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دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز خواستار شدند:

موزه و پایگاه پژوهشی جوبجی رامهرمز  
راه اندازی  شود

100 مکان دیدنی در ایران 
زمین که باید دید

هذیان گویی از عالیم جدید در 
مبتالیان به کرونای شدید

باشگاه های  دوره  پنجمین  آغاز 
کتابخوانی در رامشیر

عدد اکسیژن طبیعی بدن 
چند است؟

درآمدی بر ادبیات
 عامیانه

احداث کارخانه در محوطه 
جهانی چغازنبیل!؟ 

آئین اهدای تجهیزات ورزشی به 
فوتبال محالت اهواز برگزار شد

 سازه های آبی شوشتر؛ مظهر
معماری کهن ایران زمین

خواهشمندم بیشتر روی زنگ 
هفتم زوم و دقت کنید

قسمت هشتم از سری خاطرات دکتر 
عبدالجلیل کالنتر هرمزی فرزند 

برومند رامهرمز
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اخبار

دوستداران  انجمن  هیئت مدیره  نشست 
میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری 
با متینیان  از اعضا  تاشار رامهرمز و برخی 
نماینده مردم شریف شهرستانهای رامهرمز 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  رامشیر  و 

سالن اجتماعات فرمانداری رامهرمز
مجید  قرآن  از  آیاتی  تالوت  با  جلسه   
آغاز گردید و سپس مهرداد پورگچی مدیر 
اهمیت  با  رابطه  در  فرمانداری  حراست 
در  گفت.  سخن  فرهنگی  میراث  نقش  و 
میراث  زمینه  در  سخنانی  متینیان  ادامه 
در حفظ  ایشان  عالقه  و  رامهرمز  فرهنگی 
و  باستانی  یافته های  از  نگهداری  ادامه  و 

راه اندازی موزه ها در شهر بیان نمودند ایشان 
جهت  زمین  متر   ۲۶۰۰ که  نمودند  اشاره 
را  میراث  اداری  و ساختمان  موزه ها  احداث 
با  دنبال نمودند که در حال اخذ سند آن 
محترم  فرمانداری  و  مسئوالن  سایر  کمک 

شهرستان می باشند.
سپس منصور معتمدی عضو هیئت مدیره 
انجمن سخن گفت و اظهار داشت اهمیت 
و  شناسنامه  که  دیار  هر  فرهنگی  میراث 
هویت مردمان آن خطه است و از نماینده 

محترم خواستار حل چند کار مهم شد.
الف: راه اندازی پایگاه پژوهشی جوبجی با 
توجه به اهمیت دشت رامهرمز و یافته های 

نبود  علت  به  که  مکشوفه  باستانی 
زادگاه خود  از  پایگاه پژوهشی  و  زیرساخت 
خارج و به پایگاه هفت تپه و یا نقاط دیگر 
خواستار  را  می نمایند  پیدا  انتقال  استان 

گردید.
میراث  اداری  چارت  گرفتن  اخذ  ب: 
اهمیت  به  توجه  با  شهرستان  فرهنگی 
موضوع نداشتن اداره ای مستقل در رامهرمز

رامهرمز  فرهنگی  میراث  یادآوری  به  الزم 
فعاًل بصورت نمایندگی اداره می شود.

و  تاریخی  موزه های  راه اندازی  ج: 
مردم شناسی مدرن در شهرستان و برگشت 
اشیای مشکوفه دشت رامهرمز به زادگاه خود.

آنگاه حشمت اله دهقان عضو هیئت مدیره 
انجمن در زمینه با پایگاه پژوهشی رامهرمز 
و چگونگی اجرا نشدن آن تاکنون و اهمیت 

موضوع سخن گفت.
بیان  را  نکاتی  نیز  بلوری  داوود  مهندس   
پور  قنواتی  اعظم  فرمودند و خانم مهندس 
نقش سایت مهم جوبجی و تابوتهای مکشوفه 

و نگهداری صحیح آنها را خواستار شدند.
در پایان متینیان خواستار معرفی دو نفر 
نیرو از انجمن به دفتر ایشان شدند که رابط 
بین نماینده و انجمن باشند و در زمان نیاز 
در  تهران  در  میراث  مطالبات  پیگیری  و 

کنار نماینده حضور داشته باشند.

این جشنواره  داشت  اظهار  رضا حبیبی 
کارگران،  از  تجلیل  باهدف  هرساله 
سه  در  نمونه  واحدهای  و  کار  گروههای 
بخش صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار 

می شود.
و  کار  گروههای  کارگران،  داد:  ادامه  وی 

برای  می توانند  شهرستان  نمونه  واحدهای 
تا   99/۸/14 تاریخ  از  جشنواره  در  شرکت 
به  امتنان  جشنواره  سامانه  به   99/9/14
 emtenan.mcls.gov.irآدرس اینترنتی

مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام نمایند.
شیوه های  ارائه  کرد:  خاطرنشان  وی 

مصرف  بهبود  شامل  کار  در  نوین 
زمان  و  ضایعات  کاهش  تولید،  و  انرژی 
ابتکار  و  اختراع  بهره وری،  افزایش  تولید، 
اصالح  یا  دستگاه  قطعه،  ساخت  شامل 
تولید  خط  راه اندازی  تولید،  فرآیند 
انتقال  در  معکوس  مهندسی  جدید، 

افزایش  فناوری،  و  دانش  بومی سازی  و 
نمونه های  به  نسبت  کیفیت  و  بهره وری 
شاخص های  ازجمله  خارجی  و  داخلی 
واحدهای  و  کار  گروههای  کارگران، 
قرار  مدنظر  جشنواره  در  که  است  نمونه 

می گیرد.

از  رامهرمز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در  مخدر  مواد  فروشنده  یک  دستگیری 
مواد  با  مبارزه  پلیس  ضربتی  عملیات 

داد. مخدر خبر 
در  سهرابی  الدین  نجم  سرهنگ   
رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  با  گفتگو 
مأموران  گفت:  خبر  این  تشریح  با  نامه 
کار  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 

اطالعاتی از فعالیت یک نفر خرده فروش 
در  را  آن  دستگیری  و  مطلع  مخدر  مواد 

قراردادند. کار خود  دستور 
تحقیقات  با  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
مرگ  سوداگر  فعالیت  محل  تخصصی 
مرجع  با  هماهنگی  طی  و  شناسایی  را 
بازرسی  در  و  دستگیر  را  متهم  قضائی 
مواد مخدر  1۰4 گرم  از منزل وی مقدار 

مخدر  مواد  گرم   ۳۸ هروئین،  نوع  از 
 1 همراه،  تلفن  دستگاه   ۲ صنعتی، 
و  چاقو  تیغه  یک  برقی،  شوکر  دستگاه 

کردند. کشف  مداربسته  دوربین 
متهم  کرد:  اضافه  سهرابی  سرهنگ 
سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس 
قضائی  مرجع  تحویل  قانونی  مراحل 

داده شد.

 ۳ پلمب  از  رامهرمز  انتظامی  فرمانده 
باب قلیان سرا و جمع آوری 79 جام قلیان 
روز  در  کرونا  شیوع  از  پیشگیري  باهدف 

گذشته این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ »نجم الدین سهرابی« در بیان 
خبرنگار  با  گفتگو  در  خبر  این  جزئیات 
نامه گفت: طرح تشدید  هفته نامه رامهرمز 
از  جلوگیري  و  نظارتی  کنترلی،  اقدامات 
واحدهای  در  قلیان  استعمال  و  عرضه 
قهوه خانه های  و  سراها  )قلیان  صنفی 
سنتی( در سطح شهر، به منظور جلوگیري 

از شیوع کرونا ویروس در دستور کار عوامل 
انتظامی این فرماندهي قرار گرفت.

از  پس  انتظامی  مأموران  افزود:  وي 
هماهنگي با مرجع قضائي و شبکه بهداشت 
را  متخلف  سرا  قلیان  و  قهوه خانه  باب   ۳
در  قلیان  سیار  کنندگان  باعرضه  و  پلمب 

پارک ها و تفرج گاه ها برخورد کردند.
با  رامهرمز  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
و  مردم  اینکه کسب رضایتمندی  به  اشاره 
افزایش احساس امنیت در سطح شهرستان 
طرح  کرد:  تأکید  است  پلیس  اولویت های 
به صورت  متخلف  صنفي  واحدهاي  پلمپ 

جدي در دستور کار پلیس می باشد.

 4۰ توسعه  و  ارتقا  از  خوزستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
رامهرمز  دیتای خانگی مشترکان  باند شبکه  پهنای  درصدی 
با انجام عملیات های فنی و برقرار کردن لینک GE جدید 

خبر داد.
زاده  فالح  رحیم  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
موجود  شرایط  به  توجه  با  گفت:  خوزستان  منطقه  مخابرات 
فعالیت های  انجام  برای  اینترنت  از  مردم  روزافزون  استفاده  و 
روزمره و لزوم ارائه خدمات مطلوب به منظور جلب رضایتمندی 
مشترکان  خانگی  دیتای  شبکه  ارتقای  و  توسعه  مشترکان، 

رامهرمز در دستور کار قرار گرفت.
 ،GE او افزود: در این عملیات با برقرار کردن لینک جدید
پهنای باند شبکه دیتای خانگی مشترکان تلفن ثابت در این 
ثانیه  بر  گیگابایت   1۰ به  درصدی   4۰ افزایش  با  شهرستان 

افزایش بهبود و ارتقا یافت.
یافتن  ارتقا  و  باند  پهنای  افزایش  با  اینکه  بابیان  زاده  فالح 
از  خانگی  دیتای  مشترکان  شهرستان،  این  در  دیتا  شبکه 

شدند،  بهره مند  باالتری  سرعت  و  باکیفیت  اینترنت  خدمات 
دلیل  به  اینترنت  مصرف  میزان  افزایش  از  پس  داشت:  اظهار 
اینترنت  بستر  بر  خدمات  ارائه  لزوم  و  کرونا  ویروس  شیوع 
ضمن  فنی  تجهیزات  نصب  و  تأمین  با  مطلوب،  باکیفیت 
واگذاری خدمات  برای  باند، زیرساخت های الزم  پهنای  افزایش 

اینترنت پرسرعت خانگی فراهم شد.

معلم فداکار پر 
کشید

سازمان  کل  دبیر  ئی،  نقی  طاهره 
اربابی  مریم  نوشت:  ایران  معلمان 
از  گرمه  ابتدایی  مدارس  آموزگار 
شهرستانهای خراسان شمالی که چند 
روز پیش به علت ابتال به کووید 19 در 
بیمارستان بستری شده بود، درگذشت.
بیمارستان،  تخت  روی  تصویرش 
آموزش،  حال  در  و  دست  در  گوشی 
به  را  آموزان  دانش  و  معلمان  ما  دل 

درد آورد یادش گرامی باد.

علوم  دانشگاه  رئیس  قابل توجه 
پزشکی اهواز و مسئوالن شبکه 

بهداشت و درمان رامهرمز

پرسش مردم:
مادر  بیمارستان  بیماران  غذای  چرا 

ندارد؟ کیفیت  رامهرمز 
نظارت  عدم  یا  است  پیمانکار  از  ایراد 

مربوطه؟ مسئوالن 
 پ. ن

پاسخ مسئوالن هستیم.  منتظر 

مسئولین توجه  قابل 

در  کهنسال  کنار  درخت  یک  قطع 
روبروی  طالقانی  خیابان  رامهرمز  شهرستان 

پاساژاحمدی با چه مجوزی صورت گرفت.

جاده ی جوبجی تا احداث جاده ی 
جدید، موقتا بازگشایی می شود

به گزارش  خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه 
و به نقل از روابط عمومی دادگستری رامهرمز، 
 99/۸/۲۲ مورخ  امروز  ظهر  جلسه ی  طی 
ریاست  مرعشی  حجت االسالم  حضور  با  که 
سپاه  فرماندهی  عارف  سرهنگ  دادگستری، 
شهرستان، معاونت مدیرکل سازمان صنعت و 
معدن استان در امور معادن و سایر مسئولین 

محلی برگزار شد.
در این جلسه مصوب گردید جاده دسترسی 
به معادن جهت رفع مشکالت موجود، موقتاً باز 
شده تا معدن داران در فرصت مقتضی نسبت 
به احداث جاده جدید دسترسی به معادن اقدام 
جلساتی  نیز  پیش تر  است  گفتنی  نمایند. 
این  در  منطقه  مردم  و  مسئولین  حضور  با 

خصوص در محل دادگستری برگزار گردید.

انتصاب

دکتر  پاسدار  از سوی سرتیپ  طی حکمی 
بنیاد  رئیس کل  حمیدی نصر  محمدعلی 
حرم  مدافعین  و  مقدس  دفاع  پیشکسوتان 
فرزند  پاینده  علی  سرهنگ  کشور؛  امنیت  و 
قائم مقام رئیس منطقه  به عنوان  را  رامهرمزی 
و  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  بنیاد  یک 

مدافعین حرم و امنیت کشور، منصوب کرد.

دیدار حاج ابراهیم متینیان به همراه شهرداران رامهرمز و رامشیر:
 با دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور

در این جلسه ضرورت حمایت وزارت کشور از شهرداری های حوزه انتخابیه، بررسی مشکالت 
و کمبودهای شهرداری های رامهرمز و رامشیر و تکمیل طرح های عمرانی شهرداری ها، مورد 

بررسی و گفتگو قرار گرفت.
در پایان این نشست دکتر جمالی نژاد قول مساعد بازدید میدانی از حوزه انتخابیه را دادند.
 روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر در 
مجلس شورای اسالمی

مقدمه:
تاریخ هر کشور را مردان و زنانی می سازند که در برهه های 
مختلف آستین همت را باال زده و در کنار تالش، از راحت و 

آسایش خود گذر کرده و دل به کار بسته اند.
به  و  کرده  زندگی  بزرگ شده،  نوآوری  و  تالش  اندیشه  با 
دیگران حس عاشقانه زیستن را آموختند. در این هیاهوی بی 
مجال هستی و کشاکش مادی و روزمرگی، نیک مردانی، آسوده 
از همه قیل و قال ها پرچم راست اندیشی را برافراشته و در افق 
دوردست، انسان دوستی و رضایت خدای بزرگ را هدف اصلی 

خود قرار داده اند.
یکی از نشانه های این راست اندیشی، دکترعبدالجلیل کالنتر 
و  شهر  برای  نه تنها  که  است  رامهرمز  راستین  فرزند  هرمز، 
و  می کارد  نیکویی  بذر  پهناور،  ایران  سرتاسر  در  بلکه  استان، 

عشق درو می کند.
و شماره های  هفته نامه  از  این شماره  در  تا  می کنیم  تالش 
پس ازاین، گوشه هایی از روند به بار نشستن این اندیشه را در 

نوشتار بگنجانیم، بدان امید که سرمشق جوانانمان گردد.
پاورقی:

زمانی که از سال 1۳55 وارد دانشگاه پزشکی شدم تا سال 
1۳۶۲ که فارغ التحصیل شدم، ۲ یا ۳ سالش به انقالب خورد 
این  باوجود  بود. خوب  با جنگ مصادف  4 سال هم  و حدود 
کمااینکه  داشت.  پرماجرایی  دوران  من  پزشکی  تماماً  شرایط 
جراحی عمومی من هم در دوران جنگ از سال 1۳۶۳ تا سال 
بودم  دانشگاه  آنکه  بود؛ که در آن دوران من در طی   1۳۶7
در بیمارستانهای پشت جبهه و زمانی هم که در اهواز جبهه 
میاد  یادم  که  خاطره ای  یک  بودم.  خدمت  مشغول  نیز  بود 
شروع  هم  جنگ  و  بودم  پزشکی  دانشجوی  که  است  زمانی 
شده بود یعنی زمانیکه در شهریور 59 در اهواز جنگ شد و 
تجاوز صدام ابله قاعدتاً کار خیلی جدی ای شده بود که باعث 
در  هم  من  صورت  هر  به  شد.  گردیده  مجروحین  رفتن  باال 
برای  جنگ  شرایط  آن  در  خوب  بودم.  کار  به  مشغول  اهواز 
آمدن به رامهرمز و سر زدن به خانواده ام برام مشکل بود. به 
همین خاطر هر از گاهی در طی ۲ ماه، سه ماه یا ۶ ماهی که 
تونستم  می  می شد  کمتر  اهواز  در  عملیات  و  می شد  فرصت 
به رامهرمز برم و به خانواده ام سر بزنم. یادم میاد هر وقت که 
زدم  می  سر  رامهرمز  بهداشت  شبکه  به  می رفتم  رامهرمز  به 
دارید  کاری  اگر  و  رامهرمز هستم  در  مدتی  برای  و می گفتم 
بدم و حتی  انجام  رایگان  تونم  میاد می  بر  از من  یا خدمتی 
اول  سالهای  همان  که  بود  این  بایستم.  هم  کشیک  حاضرم 
رامهرمز  به  که  موقع  هر  بودم  پزشکی  دانشجوی  حتی  که 
می رفتم به شبکه بهداشت آنجا رفته و داوطلبانه اعالم آمادگی 

و خدمت می کردم.
یادم میاد در همان دوران که به اصطالح تنوره جنگ کمتر 
در  خانواده ام  به  روز   5  -4 مدت  به  می خواستم  و  بود  شده 
رامهرمز سر بزنم، طبق معمول وقتی که به رامهرمز رفتم سری 
به شبکه بهداشت زدم و سپردم که اگر پزشکی کم داشتید من 
حاضر به همکاری هستم. در همین مدت که رامهرمز و کوی 
جوی آسیاب در منزلمان بودم از شبکه بهداشت تماس گرفتند 
و گفتند که یک بیمار فوری داریم؛ که من هم نمی دانستم آن 
بیمار در چه شرایطی است عقرب زدگی یا هر بیماری دیگری 
که داشت اطالعی نداشتم. خوب در آن زمان هم در رامهرمز 
تقریباً  و  می کردن  ارائه  بنگالدشی  هندی،  پزشکهای  بیشتر 
از یک پزشک  یادم میاد  یا رامهرمزی نداشتیم.  ایرانی  پزشک 
به نام آقای دهموبد که عمدتاً در مطب خصوصی خودشان کار 
می کردند و بعضی از شبها هم که می توانستند کشیک می دادند. 
درنتیجه من اعالم آمادگی کردم و آمبوالنس شبکه بهداشت را 
دنبال من فرستادن )اگر اشتباه نکنم نامشان دایی حفیظ بود(. 
زمانی که آمبوالنس به در خانه ما در جوی آسیاب آمد و من هم 
در حال آماده شدن بودم و می خواستم سوار آمبوالنس بشم در 
حین آن آژیر قرمز را زدند که نشان دهنده این بود که هواپیمای 
بعثی دارد به ایران و خوزستان حمله می کند. به خاطر همین 
داخل  زمانیکه  کردند.  خاموشی  اعالم  رامهرمز  در  شرایط 
آمبوالنس بودم به خاطر تاریکی زیاد چیزی دیده نمی شد حتی 
اینکه  برای  و  بودند  روشن  که  آمبوالنس  با چراغ های کوچک 
ماشین دیده نشود تمام ماشین و چراغها را از بیرون گلی کرده 
بودند که نور از ماشین بیرون نره و چراغها نور کمتری داشته 
باشند به خاطر همین دید به بیرون سخت تر شده بود. در مسیر 
جلوی  نفر  چندین  رسیدیم  آسیاب  جوی  ابتدای  به  وقتی که 
که  می گفتند  دادوبیداد  و  سروصدا  با  و  گرفتند  را  آمبوالنس 
چراغهای ماشین را خاموش کنید. راننده آمبوالنس شیشه های 
ماشین را پایین کشید و گفت: با چراغ های خاموش من هیچ 
بهداشت  به شبکه  را  آقای دکتر کالنتر  باید  و  را نمی بینم  جا 
برسانم. من رو کردم به راننده و گفتم که فقط با در نظر گرفتن 
به اینکه خودمان را به شبکه برسونیم خوب ممکن فقط یک 
نفر بمیره ولی در عوض باعث این میشه که عراقی ها ماشین را 
ببینند و نهایتاً ممکن شهر رامهرمز بمباران بشه و جان مردم به 
خطر بیفته. باالخره با توجیه اینکه فقط دو تا چراغ کوچک با 
نور کم روشن باشه، حرکت کردیم و در نهایت تونستیم خودمان 
را بعد از سه ربع ساعت با سختی و هزار سالم و صلوات به شبکه 
بهداشت برسانیم. در آخر کار موقع برگشتن خاموشی تمام شده 

بود و ما با چراغهای روشن برگشتیم.
بود که می خواستم شرایط  این  این خاطره  از گفتن  هدفم 
سخت دوران جنگ را بگم به طوری بود که حتی ما در شهر 
حین  در  را  ماشین  کوچک  چراغهای  به راحتی  تونستیم  نمی 
باید قدر آرامش و آسایش را  رانندگی روشن کنیم. پس االن 
ایرانی آباد، مستقل و  در این دوران بدونیم و تالش کنیم که 
با تکیه بر دالوری مردم  پیشرفته در سطح دنیا داشته باشیم 

عزیزمان در بحرانها، موفق باشید.
ادامه دارد...

پنج شنبه 29 آبان ماه
 1399 / شمـاره 123

دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز خواستار شدند:

موزه و پایگاه پژوهشی جوبجی رامهرمز  
راه اندازی  شود

قسمت هشتم از سری خاطرات دکتر 
عبدالجلیل کالنتر هرمزی فرزند برومند رامهرمز

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رامهرمز خبر داد:

آغاز ثبت نام سی و دومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سال ۹۹

دستگیری توزیع کننده مواد مخدر در رامهرمز

پلمب 4 باب قلیان سرا باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در رامهرمز
توسعه و ارتقای شبکه دیتای خانگی مشترکان در رامهرمز
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گفت:  هفت تپه  و  چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 
محوطه  درجه یک  حریم  محدوده  در  قند  کارخانه  احداث 
جهانی چغازنبیل و روی طاقدیس سردارآباد قرارگرفته که 
بر اساس ضوابط و مقررات ممنوع بوده و هیچ گونه استعالمی 
و صنایع دستی گرفته  میراث فرهنگی، گردشگری  وزارت  از 

نشده است.
 ۹۷ سال  در  کرد:  اظهار  دراین باره  رشنویی  عاطفه 
 ۳۰۰ مساحت  به  چغازنبیل  درجه یک  حریم  از  بخش هایی 

هکتار که جزو اراضی ملی بود، به شخص حقیقی واگذار و از 
اسفند همان سال کارهای تسطیح و خاک برداری آغاز شد. با 
همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی جلوی انجام کار گرفته 
شد و در مراجع قضایی طرح دعوا کردیم و اعتراض خود را 
مبنی بر نگرفتن استعالم و صدور موافقت اصولی برای احداث 

کارخانه قند در حریم این پایگاه میراث جهانی اعالم کردیم.
دعاوی  طرح  مرحله  در  که  زمانی  متأسفانه  افزود:  او 
حقوقی بودیم، دیوارکشی و خاک برداری ۳۰۰ هکتار انجام 

هرگونه  احداث  قانونی  ضوابط  اساس  بر  درصورتی که  شد 
کارخانه و انجام خاک برداری و تسطیح در حریم درجه یک 
ممنوع است و دوباره اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی خوزستان به مراجع قضایی شکایت کرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه بیان کرد: 
بعد از ۲ بار شکایت کردن متأ سفانه قرار منع تعقیب صادر 
و  نوشتیم  نامه  استان  تجدیدنظر  به هیئت  دیگر  بار  و  شد 

مجدداً طرح دعوی کردیم.

از صدور  قبل  روشن شده  و  مشخص  قانون  در  گفت:  او 
هرگونه مجوز و موافقت اصولی، دستگاه مجری باید نسبت 
میراث فرهنگی،  وزارت  از  مجوز  و  استعالم  دریافت  به 
گردشگری و صنایع دستی و سازمان محیط زیست اقدام کند.
رشنویی خاطرنشان کرد: اداره جهاد کشاورزی باید قبل 
از واگذاری این اراضی ملی برای احداث کارخانه، از وزارت 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز می گرفت. 
همچنین جای سؤال است که چرا وزارت صمت قبل از طی 

کردن مراحل استعالم، اقدام به صدور موافقت اصولی کرده 
است؟ امیدواریم هر چه زودتر فرمانداری شوش و استانداری 

در این زمینه ورود کنند.
تأکید  هفت تپه  و  چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 
کرد: اداره کل حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به دلیل اهمیت موضوع و حفظ حریم میراث 
جهانی که در سطح ملی و جهانی اهمیت فوق العاده ای دارد 

با جدیت موضوع را از مراجع قضایی دنبال خواهد کرد.

اروندکنار
شهرستان  در  است  بخشی  و  شهر  اَرَوندِکنار  بندر 
آبادان در استان خوزستان. این شهر در پنجاه کیلومتری 
جنوب شهر آبادان قرار گرفته است و دارای ذخایر نفتی 
است. این شهر بندری، دارای اسکله و امکانات بارگیری 
لنجهای کوچک است. اروندکنار در انتهای جزیره آبادان 
واقع شده و واپسین بندر ایران در کرانه اروندرود است. 

پیش از اروندکنار، بندر خسروآباد قرار دارد.
نصار(  )قصبه  شمالی  بخش  دو  شامل  اروندکنار 
مساجد  این شهر  در  می باشد.  معمره(  )قصبه  وجنوبی 
و حسینیه های فراوانی وجود دارد که از مهمترین آنها 
می توان از حسینیه عطاشه )عطشانیها( و حسینیه امام 
حجه بن الحسن )تابع الحجه( ومسجد امیرالمؤمنین را 

نام برد.
والفجر ۸ در  و عراق، عملیات  ایران  در زمان جنگ 

منطقه اروندکنار قرار داشت.
بزرگ ترین بندر صیادی ایران در اروندکنار قرار دارد 
که در سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رسید. این بندر اسکله 
به طول  اسکله خدماتی  به طول ۱۱۶ متر،  پهلوگیری 
۳۲ متر و بیش از ۶۰ متر اسکله پلکانی پهلوگیری دارد. 

موتور  فروند  از ۱۶۰  بیش  پهلوگیری  قابلیت  بندر  این 
لنج و افزون بر ۳۳۰ قایق موتوری صیادی را دارد.

این بخش دارای سه دهستان به نام های منیوحی و 
نصار و نوآباد است منیوحی مهمترین دهستان اروندکنار 
همچون:ابوغزالن،  مهمی  روستاهای  دارای  است.که 
کوت  ابوشکر،  کوت،  ابوعقاب،  آباد،  خزعل  نهرکوت 
شنوف، ابوخضراوی، ابودیره، سلیم، عفادله و آلبوحمید 
است  خرما  آن  کشاورزی  محصول  مهمترین  می باشد. 
می باشد  نیز  جات  صیفی  و  سبزیجات  انواع  دارای  و 

صیادی  کار  به  کشاورزی  بر  عالوه  دهستان  این  مردم 
آن  قابل صید  ماهی  انواع  مهمترین  از  و  مشغولند  نیز 
می توان به صبور، بیاح، چندال و... اشاره کرد. قابل توجه 
از ۵۰  به پیش  تابستان  است که دمای شهر در فصل 
درجه باالی صفر می رسد. از جمله فعالیت های ورزشی 
مورد عالقه در اروندکنار، هندبال می باشد که به همت 
آغاز  این شهر  از سال ۸۶ در  اروندکنار  هیئت هندبال 
گردیده و توانسته عالقه مندان بسیاری را به سمت این 

رشته سوق دهد.

بازارچه مرزی اروندکنار
برای  معاش  امرار  نقاط  از  یکی  مرزی  بازارچه های 
مرزنشینان هستند که یکی از این بازارچه ها در منطقه 

اروندکنار شهرستان آبادان قرار دارد.
برای  مختلفی  غرفه های  که  مرزی  بازارچه  این  در 
اهالی  از  زیادی  جمع  دارد  گوناگون  اجناس  فروش 
مشغول  اروندکناری  و  آبادانی  جوانان  ویژه  به  منطقه 

کسب و کار هستند.
از  اقالم مختلفی  این غرفه ها  اروندکناری در  جوانان 

جمله پارچه، اسباب بازی، لوازم برقی، لباس های زنانه، 
مردانه و بچه گانه را به فروش می رسانند.

ساخت  اجناس  اروند  مرزی  بازارچه  در  همچنین 
و  فصل  چهار  با  مناسب  کفش های  جمله  از  داخل 
ارده، شیره خرما و دیگر  از جمله خرما،  مواد خوراکی 

محصوالت این میوه بهشتی عرضه می شود.
همچنین  و  خارجی  و  ایرانی  گردشگران  حضور 
کاروان های راهیان نور از سراسر کشور در فصل زمستان 
و بهار رونق خاصی به بازارچه مرزی اروندکنار می دهد.

ما ایرانیان در کشوری زندگی می کنیم که از گذشته تا به 
امروز به لحاظ ساختار معماری بی نظیرش در جهان شناخته 
شده است. آثار تاریخی بسیاری از تاریخ پر فراز و نشیب این 
سرزمین باقی مانده است که هر کدام از آن ها جلوه ای خاص 
از معماری این سرزمین را به نمایش می گذارد. یکی از دوره 
های تاریخی ایران که در مورد معماری آن بسیار زیاد می توان 
صحبت کرد، عصر هخامنشیان است. به جز تخت جمشید و 
شکوه بی همتایش، در گوشه و کنار کشور ایران بناهای حیرت 
انگیز فراوانی وجود دارد که با دیدن آن ها غرق در حیرت می 
شویم. در این مقاله با سیمرغ ۲4 همراه باشید تا شما را به 
جنوب کشور ایران و شهر شوشتر ببریم. سازه های آبی این 
شهر با ساختار حیرت انگیزش در گوشه ای از استان خوزستان 
نظر بسیاری از گردشگران و توریست ها را به سمت خود جذب 
کرده است. سازه های آبی شوشتر با حفظ شکوه گذشته خود، 
یکی از افتخارات مردم ایران است که در فهرست میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رسیده است. در ادامه شما را با جزییات این 

سازه عظیم آشنا می نماییم.
همان طور که گفتیم سازه های آبی شوشتر یکی از آثار 
به  یونسکو  ایران است که در فهرست میراث جهانی  جهانی 
ثبت رسیده است. از این محوطه تاریخی و بی نظیر، به عنوان 
بزرگ ترین مجموعه صنعتی دنیا پیش از انقالب صنعتی نام 
از آثار بی بدیل دوره هخامنشی  اند. این سازه آبی که  برده 
محسوب می شود، اطالعات و آمار خوبی را از ایران باستان 
به  توجه  با  اثر  این  همچنین  دهد.  می  قرار  ما  اختیار  در 
از  است،  شده  نهاده  بنا  آن  در  که  ای  دوره  و  ساخت  زمان 

شاهکارهای فنی و مهندسی در جهان به شما می رود.
آشنایی با سازه های آبی شوشتر

توانید  می  راحتی  به  کردید،  سفر  شوشتر  شهر  به  اگر 
را  شکوه  با  و  عظیم  آبی  سازه  این  سراغ  شهر  این  اهالی  از 
است  پیچیده  آبیاری  سیستم  یک  مجموعه،  این  بگیرید. 
دوران حکومت  به  قدمتش  آمده  به دست  مدارک  که طبق 
از  باز می گردد.  از میالد  داریوش بزرگ و قرن پنجم پیش 
طراحی  از  استفاده  با  ساسانیان  زمان  تا  هخامنشیان  دوره 
های هوشمندانه و کامال مهندسی شده، مجموعه ای به هم 
پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل 
های عظیم هدایت آب را ساخته اند تا بهره بیشتری از آب 
بخشی  تنها  حاضر  حال  در  که  آن  وجود  با  شود.  نصیبشان 

آب  ریزش  با  ولی  است؛  مانده  باقی  پیچیده  ساختار  این  از 
حاصل از پساب آسیاب ها، آبشارهای مصنوعی زیبایی ایجاد 
شد که به یک محوطه حوضچه مانند می ریزند و یک منظره 
حیرت انگیز و بی نظیر به وجود می آورد. در واقع شاید بتوان 
گفت این مجموعه را باید موزه زنده صنعت آب ایران باستان 
پیشرفته  بسیار  دانش  اثبات  بر  سندی  که  کرد  گذاری  نام 
ایرانیان در علوم آب در گذشته بوده است. یکی از مواردی که 
شگفتی بسیاری از افراد را در بر می گیرد، نحوه کار کردن 
ابزارهای آن  با  پیش  است که در ۱۷۰۰ سال  این مجموعه 
زمان چیزی نبوده است که به راحتی بتوان از کنارش گذشت. 
روی  بر  پل  احداث  با  همزمان  کارون  رودخانه  مسیر  بستن 
رودخانه ای که عرض آن بیشتر از ۲ متر است و بعد از آن 
مهار جریان آب و باال آوردن سطح آب رودخانه و روانه کردن 
آن به سوی زمین های کشاورزی شگفتی معماری ایران را به 

نمایش می گذارد.
آثار شاخص سازه های آبی شوشتر

سازه های آبی شوشتر در فهرست میراث جهانی یونسکو 
می  ها  آن  معرفی  به  ادامه  در  که  است  اثر  چندین  شامل 

پردازیم:
۱- بند میزان: همان طور که می دانید برای کشاورزی باید 

بودن  پایین  به سبب  و  آبیاری کرد  با آب رودخانه  را  زمین 
سطح رودخانه از زمین ها، باید آب را باال آورد. امروزه آب را 
از رودخانه پمپاژ می کنند، اما در گذشته خبری از پمپ نبود! 
پس یک سازه به اسم بند را به وجود آوردند که به صورت 
عمود بر رودخانه ساخته می شود و با مسدود کردن جریان 

آب سطح آن را باال نگاه می دارد.
۲- برج کاله فرنگی: این برج در دوره قاجار ساخته شده 
و در کنار رودخانه شطیط قرار دارد. این مکان محل نظارت 
قیصر روم یا شاپور ساسانی بر پهنه رودخانه و کار کارگران 
بوده است. البته برخی هم آن را مکانی برای نظارت بر مقدار 

و شدت جریان رودخانه می دانند.
شمال  در  رودخانه  این  گرگر:  کند  دست  رودخانه   -۳
شهر شوشتر و در دوره هخامنشی و برای تکامل سازه های 
آبی شهر حفر شده است. از دالیل ساخت این رودخانه هم 
می توان به کاستن حجم آب رود کارون، آبیاری زمین های 

باالدست رودخانه کارون و امنیت شهر اشاره نماییم.
4- پل بند گرگر: پیشینه ساخت این پل به دوره ساسانی 
بر می گردد و علت ساخت آن هم این است که مسیر آب را از 
رودخانه دست ساز و تاریخی گرگر منحرف کند و آب به سمت 
تونل های آسیاب های بادی به راه افتد. سه تونل این بخش 

عبارتند از تونل بلیتی، تونل دهانه شهر و تونل سه کوره.
ترین  شاخص  آبی:  های  آسیاب  و  آبشارها  مجموعه   -۵
در  و  گرگر  بند  پل  کنار  در  که  این مجموعه هستند  بخش 
مسیر رودخانه دست کند گرگر قرار دارند. در این مجموعه 
تعداد بسیار زیادی آسیاب بادی وجود دارد که مصداق بارزی 
از به کار گیری نیروی آب برای چرخاندن آسیاب های بادی 
محوطه  شرقی،  محوطه  بخش  سه  به  مجموعه  این  است. 

شمالی و محوطه غربی تقسیم می شود.
به  توان  بزرگ می  و  این مجموعه عظیم  بناهای  از دیگر 
پل بند برج عیار یا صابئی که بر روی رود گرگر و در قسمت 
پایین آبشارها واقع شده است اشاره کرد که در دوره ساسانی 
ساخته شده و برخی از افراد بر این عقیده هستند که برج عیار 
نام ظرفی برای نگهداری زیرور آالت زنان در گذشته بوده و 
این برج هم با ذخیره طالی یکی از زنان ساخته شده است. 
قلعه سالسل شوشتر هم دژ بسیار بزرگی است که در کنار 
جمله  از  مختلفی  های  بخش  و  شده  واقع  شطیط  رودخانه 
حیاط های متعدد، سرباز خانه، طویله ها، حمام ها، شبستان 
خانه،  حرم  خانه،  نقاره  ها،  غورخانه  ها،  باغچه  ها،  برج  ها، 
می  شامل  هم  را  و...  متعدد  های  دروازه  یا  قاپی  آشپزخانه، 
شود. قلعه سالسل اقامتگاه رسمی والی خوزستان است و در 

روی کوهی که مانند فالت کوچکی است قرار دارد و بارها هم 
مورد مرمت قرار گرفته است.

از بندهای  بازان شوشتر یا بند خداآفرین یکی  بند ماهی 
دست  به  شواهد  اساس  بر  که  است  منطقه  این  در  طبیعی 
آمده در زمان حفر رودخانه گرگر ساخته شده است. پل بند 
شادروان از دیگر قسمت های مجموعه عظیم سازه های آبی 
شوشتر است که برخی از آن، با نام قدیمی ترین پل جهان یاد 
می کنند. این پل 44 دهانه داشته که در حال حاضر فقط ۱۶ 
دهانه طاق دار و ۸ دهانه بدون طاق در آن دیده می شود. پل 
شاه علی یا بند شاه علی هم از دوره صفوی به جا مانده است 
و بر روی نهر داریون قرار دارد. این پل که پس از احداث پل 
جدید بین اهواز و شوشتر دیگر از آن استفاده ای نمی شود، 
دارای طاقی های متعددی بوده است که امروزه تنها ۳ طاق 
از آن باقی مانده است. پل بند لشکر هم که از دوره ساسانیان 
تاریخی  گانه  های شش  دروازه  از  یکی  کنار  در  مانده  باقی 
از حصار شوشتر در آن  آثاری  شوشتر قرار دارد و هنوز هم 
دیده می شود. هم اکنون این پل بند را سالم ترین پل بند 
به جا مانده از دوره ساسانی می دانند که گردشگران زیادی 
از آن بازدید می نمایند. بند شرابدار و بند دختر هم از دیگر 

قسمت های این مجموعه عظیم هستند.

احداث کارخانه در محوطه جهانی چغازنبیل!؟ 

یل
زنب
چغا

سازه های آبی شوشتر؛ مظهر معماری کهن ایران زمین
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استاد: مرضیه سوزن بر
مواد الزم

آرد: 1 پیمانه
شکر: نصف پیمانه
 تخم مرغ: 3 عدد

 روغن: کمتر از نصف پیمانه
 شیر یا ماست: کمتر از نصف پیمانه

 وانیل: نصف قاشق چای خوری
 بکینگ پودر: 1 قاشق چای خوری

 پودر کاکائو: 1 قاشق مرباخوری
طرز تهیه

 ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ را جدا کنید و زرده و 
کمی وانیل و نصف شکر را هم بزنید وقتی کاماًل پفکی 
و روشن شد شیر را اضافه کنید و بعد از کمی هم زدن 
روغن را اضافه کنید و نهایتاً آرد و بکینگ پودر و پودر 
کاکائو را که سه مرتبه الک کنید و کم کم اضافه کنید 
در ظرف دیگری سفیده و کمی وانیل باقیمانده و شکر 
بعد سفیده ها  تا پفکی شود و  بزنید  تند هم  با دور  را 
را با لیسک به زرده ها اضافه کنید و با لیسک به یک 

سمت هم بزنید.
در  و  بریزید  در سی وپنج  بیست وپنج  قالب  داخل   

فر از قبل گرم شده با حرارت 180 درجه به مدت 35 
بدهید  اجازه  شد  پخته  کیک  که  زمانی  بپزید  دقیقه 

کمی خنک شود و بعد از داخل قالب جدا کنید.
مواد حلوا

 آرد: 2 لیوان
شکر: 2 لیوان
آب: 2 لیوان

به مقدار الزم  زعفران: 
نصف لیوان  گالب: 

 عرق هل: کمی
 روغن: 1 لیوان

طرز تهیه
شکر  تا  بگذارید  حرارت  روی  را  آب  و  شکر  ابتدا 
داخل آب حل شود سپس گالب و عرق هل و زعفران 

را اضافه کنید و هم بزنید کمی که جوشید حرارت را 
خاموش کنید و در همین حین آرد را حدود نیم ساعت 
با حرارت مالیم تفت بدهید و یک لیوان روغن به آن 
اضافه کنید و کمی که گذشت شهد گرم را به مخلوط 
را  خودش  حلوا  تا  بزنید  هم  مدام  و  کنید  اضافه  آرد 

جمع کند.
 کیک را از داخل قالب اصلی برگردانید و روی آن را 
از شربت )در انتها آموزش تهیه ی آن آورده ایم( خنک 
روی  را  گرم  حلوای  بریزید سپس  آماده کمی  شده ی 
کامل  را  حلوا  بچسبند.  هم  به  تا  بریزید  خنک  کیک 
پخش کنید و حدود یک ساعت در یخچال قرار بدهید تا 

خودش را بگیرد و بعد به راحتی برش بزنید.
بهتر  کیک  روی  حلوا  گرفتن  قرار  بهتر  برای  نکته: 
است روی کیک را مقداری شربت شکر یا عسل بزنید.

بیمارستان سینا، در  اورژانس  مدیر بخش 
مورد میزان اکسیژن طبیعی بدن در روزهای 

کرونایی، توضیحاتی ارائه داد.
بدانیم  اینکه  برای  حسین کرمانپور گفت: 
میزان اکسیژن بدن در شرایط طبیعی است، 
استناد  آنها  به  که  دارد  وجود  ارزیابی هایی 

می کنیم.
برای   ۹3 باالی  عدد  اینکه  اعالم  با  وی 
می گیرد،  قرار  نظر  مد  بدن  طبیعی  اکسیژن 
 8۹ مرز  تا  و  عدد  این  از  پایین تر  اگر  افزود: 
باشد، حالت هشدار است و اگر پایین تر از 8۹ 

باشد، فرد باید بستری شود.
میزان  که  مطلب  این  عنوان  با  کرمانپور 
در  بار   1۶ تا   13 بین  افراد  طبیعی  تنفس 
دقیقه است، گفت: وقتی میزان اکسیژن بدن 

پایین بیاید، میزان تنفس را تا 28 بار باال می 
بریم و در صورتی که اکسیژن بدن در شرایط 

عادی قرار نگرفت، فرد باید بستری شود.
سینا،  بیمارستان  اورژانس  بخش  مدیر 
اکسیژن  سنجش  دستگاه های  با  ارتباط  در 
بدن  اکسیژن  گیری  اندازه  برای  افزود:  بدن، 
یک  باید  انگشتی،  دستگاه های  از  استفاده  با 
دقیقه باالنس شود تا بتوان ضربان و اکسیژن 

بدن را ارزیابی کرد.
میزان  که  مطلب  این  عنوان  با  کرمانپور 
ضربان با اکسیژن بدن ارتباطی ندارد، گفت: 
اکسیژن  با  ارتباطی  ضربان  بودن  پایین 
ورزشکاران  ضربان  که  طوری  به  ندارد،  بدن 
اما  است،   5۴ تا   50 بین  همیشه  حرفه ای 

اکسیژن بدن آنها طبیعی است.

چراسرمگیجمیرود؟

 به احساس سبکی سر، حالت خواب آلودگی یا عدم 
حسی،  اندام های  سرگیجه  می گویند.  سرگیجه  تعادل 
می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  گوش  و  چشم  به ویژه 
بنابراین گاهی اوقات می تواند باعث غش شود. سرگیجه 
اختالالت  از  نشانه ای  بیشتر  بلکه  نیست،  بیماری  یک 
مثل  شما  بدن  از  متعدی  قسمت های  است.  مختلف 
درون  اعصاب  درونی،  گوش  مغزتان،  چشم هایتان، 
موجب  یکدیگر  کمک  به  فقرات  ستون  و  پاهایتان 
از این  ایجاد تعادل در بدن شما می شوند. وقتی یکی 
موارد مختل می شوند احساس سرگیجه به شما دست 
همچنین  و  باشد  نشانه ای جدی  می تواند  که  می دهد 

خطرناک اگر باعث شود شما زمین بخورید.
سرگیجه و عدم تعادل ممکن است موجب احساس 
عالئم  اصطالح  دو  این  اما  شوند،  سرگیجه  و  گیجی 
احساس  با  سرگیجه  می کنند.  توصیف  را  مختلفی 
مشخص  سر،  دور  به  اتاق  چرخش  مانند  چرخش، 
حرکت  بیماری  مانند  است  ممکن  همچنین  می شود. 
طرف  یک  به  انگار  یا  شود  احساس  )ماشین گرفتگی( 
تعادل  دادن  دست  از  تعادل،  عدم  شده اید.  متمایل 
یا  احساس سبکی سر  واقعی  است. سرگیجه  توازن  یا 

تقریباً غش کردن است.
سرگیجه شایع است و علت اصلی آن معموالً جدی 
نگرانی  جای  شدن  سرگیجه  دچار  گاهی  گه  نیست. 
بدون دلیل  به طور مکرر دچار سرگیجه  اگر  اما  ندارد؛ 
با  فوراً  باید  هستید،  طوالنی  مدتی  برای  یا  مشخص 

پزشک خود تماس بگیرید.
دالیل سرگیجه:

الکل است.  و  رایج سرگیجه، میگرن، داروها  دالیل 
از مشکلی در  ناشی  این ها سرگیجه می تواند  بر  عالوه 

گوش داخلی باشد، جایی که تعادل تنظیم می شود.
از دیگر دالیل سرگیجه عفونت گوش است که در 
ایجاد  ناگهانی  صورت  به  سرگیجه  معموالً  مورد  این 
تا جایی که حتی  می شود، گوش هایتان زنگ می زنند 
ممکن است شنیدن دشوار شود. محتمل است حالت 
تهوع، تب و گوش درد داشته باشید. معموالً این عالئم 

چند هفته طول می کشند.
دورانی  سرگیجه ی  نتیجه ی  اغلب  گیجی  احساس 
گیجی  احساس  و  سرگیجه  علت  شایع ترین  است. 
یعنی  چرخشی،  سرگیجه ی  با  مرتبط  سر  سبکی  و 
این  است.   )BPV( خوش خیم  وضعیتی  سرگیجه 
به  وقتی  و  می شود  کوتاه مدت  سرگیجه  باعث  عامل 
را تغییر  وجود می آید که فرد به سرعت موقعیت خود 
دهد، مانند بلند شدن سریع بعد از حالت درازکش از 

رختخواب.
سرگیجه و احساس گیجی می تواند توسط بیماری 
این  شود.  ایجاد   )Meniere’s disease( منییر 
با  که  می شود  گوش  در  مایعات  تجمع  باعث  بیماری 

احساس پُری گوش، کاهش شنوایی و وزوز گوش همراه 
این  حمالت  شدن  رد  از  بعد  است  ممکن  فرد  است. 

بیماری خستگی زیادی را تجربه کند.
گیجی،  احساس  و  سرگیجه  دیگر  احتمالی  دلیل 
نوروم صوتی یا همان نوروم شنوایی است. نوروم صوتی 
یک تومور غیرسرطانی است که روی عصبی که گوش 

داخلی را به مغز متصل می کند تشکیل می شود.
چه عواملی باعث سرگیجه می شوند؟

برخی دیگر از دالیل احتمالی سرگیجه عبارتند از:
- افت ناگهانی فشارخون

- بیماری عضله قلب
- کاهش حجم خون
- اختالالت اضطرابی
- کم خونی فقر آهن

- افت یا پایین بودن قند خون
- عفونت گوش

- کمبود آب بدن
- گرمازدگی

- ورزش بیش از حد
- بیماری حرکت مثل ماشین گرفتگی یا دریازدگی

مولتیپل  از  ناشی  می تواند  نادر، سرگیجه  موارد  در 
یا  بدخیم  تومور  مغزی،  سکته   ،)MS( اسکلروزیس 

اختالل مغزی دیگری باشد.
عالئم سرگیجه:

است  ممکن  می شوند  سرگیجه  دچار  که  افرادی 
احساسات مختلفی را تجربه کنند، از جمله:

- سبکی سر یا احساس ضعف و غش
- حس کاذب چرخش

- عدم ثبات
- از دست دادن تعادل

- احساس شناوری یا گیجی
غش  یا  استفراغ  تهوع،  حالت  با  سرگیجه  گاهی   -
را  این عالئم  اگر مدتی طوالنی است که  همراه است. 

دارید، به پزشک مراجعه کنید.
چه موقع باید در مورد سرگیجه به پزشک مراجعه 

کرد؟
سرگیجه  دچار  مکرر  دوره های  صورت  به  اگر 
می شوید، باید با پزشک خود تماس بگیرید. همچنین 
ناگهانی شدید،  با موارد زیر دچار سرگیجه  اگر همراه 

باید فوراً به پزشک خود اطالع دهید:
- غش

- آسیب به سر
- سردرد متفاوت و شدید

- گردن درد یا سفتی گردن
- ضعف یا بی حسی صورت

- ضعف در دست و پا
- تب شدید
- تاری دید

- از دست دادن شنوایی
- مشکل در صحبت کردن

- بی حسی یا سوزن سوزن شدن
- افتادگی چشم یا دهان

- از دست دادن هوشیاری
- درد قفسه سینه

- استفراغ مداوم
- افتادن یا عدم توانایی در راه رفتن

- ضربان قلب شدید
این عالئم می تواند نشان دهنده یک مشکل جدی در 
سالمتی باشد، بنابراین مهم است که در اسرع وقت به 

دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
شایع ترین علت سرگیجه و احساس گیجی و سبکی 
سرگیجه  یعنی  چرخشی،  سرگیجه ی  با  مرتبط  سر 
باعث  عامل  این  است.   )BPV( خوش خیم  وضعیتی 
می آید  وجود  به  وقتی  و  می شود  کوتاه مدت  سرگیجه 
که فرد به سرعت موقعیت خود را تغییر دهد، مانند بلند 

شدن سریع بعد از حالت درازکش از رختخواب.
درمان های سرگیجه:

درمان سرگیجه روی علت اصلی ایجاد آن متمرکز 
است. در بیشتر موارد، درمان های خانگی و درمان های 

پزشکی می توانند علت سرگیجه را کنترل کنند. مثاًل:
مشکالت گوش داخلی می تواند با داروها و تمرینات 
تعادل  کنترل  به  می تواند  که  شود  کنترل  منزل  در 

کمک کند.
با  نیز   )BPV( خوش خیم  وضعیتی  سرگیجه ی   
مانورهایی که می تواند به کاهش عالئم کمک کند قابل 
حل است. جراحی گزینه ی دیگری برای بیمارانی است 

که BPV آن ها با دیگر روش ها کنترل نمی شود.
بیماری منییر نیز با رژیم غذایی کم نمک، تزریقات 

موقعیتی یا جراحی گوش درمان می شود.
مانند  زندگی،  سبک  تغییر  و  داروها  با  میگرن 
یادگیری شناسایی و جلوگیری از عوامل تحریک کننده 

میگرن، درمان می شود.
 داروها و تکنیک های کاهش اضطراب نیز می توانند 

به اختالالت اضطرابی کمک کنند.
نوشیدن مایعات زیاد می تواند به سرگیجه ناشی از 

ورزش بیش از حد، گرما یا کم آبی بدن کمک کند.
در مورد سرگیجه چه کاری می توانید انجام دهید؟

اگر به صورت مکرر دچار سرگیجه می شوید از این 
نکات پیروی کنید:

یا  بنشینید  بالفاصله  سرگیجه  احساس  صورت  در 
این  کنید.  استراحت  آن  رفع  زمان  تا  و  بکشید  دراز 
شما  تعادل  دادن  دست  از  احتمال  از  می تواند  کار 
که ممکن است منجر به سقوط و آسیب جدی شود، 

جلوگیری کند.
در صورت لزوم برای حفظ ثبات و پایداری از عصا یا 

واکر استفاده کنید.
 همیشه هنگام باال و پایین رفتن از پله ها دستتان 

را به نرده ها بگیرید.
بهبود  را  تعادل  که  دهید  انجام  را  فعالیت هایی   

می بخشد، مانند یوگا و تای چی.

پیشنهادهایی برای سالمت جسم و جان 
میانساالن

چروک  و  است  شده  سپید  موهایش 
بازنشسته  اداره  از  وقتی  از  بیشتر.  صورتش 
جوابگوی  تا  است  دوم  شغل  فکر  به  شده 
رفت و آمد بچه ها ونوه ها در آخر هرهفته 
باشد اما مدتی مجبور است به آزمایش های 

پزشکی اش برسد .
هر بار که به کلینیک مراجعه می کند، با 
بهانه  گرددو  می  باز  خانه  به  دارو  ای  بسته 
گیرد  می  خانه  خانم  به  درشت  و  ریز  های 
که غذایت شور است ، چرب است و من باید 

رژیم دیابت داشته باشم و...
این بهانه گیری ها، اهل منزل را ناراضی 
کرده است که ای کاش پدر در منزل نباشد.

رئیس  کینگ«،  »دانا  پروفسور  گفته  یاد 
ویرجینیای  دانشگاه  خانواده  پزشکی  بخش 
غربی می افتم که با اشاره به مطالعه ای که 
در سال 2017 میالدی میزان سبک زندگی 
با  سالمندان  و  بازنشستگان  میان  را  سالم 
میان ساالن و افرادی که هنوز کار می کنند، 
بیشتر  کند:  می  اظهار  بود،  کرده  مقایسه 
پیروی  به  تمایلی  بازنشستگان  و  سالمندان 
توصیه های  رعایت  و  سالم  زندگی  سبک  از 
برای  وی  اما  ندارند  باال  سنین  در  سالمتی 
در  که  دارد  پیشنهادهایی  سنی  گروه  این 

ادامه می خوانید:
بخرید:  عالی  ورزشی  - یک جفت کفش 
برای  مناسب  ورزشی  کفش  جفت  یک 
در  پیاده روی  با  ابتدا  بخرید.  پیاده روی 

به  را  آن  سپس  کنید.  شروع  خانه  اطراف 
هفته  در  روز  سه  ساعته  نیم  پیاده روی 
افزایش دهید یا هدف خود را با افزایش 10 
هفته  هر  در  پیاده روی خود  مسیر  درصدی 

دنبال کنید.
برای  راه  بهترین  کنید:  تعادل  تمرین   -
خوردن ها،  زمین  و  افتادن ها  از  جلوگیری 
کنید  تالش  است.  تعادل  حفظ  تمرین 
برای 30 ثانیه با چشمان بسته روی یک پا 

بایستید.
- صبحانه خود را اصالح کنید: از خوردن 
به جای صبحانه خودداری  و شیرینی  قهوه 
و  خانگی  اسموتی  یک  می توانید  کنید. 
بادام  فصلی، شیر  میوه های  موز،  از  ترکیبی 
و پودرهای پروتئینی یا کیک های پروتئینی 
کنید.  جایگزین  صبحانه  برای  را  قند  بدون 
همچنین قند و شکر را از تمامی وعده های 
غذایی خود حذف و به جای مصرف نوشابه 

از آب گازدار استفاده کنید.
برای  کنید:  حذف  عاقالنه  را  استرس   -
جز  به  راه هایی  خود،  استرس  مدیریت 
خوردن غذا و استعمال دخانیات پیدا کنید. 
وجود  اعصاب  تمدد  برای  زیادی  برنامه های 
خود  همراه  تلفن  روی  می توانید  که  دارد 
به  دقیقه   10 مدت  به  حتی  و  کنید  نصب 

آن ها گوش دهید.
کنید:  تمرین  را  مقاومتی  ورزش های   -
عضالت،  حجم  دادن  دست  از  توقف  برای 
دمبل  کردن  بلند  با  را  مقاومتی  ورزش های 
از  که  صورتی  در  زیرا  دهید  انجام  هالتر  و 

بین  از  مرور  به  نکنید  استفاده  عضالت 
خواهند رفت.

دهید:  انجام  پاشو«  و  »بشین  تمرین   -
منظم  طور  به  باید  سالخورده  افراد 
تمرین های بشین و پاشو را انجام دهند زیرا 
در صورتی که این تمرین ها را انجام ندهند، 
پس از مدتی دیگر قادر به راحت بلند شدن 

از روی زمین نخواهند بود.
- خود را باور داشته باشید: یک سالمند 
خصوص  در  خود  تجربیات  از  ساله   71
و  نفس  به  اعتماد  نداشتن  با  مواجهه 
ناگوار  واقعه  چندین  از  پس  افسردگی 
به  خود  حال  درمان  برای  که  می گوید 

مشاور مراجعه کرده است.
- درگیر یک پروژه شوید: پروژه ای را که 
برای شما معنی خاصی دارد، انتخاب کنید. 
باره می گوید در سنین  یک سالمند در این 
بازنشستگِی خود، شروع به نوشتن یک کتاب 
کرده، هر چند پیش از آن، تجربه نویسندگی 

نداشته است.
او هم اکنون در حال نوشتن کتاب سوم 
خود با نام »توی جدید پس از ۶5 سالگی« 
افراد  به  ارزشمند  توصیه هایی  که  است 
سالمند کرده و الهام بخش آنان است. انجام 
پروژه ای جدید در سن باال مانند به واقعیت 

رساندن یک رویاست.
باور داشته  او  باید به  نخستین فردی که 
باشید خودتان هستید چرا که مردم دوست 
نفس  به  اعتماد  با  افراد  با  بیشتر  دارند 

معاشرت داشته باشند.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هذیان گویی 
را یکی از عالیم جدید در شدیدترین موارد 
ابتال به کرونا عنوان کرد و گفت: این عارضه 
مشاهده  بیشتر  سالمندان  در  خصوص  به 
و  سردرگمی  عارضه  این  با  آنها  و  شود  می 

توهمات شدید را تجربه می کنند.
دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری های 
عفونی روز شنبه افزود:  هذیان گویی اصطالحی 
است که طیف گسترده ای از مسایل شناختی 
مانند گیجی، از دست دادن حافظه، مشکالت 
و  ناگهانی خلق و خوی،  تغییرات  تمرکز،  در 

مشکالت خوابیدن را در بر می گیرد.
بیماری  کرونا  ویروس  داشت:  اظهار  وی 
های  جهش  تغییر  با  که  است  چهره  هزار 
متفاوت، عالیم مختلفی را در ۹ ماه گذشته 
در  که  طوری  به  است  داده  نشان  خود  از 
دچار  مبتالیان  بیماری  این  شیوع  اوایل 
به  اما  شدند،  می  ریوی  مشکالت  و  سردرد 
گوارشی،  عالیم  عضالنی،  دردهای  مرور، 
سکته های مغزی و قلبی نیز اضافه شد  و  
اکنون شاهد هذیان گویی مبتالیان هستیم.

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

شهید بهشتی  به شرایط مبتالیان به کرونا 
داد: در موج سوم شیوع  ادامه  و  اشاره کرد 
کرونا وضعیت مبتالیان به این بیماری خوب 
از  ناشی  های  فوتی  شمار  افزایش  نیست، 
قابل قبول نیست  به هیچ وجه  این ویروس 
و مردم باید شرایط بد این ایام را به درستی 
به  را  بهداشتی  های  پروتکل  و  کرده  لمس 

طور کامل رعایت کنند.
بستری  مردانی خاطرنشان کرد: وضعیت 
های ناشی از بیماران کرونایی در کشور رو به 
باال است، توجه به مسایل بهداشت فردی و 
اجتماعی از جمله استفاده از ماسک، رعایت 
نیافتن در  اجتماعی و حضور  فاصله گذاری 
مکان های شلوغ به جز در موارد ضروری می 
تواند ما را در کنترل این بیماری کمک کند.

وی با بیان این که آحاد مردم نقش بسیار 
از  دارند،  کرونا  مهار  و  کنترل  در  را  موثری 
را درک کرده  کنونی  مردم خواست شرایط 
و  زحمتکش  بسیار  که  را  درمانی  کادر  و 
های  پروتکل  رعایت  با  هستند،  تالش  پُر 

بهداشتی یاری دهند.
این متخصص بیماری های عفونی تاکید 
های  دورهمی  و  تجمعات  از  دوری  کرد: 
در  را  کرونا  شیوع  آمار  تواند  می  خانوادگی 

کشور کاهش دهد.

 اگر افسردگی دارید: ماهی
 اگر بچتون الغر و ضعیفه: تخم بلدرچین، 

روغن زیتون، مغزها
چای  نشه:  خراب  دندونتون  میخواین  اگر   

سبز، کشمش
 اگر چربی خون دارد: گردو

رازیانه،  کمه:  و شیرتون  مادر هستید  اگر   
آب هویج، لبنیات

فلفل  آبلیمو،  شربت  دارید:  سردرد  اگر   
قرمز

 اگر کبد چرب دارید: زرشک، شاتوت، آب 
انار

نی نی  هستید:  خوب  کانال  دنبال  اگر   
پرارین ویژه مادر و کودک

 اگر کمخونی دارید: اسفناج، لیمو، خرما

 اگر نقرس دارید: گوجه فرنگی و فلفل دلمه
 اگر واریس دارید: آب و نان سبوس دار
 اگر آفت دهان دارید: رب انار و آب انار
اگر تهوع دارید: زنجبیل، پونه، هندوانه

 اگر دلپیچه دارید: دم کرده زیره
 اگر میگرن دارید: ماهی، امگا 3، گردو

کوهی،  پونه  دمنوش  دارید:  عفونت  اگر   
سیر

 اگر تبخال دارید: سیب زمینی )ضد زخم(، 
پیاز )ضد تاول(

میوه های  برنج،  لعاب  آب،  دارید:  تب  اگر   
آبدار

زنجبیل،  عسل،  دارید:  درد  معده  اگر   
زردچوبه

اگر ویار و تهوع صبحگاهی دارید: گوجه،   

انار ملس
 اگر پوکی استخوان دارید: سنجد+ماست

 اگر آرتروز دارید: آناناس، شلغم، کلم
ماهی،  قارچ،  دارید:  استخوان  نرمی  اگر   

تخم مرغ
 اگر بی خوابی دارید: شیر گرم، موز، گیالس
 اگر دیابت دارید: ماش، لوبیا قرمز، تربچه

گریپ  بادام،  دارید:  دورشکم  چربی  اگر   
فوروت

 اگر اسهال دارید: هویج و سیب پخته، کته 
و ماست چکیده و نعنا

سبزیجات،  هویج،  آب  دارید:  یبوست  اگر   
آلو، اسپرزه

 اگر وسواس دارید: به
 اگر کهیر دارید: عدسی

بازنشستگیپایانراهنیستطرز تهیه کیک حلوا

عدد اکسیژن طبیعی بدن چند است؟

چی بخوریم برای چه مریضی ای خوبه؟ 
)اول ازهمه مراجعه به پزشک(

هذیان گویی از عالیم جدید در مبتالیان به کرونای شدید



5
 اجتماعی

است.  برتر  دیگر  زنگ  شش  از  لحاظ  همه  از  هفتم  زنگ 
چون در قرن 21 در زمان حیات ما رخ داده است و ما آنرا 

با تمام وجود لمس کرده ایم. 
و حکم گل دقیقه 90 را دارد.

نواخت.  میالدی   1550 در  کوپرنیک  را  زنگ  اولین   -1  
او ثابت کرد که »زمین مرکز کائنات« نیست بلکه سیاره ای 

کوچک است که گرد خورشید می چرخد.
او  نواخت:  میالدی   1700 در  نیوتن  را  زنگ  دومین   -2
موجب  هوشمندانه ای  و  غیبی  نیروی  هیچ  که  داد  نشان 
کهکشانها  و  شهاب ها  و  سیارات  حرکت  و  اجسام  سقوط 

اینها به سبب نیروی جاذبه است. نمیشود، بلکه تمام 
او  نواخت:  میالدی   1850 داروین در  را  زنگ  3- سومین 
داد  نشان  می شد،  نامیده  مخلوقات«  »اشرف  که  انسان  به 
که چندان اختالفی با سایر جانداران ندارد و در اثر تغییر و 

تکامل موجودات دیگر به وجود آمده است.
او  نواخت.  میالدی   1900 در  نیچه  را  زنگ  چهارمین   -4
انسان  تنها  ندارد.  وجود  غیبی  نجات دهنده ی  هیچ  که  گفت: 

است که می تواند حاکم بر سرنوشت خود باشد.
5- پنجمین زنگ را فروید در 1920 میالدی زد: او اثبات 

کرد که پادشاه عقل کل نیست، رفتار و گفتار بشر سرچشمه 
مهم تری دارد و آن علم و شناخت اوست.

فروید تابوی سکس را نیز شکست و ثابت کرد که سرکوب 
ناهنجاری هاست. و  بیماریها  از  بسیاری  جنسی منشأ 

به  او  نواخت.  میالدی  در 1950  راسل  را  زنگ  6- ششمین 
باشید  داشته  اکثریت  با  متفاوت  عقیده ای  اینکه  از  آموخت:  ما 

نترسید. بسیاری از عقاید که امروز موردقبول اکثریت اند، زمانی 
نفر  میلیون  صدها  اگر  بوده اند.  مردم  اکثریت  مخالفت  مورد 
هم عقیده احمقانه ای داشته باشند، بازهم آن عقیده احمقانه است.
7- هفتمین زنگ را ویروس کرونا در سال 2020 نواخت: 
است  شده  سپری  معجزه«  »دوران  که  آموخت  ما  به  کرونا 

و تنها راه »رفاه و تندرستی« انسان، علم و دانش اوست...
رهبران  معبد،  و  حرم  و  ستایشگاه  که  آموخت  ما  به  او 
و  نمی توانند معجزه کنند  نیروی غیبی دیگری  و هیچ  دینی 

جایگزین علم و دارو شوند!
به  بلکه  نشد،  بستری  حرم  در  کرونایی  بیمار  هیچ 

بیمارستان و مرکز »علم پزشکی« روانه شد.
دانش بخشیدنی نیست بلکه آموختنی است و برای همین 
برایشان  یادگرفتن  چون  گریزانند.  آن  از  خیلی ها  که  است 
مشکل است. راه پیشرفت از کتابخانه ها می گذرد. برای همین 
امن ترین  است،  فراوان  ناامنی  که  سوم  جهان  در  که  است 

هستند. کتابخانه ها  عنکبوتها،  برای  مکانها 
نواخته اند،  که  سالهاست  و...  داروین  و  کوپرنیک  را  زنگها 
مقاومت  خود  از  هم  هنوز  شدن  بیدار  برابر  در  بسیاری  اما 

می دهند... نشان 

کنترل بیماری کرونا در چین و از سرگیری 
افزایش  با  این کشور  اقتصادی در  فعالیت های 
حالی  در  افزایش  این  شد.  همراه  نفت  قیمت 
رو  ماه ها  برای  نفت  قیمت  که  خورد  رقم 
طرز  به  واقعیت،  این  داشت.  سراشیبی  به 
چه  تا  چین  که  کرد  مشخص  انکارناپذیری 
اندازه در بازار انرژی نقش تعیین کننده ای دارد.

دستان  در  نفت  بازار  نبض  مدت ها  تا 
کشورهای تولیدکننده عضو اوپک قرار داشت. 
تحوالت  به  واکنش  در  معموالً  کشورها  این 
ژئوپلتیک در جهان و با تنظیم میزان تولیدات 
در  نفت  قیمت  تا  می کردند  تالش  خود  نفت 
تعیین کنند. زعامت کشورهای عضو  را  جهان 
اوپک با پیدایش نفت شیل آمریکا ادامه داشت. 
با ورود آمریکا به صف تولیدکنندگان مؤثر نفت 
جهان برتری اوپک شکسته شد و عالوه بر آن، 
عرصه  به  پا  دیگر  رقیبی  به عنوان  نیز  روسیه 
وجود گذاشت. تقریباً از سال 2012 به این سو 
بازار انرژی سه قدرت برتر را به چشم می دید: 

عربستان، آمریکا و روسیه.
و  چین  در  اقتصادی  فعالیت های  افزایش  با 
گسترش شعاع اقتصادی این کشور، بازار انرژی با 
یک ابرقدرت جدید دیگر نیز مواجه شده است. 
ابرقدرتی که برخالف سه ابرقدرت قبلی، جایی 
به اندازه  اما  ندارد  نفت  تولیدکنندگان  میان  در 
آن ها یا حتی بیشتر از آنها در تعیین قیمت نفت 

دولت  جدید  ابرقدرت  این  می کند.  بازی  نقش 
چین است که همزمان با افزایش رشد اقتصادی 
می شود.  افزوده  نیز  نفت  به  نیازش  بر  خود 
چین در دو سال اخیر و بافاصله زیاد تبدیل به 
بزرگترین واردکننده نفت در جهان شده است. 

آن  تا  کشور  این  در  نفت  واردات  حجم 
اتکا به  با  اندازه باالست که آنها موفق شده اند 
وضعیت اقتصادی مناسب خود از نیاز خود به 
تولیدکنندگان نفت  با  بازی  برای  نفت فرصتی 

کشورهای  از  بسیاری  کنند.  ایجاد  جهان  در 
هر  آنکه  برای  عربستان  به ویژه  تولیدکننده 
چه بیشتر بتوانند بر بازار نفت در چین تسلط 
جهت گیری های  در  تا  ناگزیرند  باشند  داشته 

سیاسی خود مواضع پکن را نیز لحاظ کند.
در بازار رقابتی اکنون، نیازمندی به نفت ویژه 
در سطح چین بیشتر از آنکه یک عامل اثرپذیر 
شده  تعیین کننده  عامل  یک  به  تبدیل  باشد 
است. به این ترتیب بازار نفت در جهان وابستگی 

این  اما  است.  پیداکرده  چین  به  قابل توجهی 
اثرگذار  و  تعیین کننده  نقش  آخرین  و  تنها 
حقیقت  در  بود.  نخواهد  نفت  بازار  در  چین 
تعیین کنندگی چین روی دیگری نیز دارد که 

برای تولیدکنندگان نفت خوشایند نیست.
واردات  حجم  قابل توجه  افزایش  باوجود 
کشور  این  اخیر،  سال  دو  در  چین  به  نفت 
اعالم کرده است که قصد دارد تا سال 2060 
برای  را  فسیلی  انرژی های  به  خود  وابستگی 
همیشه خاتمه داده و به سمت انرژی هسته ای 

و انرژی های تجدیدپذیر گام بردارد. 
چین برای تحقق هر چه سریعتر این پروژه 
از سال آینده مراکز تولید انرژی های سبز خود 
را به طور قابل توجهی گسترش خواهد داد. برای 
کشوری که شهرهای پرجمعیت آن شدیداً تحت 
تأثیر آلودگی های محیطی قرار دارند گرایش به 
اجتناب ناپذیر  ضرورتی  سبز  انرژی های  سمت 
است. با حذف چین از میان فهرست متقاضیان 
نفت، بخش قابل توجهی از عرضه نفت در دنیا 

بدون مشتری باقی خواهد ماند.
گفت  نمی توان  اطمینان  و  دقت  با  هنوز 
و  عرضه  میزان  دقیقاً   2060 سال  تا  که 
خواهد  مقدار  چه  جهان  در  نفت  برای  تقاضا 
بود. اما مشخص است که غیبت چین از صف 
جبران پذیر  جهان  در  نفت  مصرف کنندگان 

نخواهد بود./نفت خبر

برای رونق  بازنشستگانی که یک عمر  ایرنا- 
فرزندان  تعلیم وتربیت  و  اقتصادی  چرخ های 
سپید  موی  و  کرده   تالش  بوم  و  مرز  این 
تهاجم  و  تورم  تحریم،  روزگار  در  کرده اند، 
کشنده ویروس کرونا با قرارگرفتن در زیرچتر 
پایان  دوران  در  و  حقوق  یکسان سازی  قانون 
بهتری  روزهای  می توانند  خود  کاری  خدمت 

را سپری کنند.
همسان سازی  موضوع  که  مدت هاست 
بین  کشوری  و  لشکری  بازنشستگان  حقوق 
چالش  و  موردبحث  جامعه  بازنشسته  افراد 
انجام  به  امیدوار  عده ای  می شد،  داده  قرار 
به  بیانه ای  نگاه خوش  برخی هم  و  بودند  آن 

نداشتند. موضوع 
که  شخصی  یعنی  حقوق  همسان سازی 
ماهانه  و  شده  بازنشسته  پیش  سال  چندین 
بازنشستگی  دوران  حقوق  به عنوان  را  مبلغی 
دریافت می کند، حقوق او باید با حقوق فردی 
یا  شده  بازنشسته  به تازگی  که  وی  هم گروه 
هم  به  زیادی  میزان  به  است  شاغل  اکنون 

نزدیک باشد.
زمانی که قیمت کاالها و خدمات در جامعه 
بازنشسته  افراد  افزایش پیدا می کند  به سرعت 
مجبورند برای تأمین مایحتاج خود و خانواده، 
هرروز  اما  کنند  صرف  را  متعددی  هزینه های 
مواجه  قبل  روزهای  از  بیشتر  باقیمت هایی 

می شوند و حقوقشان کفاف هزینه های آنها را 
اقتصادی  فشار  تحمل  به  مجبور  و  نمی دهد 

می شوند.
اغلب  و  بازنشسته  اکنون  که  افراد  این 
روزی  که  هستند  افرادی  همان  سالخورده اند 
خدمات،  ارائه  تولید،  چرخ  گرداندن  برای 
انجام امور اداری و تعلیم و تربیت فرزندانمان 
بوم خدمت کرده اند و حال که  این مرز و  به 
با  را  آنها  که  نیست  انصاف  شده اند  بازنشسته 
پرداخت حقوقی به صورت ماهیانه رها کرد که 
کفاف نیازهای زندگی روزانه آنان را نمی دهد.

با  که  بود  امسال  فروردین ماه  رو  همین  از 
همسان سازی  موضوع  رئیس جمهوری  دستور 
حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت. 
وزارت  پیشنهاد  با  دولت  هیئت  آن  از  پس 
تعاون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 
سهام  از  تومان  میلیارد  هزار   32 واگذاری  با 
حقوق  همسان سازی  برای  دولتی  شرکت های 
آیین نامه  شهریورماه  سی ام  و  کرد  موافقت 
و  کشوری  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی 

لشکری در هیئت دولت تصویب شد.
صندوق  ابالغی  آیین نامه  براساس 
بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی 
برافزایش  عالوه  شد  مکلف  مسلح  نیروهای 
و  داخلی  منابع  محل  از  شغلی،  امتیازات 
سرمایه گذاری های  از  حاصل  منابع  سایر 

نظام  در  عدالت  برقراری  به  نسبت  خود 
بازنشستگان  و متناسب سازی حقوق  پرداخت 
با  خود  پوشش  تحت  مستمری بگیران  و 
کسور  مشمول  حقوق  میانگین  درصد   90
مشترک  هم طبقه  شاغلین  بازنشستگی 
صندوق متناسب با سال های خدمات، از نیمه 

دوم 1399 اقدام کند.
 متأسفانه مسائل اقتصادی و تورم و افزایش 
که  اخیر  سال های  در  قیمت ها  برابری  چند 
غربی  استکباری  دولت های  تحریم  از  ناشی 
در  کرونا  بیماری  شیوع  و  بوده  ایران  علیه 
برای  را  بسیاری  مشکالت  اخیر،  هشت ماهه 
افراد جامعه و به ویژه بازنشستگان ایجاد کرده 
بازنشستگان  از  بسیاری  که  حدی  تا  است. 
خانواده هایشان  روزانه  مایحتاج  تأمین  برای 

در تنگنا هستند.
- تورم و حقوق اندک بازنشستگی  

در  که  آموزش وپرورش  بازنشسته  یک 
طرح  اجرای  درباره  بود  ایستاده  نانوایی  صف 
ایرنا،  به  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
بودم در  گفت: من 31 سال دبیر دبیرستان 
2 نوبت صبح و عصر تدریس می کردم و بیشتر 
وقتم را در مدرسه گذرانده و کار می کردم و 

اکنون در خانه ای 150 متری ساکن هستم.
شاغل  که  زمانی  داد:  ادامه  محمدی  اکبر 
بودم، فرزندانم در حال رشد بودند، آن مبلغی 

را که به عنوان حقوق دریافت می کردم را برای 
تأمین مایحتاج روزانه زندگی و مخارج فرزندان 
صرف کردم و پس انداز قابل توجهی نداشتم و 
حاال که فرزندانم بزرگ شده و هرکدام مشغول 

زندگی خود هستند.
این فرد بازنشسته اظهار داشت: سالها کار 
مبلغی  ماهیانه  بازنشستگی  زمان  در  تا  کردم 
کنم  دریافت  مستمری  و  حقوق  به عنوان  را 
زندگی  خاطر  آرامش  با  خانواده ام  کنار  در  و 
نه تنها  گرانی  و  تورم  این  با  اما  بگذرانم  را 
برای  بلکه  زندگی کنم  آرامش  با  نمی توانستم 
پزشکی  هزینه های  و  روزمره  مخارج  تأمین 

خود و همسرم نیز با مشکل مواجه شدم.
موضوع  که  زمانی  افزود:  بازنشسته  این 
شد  مطرح  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
خیلی  نداشتم چون  آن  به  نسبت  خوبی  نگاه 
از  بعد  ولی  می شد  مطرح  بحث  این  وقت ها 
تا  می شد  سپرده  فراموش  دست  به  مدتی 
اجرایی  موضوع  این  امسال  اینکه خوشبختانه 
حقوق  به  که  مبلغی  که  است  درست  شد، 
افرادی مانند من اضافه شده شاید قابل مقایسه 
با تورم و افزایش چند برابری قیمت ها نباشد 
تأمین  فکر  به  اما همین که دولت و مسئولین 
تقدیر  جای  بودند  جامعه  از  قشر  این  معاش 

دارد.
زهره کریم زاده

 دکتر رحیم قمیشی
بایدن  چه  می شنوم  وقتی  من  برداشت  تنها 
فرقی  ما  حال  به  ترامپ،  چه  شود  آمریکا  رئیس جمهور 
نمی کند؛ این است که قایق ما مقصدی ندارد و باد موافق 

برای ما بی معناست!
 در زمان های نه چندان دور، قدرت هر کشوری داشتن 
سرزمین بزرگ بود. چند دهه بعد داشتن جمعیت بیشتر. 
تا همین پنجاه سال پیش، برخورداری از اقتصاد قوی تر 
و شاید سی سال پیشتر، تکنولوژی منبع مهم اقتدار هر 
کشور بود؛ اما امروز دیگر اینها نیستند! یعنی منابع اصلی 
و مهم قدرت آنها نیستند. تحوالت سریع جهانی را باید 

درک کرد.
شده اند،  معنایی  یا  معنوی  کشور  یک  اقتدار  امروز   
و  پول  یا  نفرات  مساحت،  با  نمی توان  قدیم  مثل  یعنی 
اسلحه و یا حتی کارخانه ها و حتی دانشگاه ها قدرت یک 
با  ما  سیاستمداران  از  بسیاری  اگرچه  را سنجید.  کشور 
تفکراتی کهنه همچنان منابع قدرت را موارد باال می دانند 
و در سیاست گذاری ها همچنان بر طبل جمعیت و سالح 

و حوزه نفوذ جغرافیایی می کوبند.
بگذریم که گاه گمراه کننده تر، اتکا به سایر کشورهای 
وارد  اقتدار  برای حفظ  را  روسیه  و  قوی، همچون چین 

معادالتشان می کنند. بگذریم.
تغییر  قدرت  منابع  سیاست  علم  جدید  مبانی  در   
میزان  مردم،  و  حاکمیت  پیوستگی  میزان  کرده اند؛ 
مردم  تعلق  احساس  زندگی شان،  از  مردم  رضایتمندی 
آنها در تعیین سرنوشتشان،  به سرزمینشان و مشارکت 
سطح و عمق آگاهی مردم و توان تطبیق سریع با شرایط 

متغیر جهانی.
یا  کشور  یک  قدرت  واقعی  پایه های  این ها  امروز   
جامعه انسانی شمرده می شوند و البته اقتصاد، تکنولوژی، 
سالح، جمعیت، سرزمین و پول تا زمانی که در خدمت 
مؤلفه های معنایی ذکرشده باشند، قطعاً مؤثرند و در غیر 

اینصورت هیچ تأثیری در اقتدار کشور نخواهند داشت.
اما این ها چه ارتباطی با انتخابات آمریکا داشت؟ برای 
تنها  جهان  در  تحولی  هر  بی برنامه  و  ضعیف  کشوری 
مضراتش دیده می شوند و خطراتش، اما کشورهای مقتدر 
و با برنامه، از هر فرصت جدیدی به منافع آن می اندیشند.

مهمی  منافع  کار،  سِر  به  بایدن  آمدن  می شود  مگر   
ماندن  باقی  با  است  ممکن  مگر  باشد؟  نداشته  ما  برای 

برنامه هایی برای بهره برداری  نتوانیم  ترامپ بر مسندش 
از آن بریزیم؟ کشوری مقتدر و توانا درهرحال موفق است 
و از شرایط جدید بهترین استفاده را می کند. کشوری که 
باشد، محکوم به  برنامه داشته  برای شرایط جدید  نتواند 
محکوم به  شدن.  ضعیف  محکوم به  است.  عقب ماندگی 

تکرار است.
سیاست  علم  کالس های  الفبای  گفتم  باال  در  آنچه   
متأسفانه  ما  مقامات  از  بسیاری  متوجه شده ام  است که 
آنها را نمی دانند. حال که احتمال باال آمدن دمکرات ها 
ایران  اختیار  در  فرصت ها  بهترین  گرفته،  قوت  بایدن  و 
اختالفات  سطح  کردن  کم  طالیی.  سال  چهار  است. 
اقتصاد  زیربنای  و  عمیقی که بی جهت دامنه دارتر شده 
و  برجام  تقویت  است.  زده  لطمه  بشدت  را  ما  کشور 
کشورها  سرمایه گذاری  برای  آن  فرصت های  از  استفاده 

در ایران.
به  اتکا  با  که  عربستان  قدرت یابی  از  کاستن   
جمهوری خواهان آمریکا، منطقه را تحت تأثیر قرار داده 
پرونده های سوریه، یمن و عراق در  بستن  نهایتاً  و  بود؛ 
دوره جدید و کاستن از هزینه هایی که می توان و ضروری 

است آن را صرف امور مهم داخلی کرد.
 باز بر می گردم به سخن اولیه؛

معین  مقصدش  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  قایق   
باشد، )مقصد واقعی نه کمک به همه مظلومان جهان!( 
جهت باد را ببیند، بادبانش را با محاسبات دقیق برافرازد 

و با توکل به خدا از آن نیروی باد بهترین بهره را ببرد.
اینکه بگوییم؛

برای ما مهم نیست باد کدام جهت است.
برای ما مهم نیست بایدن می آید یا ترامپ.

برای ما مهم نیست مردم چه می خواهند
 بی توجهی به مؤلفه های جدید اقتدار در جهان جدید 
و علم جدید سیاست است. تکرار این سیاست های غلط 
از  امروز  مردم  تدریجی  مرگ  به سوی  پیشروی  یعنی 
جهانی  جدید  شرایط  با  انطباق  می خواهند  زندگی  ما 
شرافتمندانه،  زندگی  و  توسعه  و  پیشرفت  می خواهند، 
ممکن  اینها  و  می خواهند  را  مشکالت  و  فقر  ریشه کنی 
رشته  هر  دانشمندان  از  واقعی  استفاده  با  نمی شود جز 
اینکه بدانیم در جهان جدید هرگز یک نفر به تنهایی  و 
قادر به گرفتن تصمیم برای یک جمعیت بزرگ یا یک 

کشور نیست.

کنسرسیوم مافیا
مسیح مهاجری

کنسرسیوم »مافیا« به نام انقالبی گری، همه تصمیمات 
روزنامه  داریم.  دولت  دو  کشور  می کند/در  بی اثر  را 
جمهوری اسالمی: »کنسرسیوم مافیا« به نام انقالبی گری، 
همه تصمیمات را بی اثر می کند/در کشور دو دولت داریم.
وقتی  حکمرانی،  نوشت:  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد نه 
دو دولت. حکمرانی توانمند آن است که زمینه آزادی های 
ولی  فراهم کند  را  قلم  و  بیان  به ویژه در عرصه  مشروع 
و  سیاسی  و  اقتصادی  مافیاهای  که  صورت  این  به  نه 
تبلیغاتی، خنثی کننده سیاست ها و برنامه های دولت در 

داخل و خارج باشند.
سکه  و  ارز  قیمت  ریزش  ادامه  از  کردن  جلوگیری 
کار مشترک  نفهمند  مردم  نیست که  و خودرو، چیزی 
است.  تبلیغاتی  و  سیاسی  و  اقتصادی  مافیاهای  همان 
یک  نیستیم،  مواجه  مافیا  یک  با  فقط  ما  متأسفانه 
»کنسرسیوم مافیا« به جان این کشور افتاده که مایحتاج 
ضروری و معیشتی مردم را احتکار می کند و به هر قیمت 
تبلیغاتی  امکانات  از  استفاده  با  و  که بخواهد می فروشد 
و  حق به جانب  قیافه  دارد،  اختیار  در  که  گسترده ای 

»کنسرسیوم  این  بی رحمی های  می گیرد!  هم  طلبکارانه 
مافیا« هم شامل داروی ضروری بیماران می شود، هم  غذا 
و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه های سیاسی و 

اقتصادی دولت و نظام.
همه می دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ 
و میوه و تره بار و بسیاری از اقالم دیگر که هرروز دچار 
نوسانات قیمت می شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن 
دولت خارجی ربطی ندارد و مستقیماً دستپخت همین 
»کنسرسیوم مافیا«ی داخلی است. به همین دلیل، همه 
این کارشکنی ها وجود  برابر  می پرسند چرا مقاومتی در 
ندارد؟ کارشکنی هایی که حتی در شرایط بسیار سخت 
کرونائی هم جریان دارد و دست از سر مردم برنمی دارد.
ما متأسفانه بیش از یک دولت داریم و »کنسرسیوم 
دولت  و سیاست های  برنامه ها  تمام  ما  در کشور  مافیا« 
اینکه  باالتر  تأسف  را خنثی می کند.  و خارج  در داخل 
این »کنسرسیوم مافیا« نام این کار خود را انقالبی گری 
هم می گذارد. این وضعیت غیرمنطقی نشان می دهد که 
امروز الزم است عقالی قوم »انقالبی گری« را معنا کنند و 
این واقعیت را در فرهنگ سیاسی جامعه ما جا بیندازند 
کردن  عمل  منسجم  و  یکپارچه   یعنی  انقالبی گری  که 
در برابر دشمنان خارجی و هوای مردم و منافع ملی را 
داشتن در امور داخلی کشور. آنچه اکنون در کشور ما 

جریان دارد، دقیقاً عکس انقالبی گری است.

آگهی حصر وراثت

آقای/بانو خاور شهرت  بداک نام پدر عباس بشناسنامه 874 صادره از باغملک درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که شادروان مرحوم محمدحسین شهرت رسائی بشناسنامه 78 صادره - در تاریخ 99/06/27 در رامهرمز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از 1- 
متقاضی حکیمه رسائی فرزند محمدحسین ش ش و کدملی 1900189321 متولد 1371/03/16 صادره از رامهرمز، 2- اعظم رسائی فرزند محمدحسین 
ش ش و کدملی 1900360527 متولد 1375/07/08 صادره از رامهرمز، 3- مرضیه رسائی فرزند محمدحسین ش ش 1168 و کد ملی 1911198831 
فرزند  رسائی  فاطمه   -5 متولد 1359/07/01  ملی 4819491105  کد  و  فرزند محمد حسین ش ش 3220  رسائی  مریم  متولد 1362/03/01، 4- 
محمدحسین ش ش و کدملی 1900125706 متولد 1370/01/28، 6- ماه زینب رسائی فرزند محمدحسین ش ش 6406 و کدملی 1911792628 
متولد 1367/03/18، 7- راضیه رسائی فرزند محمدحسین ش ش 2759 و کدملی 1911756133 متولد 1365/06/02، 8- گل زینب رسائی فرزند 
محمدحسین ش ش 1155 و  کدملی 4819260405 متولد 1356/07/01، 9- اکرم رسائی فرزند محمدحسین ش ش و کدملی 1900312565 متولد 
1373/10/24، 10- رسول رسائی فرزند محمدحسین ش ش و کدملی 4810078612 متولد 1370/04/01، 11- خاور بداک فرزند عباس ش ش 874 

و کدملی 4819257595 متولد 1339/05/09
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.  

12/566 الف/م
تاریخ 1399/08/25

رئیس شعبه دادگاه عمومی حسن رئیسی زاده

آگهی حصر وراثت

بانو هما شهرت عزت پور نام پدر لطف اله بشناسنامه 3318 صادره از باغملک درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که - مرحوم نصرت اله شهرت فتیلی بشناسنامه 8 صادره رامهرمز در تاریخ 99/06/07 در - اقامتگاه - فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی هما عزت 
پور ش ش 3318 و کدملی 4819492081 صادره از باغملک فرزند لطف اله متولد 1357 )همسر متوفی(، 2- جاسم فتیلی فرزند نصراله ش ش 5 و 
کدملی 1911650955 صادره از رامهرمز متولد 1351، 3- حیدر فتیلی فرزند نصراله ش ش و کدملی 1900318768 صادره از رامهرمز متولد 1374، 
4- منصور فتیلی فرزند نصراله ش ش 11 و کدملی 1911615998 صادره از رامهرمز متولد 1341، 5- قاسم فتیلی فرزند نصراله ش ش 349 و کدملی 
1910800147 صادره از رامهرمز متولد 1349، 6- یحیی فتیلی فرزند نصراله ش ش و کدملی 1900756439 صادره از رامهرمز متولد 1391، 7- علی 
فتیلی فرزند نصراله ش ش و کدملی 1900532281 صادره از رامهرمز متولد 1382، 8- چامل فتیلی فرزند نصراله ش ش 571 و کدملی 1910952206 
صادره از رامهرمز متولد 1355)پسران متوفی(، 9- زهرا فتیلی فرزند نصراله ش ش و کدملی 1900436248 صادره از رامهرمز متولد 1378، 10- رباب 

فتیلی فرزند نصراله ش ش و کد ملی 1900253429 صادره از رامهرمز متولد 1372)دختران متوفی(.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.  

12/567 الف/م
تاریخ 1399/08/26

رئیس شعبه دادگاه عمومی حسن رئیسی زاده

پنج شنبه 29 آبان ماه
 1399 / شمـاره 123

خواهشمندم بیشتر روی زنگ هفتم زوم و دقت کنید

چین چگونه سرنوشت بازار نفت را برای همیشه تغییر خواهد داد؟

رونق سفره های یک عمر خدمت با همسان سازی حقوق بازنشستگی

بایدن و ما
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ورزشی

فوتبال  سرمایه  بانک  محالت  فوتبال 
خوزستان

اهواز  محالت  فوتبال  کانون  فعالیت 
قابل تقدیر است

فوتبال محالت نخستین خاک ریز مبارزه با 
آسیب های اجتماعی، سیاسی

فوتبال محالت نیازمند کمیته آموزش
تیم های  به  ورزشی  تجهیزات  اهدای  آئین 
فوتبال محالت اهواز به همت اعضای کانون 
فوتبال محالت اهواز و با حضور دکتر حسین 
استانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون  زاده 
ورزشی  معاون  نصیری  دکتر  خوزستان، 
اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، اعضای 
شهر  شورای  ورزشی  فرهنگی  کمیسیون 
کالنشهر اهواز، ترابیان رئیس هیئت فوتبال 
اهواز و جمعی از مربیان و خادمین ورزش 
محالت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

در ورزشگاه تختی اهواز برگزار گردید.
از  این آئین صمیمی، بصورت نمادین  در 
۲۰ مربی فوتبال محالت مختلف اهواز که در 
مناطق کم برخوردار فعالیت می کنند تقدیر 
محالت  فوتبال  کانون  توسط  و  آمد  بعمل 

اهواز از دکتر حسین زاده و دکتر نصیری 
و  لوح  اهدا  با  اهواز  ریاست شورای شهر  و 
این  در  آنچه  اما  آمد،  تقدیربعمل  تندیس 
گفتارها  نوع  گرفت  قرار  موردتوجه  مراسم 
معاون  دو  توسط  داده شده  امیدهای  و 
استانداری و اداره کل ورزش خوزستان بود 
می توان  گفته ها،  این  تحقق  درصورت  که 
به آینده درخشان ورزش و فوتبال محالت 
زاده  حسین  دکتر  شد،  امیدوارتر  بسیار 
مهمان  ارشدترین  به عنوان  استاندار  معاون 
گفت،  حاضرین  به  خطاب  آیین،  این  ویژه 
توجه  کانون  فوتبال،  بخصوص  و  ورزش 
ورزش  شورای  و  است  خوزستانی  جامعه 
و فوتبال محالت اهواز در این مدت نشان 
و  تخریبی  تضیعفی،  رقابت  نه تنها  که  داد 
ورزش  مرتبط  دستگاه های  با  جایگزینی 
بوده و عملکرد  آنها  بلکه مکمل کار  ندارد 
یک نهاد،  به عنوان  محالت  فوتبال  کانون 
مردم نهاد مورد رضایت استان و قابل تقدیر 
آنان  بتوانیم  این  از  بیشتر  امیدواریم  است، 
را حمایت کنیم به شرطی که این نهاد در 
و  نمودار صعودی  بتواند  نوع عملکرد خود 

پیشرفت واقعی ورزش را در فضای محالت 
نمایان کند. هم چنین، دکتر نصیری معاون 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه 

خوزستان طی سخنانی اعالم کرد.
زمین های  و  محالت  فوتبال  پذیرفت  باید 
و  پرورش  محل  محالت  ورزشی  خاکی 
استان  ورزش  درخشان  استعدادهای  بروز 
بیشتر  باید موردتوجه و حمایت  و  هستند 
حاضر  حال  در  خوشبختانه  بگیرد،  قرار 
اهواز  در  محالت  فوتبال  و  ورزش  کانون 
اختصاصی  مکان  و  سازمانی  چارت  دارای 
شده و اداره کل ورزش همگام با خادمین 
خوبی  همکاری  محالت،  فوتبال  و  ورزش 
محالت  ورزش  حامی  به عنوان  و  داشته 
رسد  را  آن  عملکرد  مردمی  نهاد  این  و 
می نماید، بنده اعتقاد دارم اگر دیگر نهادها 
و مسئولین محترم استانی مصوبه ای ایجاد 
کنند که زمین های خاکی ورزشی محالت 
به نورافکن روشنایی و یک جایگاه مختصر 
و  شوند  تجهیز  تماشاگر  استقرار  محل 
به  اقدام  محالت  فوتبال  کانون  هم چنین 
بردن  باال  برای  آموزش  کمیته  تشکیل 

سطح آموزش مربیان فوتبال محالت نمایید 
بانک  یک  بعنوان  محالت  فوتبال  مطمنا 
سرمایه، نقش تأثیرگذاری در فوتبال استان 

خواهد داشت.
ورزش  کل  اداره  ورزشی  توسعه  معاون 
معاون  دادن  قرار  مخاطب  با  خوزستان 
ورزش  افزود،  شهر  شورای  و  استاندارد 
در  خاک ریز  نخستین  محالت  فوتبال  و 
سیاسی  اجتماعی،  آسیب های  با  رویارویی 
با  می توان  و  بود  خواهد  امنیتی  حتی  و 
را  آسیب ها  این  تمامی  آن،  از  حمایت 
برطرف کرد، دکتر نصیری در پایان سخنان 
موفقیت  عدم  آسیب شناسی  خواستار  خود 
در  خوزستانی  بازیکنان  حضور  و  فوتبال 
بازیکنان غیربومی در  تیم ملی و گسترش 
اینک یک ضعف بزرگ  تیم های استان که 
برای فوتبال خوزستان بشمار می آید، شد، 
در پایان این مراسم از طرف کانون فوتبال 
تیم  بیست  سرپرستان  به  اهواز  محالت 
قبیل  از  ورزشی  تجهیزات  فوتبال محالت، 

البسه وتو فوتبال اهدا شد.
سید مهدی ابوس

به بهانه سالگرد 
وفات پرویز منیعی

بزرگان  و  قهرمانان  خوزستان  ورزش 
نامشان،  که  دارد  و  داشته  بی بدیلی 
همیشه  خدماتشان  و  مرامشان  یادشان، 
برای اهالی ورزش بسیار محترم و ماندگار 
صدیق  نامداران  این  از  یکی  باقی مانده، 
منیعی  پرویز  شادروان  خوزستان  ورزش 
و  چهل  یادآور  آبان،   ۱۹ امروز  که  بود 
بزرگ  خادم  این  وفات  سالگرد  سومین 

ورزش است.
 نوزدهم آبان طبق تقویم روزشمار ورزش 
پایان زندگی دنیوی یک  یادآور  خوزستان 
و  یاد  و  نام  ماندگاری  آغاز  و  ورزش  خادم 
خدمات کم نظیرش در فضای ورزش است.

اهالی  تلخ  بسیار  روز  آبان ۱۳۵۶  نوزدهم 
بشمار  مقطع  آن  در  خوزستان  ورزش 
خوزستان  ورزش  روز  این  در  زیرا  می آید، 
بسیار  و  فعال  صادق،  بی نظیر،  خادم  یک 
آن هایی  و  داد  از دست  را  دوست داشتنی 
که با ورزش خطه سرزمین طالی سیاه قبل 

کاملی  آشنایی  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
دار ند مطمئناً نام شادروان پرویز منیعی را 

بیاد دار ند.

فتح  شجاعان  تبار  از  مردی  منعیی  پرویز 
و  مقام  و  مدال  کسب  در  ورزشی  میادین 
خادمی بی نظیر در فضای خدمت به ورزش 

بود، خدماتش و  اهالی ورزش خوزستان  و 
ورزشکاران  مشکالت  رفع  جهت  حضورش 
او  بود.  دلگرم کننده  بسیار  وقت  مربیان  و 
جوان  مدیر  یک  بعنوان  ورزش  فضای  در 
تدبیری که با اصول مردم داری و ارزش های 
را  خود  توانست  بود  آشنا  ورزش  واقعی 
افسوس  اما  کند،  ورزش  اهالی  محبوب 
خوزستان  ورزش  بزرگ  خادم  این  که 
تاریخ ۱۹  و در  بود  عمرش در دنیا کوتاه 
تصادف  براثر  مأموریت  هنگام   ۱۳۵۶ آبان 
داغی  و  وداع گفت  را  فانی  دار  اتومبیلش 

بزرگ بر دل اهالی ورزش گذاشت.
ورزش  برای  منیعی  پرویز  شادروان 
خوزستان یک خادم خالص، بزرگ، کم نظیر 
و از انسانهای خوب و محبوب ورزش بشمار 
می آمد که همیشه نام و مرام و خدماتش در 

ذهن اهالی ورزش ماندگار شد.
پرویز منعیی همیشه زنده است وهم چنان 
در میان کهکشان ستارگان آسمانی ورزش 

خوزستان می درخشد.
سالروز وفات این بزرگ مرد عرصه خدمت 
بزرگ  خانواده  به  صمیمانه  را  ورزش  به 
خوزستان  ورزش  پیشکسوتان  و  منیعی 

تسلیت عرض می نماییم.
سید مهدی ابوس

دلیل فوت یاوری 
چه بود؟

ایران  فوتبال  پیشکسوت  یاوری  محمود 
تیم های  در  سرمربی  عنوان  به  سال ها  که 
باقی  دیار  به  می کرد  فعالیت  مختلف 
هفته  چند  از  که  یاوری  محمود  شتافت. 
قبل به دلیل بیماری در بیمارستان بستری 
بود صبح امروز در سن ۸۱ سالگی به دیار 

باقی شتافت.
عضو  بازی  دوران  در  که  یاوری  محمود 
تیم های شاهین اصفهان و پاس تهران بود، 
و  ذوب آهن  جمله  از  مختلفی  تیم های  در 
سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز، فجرسپاسی 
و برق شیراز، استقالل اهواز، پاس همدان، 
راه آهن تهران، ابومسلم مشهد، مس کرمان، 
و  تهران  استیل آذین  و  بوشهر  شاهین 
و  امید  بزرگساالن،  ملی  تیم های  همچنین 

جوانان سابقه مربیگری داشت.
 بیوگرافی محمود یاوری

 )۱۳۱۸ مهر   ۱۸ )زاده  یاوری  محمود 
سرمربی  گلپایگانی  اصالتی  با  اصفهان  در 
فوتبال اهل ایران است. او فوتبال را از تیم 
شاهین اصفهان )سپاهان فعلی( آغاز کرد و 

تا سال ۱۳۴۲ عضو این باشگاه بود
وی در سال ۱۳۴۲ به عضویت تیم پاس 
تهران درآمد و تا سال ۱۳۵۰ در این تیم 
به   ۱۳۵۰ سال  در  یاوری  داشت.  حضور 

عنوان بازیکن فوتبال، بازنشسته شد.
به  میالدی(   ۱۹۸۴(  ۱۳۶۳ سال  در  او 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  عنوان 
انتخاب شده است و در شش بازی که تیم 
ملی فوتبال ایران را هدایت کرد، در هر ۶ 

بازی پیروز شد.
محمود یاوری در سال ۱۳۵۶ سرمربی تیم 
سال  در  و  شد  کشور  فوتبال  جوانان  ملی 
ملی  تیم  و  ملی ب  تیم  در  ۱۳۵۷ حضور 

امید را تجربه نمود.
طی سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ به مربیگری 

مجدد در تیم ملی جوانان رسید و در سال 
۱۳۸۴ هم مدیر تیم ملی فوتبال جوانان شد. 
مربیگری کرده  که  او  باشگاهی  تیم های  از 
می توان به سپاهان، ذوب آهن، فجر سپاسی، 
تراکتورسازی  بوشهر،  شاهین  شیراز،  برق 
استقالل  قم،  ابومسلم مشهد، صبای  تبریز، 
مس  و  راه آهن  استیل آذین،  پاس،  اهواز، 
کرمان اشاره کرد. وی در تاریخ ۲۰ آبان ۹۹ 
بعد از تحمل یک دوره طوالنی بیماری کرونا 
اصفهان  بیمارستان های  از  یکی   icu در  و 

دارفانی را وداع گفت.
ملی  تیم  سرمربیگری  و  یاوری  محمود 

فوتبال:
محمود  صحابه  بهروز   ۱۳۶۳ سال  در 
تیم  سرمربی  عنوان  به  را  ساله   ۴۴ یاوری 
تابستان  در  کرد.  انتخاب  بزرگساالن  ملی 
یاوری  محمود  رهبری  به  ملی  تیم   ۱۳۶۳
در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت های 
اما وقتی نصراهلل  آسیا ۱۹۸۴ شرکت کرد، 
رئیس  صحابه  بهروز  جای  به  سجادی 
از مسئولیت  یاوری  فوتبال شد،  فدراسیون 

سرمربی گری خود در تیم ملی کنار رفت.
محمود  از  قدیمی  مصاحبه ای  خالصه 

یاوری
من هجدهم مهر به دنیا آمده ام، اما همه به 
اردیبهشت می دانند. حتی  اشتباه مرا متولد 
فردوسی پور هم یک بار در برنامه اش همین آمار 

اشتباه را گفت که پسرم به وی اعتراض کرد.
شروع فوتبال:

اصفهان  آموزشگاه های  تیم  بازیکن  من 
بوده و بازی ام هم خوب بود، ۱۴ سالم بود 
معرفی  تیم  این  به  زندی  بهروز  توسط  که 
حضور  تیم  این  در  بزرگی  افراد  شدم. 
داشتند و استاد حریری که بازیکن تیم ملی 

بود، مربیگری این تیم را برعهده داشت.
بزرگساالن  تیم  به  سالگی   ۱۶ سن  در 
مسابقات  در   ۴۲ سال  یافتم؛  راه  شاهین 
اصفهان  تیم  کاپیتان  ارومیه،  در  کشوری 
بودم و از ۱۹ گل تیم اصفهان، ۱۵ گل را 

من به ثمر رساندم.
استخدام دانشگاه پلیس:

تیمسار صادقی  بعد ها  سروان صادقی که 
و  پاس  باشگاه  بدنی  تربیت  رییس  و  شد 
شهربانی آن زمان بود، بازی من را پسندیده 
پلیس  دانشگاه  به  می خواهی  گفت:  و  بود 
بروی که من موافقت کردم و بدون کنکور 

استخدام شدم.
سه فاکتور مهم در فوتبال:

ایران  فوتبال  در  داشته ام  اعتقاد  همیشه 
باید سه فاکتور را داشته باشی؛ پول، پارتی 
و پز؛ من با دسترنج و استعداد خودم به این 
موقعیت رسیدم و از هیچ کدام از این سه 

فاکتور استفاده نکردم.
مربیگری تیم شهربانی:

شهربانی  تیم  در  که  مقطعی  از  بعد 
پاس  تیم  فنی  کادر  در  کردم،  مربیگری 
به  پاس  تیم  در  کار  روال  داشتم.  حضور 
آرنج  را  تیم  اسداللهی  که  بود  گونه ای 
می کرد، نرمش و تمرین با محمد رنجبر بود 
من  و  مهاجرانی، حسن حبیبی  و حشمت 

هم مربیان تیم بودیم.
غیبت  تمرین  در  دیگر  نفر  سه  روز  یک 
و گفت:  مرا صدا کرد  اسداللهی  و  داشتند 
محمود تیم را نرمش بده؛ من هم شروع به 
گرم کردن تیم کردم. پس از پایان تمرین 
روزی  تو  گفت:  و  کرد  صدا  مرا  اسداللهی 
مربی بزرگی خواهی شد؛ وقتی این حرف را 
زد، من پیش خودم شرمنده شدم و گفتم 

من در حد این تعریف ها نیستم.
اهل ظاهر فریبی نیستم:

جایی  به  را  ندارم خودم  عادت  اصوال  من 
ببندم و فقط به خدا تکیه کرده ام. اهل ظاهر 
فریبی هم نیستم و حاضر نیستم برای پول 
و مقام خودم را به کسی وابسته کنم، چون 

معتقدم خدا به انسان ها عزت می دهد
مربیگری:

با  مرحله  هشت  مربیگری،  دوران  در  من 
تیم های ملی همکاری داشته ام، چهار مرحله 
در جوانان بوده که دو بار دستیار حشمت 

مهاجرانی بوده ام و دو بار هم سرمربی.
بوده ام.  امید  ملی  تیم  یک دوره سرمربی 
امید  ملی  تیم  فنی  مدیر  هم  مقطع  یک 

کردم،  کار  ماه  شش  تیم  این  با  و  بودم 
زمانی که سیموئز انتخاب شد، تیم را شسته 

رفته تحویل دادم
لقب پدر خوانده سپاهان:

من در سه مقطع زمانی متفاوت و در ۱۲ 
سال هدایت تیم سپاهان را بر عهده داشتم. 
سپاهان  پدرخوانده  مرا  خاطر  همین  به 
می نامیدند. این صفت را برای سه نفر به کار 
می برند؛ من، مسعود تابش و محرم نویدکیا 
که هر سه در زمان خودمان زحمات زیادی 

برای سپاهان کشیدیم.
- استقالل و پرسپولیس؛ وسوسه نشدید؟

آرامش  در  که  داشته ام  دوست  همیشه 
مربیگری کنم و شرایط دو تیم استقالل و 
با این همه حاشیه به روحیات  پرسپولیس 

من نمی خورد.
محمد یاوری برادر محمود یاوری:

نکردم؛  برادری  هم  برادرم  قبال  در  من 
محمد آقا اگر در تیمی به جز سپاهان که 
من سرمربی اش بودم بازی می کرد، بیشتر 

به او میدان می دادند.
مشاور  عنوان  به  صبا  و  پاس  تیم های  در 
در کنار من بود؛ من عین برخی از مربیان 
برادرم  می روم،  تیمی  هر  به  ندارم  عادت 
زیرا معتقدم هر  ببرم.  را هم دنبال خودم 
کسی را بهر کاری ساختند. محمدآقا اولین 
ایران را تاسیس  و بهترین آکادمی فوتبال 
کرد و پایه و اساس فوتبال آکادمی محور را 
بنا نهاد که البته از کمک محمدرضا ساکت 

هم نباید گذاشت.
من نه قیصر هستم و نه سلطان و نه ژنرال. 
مربی  یک  یاوری هستم،  محمود  فقط  من 
لقب  خودش.  خاص  اصول  و  اخالقیات  با 
امیر کبیر را هم شنیده بودم که روزنامه ها 

نوشته بودند.
هم  الگویی  خارجی،  مربیان  بین  در   -

داشته اید؟
را  ایتالیا  مربی  ساکی  کار  مقطعی  در 
می پسندیدم و بعد هر چه جلو آمد، آرسن 
ونگر را قبول داشتم.  در بین مربیان فعلی 

ایران نیز  عبداهلل ویسی./ فرارو

هفته نامه  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
در  ساله   ۱۸ مدافع  این  رامهرمزنامه، 
ابتدای فصل نقل و انتقاالت به تیم پیکان 
این  با  قرارداد  فسخ  با  اما  بود،  پیوسته 
باشگاه، به جمع شاگردان محمود فکری 

پیوست.
متولد  و  رامهرمز  اهل رودزرد   میکائیل 
۱۳۸۰ است و در سهمیه بزرگساالن تیم 
بازیکن  این  نمی شود.  محسوب  استقالل 
که در پست دفاع میانی و هافبک دفاعی 
نیز  جوانان  ملی  تیم  در  بازی  می کند 

حضور دارد.
پیکان  تیم  به  نیز  ماه  دو  شیخی حدود 
پیوسته بود که برای این تیم در دیداری 

رسمی به میدان نرفت.

بهروز رسایلی ـ روزنامه نگار
در  خارجی  مربیان  و  بازیکنان  حضور  ممنوعیت  قانون  به یمن 
فوتبال ایران، لیگ بیستم به نخستین فصل حرفه ای تبدیل شد که 
در آن خبری از مربیان خارجی نیست. در تمام ۱۹ سال گذشته 
مربیان خارجی کم و بیش بودند و به کار ادامه می دادند اما این بار 
هر ۱۶ نیمکت لیگ برتری در اختیار مربیان ایرانی است. از مسائل 
مربیان  قیمت  افزایش  باعث  طبیعتاً  انحصار  این  بگذریم،  که  فنی 
داخلی شده است؛ چنان که اصاًل اعداد و ارقام عجیب و غریبی در 

مورد قرارداد مربیان مطرح می شود.
این اعداد درشت:

فصل  در  سرمربیان،  نجومی  قراردادهای  مورد  در  شایعات 
افشین  به عنوان مثال  داشت.  وجود  کم وبیش  هم  گذشته 
و  پرسپولیس  برگشت  بازی  درگیری های  جریان  در  پیروانی 
البته  و  زد  حرف  مربی  یک  میلیاردی   ۱۰ قرارداد  از  سپاهان 
قلعه نویی  امیر  او  منظور  می گفتند  گرفت.  پس  را  ادعایش  بعداً 
است. زمزمه های غیررسمی در مورد قرارداد قلعه نویی با سپاهان 
)به عالوه آپشن ها( حکایت از عدد ۷ یا ۸ میلیارد تومانی داشت. 
می دانیم  گل محمدی  یحیی  مورد  در  مشخص  به طور  همچنین 
پرسپولیس  به  شهرخودور  از  انتقال  برای  او  رضایتنامه  رقم  که 
باشگاه  به  هم  هنوز  عدد  این  گویا  که  بوده  تومان  میلیارد   ۶

برای  هم  یحیی  خود  دستمزد  است!  نشده  پرداخت  مشهدی 
اخیراً  است.   برآورد شده  تومان  میلیارد   ۳ تا   ۲.۵ بین  نیم فصل 
یک خبرگزاری رسمی و معتبر مدعی شده بود یحیی گل محمدی 
لیگ های  )برای  پرسپولیس  با  جدید  دوساله  قرارداد  عقد  برای 
تومانی  میلیارد   ۱۱ دستمزد  درخواست  بیست ویکم(  و  بیستم 
هم  شایعه  که  است  مربیانی  دست  آن  از  یحیی  است.  داشته 
بابت  می گفتند گل گهر  مثاًل  می رسد.  به گوش  زیاد  موردش  در 
تومانی  میلیارد   ۳۰ پیشنهاد  او  به  سه ساله  قرارداد  یک  عقد 
داده، درحالی که مدیران باشگاه سیرجانی این مسئله را تکذیب 
در  استقالل  هدایت  نیم فصل  برای  هم  مجیدی  فرهاد  کردند.  
لیگ نوزدهم قراردادی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بست. 
او البته در استقالل ماندگار نشد تا کار به تمدید و احیانا اصالح 
اقتصادی  مسئوالن  از  درودگر،  صادق  پیش  چندی  بکشد.  رقم 
سخن  مربی  یک  تومانی  میلیارد   ۱۵ قرارداد  از  لیگ  سازمان 
است،  قلعه نویی  امیر  او  منظور  شدند  مدعی  برخی  بود.  گفته 
اینکه  بر  مبنی  داریم  هم  دیگری  غیررسمی  روایت های  هرچند 

دستمزد پایه امیر در گل گهر ۱۱ میلیارد تومان خواهد بود.
قراردادی که ۱۰ برابر شد:

و  رسمی  به صورت  ارقام  و  اعداد  هرگز  تقریباً  ایران  فوتبال  در 
وزارت  مقطعی  در   ۹۰ دهه  اوایل  فقط  نمی شود.  اعالم  صادقانه 
ورزش وقت پیله کرد که رقم قراردادها باید به صورت رسمی منتشر 
شود. آنجا هم خیلی از باشگاه ها ارقام را پایین تر از حد واقعی اعالم 
کردند. درعین حال می دانیم که علی دایی بابت هدایت پرسپولیس 
در لیگ سیزدهم )فصل ۹۳-۹۲( یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان 
به عدد ۵.۵ میلیارد  بعد  این رقم، حاال یعنی ۷ سال  پول گرفت. 
افزایشی  تومان دستمزد درخواستی یحیی گل محمدی رسیده که 
باقری همان  نشان می دهد. همچنین کریم  را  برابری  از سه  بیش 
تومانی  میلیون  به عنوان دستیار علی دایی دستمزدی ۱۸۰  فصل 
داشت، درحالی که رقم قرارداد آقا کریم برای همین پست در کادر 
است؛  بوده  تومان  میلیون  و ۷۰۰  میلیارد  یک  نوزدهم  لیگ  فنی 

یعنی تقریباً ۱۰ برابر!

 فرزانه ابراهیم زاده 
افتتاح   ۱۳۵۰ مهر   ۲۴ آزادی  استادیوم 

شد
۲۴ مهر ۱۳۵۰ درست در زمانی که برج 
سفید رنگ یادمان جشن های ۲۵۰۰ ساله 
می شد،  آماده  رسمی  افتتاح  برای  داشت 
درهای بزرگ ترین ورزشگاهی که تا آن روز 
مردم  روی  بود  ساخته شده  خاورمیانه  در 
باز شدند؛ ورزشگاهی که بعد از گذشت ۴۹ 
سال هنوز یکی از بزرگ ترین ورزشگاه های 

منطقه است؛ » استادیوم آزادی«.
گنجایش  با  استادیومی  ساخت  داستان 
البته  فوتبال  تماشاچی  نفر  هزار   ۱۰۰
نداشت  ساله   ۲۵۰۰ جشن های  به  ربطی 
جشن ها  این  با  همزمان  بازگشایی اش  و 
به نوعی فرمایشی بود؛ چرا که درهای این 
همزمان  در ۱۰ شهریور ۱۳۵۳  استادیوم 
با آغاز بازی های آسیایی تهران روی مردم 
این  ساخت  دلیل  که  بازی هایی  شد؛  باز 

استادیوم بود.
»همیشه  شعار  با  آسیایی  بازی های 
در  میالدی   ۱۹۵۱ سال  در  به پیش« 
براساس  افتتاح شد.  پایتخت هند  دهلی نو 
قرار  آسیایی،  کنفدراسیون  تصمیم گیری 
بود هفتمین دوره این بازی ها در سپتامبر 
برگزار  تهران  در   )۵۳ ۱۹۷۴)شهریور 
یعنی  شهر  استادیوم  مهم ترین  اما  شود؛ 
را  بازی  ها  این  برگزاری  توانایی  امجدیه 
این  مناسبت  به  تا  باعث شد  این  نداشت. 
بازی ها استادیومی بزرگ در تهران ساخته 
را  استادیوم  این  ساخت  مناقصه  شود. 
شرکت  و  فرمانفرماییان  مهندس عبدالعزیز 

خود  فرمانفرماییان  و  شد  برنده  آرمه 
شخصاً طراحی این استادیوم را انجام داد. 
عبدالعزیز فرمانفرماییان، پسر عبدالحسین 
تنی  برادر  و  احشمی  بتول  و  فرمانفرما 
معماری  رشته  در  که  او  بود.  فیروز  مریم 
در دانشگاه بوزار پاریس تحصیل کرده بود 
آتلیه  به  تبدیل  را  پدری  خانه  از  بخشی 
با ساخت  پدر همراه  از مرگ  بعد  اما  کرد 
بیمارستان هزارتختخوابی )بیمارستان امام 
نورالدین کیانوری  همراه  فعلی(  خمینی 
ساخت  شد،  خواهرش  شوهر  بعدها  که 
استادیوم آزادی را آغاز کرد. فرمانفرماییان 
در  آرمه  شرکت  راه اندازی  با  دهه۴۰  در 
توانست  مناقصه های مهمی شرکت کرد و 

بناهای بزرگی را طراحی و بسازد.
ویکتور  همراه  فرمانفرماییان  که  آنجا  از 
تدوین  را  تهران  شهر  جامع  طرح  گروئن 
کرده بود برای ساخت یک ورزشگاه بزرگ 
کرد.  پیش بینی  را  محلی  تهران  غرب  در 
کیلومتری   ۲۰ فاصله  در  مناسبی  زمین 
کنار  در  هکتار   ۴۶۰ وسعت  به  تهران 
انتخاب  کرج  ساخت  درحال  تازه  بزرگراه 
مناقصه  کارهای  فرمانفرماییان  و  شد 
ساخت بخش های مختلف این استادیوم را 

از سال ۱۳۴۹ آغاز کرد.
ایده ساخت این استادیوم را فرمانفرماییان 
مکزیکوسیتی  استادیوم  از  پیش ازاین 
گرفت. او که در اوایل دهه ۶۰ میالدی به 
استادیوم  این  دیدن  با  بود  رفته  مکزیک 
باشد  قرار  روزی  اگر  گرفت  تصمیم 
الگوی  از  بسازد  تهران  در  استادیومی 
که  استادیومی  بگیرد؛  بهره  استادیوم  این 

شبیه کوهی آتشفشان در حال فوران بود. 
ساخت این استادیوم آتشفشانی درست در 
نقطه مقابل آتشفشان خاموش تهران یعنی 
دماوند قرار می گرفت؛ اما مهم ترین مشکل 
میلیون   ۸۰ بودجه  استادیوم  این  ساخت 
که  بود  ۱۷ ماه  یعنی  کم  زمان  و  تومانی 
در اختیار فرمانفرماییان قرار داشت. برای 
به کارگیری  به جای  گرفتند  تصمیم  همین 
بتن در استخوان بندی بنا از خاک فشرده 
استفاده کنند. خاکبرداری این مجموعه به 

علی رضا رادپی  سپرده شد.
این  کل  مساحت  ۴۶۰ هکتار  مجموع  از 
۴۵ هکتار  جنگل،  هکتار   ۱۴۵ را  مجموعه 
و  مصنوعی  چمن  ۷ هکتار  تزئینی،  چمن 
اداری  ساختمان های  هزار مترمربع   ۴۰۰
هم  را  استخر  ساخت  می دهد.  تشکیل 
دادند.  مونیخ  المپیک  طراح  پیمانکار  به 
چهارمین  ساخت  زمان  در  ورزشگاه  این 
براساس  اما  بود؛  دنیا  بزرگ  استادیوم 
طبقه  در  انجام شده  کتاب های  و  حساب 
اول این استادیوم ۳۵ هزار و در طبقه دوم 
۵۵ هزار صندلی برای نشستن و ۱۰ هزار 
نفر برای ایستادن جا هست و ۹۰ هزار نفر 

گنجایش دارد.
پیست  ورزشگاه  چمن  زمین  دورتادور 
نوری  با ۴ برج  دوومیدانی است. ورزشگاه 
و  می شود  روشن  آفتاب  غروب  از  بعد 
متر   ۲۰ در   ۵۰۷ ابعاد  در  آن  اسکوربورد 
طراحی شده است. بیشترین دید تماشاگر 
از مرکز زمین در جهت های شمال و جنوب 
به غرب ۱۲۶  ۱۳۶ متر و در جهت شرق 
در  ورزشگاه  این  اولیه  افتتاح  است.  متر 
 ۲۵۰۰ جشن های  با  همزمان   ۵۰ سال 
ساله به طور موقت و برای برگزاری مراسم 
نیایش جشن ها برگزار شد. استادیوم ۱۰۰ 
تهران  بازی های آسیایی  هزارنفری میزبان 
در سال ۵۳ بود و مقرر شد برای المپیک 
میالدی   ۸۰ دهه  در  بود  قرار  که  تهران 
وقوع  به خاطر  که  شود  آماده  شود  برگزار 
انقالب اسالمی، برگزاری المپیک در تهران 
کنسل شد. این ورزشگاه در ابتدا تنها برای 
بازی های ملی استفاده می شد، اما از سال 
برای  تهران  اصلی  ورزشگاه  به عنوان   ۶۰
پایتخت  مهم  تیم  دو  فوتبال  بازی های 
مورداستفاده  استقالل(  و  )پرسپولیس 
از  یکی  هنوز  ورزشگاه  این  گرفت.  قرار 

بزرگ ترین استادیوم های ایران است.

آئین اهدای تجهیزات ورزشی به فوتبال محالت اهواز برگزار شد هزارنفری برای ۹۰ هزار نفر

میکائیل شیخی مدافع رامهرمزی تیم ملی جوانان به تیم استقالل پیوست

نجومی  بگیران روی نیمکت:

دستمزد مربیان لیگ برتری و اعدادی که هوش از سر آدم می برد
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باشگاههای  پنجمین دوره جام  با هفته ملی کتاب،  همزمان 
کتابخوانی کودک و نوجوان در شهرستان رامشیر فعالیت خود 
را آغاز کرد.  به گزارش هفته نامه رامهرمزنامه و به نقل از روابط 
عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رامشیر، تعداد 

با مشارکت دستگاههای اجرایی ازجمله  ۳۰ باشگاه کتابخوانی 
بهزیستی،  و جوانان،  آموزش وپرورش، ورزش  کتابخانه ها،  اداره 

کمیته امداد شهرستان راه اندازی شد.
زهره عباس زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رامشیر 
ضمن تشکر از حمایت های همیشگی فرماندار شهرستان دکتر 
سالم عبادی در زمینه ترویج مطالعه و تأکید ایشان به تشویق 
کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی در شهرستان عنوان 
ثبت ۱۰  با  اولین سال حضور  با  رامشیر سال گذشته  نمودند 

برترین  عنوان  کشور  سراسر  باشگاه  هزار   ۲۲ بین  از  و  باشگاه 
باشگاه  با ثبت ۳۰  نیز  امسال  باشگاه کتابخوانی را کسب کرد. 
و ۳۵۰۰ عضو کتابخوان با تالشی مضاعف باهدف ارتقا فرهنگ 
مطالعه و کتابخوانی همزمان با هفته کتاب فعالیت خود را آغاز 
می نمایند.عباس زاده افزود: جام باشگاههای کتابخوانی طرحی 
پیشرو و پویا برای راه اندازی و فعال کردن کتابخوانی کودک و 

نوجوان در سراسر کشور است.
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رامشیر

 نویسنده: کامران اسدی
را  دونیم  هر  و  دونیم کن  را  آن  از خاک جدا کن  چانه  یک 
هزار هزار و دوباره آن دو را دو تا دو تا با نرمی آب هم پیوند 
بزن اینجاست که عشق یا رنسانس زندگی می شکفد. اینجاست 
که بعد از گذر از اضطراب جسمانی )معاش( عشق این معجون 
است  عشق  بلوغ  در  می شود  شعله ور  شاعرانه  تغزلهای  و  اتحاد 
که همه چیز طبیعت در نظر تو زیبا می شود عشق و سبزگی بر 
زندگی سایه می افکند در کودکی و دوران خامی زیبایی را تنها با 
تقلید می توان فهمید و در بلوغ می توان برداشت کرد و در پیری 
به یکتایی بعد از یکتای ازلی و ابدی رسید از واحد به کثیر و از 
کثیر به واحد. گوته می گوید نخستین گرایشهای عشق در جوان 
بی آالیش در جهت معنویت تفسیر می شود پس ازآن عشق اٍثیری 
فرامی رسد که به غلط عشق گوساله ای نام گرفته سانتایانا می گوید 
عشق از اینکه بسط معنوی دارد نباید سرافکنده باشد و اگر میل 

طبیعی به فداکاری نرسد بگذار تا نابود شود تنها چیزی که مرگ 
و تباهی را می راند عشق است و اما زیبایی نه به معنی هر آنچه 
بخشها و اجزای مغز و سالیق )مثل لب کلفت برای بومیان و یا 
پیکرهای تراشیده...( می گویند بلکه در سطح عالی خود به معنی 
درک نیازی است ماورای نیازها. اینجاست که علوم روانشناسی 
و فلسفه به زیبایی شناسی ورود می کنند. یکی مثل فیثاغورس 
زیبایی موسیقی را به سبب روابط ریاضی می داند و یکی چون 
افالطون در اخالق و یا مثل ارسطو در هماهنگی اجزای با کل. 
ازنظر کانت و شوپنهاور زیبایی صفتی است که دارنده آن قطع نظر 
از فواید و منافعش خوشایند گردد و سیر و شهودی غیرارادی و 
افالطونی(.  برانگیزد )مثل  از نفع و سود  حالتی خوش قطع نظر 
باعث  موسیقی  پلنگ صدای  مثل  بعضی حیوانات  در  از سویی 
آرامش و صدای بوق نفرت انگیز است بعضی مرغها النه خود را با 
برگها و صدفهای رنگین و با سنگ ریزه می آرایند و یا زاغ و کالغ 

که شیفته جواهرات اند به قول اسپینوزا گاهی زیبایی یکشی به 
دلیل مطلوبیت آن است مثل فرد گرسنه ای که ظرف غذا برای 
او یک مسکن است همچنانکه یک زن زیبا در نظر یک فرد سیر 
و مرفه. همچنین نیچه زشت و زیبا را امری بیولوژیک می داند 
زیبا می داند در  انرژی آن  برای  برای شیرینیش که  نه  را  شکر 
آتنی ها  است  بیشتر  آن  فایده  از  پول  زیبایی  مرد خسیس  نظر 
و اخالص و دالوریش  بخاطر مهر  را  زیبایی مرد  اسپارتی ها  و 
می دانند یکی از نشانه های برجسته زیبایی زاییده میل است یعنی 
عنصر مطلوب بعدازاینکه به دست آمد زیبایی خود را از دست 
ندهد مثل عشق مجازی و اساطیری همسرانی که برای نیل به 
عشق الهی پل می زنند این زیباترین نیازها که تعمق در خلقتش 
و در نشانه هایش درجه مطلوبیتش سیر نشدنی است در تابلوی 
زیبای پرستش البته اگر زشتیها بگذارند و طالبان زیبایی بخواهند 

)با دخل و تصرف از کتاب لذات فلسفه ویل دورانت(.

 دکتر حسن ذوالفقاری
 ،)Folklor( ۱ یکی از شاخه های فرهنگ عامیانه یا فولکلور
افسانه ها،  و  قصه ها  شامل  که  است  شفاهی  ادب  یا  عامه  ادب 
امثال وحکم،  منظوم،  بازی های  تصنیف ها،  و  ترانه ها  اسطوره ها، 
متل ها و چیستان هایی است که شفاهاً از فردی به فرد دیگر یا 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. این مجموعه از مشترکات 

فرهنگی یک ملت و عامل پیوند آن ها است.
چون فرهنگ عامه متعلق به مردم عامه است ازاین رو ادبیات 
این  دارد.  زندگی عادی مردم  واقعیت های  با  پیوندی  عامه هم 
مردم،  فرهنگی  و  اجتماعی  زندگی  بازتاب  درواقع  ادبیات  نوع 
شیوه ی کار و تولید آن ها و نشان دهنده ی رفتار و منش و اندیشه 
و احساس و مذهب و اخالق و اعتقادات هر جامعه است که بعضاً 

هنوز هم صورت مکتوب نیافته و ثبت و ضبط نشده است.
با مطالعه در آثار مهم کالسیک، اعم از شعر و نثر، پی می بریم 
ادب  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  آثار  این  دست مایه ی  که 
شفاهی و عامه بوده است. آیا شاهنامه ی فردوسی جز گردآوری 

و بازآفرینی روایات گذشتگان است؟ 
آفرینندگان  این که  دلیل  به  عامه  ادب  گوناگون  صورت های 
با  مرتبط  و  متأثر  بوده اند،  طبیعت  با  دائم  تماس  در  آن 
واقع گرایی  اصل  دو  بر  عامه  ادبیات  ساختمان  است.  طبیعت 
و خیال پردازی استوار است که از آمیختن این دو، صورت هایی 

دلپذیر و زیبا و مقبول به وجود می آید.
تلقی های  و  برداشت ها  اغلب  نیز  آن  درون مایه ی  و  محتوا 
مرگ،  و  زندگی  از  روستایی  و  ابتدایی  اقوام  بی پیرایه  و  ساده 
جهان الهوت و ناسوت، کائنات و طبیعت، آرزوها، تصویر مدینه ی 
ساختی  و  روان  زبانی  شفاهی،  هنر  ...است.  و  انسانی  فاضله ی 
بی پیرایه دارد چراکه از زبان مردمانی ساده نقل می شود و اگر 
دشوار و پیچیده باشد، نقل و جاری نمی شود و به زودی از یادها 

می رود.
در هنر شفاهی براثر بیان و انتقال، دخل و تصرفاتی صورت 
می گیرد تا بتواند در هر جامعه ای با نظام اجتماعی و تفکر آن 
جامعه انطباق یابد و هم نوا گردد. ازاین روست که از یک قصه، 
و  روایات  محتوا،  و  مضمون  یک  با  عامه  متل  و  شعر  اسطوره، 

گونه های مختلفی یافت می شود.
شده  نقل  ناشناس  گویندگانی  زبان  از  گونه ها  و  روایات  این 
است. شاید بتوان گفت گونه های ادب عامه حاصل و بازتاب ذهن 
دستور  و  طریق  ارائه ی  به منظور  که  است  جامعه  افراد  جمعی 
عمل زندگی و شناساندن ارزش های اجتماعی به اعضای جامعه 

پدید می آیند.
از البه الی ادب عامه و ضمن بررسی و تحلیل آن ها می توان 
مذهبی  اعتقادات  و  اجتماعی  تلقی های  و  بینش ها  برخی  به 
ـ  ندارند  حیات  امروزه  که  ـ  ابتدایی  اقوام  موهوم  باورهای  و 

پی برد.
بنابراین ادب عامه یکی از ابزارهای مطالعه در جوامع گذشته 
است. نقش آموزشی ادب عامه را نباید ازنظر دور داشت چراکه 
تجربیات مفید و ارزنده را با اشکال گوناگون به نسل بعد منتقل 
اجتماعی  رفتارهای  استحکام  موجب  عامه  ادب  می سازد. 
می شود و اصول اخالقی را تحکیم می بخشد. ادب عامه تالش 
انسان هاست در گریز از محدودیت ها و ناکامی ها و نابرابری های 
اجتماعی و اقتصادی و محرومیت های گوناگون و به همین جهت 
است که آرزوها و تمنیات درونی و قلبی خود را با آرامش خیال 

در قالب افسانه ها و قصه ها و ترانه ها بیان می کنند.
محسوب  مکتوب  ادبیات  برای  گنجینه ای  که  عامه  ادب 
می شود، نقش مهمی در دوام و پایداری فرهنگ قومی و استمرار 

آن در تاریخ دارد. اکنون به اختصار انواع ادب عامه و جلوه های 
گوناگون آن را از نظر می گذرانیم. 

روایت های منظوم شعر فارسی بر دو گونه است، شعر رسمی 
شعر  دیگر  و  تحصیل کرده اند  طبقه ی  بیشتر  آن  مخاطبان  که 

عامیانه که طرف توجه عامه ی مردم است.
ادعای  هرگز  که  برآمده  گمنام  شاعرانی  دل  از  اشعار  این 
آن  نوع  و  شکل  هر  در  عامیانه  شعر  نداشته اند.  شاعری 
پاک  احساسات  ترجمان  و  ملت ها  اندیشه ی  و  روح  آیینه ی 
ساده  تشبیهات  و  تصاویر  با  اشعار  این  آن هاست.  صمیمی  و 
ذهن  خلوت خانه ی  در  خوش آهنگ  و  دلپذیر  و  محسوس  و 
مردم کوچه و بازار می نشیند و بر زبان ها زمزمه می شود. گاه 
معروف  آن چنان  محلی  و  عامیانه  سرودهای  و  ترانه ها  این 
فراتر گذاشته، در  پا  از حوزه ی جغرافیایی خود  می شوند که 
دوبیتی های  برخی  می آیند، چون  به شمار  ملی  اشعار  ردیف 
باباطاهر و ترانه های فایز دشتستانی و منظومه ی »حیدربابایه 

سالم« از شهریار.
به  اشعاری  تفنن  سر  از  گاه  نیز  فارسی  زبان  بزرگ  شعرای 
حافظ  و  سعدی  سروده های  چون  سروده اند  خود  محلی  زبان 
خراسانی.  لهجه ی  به  بهار  ملک الشعرای  و  شیرازی  لهجه ی  به 
عارف  و  گیالنی  اشرف الدین  چون  شاعرانی  مشروطه  عصر  در 
زبان  و  درآوردند  اجتماع  خدمت  به  را  خود  شعر  قزوینی، 
نزدیک  بازار  و  کوچه  مردم  زبان  مرز  تا  را  خود  سروده های 

کردند و البته قبول عام نیز یافتند.
جنوبی(،  )سرودهای  شروه  )حراره(،  تصنیف  دوبیتی،  ترانه، 
بازی های  و  متل، چیستان  بحر طویل، الالیی،  نوحه،  چارپاره، 
عامیانه  شعر  یا  منظوم  روایت های  مختلف  گونه های  منظوم، 
دارند.  گوناگون  کاربردهای  جامعه  در  که  می شوند  محسوب 
و  موقعیت ها  در  روزمره،  زندگی  در  عامیانه  شعر  گونه های  از 
زمان هایی خاص استفاده می شود، چون تولد نوزاد، پرورش او، 
عروسی و عزاداری، دعا، بدرقه، اعیاد و جشن های دینی و ملی 
به هنگام کار )گله چرانی، قالی بافی و شالی کوبی، شیردوشی و...( 
یا استراحت. از طریق این اشعار، می توان به احساسات درونی 
گویندگان  اخالقی  و  اجتماعی  ارزش های  مذهبی،   انتقادات  و 

آن ها پی برد.
شامل  بیشتر  عامه  ادب  منثور  روایت های  منثور:  روایت های 

اسطوره ها، قصه ها و افسانه ها است.
از  است.  بوده  حقیقی  گزارشی  اسطوره،  ابتدایی،  جوامع  در 
وقایعی که می پنداشتند درگذشته ی دور اتفاق افتاده و با توسل 
به آن ها، به رغم جهل و ابهام و بی اعتقادی های موجود، همواره 

پاسخی مطمئن و صریح پیش روی خود داشتند.
هستند  ایمانی  و  عقیدتی  اصولی  متضمن  عموماً  اسطوره ها 
خصایص  مرگ،  و  زندگی  بشر،  جهان  اصل  درباره ی  که 
می دهند.  ارائه  را  مطالبی  داستان  قالب  و...در  و حیوان  انسان 
آدمی زاد نیستند ولی صفات و  شخصیت های اسطوره معموالً 
خصوصیات آدمی زادگان را دارند. اسطوره ها معموالً از جامعه ای 
از مشهورترین اساطیر عامه  به جامعه ی دیگر منتقل می شود. 
می توان به قوس و قزح، بختک، مشی و مشیانه، نسناس، قاف، 
از روایات منثور ادب  اشاره کرد. بخشی دیگر  اژدها  سیمرغ و 
عامیانه، افسانه ها و قصه ها هستند در این نوع به خوبی می توانیم 
واقعیت های زندگی، اعمال و افکار و عواطف انسانی را ترسیم و 
تصویر کنیم. زبان قصه ها ساده و روایی است و ساختمان آن ها 

پررمز و راز.
غیرطبیعی  عناصر  و  متافیزیکی  عوامل  ظهور  محل  افسانه ها 
و  وقایع  و  مبهم  قصه ها  مکان  و  زمان  است.  عادات  خوارق  و 

دیده  آن ها  در  معلولی  و  علی  رابطه ای  و  است  کلی  حوادث، 
نمی شود، شخصیت ها غیر پویا و ثابت اند، قهرمانان یا خوب اند 
و  آرمان ها  مظهر  اشخاص  این  ندارد.  وجود  وسطی  حد  بد،  یا 
شنوندگان  و  گویندگان  ناکامی های  و  ها  یابی  کام  خوشی ها، 

قصه ها هستند.
متل ها که به شکل نثر مسجع و آهنگ دار در میان مردم رواج 
دارد و غالباً مربوط به احوال حیوانات و پرندگان است، یکی از 

اقسام قصه ها و افسانه ها به شمار می رود.
افسانه ها را می توان به چهار دسته ی کلی تقسیم کرد:

با  عجیب  ماجراهای  و  حوادث  شامل  خیالی:  افسانه های   -۱
موجودات وهمی و جادویی...

۲- افسانه های حقیقی: که بیان زندگی روزمره ی مردم است 
با اندکی اغراق و مبالغه.

پهلوانان،  که سرگذشت شگفت انگیز  تاریخی:  افسانه های   -۳
شاهان و امیران است.

۴- افسانه های مطایبه آمیز: که بیشتر جنبه ی هزل و شوخی 
دارند.

قصه های  و  حیوانات  قصه های  قسم  دو  نوع  چهار  این  بر 
رمزگونه را می توان افزود.

کتاب های  به  می توان  گذشته  مکتوب  عامیانه  قصه های  از 
حمزه،  امیر  قصه ی  طرطوسی،  نامه ی  داراب  عیار،  سمک 
داستان  چند  و  سندبادنامه  نامه،  طوطی  و  نامدار  امیرارسالن 
نیز  افسانه های شفاهی در مناطق مختلف  از  اشاره کرد.  دیگر 

تاکنون مجموعه هایی ثبت و چاپ شده است.
گسترده  مردم  توده ی  میان  در  که  منثور  یا  منظوم  مثل ها 
شده از انواع رایج ادب عامه است. این امثال به علت فصاحت 
و زیبایی مضمون، مقبول طبع عامه واقع می شود و میان آنان 
شایع می گردد. مثل، حکمت توده ی مردم و عصاره ی افکار یک 
ملت است که با توجه به معانی عمیق و باریک در موقعیت های 
مناسب به کار می رود و درنتیجه به ایجاز کالم کمک می کند. 
و  پیچیده  ترکیبی  از  معموالً  گذشته  انواع  نسبت  به  نوع  این 
محتوایی سنگین برخوردار است که آن ها شایع می گردد. مثل 
حکمت توده ی مردم و عصاره ی افکار یک ملت است که با توجه 
به معانی عمیق و باریک در موقعیت های مناسب به کار می رود 
و درنتیجه به ایجاز کالم کمک می کند. این نوع به نسبت انواع 
گذشته معموالً از ترکیبی پیچیده و محتوایی سنگین برخوردار 

است که آن ها را بیشتر بزرگساالن به کار می برند.
مثل های بازمانده ی حکایات و داستان هایی است که به علت 
گذشت زمان و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی، داستان آن ها 
باقی مانده است، برای هر  منسوخ شده است و تنها مثل آن ها 

ضرب المثل داستانی ساخته اند که داللت بر آن مثل دارد.
ایرانیان قدیم به داشتن حکمت و مثل، مشهور بوده اند که با 

ظهور تمدن اسالمی به غنای این نوع افزوده شده است.
امثال و  به  امثال و حکم می توان  نمونه های کتب معروف  از 
حکم دهخدا، جامع التمثیل هبله رودی، فرهنگ لغات عامیانه ی 

محمدعلی جمالزاده اشاره کرد.
چیستان ها از صورت دیگر ادب عامه است که خصوصیات و 
کیفیاتی از حیوان ها و گیاهان و...را در طبیعت و زندگی عادی 
مردم به استعاره و تمثیل تصویر و توصیفمی کنند و پاسخ و نام 

آن را جویا می شوند.
پانوشت: از شعبات دیگر آن می توان به سنت ها و آداب ورسوم، 

جشن ها، بازی، طبابت عامیانه و...اشاره کرد.
برگرفته از: مجله رشد

منبع: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

پدیده ی هنر از نگاه حافظ و هیدگر

عبدالرضا قنبری
»عاشق و رند و نظر بازم و می گویم فاش 

تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام«
این  از گستردگی  معانی واژه »هنر« در واژه نامه ها، نشان 
صاحب نظران  از  بسیاری  که  دارد  انسانی  عالم  در  پدیده 
برای  ارزشمند  پدیده ای  و  آسمانی  ارمغان  واالترین  را  آن 
دریافت »حقیقت« و رهایی انسان از رنج ها و نابسامانی های 

جهان دانستند.
»مارتین  که  گفت  می توان  غربی  اندیشمندان  میان  از 
هیدگر« از بسیاری جهات به اندیشه شرقی نسبت به مقوله 
هنر نزدیک و یا هم اندیشه است و این گونه است که آنچه 
وی درباره ی پدیده هنر بیان می کند با آنچه که فلسفه هنر 
ذاتاً  می دارد،  بیان  روشنگری  عصر  مدرِن  زیبایی شناسی  و 
متفاوت است. نزدیکی هیدگر به تئولوژی اشراقی و حکمت 
و  پست مدرن  فیلسوفان  از  بسیاری  که  گردید  باعث  شرقی 
و  »پوپر«  »هابرماس«،  مانند  ها،  نوپوزیتیویست  و  تحلیلی 
او  با  نیز  آرنت«  و حتی شاگردانش »هانا  ایروکارناپ«  »در 
به مخالفت بپردازند و از دیگر سو، متفکران مشرق زمین و 
کسانی که به حکمت اشراقی نزدیک اند به او نزدیک شوند، 

ازجمله آن ها »ویلیام بارت« و »مهتا«، متفکر هندی.
را  شیرازی  حافظ  فارسی،  ادب  بزرگ  شاعران  میان  از 
دارد  آبشخوری  در  ریشه  که  دانست  اندیشمندی  می توان 
گرفته اند.  بهره  بعدازآن  قرن ها  هیدگر  چون  متفکرانی  که 
اگرچه ابیات اندکی هفده بیت از شعرهای حافظ صراحتاً از 
و  اما همان گونه که مشتاقان  میان می آورد  به  نامی  »هنر« 
خوانندگان شعرهای او می دانند، شعرهای این شاعر بزرگ، 
اشارت آن  زبان  تقریر شده است که فهم  رازهایی  و  با رمز 
مشکل و همه فهم نیست. زبان محاکات و تشبیه برای اغلب 
آشنایان  رمز  و  رازدانان  را  اشارات  اما  است  قابل فهم  مردم 
نیز  واقعی  هنرمندان  و  نیز خواص اند  آنها  و  می کنند  درک 

جزو خواص اند.
عارف از پرتو می راز نهان دانست

گوهر هر کسی از این لعل توانی دانست
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس 

  که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست.
در  او  دارد.  توجه  اشارات  زبان  به  نیز  هیدگر  مارتین 
 des( هنری  اثر  مبدأ  رساله  هنر،  مورد  در  خود  مهم  اثر 
kunstwerkes Der ursprung( بر این عقیده است 
همان  هنر   )ursprung or origion( اصل  و  مبدأ  که 
»حقیقت« است؛ و هنر و اثر هنری از حقیقت مایه می گیرد 
رقم  حقیقت  اهل  دست  به  و  هنرمندانه  ملتی  هر  تاریخ  و 
بیگانه  از هنر اصیل  امروزی  انسان  از نگاه هیدگر  می خورد. 
درواقع  می دهند،  ارائه  هنر  مدعیان  که  آنچه  و  است  شده 
بی معنایی و پریشانی است. »چون ندیدند حقیقت ره افسانه 
که  است  مفاهیمی  خوان  »نقش«  واقعی  هنرمند  زدند.« 
است  اصالحی  و غیب وجود«،  »استتار  مفهوم  است.  پنهان 
کار  به  را  آن  که حافظ  اصطالحی  بیان می کند.  هیدگر  که 

گرفته است:
بی خبرند زاهدان، نقش بخوان و التقل

مست ریاست معتسب باده نوش والتخفف
این زبان اشارات حافظ، لسان الغیب، است. او بر این باور 

است که »حقیقت« خود را نشان می دهد:
حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود  

   با مدعی نزاع محاکا چه حاجت است.
اغراض  از  ناشی  معاصر می تواند  انسان  و حرمان  پریشانی 
از  مانع  و  آلوده می کند  را  باشد که هنر  یا جمعی  و  فردی 
رسیدن به حقیقت می شود، همچنان که مولوی بیان کرده 

است:
چون غرض آمد هنر پوشیده شد  

صد حجاب از دل به سوی دیده شد.
مقابل عیب  و کمال در  نزد حافظ هنر همان فضیلت  در 
و   gnosis معرفت  نسخ  از  هیدگر  نگاه  در  چنان که  است، 
از  نیز  نگاه حافظ »عشق«  از  episteme می باشد.  دانایی 

جمله هنرهاست:
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است

حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
 چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

و یا: بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری
عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش

تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام
هستی  در  که  را  آنچه  هنرمند  که  است  معتقد  هیدگر 
رازی  زیبایی و »آن« همان  و آن  را درمی یابد  پنهان است 

است که حافظ بیان می کند و آشکار می نماید:
از بتان »آن« طلب ار حسن شناسی حافظ
کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

به  را  آن  مترجمان  که   )Physis( »فوسیس«  معنای 
»طبیعت« ترجمه کردند. همان »آشکار شدن« و »شکفتن« 
»جلوه  و  »ظهور«  را  هنرمندی  و  هنر  ماهیت  هیدگر  است 
اساس  را  یونایی   )Poiesis( پوئیسیس  او  می داند.  گری« 
تئوری هنر به ویژه شعر قرار می دهد. این همان مطلبی است 
که »شیلر« می گوید که: طبیعت آدمی را به وجود می آورد 
و هنر او را انسانی می پروراند. از نگاه هیدگر سود و زیان و 
است  اصل  آنچه  ندارد،  جایی  هنر  مرتبه  در  زندگی  اغراض 

حقیقت می باشد.
روی خوبست و کمال هنر و دامن پاک

 الجرم همت پاکان دوعالم با اوست
ناکامی های  و  زندگی  دار  و  درگیر  که  دارد  تالش  شاعر 
آدمی، روزانه ای امیدبخش به وجود آورد. به عبارتی زندگی 

بدون هنر فاقد ارزش و زیبایی است.
بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

داستان کوتاه

و  مدیریت  استاد  شاه محمدی،  محمد  استاد  از  خاطره  »یک 
روانشناسی«

کالس اول یزد بودم سال۱۳۴۰، وسطای سال اومدیم تهران 
یه مدرسه اسمم را نوشتند. شهرستانی بودم، لهجه غلیظ یزدی 
و گیج از شهری غریب ما کتابمان دارا آذر بود ولی تهران آب بابا 
معضلی بود برای من، هیچی نمی فهمیدم. البته تو شهر خودمان 
و  سختی  با  ولی  نبود  بودنم  شاگرداول  از  خبری  همچین  هم 

بدبختی درسکی می خواندم.
تو تهران شدم شاگرد تنبل کالس، معلم پیر و بی حوصله ای 
درس  کس  هر  من  قسم خورده ی  دشمن  شد  که  داشتیم 
نمی خواند می گفت: می خوای بشی فالنی و منظورش من بینوا 
بودم با هزار زحمت رفتم کالس دوم. آنجا هم از بخت بد من، 
این خانم شد معلممان، همیشه ته کالس می نشستم و گاهی هم 
چوبی می خوردم که یادم نرود کی هستم!! دیگر خودم هم باورم 
معلم  ابد کالس سوم یک  تا  تنبلی هستم  که شاگرد  بود  شده 
جوان و زیبا آمد مدرسه مان لباسهای قشنگ می پوشید و خالصه 

خیلی کار درست بود، او را برای کالس ما گذاشتند.
جام  می دانستم  نشستم  کالس  ته  رفتم  اول  از  خودم  من 
اونجاست، درس داد، مشق گفت که برای فردا بیاریم، آنقدر به 
دلم نشسته بود که تمیز مشقم را نوشتم، ولی می دانستم نتیجه 

تنبل کالس چیست.
و  گرفت دستش  یک خودنویس خوشگل  اومد،  که  فرداش 

شروع کرد به امضا کردن مشق ها.
همگی شاخ در آورده بودیم آخه مشقامون را یا خط میزدن 

یا پاره می کردن.
دستام  دادم  نشون  مشقامو  ناامیدی  با  رسید  من  به  وقتی 
می لرزید و قلبم به شدت می زد زیر هر مشقی یه چیزی می نوشت. 
خدایا برا من چی می نویسه؟ با خطی زیبا نوشت: عالی. .....باورم 
تشویق  در  که  بود  کلمه ای  اولین  این  از سه سال  بعد  نمی شد 
دفترم  روی  را  سرم  شد،  رد  و  زد  لبخندی  بود،  شده  بیان  من 
بفهمد  به خودم گفتم هرگز نمی گذارم  گذاشتم و گریه کردم. 
من تنبل کالسم، به خودم قول دادم بهترین باشم...آن سال با 
معدل بیست شاگرداول شدم و همین طور سال های بعد همیشه 
شاگرداول بودم. وقتی کنکور دادم نفر ششم کنکور در کشور 

شدم و به دانشگاه تهران رفتم.
یک کلمه به آن کوچکی سرنوشت مرا تغییر داد، چرا کلمات 
مادران،  ما  به ویژه  می کنیم  دریغ  دیگران  از  را  زیبا  و  مثبت 

معلمان، استادان، مربیان...

شاعر: رحیمی رامهرمزی
شب رفته و خیمه پشت ِ اَلوند زده

صبح آمده ، تکیه بر دماوند زده
پِلکی بزن از خواب گران اَت بَرخیز،

خورشید دوباره بر تو لبخند زده!

از کدام طرف!

به: حافظ موسوی
شاعر: محمد زندی 
حلقه های تزیینی

در آزادراه ها
حلقه های گل
در بزرگ راه ها

جرثقیل و تیرهای برق
در خیابان ها و

گیوتین
در ذهن ها

می گویی سال هاست
سیرکی عبور نکرده

نظامی ها ، شبه نظامی ها
و جیغ هایی که
از کدام طرف!

می گویی سال هاست
رنگین کمانی ننشسته

سیاه ها،سبزها، سفیدها
و دست هایی که

از طرف کدام!
و باز

مردم در خیابان ها
و ما در یاد میدان ها

آغاز پنجمین دوره باشگاه های کتابخوانی در رامشیر

مبحثیپیرامونزیباییشناسی

درآمدیبرادبیاتعامیانه
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گسترش شهرنشینی طی چند دهه گذشته در ایران و افزایش 
جمعیت شهرها ازیک طرف و صنعتی شدن شهرهای بزرگ مثل 
باعث  دیگر  طرف  از  خودروها  تعداد  چشم گیر  افزایش  و  اهواز 
افزایش میزان آلودگی هوا شده است. در کنار این مسئله فعالیت 
واحدهای صنعتی کوچک بدون رعایت مسائل زیست محیطی خود 

مزید تشدید آالینده شده است.
رعایت  توسعه شهرها ضمن  به موازات  پیشرفته  کشورهای  در 
اصول صحیح مسائل زیست محیطی، یکی از اقدامات ضروری که 
در حاشیه  کاشت درختان  و  فضای سبز  توسعه  انجام می گیرد، 
سبز  فضای  توسعه  می باشد.  خیابان ها  و  پارک ها  بزرگراه ها، 
بر  عالوه  سبز  پوشش  بلکه  می شود  شهرها  زیبایی  باعث  نه تنها 
تصفیه  کار  انسان  ریه  به مثابه  مردم،  در  شادابی  و  نشاط  ایجاد 

آلودگی های صنعتی شهرها را نیز به عهده دارد.
و  آب  شرایط  با  متناسب  منطقه  هر  در  سبز  فضای  توسعه 
که  مناطقی  در  به عنوان مثال  می گیرد.  انجام  منطقه  آن  هوایی 
یا  و  کننده  خزان  درختان  دارند  یخبندان  و  سرد  زمستان های 
انواع  و  توت  افرا،  چنار،  نارون،  مثل  سرما  به  مقاوم  همیشه سبز 
مثل  خشک  و  گرم  مناطق  در  می کارند.  را  کاج ها  و  سروها 
خوزستان نمی شود این گونه ها را کشت نمود. لذا باید از گونه های 
سازگار با گرمای خشک و طوالنی تابستان نظیر کنار، نخل خرما، 

کهور، برهان، اوکالیپتوس و گونه های مشابه استفاده نمود.
مزایا و فرصت هایی که شرایط آب و هوایی مناسب بخصوص 
در فصل تابستان برای یک منطقه فراهم می کند، باعث گسترش 
فضای سبز با تنوع گوناگون و با هزینه نگهداری کمتر خواهد شد. 
استان  در  تابستان  در  نامناسب  هوایی  و  آب  شرایط  مقابل  در 
خوزستان باعث می شود که محدودیت های و معایب این شرایط 
آب و هوایی، مانع از تنوع گوناگون گیاهان در فضای سبز گردد. 
از  باالتر  این مناطق بسیار  هزینه نگهداری فضای سبز در  ضمناً 

مناطق با آب و هوای معتدل می شود.
و  خوزستان  استان  هوایی  و  آب  شرایط  لحاظ  به  لذا 
محدودیت های تنوع در گونه های گیاهی، باعث گردید تا متولیان 
امر در سازمان پارک ها و شهرداری های شهرهای مختلف استان 
پوشش  ایجاد  ضمن  که  باشند  گونه هایی  دنبال  به  خوزستان، 
سبز مناسب و نشاط آور، هزینه نگهدار کمتری داشته باشند. به 
لحاظ اینکه درخت کنوکارپوس در ایجاد فضای سبز کشورهای 
امارات، قطر و عربستان آزمون خود را پس  منطقه نظیر کویت، 
استان  این  در  سبز  فضای  کارشناسان  استقبال  مورد  بود،  داده 
مزایا  آن  بیش ازحد  توسعه  از  قبل  تا  بود  الزم  البته  گرفت.  قرار 
توسعه  قرار می گرفت.  ارزیابی  مورد  بیشتر  این درخت  معایب  و 
درخت کنوکارپوس در اهواز به سرعت هرچه بیشتر انجام گرفت 
به طوری که در حال حاضر بیش از 65 درصد پوشش فضای سبز را 
به خود اختصاص داده است و شهر اهواز از این نظر جلوه خاصی 

پیدا کرده است.
چرا این گیاه به سرعت افزایش یافت؟ به دلیل اینکه در هوای 
بسیار گرم و خشک استان خوزستان مقاومت خوبی از خود نشان 
داده است. ضمناً در خاک های نامناسب به علت مقاومت خوب آن 

به شوری و خشکی توانست جای سایر گونه ها را بگیرد.
گونه های گیاهی برای تداوم و بقاء زندگی خود نیاز به تولیدگل، 
دانه گرده و دانه دارند. میزان تولید گل و دانه گرده در گیاهان 
به طور  گردو  درخت  هر  به عنوان مثال  است.  متفاوت  مختلف 
متوسط پنج هزار سنبله گل نر تولید می کند. هر سنبله بین یک 
تا پنج میلیون دانه گرده تولید می کند. به عبارت دیگر هر درخت 

گردو توانایی تولید پنج میلیارد تا 25 میلیارد دانه گرده را دارد. 
حاال در یک منطقه که درختان گردو زیاد است در نظر بگیرید 
گونه های  می شود.  پراکنده  اطراف  به  گرده  دانه  مقدار  چه  که 
دیگر هم دانه های گرده زیادی تولید می کنند. بعضی از گونه ها 
در استان خوزستان دو بار در سال گل می کنند و دانه گرده تولید 
می کنند. باید به این نکته توجه کرد که دانه گرده همه گیاهان 
مشابه نیستند و بعضی از آنها سبک و قادرند در هوا پخش شوند 
و برخی دانه گرده سنگین دارند و در هوا زیاد پراکنده نمی شوند. 
سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به تعداد درختان 
و گونه های مختلف گیاهی که در مناطق مختلف در فضای سبز 
وجود دارد آیا می تواند منشأ آلودی هوا و آلرژی زایی برای مردم 

شود؟
تقسیم  دودسته  به  )اتمسفر(  جو  در  معلق  ذرات  به طورکلی 

می شوند:
مثل   )Bioaerosols( بیولوژیکی  منشأ  با  معلق  ذرات  اول: 
دانه  و  قارچ ها  جلبک ها،  باکتری ها،  ویروس ها،  پروتئینی،  ذرات 

گرده.
ذرات  مثل  ندارند  بیولوژیکی  منشأ  که  معلق  ذرات  دوم: 
فعالیت  از  خاص  ذرات  نفتی،  های  فیلر  سوختن  از  حاصل  ریز 
ذرات  و  خودروها  اگزوز  از  حاصل  ذرات  گردها،  ریز  کارخانه ها، 
حاصل از سوختن مزارع نیشکر و دود حاصل از همه فعالیت های 

ذکرشده.
و  میزان  که  می دهد  نشان  اروپا  در  انجام شده  بررسی های 
مترمکعب  هر  در  بیولوژیکی  منشأ  با  هوا  در  معلق  ذرات  تعداد 
برای باکتری ها 1000 تا 10000 و برای قارچ ها 1000 و برای 
دانه گرده بین یک تا ده عدد می باشد. در حقیقت تعداد دانه 
گرده در هر مترمکعب خیلی کمتر از تعداد قارچ ها و باکتری ها 
بیولوژیکی  منشأ  با  هوا  در  معلق  ذرات  اینکه  علی رغم  می باشد. 
ممکن است اثرات آلرژی زایی و یا ایجاد بیماری نظیر اسم داشته 
باشد ولی به دلیل اینکه این ذرات در تشکیل هسته های تولید 
ابر و نزوالت جوی نقش اساس دارند از اهمیت زیادی در چرخه 
مناطق  در  می کنند.  ایفا  اتمسفر  و  ریزسفر  بین  هیدرولیکی 
بیولوژیکی  ذرات  برخوردارند،  بکر  هوای  از  که  جهان  سرسبز 
معلق در هوا به عنوان یک فاکتور اساسی در ایجاد نزوالت جوی 
بسیار  اثرات  هوا  در  معلق  ذرات  این  بنابراین،  می کنند؛  عمل 
مثبتی در سطح زمین دارند که حیات موجودات به آنها بستگی 

دارد.
اسپور قارچ ها، باکتری ها و دانه گرده گیاهان در اتمسفر در 
سطحی  تنش های  یا  و  اسمزی  فشار  دلیل  به  مرطوب  شرایط 
با  آنها  که  می شوند  تبدیل  ریزتری  ذرات  به  رعدوبرق،  نظیر 
ترکیب  ریزتر،  ذرات  به  گازها  تبدیل  از  حاصل  ناپایدار  ذرات 
وجود  به  را  ثانویه  بیولوژیکی  منشأ  با  معلق  ذرات  و  می شوند 
می آورند. همچنین در جریان جابجایی ذرات در اتمسفر، ذرات 
نور  تأثیر  مثل  واکنش ها  یکسری  تأثیر  تحت  معلق  بیولوژیک 
نظیر  آالینده هایی  بین  متقابل  اثرات  و  اکسیداسیون   ،UV
اسیدها، اکسید نیتروژن، ترکیبات معطر و دوده، دچار یکسری 
تغییرات فیزیکی و شیمیایی می شوند که می توانند باعث ایجاد 

آلرژی گردد.
بیماری های  منشأ  را  آن  برخی  که  کنوکارپوس  مورد  در  اما 
براساس  که  شود  اشاره  باید  می دانند،  اهواز  پاییز  فصل 
پزشکی جندی شاپور  علوم  دانشگاه  در  که  دوساله ای  تحقیقات 
انجام گرفت و دانه گرده موجود در هوا را در پاییز و زمستان 
جمع آوری کردند، نشان می دهد که تعداد دانه گرده این گیاه 
در فضا در بین 9 گونه بررسی شده در حدود 4/88 درصد بوده 
است. در مقایسه با تاج خروس )Amarantos( که حدود 50 
مقاله  پایان  در  و  نمی باشد؛  قابل مالحظه ای  بود درصد  در صد 
نتیجه گیری شده است که حمله های آلرژیک شهر اهواز ممکن 
اسپور  )نظیر  بیولوژیک  ذرات  مثل  عامل  چند  نتیجه  است 
قارچ ها و دانه گرده کنوکارپوس( و سطح باالیی از آلودگی های 
توصیه  درنهایت  و  باشد؛  فعالیت های صنعتی  از  ناشی  محیطی 
به هرس درختان و حذف علف های هرز نموده اند. باید به این 
عامل  دقیق  به طور  مقاله  این  در  نه تنها  که  شود  توجه  نکته 
بررسی های  است  نکرده  مشخص  را  تنفسی  مشکالت  ایجاد 
علمی  یافته های  که  کرده اند  اذعان  هم  اروپا  در  انجام شده 

تاکنون پاسخ قطعی برای این مسئله را پیدا نکرده اند.
درختان  هرس  انجام  ضمن  که  می شود  پیشنهاد  پایان  در 
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  دستورالعمل  اساس  بر  کنوکارپوس 
شهید چمران اهواز، باید بدنبال یافتن علل احتمالی دیگر با کمک 

هر دو دانشگاه چمران و جندی شاپور بود.
 نوراله معلمی
 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

100 مکان دیدنی در ایران زمین 
که باید دید

قسمت سوم
جمع آوری و تألیف: کورش مقصودي

ارگ بم:
راههاي دسترسی: ارگ بم در شمال شرقی شهر بم در 
بم  رودخانه  به  شمال  از سمت  بم  ارگ  دارد.  قرار  کرمان 
وصل است، از سمت شرق به یخچال قدیمی و قسمتی از 
بقایاي مسجد رسول و باغهاي دروازه و از سمت جنوب به 
پارک تازه ساخت ارگ و قسمتی از محله حافظ آباد وصل 
شده و از سمت غرب به محله مزار خواجه مراد متصل است.

که  می باشد  جهان  در  بناي خشتی  بزرگترین  بم  ارگ 
ازنظر نظامی و امنیتی در باالترین نقطه شهر بم واقع شده 
است. در مورد زمان شکل گیری ارگ تاریخی بم اختالف نظر 
وجود دارد. آن را مربوط به دوره هخامنشی و یا حتی مربوط 
به دوره اشکانی می دانند؛ اما بیشتر بناهایی که تا قبل زلزله 
برپا بودند به دوره تیموري تا قاجار نسبت داده می شود. 
اندازه های  و  مقیاس  با  مساجد  ایوان  مانند  قسمتهایی 
به  مربوط  چهارم  قرن  مانند  قدیمی تر  قدمت  آن  مختلف 
دوره سامانیان تا قرن هفتم هجري در دوره سلجوقیان را 
به یاد می آورد. ظاهراً ارگ بم در دوره قاجار بدون سکونت 
شد البته شک و شبهاتی نیز در این مسئله هست. ارگ بم 
شهر قدیم و قلعه قریب را شامل می شود که مساحت آن 
نیز  قریب  قلعه  و  ارگ  مساحت  و  است  هکتار   20 حدود 
باهم به حدود شش هزار هکتار می رسد. قسمت باالیی نیز 
و  نظامی تکمیلی می باشد  فرماندهی  و  نیشین  ارگ  شامل 
ارگان شامل  این  روبرو هستند.  قلعه  به  آن  ساختمان های 
نوار،  و  برج  حصار،  دیوار  مانند  معماري  مختلف  اشکال 
کاروانسراها،  گودال،  بازار،  مسجد،  گوناگون،  دروازه های 
خانه های  با  مسکونی  محله های  و  زورخانه  حمام،  مدرسه، 
اشرافی و فقیرنشین، بخش فرمانداري با سربازخانه اصطبل، 
حاکم  بخش  و  قبیله ای  نیروهاي  فرمانده  خانه  کارخانه، 
برج  و یک  داراي یک دولت، یک عمارت چهار طبقه  نیز 
بم،  تاریخی  ارگ  تشکیل  زمان  به  توجه  با  است.  دیدنی 
اختالف نظرهایی وجود دارد که با دوره هخامنشی یا حتی 
که  ساختمان هایی  بیشتر  اما  است؛  مرتبط  اشکانی  دوره 
قاجار  تا  تیموري  دوره  به  داشتند،  قرار  زلزله  تأثیر  تحت 

مربوط می شود.
اندازه های  و  مقیاس  با  ایوان مساجد  مانند  قسمت هایی 
مختلف آن قدمت قدیمی تر مانند قرن 4 مربوط به سامانیان 
در  تا قرن هفتم هجري شمسی در دوره سلجوقی. ظاهراً 
دوره قاجار ارگ بم بدون اقامت بود، شک و تردید نیز در این 
زمینه وجود دارد. در زلزلۀ 5 دي،1382 ارگ بم کاماًل از بین 
رفت. پروژه بازسازي ارگ بم با همکاري متخصصین ایرانی 
و ایتالیایی در سال 1390 به اتمام رسید. کشور فرانسه با 
تهیه نقشه ارگ بم و بانک جهانی هم با در اختیار گذاشتن 
مبلغ زیادي پول به این پروژه یاري رساندند. پس از زلزله 
به دلیل تخریب شدید ارگ بم یونسکو آن را در لیست آثار 
درخطر قرار داد اما پس از بازسازي آن در سال 1392 آن 
را از فهرست میراث و آثار درخطر خارج کرد. ارگ بم در 
این  رسیدهاست.  ثبت  به  یونسکو  فرهنگی  میراث  فهرست 
بناي تاریخی در مسیر جادۀ ابریشم قرارگرفته و در سده 5 
پیش از میالد مسیح ساخته شده است و تا سال 1850 پس 
از میالد نیز مورداستفاده بود. کل بنا، یک دژ بزرگ است که 
در مرکز آن، ارگ بم قرارگرفته است، اما به علت عظمت و 
هیبت ارگ که در مرتفع ترین بخش مجموعه واقع شده است، 
به کل بناي دژ ارگ بم میگویند. مساحت این مکان تاریخی 
حدود 180،000 مترمربع است که با دیوارهایی به اندازه 6 تا 
7 متر و با طول 1815 متر در برگرفته شده است. این ارگ از 
دو قسمت مجزا تشکیل شده است که هر قسمت ویژگی های 
منحصربه فرد را دارد. حدود 67 برج در این مجموعه باستانی 
و  بوده  خصوصی  حمام  خانه ها  بعضی  در  دارد.  وجود  بم 
درکنار بعضی از آنها اصطبل جدا از محل زندگی بوده است. 
تعدادي از خانه های ارگ صرف نظر از مقاومت ستونها در 2 
قبیل  از  بم شغل هایی  ارگ  مردم  می شدند.  احداث  طبقه 
ارگ  این  دوم  دروازه  از  داشته اند.  قالی بافی  و  کشاورزي 
قسمت حاکم نشین ارگ دید دارد که باالي کوه قرارگرفته 

است. مخزن آب و چاه در کنار اصطبل حیوانات قرار داشت. 
در اصل آب آشامیدنی محله ارگ از چاه موجود در حیاط 
طاق  که  داشت  ورودي  یک  است.  می شده  تأمین  خانه ها 
می باشد.  ساسانی  دوره  قوسهاي  با  قیاس  قابل  آن  ورودي 
دروازه دیگر در ضلع شمالی است که به محلی به نام کت 
کدم معروف است که استفاده چندانی از آن نمی شده است 
و کمی بعد از احداث حصار مسدود گشت. ارگ بم یک راه 
اصلی از بخش جنوبی به طرف حاکم نشین داشته و 2 گذر 
هم در راستاي آن و بخش شرقی و غربی دارد. در قسمت 
آسیابی  است.  بوده  نظامی  فرماندهان  بناهاي  سوم  دروازه 
از زمان قاجار در ارگ بم بوده در بخش جنوب  بادي که 
 2 داراي  حاکم نشین،  قسمت  است.  واقع شده  قلعه  غربی 
حمام،  مرکزي،  مراقبت  برج  حاکم،  خانه  و  فصل   4 بناي 
حوض و چاه بوده است. زمانی که دروازه های ورودي شهر را 
می بستند هیچ حیوان و انسانی نمی توانست وارد شهر شود. 
ساکنان شهر می توانستند به واسطه چاه آب، باغها و حیواناتی 
اهلی که در داخل ارگ وجود داشت مدت طوالنی زندگی 
کنند. شهر توسط سربازان نظامی و دیوارهاي بلند و برجها 
محافظت می شد. این مجموعه شامل چندین قسمت است: 
قسمت حکومتی در داخلی ترین دیوار واقع شده و داراي دژ 
نظامی، عمارت 4 فصل، سربازخانه، چاه آب با حدود 40 متر 
با ظرفیت 200 اسب است. قسمت رعیت  عمق و اصطبل 
نشین که در اطراف بخش حکومتی واقع شده است و شامل 
ارتباط دهنده ورودي شهر  اصلی  اصلی شهر، مسیر  ورودي 
بازار و در ادامۀ آن حدود 400 خانه و ساختمان  به دژ و 
 3 دارد.  وجود  ورزشی  مکانهاي  و  مدرسه  مانند  عمومی 
نوع خانه در این مجموعه دیده میشود که به بررسی آنها 
می پردازیم. -1 خانه هایی با 2 یا 3 اتاق براي خانواده های 
فقیر و ضعیف تر اختصاص داده می شد -2 خانه هایی با 3-4 
اتاق براي خانواده های سطح متوسط جامعه، حتی برخی از 
این خانه ها ایوان هم داشتند -3 خانه های بهتر و اشرافی تر 
با اتاقهاي بیشتر با یک حیاط بزرگ و یک طویله در نزدیکی 
براي حیوانات.  این خانه های به دلیل فصلهاي مختلف سال 
در مکانهاي متفاوتی ساخته شده بودند؛ مانند خانه یهودیان 
و سیستانیها. تمام خانه ها با خشت ساخته شده اند و ارگ بم 
قبل زلزله جزء بزرگترین مجموعۀ خشت و گلی در جهان 
بوده است. بهترین زمان سفر به اینجا فصول غیر گرم سال 

است.
-7 گنبد سلطانیه:

راههاي دسترسی: از تهران به سمت قزوین حرکت کنید، 
اگر مسیر جاده قدیم را انتخاب کرده اید باید از تاکستان عبور 
کنید تا به زنجان و پس ازآن به سلطانیه برسید که در 36 
اتوبان  انتخابی شما  مسیر  اگر  دارد.  قرار  زنجان  کیلومتري 
از عالئم خروجی  استفاده  با  از  باید  است  زنجان  به  قزوین 
شد  گفته  که  به شکلی  را  مسیر  و  شوید  قدیم  جاده  وارد 
ادامه دهید. گنبد سلطانیه با انشعاب از جاده اصلی و طی 5 
کیلومتر در مسیر فرعی در میان دشت های اطراف خود را 
در خیابان اریباد شهر سلطانیه، به شما نشان می دهد شهر 
زنجان پایتخت دولت ایلخانان مغول بوده است و این گنبد 
در سال 703 هجري قمري به دستور الجایتو یا همان سلطان 
محمد خدابنده که حاکم وقت بوده است ساخته شده است... 
کار طراحی این گنبد هشت ضلعی هم بر عهده شیخ فضل اهلل 

همدانی وزیر محبوب ایلخانیان بود.
 گنبد در طول مدت ده سال توسط معماري به نام سید 
علی شاه به همراه 3000 کارگر این بناي زیبا را برپا می کنند. 
بعد از اتمام ساخت کار تزیین بنا آغازشده و سه سالی زمان 
می برد. گنبد سلطانیه آرامگاه اُلجایتو است که بین سالهاي 
سلطانیه  شهر  در  او  دستور  به  میالدي   1312 تا   1302
معماري  مهم  آثار  از  و  شد  مغولساخته  ایلخانیان  پایتخت 
ایرانی و اسالمی به شمار می رود. هشت مناره نیز در اطراف 
ایران  در  موجود  دوپوش  گنبد  قدیمی ترین  و  دارد؛  گنبد 
است. رنگ گنبد آبی است. بر روي این اضالع گنبد بلندي 
قرار نوشته اند. ارتفاع بنا 5/48 متر و قطر دهانه داخلی آن 
5/25 متر می باشد در قسمت باالیی آن ساختمان دورتادور 
اتاقها و غرفه گرفته. خود گنبد از کاشی های فیروزهاي رنگ 
پوشیده و سقف داخل اتاقهاي باال با گچ بری ها و آجرهاي 
قرآنی  آیات  طاقها  حاشیه  در  است.  یافته  تزیین  رنگارنگ 
در  حکاکی هایی  است.  نوشته شده  جلی  با خط  اسمااهلل  و 
می شود.  دیده  نیز  بنا  رنگین  سقفهاي  و  دیوارها  آجرهاي 

بنا دربرگیرنده دو دوره تزئینات می باشد. دور اول تزئینات 
آجر و کاشی بوده که به واسطه آجر و کاشی آیاتی از قرآن و 
نام اهلل و محمد و علی و نام سلطان نوشته شده است اما پس 
از مدتی به دلیلی ناشناخته سلطان محمد خدابنده دستور 
پوشانیدن تزئینات کاشی با اندود گچ را می دهد. گنبد این 
از گنبد کلیساي سانتا  بعد  بزرگ جهان  بنا سومین گنبد 
ماریا دل فیوره و گنبد مسجد ایاصوفیه است و البته از نظر 
ارتفاع گنبدکاووس بلندتر از گنبد سلطانیه است. بعضی از 
تاریخ نویسان نوشته اند سلطان محمد خدابنده این گنبد و 
بناي عظیم را بنا کرد که اجساد امامان اول و سوم شیعیان 
از  امام حسین علیه السالم را  امام علی علیه السالم و  یعنی 
آرامگاهاي خود به آنجا منتقل کند؛ ولی به علت مخالفت 
علما و خوابی که دید از این عمل منصرف شد. تعداد 110 
نام  مترادف  ابجد  حروف  در  دارد  وجود  بنا  در  که  پله ای 
این  به  محمد  سلطان  ارادت  بیانگر  و  است  علی  حضرت 
حضرت است. داالنهاي تودرتویی در سردابه این بنا موجود 
است که حدس زده میشود براي اجراي مراسم خاصی به 
کار می رفته است. سلطان سفارش کرده بود که در سردابه 
در  گنبد  ساخت  پایان  از  پس  سال   2 الجایتو  شود.  دفن 
سن 34 سالگی براثر بیماري درگذشت. سرداب، محل دفن 
سلطان است اما عده ای از تاریخ نگاران اینگونه نوشته اند که 
سلطان درجایی غیر از سردابه دفن شده است. حتی حدس 
می زنند که سلطان محمد خدابنده پس از مدتی از اسالم 
روي برگردانده و دوباره به اصل خود برگشته و دشمن شده 
خاص  مذهبی  مراسم  اجراي  براي  فضاها  و  داالنها  این  و 
به جای  نیز  وي  جسد  البته  است.  بوده  وي  مرگ  از  پس 
دفن در سردابه، در کوههاي اطراف دفن شده است گفته 
می شود در ساخت گنبد بزرگ شهر فلورانس از این گنبد 
الگوبرداري شده است. این بنا شامل 8 ایوان و 8 مناره است 
که گفته می شود از 8 در بهشت ابواب البر یا درهاي نیکی 
الگو گرفته است. بنا دربرگیرنده دو دوره تزئینات می باشد. 
و  آجر  به واسطه  که  بوده  کاشی  و  آجر  تزئینات  اول  دور 
کاشی آیاتی از قرآن و نام اهلل و محمد و علی و نام سلطان 
نوشته شده است اما پس از مدتی به دلیلی ناشناخته سلطان 
محمد خدابنده دستور پوشانیدن تزئینات کاشی با اندود گچ 
ورودي،  اصلی  بخش  گنبد سلطانیه شامل سه  را می دهد. 
نومید  از  پس  الجایتو  سلطان  است.  سردابه  و  تربت خانه 
شدن از انتقال پیکر امیرالمؤمنین، مقداري از خاک نجف و 
کربال را به سلطانیه انتقال داد و در ساخت قسمتی از گنبد 
استفاده کرد که به تربتخانه مشهور است. البته کتیبه های 
گنبد و ساعت آفتابی نیز قابل توجه و حائز اهمیت می باشد.
را  بیننده ای  هر  سلطانیه  گنبد  خارق العاده  نورگیرهاي 
مبهوت می کند. برخی نورگیرهاي این بنا را به ساعت آفتابی 
مذهبی  مراسم  در  آفتابی  ساعت  این  از  و  کرده اند  تشبیه 
بتابد  اصلی  گنبد  سوراخ  از  نور  اگر  است  می شده  استفاده 
زمان اذان ظهراست و نوري که از پنجره های بزرگ می تابد 
ساعت را نشان می دهد و نور پنجره های کوچک، حدود دقیقه 
که  می شود  گفته  اساس  همین  بر  می گذارد.  نمایش  به  را 
هشت ضلعی بودند بنا هم به همین علت است. بنا چندین 
بار در دوران مختلف مورد مرمت قرارگرفته، یکی از عجایب 
این بنا وزن گنبد است که باگذشت 700 سال از عمرش و 
باتحمل وزنی نزدیک به 1600 تن هیچ آسیبی ندیده و فقط 

در حدود 8 سانتیمتر نشست کرده است.
عمق  به  ماسه  و  شن  فشرده  طبقات  از  بنا  این  بستر 
تقریبی 8 تا 10 متر تشکیل شده و از مقاومت بسیار خوبی 
روي  ترمیم هایی  قاجار  و  دوره صفوي  در  است.  برخوردار 
این بنا انجام شده اما مرمت اساسی گنبد از سال 1348 تا 
حدود چهل سال بعد ادامه داشته و علی رغم دوره طوالنی 
بازسازي این بنا، متأسفانه روند تخریب و افتادن کاشی ها 
ادامه داشته و در برخی موارد دورنگی در رنگ کاشی های 
زیر  در  و  گنبد  فضاي  داخل  در  است.  مشهود  فیروزه ای 
ایتالیایی  آن داربست هایی دیده می شود که توسط هیئت 
تغییر  آنکه  بدون  مرمت گر گنبد کار گذاشته شده و هنوز 
در  دارد...  وجود  آنجا  در  بگیرد  مرمت صورت  در  بنیادي 
خارج از بناي گنبد موزه کوچکی وجود دارد که عکس ها 
و اشیایی در آن براي بازدید وجود دارد. گنبد سلطانیه در 
سال 1384 در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 

بهترین زمان سفر فصول غیر سرد سال می باشد.
ادامه دارد...

نقش درختان در فضای سبز
از دریچه دوربین -    عکاس: کوروش کمائی

قلعه رودخان گیالن


