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یادداشت

خیر! آنان؛ نه گناهکارند و نه یاغی!!!
»محمدسعید بهوند ، فّعاِل حوزه ی فرهنگ، نقد و رسانه/ اهواز«  

هیچ راه گریزی نیست، باید فّعاالنه بپذیریم که در مبحث تربیت و آموزش کودکان، نوجوانان 
و جوانان ما با دنیای پیچیده و جدیدی روبرو هستیم. دنیایی که روز به روز پیچیدگی اش 
افزون تر، به سرعت در حال تغییر و پوست انداختن و با دنیای والدین، پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، 
عموها، عمه ها، دایی ها، خاله ها و هر نصیحت گِر دلسوز و مهربان دیگری؛ حتی معلمان و هر 
مربی دیگری متفاوت است. به هیچ وجه در اینجا به دنبال این  نیستم که بخواهم هرکدام از 
دنیاهای این نسل ها را ارزش گذاری کرده، به آنها نمره داد و برنده را مشخص سازم. زیرا؛ چنین 

کاری تقریباً غیرممکن و هم غیرضرور است.
اندیشه ورزی، جستجوگری و تالش بشر برای کشف پدیده های عالم و ارتباطات و مناسبات آنها، دائماً دروازه ی 
لّذت ها، نیازها و دلمشغولی های جدیدی را به روی او می گشاید و انسان چون ذاتاً موجودی اجتماعی است، لذا 
کمتر کسی قادر خواهد بود، خود را کاماًل کنار کشیده، تعهدات اجتماعی خویش را نادیده انگاشته و در یک دنیایی 

انفرادی، سلولی برای خویش دست و پا کند. 
پس هر کس بعنوان انسان و عضوی از این اجتماع، تقریباً ناگزیر است همراه با تغییر و تحولی که در دنیا و در 
سبک های زندگی و ابزارهای آن رخ می دهد، خود را همگام ساخته و بخش زیادی از خواسته هایش را در آن 
جستجو نماید. در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم، با توجه به فضای فرهنگی_ اجتماعی موجود، به نظر 
می رسد آن نسخه ای که در مبحث تربیت و آموزش می تواند به نسبت دیگر نسخه ها و روشها کارایی و بهره وری 
بیشتری داشته باشد، »پذیرفتن دنیای جدید فرزندان و دانش آموزان، شناخت آن و نزدیک شدن و داخل شدن در 
فرایند و اتفاقات آن است«. فاصله گرفتن هیچ دردی را دوا نمی کند و یا چنانچه مقداری موثر باشد، آنقدر دایره ی 

شمولش فردی و کم است، که تاثیری در روند زندگی اجتماعی یک جامعه ی گسترده ندارد.
نپذیرفتن، قهر کردن و فاصله گرفتن از دنیای نسل جدید، تنها و تنها کار و وظیفه ی ما را بعنوان والدین و مربیان 
سخت تر خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر بخواهم یک چالش آشنا برای همه یادآوری نمایم؛ با توپ و تشر و فریاد 
و نخریدن و شکستن گوشی موبایل، هرگز قادر نخواهیم شد بین فرزندان و دانش آموزانمان و دلمشغولی هایشان 
در دنیای جدید فاصله ایجاد کنیم و چنانچه چنین چیزی نیز اتفاق بیفتد، باز آنقدر اندک است که در محاسبه ی 

ما قابل رویت نیست و به جایش آن فاصله ای که دائماً و به سرعت بیشتر می شود، فاصله ی ما و آنان خواهد بود.
برای شناخت دنیای جدید و تأثیر تربیتی  و آموزشی مان بر روی رفتار و عملکرد فرزندان و دانش آموزانمان، بدون 

شک همه محتاج در اختیار داشتن اطالعات و دانش مرتبط با آن هستیم. 
بدون در دست داشتن اطالعات و فهم و درک و  تحلیل و آنالیز درست و حقیقی آنان و دنیا و خواسته هایشان، هرگز 

قادر نخواهیم بود به این شناخت دست پیدا کنیم
ادامه در صفحه 2 ...
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میراث موسسه جهاد نصر در رامهرمز:

از بین بردن نهرهای کشاورزی؛ محروم ماندن کشاورزان از کشت
مدیریت محترم هفته نامه وزین رامهرمز سالم 
خسته نباشید از این که بدین وسیله مشکالت 
شهروندان را در تمام زمینه ها جهت رفع مشکل 
به اطالع مسئولین میرسانید تشکر می کنم لطفاً 
قصه پر غصه ما کشاورزان را درج نمایید تا شاید 
تلنگری باشد به مسئولینی که 8 سال در خواب 
بی خیالی نسبت به مشکالت کشاورزان به سر 
مقام  دارید  استحضار  که  همانطوری  می برند. 
معظم رهبری طرح تسطیح و یکپارچه سازی 
استانهای  زراعی  اراضی  از  هکتار  هزار   550
هکتار  هر  برای  و  صادر  را  ایالم  و  خوزستان 
این  که  گرفتند  نظر  در  تومان  میلیون   18
طرح ملی با اهداف تولید، اشتغال، خودکفایی، 
رونق اقتصادی شامل شهرمان رامهرمز هم قرار 
باور خدا را شاکریم. مجری  این  از  گرفت که 
طرح موسسه جهاد نصر یزد. برای شروع کار 
کشاورزان  و  طرح  مجری  فی مابین  توافق  و 
ابتدا اداره جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان 
ناظر و متولی طرح در جلسه ای که با حضور 
مسئولین رده باال و استانی و شهرستانی جهاد 
نصر یزد برگزار گردید. از ما کشاورزان دعوت 
به عمل آمد که در این جلسه مسئولین جهاد 
نصر یزد از فواید طرح سخنانی ایراد فرمودند که 
مورد تشویق کشاورزان جهت تحویل زمین ها و 

همکاری با مجریان طرح گردید مجری متعهد 
گردید پس از گذشت 6 ماه زمین ها را تسطیح و 
یکپارچه نموده و به صاحبان نسق تحویل نماید 
ابتدای کار نهرهای سنتی و مرزهای بین  در 
بالاستفاده  زهکش هایی  و  تخریب  را  زمین ها 
احداث نمودند که هکتارها زمین های بایر و دایر 
از کشاورزی خارج و پرت شدند با این کاره ای 
و  خارج  کشاورزان  ید  از  عماًل  زمین ها  اولیه 
یادآور  رفت  هوا  باد  زمین ها  مفید  خاکهای 
کشاورزی  موقع خاک  همین  در  که  می شود 
در بندر امام کیلویی 10 هزار تومان خریداری 
می شد. پس ازاینکه دست کشاورزان از زمین ها 
کنده شد زمین های آش  و الش شده را رها و 
به امان خدا سپردند و اهداف طرح هم اجرایی 
نگردید چهارمین سال است که ما کشاورزان 
ضمن  و  محروم  کشت  خدادادی  نعمت  از 
کشاورزان  ما  نگرفت  صورت  اشتغالی  اینکه 
خاص  مشکالت  به  توجه  با  و  بیکار  کار  از 
در  زندگی  سرسام آور  هزینه های  و  اقتصادی 
برابر خانواده هایمان شرمنده و درمانده شدیم. 
شایان ذکر است که در این مدت 4 سال بارها 
و بارها به موسسه جهاد نصر در اهواز و رامهرمز 
مراجعه نمودیم حاضر به پاسخگویی نشدند در 
جلسه شورای کشاورزی شهرستان که با حضور 

دکتر شریعتی، استاندار، دکتر اقبال محمدیان 
نماینده وقت و آقای قاسم نژاد دادستان وقت 
کشاورزی  جهاد  مدیرکل  چنگلوایی  آقای  و 
استان و امام جمعه محترم جناب آقای موسوی 
از  کثیری  تعداد  و  یزد  نصر  جهاد  مسئولین 
کشاورزان در سالن اجتماعات رامهرمز برگزار 

گردید، مصوب شد.
 هر چه سریعتر مشکالت کشاورزان بلوک های 
1 الی 16 به خصوص بلوک 1 که هیچ گونه کار 
فنی در آن انجام نشد اقدام نمایند، متأسفانه به 

مصوبات این جلسه هم بهایی داده نشد. جالب تر 
اینکه اداره جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان 
ناظر از پیگیری ادامه کار سلب مسئولیت نموده 
موسسه  و  تائید  را  انجام شده  ناقص  کارهای  و 
جهاد نصر هم هزینه های خود را دریافت کرد 
و رفت ناچارا بعد 4 سال محرومیت از کشت با 
انتخاب وکیل جهت احقاق حقوق از دست رفته 

به دادگستری پناه برده ایم.
و 5  و 3   1 بلوک های  کشاورزان  نماینده   

حمید خادمی زاده

فرماندار رامهرمز خبر داد:
پس از ۳ سال 2۵ نفر از قبول شدگان سیمان 

خوزستان رسمًا شروع به کار کردند

آرش قنبری اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه 
تعداد ۲5 نفر در شرکت سیمان خوزستان پذیرفته شدند که متأسفانه 

شروع به کار آنان به عناوین مختلف به تأخیر افتاد.
او افزود: با تالش ها و پیگیری های این فرمانداری و رایزنی های متعدد 

خوشبختانه از امروز ۷ بهمن ماه این نفرات رسماً شروع به کار کردند.

اتفاقی تکراری که هرساله گریبان گیر مردم روستای 
آبشدون می باشد /تلف شدن تنها منبع امرارمعاش یک 

خانواده در روستای آبشدون به دلیل استفاده از آب نفتی 

سال هاست که سایه سنگین نفت بر جان و تن مردم ابوالفارس حس 
میشود ، نفتی که نه تنها مزایای برای آنان نداشت بلکه آثار منفی بر روی 

کشاورزی و دامداری و سایر زمینه های زندگی آنان برجای گذاشت.
 روانه شدن نفت در آبهای سطحی در مجاورت روستای آبشدون باعث تلف 

شدن تنها منبع امرارمعاش یک خانواده در روستای آبشدون شده است. 
الزم به ذکر است که  مردم این بخش همواره از مزایای از این ثروت 

سرشار محروم مانده اند. 
تصاویر ارسالی : اهالی روستای آبشدون

خبر

خیر! آنان؛ نه گناهکارند و نه یاغی!!!

ادامه یادداشت:
مثاًل دو شخص؛ یکی پدر و یکی پسر یا یکی مادر و یکی دختر و هرکدام 
غرق  در دنیا و متمرکز بر دلمشغولی ها، لّذتها و خواسته های خویش، چگونه 
و دنیای  نزدیک شده  به هم  نموده،  را درک  بود، همدیگر  قادر خواهند 
یکدیگر را به رسمّیت بشناسند؟! مخصوصاً زمانی که این فاصله همراه و 
ممزوج بشود با یکسری باورها و تعصباتی که فرد حاضر نباشد از هیچکدام 
حتی بصورت موقت، برای حل یک مسئله و تسهیل در روند تربیت و آموزش 

دست کشیده و یا حداقل مقداری از آنها فاصله بگیرد؟!
اولین  در  بخریم، معموالً  نو  پیراهنی  وقتی می خواهیم  ما  از  هر کدام 
اقدام بعد از انتخاب طرح و رنگ، آنرا پرو می کنیم. پیراهن کهنه را از تن 
به در آورده و جدید را پوشیده و در آینه خود را تماشا می نماییم. پس 
چگونه ممکن است در موضوعی به مراتب مهم تر و پیچیده تر بنام؛ »تربیت و 
آموزش«، هم در دنیای سنتی و قدیمی خویش با تمام آن باورها و هنجارها 
غوطه ور بود و هم بخواهیم فّعاالنه و مؤثر با دنیای شخص دیگری که شاید 

با دنیای ما کاماًل بیگانه باشد، همراه شویم؟!.
گاهی والدین بسیاری شکایت و گالیه دارند از اینکه؛ فرزندانشان مثل 
بچه های قدیم در جمع خانواده حضوری گرم و صمیمی ندارند. مهمانان 
پدربزرگ ها  به  نسبت  نمی گیرند.  تحویل  مهربانانه  و  فّعاالنه  را  خانواده 
و مادربزرگ ها و دیگر بستگان نزدیک و دور آن ارتباط گرم و عاطفی را 
مانند روزگار نوجوانی و جوانی خودشان بروز نمی دهند. بیشتر در اتاقشان 
دراز کشیده و سر در گوشی موبایل داشته و حتی زمانیکه در جمع نیز با 
خواهش و تمّنا حضور می یابند، کمتر در گفتگوها شرکت نموده و اظهار نظر 
می کنند و همه ی این رفتارها، کنش ها و واکنش ها را حمل بر دهن کجی 
آنان به خانواده و بزرگترها تلقی نموده و حتی بعضی از والدین متعصب تر، 
از این هم سخت گیرانه تر فراتر رفته و تا حدودی بدبینانه آنان را »یاغی و 

عصیان گر« قلمداد می نمایند.
البته خوب است در اینجا بگویم که؛ حقیقت امر این است که این نوع 
از پافشاری هر نسل بر روی ساختن و جدی گرفتن دنیای جدید خویش 
و مخالفت با هرآنچه مربوط به دنیای قدیم می پندارد، در حقیقت خود 
نوعی عصیان گری است. اّما این عصیان علیرغم طبیعی و پذیرفته بودنش، 
باید در فرایند تربیت و آموزش بدرستی کنترل و هدایت شود، تا اینکه به 
یکباره و ناگهانی همه چیز را در هم نکوبد و خراب نکند  و بلکه خود در یک 
مسیر طبیعی و الزم و بصورت ارادی و برنامه ریزی شده، اتفاق بیفتد. چرا 
که در فرایندهای هر جامعه ای، پوست انداختن و جامه ی نو به تن نمودن 
خود جزء اهداف زندگی فردی و اجتماعی است. بنابراین هیچگاه فرزندان 
و دانش  آموزانمان را یاغی تصور نکنیم . آنان به ِصرف پافشاری بر دوست 
داشتن دنیای خویش، مرتکب هیچ گناه و اشتباهی نشدند و قصد لج و 
لجبازی نیز با احدی را ندارند. شک نکنید مانند ما قلبی ماالمال از عشق 
به والدین و خواهران و برادران و بستگان خود داشته، به محبت و توجه ما 
نیازمند بوده و هم از مهرورزی به دیگران لّذت می برند. تنها موضوعی که 
بعضاً محل بحث و جدل عملی ما و آنان است، این است که؛ »می خواهند 
مانند والدین شان فرزند زمانه ی خویش باشند«. آیا چنین خواسته ای انصافاً 

می بایست از لسان بعضی ها گناه و یاغی گری محسوب شود؟!
والدین دلسوز و نگران و معلمان متعهد و ارجمند! چنانچه قصد کمک 
به فرزندان و دانش آموزانتان را دارید که مطمئناً خواهید داشت، هیچ راهی 
ندارید، مگر اینکه اول دنیایشان را به رسمیت بشناسید، بعد آنرا با تمامی 
لوازم و فرایندش بشناسید و با آنان در دنیایشان همراه شده و قدم بزنید 
و شما نیز ضمن لّذت بردن از دنیای خودتان از دنیای آنان نیز صاحب 

لذت شوید.
در پایان این مبحث بسیار حساس و حیاتی با شما والدین دلسوز، مهربان 
و ارجمند و شما مربیان متعهد و تحصیلکرده یک سوال مهم و تعیین 
کننده مطرح می نمایم؛ همه  بنا را بر این واقعیت می گذاریم که فرزندان و 
دانش آموزان ما با دنیای پیش تر از خودشان دچار چالش اساسی هستند، 
به نحوی که دائماً مشکالتی را بوجود می آورند. حال تصور کنید در چنین 
وضعیتی که فراوان نگرانید، فرزند یا دانش آموزی پانزده ساله دارید، خودتان 
نیز چهل و پنج ساله بوده و پدر یا مادری هفتاد ساله دارید، حال سوال؛ 
آیا انصافاً خودتان در این سن و یک نسل بین این دو نسل، بر سر باورها، 
هنجارها، دلمشغولی ها، خواسته ها، نیازها و... با پدر یا مادرتان در بسیاری 
از اوقات دچار چالش نمی شوید که انتظار داشته  باشید کمی کوتاه آمده و 
سخن شما را شنیده و با شما همراه شود؟! چنانچه پاسخ مثبت است که 
مطمئناً با شناخت دقیقی که از جامعه ی ایرانی دارم، همین خواهد بود، 
چگونه  است که این پذیرفتن همراهی را از جانب والدین خود برای خویش 
می پسندید، اّما حاضر نیستید با چنین چالش و خواسته ای از جانب فرزند 

خویش کنار آمده و آن را طبیعی و درست تلقی نمایید؟!
»محمدسعید بهوند/ اهواز

فّعاِل حوزه ی فرهنگ، نقد و رسانه«

یادداشت
معرفی مدیریت جدید

اداره اموزش وپرورش رامهرمز

عزیز  سید  خوزستان  آموزش وپرورش  مدیرکل  سوی  از  حکمی  طی 
موسوی به سمت مدیر جدید اداره آموزش وپرورش رامهرمز معرفی شد و 

از خدمات رحیم رستمی مدیر قبلی این اداره تقدیر بعمل آمد.

استمداد مردم از نان نامطبوع و بی تفاوتی کارخانه آرد
در عدم جمع آوری آردهای بی کیفیت از نانوایی ها را 

چه کسی پاسخ خواهد داد
مرکز بهداشت شهرستان کجای کار قرار دارد؟

چرا آردهای بودار توسط کارخانه تحویل دهنده از نانوایی های رامهرمز 
جمع آوری نمی شود؟

مسئوالن شهرستان اقدام فوری کنند.
با توجه به تائید و بازدید کارشناسان بهداشت و نماینده اداره غله استان 
مبنی بر بوی نامطبوع از نان های پخت شده در نانوایی های رامهرمز و 
تأکید بر بازپس گیری آردهای نامطلوب از نانوایی ها؛ متأسفانه کارخانه 
تولیدکننده آرد عالوه بر اینکه اقدامی نکرده است همچنان آرد نامطبوع 

در سطح نانوایی ها توزیع می کند.
با توجه به تماس های مکرر مردمی و تالش اتحادیه نانوایان رامهرمز؛ 
در  مربوطه  مسئوالن  مردم  سالمت  حفظ  به منظور  دارد  ضرورت 

شهرستان اقدام فوری کنند.

فرماندار رامهرمز عنوان کرد:
دستور جمع آوری آردهای بودار 
از سطح نانوایی ها داد شده است

آرش قنبری اظهار داشت:  آردهای بودار بین سه نانوایی توزیع شده بود 
که بالفاصله دستور جمع آوری  داده شد. 

او افزود : شیطنت هایی در این رابطه طی این مدت انجام شد که با 
متخلفین به شدت برخورد خواهد شد .

فرماندار رامهرمز تأکید کرد : نانوایانی که آرد بودار دارند پخت نکنند تا 
کارخانه آن ها را جمع آوری کند.

اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان جوابیه الزم 
را جهت اطالع شهروندان رامهرمز ارسال می نماید

در پاسخ به مطلب منتشر شده در فضای مجازی با مضمون اینکه چرا 
آردهای بودار توسط کارخانه جمع آوری نمی شوند.

با توجه به اعالم اتحادیه صنف نانوایان شهرستان رامهرمز مبنی بر 
نامرغوبی آرد دریافتی نانوایان حوزه شهری رامهرمز این اداره کل بدلیل 
حساسیت موضوع و جلوگیری از هرگونه تأثیرگذاری آرد تولیدی در 
نان مصرفی شهروندان روز جمعه صبح مورخ 99/11/3 این گزارش 
را دریافت و در واگیر عصر همان روز کارشناسان آزمایشگاه کنترل 
کیفی و کارشناس حوزه آرد و نان این اداره کل برای بررسی موضوع در 
واحدهای نانوایی حضور یافتند و با نمونه برداری آردهای توزیع شده در 
3 واحد نانوایی، رطوبت بیش از حد استاندارد محل تولید و نگهداری، 
ُسستی و بوی ناشی از رطوبت آردها در آزمایشگاه مورد تأیید قرار گرفت 
و بالفاصله با اعالم به کارخانه تولید آرد دنا رامهرمز و نمایندگی این اداره 
کل در شهرستان تمامی آردهای نامرغوب توزیع شده جمع آوری و آرد 

جدید جایگزین گردیده است.
شایان ذکر است با بررسی ها و آزمایشات به عمل آمده این آردها فقط در 
نامرغوبی نان تولیدی مؤثر بوده و از لحاظ خطرات سالمت مصرف کننده 
سالمتی  برای  آسیبی  و  خطرات  هیچگونه  و  است  نبوده  تأثیرگذار 
شهروندان ایجاد نداشته ضمناً هماهنگی های الزم با فرماندار محترم 

شهرستان، کارخانه آرد انجام و تمهیدات الزم اندیشِد گردید.
روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان

مغازه داران رامهرمز خواستار شدند:
جلوی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای را بگیرید

ایجاد فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، ضربه به اقتصاد ُخرد و فروشگاه های 
کوچک در رامهرمز است. در این برهه از اقتصاد و ُورود قشر جوان به 
بازار و تحمیل هزینه های سنگین، متأسفانه افرادی که خارج از این 
شهرستان یکی پس از دیگری اقدام به ایجاد فروشگاه زنجیره ای بزرگ 
می کنند، ضربه ای هولناک بر پیکره نیمه جان اقتصاد بازار رامهرمز و 
قشر جوان وارد می کنند و آنچه می تواند به این مقوله پایان دهد نقش 

شورای تأمین شهرستان است که انتظار بازاریان رامهرمز است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان رامهرمز گفت: مغازه داران ما با انواع و 
اقسام فشارهای اقتصادی روبرو هستند و عالوه بر آن در طول سال 
عوارض و مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند لذا روا نیست که 

این گونه مورد هجمه قرار بگیرند.
علی رضا قاسم نژاد ادامه داد: ایجاد فروشگاه های زنجیره ای نقشی مخرب 

بر بازار رامهرمز به ویژه مغازه داران وارد می کند.
او همچنین گفت: انتظار داریم شورای تأمین شهرستان هر چه سریع تر 
با شکست  ما  جوانان  روند  این  با  نگذارد  و  کند  ورود  مورد  این  در 

اقتصادی روبرو شوند.

خبر

افتتاح پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان )ابر پروژه گاز خاورمیانه(
طرح بزرگ پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس بهبهان، در آیین 
تصویری  حضور  با  نفت،  وزارت  ملی  طرح های  از  بهره برداری 

رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
صبح امروز، در چهل و دومین هفته از افتتاح طرح های ملی، 
بزرگترین پاالیشگاه گاز خاورمیانه با حضور وزیر نفت، استاندار 
شهرستان  در  پاالیشگاه  مسئوالن  از  دیگر  جمعی  خوزستان، 

بهبهان و حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد.
رئیس جمهور گفت: شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس با 
هدف جمع آوری گاز های فلر، از برنامه های اصلی این دولت بوده 

و امروز ما شاهد افتتاح آن هستیم.
از  درصد  امروز 60  عظیم،  طرح  این  افتتاح  با  افزود:  روحانی 

گاز های فلر دیگر سوزانده نمی شود.

وزیر نفت هم در این مراسم گفت: این طرح، حجم سرمایه گذاری 
و پیچیدگی بی نظیری دارد باوجود شرایط تحریم، باتوان 100 
درصدی متخصصان داخلی، کمتر از 36 ماه ساخته، تجهیز و 

آماده بهره برداری شد.
زنگنه افزود: پروژه گاز بید بلند، خوراک پتروشیمی بندر امام و 
گچساران را نیز تأمین می کند و حجم تولید گاز خانگی با افتتاح 
این طرح بیشتر می شود... این پروژه عظیم بااعتباری بالغ بر 3 

میلیارد دالر احداث گردیده است
وی اظهار داشت: تا سال 1401 برنامه داریم تمام فلرها خاموش 

شوند.
وی گفت پروژه بید بلند 1 از ابر پروژه هاست و در اصل مبدأ 
صنعت گاز ایران می باشد که با راه اندازی آن ظرفیت ۲5 میلیون 

اول در  لوله سراسری  از خط  بهره برداری  مترمکعب در روز و 
سال 1350 شکل گرفت. در مراسم افتتاح پاالیشگاه بید بلند 
خلیج فارس بهبهان امام جمعه. فرماندار و نماینده مردم بهبهان 
و نیز آقایان شریعتی و کشت زر نمایندگان اسبق مردم بهبهان 

حضور داشتند.

با پیگیری های دکتر علیرضا ورناصری نماینده مردم هفتکل در مجلس شورای اسالمی:

پرونده مالیاتی شرکت سیمان خوزستان به هفتکل منتقل شد!
 بنابر همین گزارش روابط عمومی دفتر نماینده شهرستان 

هفتکل اعالم کرد:
با پیگیری های دکتر علیرضا ورناصری و سید ولی موسویان 
و  هفتکل  شهرستان  مردم  خدمتگزار  نماینده  دفتر  رئیس 
کارگروه های تخصصی دفتر نماینده پرونده مالیاتی شرکت 
سیمان خوزستان به اداره دارایی شهرستان هفتکل منتقل 

شد.
هفتکل در سال 138۷ به شهرستان تبدیل شد و قریب به 

بیست و پنج هزار نفر جمعیت دارد.

گاز  به  متصل  آن  گاز  و  رودزرد  از  کارخانه  این  مصرفی  آب 
رامهرمز  مالک پور  شهید  پست  از  آن  برق  و  رامهرمز  شهری 
صنایع  و  خوراک  معادن  از  زیادی  بخش  و  می شود  تأمین 
جانبی آن در حوزه رامهرمز است. آلودگی این کارخانه بیش از 
هر مکان، با مردم رامهرمز خصوصاً بخش رودزرد درگیر است.

براساس  خوزستان  استانداری   138۷ سال  تفاهم نامه  برابر 
در  رامهرمز  سهم  شهر،  دو  جمعیت  سرانه  و  بیکاری  نرخ 

استخدامی ها ۷0 درصد و هفتکل 30درصد است.
رامهرمز 50 سال زودتر از هفتکل به شهرستان تبدیل شد و 

قریب به صد و شصت هزار نفر جمعیت دارد.
به  وامصیبتا  نشوند  بیدار  خواب  از  رامهرمز  مسئولین  اگر 
بیشتری  مصیبت های  هفتکل  نماینده  زیرا  شهرستان  حال 

را بوجود می آورد.
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  یک 
مالیاتی شرکت سیمان خوزستان  پرونده  انتقال  درخصوص 
به هفتکل گفت: در بحث سرانه ارزش افزوده که به شهرداری 
هر شهر اختصاص داده می شود سهم هفتکل باالتر میرود و 

احتماال رامهرمز از این سهم محروم خواهد شد.

معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری رامهرمز:

مردم عزیز فکر نکنند کرونا تمام شده، ماسک بزنید
به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه جلسه ستاد مدیریت 
و مقابله با کرونا شهرستان رامهرمز با موضوع بررسی وضعیت 
انجام شده  اقدامات  کرونا،  ویروس  لحاظ شیوع  از  شهرستان 
در راستای مبارزه با این ویروس و همچنین تصمیم گیری در 
خصوص اقدامات آتی در جهت کنترل و مبارزه با ویروس کرونا 
به ریاست مهندس شاهین خلیلی معاونت سیاسی اجتماعی 
فرمانداری رامهرمز و با حضور سایر اعضای جلسه در محل سالن 
اجتماعات فرمانداری امروز چهارشنبه یک بهمن ماه 99 برگزار 

شد.
در این جلسه معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری رامهرمز گفت: 
برخی از مردم عزیز به این باور رسیده اند که کرونا ریشه کن شده 
و با این باور ما روزهای سخت شیوع بیماری را در پایان سال 

شاهد خواهیم بود.
شاهین خلیلی افزود: اکثریت مردم و صنوف با خیال اینکه کرونا 
تمام شده است پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و با 

این شرایط به وضعیت قرمز بازخواهیم گشت.

وی تصریح نمود: ویروس کرونا با ما خواهد بود و قرار نیست 
بیماری مشابه ویروس آنفوالنزا از بین برود. فقط باید با رعایت 
کردن پروتکلهای بهداشتی منتظر نتایج آزمایش انسانی واکسن 

کرونا باشیم تا از شر این بیماری منحوس خالص شویم.
خلیلی در ادامه گفت: در گام چهارم کنترل بیماری کرونا طرح 
شهید سلیمانی در قالب تیم های عملیاتی در سه گروه نظارتی، 

حمایتی و مراقبتی به اجرا در آمد.
او بیان کرد: این تیم های عملیاتی با هدایت بخش بهداشت و 
مشارکت نیروی های بسیجی و هالل احمر بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی و همچنین غربالگری و رهگیری موارد تماس بیماران 

مبتال به کرونا همکاری می نمایند.
دو  از  بیش  تاکنون  راستا  همین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازرسی از صنوف مختلف در جهت رعایت پروتکل های  هزار 
پیشگیری از بیماری و همچنین بیش از 500 مورد رهگیری 

موارد تماس بیماری صورت گرفت.
خلیلی گفت: بسیج مقاومت رامهرمز در این طرح با جمع آوری 

کمک های مؤمنانه و شناسایی خانوارهای آسیب پذیر به بیش 
از 60 خانوار مبتال به بیماری کرونا بسته حمایتی ارائه نمودند.

در پایان معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری رامهرمز از زحمات 
تیم های شبکه بهداشت و هالل احمر و بسیج و اداراتی که خودرو 

در اختیار طرح قرار دادند تقدیر کرد.

مسئوالن رامهرمز! »صدای کشاورزان رامهرمز« را بشنوید
درود خداوند بر اصحاب رسانه  رامهرمز، بزرگوارانی که چشم امید 
مردم رامهرمز هستید در انعکاس درد دلهایی که گاه هیچ گوش 

شنوایی برای شنیدن نمی یابند!
با سالم و احترام

به استحضار حضرتعالی و همه اهل رسانه میرساند که ما کشاورزان 
روستاهای بخش رستم آباد و قلعه شیخ نیازمند پیگیری مطالبات 
بحق و پایمال شده از طرف اداره جهاد کشاورزی و تعاونی های 
توزیع بذر و کود شیمیایی در زمان کاشت که اکثر کشاورزان به 

اجبار در بازار سیاهِ آزاد تهیه کردند.
و هم اکنون هم با بی مهرِی مسئولین مربوطه »که اقدام ب بستن آب 
رودخانه از باال دست آنهم در حساس ترین زماِن کاشِت گندم و کلزا 
نموده اند« مواجه هستیم که باعث ضربات جبران ناپذیری به قشر 
زحمتکش و آسیب پذیِر کشاورز مخصوص در زمان برداشت می شود.

لذا عاجزانه از شما انتظار داریم که این مهم را در اسرع وقت نشر 
و پیگیری نمایید بلکه این زنجیره بی مهری های بهم پیوسته 
مسئولین در حق کشاورزان مظلوم، قطع و نور امید در دل آنها با 

کمک شما و به یاری خداوند متعال تابیده شود.
ومن الّل التوفیق

 جمعی از کشاورزان روستاهای لپویی، هزارمنی،گـرک،سادات 
روستاهای  و  شیخ  قلعه  بخش  از    ... و  حاجی  زرزوری،بنه 
بخش  از   .. و  بارون،دوکوهک،جعفرصادق،  حاج  دهیور،باصدی 

رستم آباد.
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قسمت اول
هرمزاردشیر،  اگی نیز،  تاریانا،  قدیمی:  )های(  نام 
رامشهر )شهر رام(، هوجستان واجار )خوزستان بازار(، 

سوق االهواز، خزعلیه، ناصریه.
ره آورد: خرما، کلوچه، کاالی تجاری.

اهواز مرکز استان خوزستان یکی از هشت کالنشهر 
ایران است. شهر اهواز با ۲۰۰۰۰ هکتار مساحت، 
چهارمین شهر وسیع ایران پس از تهران و مشهد 
سرشماری  در  نیز  آن  جمعیت  می باشد.  تبریز  و 
1395، معادل 471۰5۰6 نفر بوده که اهواز را در 
جایگاه هفتمین شهر پرجمعیت ایران قرار می دهد.

کارون پرآب ترین رود ایران با سرچشمه گرفتن از 
کوههای بختیاری، با ورود به اهواز، شهر را به دو 
بخش شرقی و غربی تقسیم نموده و جلوه زیبایی 

به شهر داده است.
وجود کارخانجات بزرگ صنعتی، تاسیسات اداری 
و صنعتی شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت 
مهم ترین  از  یکی  به  را  اهواز  ایران،  حفاری  ملی 
مراکز صنعتی ایران تبدیل کرده و همین امر سبب 

شده که مهاجران بسیاری روی به اهواز کنند.
شهرهای اطراف اهواز عبارتند از: شهرهای تاریخی 
و  شوشتر  و  اندیمشک  دزفول،  مسجدسلیمان، 
شوش در سمت شمال، رامهرمز و هفتکل و ایذه و 
باغ ملک در شرق، ماهشهر، شادگان و خرمشهر در 
جنوب و سوسنگرد، هویزه و بستان در سمت غرب.

اهواز کنونی محور ترانزیتی بسیار مهمی است که 
بوسیله راههای زمینی و ریلی و هوایی سایر نقاط 
کشور را به بنادر مهم آبادان، خرمشهر، بندر امام 

خمینی و ماهشهر پیوند میدهد. 
همچنین باوجود پایانه و بازارچه های مرزی شلمچه 
و چزابه در نزدیکی اهواز، این شهر به طور مستقیم 
متأثر از ترافیک کاال و مسافر و مسافران سیاحتی و 

زیارتی ایرانی و عراقی میباشد.

تاریخچه نام اهواز نوشتار اصلی: زبان خوزی
کلیفورد باسورث در دانشنامه ایرانیکاو الکهارت در 
دانشنامه اسالم، هاینز هایم و مایکل بونر، علی کرم 
محمدی در دایرةالمعارف بزرگ اسالمیو دانشنامه 
سوجک  سوات  مینورسکیو  بریتانیکاوالدیمیر 
قوم  از  برگرفته  را  اهواز  نام  ارفعیریشه  عبدلمجید 
استان  بومی  که ساکنان  می دانند  )هوزی(  خوزی 
ساسانیان  زمان  تا  آنها  زبان  و  بوده اند  خوزستان 
در  رایج  زبان  اسالم  از  بعد  قرن  چند  تا  حتی  و 
خوزستان بوده است و احتماالً بازماندگان ایالمی ها 
بوده اندیونایان به این قوم Ouxioi می گفتند و 
نام این شهر در نوشته های مسیحیان سریانی بث 

هوزاییدر تلمود بی خوزایی ثبت شده است.
شهر  با  اهواز  دادن  مطابقت  برای  تالش هایی   
انجام شده  نام برده  آن  از  استرابون  که  اگینیس 
است، لیکن محتمل تر آن است که اهواز در محل 
نئارخوس، سردار  تاریانا هخامنشی که  قدیم  شهر 
اسکندر، در مسافرت خود به خلیج فارس در کنار 

آن لنگر انداخت قرار گرفته باشد.
در  که  می گوید  باسورث  ادموند  کلیفورد 
عربی  جغرافی دانان  اهواز،  نام  ریشه  جستجوی 
بنیان گذار  اردشیر یکم،  بوده اند.  دچار سردرگمی 
سلسله ساسانی نام شهر را به هرمز اردشیر تغییر 
اردشیر  فرزند  مقدسی  گفته  بنابر  است.  داده 
)شاپور یکم( بود که شهر را در دو سوی رودخانه 
را  دیگری  و  خدا  بنام  را  یکی  و  نهاد  نوبنیان  از 
بعدها  نام  دو  این  کرد.  نامگذاری  خود  نام  تحت 
یا  و  هرمز-اردشیر  بصورت  و  مخلوط  یکدیگر  با 
بصورت خالصه شده داراواشیر درآمد. این شهر در 
واجار  تجاری خوزستان، هوجستان  همه جا مرکز 
)بازار خوزستان( نامیده می شد و شهر سوی دیگر 
هرمشیر  نجبا،  و  فرماندار  مرکز  بعنوان  رودخانه 
خوانده می شد. شهر دوم در حمله عرب ها در قرن 
نام  اما  بین رفت؛  از  )هفتم میالدی(  اول هجری 
شهر دیگر را عرب ها »سوق االهواز« ترجمه کردند 
و در این ترجمه اهواز جمع هوزی یا خوزی، نام 

قبیله بومی استان خوزستان بوده است.
این شهر عالوه بر نام های ذکرشده به نامهای »رام 
قاجار  دوره  در  نامیده می شد.  و »شهررام«  شهر« 
و از زمان ناصرالدین شاه اهواز را ناصری و ناصریه 
با  شمسی  هجری   1314 شهریور  از  ولی  نامیدند 

تصویب هیأت وزیران اهواز نامیده شد.

تاریخ اهواز
پهلویاهواز  دوران  در  اهواز  اسالم:  از  پیش  الف( 
خوزستان   عمده  شهرهاي   از  ساسانیان   روزگار  در 
از مراکز عمده صنایع  نساجی   به  شمار می رفت  و 
در  مسیحیت   کانونهای  از  یکی   و  بود  خوزستان  
محسوب   خوزستان   اسقف نشین های  از  و  ایران  
عمده  مراکز  از  شهر  این   این،  بر  عالوه  می شد. 
کنار  در  واقع شدن   واسطة  به   نیز  و  بوده   بازرگانی  
رود کارون  - که  قابلیت  کشتیرانی  داشته  - محل  
مناسبی  برای تجمع  مال التجاره  و دادوستد به  شمار 

می رفته  است.
سفید،  پل  منظره  معاصر:  و  اسالمی  دوران  ب(   
اهواز،  در  کارون  رود  روی  دایر  پل  قدیمی ترین 
زمستان ۸9 اعراب  پس  از پیروزي  در جنگ  نهاوند 
در  ازجمله   شده ،  فتح   شهرهاي   در  پادگانهایی  
اهواز ساختند. شهرهاي  خوزستان  ازجمله  اهواز از 

نخستین  پناهگاههاي  خوارج  در ایران  بود. 
از  که   اهواز  موالی   از  برخی   علی   خالفت   ایام   در 
بودند،  ناخرسند  آن   والی   میزان  خراج  درخواستی  

به  شورش  خوارج  پیوستند. 
در زمان  خالفت  یزید بن  معاویه  شهرهاي  خوزستان  
ازجمله  اهواز دستخوش  جنگ  و گریزهاي  خوارج  با 

سپاهیان  اموي  گشت .
شهر اهواز در سده هاي  نخستین  اسالمی  به واسطه 

سدي  که  بر کارون  بسته  شده  بود، از بزرگ ترین  و 
آبادترین  شهرهاي  خوزستان  به  شمار می آمد. 

آباد  تا ۲56 ق /۸7۰ م  شهري  پررونق  و  این  شهر 
سپاهیان   تصرف   به   اهواز  سال   این   در  اما  بود، 

صاحب الزنج  درآمد.
آبادانی   و  رونق   زنگیان   فتنه  پایان   از  پس   اهواز 
گذشتة خود را از دست  داد، اما در زمان  عضدالدوله 
عنوان   به   را  پیشین  خود  اهمیت   دیگر  بار  دیلمی  

مرکزی تجاری به  دست  آورد. 
پل   عضدالدوله   مقدسی ،  گفته  به   بنا  همچنین  
متصل   هم   به   را  اهواز  بخش   دو  که   را  هندوان  
کنار  در  که   را  زیبایی   مسجد  همچنین   و  می کرد 

آن  بوده ، بازسازي  و مرمت  نمود.
در  تشیع   مذهب   عمدة  پایگاههاي   از  اهواز  شهر 
نیمی   مقدسی   گفتة  به   و  می آمد  شمار  به   ایران  
از مردم  آنجا شیعه  بودند و پیوسته  میان  شیعیان  
)مروشیان ( و سنیان  )فضلیان ( درگیري  و کشاکش  

وجود داشت .
اهواز تا اواخر سدة 5 ق  شهري  آباد بود، اما از این  
زمان  به  بعد رونق  خود را از دست  داد، به گونه ای که  

مرکزیت  خوزستان  از آنجا به  شوشتر منتقل  شد. 
در سدة 6 ق  اهواز به  شهری ویران  و خالی  از سکنه  
تبدیل  شد. حافظ ابرو از آن  به عنوان  قصبه اي  نام  
می برد و به اشتباه  اهواز را با سوق  االربعا )چهارشنبه  

بازار( یکی  می داند.
در قرن چهارم هجری نهری کوچک به طول سیصد 
متر و عرض بیست متر از کارون منشعب شده، شهر 
را  غربی  محله  بود  کرده  تقسیم  قسمت  دو  به  را 
نام  »مدینه«  شرقی  محله  و  می گفتند  »جزیره« 
»پُل  نام  به  پلی  به وسیله  بخش  دو  این  داشت، 

هندوان« به هم وصل می شدند. 
دربارة  و  بودند  دسته  دو  شهر  اهل  دوره  آن  در 
انبار  شهر  این  داشتند،  نظر  دو  پیامبر  اصحاب 
بصره و بارانداز فارس و اصفهان بود؛ اما علی رغم 
در  اسالمی،  اولیه  قرون  در  اهواز  توسعه  و  رشد 
به  رو  شهر  این  هجری  چهارم  قرن  دوم  نیمه 
ویرانی گذاشت و مردم آن پراکنده شدند؛ و کار 
این شهر  قرن ششم  اوایل  در  به جایی رسید که 

به طورکلی ویران شد. 
دوم  نیمه  در  که  سمعانی  محمد  بن  عبدالکریم 
این چنین  را  اهواز  شهر  می زیسته  ششم  قرن 
توصیف کرده: »اهواز یکی از شهرهای مشهور بود 
ثروتمندان  و  تجار  و  روحانیون  و  دانشمندان  که 
بسیاری از مردم آن شهر به همراه غیر اهوازی ها در 
آن زندگی می کردند. بخش عمده این شهر ویران 
مردم  که  باقی مانده  آن  از  ویرانه هایی  فقط  و  شد 

اندکی را خود جای داده است«.
علت ویرانی »سوق االهواز« یا همان اهواز به درستی 

مشخص نیست. هر آنچه تاکنون گفته شده حدس 
مورخان  و  وقایع نگاران  به وسیله  که  است  و گمان 
»ویرانی  کسروی  احمد  است.  نوشته شده  متأخر 
خوزستان  تاریخ  معماهای  از  یکی  را  کهن  اهواز 
درجایی  را  آن  علت  نه  و  زمان  نه  که  دانسته 

ننوشته اند.« 
بدست  از جستجو  ما  »آنچه  ادامه می گوید:  در  او 
آغاز  یا  پنجم  قرن  آخرهای  را  آن  زمان  آورده ایم 
درست  نیز  کسروی  این سخن  بوده.«  ششم  قرن 
نیست چون ابن حوقل که در نیمه دوم قرن چهارم 
می زیسته، ویرانی اهواز را از قرن چهار هم روایت 

کرده است. 
چیز  دو  را  ویرانی  علت  کسروی  وجود  این  با 
برگشتن  دیگری  و  بند  شکستن  یکی  پنداشته: 
دجیل  به  آن  پیوستن  و  خود  جوی  از  مسرقان 

]کارون[
از قرن ششم هجری قمری به بعد به علت خراب 
شدن سد شادروان و پائین رفتن سطح آب رونق 
دهنده شهر و نیز جنگ ها و اغتشاشات داخلی و 
بروز بیماری های وبا و طاعون، اهواز رو به خرابی 
 1۲4۸( میالدی   1۸69 سال  در  آن که  تا  رفت 
سوئز  کانال  حفر  با  هم زمان  خورشیدی(  هجری 
دریائی  تجارت  مسیر  شدن  کوتاه  به  منجر  که 
اروپائیان و توجه آنها به منطقه شد رونق تازه ای 

گرفت. 
برای  فرصت  این  از  هم  قاجار  شاه  ناصرالدین 
کارون  رود  روی  بر  کشتیرانی  و  تجارت  گسترش 
استفاده کرد و در سال 1۲66 هجری خورشیدی 
آزاد  خارجیان  برای  کارون  رود  بر  را  کشتی رانی 
اهواز  کنار  در  والی خوزستان  توسط  و  کرد  اعالم 
قدیم بندرگاهی به نام »بندر ناصری« احداث کرد. 
در پی احداث این بندر نام اهواز به »ناصریه« تبدیل 
شد تا اینکه در دوره پهلوی و به تبع سیاست قاجار 
و  شده  احیا  »اهواز«  باستانی  نام  شاه  رضا  زدائی 

جای ناصری را گرفت.
یعنی  دوازدهم  قرن  در  که  جزایری  سیدعبداهلل 
فتنة  می زیسته.  اهواز  ویرانی  از  پس  قرن ها 
خلفا  بی رغبتی  و  اعتنا  عدم  عامل  را  صاحب الزنج 
به  را  فتنه چون خلفا  از تسکین  دانسته که »بعد 
واماندگان  و  نماند  باقی  رغبت  والیت  آن  عمارت 
مال  ادای  و  نیشکر  آن همه  از عمدة ضبط  آن جا 
و جهات دیوانی آن ها بیرون نتوانستند آمد، الجرم 

اکثر جالی وطن نمودند و ...«
به هرحال پس از ویرانی شهر اهواز در قرن چهارم 
در  و  بود  باقی مانده  آن  از  ویرانه ای  فقط  هجری، 
دورة مشعشعیان و پس از آن دسته ای از آل کثیر 
دهکده ای  آورده  باال  چینه هایی  یا  کپرها  آنجا  در 

آباد کرده بودند. 

آنجا  در  کعبیان  از  دسته ای  رفته  آنان  هم  سپس 
نشیمن داشته و در آن نزدیکی دیم کاری می کردند.

با توجه به نوشته سیدعبداهلل جزایری پیداست که 
در اواخر قرن دوازدهم هجری نیز اهواز حال و روز 

خوبی نداشته است. 
از عمارات آن جا همان قلعه  او می نویسد: »اکنون 
موجود است که شیخ »ناصر بن حمید« آن را حصار 

کشیده مشتمل بر چند خانه وار رعیت دیم کار«.
و در  بوده  به همین صورت  اهواز  نیز  آن  از   پس 
حد یک روستای کوچک باقی مانده بود. سر اوستن 
بنی کعب  ثامر  شیخ  زمان  در  که  الیارد  هنری 
1۲5۸. ق )1۸41. م( در این منطقه بوده به هنگام 
ذکر قلمرو بنی کعب، هیچ گونه نامی از اهواز نبرده 
را  اهواز  شمال  در  ویس  روستای  نام  عوض  در  و 
امر نشان می دهد  این  در کتاب خود آورده است. 
بوده  اهواز  از  آبادتر  و  پرجمعیت تر  ویس  روستای 

است.
کاپیتان هنت که در سال 1۲73. ق )1۸53. م( یکی 
از افسران ارتش انگلیس در جریان جنگ ایران و 
انگلیس در محمره بوده و پس از فرار خانلرمیرزا به 
اهواز با کشتی به تعقیب خانلرمیرزا پرداخته، اهواز 
را این چنین دیده است: »شهر اهواز مثل اکثر بالد 
از  دارای خانه های محقری است که  مشرق زمین 
خشت و گل، بدون مراعات اصول صحی به ترتیب 
غیرمنظمی ساخته شده و در حدود یکهزار و پانصد 

الی دو هزار نفر جمعیت دارد. 
می دهند،  تشکیل  عرب ها  را  اهواز  سکنه  تمام 
ایشان کاماًل خوش قیافه اند و اندکی سیاه چرده تر 

از اسپانیایی ها هستند. 
بیست و شش سال بعد یعنی در سال 1۲99. ق 
»قریة  از  نجم الملک  عبدالغفار  حاج  م(   .1۸۸۲(
اهواز و قریب 6۰ خانوار رعیت عرب« سخن گفته 
که »کدخدای آن شیخ نبهان« است. شیخ بنهان 
عامری کعبی بازمانده همان کعبیانی است که پس 

از رفتن آل کثیر در قریة اهواز نشیمن داشتند. 
اهواز در حال حاضر قدیمی ترین محله شهر  قریه 
اهواز است که نام آن برگرفته از نام جّد شیخ بنهان 
یعنی عامر است و به محله »عامری« معروف است، 
را  آن  که  است  محله ای  نیز  محله  این  جوار  در 
اهواز  قریة  به احتمال زیاد  قدیم« می گفتند.  »اهواز 

در محل این دو محله بوده است. 
لرد کرزن که در سال 1۸9۰ میالدی )13۰7. ق( 
از آن ناحیه گذر کرده جمعیت آن را تقریباً هفتصد 

نفر برآورد کرده است.
کشتیرانی در خوزستان از طریق رود کارون صورت 
می گرفته و با توجه به طبیعت رودخانه کارون که 
در محل اهواز دارای چندین رگه صخره ای در بستر 
پائین دست  و  باالدست  به دو بخش  خود می باشد 

تقسیم شده بود. 
در  نیز که  اهواز  باستانی  ویرانه های سد  همچنین 
زمان احداث بازهم بر روی بستر صخره ای بناشده 

بود مانع دیگری برای کشتی رانی بوده است. 
شاخه باالدست یا کارون شمالی از شوشتر تا اهواز 
و شاخه جنوبی یا پائین دست از اهواز تا خلیج فارس 
را در برمی گرفته است؛ بنابراین کشتی هایی که از 
به ناچار  اهواز  شوشتر حرکت می کرده اند در محل 

جنوبی  سمت  در  دیگری  کشتی  به  را  خود  بار 
صخره منتقل می کرده اند. 

این دست به دست شدن بار موجب پیدایش انبارها 
و کاروانسراهای متعددی در اهواز شد و تبدیل به 
شهر  رونق  نتیجتاً  و  تجارت  رونق  دالیل  از  یکی 

اهواز گشت. 
در  تجارت  و  بندر  با  مرتبط  تأسیسات  ازجمله 
اهواز آن زمان، واگن اسبی بوده است که با احداث 
یک رشته خط آهن و توسط واگنهایی که با اسب 
کشیده میشده اند بار و کاالی تجاری را در امتداد 
در  میکرده است.  جابجا  کشتیها  بین  و  رودخانه 
تجارت  از  به دست آمده که حاکی  اسنادی  شوشتر 
آن  معروف  تجاری  بندرهای  دورترین  با  دریایی 
دوران دنیا در هند و آفریقا و خاور دور می باشد و 
این امر جز باوجود بندری در کنار صخره پیش گفته 
برای تخلیه و بارگیری مجدد میسر نمی شده است.

اعطای  از  پس  نوین  اهواز  کسروی  نوشته  به 
کشتیرانی  برای  خارجیان  به  ناصرالدین شاه  اجازه 
زیرا  یافت  دوباره  رونق  کارون  جنوبی  قسمت  در 
وجود رشته سنگی در محل کنونی پل هفتم مانع 
دست  باال  قسمت های  به  کشتی ها  مسیر  ادامه  از 
کارون می شد و کشتی ها ناچار بودند بار خود را در 
این سوی صخره تخلیه کنند و سپس به کشتی هایی 

که در آن سوی صخره بودند منتقل کنند. 
به  قسمت  این  در  تأسیساتی  و  ساختمانها  کم کم 
وجود آمد و رونق آن هر روز بیشتر می شد. قسمت 
و  عامری  محله  و  گرفت  شکل  ابتدا  شهر  شرقی 
اهواز  قسمت های  اولین  تقریباً  متری   ۲4 خیابان 

جدید بودند. 
کشف  و  مشروطیت  دوران  مختلف  درگیری های 
شوشتر  اسف بار  وضع  و  مسجدسلیمان  در  نفت 
در دوران قاجاریه از یکسو و شیوع طاعون مهلک 
در آخرین سالهای قرن 13خورشیدی و همچنین 
برچیده شدن کشتیرانی در کارون شمالی از سوی 
دیگر و نیز رونق روزافزون اقتصادی اهواز باعث شد 
از  پهلوی  حکومت  آغاز  در  خوزستان  مرکزیت  تا 

شوشتر به اهواز منتقل شود. 

بندر ناصری و اهواز امروز
)از  سفلی  کارون  در  کشتیرانی  اهوازآزادی  نقشه 
م(   .1۸۸۸( ق   .13۰6 سال  در  اهواز(  تا  محمره 
رونق  و  رشد  باعث  خارجی،  کشتی های  روی  بر 
تجارت در ایالت و به ویژه شهرهای محمره و اهواز 

گردید. 
افزایش حجم مبادالت و داد و ستد، صادرات کاال 
به خارج و واردات کاال به محمره، سبب گردید تا 
مردم اندک اندک به شهرهای مزبور مهاجرت کرده 

بر جمعیت آنها افزوده شود. 
کسب امتیاز آزادی کشتیرانی در رود کارون توسط 
انگلیسی ها در درجة اول به منظور تسخیر بازارهای 
داخلی و مرکزی کشور بود و بدون ارتباط کارون 
با مناطق مرکزی کشور، آزادی کشتیرانی چندان 

مطلوب نبود. 
ق(   .1313( م   .1۸96 سال  اکتبر  در  رو  این  از 
شرکت برادران لینچ پیشنهاد احداث جاده کاروان 
رو بین اهواز و اصفهان را به دولت ایران ارائه داد. 
انگلیسی ها و دولت  بین  از مذاکرات طوالنی  پس 
م   .1۸9۸ مارس  سوم  تاریخ  در  باالخره  ایران، 
هاردینگ  چارلز  بین  مزبور  جاده  احداث  قرارداد 
حاج  و  تهران  در  انگلیس  سفارت  اول  دبیر 

یک  و  رسید؛  امضاء  به  اسعد  سردار  علی قلی خان 
سال بعد یعنی در سال 1۸99. م )1317. ق( راه 

مزبور افتتاح شد. 
رشد  باعث  اصفهان  به  اهواز  رو  کاروان  راه  افتتاح 
و تسریع مبادالت تجاری و واردات و صادرات کاال 
شد. همین امر یعنی احداث جادة اهواز ـ اصفهان، 
اهمیت و نقش اهواز را به عنوان حلقة وصل و پل 
خشکی   محموله های  و  آبی  محموله های  ارتباطی 

بیش ازپیش متجلی ساخت.
رود  در  بزرگ  صخره های  وجود  این،  بر  عالوه   
اهوازاین صخره ها هم اکنون  قریه  کارون در مقابل 
محلة  مقابل  در  کارون  آب  آمدن  پایین  هنگام  به 

عامری و از باالی پُل هفتم قابل رؤیت هستند. 
نقطه  این  در  کشتیرانی  امکان  تا  گردیده  سبب 
بار  بدانجا  وصول  به محض  کشتی ها  نبوده،  میسر 
خویش را تخلیه کنند و پس از حمل در خشکی، 
دیگر  کشتی های  بر  برده،  صخره ها  طرف  آن  به 

بارگیری کنند. 
پس  به ویژه  و  کارون  رود  در  کشتیرانی  آزادی  با 
حجم  افزایش  و  لینچ  رو  کاروان  جاده  احداث  از 
مبادالت تجاری، ساختمان ها و مستحدثات قبلی، 

جوابگوی این حجم وسیع از مبادالت نبودند. 
از آزادی کشتیرانی در رود کارون  از این رو پس 
قلی خان  حسین  م(   .1۸۸۸( ق   .13۰6 سال  در 
مأموریت  خوزستان  جدید  حکمران  نظام السلطنه 
مشغول  به طورجدی  ناحیه  درآن  که  یافت 
اصالحات شود. هم چنین گزارش جامعی در مورد 
کیفیت  کارون،  رودخانه  اطراف  در  طوایف ساکن 
کشتیرانی آن و وضعیت نیروهای انتظامی در آن 
منطقه تهیه نماید. در این فرمان از نظام السلطنه 
خواسته شده بود که شش ماه از سال را در محمره 

اقامت کند.
این  از  پایین تر  محلی  در  نیز  نظام السلطنه 
صخره ها که محل تخلیه محموله های کشتی بود، 
حفظ  برای  و  نهاد  بنا  مستحدثاتی  و  ساختمان ها 
کاالها و محموله های تخلیه شده، سرباز و پاسبان 

در آنجا بنشاند.
برای  نظام السلطنه  توسط  که  ساختمان هایی 
تسهیل امور تجاری و تخلیه و بارگیری کاال احداث 

شده بودند به بندر ناصری معروف گردید. 
لنگرگاه،  از  بودند  عبارت  ساختمان ها  این 
نام  تسمیه  وجه  سربازخانه.  و  بازار  کاروانسرا، 
این  بود.  ناصرالدین شاه  نام  مبنای  بر  نیز  ناصری 
بندر در کناره شرقی رود کارون و رو به روی بندر 

امانیه ساخته شد. 
در  و  کارون  رود  غربی  کناره  در  نیز  امانیه  بندر 

ابتدای جاده کاروان رو حویزه بود. 
تراموای  با  ناصری  بندر  در  تخلیه شده  کاالهای 
اسبی به سه کیلومتر باالتر برده می شد تا از آنجا به 

شوشتر بارگیری شود.
بازارهای  به  مستقیماً  شهر  این   ،19۰۰ سال  در   
اهواز  حقیقت  در  شد.  متصل  ایران  مرکزی  ایالت 
به عنوان بندر ایالتهای مرکزی بود، به همین دلیل 

جمعیت آن رو به افزایش گذاشت. 
بر  عالوه  که  است  ضروری  نیز  نکته  این  ذکر 
ساختمان های احداثی توسط نظام السلطنه، شرکت 
ناصری نیز تأسیساتی نظیر انبار کاال و اسکله، یک 
خط تراموای سبک بین کارون سفلی )پایین سد( و 

کارون علیا )باالی سد( احداث کرد.
ادامه دارد...

معرفی شهرهای خوزستان: اهوازمعرفی شهرهای خوزستان: اهواز
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آیا تاکنون با خود گفت اید که چرا زنبورعسل پس از نیش زدن می میرد؟!
در تصویر زنبورعسلی را می بینیم که دست شخصی 
را نیش زده است و در حالی که نیشش به دست 
قربانی متصل است، سعی در فرار دارد، اما این بافتی 
که بین نیش و زنبور وجود دارد چیزی نیست جز 
بافت شکمی روده زنبورعسل، که به محض بیرون 
می  زنبورعسل  مستقیم  مرگ  باعث  آن  از  آمدن 

شود.
حکمت مرگ زنبور در این است و خداوند متعال 

می داند که اگر زنبور نمیرد، مقداری از خون محل 
گزش بر روی نیش می ماند و عسل تولید شده را 
بیماری ها  انواع  برای  ناقلی  را  آن  و  آلوده می کند 
قرار می دهد و خداونــــد به این دلیـــل است که 
عســـل را درمانی برای مــردم وصف کرده است. 

»سبحـــان الذي خلق فســوی ثم قّدر فهـدی«.
»این عکس برنده جایزه طال در عکاسی شد.«

عالئم رایج سرطان گلو 
و حنجره شامل

- مشکل در قورت دادن غذا
- گلودرد

- نیاز مداوم به صاف کردن گلو
- سرفه های مداوم

- تورم غدد لنفاوی در گردن
- خس خس کردن

- گوش درد
- خشونت صدا

مصرف خودسرانه این داروها 
در کرونا ممنوع!

کرونا،  شرایط  در  دارو  مصرف خودسرانه 
نه تنها کمکی به بهبودی بیماری نمی کند 
و  سخت تر  را  شرایط  می تواند  بلکه 

بغرنج تر نیز کند. 
به همین دلیل پزشکان تالش می کنند با 
بیمار  بهبود  به  مناسب  داروهای  معرفی 
در این شرایط کمک و بیماران نیز باید با 
نظارت پزشک به مصرف دارو اقدام کنند.

ویتامین A: محرک هورمون عضله  ساز
ویتامین D: ریکاوری سریع

ویتامین : کاهش آسیب دیدگی
ویتامین C: افزایش قدرت و استقامت

4 ویتامین ضروری برای بدنسازان

- درد در پیشانی: استشمام سرکه و مالیدن به پیشانی
- درد روی پیشانی: ماساژ هر دو پا

یا  نعناع،  دم کرده  مصرف  سر:  پشت  در  درد   -
استعمال روغن آن به پیشانی

بدون مسکن انواع سردردها را درمان کنید !

- سرشار از ویتامین ث
- کاهش فشار خون

- تقویت کننده دستگاه گوارش

- ضد سرطان
- آرامش اعصاب

- کاهش وزن

خواص کرفس سلطان سبزی ها

صبحانه برای زیبایی پوست
- شیر: ضد چروک

- چای سبز: کاهش جوش
- تخم مرغ پخته: جلوگیری از 

افتادگی پوست
- املت گوجه: روشن کننده ی 

پوست

بازیافت  خوراکی  روغن های  از  زیادی  بسیار  میزان 
شده و خطرناک در حال حاضر وارد و توزیع می گردد. 
روغن های نباتی کارخانه ای که اآلن در بازار به فروش 
می رسد 70% مواد نفتی و پارافین خوراکي است که 

اکثر بیماری ها ناشی از همین روغن ها می باشد.
خوراکی  روغن  که  نمود  حاصل  یقین  میتوان  چگونه 

بازیافت شده است:
روغن خوراکی را برای حدود دو ساعت در فریزر قرار 
دهید. اگر حباب هایی سفیدرنگ یا کف مشاهده شد، 

خواهید دانست 

که از مواد زائد روغن های بازیافتی تهیه شده است...
یک آزمایش ساده:

هنگامی که سبزی را سرخ می کنید یک حبه سیر پوست 
قرمز  رنگ  به  سیر  اگر  بیندازید.   آن  درون  را  گرفته 
درآمد، نشان دهنده آن است که میزان مسمومیت آن 
روغن بسیار باال است. چنانچه سیر با رنگ سفید باقی 

ماند، نشانه اینست که آن روغن از نوع مرغوب است.
این  دریافت کنندگان  همه  اگر  دارند،  تأکید  پزشکان 
پیام آن را به دیگران نیز ارسال نمایند، در بازگرداندن 

تندرستی به دیگران مساعدت کرده اند.

چگونه تشخیص دهیم که روغن خوراکی از مواد بازیافتی نیست؟

تاول های لب؛ از دالیل تا درمان
پرتوهای فرابنفش خورشید ممکن است موجب بروز تاول 
روی لب شوند، به ویژه اگر آفتاب سوختگی شدید باشد.

تاول هایی که روی لب شکل می گیرند شامل تبخال ها، 
تاول های آفتاب سوختگی، و آفت های دهان می شوند. 
برای تشخیص دلیل شکل گیری تاول، فرد باید به محل 

بروز و ظاهر آن توجه کند.
دالیل بسیاری برای ایجاد تاول های روی لب وجود دارند 
که از آن جمله می توان به عفونت ها، آسیب های ناشی 

از نور خورشید و آلرژی ها اشاره کرد.
در ادامه با برخی از دالیل احتمالی بروز تاول های روی 
لب، عالئم و گزینه های درمان آنها بیشتر آشنا می شویم.

شرایطی که موجب تاول های لب می شوندتاول روی لب 
می تواند به واسطه طیف وسیعی از شرایط از جمله موارد 

زیر شکل بگیرد:
- عفونت های ویروسی: ویروس هرپس سیمپلکس نوع 
HSV( 1-1( ویروسی شایع است که موجب تبخال می 
شود. تبخال ها زخم های دردناک حاوی مایع هستند که 
ممکن است با بروز تاول همراه باشند. امکان عود تبخال 

در طول زندگی فرد وجود دارد.
- آفتاب سوختگی: پرتوهای فرابنفش خورشید ممکن 
است موجب بروز تاول روی لب شوند، به ویژه اگر آفتاب 

سوختگی شدید باشد.
- انسداد یا پارگی غدد بزاقی: موکوسل ها کیست 
های حاوی مایع هستند که به واسطه انسداد یا پارگی 
غدد بزاقی ممکن است در قسمت داخل لب پایین شکل 

بگیرند.
دهانی  شایع  های  تاول  از  اینها  دهان:  های  آفت   -
و  کوچک  های  زخم  گیری  موجب شکل  که  هستند 
گرد در دهان و لب ها می شوند. دلیل دقیق بروز آفت 
های دهان مشخص نیست، اما برخی پژوهش ها نشان 
داده اند که حمله سیستم ایمنی بدن به پوشش مخاطی 
دهان می تواند به شکل گیری آنها منجر شود. همچنین، 
واکنشی آلرژیک به مواد تشکیل دهنده غذا می تواند به 

بروز آفت های دهان منجر شود.
کراتینی  های  کیست  میلیا  افتاده:  دام  به  کراتین 
کوچک هستند که اغلب روی صورت و دیگر بخش های 

بدن شکل می گیرند.
درماتیت تماسی آلرژیک: محصوالت آرایشی یا دیگر 
محصوالت پوستی می توانند پوست را تحربک کرده و 

موجب التهاب در صورت و لب ها شوند.
طور  به  که  است  آمیزشی  عفونت  یک  این  سفلیس: 
ناحیه  اطراف  دردناک  های  زخم  بروز  موجب  معمول 

تناسلی، مقعد و صورت می شود.
- سرطان دهان: احتمال سرطانی بودن تاول های لب 
کم است، اما در صورت همراهی با عالئم دیگر مانند بروز 
نقاط سفید یا لکه های تغییر رنگ داده در پوشش داخلی 
دهان همراه با زخم های کوچک اطراف دهان و لب ها که 

بهبود نمی یابند، این شرایط باید مورد توجه قرار بگیرد.

عالئم
آنها  بروز  دلیل  به  توجه  با  لب  های  تاول  عالئم  دیگر 

متفاوت خواهند بود.
خارش،  سوزش،  شامل  است  ممکن  تبخال  عالئم 
احساس گزگز شود که پیش از ظاهر شدن تبخال شکل 

می گیرند. 
تبخال می تواند چرک ترشح کند و برای 5 تا 15 روز 
حالتی پوسته پوسته داشته باشد. احتمال ظاهر شدن 

دوباره تبخال در زندگی فرد وجود دارد.
دردناکی  و  گرد  کوچک،  های  زخم  دهان  های  آفت 
هستند که در بخش های متحرک دهان مانند لب ها 

و زبان ایجاد می شوند.
بی  های  کیست  معمول  طور  به  ها  موکوسل  و  میلیا 
این وجود،  با  ندارند.  ضرری هستند که عالئم دیگری 
اگر یک موکوسل بزرگ باشد یا عود کند، پزشک ممکن 
است مجبور به برداشتن غده بزاقی مسبب بروز کیست 

باشد.
است  ممکن  که  است  آمیزشی  عفونت  یک  سفلیس 
دردهای  و  خستگی  تب،  مانند  دیگری  عالئم  موجب 

عضالنی شود.
درماتیت تماسی آلرژیک ممکن است موجب خارش و 

راش های پوستی اطراف صورت شود.
روش های درمان

شرایط  این  بروز  دلیل  به  لب  های  تاول  برای  درمان 
بستگی دارد. برخی دالیل مانند میلیا و موارد خفیف 
موکوسل بی ضرر هستند و به درمان خاصی نیاز ندارند. 
معمول خودبخود  به طور  آفتاب سوختگی  های  تاول 
بهبود می یابند اما افراد باید از ترکاندن آنها پرهیز کرده 

و محل بروز تاول ها را تمیز نگه دارند تا از بروز عفونت 
پیشگیری شود.

در مواردی که کیست ها موجب نگرانی فرد می شوند، 
درمان های زیبایی برای از بین بردن آنها وجود دارند.

برخی گزینه ها برای از بین بردن کیست روی لب 
شامل موارد زیر می شوند:

- سرمادرمانی که شامل منجمد کردن کیست و از بین 
بردن آن می شود

- لیزر درمانی
- عمل جراحی

اگر یک عفونت باکتریایی دلیل بروز کیست یا تاول باشد، 
پزشک ممکن است آنتی بیوتیک ها را تجویز کند.

عفونت های ویروسی، مانند تبخال، ممکن است بدون 
این وجود، داروهای ضد  با  یابند.  درمانی خاص بهبود 
ویروس بدون نسخه می توانند روند بهبودی را تسریع 

کنند.
برای  روش  بهترین  امکان  حد  تا  ها  محرک  از  پرهیز 
پیشگیری از واکنش های آلرژیک است. این می تواند 
زمان  و  برای شناسایی چگونگی  و خطا  آزمون  شامل 
واکنش های پوست به محصوالتی خاص باشد. به عنوان 
مثال، رژ لب ها، کرم های پوست، یا مواد شوینده ممکن 
را  پوست  حساسیت  که  باشند  ترکیباتی  حاوی  است 

تشدید می کنند.
برخی داروهای بدون نسخه ممکن است به تسکین درد 
یا عالئم تب کمک کنند. داروهای ضد التهاب نیز می 

توانند درد و تورم اطراف لب ها را کاهش دهند.

درمان های خانگی
اگر یک تاول یا کیست موجب آزار و ناراحتی فرد شده 

و وی در پی تسکین فوری باشد، برخی اقدامات وجود 
دارند که می توان در خانه برای تسکین برخی عالئم 

انجام داد.

برای تاول های آفتاب سوختگی، آکادمی انجمن 
درماتولوژی آمریکا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- استفاده از مرطوب کننده های حاوی آلوئه ورا
- نوشیدن آب فراوان

- پرهیز از ترکاندن یا لمس تاول ها
- استفاده از محصوالت ضد آفتاب طی روند بهبودی

برای تبخال ها، آکادمی انجمن درماتولوژی آمریکا 
موارد زیر را توصیه می کند:

- استفاده از بسته های یخ یا مکیدن یخ
- پرهیز از غذاهای تند یا اسیدی

- استفاده از یک حوله تمیز و سرد روی تبخال برای 
10 دقیقه

- استفاده از وازلین روی زخم ها
هر فردی می تواند از این درمان های خانگی برای انواع 
دیگر تاول ها و زخم ها، به عنوان مثال، آفت های دهان 
استفاده کند. اما در صورت تداوم یا تشدید عالئم، فرد 

باید به پزشک مراجعه کند.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم

برخی تاول ها مانند میلیا یا موارد خفیف موکوسل، بی 
ضرر هستند و به طور معمول بی نیاز از مراقبت پزشکی 
بهبود می یابند. شرایط دیگر، مانند تاول های آفتاب 
سوختگی و تبخال ها می توانند دردناک باشند، اما 

آنها نیز به طور معمول خودبخود بهبود خواهند یافت.
پزشک  به  باید  فرد  تشدید عالئم،  یا  تداوم  در صورت 
مراجعه کند. اگر یک عفونت باکتریایی موجب بروز تاول 
شده باشد، یا یک تبخال پس از دو هفته بهبود نیافته 
است، پزشک می تواند آنتی بیوتیک ها یا داروهای ضد 
ویروس را تجویز کند. برخی افراد ممکن است برای از 

بین بردن یک کیست به پزشک مراجعه کنند.
افراد مبتال به آلرژی ها برای کشف آنچه موجب تحریک 

لب ها شده است می توانند به پزشک مراجعه کنند.
سرطان به ندرت دلیل تاول های لب است. با این وجود، 
اگر فرد با عالئمی مانند موارد زیر مواجه است باید به 

پزشک مراجعه کند:
- گوش درد

- گلودرد
- زخم های دردناک در دهان، لب ها و گلو

- لکه های سفید یا قرمز در دهان
- دشواری در صحبت کردن، غذا خوردن یا بلع

- دشواری در حرکت دادن فک یا زبان
- تورم فک و دهان

- بی حسی در دهان و زبان

بین  از  را  اینکه کم خونی  بر  خرمالو عالوه 
می برد و چربی خون را کاهش می دهد در 
فصل سرما از سرماخوردگی و آنفوالنزا هم 

پیشگیری می کند. 

یکی از بهترین میوه ها در ماه های سرد سال، خرمالو است !

در کتب طب سنتی، با نام های بابونه صغیر و ارغوان 
صغیر و در بازار، به نام های گل بابونه و بابونه رسمی و در 
برخی کتب، با نام بهار معرفی شده است. در هندوستان 
عرق بابونه رسمی به عنوان محرک، رقیق کننده، محلل 
ورم و تومور، بادشکن و در موارد ضعف های اساسی 
نظیر ضعف  هاضمه، هیستری و همچنین برای تسکین 

تب های نوبه ای، استفاده می شود.
در استعمال خارجی در موارد روماتیسم و همچنین 

برای از بین بردن نفخ و کولیک به کار می رود.
خوردن آن سبب افزایش ترشحات صفرا می شود.

اسانس خوشبو شبیه عطر سیب بابونه برای معطر 
پوست  دارویی  فرآورده های  و  کرم ها  اغلب  کردن 

در  معاصر  گیاه درمانی  کارشناسان  می رود.  کار  به 
برای  خارجی،  مصارف  در  را  بابونه  آمریکا  و  اروپا 
در  و  التهاب ها  معالجه  و  زخم ها  التیام  تسریع 
مصارف داخلی، برای کاهش تب، اختالالت هاضمه، 

اضطراب و بی خوابی توصیه می کنند.

خواص بابونه

درمان انواع زانودرد

درد زانو و مشکالت مرتبط با آن یکی از شایعترین دردهای 
به  مطلب  این  در  دلیل  همین  به  است.  امروزی  جامعه 

چگونگی تشخیص و نحوه درمان می پردازیم.
درد زانو از نظر طب سنتی می تواند از علل مختلفی همچون 
بلغم و یا سودا و یا حتی صفرا باشد. در موارد بسیار نادری 

هم از خلط دم ممکن است درد زانو بوجود بیاید.
در  زانودرد شیوع کمی  نوع  این  زانودردهای صفراوی:   -

جامعه دارد.
عالئم تشخیصی: این نوع زانودرد در کسانی بوجود میاید 
که صفراوی هستند و درجه صفرای آنها هم باال است. علت 

به وجود آمدن زانودرد در این افراد ناشی از خشکی زیاد 
مفصل است که از شدت صفرا بوجود می آید. این خشکی 
نمودش در خشکی مفصل زانو، صدا دادن مفصل، سوزش و 

درد داخل مفصل می باشد.
نحوه درمان:

1- سرکه انگبین )دو واحد عسل + دو واحد عرق کاسنی 
+ یک لیوان سرکه طبیعی( از این ترکیب یک سوم لیوان 
ریخته الباقی را آب ریخته و یکساعت بعد شام میل شود. 

)۴0 شب(
2- حجامت عام در ربع سوم ماه قمری یک مرحله

3- کاهش صفرازاها
آمده  بوجود  که  باشد  زیادی  مدت  بیماری  این  اگر   -۴
است برای ترمیم غضروف از این ترکیب شبها موقع خواب 
استفاده شود )۴0 الی ۸0 روز(: یک لیوان شیر طبیعی + 
دو قاشق غذاخوری پودرسنجد + دو قاشق غذاخوری عسل

- زانودردهای بلغمی: این نوع زانودرد در جامعه زنان بسیار 
شایع است.

عالئم تشخیصی: این زانودرد در بلغمی مزاجها و کسانی 
که غلبه بلغم دارند عموما به وجود می آید. علت آن هم 
از رسوب بلغم در مفصل زانو است. وقتی بلغم در مفصل 
زیاد شود و رسوب کند باعث تورم همراه درد می شود. در 

اصطالح عوام می گویند زانو آب آورده است.
نحوه درمان: برای درمان موارد زیر توصیه میشود:

1- کاهش غذاهای سرد و تر
2- از ترکیب دوسین )3 واحدعسل+1 واحدسیاه دانه نیم 
کوب( هر هشت ساعت یک قاشق مرباخوری میل شود 

)۴0 الی 120 روز(
3- ارده با شیره روزی یک پیاله صبحانه

تلخ  بادام  و  سیاهدانه  روغن  با  شب  هر  مالی  روغن   -۴
ترکیبی

5- بادکش زانو یک شب در میان 21 مرحله
6- انجیر شبی 7 عدد خیس کرده میل شود.

توصیه  لیوان  یک  روزی  دارچین  و  زنجفیل  دم کرده   -7
می شود.

طول درمان این نوع زانودرد بسته به شدت بلغم بین 2 تا 
6 ماه است.

- زانودرد سوداویی: این نوع زانودرد در جامعه بسیار شایع 
است و هم در جامعه زنان و هم در مردان به وفور یافت 

می شود.
عالئم تشخیصی: کسانی که سوداوی باشند یا غلبه سودا 
می شوند.  زانودرد  اینگونه  دچار  احتماالً  باشند  داشته 
زانودردی است که زانوها الغر و در حین باز و بسته شدن 
صدا می دهد. به دلیل رسوب سودا در مفصل و بروز خشکی 
همراه سردی زانودردی بوجود میاید که دائم سرد است و 
اگر پیشرفت کند مفصل دچار تغییر شکل می شود و غالب 

روماتیسم مفصلی ها از این دسته هستند.

نحوه درمان:
1- از ترکیب سرکه انگبین )2 واحد عسل +2 واحد عرق 
نعنا + 1 لیوان سرکه طبیعی( یک سوم لیوان ریخته الباقی 
را آب ریخته یکساعت بعد از شام میل شود. اگر سن بیمار 
باالی ۴0 سال باشد و یا طبع بیمار خیلی سرد باشد از 
ترکیب »اکسیر جوانی » به جای ترکیب باال استفاده شود: 
)۴ واحد روغن زیتون بودار+2 واحد عسل+1 واحد سرکه 

طبیعی( هر هشت ساعت یک قاشق غذاخوری میل شود.
2- هر شب روغن بادام تلخ روی زانو مالیده شود تا ۴ ماه.

3- بادکش زانو یک شب در میان 21 مرحله.
۴- شبی 7 عدد انجیر را داخل یک لیوان گالب خیس داده 

شب ها میل شود.
5- زیتون 7 عدد ناشتا. مویز روزی ۴0 عدد. ارده با شیره 

روزی یک پیاله
6- کاهش جدی سودازاها

7- حجامت عام و حجامت زانو و حتی زالو درمانی باید در 
حین درمان بسته به شرایط بیمار انجام پذیرد.

نکته:
اگر بیماری پیشرفته شده باشد و تغییر شکل مفصل رخ داده 
باشد فقط طول درمان بیشتر خواهد بود. طول درمان در 
حالت عادی ۴ الی 6 ماه و در حالت پیشرفته 1 الی 2 سال 

خواهد بود.

طرز تهیه ساالد فتوش
استاد: مرضیه سوزن بر

مواد الزم:
کاهو ساالدی: 1 عدد

گوجه گیالسی: 1 پیمانه
خیار: 2 عدد

پیاز قرمز: 1/2
برگ نعنای تازه: 1/2 پیمانه

برای نان برشته:
نان پیتا: 2 عدد

روغن زیتون: 1/۴ پیمانه
نمک: به مقدار کافی

برای چاشنی:
پودر سیر: 1/۴ قاشق چای خوری

آبلیمو: 2 قاشق غذاخوری
عسل: 1 قاشق غذاخوری

سماق: 1 قاشق چایخوری
نمک و فلفل: به مقدار کافی

روغن زیتون: 1/3پیمانه
طرز تهیه ساالد فتوش: 

در  و  کنید  تکه تکه  را  پیتا  نان  ابتدا  اول:  مرحله  
کاسه ای بریزید. کمی روغن زیتون و نمک روی آن 
بپاشید. نانها را زیر و رو کنید تا به روغن آغشته شوند. 
سپس آنها را روی سینی فر پخش کنید. فر را از قبل 
روی دمای 175 درجه سانتیگراد تنظیم کنید تا گرم 
شود. سینی نان پیتا را حدود 10-15 دقیقه در فر 

قرار دهید تا برشته شوند.
مرحله دوم: حال چاشنی ساالد فتوش را آماده کنید. 

آبلیمو، عسل، پودر سیر، سماق، نمک و فلفل را در 
بعد،  مخلوط کنید.  هم  با  و  بریزید  کوچکی  کاسه 
تا  بزنید  هم  مرتب  و  کنید  اضافه  را  روغن زیتون 

چاشنی یکدست شود.
مرحله سوم: کاهو، گوجه و خیار را خرد کنید. پیاز 
قرمز را خاللی کنید و همه را همراه با برگ های نعنای 
شسته شده و خشک شده داخل کاسه بزرگی بریزید.

مرحله چهارم: چاشنی را به کاسه سبزیجات اضافه 
کنید و خوب زیر و رو کنید.

مرحله پنجم: نان های پیتای برشته را روی ساالد 
بریزید. ساالد فتوش را بالفاصله سرو کنید.

نکات کلیدی تهیه ساالد فتوش:
می توانید به جای برشته کردن نان پیتا در فر، آن را 

حدود 5 دقیقه تفت بدهید تا طالیی رنگ شود.
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یک  حقوق  سقف  رسمی،  گزارش های  و  آمار  مطابق 
مدیر دولتی ۵۲ میلیون تومان و حقوق یک کارگر ۳ 
میلیون تومان است، حال مدیری که ۱۷ برابر یک کارگر 
معیشتی  شدید  فقر  از  درکی  چه  می گیرد،  دستمزد 

خانوار کارگری دارد؟
در  کار:  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده  »خدایی« 
اختصاص  در  را  تبعیض ها  بیشترین  اخیر  سال  دو 
چهره  دولتی ها، خشن ترین  و  دیده ایم  همگانی  منابع 

نئولیبرالیسم را به نمایش گذاشته اند.
به همه  متعلق  منابع  ندارد که  اقتصادی  توجیه  هیچ 
مردم را دلبخواهی به یک گروه خاص اختصاص دهند؛ 
آقای نوبخت باید بدانند کارگران شاغل و بازنشسته هم 

شهروند این مملکت هستند و حقوقی دارند.
)به نظر می رسد دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض 

ندار(

اختالف ۴۹ میلیونی سقف حقوق مدیران با کارگران

غالمرضا مصدق
واکسنهاي  از  استفاده  ممنوعیت  موضوع  طرح  از  بعد 
افشاگری های  از  گسترده  موجی  انگلیسي،  و  آمریکایي 
سیاسی،  فعاالن  جانب  از  توطئه!!  أنواع  کشف  و  علمی! 
نمایندگان مجلس و مسئوالن و حتي بعضي پزشکان از 
کارکردهای متنوع و هراس آور این واکسنها به راه افتاد 
که پیش از آنکه اطالعاتی اقناعی در مورد خطرات استفاده 

از واکسنهای مذکور باشد، اوج ابتذال در گفتار را از زبان 
بعضی به اصطالح نخبگان به نمایش گذاشت. بعید است 
تاریخ این سطح از ابتذال در کالم را تا بحال به خود دیده 

باشد.
- بوسیله کرونا میخواهند تراشه GPS در بدن ما کار 

بگذارند.
با تزریق واکسن کنترل رفتار ما را بدست  - میخواهند 

بگیرند.

- ممنوعیت خرید واکسن جلوی نسل کشی را گرفت.
- تزریق واکسن کرونای آلوده به مردم ایران بهترین فرصت 

برای انتقام امریکا، انگلیس و فرانسه از ژن ایرانی بود.
- این واکسنها سرطان زا، موجب عقیم شدن و ریش دار 

شدن زن ها می شوند.
- نتایج واکسیناسیون کرونا تهدیدات زیستی آینده علیه 

مردم ایران است.
- کوبا از نظر دارو و تجهیزات پزشکی از آمریکا پیشرفته 

تر است.
- با واکسن می خواهیم ۱۵% جمعیت دنیا را کاهش دهیم 

)نقل قول از بیل گیتس(
و خیلي از ادعاهاي دیگر.

حال و روز گویندگان این سخنان از سه حالت خارج نیست، 
یا این حرفها را صرفاً برای خوشایند مقامات باال میگویند 
نمایندگان،  سیاستمداران،  چنین  با  ما  بحال  وای  که 
مسئوالن و پزشکانی که راه زشت چاپلوسی را برای حفظ 

موقعیت خود برگزیده اند، یا خود به این حرف های بی مبنا 
اعتقادی ندارند ولی مخاطبان خود را کودن می دانند و 
تصور می کنند به دلیل جایگاهشان به صرف شنیدن این 
سخنان از دو لب مبارکشان مردم صم بکم حرف های آنها 
می پذیرند که باز وای بحال ما، یا از سر بی اطالعی عمیق 
از اوضاع دنیا واقعاً به این حرف ها اعتقاد دارند که باز هم 

وای بحال ما.
رهبری حتماً برای مخالفت با ورود واکسنهای آمریکایی 

و انگلیسی دالیل منطقی دارند، شاید االن زمان مناسبی 
این  که  دلیلی  هر  به  اما  نباشد،  آنها  کردن  بازگو  برای 
مسخره  ادعاهای  آن  دلیل  باشد،  شده  ایجاد  ممنوعیت 
مذکور نیست. علی رغم پیشرفت چشمگیر دانش بشری 
بعید است در صد سال آینده هم انسان قادر باشد واکسنی 
آن  از  سی سی  سه  دو  تزریق  که  بسازد  همه فن حریف 
همزمان همه کارکردهای باال را داشته باشد. حرف زدن 

بلد نیستید، حرف نزدن را هم بلد نیستید؟

واکسن همه فن حریف

فرزندم مرا ببخش!!

 دل نوشته ها:
رحیم قمیشی

از  جلویی ام  ماشین  زدن،  بنزین  برای  پمپ بنزین  بودم  رفته 
شیشه عقب تا کناره های صندوقش کلکسیونی بود از جمالت 
فاطمةالزهرا،  یا  بود  نوشته شده  بزرگ  شیشه،  روی  متناقض. 
گوشه سمت راست صندوقش نقش چهار تک پاسور را چسبانده 
بود، سمت چپ نوشته بود »بیمه شاهنشاهی«! و نهایتا عبارت 
Don›t touch my car با یک کلت که یعنی اگه دست به 

ماشین بزنی می کشمت.
ربط عبارت مذهبی اش با بیمه اش و ورق های اسپیک و دل و خشت 
و گشنیز گیجم کرد. گر چه شک نداشتم او حتما آینده موفقی 
خواهد داشت. شاید شناخت او از وضعیت کشور و اجتماع بیشتر 

از من بود!
چه  و  شهر  شورای  چه  انتخابات  دوره  هر  در  که  دارم  دوستی 
مجلس کاندیدا می شود و چه انرژی ای می گذارد که حتما انتخاب 
شود و البته نمی شود. همین دوستم از هر انتخابات تا انتخابات 
بعد حتی یک کلمه اظهار نظر هم در مورد مسائل روز نمی کند. 
گویی در ایران نیست. گران شدن بنزین، سقوط هواپیما، تغییر 
رئیس جمهور آمریکا، سرنوشت برجام، آلودگی هوا و محیط زیست، 
مازوت، دستگاه های بیت کوین ساز، واکسن کرونا، بودجه ۱۴۰۰ 

کشور، وضعیت بورس، گرانی ها، نظارت استصوابی، اینها اصال برایش 
مهم نیستند که اظهارنظری بکند یا دو کلمه در موردشان بنویسد. 

می ترسد همین ها باعث رد صالحیتش شوند!
او هم انسان موفقی است. می داند در این کشور بهترین راه همین 
است. بی نظر بودن، بی تفاوت بودن، سربه زیر برف بردن. او برایش 

مهم آنست که حتما نماینده شود... و نهایتاً حتماً می شود.
چون راهش را یاد گرفته.

در موقع تحصیلم در خارج از کشور دانشجویی بود که همه کار 
تا  داللی  تا  عیاشی  تا  تجارت  از  خواندن!  درس  ]به جز[  می کرد 
کالهبرداری و البته فراموش نمی کرد حتماً شب های جمعه دعای 

کمیل و مراسم هفتگی انجمن اسالمی را از دست ندهد.
برایم تعجب آور بود که این کارهایش چه سنخیتی باهم دارند. چرا 

تکلیفش را با خودش روشن نمی کند.
برای  می دانست  او خوب  می کردم،  اشتباه  که  بودم  من  این  اما 
موفقیت در کشور چه چیزهایی الزم دارد. بی خط و ربط بودن و 

مخالف نبودن و تظاهر به مسلمانی! و تبعیت محض!
برگشتیم ایران، او خیلی سریع مراحل رشدش را طی کرد، استخدام 
رسمی شد؛ و بسیاری از دوستان بااستعداد و متعهد و باسوادم، 

شدند نیروهای غیرخودی و مردود در مراحل گزینش.
بود  بلد  را خوب می دانست و خوب هم  بود. معیارها  او موفق تر 

دروغ بگوید!
نیمه دولتی  فوالدی  از شرکت های  یکی  مدیر  دوست صمیمی ام 
است. اخیراً برای پیشرفت سریع تر مجموعه اش دست به تغییرات و 
اقدامات مهم مدیریتی زده است. دیشب می گفت منتظر است حکم 
عزلش را دریافت کند! می گفت قباًل بارها تجربه کرده، همینکه 
اقدامات مهم و مفیدی را شروع می کند یا از طریق استاندار، یا 
معاون وزیر یا امام جمعه، یا اصاًل هیئت مدیره ترسو، جریانی راه 

می افتد و بالفاصله اخراج...
تصمیمات  تابع  و  ترسو  بی عمل،  بی سواد،  مدیران  می گفت 
غیرکارشناسی مقامات تا سال های متمادی در همان پست هایشان 
می مانند، ترفیع می گیرند و همیشه از آنها تقدیر می شود و مدیران 

قوی و شجاع اکثرا خانه نشینند.
اینها همه دردهای عمیقی است و نشانه های بیماری در سطح کالن 

کشور.
وقتی معیارهای گزینش های ما تابعیت از افراد است، وقتی وفاداری 
به جناح های سیاسی، وقتی تظاهر فرد و ریای او مبنی بر پذیرش 
نظرات مقامات معیار است. تا وقتی تایید صالحیت افراد متخصص 
ما به عهده تعدادی افراد کم سواد است تا وقتی وفاداری به علم و 
تخصص، شجاعت در تصمیم گیری و تعهد به قانون و پاکدستی و 
صداقت در بیان صریح نظرات، ولو مخالف با مقامات باالی کشور، 

نقطه ضعف تلقی می شوند، اظهار چاپلوسی و تظاهر و دورویی و 
بی سوادی و بی موضعی، می شود نقطه قوت؛ و  کشور از پیشرفت 

باز می ماند.
ما نیازمند تحوالت عمیقی هستیم مبتنی بر علم.

سیستم ها در سایه بیان نقاط ضعف شان پیشرفت می کنند، نه با 
تمجید دروغین از ناکارآمدی هایشان.

آیا این اصل ساده را مدیران باالی کشور قبول دارند؟! آیا مخالفان 
نظرات خود را رحمت می پندارند؟

من بهترین نویسنده ام، من بهترین مدیرم، من بهترین هستم؛ و 
هر کس مخالف آن را بگوید سیاه نماست، جیره خوار دشمن است، 

ناخودی است، کشور نیازش ندارد! اصال برود بهتر!
اینها نشانه های بیماری های عمیقی است که لطمه هایش سال ها بعد 
پدیدار می شود. توجه به اعتقادات افراد، معیارهای ایمان به راه ما و 
خود ما، اندازه گیری وفاداری افراد به سیستم، خودی و غیرخودی 
کردن، بیماری  عمیقی است که باید زودتر عالج شود وگرنه کشور 
در تظاهر و دروغ و فساد غرق خواهد شد! و کشور از پیشرفت های 

واقعی بازخواهد ماند.
یک حرف از هزاران

گزیده های ایران و جهان

 نشانه های بیامری در کشور

فرهاد قنبری

سانسور رئیس جمهور آمریکا توسط شبکه های اجتماعی، 
برتری قدرت صاحبان رسانه را به رخ جهانیان کشید. حامیان 
دونالد ترامپ از این طریق به تئوری آنتی گلوبالیستی و 
ضدفراماسونری بودن ترامپ و دستهای پنهانی که جهان را 

اداره می کند اشاره می کنند. در مقابل مخالفان ترامپ، بسته 
شدن صفحه توییتر باالترین مقام آمریکا و قدرتمندترین 
فرد جهان توسط یک شبکه اجتماعی را نشان دموکراسی 
و قدرت افکار عمومی در جهان امروز می دانند؛ اما فارغ از 
این دو نگاه قدرت در جهان امروز و آینده در دست چه 

کسانی خواهد بود؟
و  »مراقبت  کتاب  در  فرانسوی  اندیشمند  فوکو  میشل 
تنبیه« چگونگی شکل گیری فاعلیت و سوژگی انسان را در 
چارچوب نظام های مراقبتی و انضباطی قدرت، موردمطالعه 
قرار می دهد و مدعی است که در نهادهایی چون کلیسا، 
 ... و  تلویزیون   رادیو،  بیمارستان،  زندان ،  پادگان،  مدرسه، 
تکنیک های انضباطی خاصی به  کار می رود که درنهایت 

»سوژه بهنجار« تربیت یا تولید می شود.
دارند،  قرار  قدرت  مسند  در  که  آنانی  فوکو  عقیده  به 
چیزی  چه  گوناگون  ابعاد  در  که  کنند  تعیین  می توانند 

بهنجار و چه چیزی نابهنجار است و بر اساس ۷ چنین 
قاعده بهنجارسازی است که زندگی دانش آموزان، سربازان، 
بیماران و زندانیان در معرض مراقبت و نظارت قرار می گیرد 
و رفتار بهنجار مورد تشویق و رفتار نامطلوب با اقدامات 
مجازاتی مواجه می شود. به عقیده فوکو هدف غایی مراقبت 
و انضباط، بهنجار نمودن فرد و از میان بردن بی انضباطی های 
اجتماعی و روانی و سرانجام تربیت انسان هایی رام و کارگر 
و بهره ده در جامعه است. سوژه ای که فوکو از آن سخن 
می گوید شبیه حیوان اهلی شده یا ماهی اسیر در آکواریوم 
است که شناختش از جهان و توانایی های خود در همان 
حدودی است که به او معرفی شده است. فوکو در جایی 
می گوید »ما فقط آن چیزی را  می دانیم که ساختار فکری 

یک عصر اجازه  فکر کردنش را به ما می دهد.«
ارتباطی نوین مانند  در دهه اخیر با گسترش رسانه های 
و  نفوذ  اعمال  در  دولت ها  قدرت  اینترنت،  و  ماهواره ها 

تربیت و بهنجارسازی سوژه های موردنظر خود دچار مشکل 
شده است. این مسئله به ویژه در »جوامع آکواریومی« که 
حاکمانش تالش می کنند کشور خود را به صورت تافته ای 
جدابافته از دهکده جهانی تعریف کرده و سوژه های مطیع 
برجای  منفی  تأثیر  بیشتر  دهد،  پرورش  را  خود  خاص 
گذاشته است و چنین دولت هایی را به دشمن اول اینترنت 

و ماهواره ها تبدیل کرده است.
شیوه  به  دیکتاتوری  اعمال  دیگر  امروز  جهان  در 
غیرممکن  و  محال  امری  گذشته  قرون  دیکتاتوری های 
به نظر می رسد و هیچ نظام سیاسی یا حاکمی این توان را 
ندارد که سوژه ها و ملت تحت حکومت خود را آنگونه که 
دلش می خواهد تحت مراقبت و تربیت خود داشته باشد. 
در جهان امروز ماهواره ها و شبکه های اجتماعی هستند که 
ملیت ها و مرزها را درنوردیده و به مهم ترین و تأثیرگذارترین 
ابزارهای بهنجارسازی و تربیت افراد در جوامع مختلف بدل 

گشته اند.حاال دیگر این شبکه های مجازی هستند که مرز 
میان هنجار و ناهنجار را تعیین می کنند، آنها هستند که 
اخالقیات، هنجارها، رسومات و شیوه زندگی افراد را فراتر 
از حکومت های ملی به نسل های جدید می آموزند. تأثیر 
]می توان  که  رسیده است  به حدی  اجتماعی  شبکه های 
ادعا کرد[ قدرت تربیتی آنها به مراتب بیشتر از خانواده ها، 
تلویزیون های ملی و نظام آموزش و پرورش در کشورهای 
مختلف است. در دنیای امروز تأثیر اینستاگرام و فیس بوک 
و تلگرام و تویتر بر روی جوان ایرانی یا آمریکایی به مراتب 

بیشتر از دولت ایران و آمریکاست.
و  »زاکربرگ«  دست  در  واقعی  قدرت  امروز  جهان  در 
دیگر صاحبان این شبکه های اجتماعی است که به راحتی 
دلخواه خود  به سمت  را  افکار عمومی جهانیان  می توانند 
حرکت دهند و دوست و دشمن را تعریف نمایند. حاال این 
شبکه ها هستند که به راحتی رئیس جمهور قدرتمندترین 

کشورهای جهان را سانسور کرده و به راحتی او را به انزوا 
بکشانند.

در سال های اخیر بسیاری از کشورها با هزینه های فراوان 
و شبکه های  ماهواره ها  قدرت  با  مقابله  به  سعی کرده اند 
اجتماعی بپردازند، اما در عمل همگی شکست خورده و 
به نظر  امروز  شرایط  با  نشده است.  عایدشان  خاصی  چیز 
نمی رسد دیگر حکومت یا دولتی بتواند خود را از تأثیرات 
این شبکه ها مصون بدارد و حاکمیت و قدرتی شبیه حتی 

چند دهه پیش را اعمال نماید.
این چیزی است که تمام حاکمان و حکومت های باهوش 
و  کرده اند  هماهنگ  آن  با  را  و خود  متوجه شده  جهان 
دیگرانی هم که متوجه نشده اند یا به مانند ترامپ ]پس از 
شکست و سانسور و تحمیل انزوای سخت توسط شبکه های 
اجتماعی[ و یا به شیوه هایی دیگر به زودی متوجه خواهند 

شد...

آیا دموکراسی یعنی حاکمیت صاحبان رسانه ها؟

یادداشت
دیروز عصر دخترم، چشم از صفحه گوشی برداشت و به من نگاه 

کرد و گفت: باباجان خبر خوب!
گفتم: چیه؟ گفت: قیمت طال و دالر پایین اومد! گفتم: باباجان 

حاال مگه چه اتفاقی قراره بیفته؟!
گفت: با این حساب قیمت تخم مرغ و گوشت و روغن و پوشک 

بچه و خودرو و گوشی و ... پایین میاد!
با ناراحتی بلند شدم و به حیاط رفتم؛ گوشه ای نشستم و سرم را 
میان زانوهام گرفتم، ... واقعاً چرا افق فکری فرزند من تا این حد 
پایین اومده و چرا فرزند من درگیر این مسائل حاشیه ای شده؟؟

به این فکر کردم که اآلن دختر اماراتی به شهر تمام هوشمند 
ساخت  به  کره ای  دختر  آن،  سه بعدی  چاپ  برنامه  و  دوبی 
اتومبیل خودران، دختر هندی به سود کالن و گردش مالی 
باالی استارت آپها، دختر سنگاپوری به اینترنت اشیاء، دختر 
روس به ایستگاه فضایی، دختر نروژی به هوش مصنوعی و دختر 
ژاپنی به ژن درمانی می اندیشند؛ اما دختر من درحالی که بر روی 
طالی سیاه قدم می زند باید به قیمت تخم مرغ و گوشت، صف 
روغن و قند، قرعه کشی خودروهای حلبی، فیلترینگ تلگرام و 
نوسان نرخ ارز و طال و ... بیندیشد و وقتی برای تفکر در مورد 

آینده خود و جامعه اش نداشته باشد.

تمام پیشرفتهای بشریت قبل از آنکه به واقعیت تبدیل شوند در 
ذهن افراد نقش می بندند.

»برادران رایت« اندیشه اوج را به پرواز بر فراز آسمان، »ادیسون« 
اندیشه روشنایی را به برق و »گراهام بل« اندیشه ارتباط را به 

تلفن تبدیل کردند.
پیشرفت هر جامعه ای به افق فکری آن جامعه بستگی دارد، 
مادامی که افق فکری فرزندان من محدود به مسائل حاشیه ای 

باشد، هیچ پیشرفتی حاصل نمی گردد.
چند دقیقه در ذهن خسته ام به دنبال مقصر می گردم؛ من، تو، 

او، ما، شما، آنها...

چه قدر من در تنزل افق فکری فرزندم نقش داشته ام؟؟
شرمنده  دخترم  به  رو  و  برمی گردم  اتاق  به  و  می شوم  بلند 
مرا  »فرزندم  اما محکم می گویم:  لرزان  باصدای  و  می ایستم؛ 

ببخش«
من از شما و دیگر فرزندان این سرزمین عذرخواهی می کنم که 

باعث شدیم این قدر افق فکری شما پایین بیاید!
مرا ببخش؛ مرا ببخش؛ مرا ببخش؛

نویسنده: موسی آروین کارشناس ارشد جامعه شناسی و 
عضو انجمن اسالمی معلمان استان خوزستان

سوم بهمن ماه 1399

نگهبان شب
 بعدازاینکه آقای حسین بازنشسته شد حضور او در خانه دائمی شد 
و انتقادات وی از همسرش به ویژه در مورد خانه و آشپزخانه و بحث و 
گفتگو و فریاد مکرر او برای چیزهای بی اهمیت و غیره زیاد بود. همه 

فامیل روزی که آقا حسین بازنشسته شد، نفرین می کردند.
ناراحت هستند،  او  از  آقای حسین متوجه شد که همه  بااین حال،   
بنابراین تصمیم گرفت راهی پیدا کند تا حضور خود را در خانه کاهش 
دهد. او با قدم زدن در پارک و مراکز خرید برنامه ای برای زندگی خود 

تنظیم کرد.
 او به طور هم زمان با یک خانم همکار ۳8 ساله مالقات کرد که درگذشته 

با او کار می کرد.
 او از وضعیت جدیدش برای خانم تعریف کرد.

خانم همکار به او گفت:
 گوش کن، من در خانه تنها هستم و شوهرم مدتها پیش درگذشت و 

من بچه ندارم... بیا باهم ازدواج کنیم!
 آقا حسین از این حرفا خوشش آمد و با خانم رفت و طبق شرع با او 

ازدواج کرد.
 صبح روز بعد، او به خانه بازگشت و همسرش از او پرسید:

 دیروز کجا بودی؟
 او پاسخ داد: »کار پیدا کردم  ...!«

 همسرش خوشحال شد زیرا می خواست از شر او خالص شه و گفت:
هم  اینطوری  کردی،  کاری  خوب  جوانی،  هنوز  شما  خوبه،  خیلی   

خودتان را مشغول میکنی و هم برای ما و شما خوبه.
 و طبق گفته: حرکت یک نعمت است!!

 اما شغل جدید شما چیست؟
 پاسخ داد: یک نگهبان شب

 اون بهش گفت:
 عالی، شغل پربرکتیه ...!

 فعال آقای حسین هر روز صبح خسته از شغل جدید خود از خانه همسر 
دومش برمیگرد و همسر اولش برایش صبحانه آماده می کند ... و بعد 
از صبحانه به او می گوید:  پیداس که شما خسته هستید، برو بخواب و 
استراحت کن شوهر عزیزم، بعدازظهر ناهار رو آماده میکنم و بیدارت 
میکنم تا به کار خود بیدار و قوی بری.  اینطوری آقای حسین، اعتبار و 
احترام خودش را پس گرفت و وقت خود را با چیزی مفید مشغول کرد.

 و به خانوادش نیز آرامش بازگشت.
 امیدوارم هرکسی دچار مشکلی شبیه این شود، از تجربه آقای حسین 

بهره مند شود ...
 با احترام اداره امور بازنشستگان ...

 اخبار کوتاه داستان

آقای آرش شهرت یاوری نام پدر محمد به شناسنامه 68 صادره از رامهرمز درخواستی به خواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدربزرگم مرحوم عباس شهرت یاوری به شناسنامه 
3070 صادره رامهرمز در تاریخ 1386/06/25 در اهواز اقامتگاه ----- فوت ورثه اش عبارتند از1- 
متقاضی: محمد یاوری فرزند عباس به ش ش 138 و کد ملی 191003666 متولد 1324/09/04، 2- 
بهمن یاوری فرزند عباس به ش ش 97 و کد ملی 1911048139 متولد 1338/06/01، 3- صدراله یاوری 
فرزند عباس به ش ش 13 و کد ملی 1911060155 متولد 1341/06/01، 4- بهرام یاوری فرزند عباس 
به ش ش 124 و کد ملی 1911014625 متولد 1328/03/05، 5- فریدون یاوری فرزند عباس به ش ش 
164 و کدملی 1911035061 متولد 1334/10/01)پسران متوفی(، 6- قمر یاوری فرزند عباس به ش ش 

78 و کدملی 1910998095 متولد 1322/07/14 )دختر متوفی( والغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

شماره: 12/756 الف/م
تاریخ: 1399/11/08

کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حرص وراثت

آقای آرش شهرت یاوری نام پدر محمد به شناسنامه 68 صادره از رامهرمز درخواستی به خواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدر پدربزرگم مرحوم غالمحسین شهرت یاوری 
بشناسنامه 1460 صادره رامهرمز در تاریخ 1333/09/15 در رامهرمز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
متولد   1910014648 ملی  کد  و   1463 ش  ش  به  غالمحسین  فرزند  یاوری  احمد   -1 از  عبارتند 
متولد  و کد ملی 191004631  به ش ش 1462  فرزند غالمحسین  یاوری  1304/04/15، 2- رمضان 
1302/09/16، 3- عباس یاوری فرزند غالمحسین به ش ش 3070 و کد ملی 1910030716 متولد 

1298/03/10)پسران متوفی( والغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره: 12/757 الف/م

تاریخ: 1399/11/08
کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حرص وراثت

پاسداران- کوچه شهید قیصری  رامهرمز- خیابان  اله ساکن  نوذری فرزند سیف  آقای جعفر 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه نقد به میزان 60/000/000 میلیون ریال به شماره 698/1/98 به 
طرفیت بهرام احمدی فرزند قنبر ساکن مجهول المکان به این شعبه ارجاع و به کالسه 698/1/98 
حقوقی ثبت و برای روز 1399/12/17 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده است و چون خوانده 
مجهول المکان می باشد بنا به درخواست خواهان تقاضا نموده که به وسیله انتشار آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1371 آگهی شود 
که از مفاد دادخواست در روز و ساعت معین رسیدگی خوانده مطلع گردد. و در این شورا جهت 
رسیدگی حاضر شود در صورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگی و صدور حکم مقتضی را صادر 

خواهد نمود.
شماره: 12/743 الف/م

تاریخ: 99/11/5

کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی ابالغ دادخواست و ضامئم وقت  دادرسی

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست زیبا دهقان آزاد بطرفیت------ قرار تحریر ترکه 

مرحوم/مرحومه رقیه محمدی فرزند مصطفی در شورای حل اختالف دو صادر و وقت اجرای قرار مورخ 

1399/12/09 ساعت 10 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین 

به متوفی و کسانی دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل 

این شورا واقع در شهرستان رامهرمز حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.

شماره: 12/744 الف/م

تاریخ: 1399/11/06

کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه

آقای پژمان شهرت حاجی زاده، نام پدر سیدال بشناسنامه 1775 صادره از رامهرمز درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم زاده شهرت موسوی 
رامهرمز  دائمی  اقامتگاه  رامهرمز  در   99/06/28 تاریخ  در  باغملک  صادره   29 بشناسنامه 
ملی  کد   1775 ش  ش  سیدال  فرزند  حاجی زاده  پژمان  متقاضی   -1 از  عبارتند  ورثه اش  فوت 
کدملی  و   2 ش  ش  سیدال  فرزند  حاجی زاده  سیاوش   -2  ،1360/06/01 متولد   1911165348
1911528785 متولد 1351/01/04، 3- کیامرث حاجی زاده فرزند سیدال ش ش 12703 و کدملی 
1910127132 متولد 1353/05/02، 4- فرامرز حاجی زاده فرزند سیدال ش ش 12704 و کدملی 
بابک حاجی زاده فرزند سیدال ش ش 12705 و کدملی  1910127140 متولد 1354/06/03، 5- 
1910127159 متولد 1356/04/01 )پسران متوفی(، 6- زیور حاجی زاده فرزند سیدال ش ش 298 
و کدملی 1910515876 متولد 1345/06/10، 7- مرضیه حاجی زاده فرزند سیدال ش ش 300 و 
و   299 فرزند سیدال ش ش  کشور حاجی زاده   -8 ،1349/05/02 متولد  کدملی 1910515892 

کدملی 1910515884 متولد 1347/07/01 )دختران متوفیه( والغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

شماره: 742/ 12 الف / م
تاریخ: 99/11/05

کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

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

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند، برابر ماده3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد.
امالک واقع در بخش 1 رامهرمز

1. آقای بیژن بصیریان فرزند علی اکبر دارای کدملی 1911083971 بشناسنامه 134 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری – مسکونی  به مساحت 87/19 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 35 اصلی و اعیان 1 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار بسیج  
عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز ورثه ابراهیم امین و غیرو و اعیان از مالکیت رسمی احمد اسکندری احدی از ورثه کیان اسکندری.

2. آقای محمدخون شیخ فرزند خونعلی دارای کدملی 1910638625 بشناسنامه 534 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 252/20 مترمربع قسمتی از پالک 1102 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی رمضان علی 
سماعی باغبدرانی.

3. خانم معصومه لرکی فرزند خداداد دارای کدملی 1911785680 بشناسنامه 5712 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 147/07 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1185 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی سلمان فارسی خریداری شده از مالکیت رسمی 
شهین هرمزی نژاد.

4. آقای محمد راشدی نسب فرزند مزبان دارای کدملی 1911723286 بشناسنامه 6 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک 1203 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان شهید آوینی خریداری شده از مالکیت رسمی تاج الملوک 
منصوری.
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5. آقای ابوالفضل بوری پور فرزند علی دارای کدملی 4819721437 بشناسنامه 540 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/64 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی طالقانی یک خریداری شده از مالکیت رسمی حفیظ اله سرکاکی.

6. آقای مسعود بهوندی اصل فرزند راه خدا دارای کدملی 1840156872 بشناسنامه 16969 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/50 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی سیدحسین موسوی.
7. آقای قدرت اله حافظی پور فرزند شکراله دارای کدملی 1910854840 بشناسنامه 3130 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 222/37 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان خریداری شده از مالکیت رسمی علی اصغر 

خواجوی.
8. آقای محمدرضا فلسفی نژاد فرزند محمدجعفر دارای کدملی 5999718147 بشناسنامه 5741 صادره از بهمئی گرمسیری نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/44 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی طالقانی یک خریداری شده از مالکیت رسمی 

عنایت اله دهقان احدی از ورثه فاطمه سلطان صمیمی.
9. آقای امامقلی زرین مهر فرزند رضا قلی دارای کدملی 4819486683 بشناسنامه 2865 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه شهید رضا زاده خریداری شده از مالکیت رسمی ماشاله خواجوی.

10. خانم پریجان آبشتن فرزند خداکرم دارای کدملی 4819635824 بشناسنامه 799 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/10 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی طالقانی خریداری شده از مالکیت رسمی خدارحم کمائی.
11. آقای حبیب اله جانی پور فرزند محمدحسین دارای کدملی 4818915025 بشناسنامه 9637 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/20 مترمربع قسمتی از پالک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی نجف غریب 

نسبت به 187 متر مربع و مالکیت رسمی یداله نصیری نسبت به 37 مترمربع.
12. آقای کرامت جمالی نسب فرزند کریم دارای کدملی 4819347721 بشناسنامه 1090 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 263/50 مترمربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جوی آسیاب جنب مسجد محمدرسول اهلل خریداری 

شده از مالکیت رسمی رضا ثابتی.
13. آقای قاسم محمدموسائی فرزند ابوالقاسم دارای کدملی 4819285424 بشناسنامه 946 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 161/56 مترمربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جوی آسیاب خریداری شده از مالکیت رسمی 

کلیه ورثه رضا ثابتی.
14. خانم صبرگل موسوی فرزند فریدون دارای کدملی 4819359444 بشناسنامه 172 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/79 مترمربع قسمتی از پالک چهار اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان طالقانی غربی خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه ناصر 

کالنترهرمزی.
15. آقای فرامرز بهمئی فرزند غالمحسین دارای کدملی 4819447688 بشناسنامه 1359 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103 مترمربع قسمتی از پالک چهار اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان پاسداران خریداری شده از مالکیت رسمی رضا ثابتی.

16. آقای محسن بروشان فرزند نادر دارای کدملی 1900159775 بشناسنامه 1900159775 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/56 مترمربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام خریداری شده از مالکیت رسمی صغری 
سرکهکی.

17. آقای عزیز صفائی فرزند مرتضی دارای کدملی 4818877697 بشناسنامه 3909 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 292/26 مترمربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان پاسداران عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی 
خدیجه قیصری احدی از ورثه عزیزخون قیصری موگرمون و اعیان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.

18. خانم زینب لطیفی فرزند صفر دارای کدملی 1756931070 بشناسنامه 16342 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/55 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان ادهم عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر 
خواجه هرمزی و اعیان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.

19. آقای حجت اله فتاحی نسب فرزند علمدار دارای کدملی 1911739662 بشناسنامه 1112 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک 58 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان ارشاد خریداری شده از مالکیت رسمی 
سیدمحمدزاهد موسوی اول.

20. خانم فاطمه پابرجا فرزند موسی دارای کدملی 4819977547 بشناسنامه 1717 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/60 مترمربع قسمتی از پالک 773 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جوی آسیاب خریداری شده از مالکیت رسمی سیدمحسن میرساالری.
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21. آقای منصور زارع پور فرزند عبداله دارای کدملی 1911057057 بشناسنامه 4 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه چهار دانگ از ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 143/39 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت رسمی 
حبیب اله زارع پور احدی از ورثه عبداله زارع پور.

22. آقای منصور زارع پور فرزند عبداله دارای کدملی 1911057057 بشناسنامه 4 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه چهار دانگ از ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 207/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت 
رسمی عبداله زارع پور.

23. خانم فاطمه آرزم فرزند احمد دارای کدملی 1911546228 بشناسنامه 23 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/65 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان پلیس خریداری شده از مالکیت رسمی سیدمحمدرحیم موسوی احدی 
از ورثه سیدزاهد موسوی.

24. خانم آذر مومبینی فرزند حیدر دارای کدملی 1840175907 بشناسنامه 18872 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 58/30 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی غالمرضا محمدنژاد 
احدی از ورثه حاجی محمدنژاد.

25. خانم آذر مومبینی فرزند حیدر دارای کدملی 1840175907 بشناسنامه 18872 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 165/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی خدیجه محمدنژاد 
احدی از ورثه حاجی محمدنژاد.

26. آقای راه خدا پویا فرزند محمدرضا دارای کدملی 4819324764 بشناسنامه 1071 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/50 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه سهراب بایمانی.
27. خانم بیگم جان جاهی زاده فرزند سیداسماعیل دارای کدملی 5999658217 بشناسنامه 231 صادره از دهدشت نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 131/10 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید ترکی خریداری شده از مالکیت رسمی 

مهرداد و عبداله کالنترهرمزی ورثه محمدتقی کالنترهرمزی نسبت به 4 دانگ و از مالکیت رسمی ورثه ابراهیم امین نسبت به 2 دانگ.
28. خانم فاطمه امیری فرزند فرج اهلل دارای کدملی 1911067222 بشناسنامه 241 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت 62/70 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه ابراهیم دهقان.

29. خانم کشور ابوالفارسی فرزند احمد دارای کدملی 1910599301 بشناسنامه 338 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه سه سهم از پنج سهم ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 202/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از 
مالکیت رسمی قربانعلی و فتحعلی باغبانی.

30. آقای علی رضا احمدی راد فرزند علی همت دارای کدملی 1900611562 بشناسنامه 0 صادره از رامهرمز نسبت به عرصه دو سهم از پنج ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 202/45 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از 
مالکیت رسمی قربانعلی و فتحعلی باغبانی.

31. آقای سجاد آذرکمند فرزند نوروز دارای کدملی 4819884001 بشناسنامه 6021 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/05 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی فرخ روز خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه ابراهیم جعفری.
32. آقای محمدعلی عزیزی فرزند قربانعلی دارای کدملی 1911183109 بشناسنامه 1294 صادره از رامهرمز نسبت به دو دانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 1071/50 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بنه آخوند خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه ورثه 

ابراهیم امین.
33. خانم مهسا صفری فرزند علی دارای کدملی 1900305501 بشناسنامه 1900305501 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248/75 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی سلمان فارسی خریداری شده از مالکیت رسمی شاهین زبیدی.

34. آقای ابوالحسن ممبینی فرزند محمد دارای کدملی 4819310062 بشناسنامه 703 صادره  از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 203/40 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز فرخ روز خریداری شده از مالکیت رسمی مریم عوضی ورثه 
خلف عوضی.

35. آقای فاضل زبیدی فرزند حمید دارای کدملی 1910578762 بشناسنامه 996 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 107/96 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولی عصر خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه ورثه ابراهیم 
امین نسبت به دو دانگ و از مالکیت رسمی نصراله کیانی هرمزی نسبت به چهار دانگ.

36. خانم سحر نیری فرزند حسنعلی دارای کدملی 1971537039 بشناسنامه 1707 صادره از مسجد سلیمان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/09 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم روبروی بیمارستان مادر ازمالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
37. آقای اسحاق بایمانی فرزند محمدحسین دارای کدملی 1910240648 بشناسنامه 280 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 406 مترمربع عرصه قسمتی از پالک یک اصلی و اعیان 92 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری شده از 

مالکیت رسمی عبدالحمید بایمانی.
38. بیژن خضری فرزند سیف اله دارای کدملی 1911655418 بشناسنامه 1 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 293/50 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی علی سماعی باغبادرانی.

39. آقای شمال حسینیان فرزند سیدفالح دارای کدملی 1910591203 بشناسنامه 660 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/15 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید رجائی خریداری شده از مالکیت رسمی هوشنگ اعتصامی 
منش احدی از ورثه علی کرم وارش.

40. آقای ابراهیم بهوند یوسفی فرزند ابول دارای کدملی 1911001809 بشناسنامه 18 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13332/79 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
41. آقای ابراهیم بهوند یوسفی فرزند ابول دارای کدملی 1911001809 بشناسنامه 18 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2782/80 مترمربع قسمتی از پالک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری از مالکیت رسمی قمر بهوندی 

نسبت به 1783 و نسبت به 1000 مترمربع از مالکیت رسمی خدیجه بهوند.  
42. آقای فاضل خالدی فرزند عبدعلی دارای کدملی 1911902725 بشناسنامه 35 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/85 مترمربع قسمتی از پالک 12 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی محمدعلی رخشانی 

نسب.
43. آقای تورج رحمتی فرزند غالمعلی دارای کدملی 1750927721 بشناسنامه 16378 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/50 مترمربع قسمتی از پالک 42 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم فاز 6 فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی 

سیدغالمرضا و سیدروح اله موسوی.
44. آقای علی پاتش فرزند راه علی دارای کدملی 4819297341 بشناسنامه 382 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/96 مترمربع عرصه قسمتی از پالک دو اصلی و اعیان 63 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید رجائی عرصه خریداری شده 

از مالکیت رسمی محمد شهماروند احدی از ورثه حسین شهماروند و اعیان از مالکیت رسمی ورثه عیسی ابوالفارسی.
45. خانم فاطمه قاسمی فرزند حسین دارای کدملی 1881152219 بشناسنامه 495 صادره از شوشتر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/57 مترمربع عرصه قسمتی از پالک دو اصلی و اعیان 127 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت 

رسمی ورثه عبدالغفار دیده بان.
46. آقای منصور تری زنگنه فرزند نجیم دارای کدملی 1910419435 بشناسنامه 696 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 176/50 مترمربع قسمتی از پالک 145 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز چهار راه مقداد خریداری شده از مالکیت رسمی 

فرخنده دهقان احدی از ورثه ابراهیم دهقان.
اگهی های اصالحی برابر آرای اصالحی

امالک واقع در بخش 1 رامهرمز
47. آقای علی رضا کریم زاده فرزند حمداله دارای کدملی 1911105280 بشناسنامه 62 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12/20 مترمربع قسمتی از پالک 429تا422 – 431تا432 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری شده از مالکیت رسمی 

عبدالستار صاحب زاده ورثه عبدالنبی صاحب زاده.))در رای صادره قبلی پالک مورد تقاضا اشتباه قید گردید، که بموجب رای اصالحی اصالح گردید.((
امالک واقع در بخش 3 رامهرمز

48. قای/خانم حمید نژادخمیسی فرزند بدیر بشماره شناسنامه 723 کدملی 1910591831 صادره از مرکزی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 315/10 مترمربع قسمتی از پالک دو  اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس لرکی آباد پشت کارگاه بلوک زنی خریداری شده ازمالک رسمی عصمت صفرپور 
ورثه اسداله صفرپور بهبهانی  .)) در رای صادره قبلی پالک مورد تقاضا اشتباه قید گردید، که بموجب رای اصالحی اصالح گردید.((

شاهینی فر، رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/20

12/729/الف/م

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

مجید فروتن متولد سال ۱۳۲۵ بود که از شاعران نوگرای خطه جنوب 
محسوب می شد. چاپ آثار فروتن در نشریات معتبر دهه های چهل و پنجاه، 

نقش مؤثری بر شاعران جوان و شعر جوان جنوب داشته است.
مجید فروتن در کنار شاعرانی چون هوشنگ چالنگی از جمله شاعران 
نوگرای دهه چهل بود که به گروه ها و نحله های آوانگارد شعر آن روزگار 
پیوند می خورد. او شاعری یود که بنا به گفته ها و نوشته های بسیاری از 
منتقدان در روند فکری شاعران »موج ناب« تأثیر گسترده داشت و شاعران 
موج ناب برخی از ویژگی های شعری خود را از شعر او وام گرفته بودند. 
سادگی بیان به دور از بازی های رایج زبانی از ویژگی های شعر موج ناب 

ایران بود که فروتن در آن تنفس می کرد.
گرچه مجید فروتن تا مدت ها از انتشار کتاب سر باز زد، اما منتقدان همواره به 
نقش او و نیز آموزه های تئوریک او و امثال هوشنگ چالنگی، واقف و معترف 
بوده اند. مجید فروتن خود نیز در مصاحبه ای به چگونگی این حضور و نحوه 
انتقال این آموزه ها به کانون های شعری جنوب اشاره دارد و معتقد بود که 
خانه تکانی در شعر امروز و حرکت های غیرنیمایی با شعر آنان آغاز شده است: 
»تمام شاعرانی که عناوین گوناگونی از قبیل »دیگر«، »ناب«، »گفتار« و غیره 
مدون کرده اند، شعرشان ریشه در شعر همین چند شاعر که نام کامل آن ها 
را یک بار دیگر تکرار می کنم، دارد و من نه تنها از ریشه بلکه می توانم از تنه و 
شاخ و برگ هم حرف بزنم: بیژن الهی، هوشنگ چالنگی، بهرام اردبیلی، پرویز 
اسالم پور، محمود شجاعی، فیروز ناجی، رضا زاهد، علی موالنا و کم تر از همه 
خودم. به خوبی به یاد دارم که حرکت تازه شعر فارسی توسط چالنگی، من و 
بعدها بهمن شاکری به صورت تشریحی و تعریفی از تهران به مسجدسلیمان 
و شاعران این شهر انتقال یافت./ تضییع حق دیگران آن هم در عالم هنر و 
ادبیات کار خوشایندی نیست... فکر می کنم که دوستان من از یک وجدان 
جمعی سخن می گویند و دعوایشان تنها به خودشان برنمی گردد و... وقتی که 
می گویند من! منظورشان دیگران به عالوه ی خودم است.}...{ چه عیبی دارد 
که انسان کاری را که انجام می دهد بگوید پیش از من کس دیگری هم این 
کار را انجام داده و من از او یاد گرفته ام ولی من همان کار را بهتر انجام داده ام. 
حال آنکه چنین نیست و مقلد با همه این تفاصیل از مقلد ضعیف تر است. اصل 
از فرع حتی قوی تر هم می باشد. چنین نیست که شاعران نسل ما چارچوبی 
را پرداخته باشند و شاعران بعد از ما آن چارچوب را آذین داده باشند. همه جا 
فرع را از اصل ضعیف تر ارائه داده اند و همین است که دل آدمی را می آزارد 
و بدتر از آن وقتی که از سرچشمه نیز هیچ یادی نکنند از همین دل خون 

بچکد... راست است که گفته اند: روزگار حافظه ندارد«.
او، بامداد روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه  ۱۳۹۲ در فارسان استان چهارمحال و 

بختیاری درگذشت و در کوهرنگ به خاک سپرده شد.
در پی درگذشت مجید فروتن، شاعر پیشکسوت جنوب، سیدعلی صالحی 

یادداشتی در رثای او نوشت.
سیدعلی صالحی می نویسد: هر دوست که از این جهان می رود، پاره ای از 
جاِن ما را با خود می بََرد. همین است که در مسیِر سفر به ساحِت زندگی 
ذره ذره مرگ را تجربه می کنیم. تا هنگاِم واقعه، بلند... در آخرین نفس 
بگوییم: »آه... راحت شدم! همه ما در حال تمرین و ترانه ایم... برای آن سفر 
بی بازگشت. او زیرک تر است که در این واگشت الَجَرم از دیگران پیش 
می افتد! صبح دوشنبه است. بیست وهفتم آبان. خسته نگاه می کنم: پیامکی 
رسیده از جنوب: مجید هم رفت، فروتن! عجب، مجید... تو هم ما را جا 
گذاشتی به این جهان پشیمان!؟ شاعِر جنوِب همه حیاِت من، ماه، آموزگار، 
عزیز! چقدر بی فرصت زیسته ایم در این گره بَنِد پُر گریوه. اصال فرصت 
نیست. حاال که محکوم به زندگی شده ایم، باید کار کنیم: کار و کار و کار...! 
همه برای بلوِغ انسان، همه برای امید، همه برای تکلِم عشق! برمی خیزم، 
رو به کوه های بختیاری، دورادور، در دلم »گاه گریو« می خوانم برای مجیِد 
ماه، مجیِد قانع، مجیِد سربلند که به گونه ای فارغ از عاداِت روزگار... شاعر 
بود. واقعاً شاعر بود. باری... مرگی از این دست دانا و از این راه... رهایی آور 
نصیِب هرکسی نمی شود. باید سخت شاعر باشی به این بادیه تا باران برای 
بوسیدِن مزارت ببارد. من هم می بوسمت مجیِد همه ما! تا دیدار...! سخت 

است، اما آسان!«
از مجید فروتن مجموعه شعری به همت انتشارات مرید در سال ۱۳۷۹ 
منتشر شد. مجموعه شعر »صدای دیگر« هم گزیده ای از آثار منتشرشده او 

در دهه های چهل و پنجاه بود.
دست نوشته های منتشرنشده از زنده یاد مجید فروتن:

این نوشته ها شامل سی وچند صفحه در خصوص تاریخ سرزمین بختیاری 
است که فروتن از زاویه دیگری تاریخ کهن سرزمین بختیاری را از دوران 
باستان با نثری زیبا روایت می کند و به حماسه های اساطیری ایران پیوند 
می زند. قصد داشت به صورت کتاب منتشر نماید اما ظاهراً ناتمام ماند یا 

ادامه آن جای دیگری است.
- نمونه ی اشعار:

»دریا پری«
اکنون زمان آرمیدن

بر بال های یک دریاست.
اکنون دلم

تپیدن فرداست.
می بینمش

بر بال های سبز دو کبوتر دارد سپید
با هاله ای به رنگ چشمان.

می بینمش
گاهی بر آب و

دستی بر آسمان
اکنون دلم تپیدن دریاست.

»ماندن و بودن«
)همیشه ماندن – ای کوه!-

همیشه بودن نیست.(
با کوه ماه گفت.

ز اندوه استوار
با ماه کوه گفت:

)اما همیشه ماندن و بودن
میراث جاودانه خاک است(

)۳(
دیر زمانی چنین بودم

ستاره ای به دستم از نم رؤیا خیس
حال که می خواهم زندگانی را 

سایه ای باشم
غم مردگانم نیست

میان ابروها چه چیز می افتد
وقتی نگاه از آسمان مالل می گیرد

تنها تو باش که فرداها
اگرچه بی خورشید

با نام تواند.

حکایت جالبی که در این بخش می خوانید مجادله 
شمس و موالنا در مورد پیامبر می باشد که موالنا با 
صراحت تمام بزرگی و شأن و مقام پیامبر را به وی 

اثبات می کند.
- ماجرا و جزئیات حکایت موالنا و شمس تبریزی

از  موالنا،  به  معروف  بلخی  محمد  جالل الدین 
مشهورترین شاعران ایران زمین است که در دوران 
حیات به القابی مانند »جالل الدین«، »خداوندگار« و 
»موالنا خداوندگار« نیز نامیده می شده است. مولوی 
در طول زندگی شصت وهشت ساله خود با بزرگانی 
همچون محقق ترمذی، شیخ عطار، کمال الدین عدیم 
و محی الدین عربی آشنا شد و از آنان بسیار آموخت 
اما هیچکس مانند شمس تبریزی در زندگی موالنا 
تأثیرگذار نبوده است. موالنا ماهی است که خورشید 
در  قصه پردازان  است.  نمایان  او  زندگی  در  شمس 

مورد دیدار شمس و موالنا حکایتها گفته اند،
- دوستی موالنا و شمس و تولد دوباره موالنا

روزی شمس به مجلس موالنا که در آن موالنا در 
حال سخنرانی بود، وارد شد. او از موالنا که در کنارش 

چند کتاب وجود داشت، پرسید، این ها چیست؟
موالنا جواب داد: قیل وقال است.

شمس می گوید: تو را با این ها چه کار است و کتاب ها 
را داخل حوضی که در آن نزدیکی می اندازد.

کتاب ها  این  از  برخی  درویش  ای  موالنا می گوید: 
یادگار پدرم و نسخه منحصربه فرد و نایاب است.

شمس تبریزی دست در آب فروکرده و کتاب ها را 
این که کتاب ها ذره ای  از آب خارج می کند، بدون 

خیس شده باشند.
موالنا با تعجب می پرسد، این چه سّری است؟

شمس جواب می دهد:
این ذوق و حال است که تو را از آن خبری نیست. 
اینگونه حال موالنا تغییریافته و درس و بحث را کنار 
گذاشته و به شوریدگی روی می آورد و تولدی دوباره 
می یابد؛ و اینگونه بود که موالنا با شمس تبریزی 
آشنا شد و این آشنایی زندگی اش را زیر و رو کرد تا 
جایی که درس و وعظ را کنار گذاشت و به عرفان، 
شعر، رقص و موسیقی روی آورد و دانش ظاهری اش 
را کنار گذاشت و به معرفتی باطنی دست یافت که 

هرکسی را توانایی درکش نبود.
- داستان آموزنده »شمس و موالنا«

به آنچه مینازی جز یک سراب نیست
روزی موالنا، شمس تبریزی را به خانه اش دعوت 
کرد. شمس به خانه ی جالل الدین رومی رفت و پس 
از این که وسایل پذیرایی میزبانش را دید از او پرسید: 

آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟
موالنا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوار هستی؟!

شمس پاسخ داد: بلی.
موالنا: ولی من از این موضوع اطالع نداشتم!!
ـ حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن.

ـ در این موقع شب، شراب از کجا گیر بیاورم؟!
ـ به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند.

- با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت.
- پس خودت برو و شراب خریداری کن.

- در این شهر همه مرا می شناسند، چگونه به محله 
نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟!

ـ اگر به من ارادت داری باید شراب تهیه کنی زیرا 
من شب ها بدون شراب نه می توانم غذا بخورم، نه 

صحبت کنم و نه بخوابم.
به  با خرقه ای  داشت،  ارادت  به شمس  مولوی که 
دوش و شیشه ای بزرگ به دست و به سمت محله 

نصاری نشین راه می افتد.
زمانی که مردم موالنا را در آن محل دیدند، حیرت 
که  دیدند  آنها  پرداختند.  وی  تعقیب  به  و  کردند 
شراب  شیشه ای  و  شد  ای  میکده  داخل  مولوی 
خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده 

خارج شد.
هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی 

از مسلمانان ساکن آنجا، در قفایش به راه افتادند 
و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد تا این که 
مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن 
بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می کردند رسید. 
در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت 
حضور داشت فریاد زد:«ای مردم! شیخ جالالدین که 
هر روز هنگام نماز به او اقتدا میکنید به محله نصاری 
نشین رفته و شراب خریداری نموده است.« آن مرد 
این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم 
مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد:«این منافق که 
ادعای زهد میکند و به او اقتدا میکنید، اکنون شراب 
خریداری نموده و با خود به خانه میبرد!« سپس بر 

صورت جالالدین رومی آب دهان انداخت و طوری 
بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش 
افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند و به ویژه 
زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده 
نمودند یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را 
با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و درنتیجه 
خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا 
به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید 
و فریاد زد:«ای مردم بی حیا! شرم نمی کنید که به 
مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری میزنید، این 
شیشه که میبینید حاوی سرکه است زیرا که هر روز 

با غذای خود تناول میکند«.

رقیب مولوی فریاد زد:«این سرکه نیست بلکه شراب 
است«.

شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه ی 
مردم ازجمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه 
ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی 

جز سرکه نیست.
به پای  را  خود  و  کوبید  خود  سر  بر  مولوی  رقیب 
مولوی انداخت، دیگران هم دست های او را بوسیدند 
و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای 
چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم 

کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟
شمس گفت: برای این که بدانی آنچه به آن مینازی 
جز یک سراب نیست، تو فکر میکردی که احترام 
در  ابدی،  ایست  سرمایه  تو  برای  عوام  مشت  یک 
تصور یک شیشه شراب  با  دیدی،  که خود  حالی 
صورتت  به  دهان  آب  و  رفت  بین  از  آن  همه ی 
انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل 
می رساندند. این سرمایه ی تو همین بود که امشب 
باد رفت. پس به چیزی  بر  دیدی و در یک لحظه 
متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین 
نرود. )کتاب مالصدرا. تالیف هانری کوربن. ترجمه 

و اقتباس ذبیح اهلل منصوری(
- حکایت دیگر از موالنا و شمس: »محمد )ص( 

برتر است یا بایزید بسطامی؟«
روزی جالل الدین با جمع مریدان، سوار بر اسب، از 
بازار قونیه می گذشت، درویشی ندا کرد که: موالنا، 
مرا سؤالی است، گفت: بازگوی تا به جواب آن همه 
بهره گیرند، گفت محمد برتر بود یا بایزید بسطامی؟ 
موالنا گفت: این چه جای سؤال است؟ که بایزید از 
امت محمد بود و مقام سلطانی از تاج پیروی احمد 
داشت. درویش گفت: چون است که محمد با حق 
چنانکه  را  )تو  معرفتک«  حق  عرفناک  »ما  گفت 
گفت:  بایزید  و  نشناختم(؟  توست  مقام  شایسته 

»سبحانی ما اعظم شانی.
نیست اندر جبه ام اال خدا«

چند جویی در زمین و در سما؟ »مثنوی«
موالنا فرو ماند و گفت: درویش، تو خود بگوی. گفت: 
اختالف در ظرفیت است که محمد را گنجایش بیکران 
بود، هر چه از شراب معرفت در جام او می ریختند 
همچنان خمار بود و جامی دیگر طلب می کرد؛ اما 
بایزید به جامی مست شد و نعره برآورد: شگفتا که 

مرا چه مقام و منزلتی است! سبحانی ما اعظم شانی!
موالنا از هیبت آن سؤال نعره ای بزد و بی هوش شد 
و تا یک ساعت رصدی خفته بود و خلق عالم در آن 
جایگاه هنگامه شد و چون از عالم غشیان به خود 
آمد، دست موالنا شمس الدین را بگرفت و پیاده به 
مدرسه خود آورده، در هجره ای در آمدند تا چهل 
بعضی  ندادند.  راه  را  آفریده ای  هیچ  به  تمام  روز 
گویند: سه ماه تمام از هجره بیرون نیامدند. حضرت 
موالنا می گوید: چون موالنا شمس الدین از من این 
سؤال را بکرد، دیدم که از فرق سرم دریچه ای باز شد 
و دودی تا قّمه عرش عظیم متصاعد گشت، همانا که 
ترک درس مدرسه و تذکیر منبر و صدارت مسند 

کرده و به مطالعه اسرار الواح ارواح مشغول شدم.

حکایت جالب و ماجرای آشنایی شمس و موالنا

اول: این که شیرازیها بانوانشون رو با پسوند یا پیشوند گل 
خطاب می کردند: گلدوسی، گلبهار گلنسا، گل باجی...
دوم: این که شیرازیها به هر چیز خوب می گن سرگل

با گل می نامیدند.  سوم: شیرازیها حتی بیماریها رو هم 
گل مژه...یا جیگرش گل زده

چهارم: شیرازیها روی میوه های خوب گل می گذاشتند و 
می گفتن گل سرسبد و به کسانی هم که خاص و خوب 

بودند می گفتند گل سرسبد...، فامیل.
پنجم: شیرازیها برای شمردن کتلت و شامی هم از معیار 

گل استفاده می کردند: یه گل شامی، یه گل کوکو
ششم: شیرازیها حتی برای ناراحت

به  گلی  می بردند:  کار  به  گل  واژه  هم  کسی  از  شدن 
گوشه جمالت

هفتم: شیرازیها به پسراشون هم می گن گل پسر
می کردند  انتخاب  که  چیز  هر  به  شیرازیها  هشتم: 
می گفتند  دیگه  فرهنگای  و  کردیم  گلچین  می گفتند 

دست چین
نهم: شیرازیها به هدیه دادن و هدیه گرفتن می گن گل 

دادن؛ مثال گل عروسی به جای هدیه عروسی
دهم: شیرازیها به میوه ای که لک می زنه و کمی خراب 

میشه می گن گل زده
تب  یا  گرما  از  که صورتش  کسی  به  شیرازیها  یازدهم: 

سرخ شده می گن صورتش گل انداخته.
خیلی  کسی  بگن  خوان  می  وقتی  شیرازیها  دوازدهم: 

خوبه می گن فالنی خیلی گله.
هنگام  بچینه«در  گل  رفته  »عروس  اصطالح  سیزدهم: 

عقد از فرهنگ شیراز است.
چهاردهم: شیرازیها وقتی کسی حرف زیبا و به موقعی به 

زبون می آوره به اون میگن »گل گفتی«
البته شومو دوست عزیز و محترم هم که این مطلب رو 

خوندی گل هستی
 شیرازیها فعال نیستن؟

حافظ،  انوشیروان،  اردشیر،  داریوش،  و  نیستیم  فعال 
نمازی،  دکتر  شوریده،  وصال،  قآنی،  مالصدرا،  سعدی، 
دکتر خدادوست و ... که هر کدوم یه شاهکارن و تو دنیا 

میدرخشن شیرازی هستن.
تنبل هستیم و کلم پلو و ساالد شیرازی رو با اون زحمت 

و ظرافت درست میکنیم...
به عنوان  همه  که  رو  شیرازی  پالوده  و  هستیم  تنبل 
و  میکنیم  درست  میشناسن  ایرانی  دسر  خوشمزه ترین 
جز شیرازیها هم کسی نمیتونه خوب درست کنه. مقدار 
یه مقایسه  با  برای درست کردنش الزمه  کاری هم که 

کوچولو با پالوده شهرای دیگه مشخص میشه.

از  که  میسازیم  رو  ایران  خاتم  بهترین  و  هستیم  تنبل 
صنایع دستی سخت و پر زحمته.

تنبل هستیم و باغ ارم، دلگشا و جهان نما ووو. بیش از 
افراد  یُمِن مهاجرت  به  بعد  باغ بزرگ ساختیم و  پنجاه 
غیر شیرازی از سایر نقاط کشور به شیراز، بجای باغ های 
میوه و ُگل و سبزه آپارتمان از اون باغ ها َسر برافراشت

تنبل بودیم و دولت شهرهای متمدن در کمور و زنگبار 
ووو در آفریقا ساختیم ...

تنبل بودیم و قطب اوله پزشکی ایرانیم ...
میدونن  قانعن،  حقشون  به  و  نیستن  حریص  شیرازیها 
باید از زندگی استفاده کنن، به اندازه کار میکنن، بقیه 
تالش  به  تظاهر  زندگی...  واسه  میذارن  رو  وقتشون 
نمیکنن. جالب اینجاست که از اونایی که خیلی ادعای 
تر  عقب  نباشن  جلوتر  اگه  میکنن،  پرکاری  و  زرنگی 

نیستن...
ما شیرازیا معروف به اینیم که همیشه خوابیم

خواب هستیمو اینا رو داریم، وای به روزی که از خواب 
بیدار شیم.

»به روی برگ زر باید نوشت:
که بهشت است شیراز«

خوشا شیراز و وضع بي مثالش
خوشا شیراز و وضع بي مثالش

خداوندا نگه دار از زوالش
ز رکن آباد ما صد لوحش اهلل

که عمر خضر مي بخشد زاللش
میان جعفرآباد و مصال

عبیرآمیز مي آید شمالش
به شیراز آي و فیض روح قدسي

بجوي از مردم صاحب کمالش
که نام قند مصري برد آن جا
که شیرینان ندادند انفعالش

صبا زان لولي شنگول سرمست
چه داري آگهي چون است حالش

گر آن شیرین پسر خونم بریزد
دال چون شیر مادر کن حاللش

مکن از خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتي خوش با خیالش

چرا حافظ چو مي ترسیدي از هجر
نکردي شکر ایام وصالش

شیرازیها از قدیم تا حاال چقدر در روح و فکر و گفتارشون زیبایی و لطافت وجود داشته، و داره

)4(
ماه

در چشمه سار گندم ها
چهره می شوید

رویاها خیس می گذرند
عشق من

پای بوته های طالیی رنگ
به خواب می رود.

جمع آوری و نگارش: لیال طیبی )رها(
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100 مکان دیدنی در ایران زمین که باید دید
قسمت یازدهم

جمع آوري و تالیف: کورش مقصودي
- پارك ملی تندوره:

از  درگز-  شهرستان  شمالی:  ورودي  دسترسی:  راههاي 
نوخندان تا زیارتگاه بابانستان به طول 12 کیلومتر- ورودي 
جنوبی: قریه اینچه کیکانلو تا پاسگاه شکر آب به طول 10 
کیلومتر- ورودي شرقی: از درگز تا پاسگاه چهلمیر به طول 
30 کیلومتر. پارك ملی تندوره که یکی از گسترده ترین 
مناطق تحت حفاظت کشورمان می باشد، در شمال خراسان 

رضوي و در شهرستان درگز واقع شده است.
پارك ملی تندوره که زمانی تفرجگاه و محل تفریح مردم 
و  زیباترین  از  بود،  قوچان  شهرستان  و  درگز  شهرستان 
عمیقترین دره های ژرف و پرشیب و تپه ماهورها بهره مند 
می باشد و از بهترین زیستگاهاي جانوران وحشی به ویژه 
پلنگ ایرانی، قوچ و میش اوریال میباشد، چنانچه صبح زود 
یا غروب در این منطقه باشید گله های کل و بز را می توانید 
بینید که در حال چرا می باشند. به طور دقیق تر باید بگوییم 
که این پارك در حوزه آبریز کشف رود و هریرود قرار گرفته 
است. موقعیت جغرافیایی این پارك سبب شده که جانوران 
وحشی بتوانند به راحتی در میان دره ها و تپه های آن ادامه 
حیات دهند. این پارك از یک سو بر روي ارتفاعات کپه داغ 
قرار گرفته و از سوي دیگر در جوار جلگه پست درگز و کویر 
قره قوم قرار دارد که همین امر دلیلی بر تنوع آب و هوایی 
این پارك شده است؛ گردشگران در قسمت های جنوبی 
پارك شاهد آب وهوای سرد و مرطوب هستند درحالی که 
اگر به قسمت های شمالی پارك بروند، شاهد آب و هوایی 
گرم می باشند. مرتفع ترین نقطه پارك در بخش جنوبی 
داراي ارتفاع 2586 متري بوده و پست ترین نقطه آن نیز در 
بخش شمالی قرار دارد که 884 متر می باشد. این پارك از 
تعداد زیادي کوه مرتفع و متصل به هم ایجادشده و رشته کوه 
مشخصی ندارد. از 7 گونه گربه سان ایرانی موجود تعداد 
5 گونه در این منطقه وجود دارد که شامل گربه جنگلی، 
سیاه گوش اوراسیا، پلنگ ایرانی، گربه پاالس و گربه دشتی 
می باشند. از دیگر حیواناتی که در بخش های مختلف پارك 
ملی تندوره دیده می شود می توان به بز، کل، بز وحشی، 
روباه قرمز، خرگوش بدون دم، قوچ و میش اوریال، گراز، 
رودك،  شغال،  وحشی،  گوسفندان  سنگی،  سمور  گرگ، 

کفتار و تشی اشاره کرد.
خزندگانی که در این پارك زیست می کنند شامل 6 گونه 
سوسمار و الك پشت، 4 گونه مار نیمه سمی، 9 گونه مار 
از  دیگر  برخی  می شوند.  مارسمی  گونه   5 و  سمی  غیر 
خزندگان هم در این مکان حضور دارند که درخطر انقراض 

هستند؛ قرقاول بال سفید، کفچه مار، هما و دال از این دسته 
می باشند. همان گونه که می دانید پرندگان براي ادامه حیات 
را  پارك  اطراف چشمه ها و حاشیه  یا  نواحی پست  خود 
ترجیح می دهند. در این پارك زیبا هم می توانید گونه های 
عقاب دشتی، سهره سینه سرخ،  نظیر  پرندگانی  بی شمار 
هدهد، کورکور، جغد، سارگپه پابلند، زردپره مزرعه، عقاب 
تیهو، عقاي طالیی،  قرقاول، کبک،  توکاي سیاه،  شاهی، 
بور،  گردن  کالغ  هما،  لیل،  ابلق،  کالغ  کرکس،  الیکایی، 
کوکر، کبوتر چاهی، بلدرچین معمولی، شبگرد بلوچی، مرغ 
حق، سار، زاغی، بادخورك کوهی، یاکریم، قمري، بادخورك 
معمولی، سسک، زنبورخور معمولی، قرقی، دم جنبانک ابلق، 
چکاوك طوقی، چکاوك آسمانی، چکاوك شاخ دار، دلیجه، 
سنگ چشم دم سرخ و پپت خاکی را مشاهده نمایید. این 
منطقه را می توان بهشت گیاهان دارویی نامید به گونه ای 
که اغلب پژوهش ها و تحقیق ها درزمینه گونه های گیاهی 
در این مکان انجام می شود. وجود درختان و درختچه ها 
در نقاط مختلف پارك، سبب تلطیف هوا نیز شده است. تا 
به امروز حدود 400 گونه گیاه در این مکان شناسایی شده 
که بخش چشمگیري از آن ها را گیاهان دارویی تشکیل 
می دهند. بخش قابل توجهی از منابع آبی این پارك را 31 
چشمه و 8 چاه موجود در آن تأمین می کنند. مهم ترین 
چشمه های موجود در این منطقه عبارت اند از: چرالق، قره 
لوکه، رف سو، چهلمیر، ادانه، باش تپه، رجبه، مدخان، بید، 
تندوره، ادانه و توغی که بیشترین میزان آب را چشمه های 
چرالق و چهل میر دارا هستند. بهترین زمان سفر فصول 

غیر سرد سال باالخص بهار می باشد.
- الموت

بین  این عرصه در منطقه کوهستانی  راههاي دسترسی: 
استان های مازندران، تهران، بخش مرکزي قزوین و رودبار 

شهرستان واقع شده است.
راه های ارتباطی منطقه، جاده آسفالت قزوین- الموت، جاده 
خاکی اکبرآباد و جاده بهرام آباد است که عمده ترین تردد از 
مسیر جاده قزوین - الموت است. بعد از طی فاصله 135 
کیلومتري بزرگراه تهران ـ قزوین به میدان ورودي استان 
تابلوهاي  میدان  این  در  میرسید.  مینودر  میدان  قزوین 

راهنما شما را به سمت الموت راهنمایی میکند.
الموت یکی از مکانهاي مهمی است که عالوه بر جاذبه های 
روایت  را  کشورمان  تاریخی  اتفاقات  از  بخشی  طبیعی، 
می کند. الموت منطقه ای در میان کوههاي البرز و در استان 
قزوین است. شاید اگر دژهاي الموت و لمبسر در این منطقه 
و  نبود  اینقدر شناخته شده  الموت  امروز  داشتند،  وجود 

کمتر کسی به آن سفر میکرد اَلَموت نام منطقه ای در استان 
قزوین است که خود متشکل از دو بخش الموت غربی و 
الموت شرقی در رشته کوه های البرز، واقع در شمال شرقی 
یکی از بخش های شهرستان قزوین در استان قزوین، جنوب 
مازندران و گیالن، باختر طالقان و خاور رودبار زیتون قرار 
دارد. عمده شهرت این منطقه به علت وجود دو دژ الموت 
و لمبسر در آن است. براي رفتن به الموت قبل از اینکه به 

قزوین برسید، باید وارد مسیر دیگري شوید.
این مسیر تا قلعه تاریخی الموت حدود 5/2 ساعت فاصله 
و  کوهستان  زیبایی  میشوید،  مسیر  این  وارد  وقتی  دارد. 
جاده آنقدر شما را مسحور میکند که ناچار هستید در میان 
راه توقف کنید و ساعاتی را در دل طبیعت سپري نمایید. 
در مسیر پر پیچ وتاب الموت نزدیک به پانصد روستا وجود 
دارد. این روستاها بسیار کوچک هستند و براي رفتن به آنها 
باید وارد راههاي فرعی شوید. روستایی به نام معلم کالیه 
در این مسیر قرار دارد که نسبت به دیگر روستاها بزرگتر 
است و بیشتر مسافران ملزومات خویش را از این روستا تهیه 
میکنند. روستاي معلم کالیه تا قلعه حسن صباح حدود سی 
به خاطر وجود  الموت  منطقه  دارد. شهرت  فاصله  دقیقه 
دو قلعه تاریخی است که قدمت یکی به قرن سوم هجري 
قمري و دیگري به دوران ساسانیان باز میگردد. این دو قلعه 
به عنوان  طرفدارانش  و  وي  توسط  صباح  زمان حسن  در 
پایگاهی نظامی مورداستفاده قرار گرفتند. قلعه الموت مقر 
اصلی حسن صباح، بنیان گذار فرقه اسماعیلیه بوده است. 
این دژ در شمال شرقی روستاي قصر خان و بر روي تپه ای 
قرار گرفته که حدود 2100 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 
در برخی نوشتارهای تاریخی آمده است که قلعه شبیه به 
یک شتر خوابیده میباشد. شیب تند قلعه و دره های عمیق 
از  فراگرفته اند  را  قلعه  اطراف  که  پرتگاه های خطرناکی  و 
مهمترین عوامل عدم دسترسی راحت به قلعه الموت بوده اند. 
به همین دلیل این دژ مناسب ترین پایگاه براي پنهان شدن 
است.  بوده  دشمنان  دیست  از  اسماعیلی  فرقه  طرفداران 
سرخرنگ  و  خاکستري  الموت  قلعه  اطراف  صخره های 
هستند و ابهت قلعه را دو چندان کرده اند. باقیمانده بنا در 
سال 1381 در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
اصلیترین پایگاه اسماعیلیان بعد از قلعه الموت، دژ لمسر بوده 
است. این دژ که در دوره ساسانی ساخته شده، در قسمت 
الموت غربی قرار دارد. بعد از تسلط حسن صباح بر روي 
دژ لمسر، وي کیابزرگامید را حاکم این قلعه کرد. لمسر به 
معنی روي بوته است. قلعه لمسر با شهر رازمیان حدود سه 
کیلومتر فاصله دارد. قلعه در جایی بنا شده که وجود دره های 
عمیق و ترسناك نینه رود و لمه دسترسی به آن را تقریبا 
غیر ممکن کرده است. ورود به دژ فقط از طریق دروازههاي 
شمالی و جنوبی ممکن است. به همین دلیل دژ لمسر کامال 
فتح نشدنی به نظر میرسد و پایگاه اصلی دفاع از الموت در 
مقابل هجوم از سمت غرب بوده است. منطقه حفاظت شده 
الموت از نظر تنوع حیات وحش و غناي ساختارهاي طبیعی 
در استان قزوین و در کشور منحصربه فرد است. این منطقه با 
مساحت 118 هزار هکتار از مناطق شکار و تیراندازي ممنوع 
استان قزوین است که داراي مراتع مناسب، زیستگاه های 

صخره ای و پوشش جنگلی می باشد.
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