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به پاس پرآوازه ترین آوازخوان و 
نغمه پرداز و ساز ساز اصیل ایرانی مان

 استاد محمدرضا شجریان

از گرفتن وام
 تا فروختن خودروی شخصی  

برای اداره تیم فوتبالی
6
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جلسه شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رامهرمز با حضور جناب آقای دکتر جهان بین معاونت فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در عصر چهارشنبه ۹۹/7/23 

در دفتر ریاست واحد رامهرمز برگزار گردید

در این جلسه پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی و همچنین پخش 
کلیپ بیانات رهبری در خصوص دانشگاه انقالبی ریاست دانشگاه آزاد اسالمی 
خیرمقدم  عرض  ضمن  نژاد  محمدعلی  دکتر  آقای  جناب  رامهرمز  واحد 
به تمامی حاضرین در جلسه گزارشی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه درگذشته 

و در چند ماه اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا بیان فرمودند . 
ایشان ضمن اعالم این مطلب که این واحد دانشگاهی رویکردی انقالبی و 
فرهنگی دارد بیان نمودند که توانستیم در پستهای مهم و کلیدی این واحد 

از نیروهای مؤمن و انقالبی و سخت کوش  استفاده نماییم .
دانشجویی  و  فرهنگی  محترم  معاونت  جهان بین  فرزاد  دکتر  پس ازآن 
دانشگاه آزاد اسالمی بیان نمودند که توسعه فرهنگی باید به سمت خانواده 
در  فرهنگی  کار  اساس  و  شود  داده  سوق  دانشگاه  پرسنل  و  دانشجویان 
و  فرهنگی  معاونت  و  دانشجویان صورت پذیر  توسط  اجرا می بایست  حوزه 

دانشجویی باید با تمام امکانات پشتیبان آنها باشد .
همچنین ایشان تأکید داشتند که نقش اساتید در سازندگی فرهنگی و 
تربیت دانشجویان و هدایت آنها به سمت مسائل فرهنگی می تواند بسیار 

مؤثر باشد .
طرح های  دانشجویان  تمامی  جذب  جهت  که  فرمودند  ایشان  همچنین 

فرهنگی مناسبی اجرا گردد .

مجدداً ایشان تأکید نمودند که استفاده مفید  از ظرفیت فضای مجازی 
برای توسعه فرهنگی می بایست در دستور کار قرار گیرد .

در خصوص  خود  نظرات  اعالم  جلسه ضمن  در  حاضر  اعضای  پس ازآن 
مخاطبین  جذب  تنوع  با  فرهنگی  امور  انجام  پرسرعت  فرهنگی  مسائل 

مختلف  در واحدهای دانشگاهی تأکید نمودند .
در پایان  پیشنهاداتی از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد رامهرمز حجت االسالم والمسلمین فاضلی مطرح گردید که به 

شرح ذیل می باشند .
1- ساخت کتابخانه مجازی اساتید 

قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  مناسبت  به  شب شعر  مراسم  برگزاری   -2
سلیمانی در فضای مجازی 

3- برگزاری مسابقات قرآن )صوت مجلسی(در فضای مجازی
و  ,کارکنان  ,اساتید  دانشجویان  بهره مندی  و  قرآن  مدرسه  تأسیس   -4

خانواده های آنها و همچنین عموم مردم .
با نثار صلواتی به روح پرفتوح تمامی شهدا به خصوص سردار   در پایان 

شهید جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی جلسه پایان یافت .

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز

با قهرمانی تیم فوتبال فرهنگ شهرداری رامهرمز در لیگ باشگاههای خوزستان:

تیم فوتبال فرهنگ شهرداری رامهرمز به دسته 
3 لیگ باشگاه های ایران صعود کرد

محورهای رامهرمز تا 
خیرآباد و غیزانیه تا ایذه 

چهار خطه می شوند 

معرفی 
شهرهای خوزستان:  

اندیکا 

چرا 
ایرانی ها اعتراض 

نمی کنند؟

آسیاب آبی سید محمود 
قدسی واقع در روستای 

بایمان سادات

نوشیدن
 چه مقدار چای در روز 

بی خطر است؟
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و  عمرانی  امور  فنی،  دفتر  مدیرکل 
خوزستان  استانداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
با  بهبهان  رامهرمز-  جاده  احداث  گفت: 
اختصاص اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد ریال 

انجام می شود.
رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
امور  فنی،  دفتر  مدیرکل  حری  محمد  نامه 
استانداری  ترافیک  و  حمل ونقل  و  عمرانی 
خوزستان به همراه جغتایی نماینده سازمان 

عمرانی  پروژه های  از  کشور  برنامه وبودجه 
محور رامهرمز به بهبهان اشاره کرد و گفت: 
در جریان بازدیدها، تصمیم هایی برای تکمیل 

پروژه های مختلف اتخاذ شد.
پروژه های  وضعیت  آخرین  بررسی  به  او 
بهبهان  رامهرمز-  محور  راه سازی  شاخص 
این،  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۳۰۰ معادل  اعتباری 

اختصاص یافت.

در  رامهرمزنامه  هفته نامه  گزارش  به 
نشست خبری مدیرعامل سیمان خوزستان 
هفتکل،  و  رامهرمز  رسانه های  نمایندگان  با 
محمد حاج نایب در این نشست که پیرامون 
بود،  شرکت  این   ۹۶ سال  آزمون  مسائل 
شهرستان  دو  مسئولین  از  تشکر  ضمن 
مسئولین  پیگیری های  و  هفتکل  و  رامهرمز 
قبلی شرکت سیمان گفت: باوجود مشکالت 
فراوان مجوزهای الزم را جهت بکارگیری ۲۵ 
نفر از برگزیدگان آزمون این شرکت در سال 
تخصصی  مصاحبه  نتایج  و  کردیم  اخذ   ۹۶
این آزمون نهایتاً تا روز ۳۰ مهرماه اعالم شده 
ماه  آبان  یکم  تاریخ  در  منتخب،  نفرات  و 

امسال به کارگیری می شوند.
بودن  تخصصی  به  اشاره  با  نایب  حاج 
شغل های مورد آزمون گفت: معیار و مالک 
مصاحبه  و  علمی  نمره  صرفاً  افراد  انتخاب 

تخصصی آنهاست و امیدواریم بتوانیم مجوز 
تعداد  بکارگیری  برای  دیگری  استخدام 

بیشتری از جوانان این دو شهر اخذ کنیم.
مدیرعامل سیمان خوزستان در ادامه گفت: 

شرکت   ۱۷ یکی  خوزستان  سیمان  شرکت 
خوزستان  و  فارس  هلدینگ  زیرمجموعه 
بزرگترین  انسانی  نیروی  نظر  از  که  است 
باوجوداینکه  و  است  مجموعه  این  شرکت 
پرداخت  در  سیمانی  شرکت های  از  برخی 
حقوق پرسنل خود دچار مشکل هستند ولی 
بدهی  هیچ گونه  خوزستان  سیمان  شرکت 
چه در بحث خرید تجهیزات و چه در بحث 
بازنشسته  ونیروهای  پیمانکاران  به  بدهی 

ندارد و هزینه ها بروز شده است.
در  خوزستان  سیمان  شرکت  مدیرعامل 
طرح  مجوزات  و  کردیم  تالش  گفت:  پایان 
سیمان  پرسنل  برای  را  مشاغل  طبقه بندی 
برای  طرح  این  و  کرده  دریافت  خوزستان 
پرسنل سیمان خوزستان در حقوق واریزی 
ماه بعد لحاظ خواهد شد و حقوق پرسنل به 

میزان قابل توجهی اضافه خواهد شد.

گزارشی،  در  کشور  وزارت  بازرسی  حوزه 
نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری های کشور در 
شاخص های اختصاصی و عمومی را اعالم کرد.

استانداری  رسمی،  گزارش  این  اساس  بر 
سال  در  امتیاز   ۱۵۳۷ کسب  با  خوزستان 
آخر  *رتبه  کشور،  استان های  بین  در   ۹۸
را کسب کرد*؛ این رتبه در حالی است که 

استان خوزستان همواره در سالهای گذشته 
به  ساالنه  بودجه  در  را  اعتبارات  بیشترین 

خود اختصاص داده است.
 ۹۵ سال  خرداد  از  شریعتی  غالمرضا 
سکانداری استانداری را بر عهده گرفته و در 
در  شایسته ساالری  عدم  دلیل  به  مدت  این 
پروژه ها،  اعتبارات  مبهم  وضعیت  انتصابات، 

جنجال برانگیز  اظهارات  مدیریتی،  آشفتگی 
و  شخصیت ها  موردنقد  مختلف  حواشی  و 
استان  به ویژه  کشور  مختلف  جریان های 

خوزستان قرار داشته است.
در سال جاری  کارگران شوشی  همچنین 
ولی فقیه،  نماینده  حضور  در  نوبت  چند  در 
غالمرضا  برکناری  خواستار  شعارهایی  در 

شریعتی استاندار خوزستان شدند.
باوجود عملکرد ضعیف استاندار خوزستان، 
و  اسدبیگی  پرونده  به  مربوط  موضوعات 
تبعات اجتماعی و امنیتی بحران های مختلف 
برکناری وی  استان، علت عدم  در  داده  رخ 
بوده  پرسش برانگیز  شهروندان  برای  همواره 

است.

محترم  ریاست  نوبخت  دکتر  آقای  جناب 
برنامه وبودجه کشور

با سالم
احتراماً اینجانبان بازنشستگان پیش از موعد 
آموزش وپرورش و پرستاران و سایر رشته های 
تحت  ارگان های  سایر  و  بهداشت  وزارت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که اکثراً 
به دالیل مختلف از قبیل مشکالت جسمی و 
در  کار  و  آموزش وپرورش  بدنه  از  که  روحی 
سخت  بخش های  در  کار  و  محروم  مناطق 
بخصوص  شب کاری  سنگین  شیفت های  و 
مشکالت  و  واردشده  ما  به  جنگ  درزمان 
و  نبوده  خدمت  ادامه  به  قادر  دیگر  عدیده 
مجبور به بازنشستگی قبل از ۳۰ سال خدمت 
)پیش از موعد( شده ایم. با توجه به اینکه اکثر 
ما در مناطق محروم و با امکانات در حد صفر 
به فرزندان این مرز و بوم و آموزش وپرورش و 
مردم عزیز کشور خدمت کرده ایم و یا مناطق 
جنگی با توجه به اینکه از زمان بازنشستگی 
چه در پاداش و چه در افزایش حقوق سالیانه، 

ما  حقوق  خدمت،  کسری  بخاطر  همیشه 
افزایش  کمتر  خدمت ها  سال   ۳۰ به  نسبت 
داشته است؛ و این کسورات نه یکبار و نه چند 
بار بلکه همیشه و همزمان با هر نوع افزایش 

حقوقی برای ما انجام می گیرد.
اکنون نیز در همسان سازی متأسفانه بابت 
کل  از  درصد   ۵/۲ خدمت  کسری  هرسال 
افزایش همسان سازی از حقوق ما کسر شده 
که این امر باعث ناراحتی و نگرانی بیش ازپیش 
برای همکاران بازنشسته پیش از موعد شده، 
چراکه قادر به پرداخت هزینه های سرسام آور 
زندگی و خرید مایحتاج معمولی زندگی خود 
کاهش  به  نسبت  لذا خواهشمندیم  نیستیم. 
حقوق  از  کسر  در  هرسال  بابت  درصد   ۵/۲
این افراد پیشکسوت که زمانی در عرصه های 
و  سخت  بخش های  در  مراقبت  و  پرستاری 
و  آموزش وپرورش  سنگین...  شب کاری های 
می درخشیدند  نگین  همچون  ارگانها  دیگر 
به  توجه  با  و  زمان  از  برهه  این  در  اکنون  و 
عدیده  مشکالت  دچار  اقتصادی  شرایط 

شده اند، تجدیدنظر نموده و تغییر بدهید. قباًل 
از همکاری جنابعالی و گروه مذاکره کننده و 

تمامی دست اندرکاران کمال تشکر را داریم.
با آرزوی سالمتی و موفقیت های روزافزون، 
تحت  موعد  از  پیش  بازنشستگان  از  جمعی 

پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
رونوشت به:

- جناب آقای دکتر نوبخت ریاست محترم 
برنامه وبودجه کشور

- مجلس محترم شورای اسالمی ایران
- سازمان محترم بازنشستگان کشوری

- وزارت محترم آموزش وپرورش
- وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

- وزارتخانه های متبوع و مربوطه
- دیوان محترم عدالت اداری

- دیوان محترم محاسبات کشور
نفره   ۱۵ گروه  محترم  اعضای   -

مذاکره کننده
دهقایدی،  آذر  خانم  آماده سازی: 

ابرگروههای وحدت برای مطالبات

استاندار خوزستان گفت: در کاهش فوتی ها 
در جاده های روستایی در کشور رتبه اول را 
در  مجروحین  آمار  در  و  آوردیم  دست  به 
در سطح  رتبه سوم  نیز  روستایی  جاده های 

کشور را به دست آوردیم.
به گزارش هفته نامه رامهرمزنامه و به نقل 
از روابط عمومی استانداری خوزستان نشست 
کمیسیون ایمنی راه های استان روز یکشنبه 
شریعتی  غالمرضا  ریاست  به  مهرماه   ۲۷
استانداری  محل  در  خوزستان  استاندار 

برگزار شد.
گفت:  نشست  این  در  خوزستان  استاندار 
نسبت  جاری  سال  ماهه   ۶ در  خوشبختانه 
بهتری  شرایط  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
ازنظر تعداد تصادفات و موارد جرحی و فوتی 

داشته ایم.
وی افزود: این کاهش ها در تلفات و موارد 
در  مردم  بیشتر  توجه  نشان دهنده  جرحی 
رعایت مقررات و همچنین کار شبانه روزی و 
حضور پیشگیرانه پلیس راه و اهتمام اورژانس 

برای کاهش آمار فوتی ها است.
کل  اداره  تالش  همچنین  گفت:  شریعتی 
راهداری در زمینه نصب عالئم پیشگیرانه و 

ایمنی در جاده ها و کار بی وقفه ای که در این 
زمینه انجام شده و نیز کارهایی که در بخش 
بهسازی و ترمیم جاده ها و استفاده از وسایل 
نیوجرسی  و  ها  گاردریل  همچون  ایمنی 
صورت گرفته است در این موفقیت تأثیرگذار 

بوده است.
اداره  همچنین  گفت:  خوزستان  استاندار 
زیرساخت  شرکت  و  شهرسازی  و  راه  کل 
ایفا  ویژه ای  نقش  استان  راه های  توسعه  در 

با چهار خطه شدن  آینده  سال  تا  و  کردند 
تا خیرآباد و همچنین مسیر  رامهرمز  محور 
استان  بزرگراه های  میزان  ایذه  تا  غیزانیه 

افزایش چشمگیر پیدا می کند.
ما  برای  وضعیت  این  گفت:  شریعتی 
همچنین  است  دلگرم کننده  و  نویدبخش 
حوزه معاونت عمرانی استانداری و دفتر فنی 
و  سیاستگذاری  نیز  ترافیک  و  حمل ونقل  و 
قابل تقدیر  که  داشتند  خوبی  برنامه ریزی 

است.
آمار  این  البته  گفت:  خوزستان  استاندار 
مربوط به پیش از اربعین است و ما در کاهش 
فوتی ها در جاده های روستایی در کشور رتبه 
اول را به دست آوردیم و در آمار مجروحین 
در  سوم  رتبه  نیز  روستایی  جاده های  در 

سطح کشور را به دست آوردیم.
تصادفات  آمار  البته  گفت:  شریعتی 
این  و  است  پیداکرده  افزایش  موتورسیکلت 
از  می رود.  شمار  به  ما  برای  خطری  زنگ 
عوامل آن هم عدم فرهنگ سازی و بعضاً تردد 
موتورسیکلت های فرسوده یا فاقد چراغ سالم 
است که باید در این زمینه سخت گیری الزم 

انجام شود.
دلیل  به  البته  گفت:  خوزستان  استاندار 
افزایش  تابستانه  کشت  برابری  سه  افرایش 
تردد روستاییان را داشته ایم و ازاین رو احتمال 
است  الزم  و  می یابد  افزایش  هم  تصادف 
رعایت  در  سخت گیری  روستایی  درراه های 

قوانین بیشتر شود و کنترل ها افزایش یابد.
در  استان  آمار  امیدواریم  گفت:  شریعتی 
افزایش  شاهد  و  شود  بهتر  سال  دوم  نیمه 

ایمنی مسافران در خوزستان باشیم.
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سخنی از دکتر فرهمند درباره کرونا

هوالشافی
باالخره  احترام،  و  سالم  با  گرانقدر  و  عزیز  همشهریان   
سفیر مرگ کرونا این بار در موج سوم با جامه ای دیگر و با 
عالئمی شدیدتر و قابلیت سرایت بسیار بیشتر از دو موج قبلی 
و با عالیمی وحشتناک و تظاهری هولناک، بصورت طوفانی 

سهمگین دنیا و خصوصا کشور ما را درنوردید.
 این بار فرصتی برای آنانکه به هر دلیل منکر این بیماری 
کودک  و  مرد  و  زن  جوان  پیرو  و  نگذاشت  باقی  می شدند، 
جلوی  در  و  کرد  گرفتار  ممکن  شکل  بی رحمانه ترین  با  را 
چشمان ما عزیزان زیادی را به کام مرگ برد و خانواده های 
زیادی را داغدار و بی سرپرست و یتیم کرد، اینک زمان این 
بپرسند  از خود  واقعی  انسانهای  و  بیدار  است که وجدانهای 
یا  را گرفت،  انسانی  فاجعه عظیم  این  آیا نمی شد جلوی  که 
عاقل کم رنگ تر کرد؟ واقعاً همه برای جلوگیری از این اتفاق 
فرهیخته  اقشار  برداشتیم؟  هم  گامی  کشتارجمعی  فاجعه  و 
و  معتمدین  و  بهداشتی  کارشناسان  درمان  کادر  پزشکان،  و 
بزرگان طوایف و خانواده ها چقدر تالش کردند که الاقل کمتر 
با  و مسئوالن محلی در مواجهه  ما  رفتار  آیا  ببینیم؟  آسیب 
این سونامی وحشتناک و کشنده، بافرهنگ با قدمت و اصالت 

اجتماعی واقعی ما تا االن همخوانی داشت؟
عزیزان همشهری ناگفته ها بسیار، فرصت، کم و گوش شنوا 
کمتر، ولی بهرصورت بنده از قلب مرکز درمان مبتالیان کوید 
۱۹ و بعد از ۲۲ روز حضور شبانه روزی فقط در ماه جاری با 
همکاران  و  بنده  هم  قباًل  من،  عزیزان  می گویم.  شما سخن 
این  برای  ثابت شده ای  و  مؤثر  درمان  هیچ  که  کردیم  تاکید 
موج  در  و  بار  این  ندارد،  وجود  دنیا  جای  هیچ  در  بیماری 
سوم عالوه بر عالئم قبلی، تظاهرات و عوارض بسیار خطرناک 
و وحشتناکی مثل اسپاسمهای بسیار شدید عضالنی، سوراخ 
سنین  در  درگیری  مقدمه،  بدون  قلبی  ایست  ریه،  شدن 
به  نیز  زمینه ای  بیماری  بدون  بیماران  در  ابتال  و  پایین تر 

کلکسیون تظاهرات این ویروس منحوس اضافه شده است.

در ۲ تا ۳ روز گذشته متأسفانه پیش بینی ما در بی تأثیر 
بودن تمام داروهایی که تاکنون به آنها امید داشتیم، درنتیجه 
تحقیقات دقیق علمی به حقیقت پیوست و جامعه درمان را 
و  خانه  فروش  با  که  خانواده هایی  بسیار  چه  کرد،  محدودتر 
مایحتاج زندگی و تحمل سختی و فشار بر خانواده داروهای 
بیشتر  گرفتاری  جز  نتیجه ای  ولی  کردند،  تهیه  گران قیمت 

بازماندگان و از دست دادن عزیزشان آید نگردید.
وخامت  به  توجه  با  و  قبلی  توصیه های  تمام  علی رغم   
موج  باالی  بسیار  مرگ ومیر  و  باال  ابتالی  میزان  و  اوضاع 
سوم بیماری، همچنین ابتالی تعداد زیادی از همکاران کادر 
و خستگی  ویژه  مراقبت های  تختهای  کامل  اشغال  و  درمان 
عزیزان  شما  از  مربوطه،  متخصصین  کمبود  و  کادر  مفرط 
ملتمسانه خواهشمند که با رعایت پروتکلهای بهداشتی ساده، 
حضور  عدم  ماسک،  از  استفاده  دستها،  مکرر  شستن  مثل 
از منزل، عدم حضور در مجالس ختم  غیرضروری در خارج 
یا شادی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، عدم دست دادن و 
روبوسی، مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت بروز عالئم، 
بیشتر  توجه  افراد مثبت،  قرنطینه و جداسازی کامل  رعایت 
به افراد سالخورده و دارای بیماری زمینه تا بیش از این دیر 
نشده حساب خود را از قاتلین نادان و افرادیکه با بی مباالتی 
جان خود و دیگران را به مخاطره می اندازند جدا کنید، یادمان 
نبود این جمله معرف که خیلی زود دیر می شود و به سادگی 
هر  از  کرونا  امروز  و  می دهیم  دست  از  را  جگرگوشه هایمان 

زمان دیگری به شما نزدیکتر است.

دکتر فرهمند کالنتری متخصص بیهوشی و 
مراقبت های ویژه و مسئول بخشهای مراقبت ویژه 
کوید در بیمارستان سانتر کرونای استان خوزستان

رتبه  فرمانداری های شهرستان های خوزستان
 در سال ۹۸ منتشر شد:

فرمانداری رامهرمز ضعیف ترین فرمانداری، 
ممبینی ضعیف ترین فرماندار

عملکرد  و  است  منتشرشده  اخیراً  که  آماری  در 
فرمانداری های شهرهای خوزستان را به قیاس گذاشته است 
فرمانداری رامهرمز در سال ۹۸ ضعیف ترین عملکرد را در بین 
سایر شهرستان های خوزستان داشت. الزم به ذکر است موسی 
فرمانداری  سرپرست  آذر ۹۸  اواخر  تا   ۹۷ مرداد  از  ممبینی 

رامهرمز بود.

تورم زیر پوست خانه ها
روند گرانی قیمت مصالح ساختمانی که از سال۹۷ 
تندتری  با شیب  بلکه  نشده  متوقف  نه تنها  آغاز شده 

ادامه دارد.
انگار  هرکسی  از  بیش  مصالح  گرانی  خبر  زهر 
گران شدن  زمزمه های  می ریزد.  مستأجران  جان  به 
از  شد.  شروع  تابستان۹۷  از  ساختمانی  نهاده های 
گران تر  فصل،  هر  در  خانه  قیمت  تقریبا  زمان  همان 
امسال  همین  پاییز  تا  روند  این  و  شد  قبل  فصل  از 
دوباره  آغاز  آن  مبدا  اگرچه  که  روندی  داشت.  ادامه 
با سوء مدیریت،  اما  ایران بود  تحریم های آمریکا علیه 
افزایش نرخ سوخت، افزایش قیمت مصالح و در نهایت 
ساختمانی  مصالح  شد.  تشدید  کرونا  ویروس  شیوع 
بر  زیادی  تأثیر  مسکن،  تولید  ملزومات  به عنوان  اما 
قیمت نهایی و تمام شده خانه به خصوص در پایتخت 
می گذارند. تا جایی که متوسط قیمت خرید و فروش 
معامله شده  مسکونی  واحد  زیربنای  مترمربع  یک 
در  تهران  شهر  ملکی  معامالت  بنگاه های  طریق  از 
بود که  و ۱۱۰هزار تومان  امسال ۲۳میلیون  مردادماه 
به ترتیب  قبل  سال  مشابه  و  ماه  قبل  ماه  به   نسبت 
می دهد  نشان  را  افزایش  ۷۷.4درصد  ۱۰.۵و  معادل 
که کارشناسان بر این باورند بخشی از مهارگسیختگی 
بررسی های  دارد.  مصالح  قیمت  افزایش  در  ریشه 
همشهری نشان می دهد که در تابستان امسال، قیمت 
لوله  و  سیم  سرامیک،  و  کاشی  آجر،  سیمان،  و  گچ 

به طور روزانه و هفتگی افزایش قیمت داشته اند.
آوین آزادی روزنامه نگار

کشف یک کیلوگرم مخدر و دستگیری دو سوداگر 
مرگ در محور ارتباطی رامهرمز- ایذه

فرمانده نیروی انتظامی رامهرمز از کشف یک کیلوگرم شیشه 
در محور مواصالتی رامهرمز خبر داد.

 سرهنگ«نجم الدین سهرابی«در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
مبارزه  و   ۱۱ کالنتری  مأموران  گفت:  دراین باره  رامهرمزنامه 
بر  مبنی  اطالعاتی  دریافت  پی  در  شهرستان  مخدر  مواد  با 
از  با یک دستگاه پژوه 4۰۵  جابه جایی مقادیری مواد مخدر 
را  موضوع  ایذه،  شهرستان  سمت  به  همجوار  شهرستان های 
تشکیل  با  مأموران  قراردادند؛  کار  دستور  در  ویژه  به صورت 
مشاهده  با  و  مستقر  ایذه«  »رامهرمز-  محور  در  ویژه  اکیپ 

خودرو 4۰۵ آن را متوقف کردند.
وی افزود: با دستگیری دو سوداگر مرگ، در بازرسی خودرو 
مقدار یک کیلوگرم شیشه که به صورت ماهرانه ای جاسازی در 

خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
تشکیل  با  مرگ  سوداگر  دو  داشت:  اظهار  سهرابی  سرهنگ 

پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

پیش بینی برداشت ۹۵ هزار تنی مرکبات
 از باغات خوزستان

پیش بینی  گفت:  خوزستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان  باغات  از  مرکبات  انواع  تن  هزار   ۹۵ امسال  می شود 

برداشت شود.
سطح  از  مرکبات  تنی  هزار   ۸۵ برداشت  به  اشاره  با  وی 
گفت:  پارسال،  طی  استان  باغات  از  هکتار   ۹۰۰ و  هزار   ۸
افزایش  با  استان  مرکبات  تولید  امسال،  می شود  پیش بینی 
۱۲ درصدی نسبت به پارسال، به حدود ۹۵ هزار تن برسد.

لیموشیرین،  نارنگی،  پرتقال،  انواع  شامل  استان  مرکبات 
گریپ فروت، نارنج و... است.

مدیرعامل شرکت مزرعه داران پالیز دیمه
آماده احیای طرح دیمه و اجرای طرح های 

زودبازده در این منطقه هستیم
پالیزدیمه  مزرعه داران  شرکت  داشت:  اظهار  شادمان  احمد 
با حمایت  مالی الزم  تمکن  و  و سوابق کافی  تجارب  دارای 
به  عالقه مند  خارجی،  سرمایه گذار  و  داخلی  سرمایه گذار 
اجرای طرح های متنوع کشاورزی و صنایع جانبی، آمادگی 

خود را اعالم می دارد.
معوقه  بدهی های  همه  دارد  آمادگی  شرکت  این  افزود:  او   
تسهیالت بانک کشاورزی طرح دیمه و همچنین هزینه های 
احتمالی ازجمله شرکت بهره بردار فعلی را بنا به تشخیص و 

تائید سازمان های مربوطه پرداخت نماید.
 4 کرد:  تصریح  دیمه  پالیز  مزرعه داران  شرکت  مدیرعامل 
آماده کرده ایم که می توان در  را  قابل اجرا  و  زودبازده  طرح 
این منطقه در مدت یک سال به مرحله اجرا درآورد و حدود 

یک هزار نفر را مشغول به کارکرد.
 شادمان در پایان گفت: برای برون رفت از مشکالت بیکاری 
این شهرستان  اقتصادی، سیاسی در  توسعه شهری،  و عدم 
نیاز به یک فراخوان از تمام اندیشه ها و نخبگان راداریم که 
می بایست توسط فرماندار شهرستان به مرحله عمل درآید.

همایش خیرین کمک به آزادی زندانیان غیر عمد 
در رامهرمز برگزار شد

از مسئوالن شهری  تعدادی  امام جمعه؛  که  این همایش  در 
میلیون   4۷ مبلغ  جمعاً  داشتند  حضور  خیرین  از  برخی  و 
رامهرمز  در  غیر عمد  زندانیان  آزادی  به  برای کمک  تومان 

جمع آوری شد.
یک  مدت  برای  مکانی  خیرین  از  یکی  توسط  همچنین 
از زندانیان  انجمن حمایت  سال به صورت رایگان در اختیار 

رامهرمز قرار گرفت.

اطالعیه امور آرد و نان فرمانداری شهرستان 
رامهرمز در رابطه با عدم استفاده از ماسک در 

نانوائی ها
جریمه و کسر سهمیه در انتظار نانوایان:

می رسانیم  اطالع  به  محترم  فرماندار  تأکید  و  دستور  پیرو   
و  ماسک  زدن  شهرستان،  کرونایی  قرمز  وضعیت  توجه  با 
نانوایی در سطح  واحدهای  برای همه شاغلین در  دستکش 

شهر و روستا تحت هر شرایطی الزامی می باشد.
رعایت  عدم  و  مشاهده  صورت  در  امروز  تاریخ  از  لذا 
ازای  به  دستکش  و  ماسک  نزدن  بویژه  بهداشتی  مسائل 
و  می شود  گرفته  نظر  در  نقدی  جریمه  مبلغی  نفر  هر 
و  آرد  کارگروه  نظر  با  نانوایی  آن  آرد  سهمیه  همچنین 
ضمن  خواهشمندیم  گردید.  خواهد  کسر  شهرستان  نان 
ویژه ای  همکاری  زمینه  این  در  بهداشتی  مسائل  رعایت 

باشید. داشته 
امور آرد و نان فرمانداری

قابل توجه همه کشاورزان شهرستان رامهرمز
مراکز جهاد کشاورزی روزهای جمعه و شنبه از ساعت ۹ تا 
۱۲ جهت عقد قرارداد کلزا و توزیع بذر کلزا در مراکز حضور 
دارند. با توجه به محدودیت زمان کشت کلزا لطفا کشاورزان 
محترم هر چه سریعتر اقدام به عقد قرارداد و شروع کشت 
نمایند. ضمنا قیمت خرید تضمینی کلزا ۷۸۰۰۰ ریال اعالم 

گردیده است.
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی رامهرمز

احداث جاده رامهرمز- بهبهان با 
اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار

 استاندار خوزستان خبر داد:

محورهای رامهرمز تا خیرآباد و غیزانیه تا ایذه چهار خطه می شوند 
 کسب رتبه نخست استان در کاهش تلفات جاده های روستایی در کشور

مدیرعامل سیمان خوزستان:

اعالم نتیجه ی آزمون ۳۰ مهرماه، بکارگیری یکم آبان/ طرح طبقه بندی مشاغل برای 
پرسنل سیمان خوزستان در حقوق بعدی لحاظ می شود

استانداری خوزستان باالترین بودجه؛ ضعیف ترین عملکرد!

با ما همراه شوید در اعتراض به کسورات زیر سی سال
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شهرستان اندیکا با مساحت ۲۳۹۱ کیلومترمربع بین ۴۹ 
دقیقه طول شرقی  و ۵۳  درجه  تا ۴۹  دقیقه  و ۵۲  درجه 
دقیقه   ۳۹ و  درجه   ۳۲ تا  دقیقه   ۴۳ و  درجه   ۳۱ بین  و 
عرض شمالی در شمال شرقی استان خوزستان و تقریباً در 
مرکز رشته کوهای زاگرس قرار گرفته است. ارتفاع متوسط 
این  می باشد.  متر   ۸۰۰ حدود  بطورمیانگین  دریا  سطح  از 
چهارمحال  استان  به  شرقی  شمال  و  شمال  از  شهرستان 
غرب  از  و  دزفول  به شهرستان  غربی  از شمال  و  بختیاری 
به شهرستان اللی و از جنوب و جنوب غرب به شهرستان 
مسجدسلیمان و از قسمت جنوب غربی به شهرستان ایذه 
محدود می شود. اندیکا تا قبل از سال ۱۳۸۶ به عنوان بخشی 
از توابع مسجدسلیمان محسوب می شد. در پایان همین سال 
با توجه به ویژگی های ممتاز اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی 
از شهرستان مسجدسلیمان منتزع و در ابتدای سال ۱۳۸۷ 
از بخش به شهرستان ارتقاء یافت. طبق آمار نفوس و مسکن 
جمعیت  نفر  هزار   ۸۵ دارای  شهرستان  این   ۱۳۹۰ سال 
ساکن  آن  شهروندان  از  نفر  هزار   ۵۰ حدود  که  می باشد؛ 
عشایری  موقت  کمپ های  در  دیگر  نفر  هزار   ۳۵ حدود  و 
اندیکا دارای سه بخش مرکزی، آبژدان و  زندگی می کنند. 
چلو است. همچنین دارای شش دهستان و ۵۹۵ روستا است. 
شهرستان اندیکا منطقه ای است کوهستانی نسبتاً مرتفع که 
تقریباً حدود ۷۰ درصد آن را کوه ها و تپه ماهورها و حدود 
۳۰ درصد آن را دشت ها و فالت های میان کوهی تشکیل 
می دهد. به علت ماهیت کوهستانی و وضعیت ژئومورفولوژی 
دارای  بادهای مرطوب مدیترانه ای  قرار گرفتن در مسیر  و 
ارتفاعات  در  بارش ها  غالباً  است.  مناسب  نسبتاً  بارش های 
از  پوشیده  ارتفاعات  وجود  بخاطر  و  بوده  برف  به صورت 
برف خصوصاً در کوه های تاراز، منار، کینو، دال، لیله و تازه 
به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری زمستانه جنوب 
کشور محسوب می شود. مهمترین رشته کوه این شهرستان 
بام  عنوان  و  دارد  ارتفاع  متر   ۳۷۱۰ که  است  کینو  کوه 
منار،  کوه های  که  همچنان  می کشد.  یدک  را  خوزستان 
ارتفاعات مهم خوزستان محسوب  از دیگر  لندر  لیله،  تاراز، 
می شوند. حدود ۷۵ کیلومتر از رود کارون به عنوان مهمترین 
این شهرستان  از حوزه جغرافیایی  رود کشور  پرآب ترین  و 
می گذرد ضمن اینکه سرچشمه های مهمی همچون رودخانه 
سوسن سرخاب، پلزی، تنگ سرد، سرحونی، آبسور، تلوک، 
الما، موری و. را سخاوتمندانه به جریان حیاتی کشور هدایت 
از  کیلومتر   ۹۵ گذر  و  اندیکا  ژئوپلیتیک  موقعیت  می کند. 
جزء  که  بختیاری  چهارمحال  به  خوزستان  ارتباطی  محور 
هشت محور برتر گردشگری کشور است. ازنظر گردشگری 

آن را در جایگاهی ویژه و ممتاز قرار داده است.
- آثار تاریخی )اندیکا سرزمین هزاره های گمنام(: 
منابع  مهم  مؤلفه های  داشتن  دلیل  به  اندیکا  شهرستان 
وضعیت  و  اقلیمی  شرایط  جانوری،  گیاهی،  پوشش  آبی، 
جغرافیایی شرایط مطلوب زیست انسانی را دارا بوده است. 
مستمر  رابصورت  تاریخی  مختلف  دوران های  اینکه  کما 
می توان  را  آن  از  نقطه ای  کمتر  است.  گذارده  سر  پشت 
نباشد.  اجدادیمان  مواریث  از  دفینه ای  حاوی  که  یافت 
و  اطالعات   ۱۳۹۱ سال  باستان شناسی  بررسی های  طبق 
شواهد ذی قیمتی از دیرینگی حضور انسان در این سرزمین 
معتدل و مرتفع بدست آمده است. بر پایه همین پژوهش، 
آمده در دشتگل، شوایی،  بدست  آثار سطحی  قدیمی ترین 
چلو، آبزر و. مربوط به دوره پارینه سنگی میانه )حدود چهل 
هزار سال قبل( می باشد. وجود ۳۸ اثر ثبت شده در فهرست 
آثار ملی و صدها محوطه وابنیه دارای شأن ملی سند گویای 
این هویت پرمغز و خفته است. از مهمترین آثار بصری این 
بردی،  )قلعه  همچون  باستانی  قالع  به  می توان  شهرستان 
قلعه لیت، دژملکان، قلعه ارکی شال، قلعه دلی محمدحسین 
خان، قلعه دزورا، قلعه خواجه و.( کتیبه های نقوش برجسته 
نگین،  کتیبه  بتا،  تنگ  )نگارکندهای  همچون  ایلیمایی 
موری،  برجسته  نقش  سوزتینا،  برجسته  نقش  چلو،  کتیبه 
بقاع  سرخاب(،  برجسته سوسن  نقش  تاراز،  برجسته  نقش 
متبرکه )شاهزاده عبدا... بابازاهد، بویر، صالح ابراهیم، شیخ 
احمد، سلطان ابراهیم، بابا احمد، امیرالمومنین، ممی هموم، 
آقا سلیمان و…( و آثار شاخص دیگری همچون پل نگین، 

بند قلعه خواجه، بند آبزالو و … اشاره کرد.
 - تنگ بتا: نقوش برجسته تنگ بتا، یکی از مهمترین 
به  کتیبه های  و  برجسته  نقوش  معدود  از  و  ایران  مفاخر 
خط الیمایید است. قدمت این نقوش برجسته ۲۲۰۰ سال 
قرارگرفته  دال  کوه  دامنه ی  در  گرانسنگ  اثر  این  می باشد. 
است. دارای مسیر کوهستانی و صعود به صورت کوه پیمایی 
از  است.  امکان پذیر  محلی  راهنمایان  همراهی  با  آرام 
دشت  به  اشراف  دال،  باشکوه  کوه  آن  جانبی  جاذبه های 
و  بوته زارها  انواع  بلوط،  متراکم  جنگل های  شیمبار،  زیبای 

سبزه زارهای بهاری می توان اشاره کرد.

مسیر  در  برجسته  نقش  این  موری:  برجسته  نقش   -
تاراز و دامنه شرقی این کوه قرار گرفته است. نقش سه فرد 

که در یک تابلو حجاری شده است.
نوع دسترسی: ماشین رو، آسان، باراهنمای محلی

باغ های  تاراز،  کوه  موری،  زیبای  آبشار  جانبی:  جاذبه 
باستانی موری، رودخانه و چشمه سار، گلزارهای بهاری و …

شهیرفرانسوی  باستان شناس  گیرشمن  بردی:  قلعه   -
ضمن بررسی علمی این اثر آنرا یکی از مهمترین تختگاه های 
کوروش  زادگاه  که  بود  معتقد  و  دانسته  هخامنشی  اوایل 
می باشد به تعبیری از نخستین الگوهای معماری هخامنشی 
معماری  هنر  اشتراکات  وجه  دارای  و  می رود  شمار  به 
هخامنشی همچون ایجاد یک تراس مصنوعی در دامنه کوه، 
از  غالب  استفاده  تغییرات ساده درنما،  با  ایجاد سایه روشن 
سنگ و استقرار فضاهای همچون کاخ، معبد و … بر روی 

تراس از ویژگی های بارز بنا به شمار می رود.
از  پایین تر  کیلومتر   ۱ آسفالت  جاده  دسترسی  نوع 

پمپ بنزین سه راه قاسم آباد
جاذبه های جانبی: آرامگاه آعلی داد خدرسرخ، قبرستان 

شیرسنگی، قلعه لیت، آسیاب باستانی، سبزه زاران بهاری
به  دژملکان  یا  دژاسدخان  قدمت  دژاسدخان:   -
دوران ساسانیان برمی گردد. این دژ جایگاهی ویژه در بین 
بناشده  صخره ای  سازه  یک  روی  بر  که  دارد؛  بختیاری ها 
دوطبقه  در  قلعه  است.  دشوار  آن  به  دسترسی  و  است؛ 
چشمه  اصطبل،  آب انبار،  چندین  دارای  است.  ساخته شده 

و زمین زراعی و. است.
نوع دسترسی: دسترسی دشوار همراه با راهنمای محلی

جاذبه های جانبی: رودخانه تلوک، دامنه های زیبای ادیو، 
علف زارها و گلزارهای بهاری

بند  آتشکده سیم  یا  بند: چهارطاقی  - آتشکده سیم 
سالم ترین و مقاوم ترین آتشکده موجود در خوزستان است. 
این بنا به شکل مکعب است که از طرفین دارای ورودی های 
هاللی شکل است. حالت بزرگی و عظمت بنا ناشی از عناصر 
گنبد  قسمت  متاسفانه  است.  بنا  ترکیب  توازن  و  متشکل 
نموده  حفظ  را  خود  شکوه  و  ابهت  هنوز  اما  فروریخته  بنا 
است. بنا به صورت خشکه چین می باشد و با پشت بندهایی 
سادگی  عین  در  ماهرانه ای  شکل  به  و  است؛  تقویت شده 
کاربری  اخیر  بررسی های  در  است.  ساخته شده  و  پرداخته 
تقویمی آن به اثبات رسیده است. اثر برروی جاده آسفالته 
قرارگرفته  )ع(  امیرالمومنین  روستای  به  منتهی  مسیر  در 

است.
بلوط،  جاذبه جانبی: دامنه های زیبای کوه شو، جنگل 

مزارع و گلزارها
- پل نگین: به جرأت می توان گفت یکی از شاهکارهای 
سال   ۲۲۰۰ به  آن  قدمت  و  است  باستان  مهندسی 
به  را  شیمبار  تاالب  آب  سرریز  پل  این  برمی گردد.  پیش 
شالیزارهای شال منتهی می کرد. پل دریک سازه صخره ای 
بدون استفاده از هیچ گونه مصالح فقط با حفاری صخره به 
ارتفاع حدود ۶  با  به شرق  متر در جهت غرب  طول ۲۵۰ 
پل  پایین دست  در  است.  ایجادشده  متر  و عرض ۳-۴  متر 
آسیاب های زیبا و آبشار پل نگین وجود دارد که جزء عرصه 

اثر محسوب می شود.
نوع دسترسی: آسان

گردشگری  شیمبار-کمپ  تاالر  جانبی:  جاذبه های 
بلوط-آبشار  نگین-کتیبه نگین-روستای نگین-جنگل های 

نگین از چشم اندازهای مهم اثر محسوب می شود.
- بردگوری )استودان(: صدها دست کندصخره ای در 
اندیکا موسوم به استودان یا بردگوری وجود دارد. تراکم و 
تعداد زیاد این اثر دراندیکا نسبت به شهرهای دیگر کشور 
بی نظیر است. از دیدگاه بومی کاربری این نوع فضا فقط برای 
محافظت از کهنساالن و ناتوانان از عمل کوچ بوده است. از 
دیدگاه علمی این برداشت نادرست است. دخمه یا استودان 
)استخوان دان( کاربری تدفینی داشته است. زرتشتیان برای 
قائل  زیادی  حرمت  آتش(  و  هوا  خاک،  )آب،  اربعه  عناصر 
آنان مردگان خود را نمی سوزاندند و در زمین دفن  بودند. 
نمی کردند بلکه آنان را دخمه های محصور رها می کردند و 
پس از چند وقت استخوان های مردگان را به این بردگوری 
آثار به دوِرۀ  این  یا استودان ها منتقل می کردند. قدمت  ها 

ساسانیان برمی گردد.
- چشمه آبگرم بابا احمد: چشمه ی گوگردی و آبگرم 
دارد  قرار  )ع(  بابااحمد  امامزاده  بقعه  نزدیکی  در  بابااحمد 
مردمان محلی معتقدند از کرامات امامزاده است و به آن آب 
گرم بی تش ودی )بدون آتش ودود( می گویند. تنها گرمابه 
تاریخی موجود در اندیکا می باشد. گرمابه دارای رختکن و 
حوضچه است. بومی ها اعتقاددارند که هر کس به قصد حمام 
تا  آب  بایستد  پا  سر  درصورتی که  رود  درون حوض  کردن 
جناق سینه اش باال نمی آید این روایت برای همه سنین و 

امالح  و  با غلظت گوگرد  این چشمه  است.  اندازه ها صادق 
معدنی که دارد یکی از جذاب ترین مواهب طبیعی و طبی 
محسوب می شود. حمام کردن در این گرمابه جنبه درمانی 
و  رماتیسم  پوستی،  بیماری های  بهبود  در  می توان  و  دارد؛ 

… مؤثر باشد.
 - طبیعت اندیکا )معبد آراسته خدا(: طبیعت آینه ی 
اوست.  ذاتی  توحید  و  پروردگار  وحدانیت  نشانه  و  معاد 
خداوند در قرآن طبیعت را منبع اصلی ارتزاق بشر معرفی 
در  سیاحت  و  سیر  و  عبرت  تفکر،  به  را  انسان  و  می کند 
اندیکا  به  که  سلیقه ای  و  ذائقه  هر  با  فرامی خواند.  طبیعت 
خواهید  روبرو  متنوع  و  بدیع  چشم اندازهای  با  کنید  سفر 
بین  از  آراسته ی خداست  معبد  به راستی  شد. طبیعتی که 
صدها نمونه آثار طبیعی فقط به چند نمونه موردی خواهیم 
پرداخت؛ اما نکته ای که در مورد طبیعت اندیکا باید مدنظر 
اندیکا  مردم  زندگی  و  طبیعت  که  است  این  بگیرد  قرار 
جدایی ناپذیر است. طبیعت بستر زندگی و زندگی برگرفته 
گوناگون  ابعاد  در  که  آمیزش  است،  طبیعت  با  آمیخته  و 
معاش و زوایای مردم شناسانه همچون پزشکی سنتی، آداب 
و سنن، بازی ها، موسیقی، رقص، باورها، ابزار و معماری به 
چشم می آید. ساختارهای زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی، 
کوه های برف کاکلی )کینو، تاراز، لیله، دال، منار و…( مناطق 
حفاظت شده، پوشش گیاهی و تنوع جانوری، رودخانه ها و 
باغات باستانی، اقلیم، غارها و. از عناصر اصلی جذابیت های 

طبیعی اندیکا محسوب می شود.
- للر )خواستگاه عبده محمد و خدابس(: للر یکی از 
بکرترین مناطق طبیعی خوزستان محسوب می شود، دارای 
است.  زیبایی  برف گیر  ارتفاعات  و  بلوط  جنگل های متراکم 
در  للر  باغ های  است.  به شکل سنتی  للر  روستای  معماری 
تنگه ای فوق العاده و زیبا قرار دارد که چشم هر به بیننده ای 
را خیره می کند. این باغستان یکی از باستانی ترین باغ های 
موجود در کشور است دارای نهر و نشیمن گاه ها و آبشارهای 
زیباست، چشمه زالل تنگ سرد و باغات انار، چنار، گردو و 

انگور از ویژگی های ممتاز منطقه للر بشمار می رود.
باستانی، سوغات محلی،  باغستان و کوچه های  جاذبه ها: 

کمپ سیاه چادر، طبیعت فوق العاده زیبا و خنک
بکر  مناطق  از  زیبا موری یکی دیگر  روستای  - موری: 
این روستا بشکل  جنوب کشور محسوب می شود. معماری 
سنتی است؛ و دارای باغستان های فوق العاده طبیعی باستانی 
است. در دامنه شرقی کوه تاراز است. آبشار زیبای موری از 
معدود آبشارهای مرتفع خوزستان محسوب می شود. منطقه 
موری ضمن داشتن طبیعت بکر و زیبا دارای آثار تاریخی 
متعددی همچون نقش برجسته موری، ایلراه تاراز، قبرستان 

شیر سنگی، استودان های متعدد و…است.
نقش  طبیعی،  باغستان های  موری،  آبشار  جاذبه ها: 
آقا  متبرکه  بقعه  محلی،  سوغات  ها،  بردگوری  برجسته، 

سلیمان و…
- سوسن سرخاب: در دامنه کوه تاراز قرار گرفته است. 
از  سوسن  در  موجود  شه  چال  و  مردون  بریم  چشمه های 
که  می شوند  محسوب  کارون  سرچشمه های  مهمترین 
محسوب  جنوب  سردآبی  ماهیان  پرورش دهنده  قطب  تنها 
است.  باستانی  کوچه باغ های  و  باغستان ها  دارای  می شود. 
تاریخی  آثار  دارای  طبیعی  غنی  مؤلفه های  داشتن  ضمن 
عمده ای ازجمله آسیاب های آبی باستانی، نقش برجسته برد 
و…  تاراز  ایلراه  چل،  کتیبه  سنگی،  شیر  قبرستان  ماهی، 

می باشند.
ماهی  طبیعی،  باغستان های  آبی،  آسیاب  جاذبه ها: 

قزل آال، سوغات محلی، مهمانی عشایر.
یا  عبداهلل  امامزاده  منطقه  امامزاده عبداهلل:  منطقه   -
بکر جنوب محسوب  مناطق  از  دیگر  یکی  عبداهلل  شاهزاده 
می شود که در دامنه کوه زیبا منار قرار دارد دارای مراتع و 
پوشش گیاهی بسیار غنی است. سبک معماری روستاهای 

منطقه به گذشته های دور برمی گردد...
جاذبه ها: امامزاده بویر، امامزاده شاهزاده عبداهلل، آبشار 

عروس، عسل طبیعی، سوغات محلی، ژئوتوریسم
شهید  سد  آبگیری  با  عباسپور:  شهید  دریاچه   -
غنی،  مراتع  رفتن  زیرآب  برخالف   ۵۰ دهه  در  عباسپور 
عباسپور  شهید  زیبای  دریاچه  تاریخی  غنی  آثار  روستاها، 
دارد.  وسعت  کیلومترمربع   ۵۵ دریاچه  این  شد.  ایجاد 
پالژ   ۱۲ داشتن  با  دریاچه  در  واقع  کوشک  زیبای  جزیره 
رفاهی  خدماتی،  مجتمع های  از  یکی  رفاهی  امکانات  و 
بی نظیر کشور محسوب می شود. ضمن قایق سواری می توان 
تنگ  بسیار  دره های  ازجمله  دریاچه  زیبا  از چشم اندازهای 
غار  و  باغ  )ژئوتوریسم(  زمین  زیبای  ساختارهای  کارون، 
ابراهیم، کمپ های عشایری،  امامزاده سلطان  لیموها،  تنگ 

دشتگل، ایوه، شوایی، شوکل، شال و. لذت برد.
را  زیبا  آبادی  دو  این  دره ای  کتک  و  للر  بین  - کتک: 

از همدیگر جدا می کند؛ و در شط شیمبار دوراهی پاسگاه 
جدا  همدیگر  از  قرینه  به صورت  را  آنها  راه های  محیط بانی 
باستانی  طبیعی  باغستان های  داشتن  ضمن  کتک  می کند 
گوری(  )برد  استودان ها  ازجمله  تاریخی  متعدد  آثار  دارای 
موسوم  کنده هایی  صخره  کتک  ورودی  ابتدای  در  است. 
محل  که  کندوان(  )مشابه  دارد  قرار  جنجال  کنده های  به 
زمستان گذرانی عشایر منطقه است. لذت دیدنش را از دست 
باغستان ها و کوچه باغ ستانی، برد گورها،  ندهید. جاذبه ها: 

سوغات و کمپ سیاه چادر
- تاالب شیمبار: یکی از تابلوهای بی نظیر خداوند است. 
در دشت میان کوهی بین کوه های دال، تاراز، لیله، کینو قرار 
گرفته است؛ و به علت موقعیت طبیعی اش دارای طبیعتی 
تاکستان طبیعی  بزرگ ترین  متفاوت و بی نظیر است. حائز 
فوق العاده ای  گیاهی  و  جانوری  تنوع  دارای  و  است  کشور 
است. به لحاظ داشتن مؤلفه های غنی زیستی از گذشته های 
باستان مورد سکونت و توجه قرارگرفته است. ضمن اینکه 
بختیاری  چهارمحال  به  خوزستان  ارتباطی  محور  روی  بر 
یکی  بعنوان  تا  باعث شد  آن  است غنی طبیعی  قرارگرفته 
بعنوان  طبیعی  یادگارهای  و  مواریث  ارزشمندترین  از 
کمپ  دارای  شیمبار  گردد.  مصوب  شده  حفاظت  منطقه 
گردشگری با امکانات نمازخانه، سرویس بهداشتی، آالچیق، 
کافه رستوران سنتی است همچنین نمایشگاه بهاره فرهنگی 

و عشایری در این منطقه دایر می باشد.
جاذبه ها: کمپ گردشگری نگین، پل نگین، چشمه سر 
نگین،  آبشار  نگین،  کتیبه  بتا،  تنگ  برجسته  نقش  حونی، 

مرکز منطقه حفاظت شده شیمبار
دوراب  یا  )دیراو(  دوراب  باستانی  روستای  دوراب:   -
متبرکه  بقعه  است.  باستانی  و  طبیعی  کوچه باغ های  دارای 
احمد بلد مانند نگینی در بین خانه ها و باغستان قرار دارد. 
دارای باغستان های انار، انجیر، توت و…می باشد که در بین 
بختیاری ها محصول ناردان مشهور است، در دامنه کوه ادیو 

قرار گرفته است.
جاذبه ها: بقعه متبرکه احمد بلد، قبرستان شیر سنگی، 

کنده ها، آسیاب های باستانی و …
- سد شهید عباسپور: دو سد بزرگ، شهید عباسپور 
و گدار لندر در اندیکا با تولید ۴۰۰۰ هزار مگاوات بیش از 
۱۴ درصد از انرژی برق آبی کشور را تأمین می کنند. ازاین رو 
به اندیکا قطب انرژی برق آبی کشور نیز گفته می شود. سد 
ارتفاع  با  شهید عباسپور از جنس بتن و به شکل قوسی و 
رودخانه  از سرچشمه  کیلومتری  متر در ۴۹۰  حدود ۲۰۰ 
حداکثر  گرفت.  قرار  تولید  مدار  در  سال ۱۳۵۵  در  کارون 
بهره برداری آب ۵/۵۳۲ متر از سطح دریاهای آزاد و حداقل 
 ۵۵ بالغ بر  دریاچه  کل  مساحت  می باشد.  متر   ۵۰۰ آن 
مترمکعب  میلیون   ۳۱۳۹ آن  مفید  حجم  و  کیلومترمربع 

می باشد.
- سد گدار لندر: سد گدار لندر یا سد مسجدسلیمان در 
فاصله ۲۷ کیلومتری پایین دست سد شهید عباسپور ایجاد 
شد بطوری که دریاچه سد گدارلندر تا زیر سرریزهای سد 
شهید عباسپور پیشروی داشته است. سد گدارلندر از جنس 
کارون  رودخانه  روی  بر  قائم  رسی  هسته  با  سنگریزه ای 
ساخته شده که تولید حدود ۳۷۰۰ میلیون کیلووات ساعت 
انرژی برق آبی در سال به خود اختصاص داده است. این سد 
۲۰۰۰ مگاوات برق تولید می کند و ارتفاع آن از پی حدود 
۱۷۷ متر بهره برداری آب آن ۳۶۹ متر از سطح دریا است. 
کل  مفید  حجم  و  مترمکعب  میلیون   ۴۸ آن  مفید  حجم 

مخزن آن ۲۲۸ میلیون مترمکعب می باشد.
مرزی  نقطه  بعنوان  تاراز  تاراز:  گردشگری  کمپ   -
می شود  محسوب  بختیاری  چهارمحال  به  خوزستان  بین 
سوئیت،  نمازخانه،  شامل  گردشگری  کمپینگ  دارای 
غرفه ی  بهداشتی، کمپینگ چادری،  آالچیق، سرویس های 
عرضه سوغات و محصوالت فرهنگی و کافه رستوران سنتی 
محمدموالیی است. کمپ تاراز در دامنه کوه زیبای تاراز و 

دارای پوشش متراکم جنگلی و اقلیمی سرد است.
 - میراث معنوی )رازهای پرمائده بختیاری(: اندیکا 
آشتی های  و  خشونت ها  معبر  و  انقالب  ذخایر  سرزمین 
 ۳۰ جامعه ای  با  اندیکا  شهرستان  عشایر  است.  طبیعت 
خوزستان  دام  و  خانوار  تعداد  از  یک سوم  حدود  هزارنفری 
به عنوان  عشایری  جامعه  اثنا  این  در  می شود.  شامل  را 
تاریخ  طول  در  بشری  جامعه  بکرترین  و  ریشه دارترین 
به عنوان  زیست شان  برآیند  از  گاهاً  و  می شود؛  محسوب 
که    جامعه ای  می شود.  یاد  کهن  تمدن های  معنوی  میراث 
هماهنگ  و  پویا  زیستی،  ساده  اصل  بر  مبتنی  زندگی شان 
با طبیعت است. انس، قهر، خشونت و سخاوت از خصایص 
فرهنگی شامل  میراث  است.  با طبیعت  آنها  متقابل  و  بارز 
و  مسکن  سنن،  و  آداب  فولکولریک،  خاص  ویژگی های 
شیوه های  بومی،  بزم های  و  بازی ها  موسیقی،  پوشاک، 

معیشتی و ارزش های واالی اخالقی است. داشتن جامعه ای 
در  مستمر  زندگی  شیوه  یک  حافظه  یعنی  ویژگی  این  با 
طول تاریخ دیرینگی ارتباط عشایر با طبیعت و تأثیر متقابل 
آنها برای همه ذائقه های گردشگری جالب، جذاب و آموزنده 
واصلی شامل تنگ  بزرگ  ایلراه  دارای ۵  بختیاری ها  است. 
که  می باشد  تاراز  و  هزارچمه  سفید،  کوه  پارت،  دز  فالح، 
بزرگترین و مهمترین ایلراه ها شامل کوه سفید، هزار چمه و 
تاراز از اندیکا می گذرد؛ و این حکایتی است که هزاران سال 
سوگواری ها،  و  رقص ها  است.  ساری  و  جاری  دیار  این  در 
بازی ها، غذاها، ادبیات شفاهی، پوشاک، سنن و آداب حاوی 

پیام های پرمغز و گنجینه ای گران است.
- صنایع دستی اندیکا )جشنواره رنگ ها و نمادها(: 
و  تاریخی  داشته های  بر  تکیه  با  اندیکا  صنایع دستی 
ویژگی های طبیعی و اجتماعی این دیار به دستان پر پینه 
ریشه  بافته می شود. هنری که  و  پرداخته  زنان هنرمندش 
قرن ها  طبیعت طی  و خشونت  آرامش  با  دارد  طبیعت  در 
درآمیخته شده است. هنرمند بختیاری این الگو را که ناشی 
از زایش ایدئولوژی، فولکلور و بینش بی پیرایه اوست را در 
سینه دارد؛ و فارغ از قید و بند مکتب و سبک های مرسوم 
هنری، الگوی وی یک الگوی ذهنی و موروثی است. استفاده 
از  انتزاعی  نقوش  و  ارگانیک  کاماًل  خام  مواد  و  رنگ ها  از 
می شود  محسوب  دیار  این  صنایع دستی  بارز  ویژگی های 
موج  بافی،  توبره  گلیم بافی،  گبه بافی،  قالی بافی،  هم اکنون 
بافی و وریس بافی، شیردنگ بافی، جاجیم بافی، چوقا بافی 
اندیکا  رایج  صنایع دستی  ازجمله  محلی  البسه  دوخت  و 

محسوب می شود.
- دین و مذهب: برخالف آگاهی کم عشایر از اعتقادات 
صحیح اسالمی، اعتقادات مذهبی آنان بسیار ریشه دار است. 
درواقع اعتقادات و باورهای قلبی شان در مقابل سطح آگاهی 
مذهبی شان قرار دارد. عشایر بختیاری بصورت ۱۰۰ درصد 
بقاع  وجود  اثنی عشری محسوب می شوند.  مسلمان شیعه 
عبداهلل  شاهزاده  منطقه  در  بویر  و  عبداهلل  امامزاده  متبرکه 
احمدبلد،  بابااحمد،  )پلکانی(،  مضرس  و  رفیع  گنبدهای  با 
شیخ احمد، بابازاهد، آقاسلیمان، امیرالمومنین، بریم مردون، 
برهان عالی و… گویای اعتقادات قلبی و ارادتشان به ائمه 

اطهار است.
 - خوراک در اندیکا: قرار گرفتن در ارتفاعات و محدود 
بودن مرزهای ارتباطی اندیکا با نواحی صنعتی و شهری تا 
از مقاصد گردشگری  اندیکا به عنوان یکی  از  چندی پیش 
کاماًل  غذاهای  از  استفاده  است.  کرده  معرفی  غذایی 
گیاهی،  خوراک های  لبنیات،  ازجمله  طبیعی  و  ارگانیک 
باستانی  باغستان های  میوه های  و  پروتئینی  خوراک های 
لیمو  للر، کتک، سوسن سرخاب موری، شال، تنگ  دوراب، 
ها و…همچنین تنقالت وحشی وجود از ظرفیت های باالی 

گردشگری غذایی اندیکا است
و…

دانستنی های اندیکا: 
بام  به عنوان  ارتفاع  متر  با ۳۷۱۰  آیا می دانید کوه کینو 

خوزستان )بلندترین کوه استان( محسوب می شود؟
حدود  برق  مگاوات   ۴۰۰۰ تولید  با  اندیکا  می دانید  آیا 

۱۳/۵ درصد انرژی برق آبی کشور را تولید می کند؟
آیا می دانید اندیکا شهرستانی متشکل از ۵۹۹ روستا و 

۶ دهستان است؟
آیا می دانید در سال ۱۳۹۱ آثاری از دوره پارینه سنگی 
میانه موسترین در دشتگل، آبزر، شوایی، چلوار و. کشف شد. 

قدمت این آثار بیش از ۴۰ هزار سال می باشد.
که  دارد  طول  کیلومتر   ۹۵۰ کارون  رود  دانید  می  آیا 

حدود ۷۵ کیلومتر آن از اندیکا می گذرد؟
آیا می دانید هم اکنون جمعیت عشایری اندیکا یک سوم 

از جمعیت عشایر خوزستان را شامل می شود؟
آیا می دانید هم اکنون اندیکا ۳۸ اثر تاریخی ثبت شده 

در فهرست آثار ملی دارد؟
عباسپور  شهید  سدهای  ساخت،  اهداف  دانید  می  آیا 
و  شرب  آب  تأمین  منظور  به  ابتدا  در  مسجدسلیمان  و 

کشاورزی منطقه بود؟
بختیاری  چهارمحال  به  خوزستان  محور  دانید  می  آیا 

)جاده دال( جزء هشت محور برتر گردشگری کشور است؟
آیا می دانید از مجموع ۵ ایلراه بزرگ قوم بختیاری سه 
ایلراه پرتردد آن شامل تاراز، کوه سفید و هزار چمه از اندیکا 

می گذرد؟
آیا می دانید سه میلیارد وصدوسی ونه میلیون متر مکعب 

آب پشت دریاچه سد شهید عباسپور ذخیره شده است؟
تاکستان  بزرگترین  دارای  شیمبار  تاالب  دانید  می  آیا 

طبیعی کشور است؟
دهنده  وپرورش  کننده  تولید  تنها  اندیکا  دانید  می  آیا 

ماهیان سردابی خوزستان بشمار می رود؟

معرفی شهرهای خوزستان:  اندیکا 
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چیزهای  تا  کنید  تشویق  را  کودکان 
مختلف درست کنند. کودک را به سویی 
گرایش دهید که هر روز چیز تازه ای خلق 
کند. این چیزهای تازه می تواند کشیدن 
کاردستی،  کردن  درست  یا  نقاشی  یک 
سرودن یک شعر، خواندن یک آواز نو و 

یا یک بازی تازه باشد.
کار جدید  یک  این که  از  را  کودک   -

خلق کرده تشویق کنید.
به دیوار  را  او  نمونه کارهای هنری   -

نصب کنید.
از  نمایشگاهی  یکبار  وقت  هرچند   -

کارهای هنری کودکان برگزار کنید.
زیر  نکات  خالقانه  کارهای  اجرای  در 

را رعایت کنید:
- به کودک الگو ندهید.

- او را مجبور به انجام کاری نکنید.
- او را آزاد بگذارید تا هر چه را فکر 

می کند، بسازد.
- از کثیف شدن و ریخت وپاش نهراسید.

می کنند،  خالق  کار  که  کودکانی 
تبدیل به انسان هایی آرمانخواه و آرمانجو 
و  می خواهند  چه  می دانند  می شوند. 
مهم تر از آن می دانند که در زندگی چه 
منتظر  کودکان  از  گروه  این  بکند.  باید 
دیگران نمی مانند تا آنها برایشان تکلیف 
بزرگسالی  در  کودکان  این  کنند.  تعیین 
به  را  ارزشمندی  اندیشه های  می توانند 

جهان عرضه کنند...
ویکتور  دکتر  دیدگاه های  از  بخشی 
کتاب  از  اتریشی،  روانشناس   – فرانکل 

الگوی کودک سالم

عصبانی  نباید  مادرها  مادری،  یک  تو 
چون  باشی.  سرحال  همیشه  باید  تو  باشند. 
فرزندت از تو انرژی می گیرد. اگر تو بشکنی او 
حتما می شکند. یا پدر باید قوی باشد«. این 
جمالت، جمالتی هستند که والدین روزانه با 

خودشان بارها تکرار می کنند.
که  شدیم  رو  روبه  والدینی  با  ما  همه ی 
شادی  های  عکس  پشت  کنند  می  اعتراف 
قرار می دهند،  اجتماعی  که در شبکه های 
برایشان  زیادی  ی  کننده  خسته  روزهای 
از  شاکی  مادران  خصوص  به  دارد.  وجود 
آن ها  روز  تمام  کودکشان  که  هستند  این 
را  خودشان  آن ها  که  حدی  به  می گیرد.  را 
که  جمالتی  تکرار  کرده اند.  فراموش  دیگر 
دور  والدین  واقعی  از خود  گفته شد  باال  در 
مواجهه  در  که  رفتاری  هر  با  آن ها  و  است 
با فرزندانشان از خود نشان می دهند، نگران 
آینده کودک  و  بلند مدت  در  آن  پیامدهای 
آن ها  به  درون  از  این جمالت  هستند.  خود 
تلقین نمی شوند. بلکه در مرور زمان باورهای 
در  روانشناسی  مطالب  خواندن  یا  اجتماعی 
ذهن  در  را  باور  این  اینستاگرامی  پیج های 
قهرمان  هروالدی  که  می کند  ایجاد  آن ها 
همه  که  قهرمانی  است.  خود  فرزند  زندگی 
آشیلی  پاشنه ی  هیچ  و  است  تمام  چیز 
بهبود  هدف  با  که  مسمومی  جمالت  ندارد. 
فرزندپروری گفته می شود اما در جهت عکس 
و  گناه  حس  جز  چیزی  به  و  می کند  عمل 

عذاب وجدان در والدین ختم نمی شود.

- چه باید کرد؟
هر روز به جای تکرار باید ها و نبایدهای 
سمی با خود تکرار کنید و بپذیرید که شما 
هم یک انسان هستید. هر انسانی مجموعه ای 
از احساسات است که با آن ها زنده است. شما 
حتی  یا  و  خسته  عصبانی،  دارید  حق  هم 
خاطر  به  گناه  حس  داشتن  شوید.  پشیمان 
چنین هیجاناتی باعث سرکوب آن ها و نادیده 
شده  سرکوب  هیجانات  می شود.  گرفتنشان 
به  نسبت  خشونت  صورت  به  یا  نهایت  در 
دیگری خود را نشان می دهد و یا افسردگی 

برای شما به همراه دارد.
- خودت را آرام کن

به  کسی  هر  به  همیشه  داریم  عادت  ما 
بهتر  کاری  هیچ   . کنیم  کمک  خودمان  جز 
از این نیست که به خودمان بگوییم )به فکر 
عاطفی  مشکالت  به  که  باش(  هم  خودت 
دچار نشویم. از خود بپرسید ، در حال حاضر 
چگونه می توانید خودتان را آرام کنید ، چه 
کاری می توانید انجام دهید ، نه به این دلیل 
این دلیل  به  بلکه   ، دارید  احتیاج  به آن  که 
که می خواهید در نهایت ،از خودتان مراقبت 
به  را  فرزندتان  از  نگهداری  گهگاه  کنید. 
اطرافیان مورد اعتمادتان بسپارید و به عالیق 
شخصی خود بپردازید. به استثنای ماه های 
اول که مادر و نوزاد واقعاً در ارتباط هستند ، 
نیازی به نادیده گرفتن نیازهای شما و ایجاد 
زندگی در اطراف فرزندتان نیست. با این کار 
باید  او  می دهید  یاد  همزمان  کودکتان  به 

بتواند خودش را سرگرم کند و مستقل باشد. 
هر  مثل  والدین  می گیرد  یاد  این  بر  عالوه 
انسان دیگری زندگی شخصی دارند. پس من 
هم می توانم در آینده زندگی شخصی خود را 

درعین در کنار دیگران بودن، داشته باشم.
- والدین کافی باشید نه کامل

مطالعات نشان می دهد والدینی که سعی 
به فرزندان خود  را  بهترین چیزها  می کنند 
آرزوی  شوند.  می  خسته  سریعتر   ، بدهند 
آنها  از  انرژی زیادی را   ، ایده آل  رسیدن به 
بی  با  میشوند  مجبور  والدین  که  گیرد  می 
فرزندانشان  با  عصبانیت  حتی  یا  احترامی 
که  هستند  عالی«  »مادران  این  کنند.  رفتار 
در سوپر مارکت ها هنگاهی که فرزندانشان 
»آبروی من  زنند  فریاد می   , گریه می کند 
را بردی« در واقع کودکی که در مکان های 
عمومی گریه می کند با تصویری که در ذهن 

والدین هست مطابقت ندارد.
افرادی که در همان ابتدا تسلیم می شوند 
می کنند  اعتراف  والدین  این   . هستند  برنده 
جهانی  قانون  هیچ  و  نیستند  کامل  آنها  که 
هر  ندارد.  وجود  فرزندان  کردن  بزرگ  برای 
یک  کرد.  خواهید  اشتباه  دهید  انجام  کاری 
در  که  کاری  هر  خوب  کافی  اندازه  به  مادر 
توانش است انجام می دهد ، او غرایز خود را 
می شنود و سعی می کند با فرزند خود در 
ارتباط باشد و بداند که نمی تواند همه چیز 
را کنترل کند و او نمی تواند مسئولیت همه 

چیز باشد.

روانشناس بالینی گفت: روان درمانی یک روش 
مشارکتی و تعاملی بین فرد یا افراد با سنین مختلف 
و روانشناسان برای بررسی مشکالت روحی و روانی 

تا رسیدن به یک زندگی سالم و شاد است.
زینب صائمی پور افزود: فرایند روان درمانی 
در بسیاری از مواقع با رویکرد شناختی رفتاری و 
در واقع بین فردی و رو در رو انجام می پذیرد و 
در این رابطه روانشناسان با استفاده از روش های 
مبتنی بر پژوهش و داده های فرد مراجع کننده، 
کار درمان را تا رفع مشکالت به انجام می رسانند.
وی گفت: روند روان درمانی هیچگاه بر اساس 
توسط  بلکه  پذیرد  نمی  انجام  خاص  روال  یک 
متفاوت  های  روش  با  و  مختلف  متخصصان 
خواهد بود، از این رو درمانگر برای درمان طیف 
وسیعی از مبتالیان به اختالالت روانی و درمان 
مشکالت هیجانی از طریق گفت وگو برنامه ریزی 

کرده و فعالیت های خود را انجام می دهد.
این رواندرمانگر تصریح کرد: شناخت عالیم و 

درک کامل از وضعیت روحی و روانی ناخوشایند، 
اختالالت  کنترل  و  استرس  و  اضطراب  کاهش 
وظایف  جمله  از  افراد  یا  فرد  در  پنهان  روانی 
متخصصان روانشناس و رواندرمانگر است تا فرد 
بتواند آرامش خود را به دست بیاورد و عملکرد 

خود را در طول زندگی حفظ کند.
وی با بیان اینکه جلسات روان درمانی فقط 
اختصاص  روانی  اختالالت  به  مبتال  افراد  به 
سطح  ارتقای  برای  افرادی  یا  فرد  هر  و  ندارد 
کیفی زندگی می تواند از ارائه خدمات مشاوران 
جلسات  کرد:  شود،  تصریح  بهره مند  روانشناس 
درمانی می تواند به صورت فردی یا گروهی برای 
اعضای خانواده و یا زوجین قبل و یا بعد از ازدواج 

برگزار می شود.
به  مربوط  مشکالت  گفت:   روانشناس  این 
افسردگی،  اضطراب،  از  اعم  روانی  اختالالت 
سوءمصرف مواد مخدر،  مشکالت ارتباطی زوجین،  
جوانان و نوجوانان با والدین،  استرس،  ترس و نگرانی 

از آینده، مشکل سوگ از دست دادن عزیزان، بیش 
فعالی و اختالالت گفتاری و رفتاری کودکان و در 
نهایت روش های مواجهه با فرد یا افراد هنجارشکن،  
از جمله عمده فعالیت های متخصصان روان درمانگر 

است که می توان برشمرد.
به  توجه  با  درمانگر  روان  گفت:  پور  صائمی 
مشکالت روحی و روانی و با درنظر گرفتن موقعیت 
مراجع کننده با برگزاری جلسات کوتاه و بلند مدت 
طبق برنامه دوره های درمانی را پیش می برد و در 
صورت نیاز و تشخیص به دیگر روش های درمان و 
یا با تجویز دارو،  شرایط بهبودی و یا کاهش اثرات 

روانی در فرد یا افراد بیمار را مهیا می سازد.
اینکه شرایط حضور در جلسات  بیان  با  وی 
درمان برای کودکان و بزرگساالن قابل اجراست و 
هیچ محدودیت سنی ندارد،  اظهار داشت: درمان 
به وسیله دارو با توجه به شرایط روانی فرد بیمار 
درمانی  های  تکنیک  بکارگیری  طریق  از  یا  و 

مختلف انجام می پذیرد.

علت  به  است  ممکن  بدن  در  عفونت ها 
این  در  که  کند  بروز  گوناگون  بیماری های 
برای  گیاهی  دارو های  از  برخی  مصرف  صورت 

درمان آن ها معجزه خواهد کرد.
زخم  در  میکروب ها  تکثیر  و  رشد  ورود،  به 
عفونت  )میزبان(  زنده  موجود  از  اندام  یک  یا 
می گویند که اغلب باعث بیماری می شود. انواع 
باکتری، ویروئید و قارچ  انگل، ویروس، پریون، 
یافته های  اساس  بر  هستند.  عفونت ها  انواع  از 
به دست آمده برخی از عفونت ها و میکروب های 
منزل  در  گیاهی  و  طبیعی  درمان های  با  بدن 

رفع خواهند شد.
ایمنی  سیستم  ضعف  با  عفونت ها  از  برخی 
از  عفونت  است  ممکن  و  می شوند  ایجاد  بدن 
طریق پوست و از راه یک زخم یا خراش کوچک 
وارد بدن شود. بااین حال عفونت های دیگری از 
قبیل ایدز وجود دارد که با درمان در خانه رفع 
نمی شود و در چنین حالتی فرد مبتالبه بیماری 
پزشک  به  درمان  برای  سریع تر  هرچه  بایستی 

معالج مراجعه کند.
پنیرک:  گیاهی  دارو های  با  عفونت  درمان 
آن  گل  و  برگ  از  که  است  گیاهی  پنیرک 

طب  نظر  اساس  بر  می شود.  دارویی  استفاده 
سنتی استفاده از پنیرک برای رفع عفونت های 
و  سرخک  عفونت های  برونشیت،  ادراری، 

مخملک مؤثر و مفید است.
پامچال  دم کرده گل  با مصرف  پامچال:  گل 
از  ناشی  که  را  عفونی  اسهال های  می توان 

عفونت های معده و روده هستند درمان کرد.
وجود  احساس  صورت  در  بادرنجبویه: 
میکروب و عفونت در بدن بادرنجبویه را دم کنید 

و روزی سه بار به اندازه یک فنجان بنوشید.
و  سنتی  طب  نظر  اساس  بر  باباآدم: 
روی  چرکی  جوش های  رفع  برای  متخصصان، 
صورت یا بدن باید از گیاه باباآدم به عنوان یک 

آنتی بیوتیک استفاده شود.
 اکالیپتوس: افراد مبتالبه بیماری های مجازی 
برگ  از  خود  بیماری  درمان  برای  تنفسی 
تا  کنند  استفاده  بخور  به صورت  اکالیپتوس 
هرچه سریع تر نتایج موفقیت آمیز آن را ببینند.

جوشانده  از  استفاده  شیرازی:  زرد  انجیر 
انجیر زرد شیرازی به رفع گلودردهای چرکی، 
آنژین ها، عفونت و زخم های داخل دهان کمک 

می کند.

ناشی  گلودردهای  درمان  برای  سبز:  چای 
از بیماری های سرماخوردگی و ... از چای سبز 
استفاده کنید. یک قاشق غذاخوری چای سبز را 
در یک لیوان آب به مدت ده دقیقه خیس کنید 
ناگفته  بنوشید.  را  آن  گلودرد  درمان  برای  و 
به عنوان  نیز  سبز  چای  تفاله  مصرف  که  نماند 
چرکی  عفونت های  رفع  برای  کمپرس  یک 

پوستی از قبیل کورک ها مفید است.
طب  توصیه  اساس  بر  شیر:  جوشانده  تره 
برای  شیر  در  تره  عصاره  از  می توانید  سنتی 

درمان انواع زخم ها استفاده کنید.
یک  به عنوان  می توان  پونه  از  پونه: 
عفونی  بیماری های  برابر  در  مؤثر  آنتی بیوتیک 
بیماری های  درمان  برای  کرد.  استفاده  ریه 
به همراه  این گیاه  از دم کرده  عفونی ریه خود 

عسل سه بار در روز استفاده کنید.
عفونت های  از  رهایی  برای  کوهی:  پونه 
قارچی و میکروبی بدن خود دم کرده پونه کوهی 

را میل کنید.
شدت  کمی  عفونت  اگر  می شود  توصیه   -
پیدا کرد به پزشک معالج خود مراجعه کنید و 

به هیچ عنوان درمان را به تأخیر نیندازید.

استاد: مرضیه سوزن بر
مواد الزم:

سینه مرغ: ۲ عدد
هویج: ۲ عدد

قارچ: ۲50 گرم
نخودفرنگی: ۱ پیمانه

خامه: ۱ پاکت
آب مرغ: ۱ لیوان

رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری
سیر: ۲ حبه

نمک، فلفل، پاپریکا: به میزان الزم
طرز تهیه:

تا  ابتدا سینه ی مرغ را خردکرده )بهتر است دو 
سه قسمت شود(، مرغ ها را بانمک و پیاز و فلفل و 
لیمو مزه دار کرده و ۲ ساعت استراحت دهید. مرغ ها 
بگذارید کمی سرخ  و  تفت داده  کره  یا  روغن  در  را 
شود از ظرف خارج کرده، هویج ها را خردکرده و در 
تابه تفت دهید. سپس قارچ ها را تفت داده و  همان 

بگذارید کاراملی شود و سپس سیر و رب را اضافه 
به  را  خامه  و  مرغ  آب  نخود،  تفت داده  کمی  کنید 
 ۴0 مدت  به  بگذارید  و  کنید  اضافه  ادویه  همراه 
دقیقه بپزد )اگر آب مرغ نداشتید از یک عدد عصاره 
مرغ و یک لیوان آب استفاده کنید(. این خوراک را 

به همراه برنج و پوره سیب زمینی سرو کنید.

مدیریت  مرکز  جذام  و  سل  کنترل  اداره  رئیس 
به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
شباهت های بیماری سل و کرونا، گفت: در شرایطی 
که همه  افکار به سمت کووید ۱۹ است، امکان غفلت 
ایجاد  با  اما  دارد،  وجود  سل  درمان  و  تشخیص  از 
فعال  بیماریابی  می توان  دو،  این  عالئم  میان  تمایز 

سل را ادامه داد.
سل  جهانی  روز  بهانه  به  ناصحی  مهشید  دکتر 
 ۲0۲0 سال  مارس   ۲۴ در  سل  جهانی  روز  گفت: 
که  است  رسیده  آن  »زمان  آن  شعار  و  شد  برگزار 
نیز  ایران  در  بود.  دهیم«  خاتمه  سل  بیماری  به 
را  سل«  پایان  تا  »هم پیمان  شعار  قبل  سال  مانند 
موارد  شعار  این  ذیل  در  البته  ایم.  گرفته  نظر  در 
مهمی را در دستورکار خود قرار داده ایم که مواردی 
مانند »پایان دادن به باورهای ذهنی اشتباه در مورد 
سل در جامعه«، »بر اثرات منفی پاندمی کووید ۱۹ 
پایان  برنامه کشوری کنترل سل  در دست آوردهای 
دهیم« و »زمان آن فرا رسیده که عالوه بر بیماری 
برای اجرای نظام مند و غربالگری  سل فعال، تالش 
عنوان  به  پرخطر  گروه های  در  نهفته  درمان سل  و 
شود«  گرفته  درنظر  سل  کنترل  برنامه  اصلی  رکن 

را شامل می شود.
میکروب سل چگونه بیماری زایی می کند؟

وی افزود: بیماری سل به وسیله  یک باکتری ایجاد 
می شود؛ این باکتری به غیر از مو و ناخن که می توان 
گفت بافت زنده نیستند، هر بافت زنده ای در بدن را 
درگیر می کند و با توجه به محل و بافت درگیر شده 
عالئم نیز طیف گسترده ای خواهند داشت. از آنجایی 
که میکروب سل اکسیژن دوست است در ۸0 تا ۸5 
درصد موارد ریه ها را درگیر می کند در واقع شکل 
شایع ترین  بنابراین  است.  ریوی  بیماری سل،  شایع 
عالئمی که برای بیماری وجود دارد، عالئم تنفسی 
ریوی شایع ترین عالمت سرفه  یعنی در سل  است؛ 
این صورت  به  واژه  این  طوالنی مدت است. معنای 
این  می کند.  سرفه  هفته  دو  حداقل  فرد  که  است 
سرفه هم می تواند با خلط همراه باشد و هم با خلط 

همراه نباشد.
مدیریت  مرکز  جذام  و  سل  کنترل  اداره  رئیس 
در  داد:  ادامه  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های 
گذشته  بیماری  آغاز  از  زیادی  مدت  که  شرایطی 
اسن  ممکن  باشد  شده  پیشرفته  بیماری  و  باشد 
سرفه ها با خلط خونی همراه باشد. یکی از باورهای 
اشتباه در ذهن مردم این است که سرفه های مریض 

مسلول الزاما با باال آوردن خون همراه است؛ اما این 
حالت تنها زمانی رخ می دهد که بیماری خیلی دیر 
تشخیص داده شود. بیشتر بیماران ما عالمت سرفه 

با خلط خونی را در زمان تشخیص ندارند.
وی درباره سایر عالئم ابتال به سل، تصریح کرد: 
سرفه با شرایط ذکر شده که شاه عالمت ابتال به سل 
است می تواند همراه با تب، بی اشتهایی، کاهش وزن 
و حتی در موارد پیشرفته تنگی نفس از عالئم ابتال 

به سل باشد.
- شباهت های سل با کووید ۱۹

ناصحی با اشاره به شباهت عالئم بیماری سل به 
کووید ۱۹، اظهار کرد: در پاندمی کووید ۱۹ که همه  
افکار مردم و کادر درمانی مشغول این بیماری است، 
این احتمال وجود دارد که تشخیص برخی بیماران 
مسلول در سایه کرونا مغفول بماند. تنها تفاوت میان 
سل و کرونا این است که عالئم سل ناگهانی و سریع 
نیست، اما در کرونا عالئم به سرعت اتفاق می افتد و 
بیمار می تواند زمان دقیق آغاز سرفه هایش را تخمین 
در  که  زیادی  بسیار  موفقیت های  علی رغم  بزند. 
زمینه کنترل سل داشتیم؛ به طوری که اکنون کمتر 
از ۱۱ مورد در هر ۱00 هزارنفر جمعیت بیماری سل 
دارند، اما هیچ استانی در کشور نیست که عاری از 
سل باشد؛ بنابراین هنگام شیوع بیماری های تنفسی 

به سل نیز باید توجه شود.
شیوع  از  پس  فردی  که  صورتی  در  افزود:  وی 
عالئم به یاد می آورد که در خانواده اش بیمار مسلول 
که  بدهد  را  احتمال  این  است  بهتر  داشته،  وجود 
مراجعه  پزشک  به  و  بوده  نیز سل  او  بیماری  شاید 
کند؛ بیماری سل به این شکل نیست که به فاصله 
بیمار  هم  ما  سل  به  مبتال  فرد  با  برخورد  از  کمی 
شویم. در سل های خارج ریوی به جز سل حنجره آن 
هم به دلیل حرکت تارهای صوتی که احتمال انتقال 
بقیه  سل های  می کند،  فراهم  را  بیرون  به  میکروب 
دارد،  سرایت  که  آنچه  ندارند.  سرایت  ریوی  خارج 
سل ریوی است که در انتقال این نوع سل نیز نیاز 
به تماس نزدیک و نسبتا طوالنی است. در صورتی 
که فرد مسلول ریوی تشخیص داده نشده و درمان 
نشود، می تواند ۱0 تا ۱۱ نفر از میان اطرافیان خود 

آلوده کند.
HIV و خطر سل فعال:

ناصحی دراین باره ادامه داد: مفهوم ایجاد آلودگی 
افراد شود.  وارد بدن  به آن معنا است که میکروب 
فردی که دچار عفونت سلی شده، نه بیمار است و 

انتقال می دهد؛ زیرا سیستم  نه بیماری را به کسی 
به  و  کرده  محاصره  را  میکروب  بالفاصله  او  ایمنی 
خواب فرو می برد. البته اگر این افراد که تازه دچار 
به دالیل متعددی دچار ضعف  عفونت سل شده اند 
سیستم ایمنی باشند، این میکروب می تواند از حصار 
سیستم ایمنی خارج شده و پس از تکثیر، بیماری 
سل فعال را ایجاد کند. یکی از مجموعه عواملی که 
نتیجه  در  و  می شود  ایمنی  سیستم  تضعیف  سبب 
شود،  تبدیل  فعال  بیماری  به  می تواند  سل  عفونت 
دیگری  موثر  عوامل  البته  است.   HIV عفونت 
دیابت،  اعتیاد،  کلیه،  نارسایی  تغذیه،  سوء  همچون 
که دچار سرطان شدند  افرادی  استعمال دخانیات، 
عضو  پیوند  که  افرادی  می شوند،  شیمی درمانی  و 
داشته اند و... نیز در تضعیف سیستم ایمنی بدن موثر 

است.
تا ۲5 درصد  تاکید کرد: حتی ۲0  ادامه  وی در 
افراد بدون عالمت نیز در زمانی از ابتدای عمر خود 
دچار عفونت سلی شده اند ولی بیمار نشدند. تقریبا 
5 تا ۱0 درصد کسانی دچار عفونت سلی می شوند، 
ممکن است در زمانی دچار بیماری سل شوند؛ یعنی 
۹0 تا ۹5 درصد افراد اگر سیستم ایمنی قوی داشته 

باشند به سل فعال مبتال نخواهند شد.
سل درمان پذیر است

سل،  بیماری  بودن  درمان پذیر  بر  تاکید  با  وی 
که  است  آن  درمان پذیری  البته شرط  کرد:  تصریح 
رژیم دارویی همانگونه که پزشک تجویز می کند در 
دوره کامل خود مصرف شود و بیماری مقاوم نشود. 
در نظام بهداشتی کشورمان تشخیص و درمان سل 
رایگان است. علی رغم کاهش آمار نسبت به سالیان 
بدانیم  باید  اما  دارد  وجود  همچنان  سل  گذشته، 

بیماری درمان پذیری است.
استان   ۳ سل،  به  ابتال  آمار  به  نگاهی   -

رکورددار ابتال به سل
مدیریت  مرکز  جذام  و  سل  کنترل  اداره  رئیس 
آمار  درخصوص  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
قبل  سال  گفت:   ،۱۳۹۸ سال  در  سل  به  مبتالیان 
ثبت  ما  در سیستم  و  شناسایی  مبتال  مورد   ۸05۱
 ۱00 هر  در  مورد   ۱0 از  کمتر  یعنی  این  شده اند؛ 
مرد  نفر   ۴۲۱۲ تعداد  این  از  شدند.  مبتال  هزارنفر 
بوده اند. همچنان استان های  نیز خانم  نفر  و ۳5۶۱ 
ابتال در  بلوچستان و گلستان در میزان  و  سیستان 
صدر قرار دارند؛ البته رتبه استان گیالن نیز باال آمده 

و از نظر استانی رتبه سوم کشور شده است.

و  کافی  میزان  دانشمندان  جدید  یافته های 
استاندارد نوشیدن چای در هر شبانه روز را مشخص 

کرده است.
داخلی  غده های  متخصص  بوگمولوف  میخائیل 
میزان   »AiF« روزنامه  با  مصاحبه  طی  روسیه  در 
به  برای هر فرد به طوری که  نوشیدن روزانه چای 
سالمتی اش آسیبی وارد نشود، چهار لیتر چای دم 

کرده کم رنگ اعالم کرد.
به گفته این متخصص روسی هر فرد بالغ می تواند 
روزانه ۴00 میلی گرم کافئین مصرف کند البته این 
نوشابه،  و  ندارد  وجود  قهوه  و  چای  در  فقط  ماده 
انرژی زا نیز حاوی  کاکائو، شکالت و نوشیدنی های 
این ماده هستند، اما برای سهولت در محاسبه مصرف 
روزانه کافئین، معیار را قهوه قرار دادیم که هر واحد 

قهوه حاوی حدود ۱00 میلی گرم کافئین است.
رنگ  کم  کرده  دم  چای  لیتر  هر  اساس  براین 
رو  این  از  که  است  قهوه  واحد  یک  حاوی  حدودا 
اگر  اما  نوشید.  چای  لیتر   ۴ حدود  روازنه  می توان 
چای دم کرده با رنگ متوسط باشد هر واحد قهوه 
آن حدود نیم لیتر است که براین اساس حداکثر دو 
لیتر می توان چای نوشید. در مقابل دوز روزانه چای 

غلیظ با ۴ واحد قهوه حدود ۱.۸ لیتر خواهد بود.

بوگمولوف افزود: خالصه آنکه چای یک نوشیدنی 
بسیار سالم با مقدار ایده آل کافئین است، اما مصرف 
و در عین حال مقدار  از حد آن دشوار است  بیش 
زیادی آنتی اکسیدان مفید نیز در چای وجود دارد.

- انواع چای های مفید
پیش از این یک متخصص تغذیه روسی دیگر نیز 
در مورد ویژگی های بی نظیر انواع چای سخن گفته 

به مقدار  باید در فصل سرما  بود که  تاکید کرده  و 
مناسب از آن نوشید.

حساب  به  واقعی  سالمتی  اکسیر  چای ها  انواع 
می آیند و در برابر بیماری هایی چون سرماخوردگی 
 ۳ روسی  متخصص  این  می کنند.  محافظت  بدن  از 
نوع چای مفید برای سالمتی را چای گل رز وحشی، 

چای هیبسکوس و چای زنجبیل ذکر کرده است.

به مناسبت ۱۶ مهر، روز 
جهانی کودک

والدین حق دارند عصبانی شوند؟

روان درمانی، روش تعاملی برای غلبه بر مشکالت روحی

۱۰ گیاه که ویروس ها را تار و مار می کنند

مرغ خامه ای

شباهت های سل و کرونا /۳ استان رکورددار سل در کشور

نوشیدن چه مقدار چای در روز بی خطر است؟



5
 اجتماعی

هادی خسروشاهین
تحریم های  و  فشارها  از  عذابند؛  در  ایرانی ها 
ناکارآمدی در سیاست داخلی.  بحران  از  و  بی سابقه  
برخی این شرایط را موجد وضعیت انقالبی می دانند؛ 
چراکه واقعیت تراژیک، سوژه ی ایرانی را در مرحله ی 
یا مرگ یا زندگی قرار می دهد؛ بنیانی که آفریننده ی 

جنبش های انقالبی است
با  و  اشتباه  به گمان من سراسر  تحلیل  این  اما   
واقعیت های اجتماعی جامعه ی ایران ناهمخوان است. 
و  اجتماعی  آگاهی  مرحله ی  از  فرسنگ ها  ایرانی ها 
انقالبی فاصله دارند. مردمان  عمل  طبقاتی و طبیعتاً 
وارد  زندگی  ماللت های  از  گریز  وضعیت  برای  ما 
پروسه ای از انکار واقعیت شده اند؛ چراکه تنها در این 
شرایط می توانند از مقتضیات اخالقی و مسئولیت ها 

و تعهدات اجتماعی خود دوری کنند
انتظار داشت که  ایرانی  انسان  از  چگونه می توان 
و  تومانی  میلیون   16 سکه ی  هزارتومانی،   32 دالر 
که  امری  شود؛  منکر  را  تورمی  شدید  نوسان های 
به طور روزانه آن را باپوست و گوشتش لمس می کند. 
وقوع این ترفند در فرهنگ ایرانی بیش از هر فرهنگ 
دیگری امکان پذیر است حتی برای این اتفاقات جک 

و لطیفه می سازد. چرا؟
آنچه  نامالیمات،  از  مملو  طوالنی  عصر  این  در 
ایرانی را زنده نگه می داشت از میان بردن فرادستی 
به  رجعت  طریق  از  صرفاً  کار  این  و  بود  واقع  امر 
گذشته ی نوستالژیک عصر هخامنشی یا ساسانی به 
دست نمی آمد؛ چراکه اگر بنا به انکار واقعیت باشد 
باید کل تجربه ی زیسته ی مشترکمان را در وضعیت 
راه حل  پس  بگیریم.  نادیده  آینده  و  حال  گذشته، 
تبدیل آن گذشته به تخیل و رؤیای باستانی و کهن 

بود. تفاوت ما در این مقطع زمانی با یونانیان این بود 
که در این تضاد به دنبال راهی برای پیشرفت نبودیم 

بلکه صرفاً راه گریز و فرار را جستجو می کردیم
حاکم  عقل  آنجا  در  که  است  دلیل  همین  به 
ما  پاسخ  درواقع  ادبیات.  و  اینجا شعر  در  و  می شود 
عینیت  مرارت های  و  هویتی  مالمت های  آن همه  به 
یافته در زندگی روزمره، شعر بوده است نه فلسفه و 
حتی بزرگ ترین فیلسوف ما سهروردی نیز فلسفه اش 
تحت الشعاع  منطق  از  بلکه  خودبنیاد  عقل  از  نه  را 

»نور« می گیرد
انسان های  به  تبدیل  خیال  بستر  در  طریق  بدین 
به ظاهر نیرومندی می شدند که هر آنچه را که تحت 
پشت  بود،  واقعیت  از  برآمده  محدودیت های  عنوان 
سر می گذاشتند. این چنین بود که ایرانی ها رمانتیک 
شدند. همه چیز از فرهنگ، مذهب، سیاست و اجتماع 
آنچه  اینجا  درواقع  شد.  فروکاسته  تخیل  قلمرو  به 
مبدع تحول است، آگاهی و نظریه سازی برای توسعه 
یا انقالب نیست بلکه ابزار تولید آن هنر و تصویر است. 
است،  مواجه  آن  با  اکنونش  در  ایرانی  که  واقعیتی 
پس  دارد.  آرمانی اش  گذشته ی  با  بنیادینی  تضاد 
رسمیت  به  کار  آسان ترین  شاید  و  دم دستی  راه حل 
نشناختن این واقعیت ا ست واقعیتی که نوعی انزجار 

زیبایی شناختی در انسان ایرانی ایجاد می کند.
ابتدایی  قرون  از  پس  ایران  عقب ماندگی  اوج  در 
خیالپردازی  و  تصویرپردازی  شاهد  اعراب  حمله ی 
مورد  در  ایرانی  نخبگان  سوی  از  زیبایی شناختی 
وضعیت  آن  روشن  تعارض  و  باستان  ایران  شکوه 
باستانی با اکنونیت ایران هستیم. حال ایرانی ها پس 
از تقریبا یک سده و اندی مجددا در وضعیت ناگوار 

تاریخی قرار گرفته اند.

گذشته   همچنین  و  باستانی  گذشته ی  به  گریز   
نزدیکی که در آن دالر 7 تومان بود، پاسپورت ایرانی 
در همه جای جهان اعتبار داشت و... اما   راه گریز از 
واقعیت انکار همه ی مسوولیت های اجتماعی و اخالقی 
و تعلیق واقعیت امروز به کمک خیالپردازی است که 

ماده ی خام آن را گذشته  در اختیار ما قرار می دهد
ایرانیان به  در چنین مخمصه ای است که برخی 
پای شبکه ی  اجتماعی ترجیح می دهند  جای عمل 
به  تا  بنشینند  اینترنشنال«  »ایران  و  تو«  و  »من 
تفاسیر  با  ما  دهند.  گوش  آن  و  این  پیام  آخرین 
زیبایی شناختی از گذشته از بی رحمی، ناجوانمردی 
و نامالیمات جهان امروز پا به فرار می گذاریم. این 
انسان های  ایرانی،  از  که  است  ذهنی  منظومه ی 
خودبزرگ بین، عاشقان بقاء و نه توسعه و جامعه ای 
دلیل  همین  به  می سازد.  تاریخی  حافظه ی  بدون 
شاعرانه  از  ای  عرصه  به  داخلی  سیاست  که  است 
برای  تبدیل می شود، سیاستمداران  کردن سیاست 
مثابه  به  نیز  خود  و  می یابند  را  معشوق  حکم  ما 

عارفان این راه طی سلوک می کنیم.
ما برای مدت های مدیدی است که واقعیت را به 
تعلیق برده ایم، فرادستی اش را به فراموشی سپرده ایم 
زیبایی شناختی  خیال پردازی  امن  پناهگاه  در  تا 
همچنان  ایرانی  و  ایران  که  کنیم  اثبات  خود  به 
امر  اما  دارد؛  قرار  عالم  قبله ی  در  و  است  بزرگ 
تمام  در  ایران  دیگریست:  چیز  بازگوکننده ی  واقع 
تالش هایش برای بهروزی و سعادت در عصر جدید 
ره به جایی نبرده است. ما همواره درجا زده ایم و این 
را روحیه ی رومانتیک ایرانی هیچ گاه باور نکرده است؛ 
آنچنان که امروز آن را به تمامی احساس نمی کنیم.
تلخیص: مجمع فعاالن اقتصادی

مدعی  تره بار  و  پوشاک  فروشندگان   برخی 
برای  عراق حاضرند  از کشور  که خریدارانی  هستند 
و  کنند  پرداخت  باالتری  قیمت های  محصوالتشان 
و  خوراکی  اقالم  جمع آوری  حال  در  خریداران  این 

پوشاکی ایرانی هستند. 
اقالم  برخی  عرضه  کمبود  ادعاها،  این  کنار  در 
دارو  کانتینر حاوی  به همراه کشف 19  و...  خوراکی 
در مرزهای عراق )بر اساس ادعای رسانه های عراقی( 
این گمانه را تقویت می کند که افت قیمت ریال در 
برابر دالر، قاچاق هر نوع کاالیی به آن سوی مرزها را 
به شدت به صرفه کرده است؛ کاالهایی که خودمان برای 
تأمین آن هزارتوی تحریم های آمریکا را طی می کنیم، 
از مرزها خارج  بزرگ  کاروان هایی  قالب  به راحتی در 

می شود و بازار را با اختالل و کمبود مواجه می کند. 

اما ریشه اصلی قاچاق کاال به خارج یارانه هایی است 
برآوردهایی  می دهد.  محصوالت  برخی  به  دولت  که 
درباره قاچاق وجود دارد اما درباره صحت آن تردید است. 
استان های مرزی ما درگیر قاچاق های موردی و شبانه 
و متأسفانه برخالف تصور، استان های مرکزی و پایتخت 
درگیر قاچاق های سازمان یافته هستند. هم زمانی سقوط 
ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل 

واردات از مرزهای ایران را به دنبال داشته است .
از آنسو چندی است که زمزمه های کمبود برخی اقالم 
مدعی  پوشاک  فروشندگان  می رسد.  گوش  به  غذایی 
قیمت  برابر  با چند  را  عراقی ها محصوالتشان  هستند 
شرایط  هم  تره بار  و  میوه   بازار  در  می کنند.  خریداری 
مدعی  فروشندگان  از  گروهی  و  است  حاکم  مشابهی 
هستند عراقی ها گوجه ایرانی را به قیمت هایی بیشتر 

ازآنچه در بازار ایران وجود دارد، خریداری می کنند. در 
کنار این ادعاها، اعالم مسئوالن عراقی درباره کشف 19 
کانتینر قاچاق داروی ایرانی، این گمانه را تقویت می  کند 
که افت ارزش ریال در مقابل دالر، خروج کاالهای موردنیاز 
جامعه را برای گروهی به صرفه کرده است؛ گمانه ای که 
کارشناسان به اشکال مختلف درباره آن هشدار داده اند و 
درست در آستانه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم قطعاً 
اگر قیمت چهار هزارتومانی خرید گندم برای سال زراعی 
آینده تغییر نکند، کشاورزان محصوالت خود را به بازار 
آزاد و به کسانی می فروشند که حاضرند هزینه بیشتری 

برای آن بپردازند. 
این  هشدارها،  و  شواهد  این  تمام  به  توجه  با 
قاچاق  درگیر یک  ما  آیا  که  پرسش مطرح می شود 

سازمان یافته در کشور هستیم؟!

تمام شواهد نشان میدهد که ماجرای »ارز« یک 
اقدام کامال سیاسی برای زمین گیر کردن دولت است 
و دست سپاه همان اندازه که در ماجرای دستگیری 
در  است  آلوده  سیدامامی  قتل  و  ها  زیستی  محیط 
ماجرای ارز هم آلوده است. بازپس گیری شرکت های 
خصوصی شده در دو دهه اخیر از سپاه رویداد کوچکی 
نیست که مقاومتی در پی نداشته باشد. همچنان که 
گرفتن مچ دست آن 6 به اصطالح تعاونی که 2٥ درصد 
هنگام  روحانی  و  است  اختیارشان  در  مملکت  پول 
تسلیم بودجه به مجلس آن را فاش کرد بی مقاومت 
نیست. آنها در مشهد خیز کودتائی را با ترتیب دادن 
شروع  گرانی  و  روحانی  علیه  مدیریت شده  تظاهرات 
کردند اما تبدیل آن تظاهرات با شعار مرگ بر روحانی، 
به تظاهرات در نزدیک به 9٠ شهر ایران با شعار »ما 
انقالب کردیم، چه اشتباهی کردیم« و باالخره »مرگ 
بر دیگران« که با رمز »شعارهای ساختارشکن« به آن 
اشاره می کنند به هدف نرسید. تیر کمانه کرد به کانون 
قدرت و ثروت و علم الهدا و رئیسی و سران مافیای 6 

تعاونی که گفته می شود به مشهد کوچ کرده اند. اگر 
دولت کوتاهی کند و به ریشه های ماجرای هفته های 
نگوید و  به مردم  را  واقعیات  و  نپرداخته  اخیر »ارز« 
زیر  نکند  اعالم  را  تعاونی و سهامداران آن  نام آن 6 
می شوند  آفریده  پیاپی  که  حوادثی  چرخ دنده های 
فلج خواهد شد. »مال است، نه جان است که آسان 
با حضور  که  مالی  ندادن  دست  از  برای  داد!«  بشود 
در عالی ترین سطوح قدرت به دست آورده اند دست 
به هر کاری خواهند زد و یگانه پادزهر مقاومت های 
آنها افشای واقعیات و گفتن حقایق به مردم است. نه 
از  در رمز و راز و اشاره، بلکه با صراحت و نام بردن 
اعالم کردند که   روز گذشته  آن ها.  و عقبه های  افراد 
7٥٥حساب دالالن ارز با 2٠هزار میلیارد تومان گردش 
مالی مسدود شد. این پولها از کجا در این حساب ها 

جمع شده است؟
این  اصلی  صاحبان  که  داده اند  اطالع  ما  به 
مؤسساتی  بویژه  و  بانکها  مالی،  مؤسسات  حساب ها، 
مانند »کوثر« هستند. این تنها گوشه ای از واقعیاتی 

است که اگر غفلت شود می رود تا به حوادث بزرگ 
در ایران بیانجامد!!

شصت درصد پول در گردش کشور نه در اختیار 
به  بلکه   ! مردم  و  نه بخش خصوصی  و  است  دولت 
بنیاد  )سپاه،  ها  سلطه خصولتی  تحت  روحانی  قول 
بنیاد مسکن  برکت،  بنیاد  تعاون،  بنیاد  مستضعفان، 
انقالب، ستاد اجرایی احکام امام ره، بنیاد علوی، بنیاد 

کرامت، آستان قدس و...( قرار دارد!
این بخش فربه از رانت و معاف از نظارت مالیات و 
حسابرسی و پرداخت عوارض صادرات واردات هرلحظه 
تصمیم بگیرد بخش خصوصی یا دولتی را زمین گیر کند 
بدون زحمت با ورود به یک حوزه اقتصادی مثل ارز یا 
طال یا مسکن و ملک یا مواد غذایی و دارویی و خدمات 
و... کار را یکسره خواهد کرد و این همان دولت سایه و 
خطر بالقوه ای است که اقتصاد ایران را فلج و دولت ها را 

بی خاصیت و بالاثر نموده است!
دکتر رنانی، اقتصاددان
 و استاد دانشگاه اصفهان

الرحیم الرحمن  بسم اهلل 
مسئولیت هاي  که  کساني  درباره  کردن  داوري 
برعهده  کنوني  شرایط  در  ما  کشور  در  را  اجرائي 
به  چه  مطلق انگاري،  نیست.  آساني  کار  دارند، 
معناي بي تقصیر بودن و چه به معناي مقصر مطلق 
بودن، هردو خطا هستند. داوري صحیح اینست که 
بخشي از تقصیرها از مسئوالن است و بخش دیگر 

مربوط به دیگران.
این  مشهود،  و  ملموس  و  عیني  واقعیت هاي 
مطلق انگاري  که  مي رسانند  اثبات  به  را  ادعا 
انصاف  از  دور  داوري  اجرائي یک  درباره مسئولین 
نوع  در  مي توان  را  واقعیت   این  از  بخشي  است. 
همسایگان  بعضي  حتي  و  شرقي  کشورهاي  تعامل 
واقعیت،  این  مصداق  بارزترین  کرد.  مشاهده 
بدهي هایشان  پرداخت  از  کشورها  این  خودداري 

به کشورمان است.
حدود  هم اکنون  شده،  اعالم  آمارهاي  براساس 
4٠ میلیارد دالر طلب ایران در دستان دولت هایی 
آنها هم  از  بعضي  و  دارند  ادعاي دوستي  است که 
برقراري  بعضي دیگر درصدد  و  ما هستند  همسایه 
آمار  این  به  برآمده اند.  ما  با  خویشي  و  قوم  پیوند 
این  وقتي  که  بیندیشید  خود  با  و  کنید  نگاه 
بپردازند،  را  ما  طلب هاي  نیستند  حاضر  کشورها 
بر  اجرائي چگونه مي توانند  دولتمردان و مسئوالن 

اقتصادي و مالي غلبه کنند؟ مشکالت 
- چین 2٠ میلیارد دالر

- هند 7 میلیارد دالر
- کره جنوبي 6 میلیارد دالر

- عراق 2 میلیارد دالر

- ژاپن 1/٥ میلیارد دالر
ستد  و  داد  ما  با  که  هستند  کشورهایی  اینها 
اینکه  بدون  ولي  مي زنند  دوستي  الف  و  دارند 
را  کاالهایمان  بدهیم،  نمي توانیم  را  پولتان  بگویند 
روي  بر  مي توان  که  نام  مناسب ترین  مي برند.  هم 
خوب«  روزهاي  »دوستان  گذاشت،  کشورها  این 
مي شوند  بي تفاوت  سختي،  زمان  در  اینها  است. 
دوجانبه  مناسبات  اقتضائات  بر  را  خود  منافع  و 
ترجیح مي دهند. بهانه نیز اینست که آمریکا اجازه 
زمینه هاي  در  اینهمه  که  عراق  حتي  نمي دهد. 
مثل  که  چین  و  است  متکي  ایران  به  مختلف 
ایران آماج تحریم هاي آمریکاست و در حال جنگ 
را مطرح  بهانه  نیز همین  است  ترامپ  با  اقتصادي 
معلوم  نمي پردازند.  را  بدهي هایشان  و  مي کنند 
نیست از سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به چین 
براي  که  عراق  به  مرکزي  بانک  رئیس کل  سفر  و 
گرفته،  صورت  طلب ها  وصول  زمینه  در  چانه زدن 

آبي گرم شود.
ظالمانه  تحریم هاي  عرصه،  این  در  بازیگر  اهرم 
رئیس  ایران است، همان تحریمي که  علیه  آمریکا 
مي نامید  کاغذ پاره  را  آن  دهم  و  نهم  دولت هاي 
گرمي  جاي  از  نََفسشان  که  عناصري  از  عده اي  و 
و درعین حال  بي اثر مي دانند  را  آن  بیرون مي آید، 
دشوار  شرایط  بابت  را  کشور  اجرائي  مسئولین 
کساني  همان  اینان  مي کنند.  سرزنش  اقتصادي 
و  ترامپ  با  برجام  زدن  زمین  براي  که  هستند 
امضا  مانع  کردند،  همراهي  آل سعود  و  نتانیاهو 
FATF شدند، وقتي یک وزیر با مسئولین  شدن 
فروش  قرارداد  انعقاد  براي  کشور  آن  و  کشور  این 

مي شود،  مذاکره  وارد  کشورمان  داخلي  تولیدات 
را  تعامل  راه هاي  و  مي کنند  خالي  را  او  پاي  زیر 
ایران  تسلیحاتي  تحریم  وقتي  حاال  و  مي بندند 
خود  روي  به  تا  مي کنند  سکوت  مي شود،  برطرف 

نیاورند که این یکي از نتایج برجام است.
مجریان،  و  دولتمردان  تقصیر  به  مربوط  بخش 
و  نوشته ایم  و  گفته  بارها  که  پرغصه ایست  قصه 
فقط  ندارد.  وجود  آن  تکرار  براي  مجالي  اینجا  در 
این را مي توان گفت که دولتي مي تواند به وظایف 
از  و  باشد  اقتدار  داراي  که  کند  عمل  محوله خود 
یازدهم  دولت  باشد.  شده  تشکیل  کارآمد  عناصر 
همین  به  و  داشت  حدودي  تا  را  امتیاز  دو  این 
در  که  بطوري  بود  موفق  نسبي  به صورت  جهت 
از  رسیده  ارث  به  آشفته  اقتصاد  توانست  داخل 
تورم  بدهد،  سروسامان  را  دهم  و  نهم  دولت هاي 
آرامش  اقتصادي  عرصه  در  و  کند  تک رقمي  را 
خارجي  عرصه  در  نماید.  حاکم  را  قبولي  قابل 
دستاورد  که  برساند  ثمر  به  را  برجام  توانست  نیز 
بود. متأسفانه کساني که منافع  براي کشور  مهمي 
جناحي خود را بر مصالح عمومي ترجیح مي دهند، 
کردن  زمین گیر  براي  داشتند  توان  در  هرچه  از 
نیز  دوازدهم  دولت  ضعف  و  کردند  استفاده  دولت 
آمد  به وجود  و وضعیت کنوني  آنها کمک کرد  به 

که به زیان همه است.
ادامه این وضعیت به زیان کشور و ملت و نظام 
دولت  آمدن  با  مي کنند  فکر  کساني  اگر  و  است 
مشکلي  روش ها،  این  در  تغییر  ایجاد  بدون  جدید 
حل خواهد شد، سخت در اشتباهند. راه حل را باید 

در تغییر روش ها جستجو کرد.

دکتر مجتبی لشکربلوکی
سال های دوربین کالس سوم و چهارم دبستان، 
قرآن  صف  سر  که  کردم  تمرین  شهریور  تموم 
دبستانی  کچل  تا  سیصد  دویست  برای  بخونم 
رو  کوثر  سوره  جوری  یه  قدس.  دبستان  دیگه  
محمد  حضرت  بود  ممکن  هرلحظه  می خوندم 
بیاد به خوابم بگه پسر تو تا حاال کجا بودی؟ بعد 
از  کردیم.  عوض  رو  خونه مون  شهریور  آخرهای 

منیریه رفتیم پاسداران.
علی پور،  شهید  مدرسه  رفتم  هم  جا  اون 
هم  اینجا  نداره  عیبی  گفتم  پنجم.  گلستان  توی 
فهمیدم  مهر  اول  روز  ولی  دیگه.  میخونن  قرآن 
مدرسه های پاسداران هم بچه هاش کچل نیستن، 
بلندگو  تو  از  قرآنشون  و  دارن  ضبط صوت  هم 

پخش میشه.
می خوام بگم سرنوشت آدم ها رو خیلی چیزها 
تغییر میده. رویاهاشون رو خیلی چیزها می دزده. 
در  بعدها  که  رو  من  هم نسل  آدم های  مخصوصاً 
روزگار  آزمایشگاهی  موش های  به عنوان  تاریخ 
کاری  هیچ  که  مایی  شد.  خواهد  یاد  ازشون 
نتونستیم بکنیم، وقتی تغییرات ساده رویاهامون 
رو بردن و گذاشتن باالی بلندترین کوه ها. /حمید 

سلیمی
واقعیت آن است که نسل بزرگی از جامعه این 

تجربه را به شیوه های دیگر داشته اند؛
می کنند  کار  اروپا  به  صادرات  روی  سال  پنج 
بعد همه چیز یک دفعه به هم می ریزد، چرا چون ما 
با جهان مشکلی نداریم آن ها با ما مشکل دارند و 

ایراد هم از خودشان است.
به جایی  و  خواندند  درس  سال  سال های 
ایجاد  شغل  یک میلیون  بود  قرار  چون  نرسیدند 

شود اما ...
اما  کرده اند  سرمایه گذاری  درجایی  را  پولشان 

بازده مورد انتظار رخ نداده چرا؟ چون سیاست ها 
و حمایت ها یک شبه تغییر کرده.

است،  شده  سرمایه گذاری  تومان  میلیاردها 
و  کارخانه خریداری  تأسیس  برای  تجهیزات الزم 
نصب شده است، کارخانه استارت نمی خورد، چرا؟ 
چون فعاًل به خاطر شرایط ارزی کشور واردات مواد 
اولیه با 3٥ هزار یورو توجیه اقتصادی ندارد اگر هم 

داشت امکان خرید در شرایط تحریم وجود ندارد.
غارت  به  نسل  یک  با  ما  که  است  این  مسئله 
رفته روبرو هستیم. نسلی که رؤیاهایش در زمینه 
شغل آبرومند، خانه نقلی و توسعه ملی بر باد رفت. 
نسلی که همین تغییرات کوچک، رؤیاهایش را بر 
باد داد. برنامه هایش را بهم ریخت و آرزوهایش را 

تبدیل کرد به حسرت.
چه باید کرد؟

یعنی  امنیت  است.  امنیت  نیازمند  توسعه 
پیش بینی پذیری نسبی آینده و مشکل اینجاست 
از  درکی  چه  ارشد  تصمیم گیران  نمی دانیم  که 
دیگر  کچل  چند  و  ما  قطعیت  عدم  و  ما  امنیت 
دارند؟ چرا؟ به من بگویید کدام یک از وزرا تا حاال 
ماهش  آخر  حقوق  کارخانه ها،  تعطیلی  خاطر  به 
زمین  گرسنه  سر  شب  خانواده اش  و  عقب افتاده 
گذاشته یا در سطل آشغال ها در جستجوی مواد 
غذایی بوده اند؟ کدام یک از نمایندگان تا حاال به 
بین المللی،  بانکی  مسیرهای  شدن  بسته  خاطر 
مجمع  اعضای  از  کدام یک  شده اند؟  کارتن خواب 
آخر  کرایه  اف.ای.تی.اف  خاطر  به  تشخیص 
انداخته شان  صاحبخانه  و  افتاد  عقب  ماهشان 
به  که  شده  مجبور  مدیران  از  کدام یک  بیرون؟ 
خاطر نان و پنیر از سوپری سر کوچه نسیه بخرد 
از مدیران به خاطر  و سرکوفت بشنود؟ کدام یک 
که یک  بعید می دانم  افتاده؟  زندان  به  بدهکاری 

مورد هم پیدا کنید!

تعطیل  کارخانه ها  که  است  خاطر  همین  به 
پایینش  )البته  می رود  پایین  و  باال  ارز  می شود، 
می شود  دورقمی  بیکاری  نرخ  کردم(،  شوخی  را 
و نرخ تورم می رود که سه رقمی شود. در شاخص 
فالکت برای کسب رتبه اول سرسختانه می جنگیم 
اما حقوق آخر مدیران سرجایش است همین طور 
از  درکی  مدیران  بازنشستگی.  و  مقام  و  ماشین 
اصوالً  ندارند.  کچل ها  نسل  بربادرفته  رؤیاهای 
با »تجربه زیسته« کچل ها  »تجربه زیسته« شان 
زندگی  متفاوت  دوجهان  در  و  است  متفاوت 
به اصطالح نیکالس طالب پوستشان در  می کنند. 

بازی )=دستشان زیر ساطور واقعیت( نیست.
قراری  در  باشرف  قاضی  یک  هست  خاطرم 
در  بازداشت  درخواست  خودش  برای  کم سابقه 
بازداشتگاه کرد و خودش پرونده اش را به دادسرای 
انتظامی قضات فرستاد و بخشی از حقوقش را به 
متهم پرونده داد. از همه مهم تر همان قسمت اول 
بازداشتگاه  به  رفتن  با  که  کرد  درخواست  او  بود 
تا  باشد  آنجا  در  ساعت   24 مدت  آگاهی،  پلیس 
در  آن پس  از  و  را درک کند  بازداشتگاه  شرایط 
زمان صدور بازداشتگاه، بفهمد دقیقاً دارد چه کار 

می کند؟
بودن  مردمی  از  دم  که  ارشدی  مدیران  تمام 
هفته  یک  کنند:  فکر  پیشنهاد  این  به  می زنند 
را  بگذارند: دو شب  را پشت سر  تجربه ای  چنین 
را  شب  دو  کنند.  کارتن خوابی  خانواده  با  همراه 
در زباله ها دنبال غذا بگردند، دو شب را در زندان 
کنار زندانیان چک برگشتی سر کنند و یک شب 
را همراه باکسی که وسایلش را از خانه ریخته اند 
سرکارشان  به  آنگاه  کنند.  سر  صبح  تا  بیرون 
تصمیم گیری  کشور  مسائل  مورد  در  و  برگردند 
را  کچل ها  دنیای  و  کچل ها  رؤیای  آنگاه  کنند. 

بیشتر خواهند فهمید.

درازی  عمر  ایران  در  پوستر  طراحی  تاریخچه 
دارد. از پوسترهای مذهبی حدود 14٠ سال پیش 
تا اعالن های سیاسی دوره مشروطه و پوسترهای 
تئاتر در دوره پهلوی اول. طراحی پوستر در دهه 
134٠ - به غیر از موارد تبلیغاتی در آژانس ها - به 
طراحان شناخته شده و مطرح سفارش داده می شد. 
تا پیش از این دهه واژه »پالکات« رایج بود. سپس 
کلمه  دانشکده ها،  در  فرانسوی  استادان  با حضور 
از سال های دهه  »آفیش« مطرح شد و سرانجام 
گسترده  به طور  »پوستر«  انگلیسی  واژه   134٠
طراحان  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  امروز  به  تا 
بودند  خارج  کرده  تحصیل  یا  سال ها  این  فعال 
پوسترهای  از  خارجی،  نشریه های  دیدن  با  یا 
چند  می گرفتند.  تاثیر  و...  سوئیس  لهستان، 
گروه پوستر در این دهه، واجد معنا و ارزش های 
برای  کاظمی  هوشنگ  کارهای  هستند.  بصری 
برای  شیوا  قباد  کارهای  سیاحان،  جلب  سازمان 
شیراز،  هنر  جشن  و  ایران  ملی  تلویزیون  رادیو 
کارهای عباس کیارستمی در سازمان نگاره برای 
سینما، کارهای فرشید مثقالی در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، کارهای صادق بریرانی 
و  نمایش  کارگاه  پوسترهای  رودکی،  تاالر  برای 
پوستر  مهم  طراحان  از  قندریز.  تاالر  پوسترهای 
مستقل  به شکل  و  نبودند  جایی  استخدام  در  که 
فعالیت داشتند، می توان از مرتضی ممیز یاد کرد. 
در  طراح  چند  توسط  سینما  پوسترهای  جریان 
سینمای  فیلم های  پوستر  کرد.  تغییر  دهه  این 
و  ممیز  مثقالی،  چون  طراحانی  توسط  موج نو 
کیارستمی، با رویکردهای جدید گرافیکی طراحی 
پوسترهای  غالب  جریان  در  ساختارشکنی  شد. 
شد.  آغاز  »گاو«  و  »قیصر«  فیلم  با  نقاش  مابانه 
علی اکبر  مانند  تجسمی  هنرمندان  از  برخی 
نیز  تناولی  پرویز  و  آغداشلو  آیدین  صادقی، 
حاصل  کرده اند.  طراحی  را  ماندگاری  پوسترهای 
و برآیند کلی پوسترهای این دهه را می توان متاثر 

از گرافیک اروپای شرقی دانست.

توصیه می کنم از دست ندید:
روزی فرا خواهد رسید که جسم من آنجا زیر 
زیر  طرفش  چهار  از  که  پاکیزه ای  سفید  ملحفه 
تشک تخت بیمارستان رفته است، قرار می گیرد و 
آدم هایی که سخت مشغول زنده ها و مرده ها هستند 
از کنارم می گذرند. آن لحظه فرا خواهد رسید که 
دکتر بگوید مغز من ازکارافتاده است و به هزار علت 

دانسته و ندانسته زندگیم به پایان رسیده است. 
در چنین روزی، تالش نکنید به شکل مصنوعی 
و با استفاده از دستگاه زندگیم را به من برگردانید 
و این را بستر مرگ من ندانید. بگذارید آن را بستر 
زندگی بنامم. بگذارید جسمم به دیگران کمک کند 

که به حیات خود ادامه دهند.
هرگز  که  بدهید  انسانی  به  را  چشمهایم   -
طلوع آفتاب، چهره یک نوزاد و شکوه عشق را در 

چشم های یک زن ندیده است.
از قلب جز  را به کسی هدیه بدهید که  قلبم   -
خاطره ی دردهایی پیاپی و آزاردهنده چیزی به یاد ندارد.
- خونم را به نوجوانی بدهید که او را از تصادف 
تازنده  کنید  کمکش  و  کشیده اند  بیرون  ماشین 

بماند تا نوه هایش را ببیند.
- کلیه هایم را به کسی بدهید که زندگیش به 
ماشینی بستگی دارد که هر هفته خون او را تصفیه 

می کند.
- استخوان هایم، عضالتم، تک تک سلول هایم و 

اعصابم را بردارید و راهی پیدا کنید که آنها را به 
پاهای یک کودک فلج پیوند بزنید.

- هر گوشه از مغز مرا بکاوید، سلول هایم را اگر 
الزم شد بردارید و بگذارید به رشد خود ادامه دهند 
تا به کمک آنها پسرک اللی بتواند با صدای دو رگه 
فریاد بزند و دخترک ناشنوایی زمزمه باران را روی 

شیشه اتاقش بشنود.
و  بسوزانید  می ماند  باقی  من  از  که  را  آنچه   -
خاکسترم را به دست باد بسپارید تا گلها بشکفند. 

اگر قرار است چیزی از وجود مرا دفن کنید بگذارید 
خطاهایم، ضعفهایم و تعصباتم نسبت به همنوعانم 

دفن شوند.
- گناهانم را به شیطان و روحم را به خدا بسپارید 
و اگر گاهی دوست داشتید یادم کنید. عمل خیری 
انجام دهید یا به کسی که نیازمند شماست، کالم 

محبت آمیزی بگویید.
»اگر آنچه را که گفتم برایم انجام دهید، همیشه 

زنده خواهم ماند.«
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چراایرانیهااعتراضنمیکنند؟

عطش خرید عراقی ها از بازار ایران ؟

پشتپردهافزایشقیمتارزوفشاراقتصادیبهدولت!

سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی دوشنبه ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۹

راه حل، تغيير روش هاست

من و چند تا کچل دیگه و رؤیاهای 
دزدیده شده!

پوستر

وصيت نامه ی خواندنی و زیبای آلبرت انيشتين
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ورزشی

فوتبال  تیم  سرمربی  ایسنا/خوزستان 
فرهنگ رامهرمز با اشاره به مشخص نبودن 
تکلیف این تیم برای حضور در لیگ دسته 
در  می گویند  ما  به  فقط  گفت:  کشور،  سه 
با  و  چطور  این که  ولی  کنید  شرکت  لیگ 

چه پشتوانه ای شرکت کنیم را نمی دانیم.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  زنگنه  احمد 
برتر  لیگ  مسابقات  تمام  در  اظهارکرد: 
الزمی  حمایت  خاطر  به  خوزستان  فوتبال 
که از ما صورت نگرفت، به نوعی در رامهرمز 
میهمان بودیم و اکنون هم در حالی که تنها 
نماینده استان در مرحله نخست لیگ دسته 
بازه  در  نیز  مسابقات  و  هستیم  کشور  سه 
آغاز خواهد شد،  آبان ماه  تا ۲۵  زمانی ۱۵ 
هنوز تکلیف مان را برای چگونگی حضور در 

این مسابقات نمی دانیم.
حامی  تنها  نیز  گذشته  سال  افزود:  وی 
نهایت  در  که  بود  رامهرمز  شهرداری  ما 
استان  لیگ  قهرمانی  عنوان  به  توانستیم 
برسیم و سهمیه حضور در لیگ سه کشور 

را کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال فرهنگ رامهرمز گفت: 
حضور در لیگ سه مطمئنا هزینه هایی را در 
بر خواهد داشت اما هنوز نمی دانیم کسی از 

ما حمایت خواهد کرد یا خیر. حتی این که 
اصال می خواهند که ما تیم داری کنیم یا نه 
در  می گویند  ما  به  فقط  نمی دانیم.  هم  را 
لیگ سه شرکت کنید ولی این که چطور و 
با چه پشتوانه ای شرکت کنیم را نمی دانیم.
هم  خودمان  واقعا  کرد:  عنوان  وی 
تکلیف مان را نمی دانیم. روز گذشته نیز در 

جلسه ای که با حضور نماینده شهرستان و 
مدیرکل ورزش استان برگزار شد، سرپرست 
داشتند  حضور  باشگاه  داخلی  مدیر  و  تیم 
که  دادیم  ارائه  را  درخواست های مان  که 
البته همه در حد مکاتبات است و نمی دانم 

چیزی در این مکاتبات هست یا خیر.
زنگنه با اشاره به وجود استعدادهای خوِب 

فوتبالی در رامهرمز، ادامه داد: سال گذشته 
چهار تیم از رامهرمز در لیگ فوتبال استان 
حضور داشت که می توان از بین بازیکنان این 
لیگ سه  برای حضور در  تیم خوبی  تیم ها، 
کشور آماده کرد و حتی می توانیم به راحتی 
قهرمان مسابقات شویم اما مهم این است که 
حمایت شویم ولی واقعا نمی دانم از ما حمایت 
خواهند کرد یا نه. به هر حال باتوجه به این که 
افراد خوشبینی هستیم، به حمایت شدن از 

سوی مسئوالن نیز خوشبین هستیم.
فرهنگ،  قهرمانی  از  پس  کرد:  بیان  وی 
شور و شوقی در رامهرمز ایجاد شد و اصال 
تا این حد  فکر نمی کردم قهرمانی تیم مان 
روی جوانان، پیشکسوتان و مسئوالن شهر 
تاثیر بگذارد. خدا کند از ما حمایت کنند تا 
این مسیر را ادامه دهیم. باور کنید خواسته 
زیادی هم نداریم و تنها می خواهیم از بابت 
مسابقات  ورودی  و  ذهاب  و  ایاب  هزینه 
ابتدایی  خیال مان راحت شود. این ها موارد 
محالتی  تیم های  حال  شامل  که  هستند 
رامهرمز  در  که  است  زشت  و  می شود  هم 
لیگ های  در  زیادی  مستعد  بازیکنان  که 
مشکالتی  چنین  با  دارد،  کشوری  مختلف 

مواجه باشیم.

خوزستان استعدادهای فوتبالی فراوانی 
قالب  در  اگرچه  که  استعدادهایی  دارد، 
تیم های پایه و مردمی فوتبال استان، راهی 
برای نمایان شدن پیدا می کنند اما خیلی 
زود به دلیل نبود حامی مالی در حمایت 
از چنین تیم هایی، هدر می روند. هر چند 
مسئوالن این تیم ها با دریافت وام، فروختن 
خودروی شخصی  و ... سعی بر اداره کردن 
سرنوشت  نهایتا  اما  دارند،  خود  تیم های 

برخی از آن ها، چیزی جز انحالل نیست.
فوتبال  تیم  سرمربی  نظری،  محمد 
در  تیمش  که  رامهرمز  مهرگان  جوانان 
با  گفت وگو  در  دارد،  قرار  انحالل  آستانه 
با  مهرگان  جوانان  تیم  اظهارکرد:  ایسنا، 
و  بازیکن سازی  امر  در  درخشان  سابقه 
کسب نتایج مطلوب در لیگ استان و نتایج 
درخشان در ۲ سال اخیر در لیگ زیر ۱۷ 
سال کشور، توانست با اقتدار قهرمان ایران 
جوانان  مناطق  لیگ  در  تیم  این  شود. 
برگزار  رامهرمز  میزبانی  به  که  نیز  کشور 
شد، با اقتدار در پنج بازی خود به پیروزی 
بعد مسابقات صعود کرد  دور  به  و  رسید 
اما به دلیل بیماری کرونا بازی ها تعطیل 

شدند.
سازمان  جدید  تصمیم  با  افزود:  وی 
اواخر  نیز  مناطق  لیگ  بازی های  لیگ 
تیم جوانان  اگر  و  برگزار می شود  آبان ماه 
بگیرد،  مطلوب  نتیجه  بتواند  مهرگان 

به  بار  اولین  برای  و  می کند  تاریخ سازی 
صعود  جوانان  رده  در  کشور  یک  لیگ 
خواهد کرد. این موفقیت دور از دسترس 
به  بازی ها  این که  به  باتوجه  البته  نیست. 
برگشت و حذفی هستند،  و  صورت رفت 
اما جوانان تیم ما  کار بسیار سخت است 
بازهم  می توانند  و  دارند  باالیی  توانایی 

بدرخشند.
مهرگان  جوانان  فوتبال  تیم  سرمربی 
رامهرمز گفت: اما آن چه در این مسیر تیم 
است  مالی  می کند، مشکالت  اذیت  را  ما 
که بزرگترین دغدغه ما محسوب می شود. 
این تیم تاکنون با هزینه شخصی مدیریت 
فوتبالیست ها  از  برخی  کمک  با  و  شده 
دکتر  مرحوم  مثل  خیرین  کمک  و 
شرکت  لیگ  در  سعدی  و  خداکرمزاده 

کرده ایم.
دریافت  با  من  خود  داد:   ادامه  وی 
شخصی ام  خودروی  فروختن  و  وام 
گذرانده ام  را  تیم  امورات  امروز  به  تا 
از  باید  و  ندارم  این  از  بیش  دیگر  اما 
دومین  کنند.  حمایت  بقا  برای  تیم 
و  تمرینی  زمین  نداشتن  ما  مشکل 
زمین های  اجاره  سنگین  بسیار  هزینه 
هزینه های  تامین  همچنین  و  تمرین 
تیم  عوامل  و  بازیکنان   PCR تست 
ذهاب  ایاب  هزینه  این که  ضمن  است. 
شهرستانی  و  روستایی  بازیکن های 

خوراک  و  خورد  سنگین  هزینه  و  تیم 
اضافه  تیم  تقویت  جهت  که  بازیکنانی 

شده اند هم وجود دارد.
مهرگان  جوانان  فوتبال  تیم  سرمربی 
رامهرمز عنوان کرد: تاکنون هیچ تقدیری 
دلیل  همین  به  و  است  نشده  تیم  از 
نشدن،  حمایت  صورت  در  تیم  مسئوالن 
ادامه  از  کافی  بودجه  نداشتن  دلیل  به 
امیدواریم  داد.  خواهند  انصراف  مسابقات 
مسئوالن شهرستانی و استانی از این تیم 
حمایت کنند تا باعث نابودی یک نسل از 

فوتبال نشوند./ایسنا

 مرثیه ای بر ورزش و فوتبال
سال های سال نوشتیم: ورزش را بی ارزش 

نکنید. فوتبال را از ورزش جدا نکنید.
ما  مملکت  در  ورزش  گفتند:  و  گفتیم   
موفقیت های  پرتاپ  سکوی  به  تبدیل 
به  رسیدن  و  امرارمعاش  برای  خاص 
سیاسی  مقام های  و  اجتماعی  کماالت 

بدون خدمت به ورزش شده است.
فضای  به  نفوذ  حال  در  عده ای  نوشتیم: 
خواهی  سهم  باهدف  فوتبال،  و  ورزش 
تصمیم ها  حیاط خلوت  به  آن  تبدیل  و 
خود  مهندسی  انتصاب های  و  تفکرها  و 
اعتبارات  تأمین  مثاًل  بهانه  به  و  هستند 
خاص  مدیران  ورزش،  برای  مالی 
غیرورزشی را به بدنه ورزش می چسبانند. 
مدیریت هایی  چنین  تحمیل  و  جذب  با 
ورزش  پیشکسوتان  و  شایستگان  نه تنها 
بلکه  شد،  نخواهند  گرفته  کار  به  و  دیده 
برای  ساز  طلبکار  سیستم  بدهکارترین 

ورزش و فوتبال را رقم می زنند.
فوتبال  و  این ورزش  داد  به  زدیم:  فریاد 

دالل های  نفوذی ها،  غریبه ها،  برسید؛ 
چسبیده به ورزش از قهرمانان و اسطوره ها 
معروف تر  ورزش  واقعی  پیشکسوتان  و 

شده اند؛
اما هیچ کس ککش هم نگزید!

هیچ گوشی که باید بشنود، به عمد یا بنا 
به مصلحت، هرگز نشنید.

ورزش و فوتبال را آن قدر زدند و زدیم و 
کوبیدن و اجازه داده شد وارد حاشیه شود 
بعدازآن  و  جنجال  به  تبدیل  حاشیه  که 
بن  و  بیخ  از  اینک  و  فساد  و  آلودگی  به 

در مسیر تباهی و تعلیق قرارگرفته است.
هر  شد،  بیشتر  بی محلی  نوشتیم  هرچه 
آنچه گفتیم به بدبینی و تضعیف و تخریب 

و باج خواهی تفسیر کردند.
 حاال قلم ورزش باکلی ناگفته و نانوشته 
فوتبال  و  ورزش  فعلی  وضعیت  زمینه  در 
باقی مانده است و نمی داند چه گونه بنویسد 
که تأثیرگذار باشد. از چه نوع ادبیات قلمی 
ورزش ارزشی استفاده کند و کدام رسالت 
قلم ورزش را مدنظر قرار دهد که گرفتار 

اتهام رذالت قلم فروشی نشود.
به  را  انشایی  و  ادبیات  نوع  چه  قلم  این 
تصمیم گیرنده  حضرات  که  گیرد  کار 
فوتبال  و  ورزش  فضای  در  شود  باورشان 
عالوه بر حاشیه و فساد و تبانی و داللی 
و زیراب زنی و جادوگری، اینک پای دعا و 
احکام  برای صدور  بند  زبان  و  دعانویسی 
پیدا  رواج  هم  فوتبال  و  ورزش  مدیریتی 
نوشت:  باید  که  اینجاست  و  است!  کرده 

امان از این ورزش و فوتبال.
 سید مهدی ابوس

نکوداشت شادروان رشیدی نسب
 

نمایش عزت و مرام ارزشی ورزش
چه زیبا حضوری در فراغ دوست

رضا  زنده یاد  درگذشت  روز  سومین  مناسبت  به  امروز 
و  فوتبال  ارزشی  پیشکسوت  خبرنگار  نسب  رشیدی 
پخش  ملی  شرکت  زیبای  بسیار  سالن  خوزستان،  ورزش 
فرآورده های نفتی منطقه خوزستان میزبان اهالی ورزش و 

فرزندان مرحوم رشیدی نسب بود.
چه زیبا حضوری و چه باشکوه برگزار گردید این مراسم 
به  نکوداشت  این  که  نوشت  میتوان  جرات  به  نکوداشت 
به یک همایش  نام مرحوم رشیدی نسب  برکت و حرمت 

همدلی و رفاقت تبدیل شده بود.
 همه آمده بودند تا به طریقی ضمن همدردی با فرزندان 
خوب،  انسانهای  که  بگویند  حضورشان  با  نسب  رشیدی 
خادمین صادق و پیشکسوتان ورزش، هم چنان قابل تقدیر 

و همیشه یادشان در دلها باقیست.
در فراخوانی که منتشر و رسانه ای شده بود شروع مراسم 
ساعت ۱۴ اعالم گردید، اما از ساعت ۱۲۴۵ تردد به سمت 
سالن محل برگزاری نکوداشت آغاز شد. بچه های حراست 

شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان به اتفاق 
مدیران و دیگر پرسنل آن با خوش رویی و بهترین استقبال 
رضا  آقا  حرمت  به  لبیک گو  دوستداران  کردند.  میزبانی 

رشیدی نسب، یکی بعد از دیگری وارد شدند.
دکتر مک ولی از شهرداری آمد، بعدازآن حاج نبی شولی 
دبیر هیئت فوتبال خوزستان به همراه حاج یابر نبهانی و علی 
پور افشار به نمایندگی از هیئت فوتبال خوزستان به جمع 
هیئت  ریاست  ترابیان  جناب  هم چنین  پیوستند.  حاضرین 
فوتبال کالنشهر اهواز و جناب بابادی رئیس کانون مطبوعات 
سعید  احمدیان،  محمد  و  سالمی  حسن  حاج  خوزستان، 
خانم  سرکار  مزرعاوی،  عبد  نریموسی،  مسعود  و  سعودی 
به سالن  ورودشان  با  فرهاد عجمیان  ناصرین،  امین  زنگنه، 
صفای خاصی به سالن داد و گفتگوی خیرمقدمی گرم شده 
بود که با ورود دو فرزند مرحوم رضا رشیدی نسب به همراه 
عمویشان به یکباره بغض و غم خاصی بر فضای سالن حاکم 
شد و همه حاضرین با تسلیت گویی به یادگاران آقا رضا انحا 
را به طرف جایگاه ویژه هدایت کردند. تکمیل کننده حاضرین، 
حضور صمیمی دکتر ابراهیم نصیری معاونت اداره کل ورزش 
و جوانان خوزستان بود که با صلوات حاضرین مورد استقبال 
قرار گرفت. بعدازآن توسط حاج آقا بروایه پیشکسوت فوتبال 
اهواز آیاتی چند از کالم دلنشین قرآن قرائت گردید و سپس 

ارزنده فوتبال خوزستان  سیاوش بختیاری زاده پیشکسوت 
به عنوان میزبان مراسم و به نمایندگی از طرف دکتر نجفی 
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان 
سخنانی در وصف مقام و حفظ حرمت پیشکسوتان و منش 
ارزشی  پیشکسوت  خبرنگار  نسب  رشیدی  رضا  زنده یاد 

خوزستان بیان نمود.
بعد از آن، از طرف شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
فرزند مرحوم رضا رشیدی نسب  دو  به  خوزستان هدایایی 
اهدا گردید و در پایان این نکوداشت بزرگ و کم نظیر دوتیم 
فوتسال رسانه ورزش خوزستان و پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خوزستان به یاد مرحوم رضا رشیدی نسب خبرنگار 
پیشکسوت ورزش خوزستان یک دیدار دوستانه برگزار کردند 

که نتیجه نهایی این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت.
بهر حال حضور باصفا و به دور از هرگونه تشریفات تجملی 
دیگر  بار  نسب،  زنده یاد رضا رشیدی  نکوداشت  مراسم  در 
خوش مرامی  و  اخالقی  ارزشهای  محل،  ورزش  کرد  ثابت 
ایست و بنده به عنوان کوچک و خادم همه اهالی ورزش و 
پیشکسوتان از همه آنهایی که دعوت را لبیک گفتند و با 
حضورشان فضای سالن محل نکوداشت را مزین و سرشار از 

معرفت و مرام ارزشی ورزش نمودند تشکر می کنم.
سید مهدی ابوس

سفر به کوهستان
از  گرفتن  فاصله  و  آرامش  برای  جایی  همیشه  کوهستان 
و  کوهستان  به  سفر  است.  روزمره  زندگی  تنش های  و  هیاهو 
هم  و  است  ورزش  هم  که  است  کارهایی  از  یکی  کوهنوردی 
طبیعت گردی، آرامش و لذتی که صعود به قله دارد را فقط یک 
کوهنورد می فهمد. هوای پاک، طبیعت بکر و آرامش کوهستان 
به سمت خود  بارها  را  از عواملی است که دوستداران طبیعت 

دعوت می کند. فقط کافیست یک بار امتحان کنید.
تنها  و ورزشی لذت بخش است که  کوهنوردی، طبیعت گردی 
را درک می کنید. سفر کوهستان  آن  باشید  قله رسیده  به  اگر 
برای  هم  که  است  ماجراجویی هایی  هیجان انگیزترین  از  یکی 

سالمتی جسم مفید است و هم برای سالمتی روان.
- کوهنوردی

در کوهستان، انواع شرایط آب و هوایی را تجربه خواهید کرد. 
برف، تگرگ، آفتاب، باد، ابر، باران و طوفان می تواند تنها در یک 
روز اتفاق بیفتد. داشتن تجهیزات ضروری، وسایل ایمنی و آب 
و مواد غذایی به میزان کافی، این اجازه را به شما خواهد داد تا 

لذت بیشتری از کوهنوردی ببرید.
 - لوازم کوهنوردی و ضروریات سفر به کوهستان

وسایل ضروری کوهنوردی، بر اساس فصل و مسافتی که قصد 
را  شب  دارید  قصد  اگر  است.  متفاوت  دارید،  را  آن  پیمایش 
بیشتری  تجهیزات  است،  سرد  هم  هوا  و  بمانید  کوهستان  در 
دارید،  را  تابستانی  اگر قصد صعود یک روزه  اما  است؛  موردنیاز 

تجهیزات شما سبک تر و متفاوت خواهد بود.
برای سفر به کوهستان و مخصوصاً مسیرهایی که قباًل تجربه 
نکرده اید و یا مسیرهای کم رفت و آمدی هستند، حتماً از فردی 

به عنوان راهنما کمک بگیرید تا شما را همراهی کند.

- لوازم کوهنوردی
 وسایل عمومی کوهنوردی: باتوم، کفش کوهنوردی، کوله پشتی 
نقاب دار،  آفتابی، کاله  زیرانداز، کرم ضدآفتاب، عینک  مناسب، 
چکش، دستکش، جوراب اضافی، طناب، چراغ قوه و قطب نما هم 
از دیگر موارد مهمی هستند که در چنین سفری نباید فراموش 
شوند. همچنین کمک های اولیه و داروهایی که استفاده می کنید 

را فراموش نکنید.
- لوازم کوهنوردی

و مواد غذایی: در کوهستان، ممکن است دفعات خوردن  آب 
شما افزایش پیدا کند اما حجم آن کاهش یابد. آب و مواد غذایی 
پیشنهاد  شما  کوهستانی  سفر  برای  هم  میوه ها  و  قند  حاوی 
می شود. تعریق زیاد حین کوهنوردی، یکی از دالیلی است که 
آب  ضرورت  دالیل  دیگر  بنوشید.  آب  حتماً  که  دارد  ضرورت 
در کوهنوردی شامل: کاهش خستگی، پیشگیری از سرمازدگی، 
جلوگیری از ارتفاع زدگی و تأثیرات ناشی از تغییر فشار و کمبود 

اکسیژن.
فاسدشدنی  دارید،  همراهتان  که  غذایی  مواد  کنید  سعی 
داشته  همراه  پروتئین  حاوی  سبک  و  ساده  غذاهای  نباشند. 
باشید. میوه ها، آجیل، خشکبار و شکالت را فراموش نکنید. برای 
جبران انرژی صرف شده حین صعود، می توانید از سیب زمینی 

پخته و یا نودل استفاده کنید.
صبحانه مهم ترین وعده غذایی شما در کوهستان خواهد بود. 

سعی کنید صبحانه ای مفصل برای خود تدارک ببینید.
- لیست لوازم کوهنوردی زمستانی

بیشتری  تجهیزات  متغیر،  و  سرد  آب وهوای  و  زمستان  در 

طوفان،  کاله  یخ شکن،  پانچو،  گورتکس،  بود.  خواهد  موردنیاز 
گتر، چند دست لباس گرم به ویژه جوراب اضافی از ضروری ترین 

ابزارهای زمستانی کوهنوردی هستند.
شبمانی  برای  به ویژه  کوهنوردی  ضروریات  دیگر  از  هم  چادر 
است. انواع متفاوتی چادر وجود دارد که سبک و مطمئن هستند.

- وسایل کوهنوردی زمستانی
وسایل گرمایشی: همیشه لباس اضافه همراه داشته باشید. در 
وجود  شدید  هوایی  و  آب  تغییرات  احتمال  همیشه  کوهستان 
دارد. همچنین درصورتی که بارندگی شود، ممکن است نیاز به 
تعویض لباس باشد. جوراب ها و کیفیت آن ها از اهمیت بسیاری 
پاها در زمستان،  از یخ زدن  برای جلوگیری  برخوردار هستند. 
حتماً الزم است ۲ جوراب داشته باشید و بین آن ها هم از الیه ای 
پالستیک استفاده کنید. کیسه خواب و لباس های اضافی، در این 

سفر کاماًل ضروری است.
 خوب است لوازم جهت یابی هم با خود ببریم، البته به آن شرط 
که استفاده از آنها را هم بدانیم یا بیاموزیم، چون در کوهستان 
باکسی که  یا  پیدا کنیم. خوب است  نیاز  آنها  به  دارد  احتمال 
را  شیوه های جهت یابی  یا  شویم  همراه  دارد  را  کار  این  تجربه 

بدقت بیاموزیم. کیف کمک های اولیه را هم همراه خود ببرید.
در کوهستان برای درمان بریدگی ها، گزیدگی و هرگونه آسیب 
داشتن  همراه  می کنید.  پیدا  احتیاج  لوازم  این  به  صدمه  و 
و  نیز مفید  بخوبی روشن کند  را  اطراف  بتواند  چراغ قوه ای که 
گاهی ضروری است. همچنین عالوه بر لباس مناسب، پوشیدن 
کفش مناسب را فراموش نکنید. در این مورد هم می توانید از 
فردی متخصص مشورت بگیرید و کفش مناسب را انتخاب کنید.

در پایان:
پیشنهاد می شود برای جلوگیری از آفتاب سوختگی و همچنین 

گزیدگی از سوی حشرات، بدن خود را کاماًل بپوشانید.
عالوه بر این سعی کنید در ارتباط با طبیعت، مسئوالنه برخورد 

کنید و اجازه ندهید آسیبی به آن برسد.
نکته دیگر هم این که اصول ایمنی را به ویژه در فصل سرما و 

یخبندان فراموش نکنید.
و  دارد  را  خودش  خاص  فرهنگ  کاری،  هر  که  باشد  یادتان 
کوهنوردی و سفر به کوهستان هم از این قاعده مستثنی نیست. 
تالش  محیط زیست،  و  طبیعت  به  احترام  کوهستان، ضمن  در 
کنید تا فرد مفید و یاری گری برای همراهان خودتان و دیگر 

کوهنوردان باشید.
سفر کوهستان

و کاروان شترهای برف به دوش
نشسته دیر زمانی سپید باالپوش

نگاه باز سپهر و سرای پهنی دشت
سکوت دره سکونی زصخره های چموش

سرود باد و غریو و نهیب طوفان ها
طنین موج صدایی که کرده هردم گوش

 ودشت چشم به راه نوای هر چشمه
 که جان تشنه ز جوی اش به جرعه نوشانوش

 به سنبران، گل گهر و گل گل و چال کبود
و کلجنوی ستیغ کشیده سرد و خموش

 قطار خاطره ها را به خواب می بیند
سکوت خفته ز کوهسار پر خروش

عرض سالم و ادب احترام خدمت همشهریان عزیز، کسب 
عرض  تبریک  رامهرمز  ورزشی  جامعه   به  را  موفقیت  این 
می کنم و امیدوارم این موفقیت همانند قهرمانی تیم فرهنگ 
و  رامهرمز  ورزش  در  بلندی  باعث جهش  که  سال ۹۲  در 
تأمین امکانات برای کل ورزشکاران رامهرمز توسط نماینده 
پیگیری های  و  بهمئی  دکتر  آقای  جناب  شهرستان  وقت 
ریاست اداره ورزش وقت جناب آقای آلبومراد گردید امسال 

هم شاهد افزایش امکانات برای ورزش شهر شود.
مسابقات لیگ برتر استان که باحضور ۱۵ تیم بصورت رفت و 
برگشت برگزار گردید و رامهرمز با ۳ تیم بیشترین سهمیه در 
استان رو داشت بصورت منظم برگزار و باتوجه به شیوع ویروس 
کرونا در فاصله ۶ هفته به پایان مسابقات بدلیل اختالف فاحش 
با تیمهای بعدی و باتوجه به فرصت کمی که  تیم فرهنگ 
هیئت فوتبال استان خوزستان جهت معرفی نماینده استان به 
لیگ ۳ داشت بعنوان نماینده استان در فصل جدید مسابقات 

لیگ ۳ به فدراسیون فوتبال معرفی شدیم.
در طول مسابقات عده ای از دوستان و خیرین در تهیه البسه 

تیم با ما همکاری داشتند؛ و بیشترین حمایت توسط شهردار 
محترم رامهرمز جناب آقای مهندس صفری، معاونین ایشان 
اعضای  خواجه زاده،  مهندس  و  خدارحمی  مهندس  آقایان 
محترم شورای شهر و مسئول زمین چمن شهرداری آقایان 
غالم قناد و سپس آقای مجید علیزارع، مسئول دفتر شهردار 
جناب آقای حسین امیریان انجام گرفت که جا دارد از همه 

این عزیزان و پرسنل زحمت کش شهرداری تشکر نمایم.
آقای  جناب  شهر  جوانان  و  ورزش  اداره  محترم  ریاست  از 
کیومرث اقلیمی که در نیم فصل دوم مسابقات بخاطر مشکالت 
بوجود آمده ورود کردند و مشکالت تیم رو در مسابقات داخلی 

برطرف کردند هم نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
از بازیکنان زحمتکش و بی ادعا که باوجود تمامی مشکالت 
بدون دریافت هیچگونه پول با مجموعه همکاری داشته و 
در بازیهای بیرون شهر با وسیله شخصی همراهی مان کردند 

ممنون و سپاسگزارم.
دهدشتی،  مهدی  آقایان  فنی  کادر  در  همکارانم  از 
رضا  ابوالعباسی،  مهرداد  سرکهکی،  تورج  علیزارع،  مجید 

صدریان،  اسماعیل  آقای  تیم  زحمتکش  سرپرست  نظری 
آقایان  تدارکات  ابوالعباسی،  محمدرضا  آقای  تیم  پزشکیار 
آقایان  رسانه  اصحاب  از  و  ابوعلی  و حسین  کرویی  عرفان 
محمدعلی یوسفی، یوسف مداحیان، رامین زارعی، کوروش 

کمایی نهایت تقدیر و تشکر رادارم.
سال  در  رو  عملکرد  بهترین  مشکالت  تمامی  باوجود  ما 
بهترین خط  باخت  کمترین  برد  بیشترین  داشتیم  گذشته 
دفاع آقای گل مسابقات نشان دهنده صالبت تیم در مسابقات 
بوده واالن انتظار داریم مسئولین شهر از این مجموعه حمایت 
لیگ دسته سوم  بتوانیم در فصل جدید مسابقات  تا  کنند 
کشور باقدرت شرکت و انشاهلل جواز حضور در مسابقات لیگ 

دسته دوم کشور را در سال بعد بدست آوریم.
طول  در  که  عزیز  همشهریان  هواداران،  پیشکسوتان  از 
سپاسگزارم،  و  ممنون  کردند  حمایت  تیم  این  از  فصل 
بتوانیم  عزیزان  این  باراهنمایی  جدید  درفصل  انشااهلل 
نماینده شایسته ای برای فوتبال رامهرمز و آستان خوزستان 

در لیگ دسته سوم کشور باشیم.

نمی دانم چگونه باید در لیگ ۳ شرکت کنیم
از گرفتن وام تا فروختن خودروی شخصی  

برای اداره تیم فوتبالی

گفتیم و نوشتیم اما دریغ از تأثیر؟

احمد کردزنگنه سرمربی تیم فوتبال فرهنگ شهرداری رامهرمز:
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استاد  کوچ  خبر  شنیدن  با  دیروز  از 
اینها و بیشتر  شجریان به سرای امن ابدی، 

در ذهنم رژه رفته اند.
حتماً خوانده یا شنیده اید که بر اساس اثر 
پروانه ای بال زدن یک پروانه در نقطه ای از 
دیگر  نقطه  ای  در  را  توفانی  می تواند  جهان، 

بیافریند!
که  می کند  اشاره  این  به  پروانه ای  اثر 
آشوبناک  سیستم  یک  در  کوچک  تغییری 
می تواند به نتایج وسیع و پیش بینی نشده در 
ستاده های سیستم منجر گردد و این سنگ 
بنای تئوری آشوب است. خیلی پدیدارها از 

این  با  می توانیم  را  تغییرات جوی  تا  بورس 
که  روزی  سه  دو  این  در  کنیم.  تفسیر  اثر 
فرزند ایران _ استاد شجریان _ حال خوبی 
نداشت باران باریده و می بارد. از غروب دیروز 
که  حاال  تا  درگذشت  ایران  آواز  خسرو  که 
آسمان  است،  آدینه  بامداد  نزدیکی های 
آشوبناک، آذرخش و باد و باران را به بندگی 
گرفته تا حداقل هوای تهران دگرگون شود. 
اینها  ایران را نمی دانم( معتقدم  )باقی نقاط 
شجریان  استاد  شدن  آسمانی  پروانه ای  اثر 

است. این بشارت های باران، مبارک باد!
وقتی هنرمند باشی برای دیده شدن الزم 

نیست حتی تریبونی داشته باشی و یا رسانه 
برایت  یا  کنی  هیاهو  بی آنکه  عده.  و  عده  و 
تدارک هیاهو ببینند بر دل ها می نشینی. به 
زاینده  چشمه ی  هنر  سعدی:  حضرت  قول 
است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت 
بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت 
صدر  بر  و  بیند  قدر  رود  که  جا  هر  است، 

نشیند و بي هنر لقمه چیند و سختي بیند.
بر  توجیهی  بی هیچ  سال ها  که  آنان 
گرفته اند،  سخت  بوم  و  مرز  این  هنر  اهل 
به  را  خیابان  فالن  نام  یا  نداده اند  مجوزشان 
نامشان نیاراسته اند یا به رسانه های خودشان، 
دعوتشان نکرده اند و نمی کنند تا مردم بیشتر 
تازه  جان  آنها  باحال خوش  و  بشناسندشان 
بورزند،  فخر  بودنشان  ایرانی  به  و  کنند 
روسیاه اند و نابکار. در این خاک فرهنگ خیز، 
شجریان یک از هزاران بزرگانی است که بخت 
فرهنگ  سرزمین  اینجا  داشت.  شدن  دیده 
شریف ها و جلیل شهنازهاست که رخ در نقاب 
خاک می کشند و جامعه سال هاست که آنها را 
ندیده، نسل های نو نمی شناسدشان تا الگویی 
گیرند و... این جماعت تنگ نظر، کی سر عقل 

بیایند خدا داند.
نماند.  برایمان  سرمایه ای  که  کوشیده اند 
کشتند  یک جور  را  اجتماعی شان  سرمایه ی 
دیگر  جور  را  ملت  نمادین  سرمایه های  و 
می زنند؛ اما زنده یاد شجریان آنقدر بر چکاد 
خیال  که  می درخشد  خاک  این  فرهنگ 

حذف او واقعیت را هرگز نمی بیند. شجریان 
یادگاری  و حافظ  و سعدی  مولوی  همچون 
است در این گنبد دوار برای ایرانیان دیروز، 

امروز و فردا.
که  آدمی  پاک سرشت،  آدم  باهنر،  آدم 
شور  و  صفا  و  مهر  از  که  دارد  ریگی  مرده 
بر  خود  از  میراثی  که  آدمی  است.  سرشار 
جای نشانده، حتی یک تاک انگور یا کارخانه 
مرده  که  می برید  گمان  آیا  هنری  اثری  یا 
است. نه. هرگز! او جاری است. مرگ را برای 
اینان مرگ مرسوم نپنداریم. شجریان هم با 
آنچه کشت و کاشت و درود، زنده است، هم 
باجذبه و عالقه ای که مردمان این دیار با او 
عشق  با  روزاروز  دل هایمان  ای کاش  دارند. 

زنده شود که هرگز نمی ریم.
خرد؛  است  کاری  نه  خواجه  چنین  مرگ 
در  حتی  تأثیرش  نیز  اندازه  همان  به  و 
شرایط کرونایی امروز بزرگ است. دیروز که 
شبکه های اجتماعی را با ولع همیشگی این 
روزهایم با حسرت و آرزوی خام خبر بزرگ 
بیشترین  تقریباً  می کردم  ورانداز  خوب، 
آشنایانم را متأثر از این فقدان دیدم. هنرمند 
بمیرد، سوگش  اگر  آن حتی  عام  مفهوم  به 
جشن هنر می شود. خوشحالم که توجه امروز 
و فردایمان به استاد شجریان، پاسداشت هنر 
و فرهنگ و تاریخ و تمدن شکوهمند هزاره ای 

ایران خواهد شد. همان که او می خواست.
یاد او با من است و دیرنده ست...

در این عهد وفاسوز چه می توان ریخت که 
از جنس نَفس  ِ ُقدسی او باشد و همچون او 
در این دیرسال های سخت و ناساز و دمسوز، 
بانِی تسبیِح ملَک بماند و احیاِی اِنس و پری 

در کار کند.
ذکر جمیل شجریان و شهپِر صَیت ِ سخن 
و صفیِر صوت و صدایش، »که در افواه عوام 
رفته«،  فرا  زمین  بسیط  در  و  است  افتاده 
در  او  بی بدیل  هنرمندِی   جهت  به  تنها 
دردمندی  و  دلیری  به  بلکه  نبود؛  موسیقی 
و زمان شناسِی او نیز راجع بوده که در گوهر 

هنرش آمیخته و ماندگار شده است.
او در کنار هنرآوری، از دآلوری و دیده ورِی 
هم زمان، بهره ها داشت و ازاین رو، رواست اگر 
فخر آن هنر باشد و انگشت ِکش هنرشناساِن 
دردمند و درمان جویاِن هنرپرور این ُملک و 

ملِت همواره محروم اما محترم.
ارغنوِن  و سرزمینی که  زمینه  و  زمانه  در 
آسمان،  و  است  هنر  اهل  رهزن  فلک،  سازِ  
ِدماغ  و  دل  و  می شکند  هنر  ارباب  ِکشتی 

در  قدرت،   ارباب  از  پاره ای  ِمزاج  و  میل  و 
مواجهه با این هنر و آالت و بساط مربوطش، 
از  احوال کژطبع، آدمیان طرب ستیز و  کم 
بود  ه ایم  شاهد  نیست،  زهدفروش  عبوسان 
پهنه ی  او در  وفای  و آهنگ  آواز  که صفای 
کوچه ساری  و  هولناک  کویری  این چنین 
صبح آور  و  مقدار شب شکن  چه  سکوت زده، 
و الجرم  بیدادسوز  است؛  بوده  امیدآفرین  و 
و  پارسی زبانان  جهاِن  جان  آرام   رفته رفته 

پارسی باناِن جهانِ مان.
لسان  به  که  نبود  این  به  تنها  او،  فضیلت 
هنر  چندین  به  وسیعاً  عزیز،  همیشه  حافظ 
و  رندی  و  عاشقی  از  است؛  آراسته  ِشریف 
آموزگاری  تا  گرفته  هنردانی  و  نظربازی 
و  نغمه پردازی  و  سازسازی  و  بازرگانی  و 
ِز  قران  از  تصنیف سازی؛  و  آهنگ سازی 
و  دین داران  از  دل  و  گرفته  خواندن  بر 
و  کاشتن  گل  تا  بردن  توامان،  دلزندگان، 
 ... و چه  و چه  گل زدن و خالصه خطاطی 

دانستن!

صورت،  لطِف  و  صوت  هنر  کنار  در  بلکه 
و  چاالکی  و  سریرت  پاکی  و  سیرت  ُحسِن 
او  بلندهمِت  زمان شناسِی   و  بی باکِی همت 
اصیِل  و  اصلی   ِ گوهره ی  بود؛   متعالی  نیز 
جانانه و جاودانه و جادوانه شدِن نقش و نام 

و نشان او. 
دلیری و دلبری کردن ِ توامان، کاری است 
کارستان که به دست بخت هر جوینده و ره 

پوینده ای نمی رسد. و هرکه را نمی ِسزد.
کاستن از دردمندِی رنجوران و 

هم آوایی با رنجش  دردبندان  و 
ازاین سو: 

خانه ی  و  ساختن  بلند  را  جان  آشیانه ی 
این   ِ هوس  هوای  دمیدن  از  را  خویشتن 
فراِز  بر  را  قناعت  قاف  و  نپرداختن،  آن  و 
مردارخوار  کرکسان  جوالنگِه  که  دشتی 
دانِی  آدب  حال،  عین  در  و  نگزیدن؛  است 
را  بی بدیل  و  به جا  عزِت  و  تواضع  مقام 
کافی  مثال،  شاهِد  یک  همین  آموختن؛ 
است که ذیل نامه، نوشته و مقدمه های آثار 

خود، هربار می آورده است:
»خاک پای مردم ایران: محمدرضاشجریان«

و  »خس  را  خود  رندانه،   ، جایی  حتا  و 
خاشاک«هم نامیدن!

»گویند   سعدیا   به چه بَّطال مانده ای/ 
سختی مَبر که وجه کفافت معین  است
 یک چند اگر مدیح کنی کامران شوی/
صاحب هنر که مال ندارد تغابن است«

با مناعت و آزادگی و بی نیازی  و سعدی  
و جان افرازِی نمونه وارش که توگویی همین 
دستگاه  به  عنایت  و  بی حاجت  شجریان 
دیگر  و  سیما  و  صدا  طویِل  و  عریض 
سازمان های تبلیغاتی ِ متکی به قدرت است؛ 

پاسخ می دهد:
»آری َمَثل به کرکِس ُمردارخور زدند/

سیمرغ را که قاِف قناعت نشیمنست
صدگنج شایگان به بهای ُجوی هنر/

منت بر آن که می دهد و حیف بر منست«
مه زا  رحیمی
۲۰ مهر ۱۳۹۹

»کودک آزاری  کتاب 
معصومه  نوشته  جنسی« 
تدین  نازنین  معرف وند، 
غزاله  و  نجف آبادی 
مسعودی است. نویسندگان 
این کتاب تالش کرده اند تا 
تشخیص،  رویکردها،  به 
درمان  و  پیشگیری 
بپردازند.  جنسی  قربانیان 
جنسی«  »کودک آزاری 
و  پیچیده  پدیده ای 
از  بسیاری  است.  دردناک 
جنسی  کودک آزاری  موارد 
مختلف  دالیل  به  دنیا  در 
گزارش نمی شوند. بی تردید 
گزارش نشدن کودک آزاری 
جنسی به معنای این نیست 
برای  اتفاقی  چنین  که 

کودکان نمی افتد. 
نشدن  گزارش  واقع  در 
کودک آزاری جنسی به این 
مورد  که  کسانی  معناست 
گرفته اند  قرار  جنسی  آزار 
خدمات  و  کمک  به  نیاز  و 
دریافت  از  دارند،  حرفه ای 

خدمات بی بهره می مانند و برای سال ها آثار ناشی از این 
تجربه سهمگین را تحمل می کنند.

جنسی  کودک آزاری  از  پیشگیری  دلیل  همین  به   
شناخته  آن  با  مقابله  برای  راهبرد  مهم ترین  به عنوان 
اخیر  سال های  در  که  است  خوشحالی  جای  می شود. 
تعدادی از مددکاران اجتماعی، پیشگیری از کودک آزاری 
جنسی را با آموزش به والدین و کودکان، در دستور کار 
خود قرار داده اند. در این کتاب سعی شده است مهم ترین 
و اساسی ترین مسائل مربوط به آزار جنسی بررسی شود تا 

کتاب کارآمدی برای والدین 
و مربیان باشد. 

آمده  کتاب  از  بخشی  در 
است: »تعریف کودک آزاری 
چالش  بسیار  جنسی 
اسناد  در  و  است  برانگیز 
متفاوتی  تعاریف  مختلف 
کرده اند.  ارائه  آن  از 
تعریف  مورد  در  عدم توافق 
حتی  جنسی  کودک آزاری 
موجب  موارد  برخی  در 
به  خدمات  ارائه  می شود 
جنسی  آزار  که  کودکانی 
را تجربه کرده اند، با مشکل 

مواجه شود. 
کتاب  این  اول  فصل  در 
ازجمله  کلیدی  مفاهیم 
کودک آزاری جنسی تعریف 
شده اند. گزارش شیوع این 
تحت تأثیر  دنیا  در  پدیده 
کودک آزاری  تعاریف  تنوع 
در  دارد.  قرار  جنسی 
شیوع  همچنین  اول  فصل 
جنسی  کودک آزاری 
گزارش شده است و سپس 

آثار و نشانه های کودک آزاری جنسی معرفی شده اند. 
تبیین  به  که  نظریه هایی  و  رویکردها  دوم  فصل  در 
به طور  می پردازند،  آن  درمان  و  جنسی  کودک آزاری 
مبنای  نظریه ها  و  رویکردها  این  مرور شده اند.  مختصر 
توصیه  اجتماعی  مددکاران  به  که  هستند  اقداماتی 
شده است به منظور ارزیابی، تشخیص و درمان کودکان 
آزاردیده جنسی انجام دهند.« انتشارات روزنه این کتاب 
را در 266 صفحه، به بهای 49 هزارو 500 تومان منتشر 

کرده است.

»مرغ ِ سحر از ناله فراتر، زد و رفت
با ساز ِ فلک پرده ی دیگر زد و رفت

آه ای وطن ِ غمین ِ داغ آگینم
آن خسرو آواز ِ تو هم پر زد و رفت!«

شاعر: رحیمی رامهرمزی
»از شعله ی سرکش ِستم می ترسم

از این همه هیمه روی هم می ترسم
آن اّره ی دسته چوبی باغم که

از عاقبت ِکار ِخودم می ترسم!«

نثر ادبی
به  و  بنشینی  خودت  کنار  طوالنی  ساعت های  می توانی 
آرزوهای دست نیافتنی ات فکر کنی و لحظه های خاکستری ات 
گریبان  در  سر  و  ببری  دلتنگی  هولناک  شب  پیشباز  به  را 
عشق  کریِم  دست های  نگذاری  و  بگذاری  همیشه ات  اَندوه 
گره از بغض هزارساله ات بگشاید تا روح خسته ات در برهوت 
تنهایی ات افسرده تر از بوفی کور در سکوت سنگی ات به انتظار 

مرگ بنشیند.
ترانه ای  هیچ  صدای  ترنم  را  بسته ات  گوش  که  اَفسوس، 

نگشوده اَست!
بر گور کهنه ی  فراموشی  غبار  و  اِنگار سالها ست مرده ای 

بی کسی ات نشسته است!
گوش کن صدای باران! 

برخیز و پنجره ات را بازکن،نسیم دوباره عطر شب بو آورده، 
برخیز و پیراهن تازه ات را بپوش و رو به روی آینه بایست ، 
موهای آشفته ات را شانه بزن ، دست دلت را بگیر و زیر باران 
ببر بگذار روِح تشنه ات را طعم شّفاف باران سرمست کند شاید 
بابونه ای تو را  زیر چتر لحظه های خیس  شمیم رهگذر گل 

باران عاشق کرد!
رحیمی رامهرمزی

از نم نم موسیقی مستم باران است،
با عالم باال پیوستم باران است.

گرد و غبار از من می شوید گرماگرم،
پنجره را واکردم و بستم باران است.

کولی ها را با هم می خوانند آواز،
مست اند آنان یا من مستم؟ باران است.

ُرستن، َرستن با این نم و دم مشکل نیست،
روییدم هر جا که نشستم باران است.
سبز و جوانم هم تر و تازه هم شاداب،

ُرستم و َرستم ُرستم و َرستم باران است.
از تو که افالکی تو که باالیی آمد،

تا من که بر این خاکم و پستم باران است.
می گوید: من پاکم و می شویم ناپاک،
باده بیاور، توبه شکستم باران است.

قدمعلی سرامی
ها! کیستم من؟ نمره ِي بیست. 

باالتر از من، نمره اي نیست.
یک روز، با سر صفر بي بـاک، 
نـزد دو آمد فرز و چـــاالک.

گفت: این گره را اي سـرافراز! 
از کـار من، کي مي کنـي باز؟

من، صفر پوچم، بي تو هیچم. 
تا کـي به گرد خود بپیـــچم؟
دور از تو وقتي مي نشینــــم، 

از نـمره ها، پایین تریـــــنم.
چون در کنارت مي کنم زیسـت، 

باالتر از مـن نمره اي نیست.
تو، میزبان، من میهمانـــــم، 

بگذار پهلویـت بمانـــــــم.
آیا مرا مي راني از خویـــش، 
یا پاره اي مي داني از خویش؟

دو گفت: خوش مي آیي از راه، 
با من بمان! اي یــار دلخواه!

القّصه، آنـــان از دل و جان، 
با یکدگر بستند پــــــیـمان.
شد مادرم صفر و پــــدر دو، 
من زادم از پیوند هـــــر دو.

از این سر  و از آن سـرم من، 
از هردوشان باالترم مـــــن.
پایین ترین، باالترین اســت، 
افسون با هم بودن این است!

استقبال مربیان باشگاه های کتابخوانی رامهرمز از 
کتاب »ملوک« نوشته فرشید شیروانی /

دبیرخانه جام باشگاه های کتابخوانی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی رامهرمز  مهرماه ۹۹

اهدای مدالی جهانی به استاد شجریان

سازمان جهانی مالکیت معنوی )وایپو( مدال خالقیت این 
استاد  گران سنگ  دستاوردهای  عمر  یک  پاس  به  را  سازمان 
فرهنگ  و  سنتی  موسیقی  حوزه  در  شجریان  محمدرضا 

فارسی، به مرحوم استاد شجریان اعطا کرد.
دال خالقیت وایپو به هنرمندان اثرگذاری که سهم به سزایی 
در توسعه فرهنگی و هنری ایفا کرده و ابتکارها و فعالیت های 
آنها تاثیر شایانی بر ارتقای احترام به آثار خالقانه داشته اند، 
ایفای  به جامعه هنری و ظرفیت  الهام بخشی  اهدا می شود. 
نقش به عنوان یک الگو برای هنرمندان، از معیارهای اعطای 

این مدال است.
 

شعر استاد شفیعی کدکنی برای در گذشت 
استاد شجریان

بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد
وطن، ِز نو، جوان شود دمی دگر برآورد

به روی نقشه وطن، صدات چون کند سفر
کویر سبز گردد و سر از خزر برآورد

برون ِز ترس و لرزها گذر کند ز مرزها
بهار بیکرانه ای به زیب و فر برآورد

چو موِج آن ترانه ها برآید از کرانه ها
جوانه های ارغوان ِز بیشه سر برآورد

بهار جاودانه ای که شیوه و شمیم آن
ز صبِر سبِز باِغ ما ُگِل ظفر برآورد

سیاهی از وطن رود، سپیده ای جوان دمد
چو آذرخِش نغمه ات ِز شب شرر برآورد

شب ارچه  های و هو کند، ِز خویش شست وشو کند
در این زالل بیکران دمی اگر برآورد

صدای توست جاده ای که می رود که می رود
به باغ اشتیاق جان وزان سحر برآورد

بخوان که از صدای تو در آسماِن باغ ما
هزار قمرِی جوان دوباره پَر برآورد

سفیِر شادی وطن صفیر نغمه های توست
بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد

»برای دخترم باران«

»امردادی من ام«
چه زیبا این امرداد و چه زیبا روز زیبایی
 به شادی آمدی دادی به باغ ما شکوفایی

بهاری تازه آوردی دل من خیس باران شد
شکوفا می شود گل از ترنم های رؤیایی

کتاب خاطرم پر گشته از احساس ناب عشق
که بار دیگری، شعر مرا را دادی تو معنایی

امردادی منم، میالد تو جشن شروع زندگانی شد
به یک تا هشتم اش بنگر، چه شوری و چه غوغایی

نگاه مهربان، گیسو فشان، سیمین تنی بی تا...
خرامان می روی، قامت کشیده، سرو رعنایی

تو هرجایی که باشی ارمغان رویش پاکی
تو بشکوهی ترین فصل زمین و سبز دنیایی

تو در شعرم نمی گنجی فراتر از فرازی تو
 شکوه آفرینش جلوه ی پاک اهورایی

 »فریدون مرواریدی«

درگذر از روزهای سخت، این انسان های سخت 
هستند؛ که می مانند نه روزهای سخت

امید و شادی و عشق را در  به جای دلهره و تشویش، 
دل خود جای دهید

آن  از  آرام  و  باشی  طوفان  در  تو  اینکه  یعنی  آرامش 
بگذری

بیایید از امروز چشم ها را شستشو دهیم
جور دیگر به زندگی نگاه کنیم به پرنده های آزادی که 

در آسمانی آبی تر از همیشه پرواز می کنند،
در  همیشه  از  آزادانه تر  که  چموشی  گربه های  به 
یاکریم های  به  می زنند،  پرسه  شهر  کوچه پس کوچه های 
شیشه  پشت  را  خسته شان  بال های  که  بی خیالی 
می تکانند و به تصرف کابل های برِق دو خیابان آن طرف تر 

فکر می کنند.
بیا حواسمان به همه چیز باشد، محتاط و عاقالنه 

گام برداریم، اما حواس
و  کنیم  پرت  منفی  افکار  و  غصه ها  از  را  امان 

بی خیال باشیم، غصه ها فقط ء می کنند.
لبخندهای من  به  برای آمدنش  بهار  بزن،  لبخند 
و تو نیاز دارد و خورشید برای تابیدنش محتاج است 

به باورهای خوب ما...
حواست را از اخبار زرد بردار، خانه ات را با حضور 
گوش  خوب  موسیقی های  نگه دار،  سبز  لبخندت  و 
کن، کتاب های خوب بخوان و فیلم های خوب ببین. 
هنوز  سیاهی  این همه  میان  که  کن  نگاه  را  ماه 
می درخشد و قرن های زیادی ست که تسلیم تاریکی 
نشده. به کرم ابریشم فکر کن که دور خودش پیله می تند 
»این یعنی درد« اما بعد از چند روز پروانه می شود »این 
یعنی درمان«، پس بپذیر که هر پیله ای قرار است از تو 

آدِم بهتری بسازد!
نباش که درمان، همیشه در دل دردها  تسلیم دردها 
مستتر است، پیام درد را بگیر و برای ادامه، قوی تر شو... 
که  است  پیله  همان  خفقان  و  تاریکی  در  ابریشم  کرم 

پروانه می شود، زیباتر، باشکوه تر، آزادتر...
این همه را طبیعت در کوهستان به من آموخته است و 

ادبیات طرز گفتن اش را به من یاد داده است.
با من بیا به کوهستان فارغ از دغدغه ها

من با تو عاشقانه گام برمی دارم
با  فردا  و  می گذرند  روزها  این  که  باش  امیدوار  تو  و 
دسته گلی از شور و شوق و امید به استقبال تو خواهد آمد

نیایش سرامی

بهپاسپرآوازهترینآوازخوانونغمهپردازوسازسازاصیلایرانیمان
استادمحمدرضاشجریان

معرفی کتاب:
کودک آزاری
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قدمت آن حدود یک قرن می باشد که از طریق 
ورودی آب از نهر به چاه که حدود 3 متر عمق 
دارد که به شدت به روی پروانه که سنگ بزرگ 
آسیاب را به حرکت درمی آورد و گندم و یا جو 
را تبدیل به آرد می کرد و از طریق نهر خروجی، 
آب خارج می شد. تا سال 1350 فعالیت داشته و 

روستاهای همجوار از آن استفاده می کردند.

صبر  نوبت  سر  شبانه روز  وقت ها  گاهی 
می کردند در حال حاضر نهرها و چاه و قسمتی 
از برج که نماد آسیاب بوده سالم هست ولی خود 
ساختمان آسیاب تخریب شده و سنگ و پروانه آن 

در زیرخاک رفته و موجود است.
و  کرده  فیلمبرداری  رامهرمز  فرهنگی  میراث 
عکس گرفته ولی تا بقیه آثار از بین نرود اقدامی 

نمی کنند. از شورای روستا هم درخواست شد که تا 
ریش سفیدها هستند حدود آن را مشخص کنند تا 
بیشتر از این زمین های اطراف آن را تصرف نکنند. 
از مسئولین تقاضا دارم به خاطر شهرستان رامهرمز 

و روستا که شده برای ثبت آن همکاری کنند.
با تشکر سید عبدالرحمن قدسی
 نوه مرحوم سید محمود قدس

:)SSP( مزایای کود سوپر فسفات ساده
عناصر موجود در این کود یکی از بهترین کودهای فسفات برای خاک های این منطقه 
می باشد. این کود با دارا بودن عناصر ریزمغذی اصلی مانند )گوگرد، کلسیم، منیزیم، 

آهن، روی و منگنز( سبب رشد ریشه و سنتز کلروفیل می گردد.
به دلیل استفاده از خاک فسفات اسفوردی مرغوب کیفیت محصول باالتر از 

استاندارد جهانی است که دارای حداقل: 12%  گوگرد، 22% کلسیم، 22% فسفرکل، 
18% فسفر محلول، 3%  آهن، 3% منگنز و 3%  روی می باشد.

- عملکرد کلسیم: پایداری و ازدیاد سلول های گیاهی، بهبود مقاومت در کاشت، 
جذب اسیدیته و حفظ سالمتی خاک، جلوگیری از فشرده شدن خاک

- عملکرد گوگرد: تشکیل کلروفیل و پروتیین، سنتز )خاک( روغن، تشکیل آنزیم ها 
و ویتامین ها، تقویت گره ها و غده های ریز در گیاهان سبز برای تثبیت نیتروژن، 

افزایش بازدهی محصول در خاک هایی با فقر گوگرد بین 15 تا 25 درصد
- عملکرد فسفر: رشد گیاهان، تقویت کیفیت و بازدهی محصول، گسترش و توسعه 

ریشه، کمك به رسیده شدن محصول
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آدرس دفتر مرکزی: رامهرمز - میدان توحید - فروشگاه کشاورزی حسینی 9161910249

مرکز  رئیس  ترسناک  آمار 
وضعیت  از  خوزستان  بهداشت 

کرونایی ها در بیمارستان:
در  بستری  بیمار   10 هر  از   
از  را  خود  جان  نفر  پنج   icu
دست می دهند و از هر 10 بیمار 
تنفسی  دستگاه  لوله  که  اینتوبه 
نفر   ۹ می شود  وصل  آن ها  برای 

فوت می کنند.
دو  جمعیت  کاهش  و  کرونا 
کشور  آینده  که  هستند  خطری 
سرنوشت  و  می کنند  تهدید  را 
مبهمی برای ما به وجود می آورد.
بیمارستان ها و آی سی یوهای 
تعداد  و  پرشده اند  بیمار  از  ما 
بیماران بحرانی به نسبت بیماران 

بستری افزایش پیداکرده است.
و  روند  این  تداوم  صورت  در 
مشکالتی  میر،  و  مرگ  افزایش 
که  می آید  وجود  به  ما  برای 
نمی توان آینده را پیش بینی کرد. 

کرونا  مورد  در  می گویم  صراحتاً 
آینده خوبی نداریم.

در  پیشگیری  اقدامات  بهترین 
و  اسفند  ماه های  در  خوزستان 
فروردین صورت گرفت و زمانی که 

کل کشور در پیک اول قرار داشت 
موارد  استان ها  سایر  نسبت  به  ما 
داشتیم  بیماری  از  کمی  بسیار 
به نحوی که برخی تصور می کردند 
اما  می کنیم  سانسور  را  مسئله  ما 
بیماری قابل مخفی کردن نیست 
حداقل گورستان ها و مرگ ومیر را 

نمی توان مخفی کرد.
ساخت  از  اخباری  گاهی 
کشورهای  در  کرونا  واکسن 
می رسد  گوش  به  جهان  مختلف 
حد  در  اخبار  این گونه  فعاًل  و 
جهانی  سازمان  و  هستند  شعار 
دو  یکی  تا  کرده  اعالم  بهداشت 
سال آینده به وجود واکسن کرونا 

فکر نکنید.

گرد آورنده: محمد رضا اکبری

در  که  است  برنج  از  گونه ای  نام  چمپا  برنج 
و حاره ای کشت  اقلیمی گرم  ویژگی  با  مناطقی 
مرکزی  ویتنام  به  چمپا  برنج  منشأ  می شود. 
در   101۲ سال  از  این گونه،  بازمی گردد.  کنونی 
قسمت هایی از چین و جنوب شرقی چین توجه 
لغت نامه  در  کرد.  جلب  خود  به  را  گسترده ای 
و  خوب  برنج  به نوعی  اشاره  چمپا  نام  دهخدا 

مرغوب دارد که از محصوالت گیالن است.
کشت برنج چمپا در ایران:

در ایران با توجه به مناطق آب و هوایی متنوع 
تولید  و  کشت  برنج  گونه های  از  متفاوتی  انواع 
ایران  از  مناطقی  در  چمپا  برنج  انواع  می شود. 
از  یکی  به عنوان  هم اکنون  و  می شود  تولید  نیز 
شناخته شده  ایرانی  برنج  پرطرفدار  گونه های 
که  است  شمالی  برنج های  رقم  از  چمپا  است. 
بسیار  نوع  این  کشت  برای  آب  مصرف  میزان 

کمتر از سایر انواع محلی است.
و مقاومت  ژنتیکی  به دلیل ویژگی های  چمپا 
رشد  به  قادر  که  است  نامساعد  شرایط  به  باال 
با  کشور  دیگر  قسمت های  در  محصول  تولید  و 
برخالف  می باشد.  متفاوت  هوایی  و  آب  شرایط 
را فقط در  برنج  ایران می توان  این تصور که در 
داد،  کشت  شمالی  نواحی  هوایی  و  آب  شرایط 
باوجود  خوزستان  استان  بدانید  است  جالب 
شرایط اقلیمی متفاوت با برداشت سالیانه بیش از 
1۸0 هزار تن برنج، در جایگاه سوم ازنظر کاشت 
برنج قرار دارد. با توجه به گرما و شوری آب در 
استان خوزستان، فقط انواع مقاوم و سازگار، قادر 

به کشت و برداشت در این نواحی خواهند بود.
کشاورزان  انتخاب  عمده ترین  از  چمپا  بذر 
به  گسترده ای  سطح  در  که  است  خوزستانی 
چمپا  همچنین  مشغول اند.  محصول  این  تولید 
خراسان  و  ایالم  اصفهان،  فارس،  استان های  در 

رضوی نیز کشت می شود.
انواع برنج چمپا: رقم چمپا دارای انواع زودرس 
و دیررس بوده و انواع چمپای زودرس بلندتر از 

نوع دیررس آن هستند.
انواع چمپا عبارتند از:

نازک،  چمپا  سیاه،  چمپای  رسمی،  برنج 
چمپای  سفید،  چمپای  شاهک،  خمیده،  چمپا 

قصردشتی
قصردشتی  چمپای  برنج  کامفیروزی:  چمپای 
با  فارس  استان  محلی  برنج های  بهترین  از 
دانه های دارای طول متوسط که به دلیل کشت 
در کامفیروز به این نام شناخته می شود. باوجود 

ارقام  دیگر  به  نسبت  رقم  این  باالتر  قیمت 
محلی استان، به دلیل عطروطعم مطلوب دارای 

طرفداران زیادی در استان فارس است.
آیا برنج چمپا همان برنج عنبربو است؟

برنج  انواع  از  عنبربو  برنج  که  می شود  گفته 
چمپا بوده و نام دیگرش چمپا می باشد، اما باید 
به این نکته توجه کنید که برنج چمپا در شمال 
کشور نیز کشت می شود. در شمال به برنج های 
بنابراین هنگام  گروه دانه کوتاه چمپا می گویند؛ 
خرید برنج عنبربو حتماً مطمئن شوید که کشت 

جنوب است یا شمال.
- ویژگی های برنج چمپا

و  توپر  گرد،  چمپا  دانه  ظاهری:  ویژگی های 
دارای طول متوسط تا کوتاه است که پس از پخت 
به دلیل شکل ظاهری کم حجم به نظر می رسد. 
نیز  میلیمتر  از ۷  بیش  با طول  چمپای زودرس 
دیررس  چمپای  دارد.  قرار  دانه متوسط  گروه  در 
کوتاه  دانه  گروه  در  میلیمتر   ۶ از  کمتر  با طول 

قرار می گیرد.
مقاوم  مقاوم به گرما،  ژنتیکی:  ویژگی های 
بیماری ها،  و  آفات  انواع  به  مقاوم  کم آبی،  به 
استان  مانند  آب شور  با  مناطقی  در  قابل کشت 

خوزستان
معطر  انواع  از  چمپا  خوش طعم:  و  معطر 

برنج های ایرانی بوده و دارای طعمی عالی است.
مقادیر  حاوی  برنج  دانه  مغذی:  مواد  دارای 
مواد معدنی  و  ویتامین ها  از  انواعی  فیبر،  زیادی 

مغذی می باشد.
مدت  و  بوده  پرمحصول  گیاهی  چمپا  برنج 
کشت و تولید آن کمتر از سایر ارقام برنج است. 
در سال های نه چندان دور به دلیل عدم استفاده 
آب طی  بهینه  مصرف  و  شیمیایی  تیمارهای  از 
داشت، طی  باالیی  تولید  بازده  برنج،  این  کشت 
مراحل کشت از هیچ گونه مواد شیمیایی استفاده 
تمام  انتخاب  یک  چمپا  بنابراین،  نمی گردید 

ارگانیک بود.
- خواص برنج چمپا

طبعی  دارای  برنج  انواع  گرم:  طبع  دارای 
خشک  و  سرد  غالبا  پخت  از  پس  و  متعادل 
دلیل سردی کمتر، طبع  به  برنج چمپا  هستند. 

گرمی دارد.
ورزی  دست  تحت  چمپا  بذر  تراریخته:  غیر 
با  ژنتیکی قرار نگرفته و سازگاری این نوع برنج 
عوامل آب و هوایی نامساعد و ویژگی های مطلوب 
این  پس  است  وابسته  گیاه  گونه  ژنتیک  به  آن 

برنج محصولی کاماًل طبیعی و ارگانیک است.
مناسب  انتخاب  و  سبک  بسیار  آسان:  هضم 

برای افرادی که دچار سوءتغذیه هستند.
- چرا برنج چمپا در سفره های ایرانی کمرنگ تر 

است؟
دانه ها  کوتاه  ظاهر  دلیل  به  کم:  بازارپسندی 
برای مصرف مجلسی موردپسند نیستند. این امر 
سبب کاهش بازار تقاضای این برنج محلی شده 

است.
نواحی  محلی  برنج های  با  آشنایی  عدم 
چمپا  محلی  برنج  تجار  از  بسیاری  خوزستان: 
می کنند  عرضه  بازار  در  دیگر  عناوین  تحت  را 
کشاورزان  محصول،  این  باالی  تولید  برخالف  و 

هرساله با مشکل عرضه مواجه می شوند.
ناخالصی برنج های سالم: کشت این نوع برنج 
عمدتاً به روش دست پاش صورت می گیرد و به 
به  محصول  تولید  در  را  مشکالتی  دلیل  همین 

دنبال دارد که در روش نشاکاری وجود ندارد.
شالی کوبی  صنعت  در  برنج کاران  از  برخی 
ابزار  و  تجهیزات  با  و  سنتی  به صورت  همچنان 
امر  این  که  هستند  فعالیت  حال  در  قدیمی 
محصول  کیفیت  کاهش  و  شدن  شکسته  سبب 
نهایی می شود. برنج چمپا از دیرباز در شهرستان 

رامهرمز کشت می گردید.
هر  چشم  رامهرمز  شالیزارهای  پاییز  فصل 
خوش  بوی  می کند.  خیره  خود  به  را  بیننده ای 
شالیزار و دانه های طالیی چمپا روح هر رهگذری 
را نوازش می دهد و چه خوب است کنار شالیزار 

زمزمه شعر حسین شادمهر:
مثل یک آیینه است

آِب شالیزاِر ما
مي شود پیدا در آن

عکس های کاِر ما
مثل یک قالیچه است

تازه و نرم و قشنگ
فصل شالیکاري است
مي شود آن سبز رنگ

مثل شالیزار سبــز
مي روم من توي آب
سر به سوي آسمان

رو به سوي آفتاب
مثل خورشیدي بزرگ

است هنگام درو
چون گرفته رنگ زرد

وقِت انجام درو
بهترین رنگ جهان

رنگ سبز شالي است
کار شالیزارها

باعث خوشحالي است

آسیاب آبی سید محمود قدسی واقع در روستای بایمان سادات

شرکت خدماتی کشتزار رامهرمز تولیدکننده 
)SSP(کود سوپر فسفات ساده

 آماده خدمات رسانی به تعاونی های روستایی و 
فروشگاه های کشاورزی و کشاورزان سراسر ایران 

در جهت تأمین نهاده های کشاورزی می باشد

کرونا نگیرید، در بیمارستان ها خبری از معجزه نیست

آشنایی با برنج چمپای عنبربوی خوزستان


