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روزنامهنگاری یعنی انتشار خبری که نمیخواهند منتشر شود ،باقی کارها کار روابط عمومی است  ( .جرج اورول )

آیدا عالی پور (مسئول سایت نشریه دریاکنار):

مدرسه سعادت مظفری؛ تاریخ ساز آموزش نوین در بوشهر
4

سخن مدیرمسئول

سیطره اشتباهی
یکی از معضالت جامعه فعلی ،حضور
مدیرانی عاری از توانمندی در مَنصبی
واالتر از ظرفیت وجودی ایشان می باشد،
تصور کنید فردی صرفا بواسطه عضویت
در یک ستاد انتخاباتی به جایگاهی رفیع
دست پیدا کند ،پر واضح است ابتدای امر
با عدم مقبولیت جمعی روبرو می شود،
چرا که عالوه بر خود ،دیگران نیز با سیر تحولی وی آشنا
می باشند و نحوه ارزشیابی صورت گرفته را مورد بحث و
بررسی و تجزیه ،تحلیل قرار می دهند و در نتیجه انسانهای
توانمند ِ در کنج عزلت گرفتار را برای تصدی مورد نظر ارجح
می دانند ،لذا از آنجایی که اظهار نظر و بررسی صورت
گرفته توسط ایشان راه به جایی نمی برد ،مخالفت خود را با
آشکار سازی عدم مقبولیت نمایان می کنند ،نامبرده که از
موقعیت نادرست خود اطالع کامل دارد ،سعی می کند به
طُرُق مختلف محبوبیت و مقبولیتی دروغین ایجاد و جلوه
گر سازد ،حال چه با دادن امتیازاتی به افراد ِ «متناسب
با وزش باد» چه با ارائه پاپوش به مخالفین سرسخت و
سالطینمقابله...
« به هرجهت نکته شایان توجه آنجاست که مقبولیت
خریدنی نیست بلکه ارزش گذاری و مقبولیت بایستی
واقعی و براساس عملکرد مدیر مربوطه پدیدار گشته تا
ماندگار باقی بماند».
مهران سلطانی نژاد
مدیر مسئول
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آب بستن به اخبار مهم تاریخی
به سبک کاله!
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کنترلپرخاشگریدرکودکان
4

شرایط ایجاد شده پس از COVID

مجموعه سعادت هیات مدیره ای دارد که رییس آن معاون استاندار می باشد.

بوشهرو ۲۸هزارمترمکعبجماستفادهمیشود.
ویبابیاناینکهبخشیازآبآشامیدنیاستانهایساحلیازطریق
شیرینسازی آب دریا تامین میشود ،ادامه داد :این طرحها در چهار
سال گذشته تسریع یافته است و امسال بخش عمدهای ازطرحهای
آبشیرینکناستانبوشهرواردمدارتولیدمیشود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تاکید کرد :برای
تسریعدرتکمیلطرحهایآبشیرینکندرشهرهایمختلفاستان
بوشهرهفتهآیندهکمیتههایویژهتخصصیتشکیلوراهکارهایالزم
ارائهمیشود.
جانبازباقدردانیازتوجهاستانداربوشهربهاجرایطرحهایآبرسانی
و تالش مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان بوشهر برای
اجرایاینطرحها،عنوانکرد:تالشمیشوداعتبارموردنیازپروژهها
ازمحلتسهیالتبانکیتامینشود.
استانداربوشهرهمگفت:برایگذرازتابستانگرمپیشروطرحهای
مهمآبرسانیدرشهرهاوروستاهایاستانبوشهردرحالاجرااست.
عبدالکریمگراوندپسازبرشمردنطرحهایآبشیرینکندرشهرها
وروستاهایاستانبهآبشیرینکن ۳۵هزارمترمکعبیبوشهراشاره
کردوافزود:قراربودیکسومظرفیتاینطرحسهماهنخستامسال
واردچرخهتولیدوبایدبرایتحققاینمهمتالششود.
وی با اشاره به کاهش بارش بارندگی و تاثیر آن در منابع تامین آب
آشامیدنی استان بوشهر ،ادامه داد :بخشی از منابع تامین آب

آشامیدنی این استان وابسته به رودخانه و چشمههای استان فارس
استکهکاهشبارندگیدرمیزانآبدهیآنهااثرگذاشتهاست.
استانداربوشهرباتاکیدبرتسریعدرراهاندازیطرحهایآبشیرینکن
استان،بیانکرد:انتظارداریمطرحهایآبشیرینکنبراساسوعده
دادهشدهتکمیلشوند.
گراوند ،راهاندازی بخشی از ظرفیتهای آب شیرینکن بوشهر و
سیراف  -جم را در فصل تابستان ضروری خواند و گفت :خطوط
انتقال برق این طرح در حال اجرا است و بر اساس برنامه تعیین شده
تکمیلمیشود.
اوبااشارهبهنقشطرحآبشیرینکن ۳۵هزارمترمکعببوشهرو۲۸
هزارمترمکعبسیرافجمدرگذرازبحرانتابستان،افزود:بایدازهمه
ظرفیتهابرایراهاندازیاینطرحهااستفادهکرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم گفت :در شرایط
سختبودجهای،کروناییوتحریمیتوجهویژهایبرایحلمشکالت
آبرسانی و اجرای طرحهای مختلف از جمله نوسازی و توسعه
شبکههایآبرسانیشدهاست.
عبدالحمید حمزهپور از افزایش دو برابری ظرفیت تولید از تأسیسات
آبشیرینکن در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد :تولید آب از
طرحهایآبشیرینکنکهسال ۱۳۹۷روزانه ۲۰هزارمترمکعببود،
بااجرایطرحتوسعهاکنونبه ۴۰هزارمترمکعبرسیدهاست.
او افزود :با تکمیل طرحهای آبشیرینکن در دست اجرا در شهرها و

آیدا عالی پور (مسئول سایت نشریه دریاکنار):

مدرسه سعادت مظفری؛ تاریخ ساز آموزش نوین در بوشهر
به قلم :آیدا عالی پور (مسئول سایت نشریه دریاکنار)
تقریبااواخرسالقبلبودکهباشگاهخبرنگارانجوانمطلبیراتحت
عنوان «کسی حال سعادت را نمی پرسد» منتشر کرد که به نکات
قابل توجهی پرداخته بود و در پی انتشار این گزارش در تارنمای
باشگاهخبرنگارانجوان،ادارهاطالعرسانیوروابطعمومیآموزش
وپرورشاستانبوشهرجوابیهایرابهشرخذیلصادرکردومواردی
ازجملهاینکه«:مجموعهتاریخیسعادتدرفضایقدیمیمدرسه
ماندگار سعادت پس از بازسازی توسط اداره کل میراث فرهنگی
از سال  ۱۳۹۵کار خود را آغاز کرد و این مجموعه هیات مدیره ای
دارد که رئیس آن معاون استاندار می باشد ،مدیر مدرسه و مدیر کل
آموزش و پرورش نیز اعضای آن هستند و این مجموعه از طریق
کمک های دولتی و غیر دولتی اداره می شود و بیشتر مورد توجه
گردشگرانداخلیوخارجیاستواهمیتشبیشترازلحاظمیراث
تاریخی و فرهنگی است و برنامه های فرهنگی که در آن اجرا می
شود».
برخودالزمدانستمکلیاتیدرخصوصاینمجموعهارائهکنمتابیش
ازپیشمتوجهحائزاهمیتبودنجایگاهشویم،
همانطورکهاطالعداریممکتبخانهاحمدیهاولینمدرسهقدیمی
بوشهر بوده که توسط فردی به نام « شیخ احمد « افتتاح و در سال
 ۱۲۹۵آغاز به کار کرد و اطالع جنوب درخصوص مدت دوام آن

در دسترس نیست ،فقط شواهدی مبنی بر ادامه فعالیت تا زمان
تاسیسمدرسهسعادتمظفریموجودمیباشد.
اما سال  ۱۳۱۷ه.ق احمد خان دریابیگی حکمران بوشهر اقدام
تحولینویندرتربیتجوانانبوشهرینمودوبهدرخواستویوزیر
علوم وقت؛ « مرحوم آقا شیخ محمد حسین سعادت فرزند حجت
االسالم آقا شیخ محمدعلی مجتهد کازرونی که از علما و بزرگان
منطقه سعدآباد بوشهر بود و در مدرسه افتتاحیه تهران به تدریس
ادبیاتاشتغالداشت،بهسمتمدیریومعلمیمدرسهمنصوبو
طیحکمیایشانرابرایتاسیسمدرسهسعادتبوشهراعزامکرد.
مدرسهسعادتازابتدایتاسیسدرساختمانیوسطشهرکهخانه
مرحومحاجمحمدحسینصفربود،استقراریافت.
مردم بوشهر پس از این تحول جدید بیش از پیش عالقه مند به
تحصیل فرزندانشان شدند و حاکم وقت ،شاهزاده اسدالله میرزا را
بعنوانمعلمریاضی،زبانانگلیسیوفرانسهباحقوقماهیانه۱۰۰
تومان که در آن روزگار مبلغی کالن بود ،استخدام و بدین گونه کار
خود را شروع کردند.
بعد از انفصال دریابیگی از حاکمیت بوشهر ،حکمران جدید عالوه
براینکه حمایت شایسته توجهی را از این مجموعه عظیم فرهنگی
نداشتبلکهدراندیشهتعطیلیمدرسهبرآمد.

افتتاح ابر پروژه «بزرگترین طرح استحصال اتان در کشور» توسط
ستاد اجرایی فرمان امام در عسلویه استان بوشهر و ُمهر استان فارس

🔹صبحامروزحسنروحانیرئیسجمهوربهصورتویدئوکنفرانسی
فازنهایی«مجتمعاستحصالاتانپارسیان»باسرمایهگذاریبیش
از یک میلیارد دالری ستاد اجرایی فرمان امام و ظرفیت ورود روزانه
 ۷۵میلیونمترمکعبگاز،معادلتولیدگازدرسهفازپارسجنوبی
که تولیدات آن ساالنه ۳.۳میلیون تن انواع الپیجی و کاندنسیت
استراافتتاحکرد.

آوای صلح  ،از
بوشهر به جهان

مروری گذرا برفیلم
«تنهای تنهای تنها»
ساختهی «احسان
عبدی پور» ،به بهانه ی
مذاکرات هسته ای

کمیتههای ویژه برای تسریع در اجرای آبشیرین کنهای بوشهر تشکیل میشود

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  :برای تسریع در
تکمیلطرحهایآبشیرینکناستانبوشهرهفتهآیندهکمیتههای
ویژهتخصصیتشکیلوراهکارهایالزمارائهمیشود.
حمیدرضاجانبازدرارتباطتصویریبامسئوالناستانبوشهرباتاکید
بر تسریع در تکمیل طرحهای آبشیرینکن در این استان بیان کرد:
ازتمامظرفیتهابرایتکمیلطرحآبشیرینکن ۳۵هزارمترمکعب
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دراین مجتمع ۵۰۰هزار مترمکعب گاز دی اکسید کربن از
گازطبیعیگرفتهمیشودوگازسالمتریبهدستمردمخواهدرسید،
همچنین راه اندازی این پروژه با ایجاد  ۵۰۰۰اشتغال مستقیم و
 ۲۰هزار اشتغال غیرمستقیم نقش به سزایی در محرومیتزدایی از
منطقهمحروممهروعسلویهخواهدداشت.

از آنجایی که تجار بوشهر به پیشروی از حاکم جدید ،حمایت خود
را به مدرسه دریغ کردند ،انحالل مدرسه کامال جدی به نظر می
رسید تا اینکه دو تن از کارکنان گمرک بوشهر بعد از بازدیدی که از
مدرسه داشتند و از نزدیک به مشکالت مالی مدرسه آگاه شدند،
کمر همت بسته و جلسه ای با حضور تجار و اعیان بوشهر تشکیل
دادهوراهکارهایجدیدیبرایتداومفعالیتمدرسهارائهنمودند.
به دنبال طرحی که کارکنان گمرکات بنادر در زمینه جمع آوری

روستاهای استان بوشهر ظرفیت شیرین سازی آب دریا به ۱۴۰هزار
مترمکعبافزایشمییابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه
وابستگی استان بوشهر به استانهای دیگر در تامین آب آشامیدنی
 ۹۰درصد است ،ادامه داد :با تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای
آبشیرینکناینمیزانبه ۶۰درصدکاهشمییابد.
او ،آب شیرینکن ۳۵هزار متر مکعبی بوشهر را از طرحهای مهم این
استان دانست و بیان کرد :این طرح براساس برنامه زمانبندی قرار بود
در مدت ۱۸ماه تکمیل شود که به علت برخی موانع زمان راه اندازی
آن امسال تعیین شده و بخش نخست آن قرار است در فصل تابستان
واردچرخهتولیدشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر پیشرفت این طرح
را مطلوب دانست و عنوان کرد :از  ۸کیلومتر خط انتقال این طرح
 ۶کیلومتر تکمیل شده است و تا اردیبهشت طرح برقرسانی آن هم
تکمیلمیشود.
او به آب شیرینکن ۲۸هزار متر مکعبی سیراف  -جم نیز اشاره کرد و
افزود :باید برای راهاندازی این طرح از همه ظرفیتها استفاده شود،
زیرامیتوانددرتامینآبآشامیدنی،شهرستانجمرامتحولکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تاکید کرد :بر اساس
قول سرمایهگذار ،تابستان بخشی از این طرح وارد مدار بهرهبرداری
میشود.
حمزهپور همچنین با اشاره به بخش ۴آب شیرینکن بوشهر ،گفت:
این طرح  ۱۷هزار مترمکعب دارد که بخش نخست آن به ظرفیت ۷
هزارمترمکعبتابستانواردچرخهتولیدمیشود.

کمکهای مالی به مدرسه ارائه نمودند و تجار و اعیان بوشهر نیز
استقبالکردند،بودجهمدرسهروزبهروزافزایشیافت.
خالصه مجموعه سعادت دوران پر فراز و نشیبی را سپری کرد ،از
فرزندانخوانیندشتیودشتستانتاچهرههایماندگاراستانیدر
اینمجموعهرشدکردند.
پس از تحوالت جنگ جهانی اول ،مدرسه سعادت از عواید خزانه
عمومی محروم شده و زیر نظر دولت قرار گرفت و از آن زمان تاکنون
بهحیاتفرهنگیخودادامهدادهاست.
امید آن می رود که مسئولین استانی و کشوری جایگاه رفیع این
مجموعهرابرهمهامورارجحدانستهومدیریتعملکردیوپاسبانی
ازاینمجموعهعظیمفرهنگیرادردستورکارقراردهند.

مهدی قایدی به عنوان بهترین بازیکن دیدار استقالل و االهلی
انتخاب شد

تیــم فوتبــال اســتقالل در اولیــن بــازی خــود از
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا بــه مصاف
االهلــی عربســتان رفــت و  5بــر  2بــه پیــروزی
رســید.

در همین رابطه سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
مهدی قائدی مهاجم استقالل را که در این رقابت
 2گل آبی پوشان را به ثمر رساند ،به عنوان بهترین
بازیکن زمین انتخاب کرد.
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 13کاری که یک ذهن قدرتمند
انجام نمیدهد
واگویه های کتاب

قسمتپنجم
کتابرابهتربشناسیم
توانایی خواندن یکی از مهمترین مهارتهای اساسی دنیای امروز است و مطالعه برای داشتن
ارتباط با جامعه امروز ضروری است .دسترسی به اطالعات بهصورت آنالین یا در کتابها
و مجالت باعث میشود افراد اطالعاتی در مورد جهان پیرامون خود کسب کنند تا بتوانند
ب هراحتی با دیگر جوامع ارتباط برقرار کنند .البته مغز انسان نیز نیاز به پیشرفت مستمر دارد و
خواندن ،فعالیتی برای کمک به این پیشرفت است .خواندن و مطالعه کمک میکند تا افراد
تخیلفعالتریداشتهباشندواینتخیلموجبسطحباالتریازخالقیتدرجامعهمیشود.
کتاب خواندن حافظه و تمرکز را بهبود میبخشد و همچنین باعث کاهش استرس میشود.
بزرگساالن و سالمندانی که وقت خود را با خواندن کتاب میگذرانند نشانههای کاهش
شناختی کمتری دارند و در فعالیتهای ذهنی بیشتر شرکت میکنند .کتابها سرگرمی
ارزانقیمت آموزشی و ماشین زمان هم هستند .مطالعه و خواندن فعالیت باارزشی است که
موجبپیشرفتجامعهدرزمینههایمختلفازجملهفناوری،اقتصادیواجتماعیمیشود،
اما بسیاری از افراد این مهم را نادیده گرفته و وقت خود را صرف کتابخوانی و ارتقای خود و
جامعه نمیکنند .کتاب منبع باارزشی از اطالعات غنی بوده و خواندن کتاب موجب افزایش
دانش و اطالعات خواهد شد.کتاب به دلیل تأثیرات مثبت بر مغز موجب تحریک روحی و
روانی شده و با فعالیت بیشتر از آلزایمر و دیگر مشکالت مغزی پیشگیری خواهد کرد.
با خواندن کتاب استرس را از خود دور خواهید کرد .این تأثیر بر مغز بیش از گوش کردن به
موسیقی و یا پیادهروی است .حافظه نیز با خواندن کتاب و یادآوری شخصیتهای داستان
و رویدادها و دیگر موارد ارتقاء مییابد .تصورات نیز با خواندن کتابهای تخیلی بهبود
مییابند.ازدیگرمزایایکتابخوانیمیتوانبهپیشرفتمهارتهایفکری،ساختکلمات،
بهبود مهارتهای نگارشی و مهارتهای ارتباطی اشاره کرد .البته با خواندن کتاب تمرکز
افزایشیافته و این سرگرمی مفید ،ارزانقیمت و محرک باعث بهبود سالمت شده و همدم
همیشگی قبل از خواب برای آرامش بهتر خواهد بود .کتاب جهان دیگری را به ما میآموزد و
موجب اجتماعی شدن افراد و بهبود خالقیت با شیوه خود میشود .کتاب خوب اخالقیات را
افزایش داده و تأثیرات منفی جهان دیجیتال را ندارد .افراد را باهوشتر کرده و از تماشای فیلم
به دلیل ایجاد تصورات خاص خواننده بهتر است.
کتابخوانی در ایران
عامترین تعریف از سرانه مطالعه میانگین مدتزمان مطالعه یک نفر در یک شبانهروز است.
در این حالت میزان مطالعه همه افراد یک جامعه باهم جمع و سپس نتیجه بر تعداد افراد
آن جامعه و تعداد روزهای در نظر گرفتهشده تقسیم میشود .آمارهای مطالعه روزانه در ایران
از  ۲تا  ۷۹دقیقه متغیر است .اما سرانه مطالعه در ایران بر اساس اطالعات ارائهشده ۱۳
دقیقه است .البته همیشه این شاخص در ارائه آمار استفاده نمیشود و بهجای مدتزمان
از تعداد کتابهای خواندهشده یا تعداد صفحات خواندهشده در طول روز نیز برای تعریف
سرانهمطالعهاستفادهمیشود.البتهاگررتبهبندینتایجبراساسارزیابیهایخواندنکتاب
در کشورها باشد جدولهای نهایی ارائهشده توسط سازمانهای معتبر متفاوت از عوامل
عنوانشده در شاخصهای ارزیابی خواهد بود .به همین دلیل در ارزیابیهای مختلف
حتی تعداد کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانههای عمومی ،مدارس ،تعداد کتابها در
کتابخانهها و نیز آمار سالهای تحصیلی ،شرکت در کنفرانسها ،استفاده از رایانه و روزنامهها
نیز به لیست مطالعه و کتابخوانی کشورها افزوده میشود در بیشتر کشورهای توسعهنیافته
به دلیل دستمزد بسیار پایین برای کارهای فرهنگی ،نویسندگان و ناشران تمایلی به تولید
کتاب ندارند .به همین علت نویسندگانی که کتابشان در کشور خودشان ماهها و سالها در
کتابفروشیها میماند هیچ انگیزهای برای نوشتن کتاب بعدی ندارند و ناشرانی که به دلیل
هزینههای باالی انتشار کتاب سود ناچیزی دریافت میکنند تمایلی به سرمایهگذاری در این
زمینهندارند.

ادامه دارد...

مدیریت تربیت ،آموزش و پژوهش پایگاه دریایی
بوشهر

داستان کوتاه

دلنوشته

دالر در نوسان
به قلم :مرضیه دشتی (فرهیخته فرهنگی)

روزدارم
گفتم :کمرم رگ به رگ شده ،االن ده ِ
دردشوتحملمیکنم...
گفت :یه دکترمحلی خوب سراغ دارم دستش
شفاست.اصالآبرویآتیشه،منمکهازدردمثل
مارداشتمبهخودممیپیچیدمباصدایدردآلود
گفتم:کدومدکترمحلی؟!
آروموخیلیباطمأنینه گفت:دی....
زیرچشمینگاهشکردموگفتم:اینپیرزنهنوز
زندههست؟!
کش و قوسی به خودش داد و گفت :بله که زنده
هست ،ولی دیگه مثل قبل سالم و قوی نیست
که اون موقع ها دایه بود و بچه های مردموبه دنیا
می آورد ،اگر بچه ای می افتاد وبرمی داشت،
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دلنوشته

به قلم:لیال خواجه زاده (فرهیخته فرهنگی)

دل آب می آورد و برمی داشت و غیره و ذالک....
االن هم دخترش کناردستشه بهش کمک می
کنهمردمومداواکنن.....
به زحمت خودمورسوندم به صندلی کنج اتاق
ونشستم وگفتم :موقع پول گرفتن اینم نگه
دالررفته باال و فالن و بهمان...
گفت:حاالتوبروپیششضررنداره،بهترازاینهکه
داری درد می کشی .االن ازاون روز تاحاال ازترس
نوسان قیمت دالر پیش دی...که نرفتم هیچ،
کمرم هم که خوب نشده ودردش سرایت کرده
به پاهام اینم که هیچ ،بدترازهمه اینها افتادم یه
گوشهخونه،حیرونوسرگردونوبیکار...

تابلندشدنمانازحادثهشکست
قرارماننبود،بیروشنایگامهایمهربانت
بیطرحلبخندتازحوالیبهارردشویم
قرارمان
دریکصبحفروردین
بیدارشدنازخوابپیلگی
بالحنکالسیب
کهبگویمدوبارهدوستتدارم
ولینهمثلقبل
اینبارکمیبهتوشبیهتر
کمیصمیمیونجیبتر...

قرارمانبهاربود
همانجاکهدستهایاتفاقازآستینفروردین
سرککشید
همانجا که نیمکت ها عاشق نجوای مهربانانه
ی آب بودند
ایستادیم
بهوقترسیدن
بهوقتخواستن
وبارها زمین خوردن سیب ها را به تماشا
نشستیم
ایستادیم
تابهامروز

گنجشک خموش

فرصت آخر

گنجشک زخمی زمستان در بهارانم
سوغاتی یک کولهبار برف و بارانم

فرصتینماندهاست
تمام شهر بوی خون به خود گرفته...
باران مرگ میبارد...
در پیکرهی آسمان ِ
رنگینکمان شهر خاکستری شده است!
بیا همدیگر را در آغوش بگیریم
همین چند روز آخر
شاید این روزها نوبت ماست...
بیا همین چند سطر آخر دنیا ،همدیگر را در آغوش بگیریم

معصوم و پاک و بیریا پرمهر
با بال پرواز شکسته مرد می دانم
زخم تنم وقتی جریح و تازهتر میشد
تو آمدی گفتی پر آن بال ناالنم
امید آن دارم که این کابوس نافرجام
باال برد روح مرا چونکه ..هراسانم

فیلم زندگی را به عقب برگردان
آنقدر عقب که به قول شاعر
« تنها خطر ممکن اطراف سماور بود »
به آن روزها برگردیم که تنها دلیل ناراحتیمان
پاره شدن توپ چهل تیکه باشد
و بازی ندادن بچهها ...

من شاکی از بختم نه از تقدیر بازیگر
چون کشتی بشکسته از امواج طوفانم
باکم نباشد از تالطمهای پیدرپی
در ذات خود شادم گهی بانوی گریانم
دارم گالیه گه از این گردون بیانصاف
زیرا که من ضدونقیض شخص ناالنم

داستان

“وجدانیم” با کوله باری از تفکرها
دردا که تنها ساکت و گاهی در فغانم

نذری با برکت
به قلم :پروانه سالمی (کارشناس ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد مطالعات زنان)

نذر کردن و نذری دادن در تیره و تبار ما هم داستان
طول و دراز خودش را دارد .و گاه طی کردن
مراحلش از هفت خان رستم هم مشقت بار تر می
شودً .
قاعدتا اولین نیت نذری ،بالفاصله پس از بدنیا
آمدناوالدپسربودکهپدرومادربعدازبدنیاآمدنش
سر از پا نمی شناختند و او را کمر بسته یکی از ائمه
معصومین می کردند و نیت می کردند که از سال
بعد محرم آش رشته به نیت سالمتی محمد جعفر
و عدس پلو برای عباسعلی برقرار شود .مراسم
نامگذاری هم برخالف نامگذاری نوزادان دختر
که به فتانه ًو افسانه و شهین و مهین ختم می شد!
پسرها غالبا اسامی مذهبی داشتند ًو جهت سالم
بودن و سالم ماندن آن به یک و بعضا برای محکم
کاری تا به دو ائمه هم متوسل می شدند .مثل
عباسعلی،ولیالله،محمدجعفرکهتا 20سالگی
به نیت شان هر ساله دیگ نذری بر پا می شد و هر
ساله از در و همسایه و قوم وخویش و آشنای دور و
نزدیک برای کمک و خوردن و بردن نذری سر موعد
مقرر از راه می رسیدند و هر کس به فراخور حالش
هر کاری از دستش بر می آمد انجام می داد! غالبا
این روزها تنها کسی که بر سر دیگ نذری دست به
سیاهوسفیدنمیزدعباسعلیبودومحمدجعفر!
ناگفته نماند  10روز مانده به محرم حاج آقا و حاج
خانم هر کدام یک جفت کفش آهنین به پا می
کردند و در به در دنبال بهترین برنج ایرانی که دیر
جوش ،عدس درشتی که زود له نشود ،زعفرانی
کهرنگوعطرعالیداشتهباشدوکشمشآفتابی،
بازار را زیر و رو می کردند .هیجان تدارک نذری و
پیدا کردن اقالم درجه یک با کیفیت دست کمی
از هیجان برگزاری مراسم عروسی نداشت! در
واقع برای عباسعلی با احتساب  20سال سن 20
بار مراسمی شبیه به عروسی با تمام استرس ها
از نوع ایرانی برپا میشد! و دست آخر آنچه نصیب
حاج خانم و حاج آقا می شد گله گذاری های فک
و فامیل و در و همسایه بود که چرا نذری ما کم بود!
چراشوربود!چراکشمشکمداشت!چراگوشتش
بوی چربی می داد! و خالصه تا یکی دو ماهی هم
زن و شوهر غصه می خوردند که دیدی نذری آن
طور که می خواستیم از کار در نیامده و آبرویشان
رفته!
سالدهمنذریعدسپلویعباسعلیبودکهحاج
آقا به سرش زد نذری را در خانه آقاجون در روستای
باصفای وانشان که یکی از روستاهای بسیار زیبا و
خاطره انگیز گلپایگان است برپا کند! بماند که با
اعالماینتصمیمصبحمحشریبرپاشدواینپنج
بچه قد و نیم قد که سه تای آنها پسر بودند از فرط
خوشحالی قند توی دلشان آب شد و برای عملی
کردنانواعواقسامشیطنتهاوخرابکاریهایشان
که گاه عواقبش تا چند سال ادامه داشت ،نقشه
میکشیدند!مثالدرآنسفرپایداییجوادبدلیل
سقوطدرگودالکهتوسطعباسعلیازبرگدرخت
گردو پوشانده شده بود تا چند ماهی در گچ بود و
هنوز هم هنوز است پیرمرد لنگ می زند! یا دندان

مصنوعیپدربزرگبدلیلشیطنتیکیازدخترها
بههمراهآشغالمیوهبهسطلخاکروبههدایتشده
بود و تا چند وقتی پدربزرگ راه می رفت و با دهانی
بی دندان به زمین و زمان فحش های آب دار نثار
میکرد!
روز موعود رسید .قرار بود از خانه تا ترمینال را با
تاکسی و از تهران تا گلپایگان سوار اتوبوس شویم!
حاجخانمچنانباروبندیلیجمعکردهبودکهگویا
قحطیآمده!عالوهبراقالممرتبطبانذری،ازقندو
نباتوانواعشکالتگرفتهتاخوردنیهاوپوشیدنی
ها و کفش و پوتین همه را مشما پیچ کرده بود و بچه
ها دست به دست به دست راننده می رساندند .به
سرعت و بر اثر سنگینی و زیادی بار صندوق عقب
ماشین به گل نشست و صدای غرولند راننده
تاکسی بلند شد .پدر هم که هیبتی درشت و به
قاعده تو پر داشت ،به محض سوار شدن همه بچه
ها که اونها هم هر کدام یکی یک بقچه لباس و ابزار
کار و شیطنت خودشان را برداشته بودند ،رنگ به
رخ راننده نماند! مواجه عصابنیت و سرخی روی
راننده از یک طرف و قیافه خسته و ملتمسانه پدر
از طرف دیگر تضادی بود که به سرعت با پیشنهاد
پولبیشتربهنتیجهرسید!بعدازیکربعبهترمینال
رسیدیم .آوردن آن همه وسایل به وسط ترمینال و
کنترل بچه های قد و نیم قد هم داستان خودش
را داشت! بوی ساندویج دهه شصت که بیشتر بوی
روغن سوخته می داد تا ساندویج ،کل سالن مدور
ترمینال را پر کرده بود! یکی گریه می کرد ساندویج
می خواست! هر چه حاج خانم می گفت کتلت
داریم گوشش بدهکار نبود! عباس علی اشتباهی
دنبال یک زن چادری دیگر رفته و گم شده بود و با
هزار درد سر پیدایش کردیم! ته تقاری ماجرا هم از
شدت ترس و راحت طلبی خودش را خیس کرده
بود! محمد جعفر هم از بس به خودش شمشیر و
تفنگ پالستیکی آویزان کرده بود ،هر چند دقیقه
یکبار صدا می زد :شلوارم دارد می افتد! پدر بیچار
کل وسایل را زمین می گذاشت تا شلوار محمد
جفعر را باال بکشد! بعد از دو سه ساعت آوارگی
و خلق ماجراهای عجیب و غریب سوار اتوبوس
شدیم! بماند که برای  7نفر  5صندلی داشتیم و تا
حاجآقامشغولالتماسبرایجاسازیکیسههای
برنجوبقچههایلباسوسوغاتیهایفکوفامیل
در صندوق اتوبوس بود! بچه ها سر صندلی و کنار
پنجره نشستن همدیگر را خونین و مالین کردند و
تاتوانستندازخجالتهمدرآمدند!البتهاینبیشتر
نشان هیجان و خوشحالی بود که از سفر داشتند و
جالب این جا بود که چه خوشحال می شدند و چه
ناراحت ،واکنش یکسانی داشتند و آن این بود که
همدیگررابهقصدکشتمیزدند!القصهبامستقر
شدنحاجآقابرصندلیآبهاازآسیابافتادومادر
از بس که داد زده صدایش گرفته بود ،نفس راحتی
کشید! و بچه ها هم که از ترس جیکشان در نمی
آمد به صورت خزنده در سکوت با آرنج و کشکک
زانو هم که شده بود تا انتهای سفر خوب از خجالت
همدرآمدند!

باید برایتان بنویسم...
به قلم :روشینا نوبخت (فرهیخته فرهنگی)

ابدی من!
عزیزترینم ،کنونی و ِ
باید برایتان بنویسم  ...حرفهایی دارم که باید بدانید.
امروز شما را دیدم  .و شما تصور کردید که اینیک قر ِار
معمولی و ساده است اما ...
باید اعتراف کنم که من امروز،
جزئیاتعشقراشناختم.
از چشمهای نافذ و دستان گرم و صدای گیرایتان
میگذریم.

دلنوشته

تابهحال راجب این کلیات ،هزاران کتاب نوشتهشده
است.
من قرار نیست تکر ِار مکررات کنم.
میخواهمازجزئیاتوجودتانبنویسم؛
نظیر لمس برجستگی رگهای زیرپوستی
جزئیاتی ً ِ
دستتان مثال ،یا گرمای نوک انگشت هاتان ،مویرگهای
ریزپشتپلکتانحتی!
ِ
زیبا ،آرامبخش ،چشمنواز ،ابدی و هنری!
عزیزترینم!

سهمعشق

به قلم :پریسا عسگرزاده (فرهیخته فرهنگی)
چقدر این منطقه از زندگی که من جهانایننیست.
ایستاد ه ام دلگیر است
ما بلد نیستیم آدم درست را انتخاب کنیم
چقدر همه اینجا در غم یک نفر وگرنه سهم ما از جهان این نبود
میسوزندومیسازند
سهم ما از این جهان عشق است
چقدر این چرخه کثیف شده است چرخه به اسم وصال است
هیچکسنمیماند
خوشبختیاست
چرا این چرخه را ادامه میدهید؟!!
کلمات بیهوده و حال غمگین را رها کنید
چرا این چرخه را بزرگتر و کثیفتر میکنید؟!
آدم درست انتخاب کنید ،آدمی که تکتک تصورات شما
چه کسی به شما یاد داده است که هیچکس نمیماند؟!
راازجملهیهیچکسنمیماندتغییردهد
کدام انسانی این حرف را در گوش شما کرده است؟!
چه کسی گفته است سهم ما از جهان دلتنگی و غم و سهم خود را از جهان بگیرید
تنها خوشبختی و عشق حق شما از عشق است
اندوه و فراق است؟!
میخواهمازاینبهبعدباشنیدننامعشقلبخندبهلبت
نه!
سهم من از این جهان این نیست ،سهم تو هم از این بیاید نه زیر لب بگویی عشق؟! بهش ایمان ندارم. ...

رونمایی از کتاب

قرارمان بهار بود

شعر و دل نوشته

شعر روان به چاپ رسید

این کتاب که به نویسندگی شایان قیاسوند و
شبنم میرزایی وند است اختالالت روانشناسی را
به زبان شعر شرح میدهد .ایده پرداز این کتاب
شایان قیاسوند میباشد.این کتاب دارای ۳۷
شعر است و تاکنون توانسته است دو جایزه ملی

« کتاب برتر دکتر حسابی» و« جشنواره عالمه
مجلسی» را کسب کند .این کتاب بهتازگی در
یکی از انجمنهای شعر اهواز نیز رونمایی شد.
اولین مجموعهای که بهصورت هماهنگ و منظم
موضوعات روانشناسی را به زبان شعر آورد .

به محض رسیدن اتوبوس به مقصد چنان ولوله ای
بر پا شد که دیگر هیچ کدام روی پا بند نبودیم و
همدیگر را برای هر چه سریعتر پیاده شدن و رفتن
به خانه آقاجان هل می دادیم! حتی من که از همه
بزرگتر بودم و مثال یک سر و گردن عاقل تر از بقیه
بودم هم با رسیدن به وانشان عقل از سرم می پرید
و با بقیه همنوایی می کردم! با یک پدرت را در می
آورم حاج آقا همه از ترس قطار وار از عرض جاده
باریک خطرناک وانشان عبور کرده و از آنجایی که
که هیچکدام سر از پا نمی شناختیم ،در چشم بر
هم زدنی ناپدید شده و راهی خانه آقاجان شدیم!
حاج آقا و حاج خانم ماندند و یک خروار وسیله! بعد
از نیم ساعت معطلی بارها بوسیله االغ چند نفر از
روستاییهابهمنزلرسید!
فردا روز تاسوعا بود و به سرعت کار شروع شد!
تعدادی مشغول پاک کردن برنج و عدس شدند
چونطبقنظرسرآشپزروستابرنجوعدسرابایداز
شبقبلبانمکسنگبخیسانندتابرنجخردنشود
و دانه بلند شود .بوی پیاز داغ و کشمش تفت داده
شدهبازعسفرانهوشازسرمیبرد!گوشتسرخ
شده هم بدلیل هوس انگیزی ویژه ای که داشت
بدست هر امانت داری که می سپردند دست به
خیانت می زد و دست آخر سر هم موقع کشیدن
نذری ،به لطف وعنایت اقوام گوشتی باقی نمی
ماند و جز چند تا ظرف اول ،بقیه ظرف ها فقط با
کشمشسرخشدهمزینمیشد!
از موقع روشن کردن هیزم و بار گذاشتن دیگ و
جوش آمدن آب تا موقع کشیدن برنج آنقدر فشار و
دلهره بر حاج آقا و حاج خانم از اطرافیان مستولی
می شد که گاه از دستشان در می رفت که بر سر
دیگ نذری دعای توسلی خوانده شود! یکی می
گفت برنج شور شد! یک می گفت کشمش را زیاد
سرخ کردید حرام شد! یکی می گفت بوی سوخت
میادبرنجتهگرفت!حاجخانمهمازشدتخستگی
و استرس رنگ به رخسار نداشت و تمام وجودش
شده حمد و چهار قل! دیگ نذری که پایین آمد
یک پیت حلبی روغن نباتی داغ عین گدازه های
آتشفشانبرسرعدسپلوروانشد!تحرکوجلوو
عقبشدنقابلمههایسفارشیدربزرگترینسایز
ممکنهمچوننگینانگشتریدوردیگنذریمی
درخشیدند! طبق روال همیشه کسی سر دیگ
می ایستاد که همه از او حساب ببرند و پارتی بازی
هم نکند تا نذری به همه برسد! هر چند که وقتی
کالنتر محل سر دیگ می ایستاد سگرمه هایش
را در هم می کرد و اول از همه دیگ و دیگچه های
اقوام و چند نسل آن طرف تر از خودش را پر می
کرد و بعد به ترتیب دوری و نزدیکی و میزان عشق
و نفرتی که به افراد داشت حجم عدس پلو هم کم
و زیاد می شد!
از آنجایی که حاج خانم همیشه اهل پیش بینی
بود چند تا ظرف از قبل آماده کرده بود تا سفارشی
بدست کسانی برسد که نیازمند واقعی بودند!
طوری که یا آنقدر سالخورده بودند که توان گرفتن
نذری نداشتند و یا آنقدر کم رو و با طبع بلند بودند

خوشبختانه آنچه امروز بین ما سپری شد ،تنها زمان نبود
تجربیات شیرینی داشتیم و با تمام اینها بازهم نشد
...
ِ
که عقربهها را متوقف کنیم .
و کسی چه میداند؟ شاید عقربهها هم با هر گردش برای
ما دست تکان میدادند و با سرخوشی لبخند میزدند.
و باالخره زمان گذشت و شما رفتید!
رفتید اما نیمی از من همچنان همراه شماست،
و یا اکثریتم شاید!
مرابهخاطربسپارید.
اجازه دهید عشقی که داریم زنده بماند.
من با شما هستم ،می دانید که؟!
شما بازخواهید گشت ،و من همینجا منتظر هستم
 .قول میدهم که عاشق بمانم .و وقتی برگشتید ،پای
همان دیواری که برای آخرین بار بوسیدمتان ،با اشک
منتظرباشم!
اما وقتی رسیدید ،جوری تظاهر خواهم کرد که انگار هیچ

دلنوشته

که هیچ وقت و هیچ جا و در هیچ صفی هیچکس
نمی دیدشان! یکی از این ها خاله شرف بود!
ظاهرا سال های خیلی دور شوهرش را از دست
داده بود! چند فرزند داشت که اوضاع یکی بدتر از
همه شان بود ،پسری بود که بدلیل بیماری جنون
با مادر زندگی می کرد! تا جایی که یادم می آید
صحنه خطرناک یا آزار دهنده ای از او ندیدم ولی
بچه های روستا اغلب یا بر اثر ترس یا بر اثر آزار
رساندن به او سنگ پرتاب می کردند! گاهی مادر
دل شکسته را می دیدم که سپر پسرش می شد و
او را به داخل خانه فرا می خواند! پدرم ظرف عدس
پلو را داد دستم و گفت این را هم برای خاله شرف
ببر! با نگاهی حاکی از تردید و ترس ظرف را از
پدر گرفتم و راهی خانه اش شدم! به میدان امام
زاده شاهزاده ابوالفتح که رسیدم صدای عزاداری
اباعبدالله الحسین از دور به گوش می رسید! همه
جا را برای برپا کردن تعزیه آب و جارو کرده بودند! با
یک نفس عمیق تمام مشامم را پر از عطر خاک نم
دیده کردم ،سر پیچ که رسیدم پیرزن را دیدم که به
غایت فرتوت و پیر شده بود! گویا روی زمین دنبال
چیزی می گشت و دو دستش را روی زمین می
کشیدبهنظرمیآمدازبدروزگارسویچشمهایش
هم از دست رفته! به او نزدیک تر شدم! سالم کردم و
گفتم :خاله شرف دنبال چیزی می گردی! چیزی
گم کردی! پاشو من کمکت می کنم! برات نذری
آوردم!سرشرابهسمتمنچرخاندوگفت:دختر
کیهستی!خودمرامعرفیکردموگفتمپدرمسالم
رساند وخیلی التماس دعا داشت! گفت :قبول
باشه! و خیلی از پدر تعریف کرد! و گفت :نه دخترم
چیزی گم نکردم! دارم این سنگ هایی که جلوی
در توی کوچه ریخته را جمع می کنم آخر اولین بار
است که توی این سال ها نخل را از جلوی خانه ما
می برند! می خواهم مردم پاهایشان به سنگ ها
برخورد نکند و زخم نشود! یک آن به خود لرزیدم!
این که چرا اینقدر سنگ جلوی خانه خاله شرف
بود را می توانم حدس بزنم ولی اینکه چطور زنی به
مکتب نرفته و عامی توانسته بود جای نفرت عشق
بکاردوقلبیبهبزرگییکآبادیداشتهباشدرانمی
توانستمدرککنم.کسیکهبااینهمهسختی،رنج
ودلشکستگی،زیرآفتابداغتابستانوباچشمانی
کم سو و پاهایی به غایت کم رمق نذر کرده بود
سنگ ها را از سر راه بردارد! راست می گویند انسان
های خوب را باید با چراغ جست! مرام و گذشت
خالهشرفکهبویعطرشرافتشیکآبادیوچند
شهر آنطرف ترش را هم پر کرده بود! بی بدیل ترین
انسانی بود که گذشته و آینده من را در هم پیچید و
ازآنمعجونیساختکههنوزهمبزرگترینوعبرت
آموز ترین درس زندگیم شد! درس ایثار و گذشت!
تاسوعایی در دل تاسوعایی دیگر! زیباترین عبادت
و با برکت ترین نذری که اثرش هنوز بر روح و جان
من باقی است! از آن سال که 11ساله بودم تا حاال
که 46ساله ام انگشت به دهان متحیرم که این زن
چه قلب بزرگی داشت!چشمانش نمی دید ولی
از دستان بی رمقش محبت می چکید! سراپای
وجودش عشق بود و عرفان! برداشتن مانع از سر
راه مردم زیباترین نذری بود که در تمام عمرم دیدم!
روحششاد!

اشکی از دلتنگی ریخته نشده.
و چشمان خیسم را به آلودگی هوا مرتبط خواهم کرد ،و یا
ً
حساسیت ِفصلیمثال!
و بین خودمان بماند که من به تمام فصولی که از شما
دورم ،حساسیت دارم و هر هوایی که شما در آن تنفس
نکنید؛آلودهاست.
عزیزترینم!
امروز با لبخند بدرقه شدید،
من با اشک منتظرتان هستم و
باخندهبهاستقبالتانخواهمآمد.
تا آن روز در قلبم زندهاید،
شما من را روشن نگه میدارید،
وسبزمیکنید!
جوانههای من ،به خاطر شما و از آن شماست.
دوستتاندارم.

زندگی یک بازی است
به قلم :حمیرا رنجبر (فرهیخته فرهنگی)

زندگییکبازیاست
بنابراین هرکدام از ما انسانها،
مهرههای این بازی هستیم .پس
باید با تالش و کوشش بسیار و حرکتهای درست
و بهجا ،برندهی این بازی به نام زندگی باشیم.نباید
بگذاریمزندگیبامابازیکند.نبایدخودمانرابهدست
سرنوشت بسپاریم .باید تالش کنیم تا سرنوشتمان را
خودمان رقم بزنیم و به آن سبکی که خودمان دوست
داریمزندگیراپیشببریم.
برندهشدنیعنیتسلیمنشدنولبخندزدندربرابر
سختیهای زندگی و ادامه دادن به بازی تحت هر
شرایطی،باارادهایقویتر.
«شعر روان » پیوندی ست میان شعر و
روانشناسی ،و نیز مجموعهای ست برای درک
هنری موضوعات روانشناسی و نیز حرفهایی که
در اتاق درمان از مراجعین در ذهنهای ما مانده
...
شعر روان پلی ست بهسوی علم و هنر
این مجموعه در آینده با اشکال متفاوت ادامه
خواهد داشت.

زهرا وجدانی
تخلص :قلم کهنه عشق

شورعشق
هرکه از عشق ندارد اثری بیخبر است
چون درختی است پر از شاخه ولی
بیثمراست
عشقنقاشیدورانهنرمندیماست
آنکهبیواهمهعاشقنشدهبیهنراست
خیمه در عشق نزد هرکه پشیمان شده است
ساکن کاخ اگر هست هم او دربهدر است
کوه اگر کنده کسی در ره معشوق هم این
شور عشق است نه از سختی نوک تبر است
عاشقی را به تمنا ز دلوجان بخرید
گر چه عاشق ز جدایی همه دم خونجگر است
علیرضامحمدیسرچشمهیی

بهارکم
حاال که میآیی
سالم مرا به بیوفایم برسان
پاییزوزمستانیگذشت
غنچههاشکفتند
آسمان آبی و
زمینسبزگشت
حال تو بگو
وقت آمدن نیست؟

ریحانه مهدی زاده

با من حرف بزن
بهت حق میدم که گاهی وقتها خسته بشی
ازاینهمهدوستداشتنیکهدرقلبتتهنشینشده...
از اینهمه احساسی که درون خودت مچاله کردی،
که مبادا اون چهره همیشه مغرورت تغییر کنه ...
ولیفکر کنمیادت میره کهخیلیکوتاهترازاین
حرفهاست،
طول و عرض باهم بودنامون ،یادت رفته
که ممکن یه لحظه دیگه برای گفتن تمام حرفات ،دیر شده باشه
هرروز یه عدهای از افراد برای همیشه حرفهاشون خاک میشه و
تا ابد دوستداشتنشون پنهانی می مونه و این رفتنها ،بازگشتنی
نداره ...
یه عده دیگه هم برای شنیدن دوستت دارم
تا ابد در یه حسرت پایانناپذیر باقی می مونن
اینهمه دلگرفتگی و دلتنگی ،اینهمه حسرت و بغض،
همش از سر نگفتنهاست
اگر همدیگر و دوست دارید
اگر ًمتعهدیدوبهعشقتونمطمئنید
لطفا بگید تمام حرفهای دلتون ...

فرصتینمانده
بیا پیاده به جنگل سرسبز برگردیم
و آواز پرندگان را گوش دهیم
ما نوری بودیم که به خاموشی رفت
ما قطرهی شبنمی بودیم که روی گلهای پژمرده افتاد و
دیگر شادابی به خود ندید!
فنجان شرابی بودیم که همدیگر را گناه خواندیم
ما
ِ
فرصتینماندهاست
بیا همدیگر را در آغوش بگیریم
َ
ما که جز خودمان کس دیگری را نداریم.
دیوانهوارخداحافظیکنیم
زمان وداع پاییز
ایوان خانه
با یک ترانهی عاشقانه روی ِ
یا در وسط جنگل
یا کنار ساحل
فرقی نمیکند فقط جایی باشد که تو باشی
ما راز بزرگی بودیم که هیچگاه همدیگر را کشف نکردیم
و حاال زمان در حال انتقام است
همدیگر را در آغوش بگیریم
و همان شود سکانس آخر زندگیمان ...
زینبقشقایی

آسمان بی نور
آسمان دستانت در مشتم بود!
آنگاهکهابرهایشخیرهبهانگشتانمبود.
هنگامیکه باران بارید ،چشمانت
خیس شده بود ،چون آسمانت بینور
شده بود.
آسمانبینوریعنیناآرامی،بدونستاره،بدونخورشید،
بدون ماه
و انسانی که بیخدا باشد.
فاطمه نصر اصفهانی

طلوع نگاه
از طلوع نگاهت تا به انتهای غروب نگاهت
از ابتدای دوست داشتنت تا به انتهای غروب عمرت
هم یارت بودم ،هم غمخوارت بودم
هم وفادارت بودم ،هم امانتدارت بودم
رفتی و از تو فقط خاطرهها باقی ماند
ماندم و از من فقط دلتنگی ها باقی ماند
با سرودن غم و اندوهم را میگویم
با نوشتن یاد و خاطرهات را میگویم
بس بیاید دوران و نماند زندگیها دائم
بس بیاید سالیان و بماند یادگاری دائم
بر سر آنم که تا اگر شد ،غم دل را بزدایم
بر سر آنم که دل شاکر و خوش نگهدارم

شهالچراغی

فاطمه مجد
عشق (شعرنیمایی)

اشعاررباعی
این الدن و اطلسی و کوکب ها که ...
آن نامه و آن پیک و مرکب ها که ...
رفتیونداشتمانیسیاینجا
با پنجره ها حرف زدم شبها که ...

یادم آمد یک نفر پرسید
عشق را تعریف کن.....

***
برگرد مرا دوباره دریاب ای عشق
در یک شب پر ستاره دریاب ای عشق
فرصت به گمان من تمام است مرا
وقتی که نمانده چاره دریاب ای عشق
نسرینساداتغضنفری
خاطراتپرغبار
طاقتم طاق شد ازبسکه ورق برگشته
کاش یک روز ببینم که ،رمق برگشته
تیرگی اقبالم
نوعروسم ولی از
َ
داماد من افتاده ،ط َبق برگشته
رخت ِ

مکثکردملحظهای
طرح لبخندی تداعی شد درون ذهن من
عشقیعنی....
آسمان از شوق دیدار تو بارانی شود
اینکه با آوردن نامت
تپشهای درون سینهام باال رود
عشقیعنی
حرفهایت،خندههایت
میگذارم
سر به روی شانههایت
عشق یعنی هستی و کافی است!
گل کند هر بار نامت روی لبها...
خون در رگهایمان جریان بگیرد
ِ
اینکهمحروممکنی
از غصه و غم
مطلع و بیت الغزل در شعر باشی!
تکیهگاه روزهای غرق در طوفان ....
همچودریابیکرانی....
ای تمام ناتمام
هر چه در هستی ست
اینکه باشی عشق جان تازه میگیرد
بهارم...بودنتآرامشمحضاست...

شدم آبستن هر درد من از روز ازل
نحسی نطفه به رگهای علق برگشته
خواب دیدم شدهام کهنه غباری در کوه
با رخی زخم که از جنگ شفق برگشته
ناامید از همهجا ،فکر گشایش هستم
طالع از بخت من و مرغک حق برگشته
مادرم گیس سپیدی به سرش مانده بجا
سمت عرق برگشته
پدر کارگرم
ِ
ِ
کاش امشب برسد مژده سحر نزدیک است
بعد یکعمر ببینم که فلق برگشته
آخر این درد نهانی که به جانم انداخت؟
دست که نالم ،که ورق برگشته
یارب از ِ
مریممحمدیخو

معبد گندم زار
درد مرا می کشاند در دنیای رنگ ها
زرد یا سفید
چه بازی بچه گانه ای
هیچاحساسیدخیلنبود
حتی در شرقی ترین مزرعه گندم
نور خورشید را حرکت دهم در میان انگشت هایم  ،گلی قرمز را
یا باورم شود می توان کشتی بادبانی را در مزرعه گندم کاشت .و
پنجره ای همیشه بوی دریا دهد.
همه این چیزها را با زبان خودم می توان یاد گرفت ،در معبد گندمزار

ثریا علی نژاد

مهساایمانی
تخلص:ماه

عبور
به سفر ادامه بده
تو از شهری میگریزی
که تنها بازماندهاش
قلبی ست که در زیر آوار میتپد
و دستی که از خاک بیرون میزند
پا روی انگشتهای من بگذار
جاییبایدشکست
دستی را که هنوز مینویسد
قلبی را که هنوز دوست میدارد
چشمی را که هنوز میبارد
عبور کن ! ...
فاطمهجعفری

روانشناسی
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 13کاری که یک ذهن قدرتمند انجام نمیدهد

مترجم:اماناللهخضری (مهندسشیمی،کارشناسحقوق)

مترجم:پگاهمترصد(مترجموسخنرانانگیزشی)
میدانند که نباید به خاطر چیزهایی که در
کنترلشان نیست عصبی شوند .در عوض تمرکز
خود را روی مسائلی معطوف میکنند که میتوانند
کنترل کنند .آنها میدانند که بعضیاوقات ،تنها
چیزی را که میشود کنترل کرد ،نگرش خودشان
است و این کار را باقدرت تمام انجام میدهند تا
مسئوالنهزندگیکردهباشند.
بهدنبالخوشنودکردنهمهنیستند
به این مسئله واقفاند که راضی و خوشنود
نگهداشتن تمام آدمها وظیفه آنها نیست ،در
صورت نیاز از نه گفتن هراسی ندارند .آنها در
تالشاند که برای دیگران مؤثر باشند ولی اگر کسی
ازکمکهایشاناستفادهنکردمغمومنمیشوند.
اهلریسکهایحسابشدههستند
اما اهل خطرات بیپروا یا احمقانهای نیستند ،قبل
از تصمیمگیریها ،وقت خود را صرف تجزیه-
تحلیل و بررسی معایب و مزایای آن کار میکنند
ً
و قبل از اقدام ،کامال از مشکالت احتمالی آگاه
هستند.
گذشتههاگذشته
عادت به ماندن درگذشته و شمردن ایکاشها
ندارند .آنها گذشته خود را هر چه که بوده ،تلخ
یا شیرین میپذیرند ،درس میگیرند و رهایش
میکنند .آنها میدانند موهبتی که در اختیار
انساناستلحظههایحالهستند
اشتباههاتکرارنمیشوند
خود را بهعنوان مسئول اشتباهاتشان ًمیدانند و از
آنها عبرت میگیرند درنتیجه ،مرتبا یک اشتباه
را تکرار نمیکنند .با نگاهی به تجربیات گذشته به
سمت آینده حرکت میکنند و تصمیمات بهتری
میگیرند.
از دیدن موفقیت دیگران خشمگین و
برافروختهنمیشوند
آنان که ذهنی توانا دارند به پیشرفت دوستان
حسادت نمیکنند ،موفقیت دوستان خود را
جشن گرفته و از آنان تجلیل میکنند .به این اصل

روانشناسی

واقفاند که موفقیت فقط با تالش ممکن است .
نابرده رنج گنج میسر نمیشود به نظر میرسد این
روزها ما قدر و منزلت کار و تالش را فراموش کردهایم
و انتظارات ما از آنچه که برای ایجاد موفقیت الزم
است نهتنها کم شده بلکه بیشتر فراموششدهاند؛
مواردی مثل سختکوشی ،بردباری و پایداری.
زوددستنمیکشند
شکست را دلیلی برای تسلیم شدن نمیدانند .در
عوض ،آنها از شکست بهعنوان فرصتی برای رشد
و پیشرفت استفاده میکنند .شکست ما در همه
موفقیتهاست .از آنها درس میگیرند و دوباره
شروع میکنند؛ بزرگتر ،بهتر ،قویتر و تا حصول
نتیجهی مطلوب به تالش ادامه میدهند چون به
موفقشدنایماندارند.
تنهاماندنباعثترسشاننمیشود
تنها بودن عذابآور نیست از اینکه در سکوت
با افکار خود تنها باشند هراس ندارند .بهترین
زمانها برای خلق موقعیتهای جدید زمانی
است که در تنهایی بسر میبرند هرچند از اینکه
در جمع باشند لذت میبرند ولی به دیگران وابسته
نیستنددرعوضمیتوانندبهتنهاییهمازلحظات
زندگیشانلذتببرند.
از دنیا و مردم دنیا طلبکار نیستند
آنها با این ذهنیت متولد نشدهاند که دیگران
باید به آنها سرویس بدهد یا اینکه دنیا باید
بهترینها را تقدیمشان کند .در عوض ،بر اساس
شایستگیهای خود به دنبال فرصتها و امکانات
رشدشانمیروند.
انتظار نتایج فوری را ندارند
آنها مهارت و زمان خود را به بهترین شکل ممکن
به کار میگیرند ،انتظار کسب نتایج آنی با همان
سرعتی که یک فست فود حاضر میشود برایشان
یک فکر کودکانه و خام است به این حقیقت
واقفاند که تغییر واقعی به زمان نیاز دارد.
(نویسندهایمیمورین)

رها کردن دیگران
مترجم :شبنم میرزایی وند( دکترای روانشناسی)

قسمتاول
فصلسوم
قبل از آشنایی با مارتا بریانز در آوریل  ،۱۸۸۹فروید
یکچشم انداز مبهم از زنان جوان گرفته بود ،از قرار معلوم
بهعنوانموانعبالقوهدرموردآنهادرمسیرخودسازیاش.
در هفدهسالگی امیلی فلوس مشاهده کرده بود «
گذشتگان ما چقدر عاقالنه مسئولیت جنسیت عادالنه را
بر عهده گرفتند اما با دانش طبیعی کم!!» ( من میبینم
همهی ما توافق کردهایم که زنان برای چیزی بهتر از به
دست آوردن خرد متولد میشوند ).سیاست بزرگ ،اعتقاد
داشت از کمپانیهای زنان دوریکنید .رویهمرفته ادوارد
سیلبر اشتاین ،برای معاشقههایش نسبت به حساسیت
آماده زنان در برابر اغوا هشدار داده بود.به دلیل عدم وجود
هیچ استاندارد اخالقی ذاتی و استعداد برنامهریزیشده
آموزشی آنها برای وظایف خطیر زندگی .او اعالم کرد
که یک انسان درستکار باید از ارائه تملق به موجودات

خودداری کند ،که ناپایدار هستند و قادر به درک خود
نیستندوطبیعتآنهارا...بیهودهمتمایلکردهاست.
فروید جوان ،خودش درخطر تبدیلشدن به اغواگر
نبود بااینکه در نامههای او به سیلبر اشتاین و فلوس در
سگبهخواهرسیزدهساله
شانزدهسالگینگرانعشقتوله ً
فلوس ،جیزال بود که آنها عمدتا در ترس از ارتباط
اجتماعیباجنسمخالفبود.جیزالهرگزازاینشیفتگی
ناخوشایند مطلع نشد.وقتی فروید -از پس آن برآمد -یا
شاید برای اینکه بتواند از پس آن برآید -سیلبر اشتاین را به
سخرهگرفت.
« اپی تاالمیم» (قصیده عرفی) که ابیات گروتسک آن را با
تحقیرجنسیتینسبتبهموجودعادیسروصدامیکند،
اکنون بهعنوان هیوالی رودخانه گروتسک ایچتیوساوزا که
درخیاالتخودتسبیحوستایششدهبودتعریفمیشود.
همانطور که بسیاری از مفسران مشاهده کردهاند،
تقریرهای نوجوانان فروید در مورد خانواده فلوس کمتر از

فرزند پروری

آنکه با خیالپردازی جایگزین کردن مادر ناخوشایند خود
با مادر خوشنام ،برابر و مدرن جیزال باشد ،با هیچیک از
ویژگیهای سودمند جیزال ارتباط نداشت .فروید خود به
سیلبر اشتاین گفت که «عزت من را برای مادر به دوستی
برای دختر منتقل کرده است ».این شاید اولین نمونه از
تأمالتپیشروانکاوانهموجودباشد.بااینحالاینمشکل
دردرکوپذیرشزنانجداازنقشهایازپیشتعیینشده
درروانپریشیوینشاندهندهیمشکلآیندهاست.
تنهاچیزیکهطولکشیدتافرویدعاشقهمسرآیندهاش
شود -بنابراین او اظهار ادعا میکند ،و بنابراین زندگینامه
نویسانش بهدرستی تکرار کردهاند -یکی از دیدگاههای
کوتاهاودراتاقغذاخوریوالدینشدرآپارتمانهنگامیکه
او سیب را پوست میگرفت و با خواهرانش چت میکرد.
مارتا ،بهطور حیرتانگیزی زیبا نبود و خود فروید او را کمتر
از خواهرش مینا ،که چهار سال کوچکتر بود ،در آن دوره
با دختران فروید نیز درمیآمیزد ،جذابتر میداند .اگرچه

اگرچهاومتجاوزهمیشگی،قاتلبرایهمیشه،اشغالگر
سرزمین ما درگذشته ،غاصب حقوق ما بسیار ،نقض
عمدی کنوانسیونهای بینالمللی ،نقض آشکار آنها
و اخالل در قوانین و تصمیمات بینالمللی است ،اما او
حیله گرانه و فریبکارانه موفق شد ،و توانست با سوءنیت
و فریب در پرونده خود را نشان دهد و خود را بهعنوان
قربانیمتجاوزنشاندهد،اومظلوماستوازاوبدرفتاری
میکند ،و در منطقه تحت ستم است و از امنیت محروم
است ،و اعراب بهطورکلی و فلسطینیان بهطور خاص
علیه او توطئه میکنند و حضور او را هدف قرار میدهند
و برای ریشهکن كردن و از بین بردن او تالش میکنند و
او را با نژادپرستی و تجاوز میبینند ،از او متنفرند و حقوق
او را انكار میکنند ،و تصدیق نمیکنند .پراکندگی ،رنج و
هولوکاستکهمردمشتحتآنقرارگرفتهاند.
اینگونهاسرائیلخودرادربرابرافکارعمومیبینالمللی
به تصویر میکشد ،که به آن گوش میدهد و روایت خود
را باور میکند ،موضع خود را اتخاذ میکند و از آن دفاع
میکند ،اینکه توسط عملیات مقاومت نظامی ،فردی و
سازمانیافته ،که در آن سالح گرم یا سالح سفید هدف
قرار میگیرد ،هدف قرار میگیرد مورداستفاده قرار
میگیرند ،که در اورشلیم و کرانه باختری واقعشدهاند،
یا در شهرها ،شهرها و شهرکهای اسرائیل ،آن را
خرابکارانه و تروریستی توصیف میکنند ،و زندگی
غیرنظامیان و شهرکنشینان خود را به خطر میاندازد،
صدمات زیادی به آنها و اموال آنها وارد میکند ،و
آنها را به حالت وحشت ،ترس ،اضطراب و ناآرامی
سوق میدهد و زندگی عمومی را در شهرهای مرزی
غزه که امنیت و ثبات خود را از دست دادهاند و سایر
شهرهای اسرائیل در قلب و ساحل را مختل میکند،
اکنون با موشکهای فلسطینی ًقابلدسترسی است.
شاید موشکهای مقاومت قبال به آنها رسیده و
ساختمانهای آنها را تخریب کردهاند ،اهداف زیادی را
درآنجادقیقمورداصابتقراردادهاندوعالوهبرخسارات
مادی مختلفی که شهرکنشینان و دولت درنتیجه بسته
شدن مؤسسات ،توقف کار در کارخانهها و کارخانهها،
لغو برنامهها ،فعالیتها و سفرهای مسافرتی و توقف
کار .در مزارع ،مناطق آزاد و سایر امکانات اقتصادی

آسیبدیده ،درحالیکه از عملیات کوچک و بزرگ روزانه
که در شهرکهای کرانه باختری و اورشلیم انجام میشود
غافل نشوید ،اما این حق طبیعی ماست ،و این نه تجاوز
و تروریسم و نه خرابکاری بیهوده است و نه عملی عمدی
علیه غیرنظامیان است .اینیک مقاومت قانونی ،قانونی
و عادی است و یک وظیفه مردمی ،یک بحران ملی و
موضوع تقدیر و احترام بینالمللی ،حتی اگر اشغال آن را
توصیفکند.
تحریفکندوآنراهمانطورکهمیخواهد ً
بااینحال،مقاماتاشغالگراسرائیلی،کهعمدامقاومترا
تحریفکردهوخودراتبرئهمیکنند،بهعکاسیازمناطق
سقوط موشکهای مقاومت فلسطین متوسل میشوند
و به خانههایی که آنها را مورد اصابت قرار میدهند،
ویرانیهایی که بر آنها وارد میشود و تأثیراتی که آنها
ایجادمیکنندتمرکزمیکنند.ترککنند،وآنهاتصاویر
مهاجران خود را ،ازجمله زنان ،کودکان و افراد مسن ،که
در حالت وحشت و ترس قرار دارند ،هنگامیکه به زمین
میافتند ،منتقل میکنند و از تالش خود برای فرار از
بمبگذاری متزلزل میشوند ،فرار میکنند پناهگاهها
و تونلها را نشان دهید و دراز کشیده و روی زمین دراز
بکشید ،از ترس موشک یا ترکش آنها ،و دوربینها فریاد
و شکایت آنها را منتقل میکنند ،و دریغ از گریه برخی
از آنها تمرکز کنید .یا روشن کردن ناله کردن زنان آنها،
شکایاتافرادمسنودیگرصحنههاییکهبهاعتقادآنها
بشردوستانه است ،از آنها حمایت بینالمللی میکند و
باعثخشمونارضایتیفلسطینیهامیشود.
دوربینها و رسانههای اسرائیلی همچنین در
بیمارستانها و مراکز بهداشتی پرسه میزنند ،در حال
حرکت بین تختهای مجروحان و اتاقهای مجروحان و
آسیب دیدگان ،تمرکز بر جراحات آنها ،نمایش تصاویر
«دردناک» از وضعیت آنها ،مصاحبه با آنها ،گوش
دادن به داستانهای آنها و اظهارنظرهای خانوادهها و
فرزندانشان ،و انتقال شکایات و درخواستهای امنیتی
آنهابهدولتاسرائیلوجهاننیروهایمقاومتفلسطین
برای جلوگیری از شلیک موشک به سمت خانهها و
مؤسسات خود ،که زندگی آنها را به جهنم تبدیل کرده
است ،به آنها نزدیک شده و یا در زیر تونلهای زیر
خانههایخود،مدارس،بازارهاومغازههافرورفتهاند.

مارتاثابتمیکند،مکاتباتقبلازازدواجبازیگموند،برای
داشتن ویژگیهای قابلتحسین خلقوخوی ،شخصیت
و عقل ،او بهسختی میتوانست آنها را از پوست سیب او
جداکند.
داستانهای عاشقانه در نگاه اول جذاب هستند و این
دوچندان میشود وقتی درک کنیم که یکی از طرفین یا
هر دو طرف درگیر چیزی از ماهیت مادی نیستند که از
اتحادشان به دست آورند .پدر مارتا بهطور ناگهانی در سال
 ۱۸۷۹درگذشت ،و کمبود ناامیدانه بودجه از طرف هر دو
طرف باعث میشود که نامزدی آنها بیش از چهار سال
گسترشیابد.
محرومیتونگرانیبهویژهدرموردزیگموندً ،
اما مارتا برنایز صاحب گنجی بود که احتماال فروید آن را
جذابدانستهاست«:اعتبارخودنامبرنایز»
فروید در سال  ۱۹۰۸برای دخترش ماتیلد مینوشت
عامل تعیینکننده برای انتخاب نام همسرش «یافتن
نامی قابلاحترام « بوده است .غیرممکن است باور
کنیم که او قبل از دیدن مارتا چیزی در مورد خانواده او
نمیدانسته است .به نظر میرسد خواهرش مینا ،دو ماه
زودتر ،با بهترین دوست خود در آن زمان ،ایگناز شنبرگ،
نامزد شده است .عالوه بر ًاین زیگموند با برادر مارتا ،الی،
صمیمانه آشنا بود .او حتما میدانسته است که یکی از
پدربزرگهای آنها ،رئیس ارشد هامبورگ و از بستگان و

وابستگان هاینرش هاینه بوده است .عالوه بر این دو نفر از
عموهایشان ( که یکی از دنیا رفته بود) از علمای برجسته
بودهاست.
فروید حتی قبل از آشنایی با مارتا ،ممکن است تصمیم
گرفته باشد که وقت آن رسیده است که با شخصی باالتر
از جایگاه اجتماعی والدینش ازدواج کند اما نهچندان
باالتر،زیرااومعتقدبودکهفقر،قومیت،ناجوربودن،زشتی
(همانطور که تصور میکرد) و فقدان چشمانداز خوب،
او را از استفاده از ازدواج برای عبور از موانع طبقاتی منع
میکند .برنایز که تقلیل کرده بود و برای پرداخت قبض
مردی با بدهیهای قابلتوجه و
خود در تالش بود ،برای ً
استعداد آزمایش نشده کامال خوب بود .این امر همچنین
به فروید کمک کرد ،درحالیکه ازنظر قد و قامت ۵›۷
خودآگاهبود،چندیناینچازنامزدخودبلندتربود.
خانوادهای که آرزو داشت به او بپیوندد ،امیلی برنایز بود
نه دختری عملگرا ،صریح و سرگرمکننده ،کسی که
به تمایزات اجتماعی و ظاهر صحیح اهمیت میداد.
برخالف خواستههای او ،شوهرش برمن ،خانواده را به
ماریتادرهشتسالگی،بهوینمنتقلکردهبود.حتیبدون
یک بالشتک راحتً ،امیدوار بود که دو دختر او بتوانند در
شرایط راحتی که قبال در وندزیک یک شهر کوچک خارج
از هامبورگ تجربه کرده بودند،ازدواج کند .املین که خود

آشپزی

کنترل پرخاشگری در کودکان

بهقلم:عاطفهقاسمی(دانشجویارشدروانشناسیبالینی)
امروزه با پیشرفت و تنوع در سبک های فرزند پروری یکی از دغدغه
هایوالدینانتخابشیوهصحیحتربیتفرزنداست
اینکه چگونه با کودک خود ارتباط بهتری داشته باشیم و یا اینکه
چگونه درحلچالشها همراهوهدایتگرخوبیبرایاوباشیم.
یکی از سواالت متداول والدین در مورد راه های مقابله و کنترل
پرخاشگریدرکودکاناست
در ابتدا پیشنهاد میشود برای گرفتن نتیجه مطلوب حتما به یک
روانشناس آگاه رجوع کرده و از او مشورت بخواهیم زیرا تشخیص
دقیق و دادن پیشنهادها و ارائه شیوه های مناسب برای مقابله با
پرخاشگریبابررسیهایبالینیبهتروراحتترانجامخواهدشد
پرخاشگریهاییکهممکناستکودکنسبتبهوالدین،دوستان،
درمحیطمدرسهبامعلمانویابافرزنداندیگرداشتهباشدوالدینرا
بهفکر راه حلی مناسبوا میدارد
قبل از هر چیز باید علت و ریشه ی پرخاشگری کودک را پیدا و
بررسیکنیموسپسبهدنبالراهحلباشیم
در اینجا نیز گذری کوتاه به برخی از تعاریف ،علتها،نحوه بروز و
کنترلپرخاشگریدرکودکانمیزنیم
پرخاشگریرفتاریاست بهقصدآسيبرساندنجسمانییازبانی
بهفردیدیگریانابودکردنداراییدیگران
باید توجه کنیم در این تعریف مفهوم قصد مهم است برای مثال
اگر کودک بطور اتفاقی به پای شما ضربه ای وارد کند این رفتار
پرخاشگرانهنخواهدبود

بایدتوجهداشتکهمعموالعلتپرخاشگریناکامیمیباشد
یعنیزمانیکهکودکدردستیابیبههدفخودناکامبماند
پرخاشگریبروزمیدهد
عالوهبرآنپرخاشگریاساسزیستینیزداردپسبایددقتکردکه
ممکن است در دختران و پسران از لحاظ شدت و نوع متفاوت باشد
وبهگونههای مختلفیبروزکند
یکی دیگر از دالیلی که کودکان در هنگام خشم رفتار پرخاشگرانه
نشان می دهند الگو برداری از رسانه ها و یا رفتار والدین و اطرافیان
است
در واقع برخی از رفتارها از راه دیدن و مشاهده کردن رفتار دیگران و
مشاهدهپیامدهایآنرفتاردرکودکشکلمیگیرد
برای مثال کودکی را در نظر بگیرید که به دفعات زیادی پرخاشگری

حقوقی

را در منزل و بین والدین خود می بیند
و کودکی که در فضایی آرام زندگی می کند و تنش های کمی را در
محیط زندگی خود تجربه می کند و می بیند والدین او به هنگام
خشمخودراکنترلکردهوباصبروآرامشمشکالتراحلمیکنند
آیا رفتار این دو کودک به هنگام خشم و برخورد با مشکالت یکسان
خواهدبود؟!
یا کودکانی که به طور دائم بازی ها و فیلم هایی با محوریت خشم و
خشونتمیبینند
آیا به مرور زمان و با الگو برداری از شخصیت های این فیلم ها رفتار
پرخاشگرانه برای نشان دادن قدرت و رسیدن به خواسته ها از خود
نشاننمیدهند؟
وامابرایکاهشپرخاشگریمیتوانیدرابطهعاطفیخودرابافرزند
بهتروبیشترکنید
به کودک یاد دهید احساسات خود را بموقع بیان کند مثال در زمان
مناسب به شما بگوید که ناراحت و عصبانی شده و شما نیز با او
صحبت کنید و بگویید که به او حق می دهید عصبانی باشد در این
مواقعکودکیادمیگیردچگونهاحساسشرامستقیمبیانکندنه
درچارچوبدعواوبرخوردفیزیکی
همینطورزماندیدنتلوزیونوگوشیکودکرامحدودبهچارچوب
خاصیکنید
یابازیهاییمثلبازیباگلوخمیربازیرابرایکودکفراهمکنید
و در آخر مجددا تاکید میکنیم حتما برای حل مشکالتی نظیر
پرخاشگری به یک روان شناس و مشاور مراجعه کنید و از او
کمک بگیرید

استرداد جهیزیه
به قلم  :امیرحسین حسین زاده (لیسانس حقوق)

اگر زمان زیادی از دادن جهیزیه گذشته
باشد و فاکتورهای خرید جهیزیه یا
رسید سیاهه جهیزیه مفقودشده باشد

ً
و یا اصال رسیدی وجود نداشته باشد
چگونه میتوان جهیزیه را استرداد
نمود؟

پاسخ
اثبات تحویل جهیزیه به زوجین
میتواند با شهادت دو شاهد مرد یا یک
شاهد مرد به انضمام شهادت دو شاهد
زن و یا یک مرد و سوگند و همچنین
فیلمهای انتقال جهیزیه انجام شود و

در این موضوع سیاهه و لیست اعالمی
و یا رسید دریافتی از داماد ،موضوعیت
ندارد .به هر نحوی که برای قاضی
رسیدگیکننده علم حاصل شود،
میتواند حکم به استرداد جهیزیه صادر
نماید.

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی
به کوشش :حسین دریانورد (مدرس آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی)

خشک و تر باهم میسخن
everyone is in the same boat
معادل فارسی :خشک و تر باهم میسوزند
معنی ضربالمثل :آتش که گرفت خشک و تر
میسوزند ،در هنگام وقوع بدبختی همه سهیم
هستند
در مواردی به کار میره که افراد بیگناه هم چوب کار
مقصرینرومیخورند.
ریشه:
قبلازمغولهاچونگماشتگانسلطانسنجرسلجوقی
بر طوایف غز فشار زیادی وارد آوردند ،کار بهجایی رسید
که غزها شورش کردند و به خراسان و اطراف کرمان
حمله کردند تا سلطان سنجر ،اسیر و امام محمد یحیی

شهید گردید و وارثان غز در کرمان جور و ستم را از حد
گذرانیدند.
«در چنین موقعیتی مجدالدین کوهبنانی دفع مضرت
غز را چاره این ندید جز اینکه از امیر آنان که در آنوقت
سرگردان والیات بود ،یعنی ملک دینار غز دعوت کند تا او
به کرمان بیاید و از خرابی باز دارد .بیست و دوم رمضان
 581هجری بود که سپاهیان ملک دینار از طریق دیه اریز
به کوبنان رسید .ملک دینار هم که از گرد بیابان سوزان
کوبنان تشنه و خسته درآمد و مادر بچهها را در نیشابور
نهاده بود بهمجرد ورود به کاخ سلجوقی او را به خطبه
فرمود و در حکم خود درآورد.
ملک دینار پس از چند سال که جای پای خود را
مستحکم کرد ،اول کارش آن بود که اوالد مجاهد

کوبنانی را – هرچند که خودشان را دعوت کرده بودند – از
میان برداشت .آنگاه به نواحی گرمسیر پرداخت .سپس
قصد قلعه منوجان کرد ،قلعه آن را به رسوایی تمام بگشاد
و فتحی مشتمل و احراق و شکنجه و اهراق دم ادعای
روی نمود.
«گور» که امروز َ
در همین لشکرکشی قلعه َ
«حور»
خوانده میشود به آتش کشید و چون مردم کرمان این
بیچارگیها را درنتیجه دعوت مجاهدالدین کوبنانی از
ملک دینار میدانستند همه نفرینها را متوجه کوبنان و
ً
خاندان مجاهد میکردند .و اتفاقا شاعر خوشذوق هم
در همین احوال و هنگام سوختن قلعه و آبادی َ
«گور»
گفتهاست:
از آتش کوبنان َ
«گور میسوزد
آتش که گرفته خشک و تر میسوزد

نهادهای رسانهای رسمی ،خصوصی ،امنیتی و نظامی
اسرائیل وابسته به وزارت جنگ و آژانسهای امنیتی که
توسط متخصصان و متخصصان توانمند علوم مختلف
اجتماعی ،روانشناختی ،روانشناسی و رسانهای اداره
میشوند ،تصاویر «قربانیان تجاوز فلسطین» را به
مؤسسات مهم رسانهای بینالمللی و آژانسهای خبری
بینالمللی که در انتشار تصویر و ًانتقال اخبار با یکدیگر
رقابت میکنند تا بتوانید مجددا مطالب رسانهای را به
سایر نهادهای رسانهای جهان به زبانهای زنده ،محلی
و مشترک منتشر کنید ،بنابراین که همه دنیا میتوانند
داستان آنها را بخوانند ،به داستان آنها گوش دهند و
اخبار را از زاویه آنها ببینند تا با آنها همدردی کنند و در
کنارآنهابایستندوآنهاراتوجیهکنند.لشکرکشیهای
نظامی علیه فلسطینیها ،جایی که آنها تجاوزات
وحشیانه خود را در نوار غزه بهویژه بهعنوان دفاع از خود
مشروع،واینکه«اسرائیلبهعنوانیککشورمستقل»حق
دفاع از شهرکنشینان خود را دارد و آنچه در توان دارد برای
محافظتازآنهاودفعحمالتعلیهآنهاانجاممیدهد.
من فکر نمیکنم در کل جهان یک فرد عاقل یا یکنهاد
خردمند ،یک دولت بافضیلت ،یا یکنهاد بینالمللی
عادالنه یا یک سازمان بینالمللی صادق وجود داشته
باشد که روایت اسرائیل را باور داشته و اشغال جنایات
روزمرهایراکهمرتکبمیشود،تبرئهکند.فلسطینیها،
و جنایات ارتش خود را مشاهده نمیکند ،و جنایاتی را که
مرتکب میشود .شهرکنشینان آنها را انجام میدهند.
اشغال اسرائیل با قتل ،بیعدالتی شناختهشده است،
و به خاطر تجاوزات خود ،و آنچه در آن شناختهشده
است مواضع آن بیعدالتی و شکست ،تعصب و عدم
تعادل است ،بنابراین ما را از تبلیغات دشمن نترسانید،
با دروغهای او گیج نشوید و عزم ما را تضعیف نکنید،
زیرا او باقی خواهد ماند دشمن جنایتکار قاتل ،و ما
مقاومت شرافتمندانه و صاحبان یک هدف عادالنه
باقی خواهیم ماند تا زمانی که بازگشت ما حاصل شود
و کشور ما از تپههای خود و بر پروردگار خود پرچمهای
پیروزمندانه ما و پرچمهای پیروزمندانه ما بلند شود.
( نوشتهشده توسط دکتر مصطفی یوسف اللداوی
از لبنان)

را در رأس یک خانواده میدید ،همچنین انتظار داشت
دخترانششوه ًرانیراانتخابکنندکهبهآیینیهوداحترام
بگذارند .او قبال سعی کرده بود که چنین ازدواجی را برای
مارتا ترتیب دهد -اما شجاعانه به امید برقراری یک رقابت
عاشقانهخواستگاریکردهبود.
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این کتاب را وقتی به تحریر درآوردم که در بدترین
نقطهزندگیبودم.درابتدابهصورتمقالهایآنالین
آن را در اینترنت به اشتراک گذاشتم و امیدم این بود
ً
کهباخواندنشحتیحالیکنفررابهترکنم.اصال
باورمنمیشدکهتوسط 50میلیوننفرخواندهشود
و بهسرعت در فضای مجازی پخش شود.
به این فکر افتادم که مقالهام را تبدیل به کتاب کنم
که در مدت کوتاهی پس از انتشارش تبدیل به
پرفروشترین کتاب سال شد و به  30زبان ترجمه
و منتشر شد.
افرادی که دارای قدرت ذهنی هستند ،عادات
سالمی دارند ،احساسات ،افکار و رفتارهای خود
را به روشهایی مدیریت میکنند که آنها را به
موفقیت در زندگی برساند .اگر شما هم این  13کار
را انجام ندهید به قدرت ذهنی باالیی دست پیدا
خواهیدکرد:
مدت زیادی در حس پشیمانی و تأسف ،گیر
نمیکنند
بهجای اینکه مدام متأسف باشند که چرا فالنی با
من این رفتار را داشت ،چرا فالنی به من این حرف
را زد ...،مسئولیت نقش خود را در زندگی به عهده
میگیرند و این را میدانند که زندگی همیشه خوب
و عادالنه نیست.
قدرت خود را از دست نمیدهند
به دیگران اجازه و قدرت نمیدهند که آنها را
کنترل کنند“ .رئیس من باعث میشود احساس
بدی کنم”  ،چنین جملهای را از آنها نمیشنوید
زیرا خودشان کنترل احساسات خود را در دست
دارند هیچ عامل خارجی روی آنها تأثیر ندارد.
ازتغییراجتنابنمیکنند
بهجای مقاومت در مقابل کوچکترین تغییر ،با
ذهنیت مثبت به استقبال تغییرات میروند زیرا به
تواناییهای در انطباق با شرایط جدید ایماندارند.
برای آن چیزهایی که قابلتغییر نیست ،وقت و
انرژیهدرنمیدهند
ً
مثال این افراد از ترافیک شکایت نمیکند چون

اسرائیل قربانی ترور ادعایی و تجاوزات بی پروا است

ادامه دارد....

مسقطی بوشهری
به قلم  :وجیهه بای (مربی و کارشناس صنایع غذایی فنی حرفه ای استان بوشهر)
مخلوط کرده و سپس شکر را به
آن اضافه کرده و روی حرارت هم
میزنیم تا به حالت نیمه روان درآید.
سپس هل و گالب را به آن افزوده
و خوب هم زده تا به حالت کشدار
درآید .در این موقع پودر کستر را که
درکمی گالب حل کردهایم افزوده
و روغن نیز اضافه کرده و از انواع
مغزها در آخر اضافه میکنیم و در
ظرف کشیده و پس از سرد شدن
برشمیزنیم.

مسقطی تنها مختص به شیراز
نبوده و بهنوعی دیگر در بوشهر
آماده میگردد و طرفداران زیادی
دارد.
مواد الزم:
روغن  1لیوان
شکر 1/5 :لیوان
گالب :نصف لیوان
هل :یک قاشق غذاخوری
پودر کستر :یک قاشق غذاخوری
طرز تهیه :ابتدا نشاسته را با آب

حقوقی

نقش تسبیب در ضمان ناشی از کرونا
بهقلم:مهدیهپورعلی(کارشناسارشدحقوقخصوصی)

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در
حقوقمدنیجبرانخسارتودرحقوقکیفریمجازات
را در پی دارد .برای تحقق ضرر دو حالت متصور است:
يا شخص بهطور مستقیم(بالمباشره) به ايراد خسارت
اقداممیکند،ويابهطورغیرمستقیم(بالتسبیب)زمینة
وقوع حادثه را فراهم میکند اما خودش بهطور مستقیم
مرتکب عمل فیزيکی نمیشود در حالت اول ،بیتردید
مباشر از باب اتالف مسئول جبران خسارت است؛ ولی
در حالت دوم با تحقق شرايطی میتوان به مسئولیت
مسببحکمداد.
تشخیصمسئولیتمسبببهآسانیتشخیصمسئولیت
مباشر نیست ،زيرا در سبب نتیجه بهطور مستقیم،
مستند به فاعل نیست و چهبسا هنگام حصول نتیجه،
مسبب حتی درصحنه حضور نداشته باشد ،چون او
فقطمقدمهایرافراهممیکندولیعلتوقوعحادثهامر
ديگری است .بههرحال ،حسب اینکه مسبب چه نوع
خسارتیواردکردهاست،نوعجبرانآنخسارتمتفاوت
خواهد بود ،به اين مفهوم در صورت اتالف مال کسی ،
به پرداخت مثل يا قیمت  ،و در صورت لطمه به تمامیت
جسمانی فردی  ،به پرداخت ديه محکوم میشود .در
هر دو حالت ،اگر سوءنیت و قصد مجرمانه ثابت شود،

مشمولمجازاتهمخواهدبود
ماده ۲۲قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و
بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱خردادماه،۱۳۲۰بیان
کردهاست«:اشخاصیکهمانعاجرایمقرراتبهداشتی
میشوندیادراثرغفلتباعثانتشاریکیازبیماریهای
واگیر میشوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی
محکوم میشوند ».همچنین در ماده  ۱۲این قانون
تصریحشده است «:هرگاه بهداری به وجود کسی که
مبتال به بیماری واگیر است اطالع یافت میتواند به
وسایل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان
میباشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در
ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان
نماید».
مسئولیت مدنی با سه عنصر الف)وجود ضرر؛ ب)فعل
زیانبار؛ج)رابطهسببیتمیانفعلزیانباروضررحاصله
تحقق پیدا میکند  .در حقوق مسئولیت مدنی ،مرکز
توجه عامل زیان میباشد اما نباید از زیاندیده غافل
شد ،گاهی خود زیاندیده با فعالیتش موجب تحقق
فعل زیان بارمی شود ،که در فقه بهقاعده اقدام معروف
 ،و یکی از مسقطات ضمان است که زیاندیده با اقدام
خودش موجب معافیت کامل عامل زیان میشود .برای

مثال فردی که در اجتماعات و مراسمهای پرتردد و بدون
رعایتقوانیناعالمشدهازطرفوزارتبهداشت،شرکت
وموجبانتقالبیماریمسریخطرناککرونابهخودش
میشود ،در مسئولیت مدنی الزم به جبران خسارت وارد
بر متضرر است ،اما چون فرد خودش رعایت قوانین را
نکرده ،براساس قاعده اقدام ،ضرر و زیان وارده بر اثر
تقصیرواقدامخودمتضررقابلجبراننمیباشد.
لذا مسئولیت مدنی اشخاص انتقالدهنده بیماری
مسریکرونا،درصورتآگاهبودنمستوجبمسئولیت
کیفری میباشد ،و در صورت عدم آگاهی از بیماری
خود موظف به تعهد به ایمنی و رعایت اصل احتیاط
است.بر اساس مبانی اتالف (تلف گردانیدن) و تسبیب
(آمادهسازیسببحادثهزیانبارتوسطشخصی)دارای
مسئولیتمیباشند.
بنابراینازآنجاییکهافرادمبتالیادارایعالئمبهویروس
کرونا ،در صورت تردد بین شهروندان ،امنیت زیستی و
بهداشتی جامعه را به خطر میاندازند ،بهموجب ماده
 ۹قانونطرزجلوگیریبیماریهایواگیرداربهصراحت
بیانشده است که هر کس بداند مبتال به بیماری واگیر
بوده و یا آنکه « اوضاعواحوال شخصی او طوری باشد که
بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و بهواسطه
او طرف مقابل مبتال شود و به مراجع قضایی شکایت
کند ،مبتال کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال
محکوممیشود».

درآمدی بر گویش بوشهری
واژگان بوشهری
به کوشش :عبدالحسین احمدی ریشهری
ِددا  : deda .خواهر و« ِدده » و « دادا» هم گفته میشود.
دروشیدن : Derowsidan .لرزیدن.
دلش ترن  : deles. Teran .زندهدل است.
دوپلو  : dopelu .نیمهجان داشتن ،نه خوب و نه بد بودن ،متوسط .در اصل همان «
دوپهلو»استودراثرکثرتاستعمالمثلپارهایواژگاندیگربدینصورتدرآمدهاست.

ضرب المثل های بوشهری
نه دشمن دوست میشود و نه چغندر گوشت :همانطور
که هرگز امکان آن ندارد چغندر گوشت شود – دشمن نیز
هیچگاهدوستنگردد.
می خوام که بعد خوم افتو ِنزه  (.....میخواهم که بعد از
ِ
خودمهرگزآفتابنزند)منحاالبایدخوشیکنمچراغموغصه
به خودم راه دهم وقتیکه مردم چه فایدهای دارد .نظیر :پس
مرگ من چه دریا چه سراب.

نشریهدریاکنار
صاحب امتیاز :مهندس سید عیسی گلریز
مدیرمسئول :مهندس مهران سلطانی نژاد 09211487009
سردبیر:سهیالسلطانیزنگالنی

روابط عمومی :فریده ترنج مهرگان
گرافیست:بهارستاییمختاری
کاریکاتوریست:مهندس داریوش مهرزادگان _ نگار جهانتاب
مسئول سایت :آیدا عالی پور
هیئت تحریریه :سیده فاطمه آزمون ،دکتر الله کرم لیراوی  ،خانم دکتر
زهراحسامی ،الهام فضلی ،حمید رفیعی ،مهندس مجتبی تن زاده،
حمیدرضا عباسی ،زهره خاکسار ،فاطمه شمسی ،فاطمه صالح

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

روشن ،حسین دریانورد ،سعید محمدی فرد ،الهام قائدی ،فرخنده
محمدی ،اعظم بلوری ،اعظم قنواتی ،مریم کریم پور ،سهیال ملک
محمدی،مریمشیرچیانگلرو
عکاس :الناز رزمجو ،فاطمه سلطانی زنگالنی
آدرس شمال :مازندران ،بابلسر ،بلوار طالقانی،جنب پارک شهرداری
آدرس جنوب :بوشهر  ،بلوار شهدای نیروی دریایی
تلفن01135336947-07791090156 :
نمابر02189782795-01135333223 :
پست الکترونیکیDaryaaknar@gmail.com :
وب سایت www. Daryaaknar.ir:
لیتو گرافی و چاپ :جمهوری اسالمی ایران

نشریه دریاکنار @daryaaknar
نشریه ای از جنس سرسبزی شمال
و خونگرمی مردمان جنوب
( مازندران بوشهر)
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شرایط ایجاد شده پس از COVID

آوای صلح  ،از بوشهر به جهان

مروری گذرا برفیلم «تنهای تنهای تنها» ساختهی «احسان عبدی پور» ،به بهانه ی مذاکرات هسته ای
به قلم:الهام فضلی (دبیر سرویس بانوان نشریه دریاکنار)

شاید برای هر مصداق ومفهومی که به ذهن میرسد نام
فیلمی ،کتابی ،آهنگی به یاد بیاید  .برای صلح  ،وفاداری
 ،سلحشوری در راه وطن  ،برای جنگ  ،عشق  ،جدایی
و  . ...اما هرگاه نام انرژی هستهای را میبریم بسیاری از
ما به یاد فیلم « تنهای تنهای تنها » ساختهی فیلمساز
بوشهری «احسان عبدی پور» میافتیم .فیلمی که قدر
دیدهترین و شاید مشهورترین فیلم کارنامهی «عبدی پور»
تا کنون است  .فیلمی بسیار کمهزینه که در زمان اکران
چشمها را خیره کرد والبته با اجحاف داوران سیمرغ را به
فیلم «دهلیز» ساختهی «بهروز شعیبی» باخت .هرچند
بعدتر در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان جوایز را
برد وصاحب جایزه خالقیت و استعداد درخشان ویژه
فیلمسازان اول ،در جشن انجمن منتقدان سینمای ایران
شد .
«احسان عبدی پور» متولد  1359ودانش آموختهی
فیلمنامه نویسی از دانشگاه سینما تیاتر ،کار را با

تلویزیونوساختفیلمهایتلویزیونیآغارکرد.داستان
فیلمهای او موضوعات برگرفته از زیستبوم و جغرافیا و
فرهنگ و آداب و لهجهی جاییست که در آن جا ریشه
دوانده است :بوشهر
موضوعات بکر و فیلمنامه های جذاب و بازیهای پخته
ن اش دیده
وطنز و مطایبههایی که در فیلمهای تلویزیو 
میشد باعث دیده شدن و تحسین آن فیلمها گردید .
تا پیش ازآن در سینمای ایران ،شهر بوشهر تصویری
غیرواقعی و کلیشهای داشت  .چه در مثال «تنگسیر» فیلم
«امیر نادری» در قبل از انقالب چه در مثال « واکنش پنجم»
ساختهی «تهمینه میالنی» در سال . 1382فرهنگ عامه
ولهجهورسومبوشهریدراینفیلمهاهیچبوییازواقعیت
نبرده بود  .حتی «کیومرث پوراحمد »که سعی کرده بود در
فیلم«بهخاطرهانیه»باکمک«اصغرعبدالهی»فیلمنامه
نویس جنوبی به فرهنگ و زبان و رسوم بوشهر از جمله
مراسم دم امزنی عاشورا نزدیک شود به توفیق کاملی در به
تصویر کردن بوشهری واقعی با مختصات و ویژگیهایی که
ما از بوشهر میشناسیم دست نیافته بود .
«عبدی پور» اما با دستی پر از داستانها ،تلخیها و
شادیها و طنزها و غمها و رسوم بوشهر آمده بود که
تصویرگر شهرش باشد .از بین فیلمهای تلویزیونی او «
تیماج» و «همسنگار» فیلم های پختهای از کار در آمده
است  .اما فیلم «افسانه  »98بیشتر دیده و باعث تثبیت
عبدی پور شد  .داستان فیلم مانند اغلب فیلمهای
«عبدی پور »در بوشهر میگذرد  .کشتی حامل کاپ
قهرمانی جام جهانی فوتبال غرق شده و امواج این جام
قهرمانی را به ساحل بوشهر آورده است  .چند نوجوان
آن را پیدا کرده و میخواهند این جام را به دست رییس
فیفا برسانند  .در این فیلم ،یک جام ،واسطهی ارتباط
شهری کوچک و ساحلی با جهان شده است پل ارتباطی
نوجوانانی بوشهری با موضوعی مهم و جهانی .
همین موضوع و تم اصلی  ،دستمایهی فیلم « تنهای
تنهای تنها » هم شد  .دو نوجوان_ یکی بوشهری و ماهی
فروش که برای نیروگاه و خانه های کارکنان روسی آنجا
ماهی می برد و دیگری یک نوجوان تنهای روسی که

پدرش مهندس نیروگاه هستهای ست _ با هم دوست
میشوند بی آن که حتی زبان همدیگر را بدانند.
آنچه آنها را به هم وصل می کند عالیق و احساسات
مشترک بشری ست  .اما این صلح و محبت و دوستی با
تصویب قطعنامهها بر ضد ایران و الزام کارکنان نیروگاه
به ترک ایران به هم میریزد .نوجوان روسی باید بوشهر را
ترک کند .اینجا نقطه جدایی دونوجوان با احساسات پاک
و انسانیست .پسربچهی بوشهری راهی سازمان ملل
میشود تا پیام صلح ایرانیان را به رییس جمهورهای جهان
برساند و همچنین از حقوق کشورش دفاع کند .
پیامی صلح آمیز به تمام جهان از بندری کوچک در جنوب
ایران .پیامی زیبا در قالب فیلمی ساده و زیبا .
«احسانعبدیپور»درادامهکارنامهیکاریاشفیلمهای
« پاپ» « ،تیک آف » و« موسی » را ساخته است اما هنوز
فیلم نخست سینمایی اش « تنهای تنهای تنها » با پیام
انسانی و صلح آمیزش در خاطرها مانده است .

آب بستن به اخبار مهم تاریخی به سبک کاله!
به قلم :وحید حاج سعیدی؛ (روزنامه نگار و طنز نویس)

این روزها اخبار ریزودرشت فراوان دستبهدست
میشود .عدهای در وین در حال آچارکشی
برجام هستند تا این قرارداد را احیا کنند ،عزیزان
شرکت کاله در حال آب بستن به شیرهای
مرجوعی است ،برخی هواپیماها مسافر سرپا
سوار میکنند ،داستان انحالل شوراهای شهرها
به دلیل مشکالت مالی کماکان ادامه دارد ،رالی
تورم قیمتهای کاالهای اساسی در حال برگزاری
است و قس علیهذا  ،...درمجموع سوژه برای
خبرنگاران و روزنامهنگاران الی ماشالله پیدا
میشود ،اما این البهال برخی روزنامهها از رازی
بزرگ پرده برداشتند که شاید تحولی شگرف در
فوتبالماایجادکند!

نه پدر جان خبری از مجازات امضاء کنندگان
ترکمانچای فوتبالی و سرپرستی تیم ملی در
دستانیکچلوکبابیواینجورداستانهانیست!
عزیزان کاشف به عملآوردهاند که علی دایی در
کودکی استقاللی بوده است و ایشان سـرانجام
در یـک مصاحبـه از گرایشـش بـه تیـم فوتبـال
اسـتقاللدرکودکـیپـردهبرداشـت.
ذهن سوژه یاب خبرنگار را مالحظه فرمودید؟!
چشم عقاب که میگویند همین است! یعنی
اینهمه افتخار و آقای گل جهان بودن و ابروی
شکافته و طحال پاره علی دایی را ندیدند و عهدی
پی به استقاللی بودن ایشان آنهم در دوران
ً
طفولیت پی بردند که معموال با هر برد و باخت این

دوتیمبچههاطرفداریشانتغییرمیکند!
وقتی ما خبرنگارها و روزنامهنگارها اینطوری
شیلنگ روی مقوله تولید محتوی میگیریم و از
هیچسوژهمیتراشیمکهبهدردهیچاستقاللیهم
نمیخورد از شرکت کاله چه انتظاری داریم؟! البته
ً
ً
رئیس شرکت کاله کال آدم خوشمزهای است و قبال
هم در خصوص استفاده از گربه در محصوالتشان
افاضات کرده بود فلذا آب بستن به محصوالت
چندان در این شرکت دور از ذهن نیست!
فقط خدا کند ازاینپس هواپیماها هوس سوار
کردن مسافر تو راهی نکنند یا سایر شرکتها به
تقلیدازکالهآببهمحصوالتشاننبندندونهادهای
امنیتیهمقبلازتائیداعضایشوراها،رزومهشان
راحسابیبررسیکنند!

مهارت درمانی  -قسمت۳۰

مهارت آموزی و رابطه ی آن با ([ ،] HSEسالمت  ،ایمنی ،محیط زیست و غیره)
به قلم  :دکتر الله کرم لیراوی (فعال اجتماعی و فرهیخته فرهنگی)
26ـ از تجارب دیگران استفاده کنید.
27ـ ابزار ناقص را از محیط دور کنید.
28ـ ایمنی ضامن سالمتی است.
29ـ از استعمال کهنه برای پاک کردن روغن و گریس
اضافی روی قطعات ماشین در حال حرکت خودداری
کنید.
30ـ اگر نمیدانید  ،سؤال کنید .
31ـ از بازیهای مسخره و اعمالی که ممکن است ،
همکارانتان را ناراحت و عصبانی نماید  ،پرهیز نمایید.
32ـ از وسایل حفاظتی خود همیشه استفاده کنید.
33ـ به شانس تکیه نکنید ،دستورالعملهای کار را
موبهمو اجرا کنید.
34ـ برق خادمی است که قاتل هم میتواند باشد.
35ـ به دستورالعملهای و عالئم ایمنی توجه خاص
مبذل دارید.
36ـ بهتر است از تجارت مصدومین پند بگیریم نه
آنکه خود مصدوم شویم.
37ـ برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف  ،باید از
دستکشهای مناسب آن کار استفاده نمود.
38ـ با رعایت اصول ایمنی  ،از افزایش آمار حوادث
جلوگیریکنیم.
39ـ بهای هر حادثه همیشه سنگین است.
40ـ به ایمنی فکر کنید.
41ـ بعد از اتمام کار ،وسایل و ابزار کار را در محل
مخصوص خود قرار دهید.
42ـ برق کسی را دوست دارد که از او بترسد.
43ـ برای انجام هر کار اول فکر کنید.
44ـ با توکل زانوی اشتر را ببند.
45ـ به امید روزی که اصول ایمنی در کلیه شئون
اجتماعی رعایت شود.
46ـ بستههای حجیم مانع دید است.
47ـ برای نظافت ماشین یا روغنکاری آن  ،ابتدا
ماشین را متوقف سازید .سپس حفاظ آن را بردارید.
48ـ خطر خبر نمیکند ،آمادهباشیم.
49ـ به ایمنی فکر کنید تا در امان باشید.
50ـ برخورد دست با نوکتیز و برنده ابزار کار که از
جیب بیرون آمده  ،موجب زخمی شدن دست میگردد.
51ـ بهمحض زخمی شدن دست یا سایر اعضاء از
کمکهای اولیه استفاده کنید ،کوچکترین جراحت و

خراش میتواند سالمتی شما را به خطر اندازد.
52ـ با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث
جلوگیری کنید .
 53ـ بهمحض بریدگی دستوپا و سایر اعضاء از
کمکهای اولیه استفاده کنید .
 54ـ برای حفظ جان خود به دستورات حفاظتی توجه
کنید .
 55ـ با روش صحیح خود ایمنی را عمال ً تبلیغ کنید .
 56ـ پیشگیری مؤثرتر از درمان است .
 57ـ پیشگیری امروز را به عالج فردا موکول نکنید .
 58ـ تصمیم بگیرید سال نو را بدون حادثه بگذرانید .
 59ـ تجربه را  ،تجربه کردن خطاست .
 60ـ توصیههای ایمنی را جدی بگیرید .
 61ـ چهبسا یک جراحت مختصر در اثر ال قیدی به یک
کانون چرکی خطرناک تبدیلشده سالمت شمارا مورد
تهدید قرار دهد .
 62ـ جهت ایمنی  ،کار را بازرسی نمایید .
 63ـ چون برق دیده نمیشود  ،هیچ موقع کابل را
لمس نکنید .
 64ـ چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی .
 65خودتان را تمیز نگهدارید . 66خوب فکر کنید تا خوب به مقصد برسید . 67خطر همیشه به چشم دیده نمیشود .68خطر همیشه در کمین است . 69خطر پاره شدن یا باز شدن و سقوط بار راهمیشه در نظر داشته باشید .
 70حادثه بهخودیخود اتفاق نمیافتد بلکه علتیدارد .
 71حوادث را قبل از وقوع پیشبینی کنید . 72حصول ایمنی درنتیجه همکاری دستهجمعیاست .
 73حفاظت ضامن سالمتی است  ،عزیزان شما اانتظار دارند سالمت به خانهبر گردید .
 74حوادث را قبل از وقوع پیشبینی کنید  ،چونروز خوش  ،روز بدون حادثه است .
 75حوادث قابلپیشگیری است .76ـ حفظ سالمتی شما گرانمایهترین اصل در زندگی
به شمار میآید.
77ـ حفاظت جان کارکنان بسیار سادهتر و بهتر از

جبران خسارت ناشی از حوادث در محیط کار است.
78ـ در هنگام کار باید از لباس منظم و صحیح استفاده
نمود.
79ـ در یک محیط آرام کارکنید.
80ـ دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل
کنید.
81ـ در وسایل ایمنی اغلب اوقات تجربه گران تمام
میشود.
82ـ دریچهها و چالههای کف کارگاه را باید با نرده
محصور و با چراغقرمز ( عالمت خطر ) مشخص گردد
تاکسی در آن سقوط نکند.
83ـ در پس هر حادثه نوعی سهلانگاری وجود دارد.
85ـ در سر راه خود مواظب میخها باشید.
86ـ در هر کاری که عقل و احتیاط توأما ً بکار رود از
حوادث پیشگیری خواهد شد.
87ـ در موقع کار کردن با اشیاء از کفشهای حفاظتی
استفاده کنید تا در صورت سقوط شیئی سنگینپای
شما آسیب نبیند.
88ـ دربهای خروجی و راه روهای منتهی به آن باید
همیشه آزاد باشد تا کارگران بتوانند هنگام بروز
حریق در اسرار وقت از آن خارج شوند.
89ـ دستگیرههای چرخدستی باید حفاظ داشته باشد
تا پشت دست به درودیوار تصادم نکند و زخمی
نشود.
90ـ در برابر خطرات ناشی از کار  ،خود را حفظ کنید.
91ـ دقت بیشتر ،احتیاط بیشتر
92ـ رعایت نظم و انضباط در کارگاه خطر حوادث را کم
میکند.
93ـ رعایت نظم و تربیت در کارگاه برابر نصف کار
انجامشده است.
94ـ راه روها و محل آمدورفت کارگران در کارگاه باید
خالی از هرگونه مانعی باشد.
95ـ روز خوش روز بدون حادثه است.
96ـ سال خوش  ،سال بدون حادثه است.
97ـ سالمتی باالترین نعمت است  ،آن را بهآسانی از
دست ندهید.
98ـ سانحه از بیمباالتی  ،شتابزدگی و عدم دقت
ناشی میشود.
99ـ سیگار نکشید.
100ـ شتابزدگی و بینظمی حادثهآفرین است.

ادامه دارد...

به قلم  :خانم دکتر زهرا حسامی(مدرس دانشگاه)
اگرچه بیشتر افراد مبتال به COVID-19طی چند هفته تا
چند ماه بیماری بهبود می یابند  ،اما برخی از آنها اینگونه
نیستند( CDC .مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ) و
متخصصان در سراسر جهان در تالشند تا در مورد اثرات
سالمتی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با COVID-19
 ،چه کسی به آنها مبتال شوند و چرا بیشتر بدانندCDC .
از اصطالحات شرایط پس از  COVIDبرای توصیف
مسائل بهداشتی استفاده می کند که بیش از چهار هفته
پس از ابتال به ویروس عامل  COVID-19بیش از چهار
هفته ادامه دارد .متخصصان نمی دانند چرا برخی افراد
بعضی اوقات شرایط پس از  COVIDرا تجربه می کنند.
سایر بیماری های عفونی نیز به دالیل مختلف می توانند
عالئم طوالنی مدت ایجاد کنند .برخی از شرایط پس از
ً
 COVIDاحتماال مشابه شرایطی است که در سایر بیماری
های عفونی دیده می شود  ،اما برخی دیگر ممکن است
بیشتر مختص  COVID-19باشد .برخی از شرایط پس
از  COVIDعالئمی شبیه به عالئمی دارد که توسط سایر
مشکالت سالمتی ایجاد می شود .دانشمندان به طور
فعال در حال بررسی علل شرایط پس از  COVIDهستند.
انواع شرایط پس از  COVIDطوالنی
 COVIDطوالنی  ،طیف وسیعی از عالئم است که
می تواند هفته ها یا ماه ها پس از ابتال به ویروس عامل
 COVID-19طول بکشد یا هفته ها بعد از عفونت ظاهر
شود COVID .طوالنی می تواند برای هر کسی که
 COVID-19داشته باشد اتفاق بیفتد  ،حتی اگر بیماری
خفیف باشد یا عالئمی نداشته باشد .افراد با COVID
طوالنی گزارش می کنند که ترکیبی از عالئم زیر را تجربه
میکنند:
خستگی یا خستگی مشکل در فکر کردن یا تمرکز (گاهی
اوقات به عنوان "مه مغز" شناخته می شود(
سردرد

از دست دادن بو یا چشایی
سرگیجههنگامایستادنتپشقلبیاتپشقلب(همچنین
به عنوان تپش قلب شناخته می شود)
دردقفسهسینه
دشواری در تنفس یا تنگی نفس
سرفهکردن
درد مفصل یا عضله
افسردگییااضطراب
تب
عالئمی که پس از فعالیتهای جسمی یا ذهنی بدتر می
شوند
اثرات چند ارگانهای COVID-19
اثرات چند ارگانيك مي تواند بيشتر  ،يا نه همه  ،روي
سيستم هاي بدن از جمله قلب  ،ريه  ،كليه  ،پوست و مغز
تاثير بگذارد .اثرات چند ارگانيك همچنين مي تواند شامل
مواردي باشد كه پس از  COVID-19اتفاق مي افتد ،
مانند سندرم التهاب چند سيستمي ( )MISو بيماري
هاي خودايمني MIS .شرایطی است که در آن اعضای
مختلف بدن می توانند متورم شوند .شرایط خود ایمنی
هنگامی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن شما به
اشتباه به سلول های سالم بدن حمله کرده و باعث تورم
دردناک در قسمت های آسیب دیده بدن شود .ناشناخته

است که اثرات سیستم چند ارگانیک چه مدت ممکن
است ادامه داشته باشد و اینکه آیا این تأثیرات می تواند
منجر به شرایط مزمن سالمتی شود.اثرات درمان یا بستری
شدن در بیمارستان  COVID-19شرایط پس از COVID
همچنین می تواند شامل اثرات طوالنی مدت درمان با
 COVID-19یا بستری شدن در بیمارستان باشد .برخی
از این اثرات طوالنی مدت مشابه با اثرات مربوط به بستری
شدن در بیمارستان برای سایر عفونت های تنفسی یا سایر
شرایط است .اثرات درمان  COVID-19و بستری شدن در
بیمارستان همچنین می تواند شامل سندرم مراقبت بعد از
مراقبت ویژه ( )PICSباشد  ،که به اثرات سالمتی پس از
یک بیماری حیاتی اشاره دارد .این تأثیرات می تواند شامل
ضعف شدید و اختالل استرس پس از سانحه ()PTSD
باشد PTSD.شاملواکنشهایطوالنیمدتنسبتبهیک
واقعه بسیار استرس زا است.
رفتار:
روش هایی برای کمک به مدیریت شرایط پس از COVID
وجود دارد و بسیاری از بیماران با این عالئم با گذشت
زمان بهتر می شوند .اگر فکر می کنید به یک بیماری
بعد از  COVIDمبتال هستید  ،با ارائه دهنده خدمات
بهداشتی خود در مورد گزینه های مدیریت یا درمان عالئم
و منابع خود برای پشتیبانی صحبت کنید .کلینیک های
مراقبت های بعد از  COVIDدر مراکز پزشکی در سراسر
ایاالت متحده برای رفع نیازهای بیماران در حال افتتاح
هستند .بهترین راه پیشگیری از این عوارض طوالنی
مدت پیشگیری از  COVID-19است COVID-19.و
واکسیناسیون  CDCتوصیه می کند افراد بدون توجه
ً
به اینکه قبال  COVID-19داشته اند  ،واکسینه شوند.
درباره واکسیناسیون بیشتر بدانید .اگرچه مقاالت رسانه
ای گزارش داده اند كه برخی از افراد مبتال به COVID
طوالنیمیگویندكهعالئمآنهاپسازواكسینشدنبهبود
یافته است  ،اما برای تعیین اثرات واكسیناسیون در شرایط
پس از  ، COVIDمطالعات الزم است.

آنچه باید در نحوه صدور انتقال و وصول چک با توجه به قانون جدید چک بدانیم
به قلم :سعید یکتائی (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،مدرس بانک_حقوق)
الف ) اولین اقدام که مهم بوده و باید در آن دقت داشت نحوه
درست پر کردن مندرجات و ارکان چک کاغذی در هنگام
صدور چک توسط صادرکننده است .مانند درج تاریخ به عدد
و حروف ،درج مبلغ به عدد و حروف به ریال ... ،و درنهایت
امضامتنچککهبایدبانمونهامضایارائهشدهدرزمانافتتاح
حسابجاریدربانکموردنظر،تطابقداشتهباشد.
ب)مراجعهصادرکنندهیاانتقالدهندهچکبهیکیازابزارهای
تلفن
دسترسی به سامانه صیادکه با توجه استفاده همهگیر از ً
همراههایهوشمند،یکیازراههایدسترسیآسان،مسلما»
استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه در حوزه پرداخت
است،کهصادرکنندهچکیاانتقالدهندهچکازطریقتلفن

همراه ( که سیمکارت آن متعلق به وی باشد) استفاده نموده
و دسترسی به این سامانه را برای وی مقدور خواهد ساخت .
ج ) پس از ورود به سامانه ،تکمیل فیلدهای سامانه توسط
صادرکننده یا انتقالدهنده چک ،مانند درج تاریخ سررسید
چک،اطالعاتهویتیذینفع،مبلغچکوهمچنیندرجدلیل
و بابت صدور یا انتقال چک نیز الزامی و ضروری خواهد بود.
د ) بعد از ثبت در سامانه ،تسلیم چک کاغذی از سوی
صادرکننده یا انتقالدهنده چک به ذینفع ،که در این مرحله
الزم است گیرنده چک همزمان با دریافت چک کاغذی از
ثبت اطالعات چک اخیر در سامانه صیاد توسط صادرکننده یا
انتقالدهنده چک اطمینان حاصل نماید ،زیرا در صورت عدم
ثبت اطالعات در سامانه صیاد با توجه به قانون جدید ،چنین

چکیقابلیتنقدشوندگیدربانکراندارد.
ه ) پس از مراجعه گیرنده چک به سامانه صیاد جهت بررسی
اطالعات ثبتشده بهمنظور تائید یا رد چک ،که در این مرحله
در صورتتأییدچک،چکدرسامانهوضعیتنهاییقرارگرفته
ودرنتیجهچکقابلیتنقدشدندرسررسیدرادربانکخواهد
داشت یا در صورت رد ( مانند مغایرت در موارد تکمیلشده
فیلدها ) امکان وصول در بانک را نخواهد داشت و ذینفع
میتواندجهترفعمشکلونقصچک یاایرادمدنظروحسب
موردبه،صادرکنندهیاانتقالدهندهچکمراجعهورجوعنماید.
و ) درنهایت اینکه پس از تأیید چک توسط ذینفع در سامانه
صیاد ،وی میتواند پس از رسیدن سررسید چک در تاریخ
مدنظر ،به همراه اصل چک ،به بانک جهت نقد نمودن چک
مراجعهنماید.

مصائب جمعی وحدتیه
به قلم :احمد خواجه حسنی ( جامعه شناس)
از هزاره های قبل از میالد تا به امروز رفاه
اجتماعی از شاخص های کیفی زندگی
جوامعانسانیبهشمارمیآید.
دربررسیابعادوشاخصهایتوسعهانسانی
و اجتماعی نیل به توسعه پایدار،نحوه و
چگونگی ارائه خدمات بهداشتی،درمانی
اصلی اجتناب ناپذیر است و مقوله
سالمت چه از منظر فردی و هم از نظر
جمعی،مهمترین جنبه از مسائل حیات
اجتماعیاست.
سهولت دسترسی به حداقل امکانات
بهداشتیودرمانیازحقوقاولیهشهروندی
است و این مهم در زمره خدمات اصلی است
که حسب قانون اساسی دولت موظف به
تأمینوفراهمنمودنآنمیباشد.
وحدتیه بیست سال پیش و قبل از استقرار
شهرداریبزرگترینروستایاستانبوشهربه
شمار می رفت و اکنون با جمعیتی قریب به
بیستهزارنفربااحتسابقصبهوروستاهای
اطراف ،شوربختانه از عدم توازن در توزیع
شاخص های بهداشتی و درمانی در عذاب
جمعی است به نحوی که مردم شهر از
دسترسی به حداقل امکانات ّ
کمی و کیفی
در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی در رنج
وریاضتهستند.
با مداقه و سنجه ای در حوزه سالمت شهر
وحدتیهبهآسانیدرخواهیمیافتکهنسبت
توزیع امکانات به توزیع جمعیتی اسفناک و
تأسفباراست.
✓ در شهر ما نحوه ارائه خدمات و دسترسی
بهپزشکازاصلموضوعفاجعهبارتراست.
به اغلب احتمال عملکرد بهداری فعلی
در مراجعات روزمره همشهریان و ساکنین
روستاهای اطراف در وقت اداری چندان

رضایت بخش و خوشایند جامعه هدف
نیست و اگر فرد بیماری در زمانی خارج از
وقتتعریفشدهبهایندرمانگاهرجوعنماید
یحتمل به نحوی از انحاء با بی مهری مواجه
خواهند شد و این ناهنجاری از عدم تمایل
پزشکان به خدمت در مناطق کم برخوردار و
محروموعدممسئولیتپذیریاینانمنبعث
می گردد که ناچار دانشجویان محترم فارغ
التحصیل پزشکی عمومی وکم تجربه را با
ابالغخدمتبهاینگونهمناطقمحروممجبور
میکنند.
فقدان دسترسی شهروندان به پزشک
متخصصازجملهمتخصصزنانوزایماناز
جملهمعضالتدیگردراینحوزهاست.
اینجاصحبتازیکعارضهفردینیستبلکه
مصائبی جمعی را شاهدیم که مدتهاست
گریبانگیراینمردمفهیموفخیماست.
بر کسی پوشیده نیست که وجود رفـاه
اجتماعی در هـر جامعه ،یکی از مهمترین
شـاخص های توسـعه یافتگی آن جامعه
بعد بهره مندي
به شمار می رود و اگر از دو ِ
از خدمات بهداشتی درمانی و سالمت
اجتماعی و فردي به مقوله سالمت نگریسته
شود ،روشن خواهد شد که هدف نهایی
نظام سالمت هر کشوری فارغ از نوع نظام
سیاسی حاکم  ،ارتقاي سالمت مردم و
برقراري عدالت بهداشتی در میان آنان است
کهبرآینداینمهمموجباترضایتاجتماعی
جامعه هدف را محقق خواهد ساخت  ،حال
محل سؤال دارد که چرا با گذشت سالهای
مدیدی از ساخت خانه بهداشت به عنوان
تنها مرکز خدمات دهی شهری با کثرت
نفوس،شوربختانه تغییر و تحوالتی نیل به
بهبودیوضعیتحاصلنشدهاست؟
ِ

معدودی از شهروندان با انگیزه و دلیل
دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتی
و درمانی مناسب ،ناچار به ترک وحدتیه و
مهاجرت به شهرهای دیگر شده اند و با تداوم
اینرویکردغیرمتعارفزینپسنیزمهاجرت
خواهندنمود.
برخی از فرزندان وحدتیه ای که بنا به
مالحظاتشغلیدرخارجازشهرزندگیمی
کنند و مناصب و مسؤلیت های قابلی دارند
قادر خواهند بود با تعصب و اراده جمعی از
بار این مشکالت کاسته و اگر تعلق خاطری
به زادگاه خود دارند نسبت به مصائب جمعی
همشهریان درمانده احساس مسئولیت
نموده و فریادرس همشهریان خود باشند
و نسبت به مقوله بهداشت و درمان چاره
اندیشیکنند.
براساسبنددومسیاستهایکلیسالمت،
ابالغی مقام معظم رهبری مدظله العالی
مبنی بر روزآمد نمودن برنامههاي بهداشتي
و درماني اما امروزه روز،ضعف ساختاری
و امکانات نسبی به انضمام چالش های
پیرامونی خدمات بهداشتی ،درمانی شهر
وحدتیه در سطح یک محله دور افتاده و
صعب العبور می نماید و این در حالی است
کهشهروحدتیهتنهاشهرنفتخیزشهرستان
دشتستان بزرگ با برخورداری از وضعیت
ژئواکونومی ،سرشار از منابع غنی انسانی،
موجودیت زمین های حاصلخیز کشاورزی
و تعدد و تکثر گونه های نخیالت ،خود را به
شهری اقتصادی و درآمد زا در استان عرضه
داشتهاست.
مورد بحث باعث
های
نارسایی
معضالت و
ً
گردیده تا ذهن مردم عموما با مشکالت
بهداشتی درمانی مواجه باشد و مردم با

درگیری ذهنی و چالش هایی که با آن دست
و پنجه نرم می کنند در روزمرگی هاشان قادر
بهایجادنشاطولذتاجتماعینخواهندبود
و تداوم این رویه منجر به فاجعه ای جمعی
خواهدشد.
نشاط اجتماعی از مهمترین نشانه های
سالمت و بهداشت جامعه است و هرچه
شاخصهایبهداشتیودرمانیبهبودیابند
بدونتردید،امیدبهزندگیروندافزایشیرادر
پیخواهدگرفت.
• از هر چه بگذریم از عدم ایفای مسئولیت
های اجتماعی شرکت نفت نرگسی در
وحدتیه نمی توان گذشت! چرا که شرکت
نفت نرگسی در راستای تحقق مسؤلیت
اجتماعی این شرکت ،با عنایت به درآمد
هنگفتیکهازشهروحدتیهعایدشمیشود
تنهاآالیندگیهایمحیطیوزیستمحیطی
را برای مردمان وحدتیه به ارمغان آورده است .
آیا زمان آن فرا نرسیده که در راستای تحقق
مسؤلیتاجتماعیخودبهجهتمحرومیت
زدایی  ،سرمایه گذاری در بخش بهداشت و
درمان را در دستور کار قرار دهند ؟
بهیقینتوسعهمتوازننظامسالمتدراستان
بوشهر مستلزم بازنگری در تخصیص منابع
و امکانات بهداشتی و درمانی و ارتقاء کیفی
خدمات در شهرهای کمتر برخوردار و پر
جمعیتی به مثابه وحدتیه است و امید دارم با
عنایتویژهوتدابیرخردمندانهنمایندهمحترم
شهرستان دشتستان در مجلس شورای
اسالمیوهمافزاییمجمعنمایندگانمحترم
استانبوشهر،مردمبردبارومهربانوحدتیهبا
مجدوعظمت،شاهدوناظرتحولودگرگونی
دربخشبهداشتودرمانشهرباشند.
درسدسکندربتوانرخنهنمودن
گرداعیهی ّ
همتمردانهزندموج

مهدیه امیری (مدیرمسئول وبسایت هامون ایران)؛

بعنوان عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران انتخاب شد
چهارمین کنگره سراسری جمعیت زنان مسلمان نواندیش
ایران روز جمعه  ۲۷فروردین در پلتفرم آدوبی به صورت
مجازی برگزار شد.
در این کنگره که با پیام سیدمحمد خاتمی آغاز شد ،آذر
منصوری؛ سخنگوی جبهه اصالح طلبان ایران و فاطمه
راکعی؛دبیرکلجمعیتسخنرانینمودند.
این کنگره با بیش از  ۷۵۰نفر از اعضای جمعیت زنان در
مرکز و استانها برگزار شد.
پس از اتمام زمان رای گیری مجازی ،اعضای اصلی شورای
مرکزی به ترتیب آرا :فاطمه راکعی ،نورا کنعانی ،طاهره
رحیمیان،صدیقهشکوریراد،لیالحیدری،پریچهررضایی
و مهدیه امیری انتخاب شدند.
در ادامه میمنت عطاریانی ،الهام ملک زاده و منیر شجاعی

به ترتیب آرا اعضای علی البدل این جمعیت انتخاب شدند.
همچنین اعضای اصلی هیئت بازرسی به ترتیب آرا :لیال

اصالنی ،شکوفه خدابنده ،فاطمه مزبان پور و عضو علی
البدل مولود قاسمی انتخاب شدند .شایان ذکر است که
چهارمین کنگره سراسری جمعیت زنان مسلمان نواندیش
صبح روز جمعه بیست و هفتم فروردین  ۱۴۰۰با حضور
دبیرکل ،مسوولین استانها و اعضای شورای مناطق به
صورت آنالین و با نظارت نماینده وزارت کشور برگزار شد.
همچنین قابل ذکر است که مهدیه امیری؛ مدیرمسوول
وبسایت هامون ایران از سال  ۱۳۹۵به عنوان دبیر جمعیت
زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر به فعالیت سیاسی
و اجتماعی خود در منطقه جنوب ایران پرداخته است .در
سومین دوره کنگره در سال  1398نیز دکتر حمیده عدالت
به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی این جمعیت انتخاب
شده بود.

