهاجرت 
به  ورزشی  رشته  آبادانی  و  خرمشهری  ورزشکاران 
شهرستان ماهشهر و وجود عالقه و پتانسیل نهفته 
در میان جوانان این شهر باعث گردید بسکتبال در 
ماهشهر احیا شود بطوریکه مسابقات استانی بسکتبال 
مورد  و  شد  برگزار  باز،  و  سالن  از  خارج  فضای  در 
استقبال و توجه خاص اهالی ورزش خوزستان قرار 
گرفت و همین توجه و فعالیت، عامل رونق، بسکتبال 

و حضور مجدد در رقابتهای کشوری گردید.
مربیان  و  بازیکنان  همت  به  خوزستان  بسکتبال 
آنها  همه  که  وقت  دلسوز  بسیار  مسئولین  و  بومی 
از خروجی های بسکتبال استان بودند موفق به طی 
کردن پله های صعودشدند و نام بسکتبال خوزستان 
وارد لیگ برتر گردید و با پسوند پتروشیمی ماهشهر و 
نفت آبادان موفق به کسب افتخارات بزرگی در کشور 
و صعود به بسکتبال آسیا گردید، اما این موفقیت ها 
بسکتبال  گردید  باعث  انگیز  سرور  صعودهای  و 
به غیربومی ها معطوف  را  نگاه خود  خوزستان تمام 
کند و اینچنین شد که سرمایه اصلی و استعدادهای 
در  روز  به  روز  خوزستان  بسکتبال  بومی  درخشان 

مسیر فراموشی و محو شدن قرار بگیرند.

بسکتبال خوزستان درزمانی، تیکه بر واردات بازیکن 
و  استانها  دیگر  از  مطرح  بسیار  غیربومی  مربیان  و 
ایران ایستاد  بربام بسکتبال  صرف هزینه های کالن 
اما سرمایه گذاری بهینه برای آینده بسکتبال استان 
را فراموش کرد ه بود، هرچند نباید بی انصافی کرد و 
باید یادآور شد که مدتی ایست توجه به زیرساخت ها 
و کشف استعدادهای درخشان در بسکتبال آغاز و باید 

ادامه دار شود.
اما آنچه امروز اهالی بسکتبال را نگران تر کرده، شایعه 
عدم شرکت یا به عبارتی، انصراف پتروشیمی ماهشهر 
و نفت آبادان بدلیل صدور بخشنامه های وزارت نفت 
وعدم حمایت مالی آز این دو تیم مطرح آز لیگ برتر 
است که تا سرحد زمزمه انحالل را بیان گردیده که 
اگر چنین شود یک شکست بزرگ و یک عقب گرد 
جبران ناپذیر برای بسکتبال خوزستان خواهد شد و 
می طلبد که مسئولین ورزش استان به همراه مجمع 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
هم اکنون برای رفع این مشکل چاره اندیشی نمایند 
و اجازه ندهند بسکتبال خوزستان گرفتار بالتکلیفی 
بنایی که  نباید اجازه داد  تضیعفی و تخریبی شود. 
یک  بخاطر  ساخته شده  تالش  و  مشقت  هزاران  با 
بخشنامه ضد مرام و گسترش ورزش به نابودی کشیده 
شود و ختم کالم آقایان هوای بسکتبال خوزستان را 

داشته باشید حاال زمان عقب نشینی نیست.

بسکتبالرابحالخودرهانکنید؛حاالزمانکنارکشیدننیست

 سید مهدی ابوس
صحبت از فوتبال محالت اهواز شد وبی اختیار ذهنم 
و  خار  از  مملو  خاکی  زمینهای  سوی  و  سمت  به 
ناهمواری افتاد که چگونه عاشقانه وبی ریا و بدون 
ناهمواربها  و  پاکسازی  خارها  حق الزحمه،  دریافت 
با دست خالی هموار و با کاسه و قابلمه و مشک و 
پالستیک و سطل آبپاشی میشد فقط به عشق بازی 
کردن فوتبال، اهواز از دیرباز دارای معادن بی شمار 
فوتبال  و  محالت  فوتبال  درخشان  استعدادهای 
خیابانی )گل کوچک( بود، فوتبال محالت اهواز صبح 
و عصر در زمینهای خاکی و شب ها فوتبال گل کوچک 
برروی آسفالت داغ فعالیت و همانند معادن فعال در 

حال استخراج استعدادهای درخشان بود.
محالت محدود آن اهواز، دهه چهل و دهه پنجاه و 
حتی دهه شصت با بی نهایت بازیکن و مربی گمنام و 
رقابت بی حد و مرز دارای زمینهای خاکی بی شماری 

بود.
کمی  و  معلم  عدنان  و  شهاب  زمین  آسفالت  آخر 
فعلی(  )الزهرای  پارس  بیمارستان  جنب  تر،  اینور 
زمین هما گارد، زمین رضا چاچا و صاعبین جنب 
زمین  فعلی(  رضوان  )مسجد  عاطی  سید  یا  اباره 
یزدخواستی ها، زمینهای کوت عبداهلل، استیشن و 
پیچ خزامی، زمینهای شصت پاره پشت پمپ بنزین 

چهارراه آبادان، زمین راه آهن ایستگاه کارون پشت 
پرورشگاه )جهاد سازندگی(، زمینهای حصیرآباد و 
آسیا آباد و زیتون کارگری، زمین فاخری )ترمینال 
شوشتر فعلی(، زمینهای شانزده هکتاری، زمینهای 
ملی راه، زمینهای جنب سید خلف، زمین های آهن 
افشار وکمپلو، زمینهای دایره انتهای خیابان کیان 
)شلنگ آباد فعلی(، زمینهای لشکرآباد ورفیش، همه 
و همه محل رویش استعداد و نمایش تکنیک ناب 

فوتبال سنتی محالت اهواز بود.
فوتبالی که بازیکن پرور و تماشاگرپسند بود زمینهای 
که در آن رقابت فوتبال فقط در حین بازی، برای 
موفقیت و دفاع از نام تیم و تعصب محله خود بی مهابا 

و سرشار از نمایش فوتبال شناور تهاجمی بود. 
باشگاه های  به  بازیکن  صادرکننده  که  زمینهای 
بودند  شده  ملی  تیم  و  استان  تیم های  و  ورزشی 
فوتبالی که فقط دارای تکنیک ناب فوتبال ورزشی و 
بدون هرگونه غل و غش و پیراهن فروشی، به نمایش 

گذاشته می شد.
مربیان  توسط  استعدادها  اهواز  محالت  فوتبال  در 
خاص  سفارش های  و  دالل  و  واسطه  بدون  بزرگ 

کشف و جذب می شدن. 
داوران آن فوتبال محالت بدون دریافت حق الزحمه و 
لباس رسمی داوری با پای برهنه و باال کشیدن پاچه 
شلوارشان تا زانو مسابقات بزرگ فوتبال محالت اهواز 

را قضاوت می کردند و هرگز حرف و تصمیم و ارزش 
و حرمت و رفاقت کم رنگ نمی شد. 

فوتبال  خاکی  زمینهای  محالت  فوتبال  همان  از 
باشگاهی اهواز تغذیه شد و دارای ۱۲ تیم دسته اول 
)برتر(، ۱۲ تیم دسته دومی و ۱۸ تیم دسته سومی 

در رده بزرگساالن، جوانان و نوجوانان گردید. 
در کنار فوتبال محالت، فوتبال آموزشگاه های رده 
تحصیلی راهنمایی و دبیرستان را هم بعنوان یک 
منبع تغذیه نباید فراموش کرد و بعنوان ختم کالم 
نوشتاری باید یادآور شوم فوتبال اهواز درآن سه دهه 
همیشه ابتدا دوره خاکی گلی را باید سپری میکرد تا 

به مستطیل سبز فوتبال می رسید.
این مختصر بماند تا بعد انشاهلل بیشتر خواهیم گفت 

از تأثیرگذاری فوتبال محالت زمین های خاکی

فوتبالمحالتاهواز؛ازیادرفتگانهمیشهماندگار

ورزشاهلشرامیطلبد؛چوننیازورزشرامیداند
همه اهالی واقعی ورزش اعتقاددارند ورزش اهلش را می طلبد، 
چون خوب می داند به چه نیاز دارد چگونه از تدبیر و ارزش واقعی 
نماید، وقتی مدیر  برای سر و سامان دادن آن استفاده  ورزش 
ورزش خودش از جنس و خروجی اصلی ورزش باشد مطمئناً 
طرح برنامه و تنظیم تقویم ورزشی و زیر بنایی آن و حتی نوع 
نیاز واقعی و به درستی  بر مبنای  اماکن ورزشی  ساخت و ساز 
هدف گذاری می شود، قلم ورزش صراحتاً اعالم می کند هرکس 
این چند سطر پیش مقدمه نگارش شده را قبول و باور ندارد، 
کافی ایست به شرکت پخش فرآورده های نفتی که بعد از ترمینال 
چهار شیر است سری بزند و با چشم خود مشاهده کند که پرسنل 
و مدیران این شرکت که اکثریت آنان ورزشی و از جنس خروجی 
تأمین  امر  در  بی وقفه  جهادی  تالش  کنار  در  هستند  ورزش 
سوخت رسانی چگونه برای سالمتی و نشاط روح و جسم خود 

ورزش را در فضای شرکت فعال کرده اند. 
ورزشی  ارزشی،  جهادی،  تدبیری،  مدیر  به عنوان  نجفی  دکتر 
وطن  به  خدمت  و  کار  پیشرفت  برای  را  پرسنل  همانطوریکه 
هدایت و مدیریت می کند درزمان اوقات فراغت هم بسیار صمیمی 
ارزشهای واقعی ورزش را در فضای شرکت و اینبار بالباس و مرام 
ورزش با همکاران خود به تقسیم می کند و در این مسیر دیگر 
مدیرانی هم چون سیاوش بختیاری زاده و دکتر حسین سطوت 

ورزش  رسانه  و عرصه  فوتبال  و خروجی  از جنس  دو  این  که 
همیشه همراه و همگام دکتر نجفی هستند که مطمئناً این یکدلی 
و صمیمت و افاق همان چیزی خواهد بود که ظهر سه شنبه ما 

مشاهده کردیم.
 در این روز به بهانه بازنشسته شدن یک جهادگر نفتی اهل مرام 
ارزشی خدمت به وطن بنام استاد دبیری فر که خود از جنس 
پور  سیروس  سید  به اتفاق  تا  آورد  پیش  فرصتی  است  فوتبال 
موسوی سرمربی سابق تیم ملی جوانان و استقالل خوزستان، 
دیگر  و  باقری  و  ممبینی  علی  سرلک،  سیامک  افشین،  آرش 
دوستان و همراهان بعنوان یک تیم به سالن ورزشی چندمنظوره 
شرکت فرآورده های نفتی برویم، آنچه نظر مارا بخود جلب کرد 
نوع همکاری و وحدت و یکدلی کارکنان این شرکت با مدیران و 
نوع برخورد صمیمی و فارس از هرگونه تشریفات معمول حاکم 
بر ادارات دکتر نجفی مدیر ارشد این شرکت با زیرمجموعه اش 
بود که به جرت می توان گفت یک کالس آموزش اخالق و مرام 
و منش ورزش بود و موضوع دیدنی دوم نوع ساخت وساز و تجهیز 
سالن ورزشی چندمنظوره موجود در ان شرکت بود که صراحتاً 
باید نوشت در مقایسه با اماکن ورزشی موجود در سطح ورزش 
استان کاماًل بی نظیر دیده می شد، هم چنین زمانی موضوع جالب تر 
شد که شنیدیم این سالن به همت و پیگیری و تالش سیاوش 

بختیاری زاده مدیر بازرگانی ورزشی شرکت بناشده است و انصافاً 
بخود بالیدیم که ورزش و فوتبال خوزستان این چنین مدیرانی 
اما در فضای  شایسته و عملگرا و طراح و دلسوز ورزش دارد، 
ورزش دیده نمی شوند؟! وای کاش مسئولین ورزش خوزستان 
برای تأمین نگهداری و حتی نحوه ساخت وساز و تجهیز اماکن 

ورزشی استان از تجربیات این افراد بهره بگیرند.
سه شنبه خوبی تجربه کردیم آموختیم که یکدلی و صمیمیت 
و صداقت زیباست، دیدیم چگونه از زحمات چهل ساله جناب 
دبیری فر بعنوان یک همکار، چه زیبا تقدیر شد همه آمدن دورهم 
جمع شدن عده ای تماشاگر بودند و عده ای هم ذر قالب یک گروه 
فوتبال بازی کردند، آز مدیر و معاون و شیخ و ریاست حراست 
و روابط عموی کارمند و کارگر خبرنگار و گزارشگر صداوسیما تا 
بازیکن و مربی تیم ملی فوتبال دوتیم بازی کردند گل زدن و گل 
خوردن بدون توجه به ثبت نتیجه باهم گفتن و خندیدن و تقدیر 
کردن، کلی عکس یادگاری گرفتند و با کیک و شیرینی از هم 
پذیرایی کردند و رفتند و یک روز ورزشی بسیار ارزشی و ماندگار 
در فضای شرکت فرآورده های نفتی رقم خورد دست مریزاد به بانی 

این محفل ارزشی ورزشی.
 سیدمهدی ابوس

تب فوتبال محالت نه به گرما و سرما بستگی دارد و نه تابستان و زمستان 
می شناسد؛ بلکه دل مشغولی عاشقانی است که آن را به عنوان تفریح 

هفتگی خود در دل کوچه پس کوچه های شهر دنبال می کنند.
اینجا در محله های مختلف خوزستان فوتبال دلخوشی حاشیه نشینان 
است؛ آنها حاضرند با حداقل امکانات در زمین های خاکی در کنار هم 

رقابتی هرچند با چاشنی خشنونت و درگیری را برگزار کنند.
عشق به فوتبال محالت حد و مرز ندارد و اگرچه ورزش دوستان محالت 
همچنان با فقر امکانات ورزشی به ویژه در حاشیه شهر مواجه هستند اما 
فوتبال توانسته شور و هیجان وصف ناپذیری را در بین جوانان ایجاد کند 
اما در سالهای اخیر شاهد بی مهری بسیاری به فوتبال محالت بوده ایم 
و از سویی دیگر مثل سابق جوانان استقبال زیادی از فوتبال محالت 

نمی کنند که این موضوع به دالیل متعددی است.
محسن بابادی کارشناس فوتبال خوزستان در این خصوص می گوید: 
اهالی فوتبال محالت، از روی عشق و عالقه و به سبب تفریح و دورهم 
بودن بدون منافع مالی و در راستای میل و رغبت و سالمت جسمی و 
روحی خودکار می کنند اما تغییر اولویت های مردم در جامعه از ورزش 
به سمت وسوهای غیرورزشی دیگر و... سبب کاهش پیشرفت فوتبال 

محالت شده است.
او می افزاید: از وقتی پول و درآمد در فوتبال زیاد شده، همه به سمت و 

سوی آن رفته و فوتبال محالت تنها، بی کس و غریب مانده است.
گفتگوی عصر کارون با محسن با بادی کارشناس فوتبال را در ادامه 

بخوانید:
ساختار فوتبال محالت چه ایراداتی دارد؟

ساختار فوتبال محالت علی رغم اینکه رسمی نبوده و از قوانین حرفه ای 
پیروی نمی کند، در صورت وجود بودجه و امکانات از لیگ برتر و سایر 
لیگ های کشور نیز گاها منظم تر، با برنامه تر، منسجم تر و هدفمندتر به 
فعالیت هایش ادامه می دهد. چراکه اهالی فوتبال محالت دلی، از روی 
عشق و عالقه و به سبب تفریح و دورهم بودن بدون منافع مالی و در 
راستای میل و رغبت و سالمت جسمی و روحی خودکار می کنند. ایراد 
آن در چنددستگی ها، اختالف نظرها و سالیق، هتک حرمت ها، بی توجهی 

به قوانین و اصول نانوشته فوتبال محالت، خشونت در بسیاری بازیکنان، 
تفکرات سنتی برخی مربیان و بازیکنان، عدم رعایت اصول اولیه ورزشی 

ازجمله گرم کردن، سرد کردن و... است.
چرا فوتبال محالت پیشرفت چشمگیری ندارد؟

 سابقاً چنین نبوده و اگر پیشرفتی در فوتبال بوده، مرهون و به واسطه 
اینترنتی،  و  مجازی  تفریحات  ورود  با  اما  است؛  بوده  محالت  پویایی 
از  در جامعه محروم  بیشتر  آزادی  تلفن همراه،  پیشرفته  گوشی های 
اقتصادی  ارتباطات اجتماعی طی چند دهه اخیر، مشکالت  بسیاری 
بازیکنان و مربیان، تغییر کاربری زمین های فوتبال به مسکونی و تجاری، 
کمبود بودجه و امکانات در محالت، تغییر اولویت های مردم در جامعه 
از ورزش به سمت و سوهای غیرورزشی دیگر و... سبب کاهش پیشرفت 

فوتبال محالت شده است.
عامل چشم پوشی نسبت به فوتبال محالت چیست؟

 درگذشته به علت اینکه در فوتبال پول خاصی نبود و همه با عشق و 
عالقه به آن می پرداختند، محالت نیز چون در راستای این سیاست در 
سطح کالن فوتبال بود، بیشتر موردتوجه قرار داشت؛ اما از وقتی پول 
و درآمد در فوتبال زیاد شده، همه به سمت وسوی آن رفته و فوتبال 
محالت تنها، بی کس و غریب مانده است. چون از دید عده ای، کار کردن 

در فوتبال محالت وقت هدر دادن بوده و سود آنچنانی برایشان ندارد.
آیا استعدادهای خوبی در خوزستان وجود دارد؟

خوزستان که از قدیم االیام منبع و معدن بازیکن بوده است و مستعدترین 
برخی  در  حتی  است.  فوتسالیست  و  فوتبالیست  پرورش  در  استان 
شهرهای استان که فوتبال کمتر موردتوجه است، بازهم بازیکنان کشف 
و  قوی تر  کشور  استان های  بسیاری  از  به مراتب  شده  استعدادیابی  و 

باکیفیت ترند.
در جذب استعدادهای فوتبال محالت، پارتی بازی صورت می گیرد؟

 در خود محالت هم مربیان اختالف نظر داشته و سالیق متفاوتی در 
به کارگیری بازیکنان دارا بوده و برخی بازیکنان را به اوج و برخی دیگر 
را از صحنه فوتبال محو می کنند؛ اما این ها تنها در حیطه کاریشان 
اتفاق می افتد و حتی بازیکنان مدنظر و استعدادهایشان را نیز نمی توانند 

به راحتی به تیم های کشوری و لیگ هدایت کنند. چون آنجا روابط، 
بوده  مطرح  به شکلی جدی تر  اختالف سالیق  بازهم  و  گیری  تست 
و مربیان باشگاهی نیز اصول و قواعد خود را داشته که ممکن است 
بازیکنی شایسته ای را انتخاب کرده یا حتی نکنند؛ اما پارتی بازی و عدم 
شایسته ساالری همیشه همه جا بوده و هست و اصاًل نمی توان منکر آن 

شد.
چه عواملی استعدادهای محالت را سرکوب می کند؟

 لجبازی برخی مربیان، مخالفت خانواده ها، بی پولی، بیکاری، دیده نشدن 
در زمان مناسب، آسیب دیدگی ها، کمبود امکانات، روی آوردن به سیگار، 
قلیان و اعتیاد، ادامه تحصیل، دلسردی از نداشتن آینده ای آنچنانی در 

فوتبال و...
نگاه مسئولین استان به فوتبال محالت چگونه است؟

نگاه مناسبی نبوده و توجه خاصی نمی شود. اگر اصرار، میل و عالقه 
متولیان محالت، مربیان، بازیکنان و شوراهای ورزشی آن ها نبود، شاید 
تاکنون فوتبال محالت را به طور کامل پایان یافته می دیدیم؛ اما احساس 
می شود تنها آن را حفظ نموده و دنبال احیا، پرورش و بها دادن به آن 
نیستند. چون به نظر می رسد پرداختن به آن، تنها وقت و تمرکزشان از 

روی مسائل دیگر را بگیرد. پس برای آن وقت و هزینه نمی کنند.
راهکار و راه حلی برای جلوگیری از نابودی فوتبال محالت اتخاذشده 

است؟
 بعید می دانم. نه اتخاذشده و نه خواهد شد. چون فوتبال محالت سود 
و درآمدی برای متولیان و مسئولین ندارد. از طریق خدمت رسانی به 
باالتر نمی رسند.  فوتبال محالت دیده نشده و به پست و سمت های 
ترجیح می دهند جایی سرمایه گذاری نموده و حضور یابند که منافعی 
ازجمله پول، شهرت، دیده شدن و پیشرفت برایشان حاصل شود. چراکه 
برنامه ریزی برای محالت جز دردسر و زحمت فراوان، سودی عایدشان 

نخواهد کرد.
بزرگترین مشکالت بازیکنان محالت چیست؟

 کمبود امکانات اولیه ازجمله البسه ورزشی، توپ، تور، کفش و ساک 
ورزشی، ساق بند، کرایه رفت و برگشت سر تمرین، آسیب ها و خشونت 

کینه توزی های  و  لجبازی ها  عمدی،  خطاهای  بودن،  آماتور  به واسطه 
مغرضانه از جانب برخی مربیان و مدیران باشگاه و...
آیا بستری مناسب برای فوتبال محالت ایجادشده؟

خیر به هیچ عنوان. اگر هم بستر و ساختاری بوده، مربوط به چند دهه 
پیش است و همان ها هم در حال تخریب و نابودی است؛ اما طی سالیان 
اخیر کمتر زمین خالی یا تیم محالتی جدیدی شکل گرفته و بسیاری از 
همان تیم های قدیمی نیز منحل شده و زمین ها نیز تخریب شده و جز 
خاطراتی کهنه، چیزی از آن ها نمانده است. به اعتقاد بنده دیگر هیچ گاه 
نیز بستری برای فوتبال محالت فراهم نخواهد شد. چراکه هزینه های 
فوتبال و کاًل ورزش کردن بسیار زیاد شده است و اولویت های تفریحی 

مردم نیز تغییریافته است.
فوتبال محالت را چگونه باید مدیریت کنیم؟

 با دلسوزی، وقت گذاشتن، توجه به بازیکنان نخبه و مستعد محالت، 

بر  مستمر  نظارت  محالت،  پیشکسوتان  و  مربیان  به  حرمت گذاری 
تیم های  بر  نظارت  و  محالت، سرکشی  در  گرفته  هزینه های صورت 
بازیکنان  از  گیری  تست  معتبر جهت  باشگاه های  با  رایزنی  محالت، 
مستعد محالت در فصول مختلف سال، حل مشکالت خانوادگی و مالی 
بازیکنان، پیشکسوتان و مربیان محالت با تخصیص وام ها و صندوق های 

سرمایه گذاری و...
و صحبت پایانی:

از مسئولین ورزش خصوصاً فوتبال استان انتظار می رود بیشتر به فوتبال 
محالت رسیدگی نموده و حداقل امکانات اولیه

را برای آن ها فراهم و در برگزاری مسابقات و یادواره ها، با آن ها همکاری 
الزم را صورت دهند.

در گفتگو با کارشناس فوتبال مطرح شد:فوتبالمحالتغریبماندهاست
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سیامک  خانوادگی  نام 
از  پیش  حتی  گلشیری 
را  داستانش  اولین  آنکه 
نوشتن  و  ادبیات  با  بنویسد، 
آن  از  پیش  بود.  گره خورده 
هم عالقه مندان به ادبیات این نام خانوادگی را روی 
جلد کتاب ها دیده بودند، اما این فقط زندگی در 
خانواده ای اهل قلم نبود که سیامک گلشیری را 
به نویسندگی رساند؛ عالقه ای که از همان کودکی 
به خیال پردازی و قصه گویی داشت، مسیر زندگی 
کرد.  هدایت  نویسندگی  طرف  به  را  او  حرفه ای 
و چند  رمان  از 20  بیش  کنون  تا  که  گلشیری 
مجموعه داستان منتشر کرده، 5 بار موفق به دریافت 
جایزه و بیش از 10 بار نامزد جوایز مختلف ادبی 
بوده است. رمان های پنج گانه »خون آشام« را که در 
فهرست کاتالوگ کالغ سفید کتابخانه بین المللی 
پرفروش ترین  جای گرفته،   201۴ سال  مونیخ 
مجموعه رمان تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران 
لقب داده اند. او دستی هم در ترجمه دارد و دومین 
رمان او از مجموعه گورشاه، تنها چند روز است که 
روی پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفته است. با این 
نویسنده پرکار درباره دنیای نویسندگی و نوشتن 

در این روزگار گفت وگو کرده ایم.
شما فعالیت ادبی را با چاپ داستان در مجالت 
دیگر  حاال  که  اتفاقی  کردید.  آغاز  روز  ادبی 
تنها در چند نشریه ادبی تخصصی شاهد آن 
هستیم. به نظر شما انتشار داستان در مجالت 
چه پیامدهای مثبتی داشت و جای خالی آن 

چه نتایجی به همراه دارد؟
انتشار یک داستان در مجالت باعث شهرت برای 
نویسنده می شد و اهمیت بسیار زیادی داشت. یادم 
هست اولین داستانم در دوره  دانشجویی در مجله  
آدینه چاپ شده بود. روز بعد که رفتم دانشگاه، چند 
نفر گفتند داستانم را خوانده اند. مجله ها به خصوص 
چندتایی تیراژ خیلی باالیی داشتند و به نوعی اعتبار 
برای نویسنده محسوب می شدند. حتی مجله هایی 
هم که زیاد شهرت نداشتند، گاهی وقت ها با تیراژ 
نسبتاً خوبی چاپ می شدند. حتی بعد که روزنامه ها 
فضای آزاد پیدا کردند، چنین فضایی در روزنامه ها 
هم به وجود آمد. یکی از ناشران به من می گفت 
می کنم،  آگهی  روزنامه  توی  را  کتاب  یک  وقتی 
فردایش 300 تا 500 نسخه از مجله را می خرند. 
نقش  مجله  در  داستان  انتشار  بگویم  می خواهم 
طوری  داشت.  نویسنده  شهرت  در  زیادی  خیلی 
که کافی بود نویسنده ای 6-5 داستان در مجالت 
چاپ کند تا ناشر کتابش را بگیرد. االن خبری از آن 

مجله ها نیست و واقعاً حیف. 
به نظر شما چرا داستان های به زبان فارسی 
به نسبت ادبیات خاورمیانه، کمتر به زبان های 

دیگر ترجمه می شوند؟
برای اینکه کار راحتی نیست. احتیاج به حمایت 
دارد، چه کسی از آثار ایرانی حمایت می کند؟ جز 
عده ای خاص از هیچ نویسنده ای حمایت نمی شود. 
اینکه می گویند آثار ایرانی نمی توانند با آثار جهان 
اینکه  برای  اثر  یک  است.  مزخرف  کنند،  رقابت 
ترجمه شود و بعد به بازار کتاب های خارجی راه  
پیدا  کند، احتیاج به حمایت دارد. اینجا تنها چیزی 
که کمک کرده بعضی از آثار ترجمه شوند، فقط و 
فقط بخت و اقبال بوده  یا روابطی که خود نویسنده 

توانسته به ضرب و زور در خارج پیدا کند. 
به عنوان نویسنده ای که نوشتن برای نوجوانان 
این  برای  نوشتن  نظرتان  به  کرده،  تجربه  را 

گروه از مخاطبان چه باید و نبایدهایی دارد؟
باید ویژگی های این ژانر را بررسی کرد. مهم تر از 
هر نکته اینکه خواننده سعی می کند حتما با یکی 
از شخصیت های داستان همذات پنداری کند. وقتی 
عالقه  نوجوان  می نویسیم،   نوجوانان  برای  داریم 
دارد کسی را شبیه خودش در داستان پیدا کند؛ 
بنابراین حتما باید یک یا چندتا از شخصیت های 

نوع  این  اینکه  دیگر  نکته   باشند.  نوجوان  اصلی 
برای  که  باشد  همراه  اتفاقاتی  با  باید  داستان ها 
نوجوان سرگرم کننده باشد. نمی خواهم بگویم فقط 
باید شامل یک سری اتفاقات باشد که پشت سر هم 
وارد داستان می شوند، چون قطعا باید پشت این 
اتفاقات وارد عمق شخصیت ها هم شد؛ اما ماجرا 
و  کتاب هاست  نوع  این  اساسی  پایه های  از  یکی 
اتفاقا اگر خوب ساخته شده باشد، می تواند نوجوان 
را به فکر فروببرد و خب البته ویژگی های دیگری 

هم هست که مختص این ژانراست.
ژانرنویسی  سراغ  کمتر  ایرانی  نویسندگان 
می روند. چه شد که تصمیم گرفتید سراغ این 

نوع داستان ها بروید؟
من تصمیم نگرفتم. فکر می کنم اگر تصمیم گرفته 
بودم سراغ این ژانر بروم، خیلی ساختگی از کار  
درمی آمد. این چیزی است که همیشه با من بوده؛ 
از کودکی تا همین امروز. عالقه  من  به  کارهای 
ترسناک و پرماجرا چیزی است که به گمانم به 
همان کودکی من برمی گردد. همان طور که عالقه  
دانشکده  دوران  از  مینیمالیستی  کارهای  به  من 

به وجود آمد.
چرا مدت هاست که سراغ ترجمه نرفته اید؟

خوب، چون برایم کار بسیار سختی است. االن فکر 
می کنم اگر بخواهم یک صفحه ترجمه کنم، روزها 
تاثیری که روی کار خودم  طول می کشد و بعد 
می گذارد اهمیت دارد. من مدت هاست که هر روز 
صبح بی وقفه کار می کنم. روزی الاقل یک صفحه 
می نویسم. ترجمه  یک داستان کوتاه مدت ها وقتم 
را می گیرد و بعد هم باید روزها صبر کنم تا دوباره 

به روزگار قبل از ترجمه برگردم.
 اولین باری را که تصمیم گرفتید نوشته هایتان 

را دیگران هم بخوانند، به یاد دارید؟
نه چون به یاد ندارم چیزی را برای کسی نخوانده 
برای  اول  همان  از  را  نوشته هایم  اولین  باشم. 
دوستانم می خواندم؛ برای هر کسی که دم دستم 
شروع  می کردم،   پیدا  گوش  دوتا  وقت  هر  بود. 
هم  کمکم  اینها  خب  و  خواندن؛  به  می کردم 
می کرد. خیلی مهم است که آدم داستانش را برای 
دیگران بخواند. چون کمک می کند ضعف هایتان 
را پیدا کنید. به خصوص وقتی از نوشتن داستانی 
مدت ها گذشته باشد. چون خودتان هم دیگر مثل 

یک خواننده به آن نگاه می کنید.
فکر می کنید اگر در خانواده اهل ادبیات به 

دنیا نمی آمدید، باز هم نویسنده می شدید؟
هم شما می دانید و هم من که خیلی از آدم ها در 
دنیا معموال کار پدرانشان را دنبال کرده اند، چون 
مسلماً در معرضش بوده اند و با آن خو گرفته اند. 
البته به این مفهوم نیست که دقیقا همان کار را 
من هم کرده ام؛ چون من به کلی سبکم متفاوت 

بوده و هست.
به نظر شما نویسندگی چقدر قابل یادگیری و 

یاد دادن است؟
در درجه  اول هر حسی باید از درون بجوشد. اگر 
هنری،  هر  در  باشد،  داشته  چنین حسی  کسی 
قطعا موفق خواهد شد. ولی در مراحل بعد باید 
حتما زیر نظر یک نفر کار کند. باید داستان هایش 
را برای کسانی که کاماًل به این عرصه تسلط دارند، 
بخواند. باید یاد بگیرد که کلمات چقدر در کارش 
نقش دارند و باید چطور از آنها استفاده کرد. به 
گمانم چنین چیزی باید تا آخر عمر با نویسنده 
باشد. ماهرترین نویسنده ها هم احتیاج دارند کسی 

کارشان را بخواند.
شما از معدود نویسندگان حرفه ای هستید 
که به نوشتن مثل یک شغل نگاه می کنند. 

چطور به چنین چیزی رسیده اید؟
با هر روز نوشتن. درست همان طور که شما گفتید، 
مثل یک شغل. وقتی دارم رمان می نویسم، حتی 
روز  هر  و  ندارد  وجود  من  برای  هم  تعطیل  روز 
کار می کنم. بعضی ها تعجب می کنند که چطور 
من سالی یک رمان دارم و من به آنها می گویم 
کافی است روزی یک یا دو ساعت برای این کار 
در نظر بگیرید که البته این زمان برای من بیشتر 
از این چیزهاست. آن وقت حداقل سالی یک رمان 
دارید؛ و البته مهم تر از زمان،  بحث نظم است. نظم 

عنصری است که سال هاست با من است.
اگر نویسنده نمی شدید، چه کاری را دوست 

داشتید تجربه کنید؟
دوست داشتم موسیقیدان بشوم یا رهبر ارکستر. 

این کار را خیلی دوست دارم.
 خودتان هم ساز می زنید؟

بله. یکی دوتا.
 نوشتن برای شما پناه روزهای سخت است 

یا خواندن؟
هر دو این کار را می کنند. خواندن و نوشتن، مرا 
از جهان وحشتناکی که در آن زندگی می کنیم 
با این حجم خبرهای بد که هر روز به گوشمان 
می رسد، دور می کند. باعث می شود چند ساعتی 
وارد جهان هایی شوم که به  کلی از جهان ترسناک 

خودمان دور است.
 روزهای خانه نشینی را چطور می گذرانید؟

زیاد  هم  فیلم  البته  گفتم.  که  چیزها  همین  با 
می بینم. این روزها فرصت خیلی خوبی است که 
آدم بعضی کتاب ها را که از قبل مانده، بخواند و 

فیلم هایی را که ندیده،  ببیند.
 این روزها مشغول چه کاری هستید؟

مشغول نوشتن جلد چهارم از مجموعه  گورشاه. 
جلد دومش را به تازگی انتشارات افق منتشر کرده 
و گمان می کنم اواخر سال یا اوایل سال بعد جلد 

سومش هم منتشر شود.
 کمی درباره  مجموعه گورشاه توضیح می دهید؟

داستان نویسنده ای است که یک شب دیر وقت 

نوجوانی به سراغش می آید و می گوید خواهرش 
اینجاست که اعتقاد دارد  گم  شده. نکته  عجیب 
خواهرش توی خانه  خودشان گم  شده و چیزهایی 
می گوید که نویسنده باور نمی کند؛ اما رفته رفته 
پای  می شود؛  باز  داستان  به  دیگری  کس  پای 
نقاشی که سال ها پیش داشته خانه را رنگ می زده و 
دخترش را با خودش به آنجا برده بوده که دخترش 
را آنجا گم می کند. رفته رفته پای نویسنده به ماجرا 
کشیده می شود و اتفاقات عجیبی می افتد. این در 
واقع خالصه ای است که می توانم از داستان بگویم؛ 
اما خب داستان به جهان عجیبی کشیده می شود و 
نویسنده همواره همراه شخصیت های اصلی داستان 

است.  
در پشت جلد کتاب آمده است: »خواهر نیما ناپدید 
ادعا  که  می رود  نویسنده ای  سراغ  به  نیما  شده. 
واقعیت محض  اساس  بر  را  کتاب هایش  می کند 
او  کند.  کمکش  می خواهد  نویسنده  از  و  نوشته 
که حرف نیما را باور نمی کند، از این کار سر باز 
می زند، اما انگار دختران دیگری هم هستند که به 

سرنوشت خواهر نیما گرفتار شده اند.«
کتاب، داستان زنی میانسال به نام فروغ است که 
از فرزندش می خواهد او را به شهر دیگری برای 
مسافرت ببرد. او حافظه اش را از دست می دهد و 
نمی تواند اطرافیانش را بشناسد و به همین دلیل 
همه  فرزندانش به شمال می آیند تا دریابند چرا این 
اتفاق رخ داده است. این خبر برای همه  آنها سخت 

و شوکه کننده است.
تورج بعد از سال ها یکی از استادان قدیمی اش استاد 
رامین ارژنگ را در اتوبان می بیند. رامین ارژنگ که 
قبالً باعث اخراج شدن تورج از دانشگاه شده سوار 
ماشین تورج می شود و صحبت میان آنها شروع 
می شود. تورج به استاد می گوید که گذشته ها را 

فراموش کرده است و حاال ازدواج کرده و...
باید با رمان زندگی کرد

وقتی می خواهم رمان بنویسم می دانم که قرار است 
با یک پروسه طوالنی روبه رو شوم. قبل از هرچیز 
به کسانی که عالقه دارند رمان بنویسند می گویم، 
یاد بگیرید که صبور باشید. این کار یک پروسه 
طوالنی است که باید با شخصیت هایتان زندگی 
کنید. یک روز بیدار می شوید، مثل حاال هوا بارانی 
است و هوای رمان تان بارانی می شود؛ یک روز بلند 
می شوید و هوا آفتابی است و هوای رمان تان آفتابی 
می شود. باید با رمان زندگی کرد و این مهم ترین 
نکته است. من سعی می کنم هر فصلی در رمان 
تبدیل بشود به یک داستان کوتاه. اتفاقی در پایان 
برود  بخواهد  دلش  خواننده  که  بیفتد  داستان 
سراغ فصل بعد یا هر فصل با گرهی تمام شود. 
بنویسد.  کوتاه  داستان  یک  ماهی  می تواند  آدم 
داستان  نیست.  آن  بودن  راحت  معنی  به  این 
و  را می خواهد  و ساختار خودش  فکر  کوتاه هم 
سختی های خودش را دارد. در مورد زندگی کردن 

با رمان، حین روزهای نوشتن یکی از رمان هایم 
که خیلی هم درگیرش بودم، یک روز بلند شدم و 
می خواستم فصل جدیدی از رمان را شروع کنم که 
به من خبر دادند پسرخاله ام در بیمارستان است و 
آپاندیس اش ترکیده و بعد از عمل به هوش آمده 
و دارد تو را صدا می زند. پا شدم رفتم بیمارستان 
و تا ظهر هم باالی سرش بودم و عصر مرخصش 
کردند. وقتی برگشتم مجبور شدم تمام فصل های 
قبلی را بازنویسی کنم. فکر کنم دو، سه هفته ای 

طول کشید تا برگردم جایی که قبال بودم.
از عشق و مرگ تا نویسندگی

یک  در   13۴7 مردادماه  در  گلشیری  سیامک 
دوران  شد.  متولد  اصفهان  در  فرهنگی  خانواده 
کودکی را در اصفهان سپری کرد و سپس در شش  
سالگی به همراه خانواده، به سبب تغییر شغل پدر، 
سال  در  انقالب،  از  بعد  کرد.  مهاجرت  تهران  به 
اواخر  در  بازگشت.  اصفهان  به  دیگر  بار   ،135۹
دوران دبیرستان به فعالیت های نمایشی روی آورد 
و چندین نمایشنامه را روی صحنه برد. با پایان 
این دوران تحصیلی، این فعالیت ها هم قطع شد. 
پس از آن به خدمت سربازی اعزام شد و از آنجا 
که تنها پسر خانواده بود، از رفتن به جبهه معاف 
شد. او در این دوران به فراگرفتن زبان آلمانی روی 
در سال 136۹،  دوران،   این  پایان  از  آورد. پس 
تحصیالت خود را در رشته زبان آلمانی آغاز کرد. 
آلمان  ادبیات  به  نه تنها  تدریج  به  دوران  این  در 
در  و  شد  عالقه مند  جهان  تمامی  ادبیات  به  که 
کنار خواندن آثار نویسندگان آلمانی،  به مطالعه 
سال  در  پرداخت.  نیز  ادبیات جهان  مشهور  آثار 
1375، پس از نوشتن رساله ای با عنوان داستان 
کوتاه در آلمان، پس از جنگ جهانی دوم، موفق 
به گرفتن درجه فوق لیسانس زبان و ادبیات آلمانی 
از سال 1370  را  ادبی اش  شد. گلشیری فعالیت 
آغاز کرد. اولین داستان کوتاه او به نام »یک شب، 
دیروقت« در سال 1373، در مجله آدینه به چاپ 
رسید و پس از آن داستان های زیادی در مجالت 
مختلف ادبی، نظیر آدینه، گردون، دوران، کارنامه، 
در  مقاله  و چند  و چندین  زنان، کلک  زنده رود، 
روزنامه های مختلف به چاپ رساند و سرانجام در 
1377 اولین مجموعه داستانش با عنوان »از عشق 

و مرگ« منتشر شد.
نوجوانی؛ فصل ماجراجویی

آن وقت ها که موبایل، تبلت و اینترنت نبود، تلویزیون 
فقط ساعت 5 عصر برای بچه ها برنامه کودک پخش 
مدرسه  از  که  ظهر  پنجشنبه ها  مثال  یا  می کرد 
به   می شد.  پخش  که  بود  سریال  یک  می آمدیم 
بچه ها  سرگرمی های  بگویم  می خواهم  حال  هر 
در آن دوران خیلی محدود بود و برای همین هم 
ما همیشه در کوچه بودیم. راستش به کتاب هم 
زیاد عالقه نداشتم. از بس که دوروبرم کتاب بود، 
زده شده بودم؛ هر چند که خواه ناخواه پیش می آمد 
که کتاب هایی را بخوانم ولی به قصه تعریف کردن 
خیلی عالقه داشتم و یکی از سرگرمی هایم این 
بود؛ قصه هایی که معموال یک بخشی از آن مربوط 
به کتاب هایی بود که خوانده بودم و بقیه اش را از 
است  یادم  می کردم.  تعریف  و  می ساختم  خودم 
کتاب ترسناکی خوانده بودم به نام »مرد دوچهره« 
و بعد وقتی برای دوستانم تعریف می کردم، خیلی 
فکر  همین  برای  بودم.  داده  تغییر  را  جاهایش 
باعث  ماجراجویانه  تجربه های  این  همه  می کنم 
نوجوانی  به  االن  اگر  شوم.  نویسنده  من  تا  شد 
برنمی داشتم.  ماجراجویی  از  دست  برمی گشتم، 
سعی می کردم مواد خام بیشتری برای آینده فراهم 
کنم؛ برای رمان ها و داستان هایی که قرار بود در 
چیزهای  می کردم  سعی  بنویسم .   را  آنها  آینده 
بیشتری یاد بگیرم، مهارت هایی هست که می شود 
در نوجوانی یاد گرفت و تا آخر عمر با آدم هستند؛ 
به جای آنکه درس هایی را بخوانم که بعدها به هیچ 

دردم نمی خوردند.

سیامک گلشیری معتقد است که نوشنت یک شغل است، به رشط اینکه هر روز بنویسیم

کتابهایایرانیمیتوانندباآثارجهانیرقابتکنند
شعر

شعری چاپ نشده از »سایه«
دختر امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( شعری چاپ نشده از این شاعر را منتشر کرد:

شنیده ام که درخت از درخت باخبر است
و من گمان دارم

که سنگ هم از سنگ 
و ذره ذره عالم که عاشقاِن همند

مگر دِل تو که بیگانه است با دِل من
آذر 1398

»کرونا نامه«

اثر شاعران کشور در  بین 160  بویراحمدی در  و  شعر طنر شاعر کهگیلویه 
جشنواره ملی شعر طنز کرونا مقام اول را کسب کرد.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطالع رسانی صبح زاگرس؛شاعرطنز پرداز هم استانی 
موفق شد در جشنواره ملی شعر طنز کرونا رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

جشنواره ملی شعر طنز کرونا به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان همزمان با میالد با سعادت امام رضا)ع( برگزار شد که در آن 160 اثر از 

سراسر کشور در حوزه شعر طنز با موضوع کرونا شرکت داشت
اثر طنز رسول سنایی، شاعر طنز پرداز کهگیلویه و بویراحمدی در این جشنواره 

بعنوان اثر برتر از نظر هیئت داوران جشنواره صاحب مقام نخست شد.
سنایی از فرزندان فرهیخته بهمئی و رئیس انجمن شعر و ادب این شهرستان 
است که تاکنون موفق به کسب افتخارات منطقه ای و ملی زیادی در حوزه 

شعر طنز شد.
اثر طنز انتخاب شده سنایی شعر زیر است:

شنیدم کرونا از ایران زمین
فرستاد پیکی به دربار چین

رسید و زبان پیش خاقان گشود
به چینی خدا را ستایش نمود
،،اوهاهی اوهاهو هیامی  هیو
هوه هو مهاهی هیاوی تیو،،

قضا خواست ما را به ایران برد
و البته همراه ،، ماهان،، برد

همان روز در قم فرود آمدیم
و مابین  مردم فرود آمدیم
چنان گرم ما را پذیرا شدند
گمانم که دلبسته ی ما شدند
نزد دست رد هیچ برسینه مان

نکردند حتی قرنطینه مان
ز تهران و تبربز تا شهر ری
نکردند الکل به ما اسپری

ندیدم مریضی خطابم کنند
به ضلِع چپ خود حسابم کنند

وزیران به ما مبتال گشته اند
ولی در شگفتم چرا گشته اند

هدف ابتالی وزیران نبود
جسارت به قشر مدیران نبود
ولی سالها مانده تا همچنان
درارم سر از کار ایرانیان

به جان خودم گونه ای نادرند
که در چرخه مرگ هم تاجرند
در این هیرو ویری که ما آمدیم

و در مرکز شهر اردو زدیم
به کل الکل و ماسک نایاب شد
به هر گوشه ای شایعه باب شد

به یک باره شد نرخ صابون گران
دلم سوخت از بهر صابونیان
چنان بلبشویی شد اندر کرج

که از بیخ و بن زندگی شد فلج
یکی گفت درمان پیاز است و سیر
که تایید کرده ست شخص وزیر

یکی فکر تجویز ،بهنوش، بود
که داروی درماِن ما توش بود

یکی از خواص فالن چیز گفت
ز بابونه با چای و گشنیز گفت
و تا شیخ این ماجرا را شنفت
کلیپی فرستاد در پیج و گفت

هر آنکس نشد سیر از جان خود
کند روغن و  پنبه در کان خود
مرا تاب آزار این خلق نیست

بفرما در این برهه دستور چست؟
فرستاده را داد پاسخ پکن

کماکان در آن خطه اردو بزن
برو خلق بدبخت را نفله کن

همان قشر جان سخت را نفله کن
مبادا روی سمت مسئولها

روی یک قدم سوی خرپولها
که ایران به بازار ما آشناست

خریدار بنجلترین جنس ماست
چو ایران نباشد پکن هم مباد

و در دخل ما یک توَمن هم مباد

نیلوفر آبی در زبان سانسکریت پادما، در زبان 
چینی لی ین هوا، در زبان ژاپنی رنگه ، دریونان 

نیما، در انگلیسی لوتوس نامیده میشود.
اهمیت  دلیل  تنها  آب  از  از گل  آوردن  بر  سر 
این گل در فرهنگهای مختلف نیست باز شدن 
این گل در زمان طلوع خورشید، و بسته شدن 
آن در زمان غروب خورشید به این گل ویژگی 

خاص میبخشد.
ولی شاید مهمترین دلیل طاهمیت نیلوفر آبی 
به علت ساختار مولکولی این گل است که هر 

گونه کثیفی ولجن را از خود دور میکند. 
این گل از پیش از تاریخ تا به امروز دیده میشود 
مذاهب،  انسان،  روح  با  این گل  تاهند  از مصر 
در  داشته  ارتباط  آنها  های  افسانه  و  خدایان 
و  یونانی  هنر  در  فینیقی،  آشوری،  قرهنگ 
مرگ  نشانگر  و  تدفین  بمعنای  گل  این  رومی 
تولد دوباره، رستاخیز، زندگی بعدی و نیروهای 

نوزایی بوده است. 
خلوص  بودایی  فرهنگ  در  گل  این  معنای 
شاعرانه، در هندوئیسم ثروت، در مصر باستان 
تولد دوباره )خورشید( است. لوتوس در جهان 

باستان نماد یا مظهر موارد زیر میباشد:
1- گیاه مقدس. 2- کمال. 3- شکفتن معنوی. 
یا ونوس.  6-  افرودیت  ۴- تجدید حیات. 5- 
 -۹ بودا.   -8 مزدا.  اهورا   -7 ناهید.  یا  آناهیتا 

ازیریس. 10- الکشمی همسر ویشنو وپارواتی 
الهه آسمان، تجسم  همسر شیوا. 11- حتحور 
زنانه. 12- جهان، نیروی حیات، دانش ومعرفت. 

13- چاکرا. 
7 نوع چاکرا وجود دارد:

1- چاکرای ریشه )نیلوفر۴ پر(
2- چاکرای جنسی )6پر(

3- چاکرای خورشیدی )10 پر(
۴-چاکرای قلب)12پر(
5-چاکرای گلو )16پر(

6-چاکرای پیشانی وچاکرای تاج)هزار پر(
در ایران باستان در حاشیه پیاله طالیی املش، 
روی سفالهای نقش دار سیلک، بر دسته خنجر 
هخامنشی،  های  دوره  تزئینات  در  لرستان، 
اسالمی  های  دوره  حتی  و  ساسانی  اشکانی، 
نقش فرش شاه  بعدها همان  که  میشود  دیده 
طرح   25 هخامنشی  دوره  در  میشود  عباسی 
 8 است  رفته  بکار  جمشید  تخت  در  مختلف 
طرح در ستونها، 5 طرح در پایه ستونها، 3 طرح 
در قسمت زیرستونها، ۴ گونه در دست بزرگان 
دهنده  نشان  هریک  فرم  که  ارتش  افسران  و 
مقام آنهاست، 2 طرح 12،16 پر لوتوس هریک 
نشان ازتاکید برقوانین نجومی دارد، و یک طرح 

8 پر نشان دهنده خورشید است.

لوتوس)نیلوفرآبی(
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مکتب نگارگری خاندان نقاش دزفولی
وقت جان  دادن افالطون این دو حرفم گفت و رفت

حیف دانا مردن و صد حیف، نادان زیستن

معرفی نگارگری ایرانی
نگارگری ایرانی به هنر ظریف و ریزنقش خاور نزدیک 
مانند  ویژه  انگیزه ای  به  بیشتر  که  می شود  گفته 
کتاب های ادبی، علمی و پزشکی و یا به گونه جداگانه 

)مرقع( ساخته می شوند.
نگارگری ایرانی در بنیاد فلسفی و زیبایی شناختی با 
مینیاتور های چین و ژاپن و از نگاه فنی با مینیاتور های 
با  اندازه و کوچکی  از دید  تنها  و  اروپا جدایی دارد 
آن ها یکی است. هنر نگارگری ایرانی اسالمی از )سده 
چهاردهم میالدی، هشتم هجری( تا )سده هفدهم 
میالدی، یازدهم هجری( شکوفایی نمایان داشت؛ ولی 
نقش و نگارهای به جای مانده از دوران پیش از اسالم 
تا زمان حمله مغوالن و همچنین کارهای دیوارنگاری، 
پرده نگاری، قلمدان نگاری و مانند آن در سده های 
نزدیک تر نیز نمودهایی دیگر اما کمتر شناخته شده از 

نقاشی ایرانی به شمار می آیند.
در طول تاریخ مکتب های نگارگری بسیار در عرصه 
جلوه گری  و  ظهور  ایران زمین  پرفرازونشیب  تاریخ 
ایرانی  نگارگری  مکتب های  ازجمله  است  نموده 

می توان این موارد را به ترتیب تاریخی نام برد:
۱. مکتب بغداد یا )عباسی(؛ ۲. مکتب سلجوقی؛ ۳. 
مکتب تبریز اول یا ایلخانی )مغول(؛ ۴. مکتب شیراز 
 .۷ دوم؛  شیراز  مکتب   .۶ جالیری؛  مکتب   .۵ اول؛ 
مکتب هرات؛ ۸. مکتب بخارا؛ ۹. مکتب تبریز دوم؛ 
۱۰. مکتب قزوین؛ ۱۱. مکتب اصفهان؛ ۱۲. مکتب 

قاجار که از دوره زندیه جان مایه دارد.

قاجار  و  زندیه  عصر  نگارگری  مکتب  
)قهوه خانه ای(:

مکتب نقاشی قاجار در دوره زند شروع شد و تا دوره 
قاجار و کمی پس ازآن امتداد یافت. این شیوه به عنوان 
سبکی منسجم و مکتبی متشکل در نقاشی ایران از 
ویژگی های  همه  که  است  برخوردار  ویژه ای  جایگاه 
موضوعی و کاربردی یک مکتب نقاشی را دارد. این 
شیوه بیشتر از تلفیق ویژگی های هنر نقاشی سنتی 

اروپایی شکل  نقاشی  از  با عناصر و شیوه های  ایرانی 
دوره  از  شیوه  این  به  نزدیک  آثاری  هرچند  گرفت. 
صفوی در ایران تا حدی مرسوم بود و »فرنگی سازی« 
نامیده می شد اما ابتدا در دوره زند و در ادامه آن در 
از  گونه ای  یافت.  را  خود  قاجار شکل مشخص  دوره 
نقاشی عامیانه با عنوان نگارگری قهوه خانه ای پدید آمد.

از  دزفولی  نقاش  خاندان  نگارگری  مکتب  معّرقی 
زبان دکتر نظام الدین امامی فر استاد دانشگاه شاهد:

حومه  و  دزفول  شهر  در  تصویرگری  و  نقاشی  هنر 
و  تصویرسازی  که  دارد  مستندی  تاریخی  پیشینه 
نقاشی روی انواع اقسام سطوح نظیر کتاب، قلمدان، 
فضاهای  در  دیوار  و  آینه  شیشه،  بازی،  کارت های 

معماری، گواهی بر این مدعاست.
به  مضمون  ازلحاظ  دیار  این  در  نقاشی  موضوعات 
دودسته تقسیم می شوند: ۱. جنبه تزیین و کاربردی؛ 

۲. جنبه حفظ سنت ها و شعائر دینی.
با توجه به  آثار خود را  این شهر همواره  هنرمندان 
و  تزیینی  از  اعم  سفارش دهنده  درخواست  نوع 
کاربردی انجام داده و به عنوان میراث فرهنگی به جای 
گذاشته اند باافتخار می توان از »خاندان نقاش« نام برد:

نقاشان دزفولی زمان  اولین  از  نقاش  ابراهیم«   »مال 
قاجار بوده که فنون نقاشی را در اصفهان آموخته و برای 
اماکن مذهبی شهر دزفول نقاشی کرده است. ایشان 
چهار فرزند به نام های: اسداهلل، حسن، حسین و زری 

داشته که دو فرزند وی از افتخارات این دیار بوده اند.
»مال اسداهلل«، فرزند ارشد مال ابراهیم نقاش در سال 
به  پدر  تعالیم  نظر  تحت  و  متولد  )۱۲۶۶( شمسی 
حرفه نقاشی پرداخت و عالوه برساخت آثار هنری و 
کاربردی، چند سالی در کشور هندوستان به ترسیم 
نسخ شاهنامه برای یکی از مهاراجه های هندی همت 
گماشت. فرزند ارشد ایشان، مال مجید نقاش در سال 
)۱۲۹۸( شمسی متولد و ادامه دهنده راه پدر شد که 
از وی نقاشی هایی درزمینه شمایل نگاری مذهبی در 
اماکن و بقاع مذهبی و شیدونه ها، به    جای   مانده است.

 »مال حسن« نقاش، فرزند دوم مال ابراهیم در سال 
نقاشی  بر  عالوه  وی  شد  متولد  شمسی   )۱۲۸۲(
دیواری به ترسیم کتاب های درسی و نسخ مذهبی 

شهره بود. فرزند ارشد ایشان به  نام استاد حبیب نقاش 
در سال )۱۳۱۱( متولد شد؛ که عالوه بر نقاشی روی 
انواع سطوح، آثاری به جای مانده که می توان آن را 
درزمینه  استاد  آثار  کرد.  تحلیل  رمانتیک  در شیوه 
تنها  همچنین  و  مذهبی  شمایل نگاری  و  نگارگری 
بازمانده از نقاشان پشت شیشه است. استاد حبیب 
نقاش در سال ۱۳۸۸ شمسی به عنوان چهره ماندگار 
از طرف فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی به جامعه 
هنری کشور به عنوان هنرمند نگارگر سنتی و نقاشی 
نقاش  حبیب  استاد  شدند،  معرفی  شیشه،  پشت 
براثر کهولت سن  تیرماه ۱۳۹۹  تاریخ جمعه ۲  در 
درگذشت و هم اکنون پسران ایشان به نام های امیر 
و بهزاد نقاش به حرفه نقاشی مشغول هستند )دکتر 

سید نظام الدین امامی فر(.
آقای دانیالی در هنگام ترسیم شمایل  از  خاطره ای 
ابوالفضل العباس و واقعه عاشورا از استاد اسداهلل نقاش:

مسجد  محوطه ضلع شرقی  در  درست  دهه سی،   
خراطی ها،  محوطه  معزی  محمدطاهر  شیخ  حاج 
کاله ماالن و شانه تراشان شخصی مشغول تصویرنگاری 
بود که در هوای آفتاب زده بوم نقاشی تمثال خیالی 
حیدر کرار)ع(، امام حسین)ع(، صحنه ظهر عاشورا، 
دستگاه انتقام گیری مختار در قتل عام دشمنان اهل 
بیت)ع( و... را به تصویر می کشید و در انتظار مشتریان 

سفارش دهنده بود.
آقای نقاش خطاب به نوجوان حاضر در محوطه که 
مستقیم به وی زل زده بود گفت: عزیزم نامت چیست؟ 
استاد  است.  دانیالی  فامیلم  هستم،  غالمرضا  گفت 
خیره  چه  به  جانم  عزیزم،  داد  ادامه  نقاش  اسداهلل 
شدی چه می خواهی؟ آفرینش دستان توانمندت را 
می نگرم. تمثال امام مظلومان بی یار و یاور در عاشورا 
را برای تکیه و برای هیئت می خواهم. استاد اسداهلل 
نقاش بی آنکه مزد کارش را بگوید خطاب به نوجوان 
وعده روزی را تعیین کرد تا در وقت مقرر تابلو را به 

شهرستان شوش دانیال ببرد. 
غالمرضا در آن موقع کالس پنجم بود برای گرفتن تابلو 
حاضر شد. ابعاد تابلو یک متر در شصت سانتی متر بود. 
ابوالفضل العباس درحالی که ام کلثوم مشک خالی را به 
عموی خود می دهد و خیمه های برافراشته و طفالن 

چشم انتظار از دور نظاره گر حماسه عموی خود. االن 
بیش از شش دهه است این تابلو آذین تکیه است و به 
عزت و احترام پیشاپیش بزرگ ترین دسته عزاداری 
شهر شوش آرام بخش دل داغدیده شیعیان پاک باخته 

است. ریزش مروارید دیدگان نظاره گر تابلوست.
نقش  دزفول  دیار  مشهور  متبرکه  بقاع  از  بسیاری 
و  ایوان  پیکره  بر  را  عصمت  خاندان  از  تصویری  و 
سرسرای خود دارد. چندین مسجد ابتدای در ورودی 
شمایلی از معصومین، مجاهدان صدر اسالم، مالئکه و 

روضه رضوان را ترسیم شده است. 
خاندان نقاش در مکتب معرفت شناسی و در حوزه 
نشر فرهنگ شریعت توانست به خوبی ذهن خیال پرداز 
شیعه معتقد را در راستای تاریخ و منابع جهان اسالم 
و  پاک  تفکری  و رسم  اندیشیدن  تصویر درست  به 
و  به جهت راستی  پاکیزه جلوه گر سازد. هنری که 
درستی در دل عوام جامعه و نیز خواص هنردوست 
به خوبی جا باز کند و بیش از دو قرن است که توانست 
به عنوان یک سبک هنری صنعت  تصویرنگاری را برای 

خطه خونگرم خوزستان تعالی و مستندساز باشد.
ازجمله شخصیت های این خاندان خوشنام و معتقد 
یکی همین استاد فرهیخته حبیب نقاش میراث دار 
عاشق  نیکوسرشت،  خاندانی  از  نگارگر  آخرین  و 
اهل البیت عصمت طهارت علیه السالم اجمعین است. 
استاد حبیب نقاش از هنرمندان برجسته نقاشی و تنها 

بازمانده از نقاشان پشت شیشه در کشور است.
نویسندگان:

عضو  و  استادیار  امامی فر  نظام الدین  سّید  دکتر   .۱
هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

فرهنگی  موسسه  مدیر  مقدم نیا  عبداالمیر  دکتر   .۲
خوزی شناسی

فرهنگی  موسسه  عضو  آرامیده  فریده  ویراستار:   .۳
خوزی شناسی

___________________________
پاورقی

دائرةالمعارف هنر.  پاکباز، رویین )۱۳۸۱(.   ۴ ،۳ ،۱
تهران: فرهنگ معاصر. شابک ۲-۴۱-۵۵۴۵-۹۶۴.

۲ معنی لغوی واژه مینیاتور، واژه یاب. اینترنت

تشکیل سازمان تامین اجتماعی را می توان 
آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست

»بسمه تعالی«
به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی ۱۹ لغایت ۲۵ تیرماه آقای 

صادق قنواتی رئیس شعبه تامین اجتماعی یک اهواز
ضمن اعالم تبریک هفته تامین اجتماعی به شرکای تامین اجتماعی از 
جمله بیمه شدگان و مستمری بگیران وکارفرمایان وهمکاران خود در 
خانواده بزرگ تامین اجتماعی پیرامون آشناسازی جامعه هدف مخاطبان 
وذینفعان بااهداف وخدمات سازمان تامین اجتماعی باتوجه به نامگذاری 
سال جاری ازسوی مقام معظم رهبری بانام جهش تولید مطالبی را بیان 

نمودند که به شرح ذیل می باشد:
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که درتیرماه 
۱۳۵۴ قانون آن تصویب گردیدو درواقع تشکیل این سازمان را می توان 
گفت آغاز گر تحولی نو درنظام تامین اجتماعی کشور دانست که پوشش 
دهنده کارگران حقوق بگیر و مزدی به صورت اجباری و صاحبان حرف 
ومشاغل آزاد بصورت اختیاری می باشد هدف سازمان تامین اجتماعی 
اجرا، تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی – درمانی واستقرار نظام 
هماهنگ مناسب بااهداف نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی است درهمین 
راستا به اختصار پیرامون تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی به 
مواردی اشاره می گردد و بطورکلی تعهدات سازمان درقبال بیمه شدگان 
ومستمری بگیران واجد شرایط به دونوع تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت 

تقسیم شده است:
تعهدات کوتاه مدت شامل:

۱-حمایت های درمانی درموارد خاص بیماری، بارداری و حوادث
۲-غرامت دستمزد ایام بیماری
۳-غرامت دستمزد ایام بارداری

۴-هزینه سفرواقامت بیمار وهمراه
۵-پروتز واورتز )وسایل کمک پزشکی مانند عینک، سمعک و...(

۶-غرامت نقص عضوحوادث ناشی ازکار
۷-کمک هزینه ازدواج

۸-کمک هزینه کفن ودفن
۹-پرداخت مقرری بیمه بیکاری

وهمچنین تعهدات بلند مدت سازمان که شامل حمایت های:
۱- مستمری بازنشستگی

۲-مستمری ازکارافتادگی
۳-مستمری ازکارافتادگی جزئی حوادث ناشی ازکار

۴-مستمری بازماندگان
۵-پرداخت مزایای نقدی وعیدی مستمری بگیران کمک عائله مندی، 

کمک هزینه اوالد
سازمان تامین اجتماعی درراستای دولت الکترونیک وتکریم ارباب رجوع 
ومخاطبین وتسهیل درفرآیندهای انجام کار نسبت به ترویج خدمات 

غیرحضوری بصورت گسترده و متنوع اقدام نموده ازجمله:
۱-سامانه تلفن ۱۴۲۰ جهت پاسخگویی تلفنی از ۷:۳۰ تا ۲۲ شب و از 
ساعت ۲۲ تا ۷:۳۰ روز بعد دریافت وضبط پیام های صوتی درخصوص 

مشکالت وسواالت مخاطبین سازمان
و  مشکالت  سواالت،  ارسال  جهت   ۱۰۰۰۱۴۲۰ پیامکی  ۲-سامانه 

دریافت پاسخ حداکثرتا ۲ روزکاری
۳-پورتال مرکزی ارتباطات مردمی جهت طرح سوال، مشکل وشکایت

۴-سامانه جهت ثبت اعتراض بیمه شدگان وکارفرمایان
۵-سامانه جهت پرداخت تعهدات کوتاه مدت به مخاطبان سازمان

۶-سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
۷-سامانه ارسال اینترنتی لیست حق بیمه ودریافت فیش بیمه شدگان

۸-سامانه نوبت دهی شعب جهت صرفه جویی دروقت مخاطبین سازمان 
وتکریم ارباب رجوع

۹-سامانه نوبت دهی مراکز درمانی سازمان درراستای تکریم مراجعین
نظیر مشاهده سوابق،  باقابلیت هایی  اجتماعی من  تامین  ۱۰-برنامه 
استحقاق درمان، فیش مستمری بگیران، بدهی کارفرمایان، جستجوی 

مراکز درمانی سازمان
۱۱-صدور گواهی حقوق وگواهی کسراقساط مستمری بگیران تحت 

پوشش
گیری  باشماره  همراه  تلفن  دستوری  ازکد  ۱۲-استفاده 
سوابق،  استعالم  نظیر  خدماتی  ارائه  #۱۴۲۰*جهت 

استحقاق درمانی وبدهی کارفرمایان و...
۱۳-بررسی وضعیت اعتبار دفترچه های درمانی بیمه شدگان بصورت 

غیرحضوری بااستفاده از روشهای:
الف- شماره گیری USSD باکد دستوری

#۱۴۲۰*۴*یا۱#*۱۴۲۰*۴*
ب-نرم افزار اپیلکیشن تامین اجتماعی

med.icai.tamin.ir ج-سامانه اینترنتی
pwa.tamin.ir د-سامانه اینترنتی

ه -کد دستوری۱۶۶۶#*
۱۴-ابالغ الکترونیکی – احکام مطالباتی

-۱۵ سامانه بازرسی هوشمند الکترونیک شامل:
الف-مشاهده بازرسی انجام شده توسط سازمان

ب-ثبت درخواست برای افراد فاقد بازرسی
-۱۶ حذف کاغذ باراه اندازی سامانه ECE تبادل الکتریکی مکاتبات 

جهت رفاه حال کارفرمایان
۱۷- حذف تمدید دفترچه های درمانی

 eservices.tamin.ir درسامانه  عادی  بازنشستگی  ۱۸-درخواست 
ومحاسبه میانگین ۲ سال آخردستمزدجهت احتساب مبلغ بازنشستگی

سامانه  طریق  از  بعد  به   ۹۵ ازسال  شغلی  عناوین  ۱۹-مشاهده 
eservices.tamin.ir

eservices.tamin.ir ۲۰-ثبت اعتراض به سوابق ناموجود درسامانه
۲۱-استعالم ارتباط فعال باسازمان – استعالم شماره حسابهای ثبت 
شده –اعالم شماره حساب بانکی واستعالم اطالعات هویتی و شماره 

eservices.tamin.ir تامین اجتماعی از طریق سامانه
رسمی  استعالمات  مرجع  و  دولتی  دستگاههای  مخصوص  پنل   ۲۲-
جهت مشاهده سوابق بیمه شدگان واعالم به موسسات ازطریق سامانه 
اجتماعی  تامین  نوین سازمان  ازدیگر خدمات   .eservices.tamin.ir
و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع ورعایت حقوق شهروندی سامانه 
مدیریت ارتباط با مشتری CRM راه اندازی شد که درفاز اول بصورت 
حضوری بامراجعه به واحدهای مشاوره یارابطین واحد ارتباطات مردمی 
انتقادات ویا سواالت خود پاسخ  درسطح شعب درخصوص پیشنهادات، 
مقتضی رادریافت خواهندکرد. هدف از ایجاد این سامانه ایجاد ارزش برای 
بیش از ۴۰ میلیون مخاطب سازمان وبهبود خدمت رسانی به بیمه شدگان 

و مستمری بگیران و کارفرمایان می باشد.
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