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دکتر عبدالله نجم:

دکتر حسامی:

به نام مقام متعال 
پر واضح است جایگاه ریاست در هر سازمان 
تببین کننده رشد عملکردی آن می باشد، از 
طرفی بواسطه نقش واالی مدیریتی-حاکمیتِی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی )برنامه و بودجه( 
استان که  از جایگاهی ارجح نسبت به سایر 
سازمانها برخودار می باشد، نیز از این موضوع 

مستثنی نیست.
حضور دکتر علی درویشی بعنوان یک مدیر دانشگاهی از دانشگاه خلیج 
فارس )که نماد آموزش عالی استان می باشد( در سکانداری این سازمان، 
بهبود عملکردِی ویژه را در 18 ماهه اخیر نمایان ساخته است. مدیریت 
کاربردی، تعامالت سازنده، رویکرد موفق سازمانی و قاطعیت همراه با 

احترام از نکات مثبت این مدیر توانمند و موفق می باشد.
  نظر به اظهارات اخیر معاون مجلس و توسعه منطقه اي سازمان برنامه و 
بودجه کشور: »در شرایط فعلي که موضوع تحریم ظالمانه بر کشور سایه 
افکنده و مهمترین مولفه هاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار داده است، 
نقش سازمان در تأمین و توزیع اطالعات براي مجموعه دستگاه هاي 
دولتي و ذي نفعان امري حیاتي است تا با تعدیل توقعات و تنزل تقاضاها 
با تخصیص بهینه امکانات به فعالیت ها و مصارف از منابع کشور در شرایط 
سخت تحریم صیانت  کنیم«، همواره مشاهده کردیم که ریاست سازمان 
با درایت کامل پیشبرد اهداف استانی را در دستور کار قرار داده و اخیرا 
با پیگیری های انجام شده، شورای عالی انقالب فرهنگی کشور ، استان 
بوشهر را به عنوان پایلوت در زمینه تدوین سند توسعه دانش بنیان در بین 
۳۱ استان کشور انتخاب نمود که سرانجام این سند تدوین و در جلسه 
یکصد و بیست و هفتم شورای عالی انقالب فرهنگی کشور که در تاریخ 
۹۸.۱۰.۲۴ به تصویب رسیده و برای اجرا در سال جاری به استان ابالغ 
گردید. باشد که مسیر پیشرفِت روز افزون استان توسط مدیران توانمند و 
دانشگاهی چون دکتر درویشی هموار گردد و رسانه ها نیز در این مسیر 

همراه و همگام باشند.  
مهران سلطانی نژاد 

مدیرمسئول

تبیین رشد عملکردی

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

دکتر درویشی؛

  بعنوان یک مدیر دانشگاهی تبیین کننده رشد عملکردی سازمان مدیریت استان

در زمان فعلی و گسترش مناسبات مردم از طریق اینترنت و شبکه های مختلف 
اجتماعی، چگونگی حضور در فضای مجازی و بهره مندی از آن یکی از بزرگترین 
چالش ها در جهت سبک زندگی متقیانه است که بتوانیم در این فضای بی انتها 

به درستی بر نفس اماره خود غلبه کنیم. 
گاهی برسر موضوعات مختلف اجتماعی در فضای مجازی موج عظیمی از دروغ 
ها، شایعات، بی اخالقی ها و ... به راه می افتد که با سبک زندگی ایرانی  اسالمی 
ما منافات دارد و چه بسا آبروهایی که در شبکه های اجتماعی دست به دست 

می شود.
در فضای مجازی باید دقت کنیم در انتشار دروغ و شایعه مشارکت نکرده و هر 
حرف و مطلبی را فورا بدون تحقیق و بررسی صحت آن برای دیگران ارسال نکنیم.
گسترش بی اخالقی، دروغ، شایعه پراکنی، هرزگی و بی بندو باری، ارتباطات 
وسیع و دوستی های نامتعارف، از هم گسستن بنیان خانواده ها، گوشه گیری 
و دور شدن از محیط واقعی و ... از جمله آسیب های این حوزه است، تا آنجا که 
بر اساس تحقیقات و آمار ها می توان گفت در گذشته مهم ترین علت طالق در 
خانواده های ایرانی اعتیاد بود، اما حاال با گسترش ارتباطات اینترنتی و گرایش 

به شبکه های نوین اجتماعی بیش ترین آمار جدایی همسران از یکدیگر به دلیل 
فضای مجازی و آسیب های مختص آن است.

بی اهمیت بودن نسبت به این فضا و توجه نکردن به آسیب های آن قطعا به جامعه 
و بخصوص نسل نوجوان و جوان ما آسیب های جدی وارد می کند.

گاهی اوقات به دلیل فضای مجازی محبت ها و عاطفه نیز بین زن و شوهر ها از 
میان رفته و ارتباط بین آن ها سرد می شود؛دو نفر زیر یک سقف با یکدیگر زندگی 
می کنند اما ارتباط عاطفی زوجین به مرور زمان به حداقل می رسد. فرد، بجای 
اینکه عواطف و محبت واقعی را از همسر خود مطالبه کند، آن را ازطریق فضای 
مجازی و از اشخاص بیگانه دریافت می کند که همین می تواند زمینه ای برای 
طالق عاطفی بین زوجین باشد، بطوری یکدیگر را برای مدتی هم که شده تحمل 

می کنند و نهایتا بعد از مدتی به طالق توافقی رو می آورند.
تقوی در فضای مجازی به عنوان یک راهکار مؤثر در این گونه مواقع می تواند چاره 
ساز باشدو کاربران را از آسیب های این فضا دور نماید. به گونه ای که بتوانیم در 
استفاده از این شبکه ها، نظم و زمان بندی را رعایت کنیم و حریم ها را بشناسیم تا 

آلودگی این فضا، دامان مارا آلوده نسازد.

فضای مجازی و فضای حقیقی در رعایت تقوی و اصول اخالقی هیچ گونه تفاوتی 
باهم ندارند اما متاسفانه این فرهنگ در میان اقشارمختلف مردم به خوبی جا 
نیفتاده و شاید یکی از دالیل این مسئله این است که فرزندان ما در حیطه استفاده 
از فضای مجازی از پدر و مادر ها سبقت گرفته اند و در دانش استفاده از تلفن های 

همراه هوشمند و کارایی آن جلوتر هستند.
باید قبول کرد شبکه های اجتماعی و فضای سایبری عضو جدیدی از خانواده 
های ما شده و قسمت  وسیعی از زندگی مارا در گیر خود کرده اند، نظارت 
نسبت به فعالیت کودکان و نوجوانان در این محیط پیچیده و جدید باید به نحو 
هوشمندانه و آگاهانه صورت گیرد، چراکه نظارت مستقیم و حساب نشده 
موجب پنهان کاری فرزندان می شود. فضای مجازی عالوه بر محاسن و کاربرد 
های مفیدی که دارد متقابال می تواند زمینه آسیب های مخرب را برای کاربران 
ایجاد نماید. در کنار آموزش سواد رسانه و آگاهی از خطرات احتمالی این فضا 
به عنوان یکی از ضروریات دنیای امروز، همچنین تدبر و تفکر در محتوای منتشر 
شده و توجه به حریم اشخاص و نظارت بر فعالیت های خود در این فضا از دیگر 
راه کار های تقوی در فضای مجازی است، همانطور که قرآن نیز فرموده، باید 

توجه داشت: اگر انسان از دقت کافی و حساب کتاب های عقالنی بعد از این 
دنیا با خبر باشد و به آن توجه کند هیچ گاه به راه خطا نرفته و همیشه ناظر بر 
اعمالش خواهد بود. کارهایی که انسان ها در  فضای مجازی انجام می دهند 
از اطالع دیگران مخفی می ماند شاید به همین دلیل است که کاربران به راحتی 
در این فضا به گناه آلوده می شوند و اعمالی که در دنیای حقیقی از آن پرهیز می 
کنند را به راحتی و بدون هیچ ترس و پروایی مرتکب می شوند، اما باید دانست 
باالخره زمانش که فرا برسد تمام این اعمال به وضوح برای همه آشکار می شودو 
آنوقت است که انسان از شرم نمی داند چه کند.پس رعایت عفاف  وحیا در فضای 
مجازی  به اندازه فضای حقیقی ضروری است! رمز موفقیت در تمام عرصه ها 
تقوی و ترس از خداوند است، اگر انسان ارتباط خود را با خدا محکم تر و عمیق تر 

کند هرگز به گناه آلوده نمی شود و در این مسیر پیروز و سربلند است.

مدیریت تربیت آموزش و پژوهش 
پایگاه دریایی بوشهر

تقوا در فضای مجازی
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در این مدتی که جهان دچار بحران بیماری کرونا شد دستگاه تعلیم 
و تربیت و معلمان با تالش دو چندان سعی کردند تا خالء آموزش 
حضوری را پوشش و جبران کنند لذا بابت قدردانی از زحمات این 
قشر در این شماره از نشریه دریاکنار سراغ معلمی مومن، متعد، 

پرتالش رفتیم .
سرکار خانم الهام قائدی که متعهدانه مانند معلمان دیگر آموزش ها را امسال به 

خانه برده است.

ابتدا بیوگرافی مختصری از خودتان بفرمائید:
 به نام خالق احساس های پاک؛ بنده الهام قائدی، زاده فصل بهار، هشتم خرداد 
۱۳۷۰هستم.  از دیار گرما، دریا و شرجی شهرستان دیر-از خیلی قبل تر بخواهم 
بگویم در شهرستان دیر درس خواندم در دوران دانش آموزی همیشه دانش آموز 
نه تعریف از خود ولی مثبت و منضبط و درس خوان بودم. به جزء دوران دبیرستان 
که حال و هوای دخترانه و رفیق داشتم ولی در کل دانش آموز زرنگی بودم با رتبه 

ی خیلی خوب وارد دانشگاه شدم. 

از عالقه خود به شغل معلمی بگویید:
  از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند؛ بنده در یک خانواده فرهنگی بزرگ شدم نان 
سر سفره ما نان گچ و تخته بود و همواره در رویاهای کودکی عالقمند به صحنه و 
البته به شغل معلمی بودم و معتقد هستم که معلمی عالوه بر همه خصوصیات که 
دیگران از آن یاد می کنند یک صحنه هست و معلم یک بازیگر؛ توانمند هم باید 
باشد و خالصه براین شدم و تعجب خیلی ها را هم درپی داشت، تجربه را از خانواده 
در واقع با خودم داشتم، تصمیمم براین شد که از نظر مدارک علمی و تحصیلی هم 
توانمد شوم درس های مختلفی را گذراندم اتفاقا در مرکز آموزش وپژوهش های 
توسعه و آینده نگری هم دوره های آموزشی را هم گذراندم و وارد این حرفه شدم 
و االن چهار سال هست که عنوان آموزگار در بیادماندنی ترین پایه تحصیلی یعنی 
پایه اول ابتدایی با کودکان کالس اولی، شش هفت ساله سرکار دارم، عشق می 
ورزم به این کارو افتخار می کنم و خدا روشکر عشق و تجربه و علم را به کارگرفتم در 
راستای موفقیت فرزندان این سرزمین، که موفقیت آن ها، موفقیت من هست، 

گام برداشتم. 

از نظر شما معلم موفق کیست و چه ویژگی هایی دارد؟
  من همیشه می گویم معلم موفق کسی هست در مقطع ابتدایی که یک مادر 
مهربان و اما قاطع برای دانش آموز باشد. مهربانی به تنهایی کارساز نیست در 
کنار مهربانی باید قاطعیت هم باشد تا بتواند حرفش برش داشته باشد. و بتواند 
عملیات تدریس در کالس را پیاده کند. یک معلم خصوصا در پایه اول ابتدایی باید 
صبری فراتر از مادر  نیاز دارد؛ چرا که باید جرأت و جسارت مداد گرفتن، را دست 
کودکان نشاندن به آن ها بدهد. ما همه می بینیم که یک کالس اولی وقتی فارغ 
التحصیل می شود و می رود دوم برای او جشن الفبا می گیرند. بنده با توجه به این 
که مجری صحنه هستم می گویم که من می دانم که این معلم چه زجری کشیده 
که تا این روز شما دست می زنید و می گویید جشن الفبا مبارک -چرا که کودکان 

کالس اولی وارد دنیایی می شوند از دلبستگی خانواده جدا شدن این معلم باید 
به آن ها امنیت و آرامش بدهد. حاال در کنار این ها یک آموزش سخت هم در پی 
دارد، چرا سخت ؟کالس اول پایه سختی هست چون که بچه ها حروف الفبا را یاد 
می گیرند ودر جاده سواد آموزی قرار می گیرند. خشت اول را معمار)معلم( باید 
به گونه ای خوب بچیند یعنی نه اینکه دانش آموز را توانمند کند بلکه باید ارزش 
کلمات را هم به او یاد دهد. یک معلم موفق باید احترام به مادر را در بچه ها نهادینه 
کند، لذا به عنوان خواهر کوچک یا دوست به همکارانم توصیه می کنم هر کس 
وارد کالس اول می شود، صبوری، مهربانی، قاطعیت، علم و روانشناسی همه را با 

هم داشته باشد تا بتواند یک دانش آموز خوب تربیت کند.

 با توجه به شرایط کرونایی درباره روش های نوین تدریس بفرمائید و شما 
برای تدریس به دانش آموزان از چه روشی استفاده نموده اید؟

 کرونا در کنار همه آثار منفی، آثار مثبت که داشت ما را وادار نمود که در شرایط 
سخت هم راهی برای موفقیت پیدا کنیم. و آن شعار آموزش تعطیل نیست را به 
معنای واقعی به اجرا درآوریم، نرم افزارهای بسیاری  وارد بازار شد یا بودن االن 
معروف تر شدند. آن چه معلم در فضای کالس و از آموزش چهره به چهره منتقل 
می کرد قطعا این گوشی ها و سیستم ها توانایی انتقال آن را ندارند ولی خب می 
گویند راهی نیست وقتی راه ها کم هست، باید آن راهی را که بهتر از همه هست 
انتخاب کرد و مأیوس نشد؛ ما هم سیستم های نرم افزاری استفاده کردیم، فضای 
خانه را به فضای کالس درس تبدیل کردیم، بنده یک تابلویی در وسط سالن خانه 
ام روی دیوار نصب کرده ام حتی به دلیل عالقه ام به کودکان، دکور منزل را که 
برای هر خانمی مهم است رها کرده و دکور خانه من در حال حاظر فرفره و بادبادک 
است. مشکلی هم نیست وقتی من  حتی از تریبون خانه تدریس می کنم بچه 
ای  که دارد من را می بیند باید احساس کند کالس درس است. و حال و هوای 

کالس به او القا شود. 

 دشواری های کار معلمی از نظر چیست؟
  افراد مختلف، از دشواری ها تعابیر متفاوتی دارند. یک مادر در دوران بارداری 
دشواری هایی تحمل می کند این را ما دشواری می بینیم ولی برای یک مادر 
شوق و عشق است و اصال دشواری نمی بیند؛ همه لحظه ها سراسر شیرینی 
است. یک معلم عاشق به کار، یک معلم توانمند دشواری کم دارد و آن دشواری 
نیز برای معلم شیرین است. سال قبل کرونا وقفه ای در دیدار معلم و دانش آموز 
به و جود آورد در پایان سال من یک صحبتی را در قالب دکلمه ارائه دادم. گفتم: به 
خستگی هایم در هنگامه ظهر قسم، هنوز دلم برایتان می تپد .خیلی ها گفتن چه 
می گویی؟ گفتم: خستگی های یک معلم در ظهر هم مقدس است این را االن 
نمی خواهم شعار بدهم، معلمان می دانند که من چه می گویم. معلم کالس اول 
ابتدایی در روز یک کلمه را بیست بار بخش کند و چهل بار آن کلمه را صدا بکشد 
تا دانش آموز را با خود همراه کند . قطعا در پایان روز خستگی دارد و این خستگی 

بس شیرین است.
 

ابتدایی  استعداد بچه ها کشف می شود در راستای  اول    در کالس 
شکوفایی این استعداد ها چه کاری انجام شده است؟

اتفاقا خدا را شاکرم که در سال قبل یک آزمون سخت را در واقع در معرض دید 
همگان به اجرا در آوردم.  تابستان در حرم امام رضا )ع(  بودم تصمیم گرفتم که رفتم 
بوشهر با بچه ها مشاعره ی رضوی کار می کنم. افرادی که دور من بودند می گفتند 
که چرا همیشه از محال ها صحبت می کنی؟  می گفتم: شدنی است با توکل بر 
خدا، ان شاءالله  که می شود. و از مهر ماه سال قبل بنده  شروع کردم مشاعره ی 
رضوی )اشعاری را در وصف امام رضا )ع( با بچه های کالس اولی خودم  کار کردم 
و در آبان ماه که شهادت امام رضا )ع( است بچه ها قریب به چهل بیت در قالب 
مشاعره، کل کالس، همه از حفظ داشتند. و اتفاقا در سیمای استانی هم به اجرا 
گذاشته شد. این مشاعره توانمندی بود در نگاه اول، مشاعره هست ولی در الیه 
های زیرین کمک می کند به افزایش اعتماد به نفس بچه ها؛ و تقویت فن بیان و 

همچنین باعث افزایش تمرکز و تقویت حافظه را هم به دنبال دارد.

رفتار شما نسبت به دانش آموزان و نحوه برقراری ارتباط با آن ها چگونه 
است؟

بنده از سیستم تشویق استفاده می کنم و معتقد هستم که تشویق به کودکان 
بال و پر می دهد. حتی به بزرگساالن هم حس و حال خوبی می دهد. تشویق 
کمک کننده هست ولی باید سیستم تشویقی مثبتی را داشته باشند. روز اولی 
که دانش آموزان سرکالس می آیند از آن ها می پرسم دوست دارید در آینده چه 
شغلی داشته باشید؟ هر دانش آموز شغلی را انتخاب می کند که بهشون گفته 
می شود یک اطالعات محدودی راجب شغلی که انتخاب کردید بدست بیارید و 
به دوستانتان توضیح دهید.همه ی این کارها برای این است که روز اول که دانش 
آموزان به خانه بر می گردند سوای اینکه یک مداد و پاک کن گرفتند یک انگیزه 
داشته باشند که فردا با انگیزه برگردند. دوم اینکه برای حضور و غیاب بچه ها از شعر 
استفاده می کنم.اشعاری که با توجه به روحیه ی بچه ها باشد.کارهای تیمی که 
صورت می گیرد. همه ی این اقدامات باعث می شود که بچه ها شوق به حضور 

داشته باشند.

نحوه ایجاد تعادل با دانش آموزان با سطح هوشی متفاوت به چه صورت 
برقرار می کنید؟

با توجه به اینکه ۵ انگشت هم اندازه هم نیستند و ابدا که دانش آموزان یک کالس 
هم ضریب هوشی یکسانی ندارند. از وضعیت خانوادگی مالی، اجتماعی یکسانی 
برخوردار نیستند ولی وظیفه ی ما هست که یک تعادل نسبی برقرار کنیم. از نظر 
مالی ما یک قلک هدیه در کالس البته با هماهنگی والدین طراحی می کنیم. که 
روزانه و یا هفتگی یه مبلغی در این قلک می اندازند و این مبلغ در راستای نیازهای 
مالی بچه ها صرف می شود. مورد دیگر که ای کاش در همه ی مدارس اجرا می 
شد: یکسان سازی پوشش، حتی یکسان سازی لوازم التحریر باشد. با توجه به 

اینکه بچه ها از معلم تقلید می کنند و من به عنوان معلم از ساده ترین نوشت افزار 
ها استفاده می کنم تا بچه ها از معلم خود الگو بگیرند.)این از لحاظ مالی(.

از نظر هوشی هم راهکار هست؛ با توجه به اینکه کودکان خصوصا در پایه اول 
اختالل یادگیری دارند. نقش معلم در اینجا باید این باشد که راهکار ارائه کند. 
بطور مثال دانش آموز من بزرگ می نویسد، که اینجا از راهکار محدود نویسی 
استفاده می کنیم به جای اینکه فقط بهش گفته شود کوچیک بنویس؛ راهکار 
محدود نویسی هم با این صورت که کادر بکشی و گفته شود که در این کادر ۳ 
کلمه بنویس. کودک به مرور راهی به جز تنظیم خودش با محیط ندارد. ولی 
مشروط براینکه من معلم مشکل کار بدونم کجاست و در ادامه راهکاری برای رفع 
این مشکل داشته باشیم. با اینچنین کارهایی می توان برای برقراری تعادل؛ دانش 

آموزان را بهم نزدیک کرد.

نقش مشارکت والدین در امر تدریس شما چگونه بوده است؟
آموزش دوتا بال دارد؛ یک بالش معلم و بال دیگر آن خانواده هست. اگر این دو 
بال باهم به پرواز درآمد کودک به مقصد خواهد رسید. معلم می تواند خانواده ها را 
با احترام با خودش همراه کند. روز اول جلسه ای که گذاشته می شود به خانواده 
راجب روش تدریس به آن ها می گویم. در واقع راهکار در کنار نظم و برنامه و احترام 

و دوستی می تواند خانواده ها را با شما همراه کنید.

یکی از خاطرات به یاد ماندنی و تدریس خود را برای خوانندگان نشریه 
بفرمائید:

شغل معلمی سراسر خاطره هست خصوصا که با بچه ها سر و کار داشته باشی؛ 
نزدیک ترین خاطره را بخواهم بازگو کنم مربوط به همین اواخر بود که برای تدریس 
در فضای مجازی به همراه نیاز داشتم؛ کودکی که کمکم کند تا بتوانم کار تدریس 
را پیش ببرم. برای همین از همسایه مون درخواست کردم که دخترش را با من 
همراه کند. اما با توجه به اینکه شاگردان من پسر بودن و برقراری این ارتباط بین 
آن ها سخت بود و از دختر همسایه خواستم که شبیه پسرا لباس بپوشد و داشتیم 
خوب پیش می رفتیم و من اسمش را امیر صدا می کردم که لحظه آخر تدریس 
تمام شد و من یکدفعه گفتم خب آوا از دوستانت تشکر کن که یک مرتبه متوجه 
شدم آوا گفت خاله من امیر بودم .... و خب این هم از خاطره ما در آموزش آنالین.
مسئله ی دیگری هم که هست که من خودم بهش اعتقاد دارم؛ ای کاش همانطور 
که  لباس فرم برای  مدارس تبیین می شود؛ نوشت افزار هم ای کاش فرم داشت. 
چون بچه ی ۶ و ۷ ساله نقشی در این مسائل ندارد و بیشتر مادیات مطرح هست. 

که ای کاش بشود سیستم عادالنه ای برقرار شود.

ضمن عرض تشکر از شما بابت گفت و گوی صمیمی که داشتیم؛ اکر 
بعنوان سخن پایانی مطلبی مورد نظرتان هست، بفرمائید:

 معلمی عشق است و باید عاشق این کار باشی؛ و می گویم خدایا تو چنان کن 
سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار؛ از شما هم خیلی ممنونم بابت این 

فرصتی که در اختیارم قرار دادید.موفق باشید و پایدار.

مصاحبه کننده  سهیال سلطانی  زنگالنی
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کرونا مارکو پولوی 2019
مدتهاست که از چین بار سفر را بسته، پر انرژی و فعال تا دور دنیا را هر طور که شده 

در نوردد و جهانگردی کند.
این جهانگرد معروف نظر همه دنیا را توانسته توی مدت زمان کوتاهی به خود جلب 

کند به هر کشوری که 
می رسد، پا به هر مکان و جایگاهی که می گذارد نفس ها را بند می آورد و تابوت 
نشین می کند. بدون سالم و تعارف وارد خانه گلو می شود و تا سینه و قلب پیش 
می رود جانسوز و کشنده، جانکاه و مرگزا و دوست ندارد به جایی که وارد می شود 

زود آنجا را ترک کند تا جان میزبان را نگیرد دست بردار نیست ...
و سوار بر اسب سرفه و عطسه از این خانه به آن خانه می تازد؛
راستی این میهمان ناخوانده تا کی میزبان کشی خواهد کرد.

مرضیه دشتی

غزل  
می روم در حیاط خاطره ها
بادلی تنگ درجهان خودم
خلوتم بارش هزار ابر ست

مثِل پاییِز مهرباِن خودم
شعرهایی نوشته ام که نگو !
بعِد تو یاِر غاِر من قلم است

لحظه هایی که درد می بارد
می روم زیر سایبان خودم

هیچکس از دلم نمی پرسد
جز غزل هیچکس کنارم نیست

زندگی می کنم تورا هرروز
با همین قلِب نیمه جاِن خودم

چمدانت ُپر و دلت خالی
آه برعکس من هوا عالی !

درنگاِه تو اشِک شوق اّما....
آفرین چشِم بی زبان خودم !

رفتنت خانه را خراب نکرد
من فرو ریختم دروِن دلم

آرزوهای کاغذی را ُبرد
سیِل این گریه ی رواِن خودم

 آنیتا قربانعلیزاده

چند سال بعد!
 فراموشی که گرفتم،

دفتر شعرم را مقابلم قرار بده !
 بگذار آرام آرام زمزمه کنم و بخوانم 

برایت!
اگر جمله ای را با بغض خواندم،

اگر با هر نفس اشک ریختم،
 آرام در آغوشم بگیر

شاید ندانم چرا!
ولی ُتو از االن ِبدان که من،

 تمام جانم را در البه الِی کلماتی جا گذاشتم 
که رقص زیبای قلمم را به رخ میکشید!

تو بدان!
 من در آن صفحه ومیان جوهر سیاِه قلم

  روح مطلقم را به فراموشی سپرده ام!

حدیثه_محمدی

» ُدّر نایاب «
امروزم را درک نمی کنم

امروزم را نمی بینم
یا بهتر بگویم، خود را به ندیدن میزنم

غصه ی بیهودگی ها را میخورم
زمانی دلتنگ امروز میشوم، که بی حوصله تراز امروزم

آن زمان ، دستانم به لرزه میافتد
حتی دیگر لبخندم زیبایی ندارد

فقط چروک های صورتم می ماند
که با خندهی عمیق بیشتر خودنمایی میکند

آن روز حتی از قهقه زدن هراس دارم
کج خلقی هایم گاه ناخواسته دلی را میشکند

مو هایم جو گندمی و کم پشت می شود
گوشه گیر می شوم و بهانه تراشی میکنم

بهانه هایی از سر دلتنگی و حسرت

برای آنچه که گذشت و باز نمیگردد
آن روز ، هر آنچه که برایم می ماند

حسرت است و حسرت ، و دیگر هیچ
امروز غنیمتی را در دست دارم

اما بها  و ارزشش را نمیدانم
آری ، جوانی ام !

غینمتی گرانبها تراز الماس
جواهری که، امروز از آن من است 

اما چشِم ذهن من، نادیده اش میگرد
و فردا ، به وقت پیری، در اوج تنهایی

هنگامی که گذر زمان برایم ترسناک است
همان زمانیست که، سخت مشتاق گذشته ام

و بند بنِد وجودم امروزم را در دل طلب خواهد کرد
ولیکن افسوس...

   مهدیه بهار

در بزرگداشت مقام شامخ یگانه بانوی دو عالم صدیقه 
کبری، طاهره ی مرضیه بانو فاطمه زهرا )س(

پهلو شکسته مادر، گل ناشکفته پرپر
مه در خسوف و زینب در کربالی دیگر

سر روی نیزه آمد آتش به خیمه بنشست
خیبرشکن ز خود رفت،از جور سینه بشکست

ازضرب تازیانه از رنج و درد مسمار
شرحی است شرح جانسوز بر جای جای دیوار

دستی به زخم پهلو چشم جهان فروخت
دستی به زخم سینه مرضیه یا علی گفت
او دخت مصطفی بود او جان مرتضی بود

اف بر شما چه کردید! او ام مجتبی بود
او حرمت خدا بود اف بر شما چه کردید!
او مادر حسین است آیا چگونه مرد اید!!
باب الحوائج است او تاج کرامت است او

او بانوی دو عالم حق را امانت است او
داغی نشسته بر دل کس جز علی نداند

درد غریب یثرب درمان دگر ندارد

و  بمان که حیدر پشتش خمید  زهرا 
زینب

دخیل  بسته  جانت  شرحه  شرحه  بر 
امشب

دیوار و در خجل گشت مغموم مصطفی 
گشت

خجلت زده ز روی طفالن مرتضی گشت
خونابه می چکد از تابوت سرخ عصمت
جز ناسزا سزا چیست با خلق بی فتوت

همتا نشد علی را همسر به غیر زهرا
جز او کسی نزیبد سلطان الفتی را

طوبی میان جنت بر سایه اش نشسته
جبریل بر سجود است آن طلعت خجسته

پیداترین نشانه بر قرب الیزال است
او ذات رب عالم صد جلوه زان جمال است

 محمد صلی الله علیه و آله و سلم

اعظم قنواتی

شبی غمگین، شبی تنها، شبی آروم وبی مأوا، نگاهی 
خسته ودلگیر، چنان دوخته به دیواری که تا شاید برون 
آید ازآن دیوار رؤیایی، صدای دلنشین ناجی شبگیر، 
هزاران  خفته،  ناگزیر  کنجی  به  خسته  آن  قلب  درون 
خود،  خدای  از  دوست  توای  کن  دعایش  آرزومانده، 
بخوان معبود زیبایت، دراین شبهای پرمعنی )اشاره به 
شبهای قدر(نزول آیه های وحی، به قلب نازنین بنده 
او  ای الیق، همونی که مشاعیر وصف می کردند که 
رفته به هفت افالک)اشاره به معراج پیامبر(. خداوندا 

تویی واقف، تویی دانا، تویی بینا، زحال 
ماخبرداری، زدرد ما تویی آگاه، توهم 
دردی وهم درمان، دراین شب ها امید 
گناه  وجوداست،  بخشش  بندگانت، 
ازما که بسیاراست، اما رحم توبی پایان. 

ببخشایم دراین شبها توای معبود تنهایم، گناه ازما که 
بسیاراست اما جود و کرم ازتو که بسیاراست وبسیاراست.

سیدسعید طاهرنسب

بسمه تعالی
۱-انجمن تغذیه سالم استان بوشهر از چه زمانی تاسیس شده است؟

شروع فعالیت از سال 86 بوده که سال 97و98 ونیمی از99 آقای شاه زیدی 
دبیر بودند و از نیمه 99 به بعد جناب آقای جعفری هستند.

۲-هدف از تاسیس انجمن تغذیه سالم چه بوده است؟
تحول سبک زندگی بر پایه تقاضا سازی تغذیه سالم و سالمت بر گرفته از 

یافته های الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :
1- توسعه سبک زندگی اسالمی- ایرانی در سراسر کشور برای داشتن جامعه 

ای سالم
2- داشتن جایگاه قرارگاهی و تشکیالتی به معنای شناسایی و برقراری 

ارتباط بین فعاالن و اثر گذاران تغذیه سالم.
3- کسب اعتبار برای تاثیر گذاری بیشتر تا رسیدن به یک پایگاه ارشادی در 

تعامل با تمامی فعاالن این حوزه.
4- کسب جایگاه قانونی و علمی تا رسیدن به یک پایگاه مشورتی برای 

ساختارهای حکومتی در حوزه تغذیه.
5- تمرکز بر تحقق و ارائه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه سالمت.

۳-چرا به فکر تاسیس انجمن تغذیه سالم افتادید و این انجمن چند شعبه 
در کشور دارد؟

946 نفر 
عضو جمعیت

در شهریور 1399
172 نفر

تولیدگران
234 نفر

حکما و پزشکان
44 نفر

رهبران اجتماعی
178 نفر

شبکه بانوان
73 نفر

مربی )آموزگار(
245 نفر

عرضه کنندگان
۴- انجمن تغذیه سالم در کدام استان ها و شهرها شعبه فعال دارد؟

در استان های بوشهر مازندران یزد قم و تهران شعبه فعال داریم 
۵-چرا با وجود اینکه چندین سال از شروع فعالیت انجمن تغذیه سال 

می گذرد عموم مردم با این نهادها آشنایی ندارند؟
سیاست انجمن تا به حال بر فعالیت عمومی نبوده و در راستای تقاضاسازی 
تغذیه سالم طرح ریزی شده بود که البته به واسطه کرونا تغییراتی در این 

سیاست ها شاهد خواهیم بود .
۶- انجمن تغذیه سالم چه مجوزهایی برای تاسیس و ثبت قانونی نیاز داشت 

و چه مراحلی هنوز نیاز دارد؟
این انجمن یک مجموعه مردم نهاد و آتش به اختیار است که سد راهی در 
مقابل خود نمی بیند اما برای پیشبرد اهداف مجموعه نیاز به برخی مجوزها 

بوده که بحمدلله کسب شده است.
۷- در انجمن تغذیه سالم چه مواردی در اولویت برنامه های تغذیه قرار دارند و 
عالوه بر تمرکزی که در بخش تغذیه انجمن وجود دارد در بخش بیماری ها و 

درمان بیماری ها چه فعالیت هایی دارید؟ 
برنامه بسیار متنوع و گسترده است اما در شرایط کروناو تبدیل این تهدید به 
فرصت به برخی اقدامات و خروجی های  شاخص )تبدیل تهدید کرونا  به 

فرصت( اشاره می کنیم :

راه اندازی برنامه تلویزیونی انارستان که بحمدلله اکنون در فصل سوم آن 
هستیم . )130 قسمت(

برگزاری جشنواره گیاهان دارویی در نکا مازندران و جشنواره سیر در شورین 
همدان

اجرای عملیات ترویج و معرفی »نان سالم«: معرفی نشان طیب و طرح 
ارزیابی نانوایی های موجود خراسان:

راه اندازی انجمن تغذیه سالم پس از مشورت ها و اولویت بندی بر اساس 
پایش منطقه ای در 4 استان زیر و تهران به عنوان دفتر مرکزی : بوشهر – 

مازندران – یزد – قم
راه اندازی خبرگزاری حکیم و سردبیری طب و تغذیه خبرگزاری های فارس 

و تسنیم و ....
راه اندازی شتابدهنده سالمت و تغذیه با نام مشارکتی سالمتک

8- همانطور که می دانیم همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، در ماه های 
اخیر به خصوص با بیماری کرونا که به صورت اپیدمی فراگیر شده، انجمن 
تغذیه سالم چه اقداماتی جهت پیشگیری  و یا  درمان تاکنون انجام داده اید 

یا قرار است انجام دهید؟
تالش برای رسیدن به یک پروتکل واحد بین تمام اساتید و صاحب نظران 

طب سنتی اسالمی و ایرانی 
9- چند مورد از تجربیات جالبی که در خصوص اهداف انجمن تغذیه سالم 

دارید را بیان کنید؟
در جلسات متعدد با اساتید صاحب نام و جمع شدن به عنوان هیئت اندیشه 
ورز جهت مرتفع کردن اختالفات اتفاقات بسیار شیرینی رخ داده که از تجربه 

های خوب ما در انجمن می باشد .
10- آینده انجمن تغذیه سالم را چگونه ارزیابی می کنید؟

درخشان پر فروغ در اوج و دارای شبکه گسترده مردمی ان شاءالله. 
11-افرادی که عالقه مند به مباحث تغذیه سالم هستند چگونه می توانند 

در این انجمن عضو شوند؟
از طریق سایت انجمن فضای مجازی و دفاتر استانی.

12- برای عضویت در انجمن افراد متقاضی چه شرایطی باید داشته باشند؟
دغدغه مندی به حوزه تغذیه سالم حداقل شرایط است و بعد از ورود به 

انجمن در سطح بندی های مختلف قرار می گیرند 
آزمون فاطمه  سیده  کننده:  مصاحبه   

فعالیت انجمن تغذیه سالم در بوشهر

2

خوانندگان نشریه دریاکنار 

ضمن آرزوی سالمتی در شرایط خاص فوق، شما را دعوت می کنیم به این 
بخش از ترین ها آشنایی با 10 دانشمند برترجهان

دانشمند شخصی است که در یکی از شاخه های دانش چیره دست است 
و از روش علمی برای انجام پژوهش بهره می برد. امروزه بیشتر منظور از 
دانشمند کسانی هستند که پایه های دانشگاهی و علمی را تا سطوح بسیار 
باال طی کرده و پیشه خود را آموزاندن، ورزیدن و تحقیق دانش و مسائل 

علمی قرار داده اند.
دنیای ما دانشمندان بسیاری ساخته است که برخی به خوبی به این 
جامعه کمک کرده اند و تعداد بسیار اندکی نیز هستند که مشارکت شان به 
این دنیا زندگی مان را کامال تغییر داده است. آنها برخی از بهترین چیزهای 
دنیا را اختراع یا تبیین کرده اند. بدون کمک آنها نمی توانیم دنیای مان را یا 
روزگار مدرن را تصور کنیم. آنها برخی از بهترین استعدادهای عالم تا به حال 
هستند. در این بخش ترین های دریاکنار می خواهیم به شما ۱۰ دانشمند 

برتر جهان در تمام دوران را معرفی کنیم.
1 .آلبرت انیشتین

آلبرت انیشتین به عنوان برترین دانشمند جهان در تمام دوران در نظر گرفته 
می شود. انیشتین یک فیزیک دان نظری زاده ی آلمان بود. او نظریه ی 
نسبیت عام را پرورش داد که یکی از بهترین نظریه های فیزیک در تمام دوران 
است. هم چنین انیشتین به یک فرمول هم ارزی جرم و انرژی رسید که به 
شکلی گسترده به عنوان معروف ترین معادله ی تمام دوران در نظر گرفته 
می شود. او در ۱۹۲۱ برای ارزشی که به موضوع فیزیک بخشیده بود مفتخر 
به دریافت جایزه ی نوبل فیزیک شد. انیشتین عالوه بر بیش از ۳۰۰ مقاله ی 
علمی، بیش از ۱۵۰ کار غیرعلمی منتشر کرد. دستاوردهای فکری انیشتین 

و اصالتش واژه ی “انیشتین ” را با”نابغه ” معادل ساخته است.
۲. اسحاق نیوتون

اسحاق نیوتون در وولز ثروپ انگلستان به دنیا آمد. سر اسحاق نیوتون، یک 
فیزیک دان و ریاضی دان انگلیسی بود و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و 
برترین دانشمند جهان در تمام دوران دانشمندان تمام دوران در نظر گرفته 

می شود و یکی از دانشمندان مسئول تکامل فیزیک مدرن است. نیوتون با 
اختراع حساب دیفرانسیل و انتگرال، نظریه ی گرانش و جاذبه را پیشنهاد 
کرد. هم چنین نظریه ی امواج را توضیح داد که به خاطر نیروی جاذبه از سوی 
خورشید، ماه و زمین رخ می داد. کمک نیوتنون به علم گسترده و بی همتا 
است. زمینه ی کاری او از جمله قوانین حرکت، هنوز به عنوان اساس علمی 

در مدارس و دانشگاه ها دنبال می شوند.
۳. چارلز داروین

چارلز داروین یک طبیعت شناس و زمین شناس انگلیسی بود. او نظریه ی 
تکامل را در پس زمینه ای از بی اعتقادی و شک گرایی به بلوغ رساند. داروین 
اظهارکرد که انسا ن ها از طریق تغییرات بسیاری تکامل یافته اند و بقای اصلح 
عامل مهمی در شکل گیری دنیای حیوانانی است. داروین به عنوان یکی از 
تاثیرگذارترین چهره های تاریخ بشریت شناخته توصیف می شود و مفتخر به 
دفن در کلیسای وست مینیستر شد. کار داروین با اصالح توضیحات علمی 

غالب درباره ی تنوع در طبیعت، نسلی انقالبی پرورش داد.
۴. توماس ادیسون

توماس آلوا ادیسون یک مخترع و بازرگان امریکایی بود. او هم جزء فهرست 
برترین دانشمند جهان است و یکی از بزرگ ترین دانشمندان و بازرگانان تمام 
دوران است. او هم دانشمند و هم مخترع بود، که در مجموع۱۰۹۳؛  اختراع 
را در طول عمرش به ثبت رساند. بیش تر اختراعاتش باتری، گرامافون، 
سیمان، مین گذاری، تلگراف، المپ و برق بود. او بیش تر به خاطر کارهایش 
بر روی گرامافون و حباب الکتریکی کاربردی شناخته می شود که سریع توجه 
جهانی را به خود جلب کرد. اختراع فرستنده ی تلفن کربنی، میکروفون 

کربنی را ایجاد کرد که تا ۱۹۸۰ در تلفن ها استفاده می شد.
۵. گالیلئو گالیله

او یک  بود.  استعداده  دانشمندان چند  بهترین  از  یکی  گالیله  گالیلئو 
ستاره شناس ایتالیایی، فیزیک دان، مهندس، فیلسوف، و ریاضی دان بود. 
گالیلئو به خاطر اکتشافاتش در علم نجوم و فیزیک پدر علم مدرن نامیده 
می شود. او حرفه اش را در علم و ریاضیات انتخاب کرد و نخستین تلسکوپ 
برای مشاهده ی ستاره ها و سیارات را ساخت. گالیلئو هم چنین این نظریه را 

پیشنهاد کرد که زمین به دور خورشید می چرخد و آن را اثبات کرد. هم چنین 
نخستین دو قانون حرکت و نجوم را بیان کرد.

6. نیکوال تسال
نیکوال تسال به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان تمام دوران در نظر 
گرفته می شود. او یک مخترع، مهندس برق، مهندس مکانیک و فیزیک دان 
صرب-امریکایی بود. او بیش تر به خاطر کارش بر روی سیستم برق رسانی 
جریان متناوب)ای سی( مدرن شناخته می شود. کنفرانس عمومی اوزان 
و معیارها، واحد اس آی چگالی شار مغناطیسی را به افتخار او تسال نامید. 
نخستین نیروگاه برق آبی در آبشار نیاگارا، آزمایش هایی با مهندسی برودتی، 
ترانزیستورها، ثبت کننده ی امواج رادیویی فضا همه توسط تسال ساخته 

شده اند. او یک نابغه ی حقیقی بود.
۷. مایکل فارادی

برای  گسترده ای  طور  به  و  بود  انگلیسی  دانشمند  یک  فارادی  مایکل 
اکتشافات القاء الکترومغناطیس و چرخش، نظریه ی میدان، دیامغناطیس، 
و اثر مغناطیس نوری شناخته می شود. او موتور الکتریکی و حلقه ی فارادی 
را اختراع کرد. عالرغم نداشتن تحصیالت رسمی نه چندان زیاد چیزهای 
زیادی اختراع کرد. فارادی به عنوان یک شیمی دان بنزن را کشف کرد و 
واحد اس آی خازن به افتخارش فاراد نامیده شد. تمام اکتشافات فارادی، از 

بزرگ ترین اکتشافات تمام دوران در نظر گرفته می شوند.
۸. ارشمیدس

ارشمیدس به عنوان یکی از بزرگ ترین ریاضی دانان تا به حال در نظر گرفته 
می شد. او یک ریاضی دان، فیزیک دان، مهندس، مخترع، و ستاره شناس 
بود. او به عنوان یکی از دانشمندان برجسته در عصر کالسیک در نظر 
گرفته می شود. هم چنین برای تقریب دقیق عدد پی شناخته می شد و 
نخستین پایه گذار هیدرواستاتیک و استاتیک با به کارگیری ریاضیات در مورد 
پدیده های فیزیکی بود. او ماشین های بسیاری از جمله پمپ پیچی، قرقره ی 

مرکب، و ماشین آالت دفاعی جنگی را طراحی کرده است.
۹. لویی پاستور

لوئی پاستور یکی از بزرگ ترین کمک کنندگان به علم پزشکی است. او یک 
شیمی دان و میکروب شناس فرانسوی بود که به خاطر اکتشافاتش درباره ی 
اصول واکسیناسیون، تخمیر میکروبی شناخته می شود. او ابتدا نظریه ی 
میکروبی بیماری ها را معرفی کرد. در آن زمان او درمان های بسیاری برای 
بیماری های شدید مانند هاری، سیاه زخم، و سایر بیماری های عفونی ایجاد 
کرد. او هم چنین به خاطر اختراعش برای تصفیه ی شیر و شراب به منظور 
جلوگیری از آلودگی باکتریایی معروف است، فرآیندی که امروزه پاستوریزه 

کردن خوانده می شود.
۱۰. جیمز کلرک مکسول

بود.  ریاضی   ِ فیزیک  اسکاتلندی  دانشمند  یک  مکسول  کلرک  جیمز 
تحقیقات او بر روی الکتریسیته و سینتیک )جنبش شناسی(، فیزیک کوانتوم 
را پایه ریزی کرد. او بیش تر به خاطر مفاهیم الکتریسیته، مغناطیش و اپتیک 
)نورشناسی( اش از طریق یک سری معادالت، که امروزه معادالت مکسول 
نامیده می شوند، شناخته می شود. او هم چنین یکی از پدران پایه گذار 
نسبیت خاص و مکانیک کوانتوم است. هم چنین به خاطر ارائه ی نخستین 
عکس رنگی بادوام در ۱۸۶۱ نیز شناخته می شود. بسیاری از فیزیک دانان 
مکسول را به عنوان دانشمند قرن ۱۹ که بیش ترین تاثیر را بر فیزیک قرن ۲۰ 

داشته است، در نظر می گیرند.    

ترین ها                               

به کوشش:
مهندس   
مجتبی تن زاده

برای  عزیز  خوانندگان  خدمت  سالم  با 
نظر  در  خرمایی  کلوچه  یک  شماره  این 
گرفته ام که برای تهیه این کلوچه به مواد 
مرغ ۴  تخم  زرده  روغن،  دارید:  نیاز  زیر 
یک  پودر  بکینگ  لیوان،   ۲ شیر  عدد، 
خرمای  میانی؛  مواد  مرباخوری،  قاشق 
روغن  و  گالب  کیلو،  یک  گرفته  هسته 
مقداری. خرما ها را با دست ورز بدید و مقداری 
گالب و روغن مخلوط کنید که راحت تر و ورز بخوره اگر نیاز بود می 

توانید با گرم کردن نیز به ورز دادن کمک کنید تا به راحتی خرماها 
یکدست شوند آرد را با بکینگ پودر الک کرده زرده ها شیر و روغن و 
بکینگ پودر را با آرد ورز می دهیم حدود نیم ساعت استراحت می دهیم 
سپس خمیر را با وردنه  باز کرده با لیوان قالب میزنیم وسط آن خرما 
گذاشته یک قالب دیگر رویش می گذاریم  به صورتی که خرما وسط 
دو الیه قرار بگیرد سپس با دست کمی فشرده می کنیم مجددًا با لیوان 
قالب می زنیم تا هر دو الیه به هم بچسبند بر روی کلوچه رومال زرده 
تخم مرغ و زعفران میزنیم کمی سیاه دانه و کنجد روی آن پاشیده و در 
فر ۱۷۰ درجه نیم ساعت بپزد قبل از اینکه در فر قرار دهید با سوزن 
چند ضربه  به آن  بزنید تا از کف اضافه آن جلوگیری شود برای تهیه این 
کلوچه از خرما هایی که رطوبت دارند و کمی شهد دارند استفاده کنید 
مانند خرمای اهرم ان شاءالله  این کلوچه خوشمزه را در منزل تهیه 

کنید و از خوردن آن لّذت ببرید.

کلوچه خرمایی

رفیقم همیشه می گفت:
افسانه ی این روزگار، 

خاطرخواه زیاد دارد... 
انگار سیاهی هایش، از دیده ها به دور مانده که برای 
خریدن بلیط بازار آدم فروشی، عجله دارند و ِهی به هم 
تنه می زنند. انگار یادشان رفته تا دیروز، برادر دشمن 

بود و رفیق بدخواه! 
شاید آدم ها، گاهی برخالف آنچه به نظر می رسند، 
دست  که  وقتی  مثال  نیستند؛  فهمیده  هم  زیاد 

می دهند و با شاهرگ بریده برمی گردند، یا زمانی که 
لبخند می زنند و با لب های دوخته مجبور به نوشیدن 
آب تا آخر عمر می شوند، از خودشان نمی پرسند چرا؟ 
نمی گویند چه شد که اینگونه شد؟ فکر و ذکرشان 
می شود گذشته ها گذشته و باز دشنه ی درس گرفتن را 
می شکنند و غالف بذل و بخشش به دست می گیرند! 
راه میافتند توی خیابان و آنقدر لطف بیهوده از رزهای 
سادگی شان تقدیم مردم می کنند که درنهایت با جانی 

پر شده از خار همان گل ها بازمی گردند  ...
اما...

من می گویم؛ شاید آن آدم ها، فقط عینک شان با من 
و تو فرق دارد! 

شاید اگر ما هم، حداقل برای یک بار، از لنز آن ها به 

دوربین دنیا نگاه کنیم و مقابل بال پروانه های عشق 
که برای عکس گرفتن از ما مدام در هوا می رقصند، 
لبخند بزنیم، بفهمیم دل آن ها، با سنگ های خارای 

ما فرق بسیار دارد... 
آن ها نه نادان اند و نه ساده! آن ها فقط محبتی را درک 
کرده اند که عقل من و تو، هنوز برای فهمیدنش باید 

کفش های زیادی پاره کند  ... 
شاید اگر ما، محبت را تعبیر اشتباه نمی کردیم و از 
دریچه ی نیکی باغ جهان را می نگریستیم، نه مغولی به 
دنیا می آمد و نه ضحاکی چشم بر هم می گذاشت... 
فقط بال های اهورا بود که از میان سقف کبود، روی 
قلب ها سایه ی عشق می انداخت و نسیم محبت به 

گونه هایمان می کشید...

بازار آدم فروشی

نیلوفر رستمی

داستان کوتاه

باران که می بارد دلم لبریز اقرار است
یک شهر از دیوانگی هایم خبردار است

باران به شیشه می زند تا بشنوی دائم
ناز تو را هر ثانیه قلبم خریدار است

در نبض هر بارش خیال عشق تو جاری ست
تصویر زیبایی که دائم رو به تکرار است

گاهی برای دیدنم عاشق نوازی کن
این منتظر در کوچه های شهر بیدار است

ای در هجوم روزهای تلخ من شیرین
شیرینی کام من از پیوند دلدار است
من ایستادم پای قولی که به تو دادم

چشمان عاشق پیشه ام مشتاق دیدار است

مهتاب_یوسف_پور

یادت می آید
 گفتی هر که حرف های

 تو را نخواست 
من هستم 

کارهایت را ندیده گرفت 
من هستم

سپردم به قلبم حرف هایت را
و نزدیک آمدم

آنقدر نزدیک که دلت را زد
گفتی دور شو دورتر

تو نامحرمی
نگار_توان

بانوی ِ  دو عالمی  
و   از  آل  ِ  ابایی 

در روی زمین 
پاک ترین خلق خدایی

الگوی  ِ  نجابت و   دریای  ِ  کرامت 
ای  مادر ِ  گلهای  علی ،   شاه  والیی

نسیم_رشیدی_هاشم

 بیغوله ی تنهایی 
مرا خواهد برد به ایستگاِه آخر

تنم
در تِب آغوشی که  نیست میسوزد

هم خوابه ام با واژه ی »درد«
و خدا میداند 

من 
مسافِر کدام حادثه ی تلخم

یاس_سیالوی

دلنوشته             آشنایی با ۱۰ دانشمند برتر جهان 

  وجیهه  بای 
مربی و کارشناس 
 صنایع غذایی
 فنی حرفه ای

 استان بوشهر    

مصاحبه

آشپزی



»او ریخته جمع نوامه«
Don’t cry over spilled milk

معادل فارسی: آب رفته به جوی بر نمیگردد.
 سه معنی و مفهوم کلی برای این مثل می توان بیان کرد:
1- چیزی را که از دست داده ای هیچوقت باز نمی گردد.

2- بر چیزی که از دست رفته نباید افسوس خورد.
3- قدر فرصت ها و زمان را بدانید.

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کار از کار گذشته باشد و فرصت برای جبران و پشیمانی وجود ندارد. یعنی کاری که 
نمیخواستیم، انجام شده است و راهی برای جلوگیری از وقوع و انجام آن کار نیست.

به عبارتی قدر فرصت ها و موقعیت هایی که در زندگی برای هر کسی پیش می آید را باید دانست. چون اگر این فرصت ها و موقعیت 
ها بگذرند و ما متوجه آنها نشویم آنگاه می گویند آب رفته به جوی باز نمی گردد یعنی غصه کاری که شده را نخور.

اگر هم چیزی در زندگی اتفاق افتاد و ما نتوانستیم جلوی آن را بگیریم یا اینکه موقعیت و فرصت ها را از دست دادیم نباید افسوس 
و غصه آن را بخوریم. چون هیچوقت باز نمی گردد.

این مثل در زبان انگلیسی هم کاربرد دارد و خیلی جاها از آن می توان استفاده کرد. به هر حال مواظب پیشامدها و فرصت ها و 
موقعیت ها باشید و هر چیزی را در سر جای خودش انجام دهید که هیچوقت غصه آن را نخورید.

ضرب المثل های بوشهریضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی
َشپ . sap : کف زدن .

َشّق .  saq  : راست و بی حرکت ایستادن ، 
خبردار ایستادن ، شکاف و بریدگی در دیوار 
خانه و هندوانه و در هر چیزی دیگر نیز معنی 

می دهد . 
طلوار .  Tuvar  : پارچه ضخیم برزنتی که از آن 
برای سایه بان و شراع کشتی و چادر استفاده 

می شود .
طارمه .   Tarmeh : راهرو ،  ایوان نیز معنی 

دهد . همان ) طارم ( است .
قابل  و  نوعی خرما است   :   qasp  . قَسب 
خشک کردن است و مرغوبیت چندانی ندارد 
از خشک آن سرکه گیرند . به آن قسپک هم 

گویند . 

واژگان  بوشهری

به کوشش:
حسین دریانورد
مدرس آیلتس 
و مکالمه زبان 
انگلیسی

به کوشش: 
عبدالحسین 

احمدی ریشهری

درآمدی بر گویش بوشهری

قیامت کرده ای : از همه برده ای – در خوبی و زیبایی 
از همه برتری . این اصطالح که انجام هرکاری را به 
افراط ، می رساند و گاه به صورت » قیامت کرد « و » 
قیامت کرده است « برزبان می آید ، آن را  به گونه ای 
مختلف  نیز به کار گیرند . نظیر : غوغا کرده ای ، کوالک 
کرده ای ، آتش به پا کرده ای ، طوفان راست کرده ای ، 
غَر) گرد وغبار ( راست کرده ای ، تش و طیفون ) آتش 

و طوفان ( در آوردی .
کارش از ّصل علی رِدِن : )رِدِن = رد است ، گذاشته 

است ( کارش دیگر از کار گذشته است .
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نوع جدید ویروس کرونا وجود دارد. این چیزی است که ما 
تاکنون می دانیم 

 ،  2-SARS-CoV از  جدیدی  نوع  که  شود  می  تصور 
ویروسی که باعث COVID-19 می شود ، باعث افزایش 

انتقال بیماری در مناطقی از انگلستان می شود.

درباره این نوع جدید چه می دانیم؟ 
 –  VUI عنوان به  شده  شناخته   ، انگلستان  جدید  نوع 
01/202012 یا تبار B.1.1.7 ، اولین بار در 20 سپتامبر 
وزیر  هنکوک،  مت  شد.  شناسایی  کنت  شهرستان  در 
بهداشت انگلیس، اولین بار وجود این نوع را در 14 دسامبر 
و  انگلیس  بهداشت عمومی  توسط  متعاقبًا  کرد؛  اعالم 
کنسرسیوم تعیین توالی COVID-19 انگلیس تأیید شد. 
این واریانس دارای 14 جهش مشخص از جمله هفت مورد 
در پروتئین سنبله، پروتئینی است که واسطه ورود ویروس به 
سلولهای انسانی است.این تعداد نسبتًا زیاد تغییرات نسبت 

به بسیاری از تغییرات موجود در سطح جهان است.
تا به امروز، مشخصات ژنتیکی - یا ژنوم - از این نوع تا حد 
زیادی از انگلستان توالی و تقسیم شده است، اما شامل 
است.  استرالیا  در  مورد  دو  و  دانمارک  در  آنها  از  برخی 
همچنین گزارش هایی از یک مورد در هلند گزارش شده 
است. همه این کشورها تالش بسیار زیادی برای تعیین 
توالی ژنوم دارند و بسیار ممکن است که این مشاهدات 
منعکس کننده توزیع واقعی این نوع ویروس نباشد، که 
ممکن است در جاهای دیگر کشف نشده باشد. ما بیشتر 
خواهیم دانست که ژنوم بیشتری تولید و به اشتراک گذاشته 
می شود. با تشکر از تالش های به اشتراک گذاری داده ها، 
نظارت ژنومی و نتایج آزمایش COVID-19 در انگلستان، 
به نظر می رسد که این نوع در حال حاضر بر نسخه های 
موجود ویروس تسلط دارد و ممکن است مسئول افزایش 

تعداد موارد از کشور، به ویژه در مناطقی که به سرعت در 
حال گسترش است.

جدا کردن علت و معلول در این موارد همیشه بسیار دشوار 
است. به عنوان مثال، افزایش ظهور جهش های خاص می 
تواند ناشی از افزایش دفعات ویروسی باشد که فرکانس آنها 
را افزایش می دهد فقط به این دلیل که اتفاقًا در مناطقی 
وجود دارد که انتقال در آن زیاد است، به عنوان مثال به دلیل 
فعالیت های انسانی یا انتخاب مداخالت. اگرچه این هنوز 
یک احتمال است، اما تاکنون مشاهدات مربوط به این نوع 
کاماًل واضح است که توصیف ، نظارت و مداخالت بسیار 

دقیق برای جلوگیری از انتقال را تضمین کند.

خطرناک تره؟ 
کریس ویتی، افسر ارشد پزشکی انگلیس، به صراحت اظهار 
داشت که تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر تغییر این بیماری در 
بیماری وجود ندارد، چه از نظر مرگ و میر و چه از نظر جدی 
بودن موارد COVID-19 برای افراد آلوده. برای تأیید این 

موضوع در حال انجام است.

جهش ویروس چگونه اتفاق می افتد؟ 
جهش ها بخشی طبیعی از تکامل ویروس هستند. در مورد 
به دلیل  این جهش ها ممکن است   ،  2-SARS-CoV
اشتباهات تصادفی در هنگام تکثیر ویروس بوجود آیند، 
توسط پروتئین های ضد ویروسی در افراد آلوده ایجاد شوند، 
یا از طریق تغییر ژنتیک - معروف به ترکیب مجدد. اگرچه، 
 2-SARS-CoV عالئم ترکیب مجدد در حال حاضر در
مشاهده نمی شود. انتظار می رود اکثر جهش های ویروسی 
تاثیری نداشته باشند. به عنوان مثال، هنگامی که تیم ما 
جایگزینی جهش فردی در بیش از 50،000 ژنوم از موج 
اول همه گیری را ارزیابی کرد، ما هیچ موردی را مشاهده 
نکردیم که به طور قابل توجهی تناسب ویروسی را تغییر دهد 

- توانایی ویروس برای زنده ماندن و تولید مثل. با این حال، 
اغلب جهش ها، یا در این مورد ترکیبی خاص از جهش 
ها، ممکن است خوش شانس باشند و یک مزیت جدید 
برای ویروس ایجاد کنند. ویروس های حامل این ترکیبات 
جهش ممکن است با انتخاب طبیعی با توجه به محیط 

اپیدمیولوژیک مناسب، بر تعداد آنها افزوده شوند.

چه تعداد از تغییرات SARS-CoV-2 را پیدا کرده ایم؟ 
هزاران نژاد SARS-CoV-2 وجود دارد که به طور متوسط 
فقط با تعداد کمی جهش تعریف شده متفاوت هستند. 
درست است که SARS-CoV-2 در حال حاضر در گردش 
جهانی از تنوع ژنومی کمی برخوردار است. ظرافت های 
موجود در جهش هایی که در تبار مختلف انجام می شود، 

می تواند برای بازسازی الگوهای انتقال بسیار مفید باشد.

چرا این یکی متفاوت است؟
 توجه به این نکته مهم است که بسیاری از جهش های 
تعریف شده نوع انگلستان در SARS-CoV-2 قبل و حتی 
گاهی اوقات در اوایل بیماری همه گیر مشاهده شده است. 
اما نوع انگلستان، یا نژاد، با تعداد غیر معمول و ترکیبی از 
جهش ها تعریف می شود. قباًل نشان داده شده بود که یکی 
از این جهش ها، N501Y باعث افزایش اتصال ویروس به 
گیرنده های سلول های ما می شود. N501Y برای اولین 
حال  در  و  شد  یابی  توالی  برزیل  در  آوریل 2020  در  بار 
حاضر با یک نوع SARS-CoV-2 نیز رو به افزایش است 
که در آفریقای جنوبی افزایش می یابد - یک نژاد مستقل از 

B.1.1.7 که همچنین جای نگرانی است.
این برای واکسن به چه معناست؟ 

در حال حاضر ما نمی دانیم. اگرچه، باید اطمینان حاصل 
کنیم که واکسن ها پاسخ آنتی بادی گسترده ای را به کل 
پروتئین سنبله تحریک می کنند ، بنابراین پیش بینی می 
شود که اثر جهش ها به طور قابل توجهی مانع از کارایی 
آنها نشود. این در حال آزمایش است. با این حال ، شواهد 
بیشتری نشان می دهد که گونه های دیگر کرونا ویروس 
های فصلی توانایی فرار از ایمنی را در دوره های طوالنی 
تر از خود نشان می دهند. بنابراین می توان تصور کرد که 
واکسن  باشد  برسیم که الزم  ای  به مرحله  ممکن است 
COVID-19 خود را به روز کنیم، همانطور که برای آنفلوانزا 
انجام می دهیم، تا تغییرات موجود در آن زمان را منعکس 
کند. خیلی زود است که بگوییم اکنون چنین وضعیتی 
وجود دارد، اما تعیین توالی گسترده ژنوم، به اشتراک گذاری 
داده ها و گزارش استاندارد از انواع مختلف برای اطالع 

رسانی این اقدامات بسیار حیاتی است.

  به قلم:   
خانم دکتر
 زهرا حسامی
 )مدرس دانشگاه(

اطالعاتی در مورد ویروس جدید کرونا و اقدامات انجام شده در مورد آن

3

مصاحبه با معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و حرفه 
ای دختران بوشهر در راستای هفته پژوهش و فناوری

در راستای هفته پژوهش و فناوری روابط عمومی دانشگاه با 
مهناز عبدالهی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و 
حرفه ای دختران بوشهر مصاحبه ای انجام داد که مشروح 

آن در ادامه می آید:
برنامه های دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در هفته 

پژوهش و فناوری را اشاره فرمائید.
هفته پژوهش امسال از تاریخ 15 تا 29 آذر ماه برگزار شد. بنا 
بر اعالم ستاد مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای هفته پژوهش 
و فناوری، هفته پژوهش ۱۳۹۹ با شعار »پژوهش و فناوری در 

خدمت جهش تولید« برگزار شد.
15 آذرماه افتتاحیه هفته پژوهش با حضور دکتر علی رضا 
چمکوری مشاور استاندار بوشهر در امور علمی و پژوهشی 
و دکتر اکبر منصوری نسب رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای 
استان بوشهر و مهندس زهرا حاجیانی رئیس آموزشکده فنی 
و حرفه ای دختران بوشهر و شورای معاونین دانشگاه فنی و 
حرفه ای استان بوشهر با رعایت پروتکل بهداشتی  برای اولین 

بار با رونمایی از کتابچه پژوهش و فناوری برگزار شد.
این کتابچه که تمامی برنامه ها و وبینارهای دانشگاه فنی و 
حرفه ای استان بوشهر در آن گنجانده شده بود دانشجویان، 
آموزشگران و کارکنان با مراجعه به این کتابچه ضمن اطالع از 
زمان برنامه ها و هدف از برگزاری وبینارها می توانستند برنامه 

ریزی نموده و در وبینارها شرکت نمایند.
در هفته پزوهش 2 نمایشگاه مجازی و 4 بازدید مجازی انجام 
شد، برای اولین بار بازدیدهای مجازی به این صورت بود که 
مدرس وبینار به مکان مورد نظر می رفتند فیلم و عکس ها 
را تهیه می کردند و پس از تدوین بصورت مجازی از طریق 
بسترهای مجازی دانشگاه در یک روز و ساعت خاص در 
اختیار دانشجویان قرار می دادند. نمایشگاه مجازی مربوط به 
گروه هنر رشته های طراحی دوخت و گرافیک بوده است در 
دو روز مختلف به مدت پنج ساعت دانشجویان و آموزشگران 
می توانستند به تارنمای دانشکده مراجعه کنند و کارهای ارائه 

شده را ببینند.
 4 مسابقه برگزار شد؛ دو مسابقه مربوط به مرکز پسران و دو 
مسابقه مربوط به مرکز دختران ۳۵ وبینار کارگاهی و آموزشی 
را داشتیم اختتامیه روز ۳۰ آذرماه با حضور ریاست محترم 

دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر برگزار شد.
اهداف دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای پژوهش و فناوری 

چیست؟
دانشگاه فني و حرفه اي یك دانشگاه مهارتي است که تالش 
َمي کند پژوهش جنبه کاربردي و مهارتي داشته باشًد، با نگاه 
حل چالش هاي منطقه اي و ملي. لذا یکي از مهم ترین 
اهداف پژوهش تلفیق دانش و مهارت با نگاه کاربردي است 
که بتواند با ترکیب فناوري در مسیر خلق مهارت قرار گیرد و 

خروجي آن در خدمت کارآفریني قرار بگیرد.
کارکرد ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در استان بوشهر 

تشریح فرمایید؟
و  صنعتي  اي،  کرانه  هاي  ظرفیت  با  استان  یك  بوشهر 

کشاورزي است که ارتباط صنعت و دانشگاه یك امر الزم و 
حیاتي براي توسعه محسوب َمي شود. هنوز آن ارتباطي که 
باعث پویایي صنعت و مشارکت بیشتر دانشگاه باشًد صورت 
نگرفته است. صنعت و دانشگاه باید بیشتر به هم اعتماد 
روي صنعت،  تك  باالدستي،  اسناد  و عدم  باشند  داشته 
نگاه صرفا  از طرفي  و  نهادینه نشدن پژوهش در صنعت 
دانشي دانشگاه به در خواست هاي صنعت از عواملي است 

که مانع ارتباط صنعت و دانشگاه شده است.
نیاز امروز توسعه بر مدار مشارکت دانشگاه و صنعت است 
هر چقدر این مشارکت بیشتر، طبعا مسیر موفقیت بیشتر 

خواهد بود.
دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در زمینه اشتغال 
دانشجویان پس از فارغ التحصیلی چه راهکارها و برنامه 

هایی دارد؟
امروزه یکي از مزیت هاي دانشگاه فني، درصد باالي دانش 
آموختگان در اشتغال و کارافریني است.  اتفاقا علت این اتفاق 
حساسیت دانشکاه فني نسبت به آینده دانش آموختگان 
خود نشان َمي دهد. دانشگاه فني با ورود به مسیر ارتباط با 
صنعت و بسترهاي کارافریني تالش َمي کند که آینده موثري 
لذا کانون هاي  باشًد  براي دانش آموختگان خود داشته 
خالقیت، کارورزي در صنعت، هسته هاي نواور، طرح هاي 
پژوهشي کاربردي از مولفه هایی است که براي اشتغال دانش 

آموختگان برنامه ریزي شده است.
با توجه به اخذ مجوز راه اندازی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه 
فنی و حرفه ای استان بوشهر، چه اقداماتی برای احصاء ایده 

ها، تشکیل هسته ها و واحدهای فناور بعمل آمده است؟
مهارت آموزی و خلق مهارت َمي بایست تاثیرات خود را در 

عرصه هسته هاي نوآور و تیم هاي کار آفرینی دیده شود.
خاطر  به  خالقیت  کانون  مجوز  اخذ  بنیادي  فلسفه  لذا 
شکوفایي ایده هاي است که دانشجویان دارند و این ایده ها 

به هسته هاي نواور، فناور و تجاري تبدیل شوند.
کانون هاي خالقیت مسیر بازار یابي، بلوغ رساندن ایده ها، 

تشکیل هسته و نهایتا شرکت هاي دانش بنیان َمي باشًد.
عوامل تاثیرگذار و موانع پیشرفت در فعالیت های پژوهشی از 

نظر حضرتعالی بیان فرمائید؟
هدف از پژوهش یعني به موازات دانش، مهارت هم رشد 

کند و به بیان دیگر به سمت احصا موانع توسعه منطقه اي 
و ملي پیش برویم و از دل آن پژوهش هاي کاربردي و عمل 
گرا حاصل شود به همین علت در درون هر پژوهش دانشگاه 
فني، یك مهارت، یك ایده تجاري، یك فناور و یك کار آفرینی 
زایش َمي شود. به معني دیگر تولید پژوهش هاي دانشي که 

معموال کمکي به توسعه نمي کنند انجام نمي شود.
دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای را چگونه ارزیابی می 

کنید؟
ما به دنبال تربیت دانشجویاني هستیم که دغدغه اشتغال 

هاي دولتي نداشته باشند.
اصوال ما به دنبال تربیت دانشجو مهارتي هستیم توانمندي 
دانشجو از اهداف مهم دانشگاه است صالحیت حرفه اي 
دانشجویان یعني خود مولد کار باشند و حتي جامعه اطراف 

را در زمینه کار آفرینی کمك کنند.
مرکز آموزش های آزاد دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر 

طی سال جاری چه برنامه های اجرا نمودند؟
مرکز آموزش های آزاد دوره های مختلف و عناوین متفاوت 
و متناسب با گروه های آموزشی دانشگاه را برگزار کرده که 
همگی در راستای مهارت افزایی دانشجویان و آموزشگران و 
کارکنان بوده و با توجه به شیوع ویروس کوئید 19 این دوره ها 

به صورت مجازی و در قالب وبینار برگزار شده است.
تفاهم¬نامه های همکاری پژوهشی دانشگاه با صنعت را 

تشریح و هدف از انجام آن در چه می دانید؟
آشنایی  و  استفاده  جهت  در  بیشتر  ها  نامه  تفاهم  این 
دانشجویان از َمحیط صنعت َمي باشًد.  ارتباط با صنعت و 
مهارت هاي آموخته شده در صنعت پیاده کردند و همراه با 
تحصیل کارورزي در صنعت داشتند و آشنایی با فضاي کار 
در صنعت از اولویت هاي این تفاهم نامه ها است کمك هیات 
علمي هاي دانشگاه به طرح هاي صنعتي ، برگزاري نشست 
هاي صنعت و دانشگاه و استفاده از تجربیات صنعت گران 
به عنوان مدرسان دانشگاه البته از صنعت در مهارت آموزی 
بهتر دانشجویان هم استفاده َمي شود به عبارتي یك ارتباط 

دو سویه است.
برای ارتقاء جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای در استان بوشهر 

چه پیشنهاداتی دارید؟
امروزه نیاز استان براي توسعه متوازن به ویژه در اشتغال، 
کارآفرینی، پویایي صنعت متکئ به آموزش هاي فني و حرفه 
اي به ویژه با نگاه صالحیت حرفه اي است. استان ظرفیت 
هاي بسیار باالیي دارد که با خلق مهارت و توانمند سازي 
َمي توان از این ظرفیت ها جهت توسعه استان استفاده کرد. 
باید آموزش هاي ترکیبي یعني نظري و مهارتي بیشتر شود. 
همان چیزي که دانشکاه فني به آن توجه َمي کند الزم است 
که همه دانش آموختگان دانشگاه ها به سمت مهارت آموزی 

بیش بروند.
دانشگاه فني استان یکي مجهز ترین دانشگاه ها در زمینه 
تحهیزات کاربردي است و رشته هاي موجود رشته هاي 
تقاضا محور است و آمادگی دارد در زمینه کار افریني استان 

قدم هاي موثري بردارد.

مصاحبه خبری                               

مالیت  بایستي  زوجه  مهریه  اینکه  به  نظر   
داشته باشد و مال موضوع مهریه اعم است 
از مال منقول و یا غیر منقول، بنابراین مهریه 
می تواند اموال غیر منقول اعم از آپارتمان، 
زمین و سایر امالك وتوابع آن و حتي أشجار 
قرار گیرد. چنانچه تمام یا بخشي از مهریه 
غیر منقول باشد، با توجه به اینکه اموال غبر 
ثبت  منقول  غیر  اموال  و  ثبت شده  منقول 
نشده داریم، در بخش امالك ثبت شده إلزامًا 
سند غیر منقول بایستي بنام زوجه منتقل شود 
و به لحاظ اینکه سر دفتر ازدواج اجاره اي در ثبت نقل و انتقاالت اموال 
غیر منقول ندارد، از طرفي چنین نقل و انتقالي بایستي در دفاتر اسناد 
رسمي و آن هم پس از استعالم وضعیت ثبتي ملك و رعایت شرایط 

قانوني و پس از پرداخت حقوق مربوط به دارایي و شهرداري صورت 
پذیرد، لذا به موجب سند نکاحیه، نقل و انتقال اموال غیر منقول و ثبت 
آن به عنوان مهریه زوجه امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل اگر در 
همان ابتدا تمهیدات الزم در جهت انتقال رسمي مهریه غیر منقول 
ثبت شده، بنام زوجه صورت نپذیرد مشکالت عدیده اي را براي زوجه 
فراهم مي نماید هر چند چنانچه این نقل و انتقال با امتناع زوج یا مالك 
ملك که انتقال آن را بنام زوجه پذیرفته مواجه شود امکان طرح دعواي 
مطالبه مهریه غیر منقول و الزام متعهد به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمي و تنظیم سند انتقال وجود دارد، لیکن گاهي با انکار بي وجه 
متعهد و یا تفسیرهاي مختلفي به اسناد تنظیمي صورت مي پذیرد، 

احقاق حقوق زوجه را بسیار پیچیده و گاهي متعذر مینماید.  

   ادامه دارد...

⚖معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: 
متن الیحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط 
پدر از سوی قوه قضاییه بررسی مبسوط شده 
و هم اکنون برای بررسی نهایی در کمیسیون 

لوایح دولت قرار دارد. )منبع اختبار(
⚖پس از قتل رومینا و انعکاس وسیع مساله در 
گرفته  صورت  های  تحلیل  و  مجازی  فضای 
توسط متخصصین و البته با تکرار فرزندکشی 
که اخیرًا حادث گردید سرانجام سیاست گذاران 
برای  پادزهری  تدبیر  فکر  به  تقنینی  جنایی 

کنترل چنین جنایاتی افتادند.
⚖آن چه مسلم است حتی مطرح بودن قصاص 
نفس در قبال قتل عمدی مانع از ارتکاب چنین 
جرائمی نبوده است اما در یک نگاه واقع بینانه مواجهه شخص قاتل با 
یک مجازات سنگین به عنوان کسی که شدیدترین جرم علیه تمامیت 
جسمانی را مرتکب گردیده در حصول اهداف سنتی مجازات ها و 

پیشگیری عام و خاص کیفری به طور نسبی حاوی آثار بوده است .  
⚖در فرزندکشی های اخیر با توجه به زیر بناهای فقه اسالمی پدر از 
مجازات قصاص معاف بوده است و اگر به قتل رومینا برگردیم پدر یکی 
از انگیزه های برگزیدن فرزندش برای قتل را آگاهی از عدم قصاص پدر 

در قبال قتل فرزند اعالم کرده بود. 
⚖پدر قصاص نمی شود و مجازات  ایشان وفق قوانین کیفری موجود 
۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است که با امکان حصول عفو و آزادی 

مشروط در بدترین شرایط با تحمل ۵ سال حبس به جامعه پیرامونی 
بر می گردد. ضعف کیفر تعزیری در قبال جنبه عمومی قتل نه فقط در 
خصوص فرزند کشی که در قبال تمام جنایت های از این دست امری 
مشهود است چه این که شخص قاتل در فقرات قتل عمدی همراه با 
قصد اصالی و مستقیم از چنان حالت خطرناکی و ظرفیت مجرمانه ای 
برخوردار است که می بایست از یک طرد کننده ناتوان ساز دائمی و یا 

بلند مدت برای وی استفاده شود.
⚖بنا بر نظریه گزینش حساب گرانه ژرمی بنتام انگلیسی بزهکاران قبل 
از ارتکاب، عایدات خود از جرم و هزینه کردهای پیش رو را مورد ارزیابی 
و سنجش قرار می دهند و پیش بینی کیفرهای ضعیف در قبال جرائم 
شدید در سنجه نظریه بنتام در نهایت بزه دیدگان خاص در جامعه ایرانی 
را هدف  جنایتکارانی متعصب قرار می دهد. از این رو اقدام قانون گذار 
اخیر در تصویب قوانینی با مجازات شدیدتر برای چنین مرتکبانی کامال 

صحیح، به جا و واقع گرایانه به حساب می آید.
⚖نکته ای که در یک سیاست جنایی ابعاد نگر و در مفهوم موسع در 
قبال چنین قتل هایی نباید مغفول بماند مساله علت شناسی جنایی 
است که در این فقره توجه خاص سیاست گذاران جنایی را باید به 
مساله پیشگیری های اجتماعی و رشد مدار معطوف سازد چه این که 
کیفرها صرفا جنبه واکنشی دارند و در نبرد با معلول ها قرار می گیرند و 
آن چه مسلم است جهت کنترل و یا حتی ریشه کنی یک پدیده جنایی 
در سطح اجتماع، سیاستی موفق ظاهر خواهد شد که بخش قابل 
توجهی از اهتمام خود را معطوف به مسائل پیش گیرنده نماید. بی 

شک پیشگیری کم هزینه تر و البته کاراتر می باشد .

   مهريه غير منقول

الیحه تشدید مجازات فرزندکشی

سحر ناصر بخت؛
دکترای حقوق 
بین الملل 
مدرس دانشگاه

و داور داخلي و 
بین المللي

حقوقی

حقوقی

درون هر پژوهش دانشگاه فنی، یک مهارت، یک ایده 
تجاری، یک کارآفرینی، زایش می شود

در ادامه مبحث قبلی در رابطه با اهمیت کتاب و کتابخوانی، 
در این شماره قصد داریم به ویژگی های کلی یک کتاب 
خوب بپردازیم. اهمییت کتاب خوب خواندن، کمتر از 
اهمیت کتابخوانی نیست. در واقع کتاب و کتابخوانی به 
خودی خود هدف نیستند بلکه وسیله ای برای رسیدن به 
هدف هستند. هدف نهایی و غایی از کتابخوانی، رشد و 
بالندگی فکری و یادگیری مادام العمر در مسیر توسعه 
باید  کتاب  برخی  عقیده  به  است.  اجتماعی  و  فردی 
خوردنی باشد اما به عقیده من بهتر است بگوییم کتاب باید 
زیستنی باشد. در واقع با خواندن کتاب باید بتوانیم یک 
زندگی را زندگی کنیم، وضعیت و شرایط خاصی را تجربه 
کنیم و به دیدگاه های جدید و موثری دست یابیم. طبیعتًا 
تمام کتاب ها این کارکرد را ندارند و به همین دلیل انتخاب 
یک کتاب خوب از اهمیت باالیی برخوردار است. در عین 
حال پیشنهاد یک کتاب خوب برای مطالعه همواره کار 
سختی است زیرا کتاب خوب از دیدگاه هر فرد با معیارها 
و سلیقه های متفاوت و در زمان ها، شرایط و موضوعات 
گوناگون، می تواند تعریف خاص و منحصر به فردی داشته 
باشد. با این وجود کتاب های زیادی در سراسر دنیا هستند 
که منتقدان و مخاطبان زیادی آنها را شاهکار می دانند. 
کتاب هایی که می توانند سالیق بسیاری را به خود جذب 
کنند و انسان هایی با فرهنگ های متفاوت را با خود همراه 
سازند. نویسندگان این کتاب ها از خالقیت و توانایی باالیی 
برای تاثیرگذاری بر گروه های بزرگی از مردم با انواع زبان ها، 
نژادها و فرهنگ ها برخوردار بوده و توانسته اند مخاطبین 
گسترده ای را از سراسر جهان جذب کنند. این کتاب ها، 
کتاب هایی هستند که به جرأت می توان آنها را به دیگران 
توصیه کرد. روزنامه ها و مجالت معتبر زیادی در جهان 
اقدام به ارائه لیست هایی از این شاهکارهای کتاب نموده 
اند. البته در اینجا توجه به بعضی استثنائًا نیز الزم است. 
در واقع نباید دامنه جستجوی کتاب خوب را تنها به این 
لیست ها محدود کنیم. زیرا هنوز کتاب های بسیار خوب 
زیادی با نویسندگان کمتر شناخته شده ای وجود دارند 

که کتاب های آنها در لیست پرفروش ها قرار نگرفته اند اما 
ارزش بارها و بارها خواندن را دارند.

بنابراین در اینجا تنها به عنوان یک اصل کلی به بررسی 
ویژگی های یک کتاب خوب می پردازیم. یک کتاب خوب 
باید یک سری  و چه غیر داستانی،  باشد  چه داستانی 
ویژگی های اساسی و خاص را در خود داشته باشد تا بتوان 
آن را به عنوان یک کتاب خوب معرفی کرد. اولین ویژگی 
یک کتاب خوب صرف نظر از موضوع آن، استفاده خوب 
از زبان توسط نویسنده است. این موضوع یکی از مهم 
ترین مواردی است که خواننده را به ادامه دادن تشویق می 
کند. کتابی که دارای جمالت ساختاری مناسب باشد و 
گفتگوهای میان شخصیت ها را به درستی بیان کند، کتاب 
خوب و تاثیر گذاری خواهد بود. یک کتاب خوب باید به 
گونه ای ویرایش شده باشد که کلمات و جمالت عجیب، 
اینجاست  باشد.  نداشته  آن وجود  نامفهوم در  و  سخت 
که اهمیت نویسنده، مترجم و ناشر خوب خود را نشان 

می دهد.
 یکی دیگر از بارزترین مشخصه های یک کتاب خوب، 
داشتن جذابیت است. کتاب خوب و تاثیرگذار باید بتواند 
خواننده را به یک سفر غیرقابل پیش بینی ببرد و او را برای 
ادامه سفر کنجکاو کند. عالوه بر این گفتار کتاب، روند 
ماجراها و گفتگوها نباید گیج کننده و خسته کننده باشد و 
به مسائل حاشیه ای بپردازد بلکه باید محور داستان تا پایان 

کتاب رعایت شود.
 از دیگر ویژگی های مهم یک کتاب خوب این است که 
امکان تصویرسازی را به خواننده بدهد. یک کتاب خوب 
به گونه ای است که شما به راحتی می توانید با آن ارتباط 
برقرار کنید و خود را به جای شخصیت های آن با اندیشه 
آنها بگذارید. در واقع یک کتاب خوب  و احساسات  ها 
چه داستانی باشد و چه غیر داستانی، باید مصداق »جانا 
سخن از زبان ما می گویی« باشد تا بتواند با قدرت باالیی 
خواننده را جذب کرده و با خود همراه کند و خواننده با آن 
احساس یکی شدن و یگانگی کند. در حالی که برخی 

کتاب ها با خواننده بیگانه هستند و برقراری ارتباط با آنها 
کتاب  یک  شخصیت های  دیگر  طرف  از  است.  سخت 
خوب و داستان های آن، باید واقعی، قابل اعتماد و باور 
پذیر باشند. کتاب های شخصیت محور و داستانی کتاب 
های خیلی خوبی هستند به شرطی که بتوانیم شخصیت 
ها و داستان مربوط به آنها را باور کنیم، آنها را به خوبی در 
تخیل خود ببینیم و خودمان را به جای آنها بگذاریم. کتاب 
تأثیرگذارتر  باشد  واقعیت وجود داشته  آنها  در  هایی که 
هستند. این موضوع در واقع به یکی دیگر از ویژگی های 
کتاب خوب که داشتن صداقت است، گره خورده و برای 
کتاب های داستانی و غیر داستانی صدق می کند. فطرت 
انسان به گونه ای است که صداقت را دوست دارد و از فریب 
و دروغ بیزار است. بنابراین یک کتاب خوب باید در تمام 
یا  مراحل خود صداقت داشته باشد و دچار شعارزدگی 
روند  و  واقعی  اگر شخصیت های داستان  فریب نشود. 
داستان صادقانه و باور پذیر باشد، فرد می تواند خود را 
در شرایطی مشابه با داستان تصور کند و در این صورت 
برایش  می آورد،  دست  به  که  هایی  حل  راه  و  راهکارها 

ملموس تر و کاربردی تر شده و ملکه ذهن خواهند شد. 
یکی دیگر از ویژگی های مهم یک کتاب خوب آموزنده بودن 
آن است. در واقع یک کتاب خوب باید چند بعدی بوده و 
عالوه بر داشتن جذابیت و ایجاد سرگرمی، حاوی نکات 
مثبت و آموزنده زیادی باشد، درسی تازه به خواننده بدهد 
و تغییر یا نگرشی جدید در او ایجاد کند. یک کتاب خوب 
باید بتواند آموزشی را در الیه های پنهان یا آشکار خود ارائه 
کند. در بعضی کتاب ها این جنبه های آموزشی خیلی 
کتاب های  بعضی  در  اما  است  دید  در معرض  و  واضح 
دیگر در الیه های زیرین قرار دارد. در این زمینه کتاب های 
داستانی و نیز کتاب های غیر داستانی که برای ذکر مثال و 
بهتر درک شدن از داستان استفاده می کنند، بسیار مهم و 
مورد توجه هستند. قصه ها نقش مهمی در تربیت اخالقی 
بر عهده دارند. در قالب داستان می توانیم اصول اخالقی 
و تربیتی را آموزش دهیم بدون اینکه دچار شعارزدگی یا 
نصیحت های تکراری و بی تاثیر شویم. قصه ها همواره 
جذاب، خواندنی و شنیدنی هستند و مفاهیم آموزنده آنها 
قابل فهم تر و ملموس ترند. حتی خداوند در قالب قصه با 
بندگان خود سخن گفته و کتاب آسمانی ما قرآن، سرشار 
از قصه هایی است که به جای آموزش مستقیم به داستان 
گویی پرداخته تا بیشتر و بهتر با مخاطب خود ارتباط برقرار 

کنند.
ازدیگر ویژگی های بسیار مهم یک کتاب خوب برخورداری 
از حس خوب و رضایتمندی است. پایان یک کتاب خوب 
باید عالوه بر ایجاد هیجان در خواننده، بر اطالعات او 
بیافزاید، او را به فکر فرو برده و باعث احساس خشنودی 
در او شود به گونه ای که خواننده متوجه تغییرات مثبتی 
در خود و اندیشه هایش شود. البته همه کتاب ها اینگونه 

نیستند.
در نهایت یک کتاب خوب باید آنقدر ویژگی داشته باشد که 

خواننده آن را به همه پیشنهاد کند.

ویژگی های یک کتاب خوب

دکتر فاطمه فخری 
فخرآبادی
دکترای شیمی_
اصفهان

دکتر احمدرضا ونکی
 عضو هیات علمی 
دانشگاه پیام نور

وکیل پایه یک 
رسمی دادگستری
پژوهشگر امور
 جرم شناسی



آنچه جامعه را به رشـد و پیشـرفت می رسـاند ، تعامل 

رسـانه ها با مردم اسـت.  
 رسـانه هـای مردمـی و خبرنـگاران متعهـد کـه حرف 
حـق را بـدون تـرس بیـان مـی کننـد، مـی تواننـد بـا 

پیگیـری هـای مصرانـه و ِاشـرافیت الزم بـه امـورات 
هـای  وعـده  شـدن  محقـق  بـه  نسـبت    ، مختلـف 
مسـئولین و مطالبـه های مـردم، ایفای نقـش کرده و 

زبـان جامعـه باشـند . 
بـا نهادینـه شـدن مطالبـه گـری هـای مـردم و اطالع 
رسـانی های گسـترده و پیگیری های کارآمد توسـط 
رسـانه هـا، می تـوان جامعـه ای سـاخت کـه راه نفوذ 
هـر گونه مسـئول ناکارآمـد و ریـاکار را گرفـت، چراکه 
بـا پیگیـری هـای مـردم و رسـانه  هـای بومـی، مجال 
سـوء اسـتفاده از منصب های به دسـت آمده را گرفته 
و مسـئولین را مجـاب مـی کننـد پاسـخگوی وعـده 
هـای داده شـده باشـند و فعالیـت هـای ارزشـمندی 
بـرای جامعـه انجـام دهنـد تا جایـگاه مردمی خـود را 
از دسـت نـداده و بتوانند با عملکرد خوبشـان مجددا 

بیاورند.  رأی 

قدرت رسانه ها، زبان مردم است
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صدای پرطنین مردم استان بوشهر

 

در نشست دوستانه گفتگوی صمیمی با سرکار خانم فرناز امینی کارگردان 
جوان سینما و تلویزیون داشتیم.

سرکار خانم فرناز امینی  لطفًا  معرفی جامعی از خودتان بفرمائید؟

 بگوئید چه چیزی باعث شد به شغل کارگردانی رو بیاورید؟ 

از چه سالی شروع به کار کردید؟ 

من فرناز امینی متولد ۲۶ آبان ۱۳۶۹  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
دانشگاه هنر _دانشکده سینما تئاتر ، در واقع کارشناسی ارشد و همینطور 
لیسانس من هر دو در رشته سینما بود و از سال ۸۶ فعالیت خودم را شروع 

کردم. 

 چیزی که باعث شد به شغل کارگردانی رو بیاورم نمیدانم شاید رویای 
کودکی، من این رو در همه گفتگوهایم گفتم به یک جمله ای اعتقاد دارم 
). (   رویاها تو دنبال کن چون من تجربه اش کردم. مطمئنم خدا وقتی یک 
رویایی در ذهنت می اندازد قطعًا قراره تو زندگی تجربه اش کنی و وقتی 
یک رویایی را داری قطعًا قرار هست در تقدیرت باشد که داری بهش فکر  
می کنی. من ۹ ساله بودم اولین انشائی که نوشتم موضوع اش این بود 
که می خواهید در آینده چکاره شوید؟ من نوشته بودم که من میخوام فیلم 
ساز شوم و فیلم های ایده آل بسازم حتی یادمه چون دفتر انشایم رو هنوز 
دارم        ایده آل رو اشتباه و غلط نوشته بودم . برای معلممان خیلی جالب بود 
چون همه بچه های کالس می خواستند معلم  یا پزشک شوند. ولی من در 
۹ سالگی می خواستم فیلمساز شوم، نمیدانم ریشه اش از کجاست ولی 
من آن موقع ها با رویای فیلمسازی می خوابیدم و بیدار می شدم. االن 
خیلی از دوستان دوران دبستان در فضای مجازی اینستاگرام  همه کامنت 
گذاشتند که خیلی خوشحالیم به رویاها و آرزوهایت رسیدی! صفحه اول 
دفتر خاطرات مربوط به ده سالگی چهارم دبستان نوشتم دفتر روزمره گی 

کارگردان فرناز امینی.

و این که چه چیزی باعث شد به شغل کارگردانی رو بیاورم رویای کودکی بود 

و خدا رو شکر بدست آوردم. معتقدم باید رویاها را دنبال کرد. زمانی که من 
دبیرستان رشته ریاضی بودم و می خواستم کنکور هنر بدهم  علی رغم تمام 
مخالفت هایی که داشتم و به دلیل اینکه من شاگرد درسخوانی بودم و همه 
از من انتظار داشتند دانشگاه شریف باشم و پدرم خیلی انتظار داشت اگر 
قرار است تغییر رشته بدهم رشته تجربی بروم. آرزوی پدرم این بود من جراح 
شوم و من دلم می خواست فیلمساز شوم و کنکور دادم. االن پدر و مادرم و 

همه خانواده ساپورت و حمایتم  می کنند و در کنارم هستند. 

_خانم امینی از چه سالی شروع به کار کردید؟

من از سال ۸۶ زمانی که سوم دبیرستان بودم تصمیم قطعی گرفتم کنکور 
هنر بدهم شروع کردم همزمان کار کردن بعنوان دستیار کارگردان اولین 
کار حرفه ایم را شروع کردم و اولین فیلم کوتاه را ساختم. خیلی کتاب می 
خواندم آن روزها بیست سی جلد کتاب می خریدم و می خواندم و خیلی 

فیلم می دیدم. 

از آن زمان دستیار  را زدم چیزی که وجود دارد  همان زمان استارتش 
کارگردان بودم همزمان فیلم کوتاه می ساختم. دستیار یک، برنامه ریز، 
منشی صحنه ی سریال خیلی کار کردم فیلم سینمایی، تله فیلم و تقریبًا 
می توانم بگویم از سال ۹۴ اولین فیلم بلند را ساختم . که باز هم دغدغه این 
را داشتم اولین فیلم بلندم را برای پایان نامه لیسانس بسازم و این اتفاق خدا 

رو شکر افتاد و اولین فیلم بلند " عشق نیکان" را سال ۹۴ ساختم.  

_ تا به حال چند فیلم کارگردانی کردید؟

بسیاری از کارگردان ها، کار نوشتن فیلمنامه را هم انجام می دهند. به 
عبارتی می توان گفت بعضی از آنها تنها فیلمنامه هایی را که خود نوشتند 

کار گردانی می کنند. نظر شما در این مورد چیست؟ 

 من تا االن ۱۱ تا فیلم کوتاه، ۱۰ تا فیلم بلند و  ۲ تا برنامه تلویزیونی را 
کارگردانی کردم. خیلی خوب است وقتی یک فیلمسازی فیلمنامه ای را 
می نویسد و فیلمی را می سازد صد در صد رفته سراغ دغدغه هایش، ولی 
من معمواًل بخصوص  در این چهار پنج  فیلم اخیر، البته دو تا از فیلمنامه 
فیلم را خودم  نوشتم. این سه چهار فیلم اخیر، طرح اش را خودم نوشتم. 

قصه را نوشتم و  دادم نویسنده ای برام تبدیل به سناریو کرده حاال به دلیل 
اینکه من خیلی آدم اکتیوی هستم و فیلمنامه نوشتن خیلی تمرکز می 
خواهد و باید  یک جا بشینی و بنویسی، ترجیح می دهم طرح ها را بنویسم 
و بدهم نویسنده ای خوش قلم که قلمش نزدیک به افکار من است تبدیل 
به سناریو کند و در نهایت بخوانم ولی بشدت آدم وسواسی هستم و این 
وسواس را یکی دو سال اخیر بدست آوردم فیلمنامه ها همه پانزده بار هفده 
بار باز نویسی می شود تا برسد به  آن چیزی که میخواهم وفکر می کنم، 
فیلمنامه نویس ها که با من در تماس هستند به این دلیل خسته می شوند.

_ از جوایز و افتخارات تان  برایمان بگوئید؟

کدام جوایز  رو شما تآثیر گذار بوده است؟

جایزه هایی که گرفتم؛

جایزه بهترین فیلم جشنواره ناوسوز

جایزه بهترین کارگردانی سی ومین دوره از جشنواره بین المللی فیلم های 
کودک و نوجوان جشنواره اصفهان برای فیلم تلویزیونی عشق نیکان

نامزد بهترین فیلم در سی ومین دوره از جشنواره بین المللی فیلم های 
کودک و نوجوان جشنواره اصفهان برای فیلم عشق نیکان

جایزه ی ویژه هیات داوران برای فیلم برش هایی از یک حافظه تمام 
ویروسی از جشنواره فیلمهای نوساز تاجیکستان

جایزه ی بهترین فیلم برای فیلم عکس از جشنواره فیلمهای تاجیکستان

جایزه بهترین فیلم در سی و چهارمین دوره از جشنواره فیلمهای میالن 
ایتالیا برای فیلم عشق نیکان

تقدیر از بهترین بازیگر مرد برای فیلم اسنیف در یازدهمین دوره از جشنواره 
فیلمهای بین المللی تهران

تقدیر از کارگردانی در یازدهمین دوره از جشنواره فیلمهای ورزشی بین 
المللی تهران

حضور فیلم بزرگراه در سی و هشتمین دوره از جشنواره فیلمهای ورزشی 
میالن

انتخاب فیلم بزرگراه در بین 12 فیلم برتر در جشنواره فیلمهای سینمایی 
کلمبیا

certificate of accreditationدریافت گواهی از دانشگاه لیبرتی امریکا

جایزه بهترین بازیگر مرد که تقدیر شد در جشنواره فیلم های ورزشی تهران 
از طرف  دبیر جشنواره از خودم هم تقدیر شد. 

خیلی از فستیوال های خارجی فیلم هایم حضور داشتند و اکثرًا خودم هم 
همراه فیلم ها حضور داشتم.

جایزه  همه ی  تاثیرگذارند.  و  کننده  خوشحال  خیلی  اصوال  ها  جایزه 
ها شیرینی و جذابیت خودشان را دارند نمی شود گفت کدام ها تاثیر 
گذارند،حکایت این که هر گلی یک بویی دارد همه شان به نوبه خودشان  

برای من شیرین و تاثیرگذار بود.

_کار با اسطوره فوتبال آقای علی پروین "در سریال حس خوب زندگی " 
چگونه بود ؟

 کار با آقای پروین خیلی جذاب است و من بارها در خیلی از  گفتگو ها گفتم 
آقای  پروین یکی از ورزشکاران دوست داشتنی و در واقع خیلی عزیز و قابل 

احترام هستند؛ من همیشه دوستشان داشتم  

 جزو ورزشکاران مورد عالقه من هستند. زمانی که می خواستم " حس 
خوب زندگی " را بسازم. از روز اول وقتی اون کاراکتر را خواندم گفتم آقای 
پروین! همه می گفتند نه آقای پروین نمیاد. من اون موقع خیلی کم سن و 

سال تر بودم، فیلم دومم بود و تجربه ام در امر فیلمساز زیاد نبود.

ولی همه می گفتند آقای پروین خیلی پیشنهاد کار داشتند و قبول نکردند

 من عادت دارم به تالش برای هدفم و تا آخرش پیش می روم کلی تالش 
کردم. یادم هست روز آخر فیلمبرداری  بود و همه به من گزینه می دادند؛ 
دستیارم، تهیه کننده، بازیگران...  می گفتند با فالنی کار کن، می گفتم نه 

فقط آقای پروین! واقعًا دیدند من بی خیال نمی شوم.

در نهایت اینکه آقای پروین شیرینی های خودشان را دارند و من چون 
خیلی  طرفدار ایشان بودم و  همیشه از  بچگی که خیلی فوتبال بین 
بودم ایشان را  دوست داشتم. برایم خیلی جذاب بود جلوی دوربین من 
قرار بگیرند، خیلی شوخی های بامزه ای سر کار داشتند. یادم است اون 
سکانس ها و آن روز خیلی روز دوست داشتنی بود برای من و به محض 
این که ایشان جلوی دوربین قرار گرفتند فرداش تمام خبرگزاری ها مرتب 
جویای این شدند که چه فیلمی بود و چه اتفاقی افتاده برای من این مسئله 

خیلی جذابیت داشت.

_کارگردانی را شاید مهم ترین بخش تولید هر فیلم دانست. شما هشت 
سال سابقه دستیاری کارگردانی دارید. زمانی که دستیار کارگردان بودید 
چه انتظاری از کارگردان داشتید؟ مسئولیت ها و وظایف کارگردان را به 

اختصار بیان کنید؟

بله کارگردانی مهمترین بخش تولید یک فیلم قطعًا، بدلیل اینکه اون چیزی 
که خروجی فیلم حاصل تفکر یک کارگردان است. گر چه وقتی که در 
عمل می رود سراغ فیلمسازی، خیلی وقتها مخاطبان نقد می کنند که 

کارگردانی این فیلم به درد نمی خورد. آنها سختی های اون فیلم را نمی 
دانند. سختی ها و مشکالتی که یک کارگردان با آن مواجه است. و  بیشتر 
مواقع بعد از کلی مقاومت مجبور می شود از یک سری پالن ها در شرایط 

خاص متاسفانه  بگذارد. 

من زمانی که دستیار بودم هم   با کارگردان های خیلی خوب  کار کردم. 
چون من خودم دستیار بودم خیلی سعی می کنم این چیز ها را نسبت 
به دستیار های خودم رعایت کنم. در هر حال از یک کارگردان انتظار می 
رود که بداند دارد چی می سازد، دکوپاژ کرده بیاد سر صحنه، نه این که سر 
صحنه فکر کند چه پالنی را می خواهد بگیرد. دورخوانی به قدر کافی برای 

بازیگر بذارد. 

اگر بازیگر "No-name " وچهره جدید دارد، خیلی مکرر تا اونجایی که نیاز 
است در زمان پیش تولید دورخوانی بگذارد. تمرین کند تا سر صحنه بقیه 
بازیگران حرفه ای و عوامل اذیت نشوند. فکر می کنم اینها چیز های بدیعی 

است که یک کارگردان باید رعایت کند.

هدایت کردن تمام عوامل به عهده کارگردان است. این قدر خودش درگیر 
فضای ساخت باشد، فضای فیلم باشد. تمرکز کافی روی  فیلمنامه ، روی 
نحوه ی دکوپاژ، نحوه ی بازی گرفتن، نورپردازی،فیلمبرداری، پالن ها و 
همه چی  صفر تا صد ماجرا را داشته باشد که خروجی چون یک کار تیمی 

است یک خروجی خوب باشد. 

_ تحصیالت الزم و نحوه ورود به شغل کارگردانی.

برای ورود به این شغل حتما باید تحصیالت دانشگاهی داشت؟

مهارت و دانش مورد نیاز کارگردان چیست؟ 

در شغل ما خیلی ها هستند که تحصیالت آکادمیک ندارند ولی ورود کردند 
به سینما، حتی بین این ها آدم های موفقی را ما شاهد بودیم که فیلم های 
موفقی را ساختند. من طرز تفکرم این است که مهارت و دانش مورد نیاز 
برای کارگردانی یکی تجربه است. خیلی اعتقاد زیادی دارم به دورانی که 
باید دستیار کارگردانی کرد. دورانی که تو صنف های مختلف باید تو سینما 
کار کرد. برای اینکه تجربه کسب کنی.  چون خیلی چیزها را  در دانشگاه به 
ما یاد نمی دهند و سر صحنه یاد می گیریم. من جزو افرادی هستم که هم 
تحصیالتش را دارم و هم کار تجربی انجام دادم. این دو تا خیلی مکمل هم 
هستند. و تحصیالت از نظر من الزم است. تحصیالت یک هدایت کننده 
است و مسیری را نشان می دهد و هدایتت می کند. حاال فکر کنید شما 
تحصیالت مرتبط داشته باشید و در کنارش تجربه کاری را داشته باشید به 
اون پختگی خیلی بیشتر می رسید. تا اینکه خودتان بخواهید بروید جلو یا 
تجربه کافی نداشته باشید. یا فقط تحصیالت داشته باشید. من بر این باورم 
که تحصیالت به تنهایی کافی نیست. کار ما چون کار عملی است تجربه 
خیلی بخش مهمی است. یعنی اول تجربه و در کنارش تحصیالت دو تا 

مکمل واجب هستند.

_ اگر از شما بپرسم فرناز امینی  را می شناسید چه می گویید؟ یک نقد 
کوبنده هم از خودتان بگویید؟

 بله هر آدمی بیشتر از بقیه خودش را می شناسد. نقد کوبنده ای  که من 
می توانم بکنم این است که خیلی وقتها اشتباهات آدمها را فراموش می 
کنم. و این یک نقد است،  نمی دانم چرا ولی خیلی از آدم ها بدی های 
بزرگی در حقم می کنند و من چشم هایم را می گذارم روی هم و فراموش 
می کنم و خیلی عادی و راحت مثل قبل با آن ها ادامه می دهم. متأسفانه 
نمی توانم بدی های آدم ها را در ذهن و قلبم بسپارم و این گاهی اوقات به 

من آسیب می رساند.

خانم امینی  از اینکه وقت تان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم.

اینکـه سـابقه ی تئاتـر 
در ایـران بـه چـه موقـع 
تاریـخ  گـردد  مـی  بـاز 
دسـترس  در  دقیقـی 
تئاتـر  ولـی  نیسـت، 
ایرانـی  اولیـه  هـای 
پیوند عمیقـی با واقعه کربال و سـایر وقایع و زندگی 
پیامبـران داریـد که عمومـًا تعزیه نامیده می شـود.
تئاتر جدید و مدرن اروپایی همچون بسـیاری دیگر 
از مظاهـر غربـی در زمـان ناصرالدین شـاه بـه ایران 

آمد. 
تـا قبـل از سـفرهای سـه گانـه شـاه بـه اروپـا، تئاتر 
غیـره تعزیـه ی  ایـران تنهـا بـه یـک سـری نمایـش 
رو  میشـد،  خالصـه  بـازاری  کوچـه  سـبک  هـای 

حوضـی و تقلیـد کاری نمونـه ای از آن بـود. 
اشـخاصی چون »شیخ شیپور«، »شـیخ کرنا«، و یا 
»کریـم شـیره ای« تئاترهـای فی البداهـه اجرا می 
کردند و خاطر شـاه منبسـط می گردید. ولی سـفر 
شـاه به اروپا و دیدن عظمت و شـکوه اپراها و سـالن 
های نمایشـی آنجـا دل شـاه را برد. وی که شـیفته 
ظاهر سـازی بـود و قبل از آن »تکیه دولـت« را برای 

اجـرای تعزیـه تٔاسـیس کـرده بـود، بـرای اجـرای 
تئاترمدرن فرمان به تأسـیس سـالنی در تهران داد.
ناصـر الدین شـاه تئاتـر اروپایی را مختصـری دیده 
بـود و چـون بـه ایران بازگشـت، مسـبب تحولـی در 
اجـرای تعزیـه هـای دربـاری شـد در ایـن دوره بـود 
کـه »تکیـه دولـت« سـاخته شـد. چندیـن نمایـش 
کوچـک کـه موضـوع آنهـا اوضـاع اجتماعـی ایران 
بـود از قلـم »میـرزا ملکـم خـان« تـراوش کـرد و نیز 
ترجمه های مشـهور »وزیـر خان لنکران« »حکایت 
دزد خـرس افکـن« که اصـل ترکی آنهـا را »فتحلی 

آخونـد زاده« نوشـته بود.
به دسـتور شـخص ناصرالدین شـاه قاجار در محل 
اکبـر مزیـن  »دارالفنـون« زیـر نظـر »میـرزا علـی 

الدولـه« تئاتـری دایـر گردیـد.
بـه سـال ۱۳۲۴  ایـران  در  بـا طلـوع مشـروطیت 
هجـری قمری، جوش و خـروش عجیبی در زمینه 
ادبیـات و فرهنـگ بـه وجـود آمـد و تئاتـر ماننـد هر 
شـعبه دیگری از شـعب ادبی و ذوقی، از این تحول 
عظیـم بهـره منـد گردیـد، جماعـات هنرپیشـگان 
و تئاتـر هـای متعـددی در ایـن دوره پیـدا شـد کـه 
اولیـن آنهـا »تئاتـر فرهنـگ« بـود کـه در »عمـارت 

مسـعودیه« نمایش مـی داد یعنی بنایی بـود که به 
اسـم »مسـعود میرزا  ظل السـطان« معروف بود که 

بعـد هـا وزارت فرهنـگ نامیده شـد.
بعضـی از اعضـای تئاتـر فرهنـگ در رشـته هـای 
دیگری شـهرت پیـدا کردند از جملـه »محمد علی 
فروغـی« »عبدالله مسـتوفی« »علی اکبـر داور فر« 
»فهیم الملک« و »سـید علی نصر« کسـی کـه او را 

پـدر تاتر ایـران نامیـده اند.
دومیـن تاتـر، »تاتـر ملـی« نـام داشـت کـه از قضـا 
»سـید علـی نصـر« نیـز عضـو آن بـود، این تئاتـر را 
»سـید عبد الکریم محقـق الدوله« در سـال ۱۳۲۹ 
هجـری قمـری بنا کرد. مرکـز فعالیت این گـروه در 
محـل »هتـل فـاروس« در اللـه زار بود. شـاید بتوان 
گفـت کـه اللـه زار مرکـز فعالیـت هـای تئاتـر تهران 
شـد. در سـال ۱۳۳۴ هجـری قمـری »سـید علـی 
نصـر« ضمن بازگشـت از سـفر اروپا کمدی ایـران را 
تٔاسـیس نمود که ده سـال باقی بود و این مٔوسسه، 
اولیـن مٔوسسـه منظـم تهـران به شـمار مـی رفت و 
وزارت تئاتر ایران این تئاتر را به رسـمیت شـناخت.

 ادامه دارد....

تاریخچه تئاتر در ایران

 به قلم :

فرخنده محمدی

گزارشگر: 

صغری دلداده بارانی 

دکتر عبداهلل نجم
دکترای حرفه ایی دامپزشکی
کنشگر سیاسی و مدنی

مدرس مرکز تحقیقات 
جهاد کشاورزی

مدرس سازمان 
فنی حرفه ای کشور

 

چون نباشی آب رحمت/ 
نار زحمت کم فروز

--ور نپاشی خاک معنی/
 بار بی حاصل مباش

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

*به راستی چه عواملی همواره کیان یک کشور را تهدید کرده است؟
جابه جایی جمعیتی از ناحیه و منطقه ای به منطقه دیگر ، پر شدن 

استانی و تخلیه استانی دیگر
⚖ توزیع ناعادالنه قدرت و ثروت

⚖ تخلیه نوار های مرزی
⚖  سیاست های غلط اقتصادی و اجتماعی

برخورد نامناسب مسئوالن استانی و شهرستانی در ایجاد جاذبه ها و 
امکانات رفاهی )آب_برق_گاز و ...(

مهاجرت نخبه ها و اهل علم
مهاجرت های از روستا به شهر

 ) تخلیه روستاها و حاشیه نشینی در شهرها (
عدم رسیدگی و کمبود تفرجگاه ها ، ایجاد اشتغال ، بهداشت ، 

دانشگاه ها در استانی و وفور آن در استانی دیگر
عدم توجه به اکوسیستم های طبیعی و انسانی

۱۰( و ...
استان های ساحل خلیج فارس و دریای عمان حافظان مرزهای آبی 
جنوبی هستند به علت گرمی هوا، فقدان تفریحگاه ها، بهداشت و 
مراکز علمی ، کمتر توسعه یافته اند و  خود به خود گرایش مهاجرت 

باالخص برای کسانی که وضعیت مالی بهتری دارند،  مهیا است.
این تمهیدات، دقت و دلسوزی و آینده نگری مسئوالن را می طلبد 
به ضرورت عدم تخلیه مرزها  و به جهت جلوگیری از ایجاد حوادث 
ناگوار ؛ با فراهم کردن بهداشت _ مراکز علمی _  ایجاد پارک ها و 
تفریح گاه ها و رفع کمبود آب و برق مانع مهاجرت روز افزون روستا 
به شهر و شهرهای جنوبی به شهرهای خوش آب و هوا شوند تا  مانع 
تخلیه بعضی شهرها شوند   و شهر دیگر را با تورم جمعیت ، با کمبود 

امکانات رفاهی ، روبرو نسازند. 
اخیرًا در استان بوشهر به جهت ماندگاری مردم در شهرها و بنادر 
، گرایش به ایجاد باغات و تفریح گاه ها در حاشیه شهرهای دیلم، 
گناوه، برازجان، بوشهر، ، دیر، کنگان و... توسط خود مردمی که 
عالقه به کوچ و مهاجرت از منطقه به مناطق خوش آب و هوای 
استان های دیگر ندارند و خواهان ماندگاری در سرزمین اجدادی 

و حفاظت از مرز هستند ایجاد شده است.
ولی افسوس به جای حمایت مسئوالن و بهره مندی آنها از آب، برق، 
گاز و غیره به جهت جلوگیری از مهاجرت آنها به استان های دیگر با 
جرات و شهامت به بهانه ی کمبود آب ، تمام انشعابات تفرج گاه ها 
و باغات ، مثاًل:  گورکات در نزدیکی بوشهر را قطع و باعث خشک 
شدن تعداد بسیار زیادی درختان میوه و سایه دار که سالها با هزینه 
شخصی افراد برای تلطیف محیط طبیعی کاشت شده شده اند. به 
جای رفع مشکل کم آبی این مناطق در تنگستان و بوشهر و فراهم 
کردن امکانات ، ساده ترین راه ، یعنی ؛قطع انشعابات آب اکثر این 
خانه باغات را در مناطق گرم و خشک انتخاب کرده اند و باعث ضرر 
و زیان فراوانی به مردمی شده اند که تفکر ماندن دارند. تفکری که 
معتقدند نباید در دشت ارژن، خان زنیان، صدرا، مرودشت، یاسوج 

، سپیدان ، اصفهان، کرج، تهران و شمال سرمایه گذاری کرد. 
معتقدند ، منطقه گرم و سرجی هم  باید مکان توریستی و سیاحتی 
داشته باشد تا خانواده ها در منطقه ماندگار شوند ، بتوانند پنجشنبه 
و جمعه ها را به جای ایجاد ترافیک و خطرات ترافیکدیگر شهرها ،  
در باغات اندک خود بمانند، ضمن اینکه این باغات اطراف گورکات 
اغلب منازل مردم کم برخوردار هستند. و یا چند منظوره هستندو  یا 
ساکنانی خارج از حریم روستا دارند و یا خانواده های فاقد مسکن 
در آن مکان ها سکنا  گزیده  اند.  و این باغات به ظاهر در حمایت 
تنگستان و بوشهر  هستند که حالت شترمرغ را دارند که نه شتر و 
نه مرغ آن ها را قبول ندارند. نه ادارات تنگستان توانایی حمایت از 
رفع کمبود این مناطق را دارند و نه بوشهر از خود می داند. ضمن 
اینکه این باغات و گورکات بین مثلث شهر های چغادک و بوشهر و 
عالیشهر و در مسیر رفت بوشهر و عالیشهر قرار گرفته اند که هم برای 
بوشهر و هم عالیشهر منظره ی توریستی زیبایی را ایجاد کرده اند که 

مسافرین دیگر شهرها را نیز به جذب می کنند .
 این تفرجگاه ها را که بر )) صنعت توریسم (( می افزایند و مانع 
مهاجرت بوشهری ها به استان های دیگر در پی یافتن تفرجگاه ها 
می شوند، باید حمایت و تقویت کنند و نگذاریم که بوشهر و اطراف 
آن تخلیه و به شهرهای دیگر و حاشیه نشین های  شهرهای پرتراکم 

افزوده شود.
*این در حالیست که جناب گراوند استاندار  بوشهر در سفر به چهار 
شهرستان استان مستند به خبر خبرگزاری مهر به تاریخ ۱۳۹۷.۹.۹ 
بیان داشته بودند: مهاجرت روستاییان به شهرها و مسائل نظیر 
حاشیه نشینی و بار مالی و هزینه جانبی بر کشور ، کاهش می یابد. 

بر اساس آمار رسمی منتشر شده طی ۱۵ سال گذشته حدود ۸ 
میلیون نفر از جنوب کشور به شمال کشور مهاجرت کرده اند و پیش 
بینی شده است ، اگر این روند ادامه یابد تا ۲۰ سال آینده ۲۵ میلیون 
نفر مهاجرت خواهند کرد و این از نظر محیط زیستی و امنیت ملی 
بسیار خطرناک خواهد بود و اگر با اقتصاد، برنامه ریزی های دقیق 
و علمی و اصولی نکنیم ، همه باید به خاطر آب و عواملی دیگر به 
شهرهای دیگر و شمال مهاجرت کنیم و شاید نسل ۲۰ و ۴۰ سال 
دیگر باید همه مهاجرت کنند و همه به دنبال آب و از تهران به بعد هم 

خالی یا کم جمعیت شود .
طبق آمارهای سازمان بازرسی مازندران بدر ظرف ۲۰ سال اخیر 
،حدود ۱۰۰ هزار ویال در داخل منابع طبیعی شمال ساخته شده 
است و طی سال های ۸۵ تا ۹۰ استان مازندران ۵ برابر استان تهران 
مهاجر پذیر بوده است با این کار و این مهاجرت به نظر چه بر سر 

اقلیم ها خواهد آمد؟
)) علی ساری (( عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قبل ، توزیع 
ناعادالنه ثروت و قدرت را باعث موج گسترده مهاجرت از شهرهای 
جنوبی به شمال کشور دانست و از عملکرد مدیران »بخشی نگر «که 
در جایگاه های ملی فعالیت می کنند ، انتقاد داشت که : عدم وجود 
زیرساخت های الزم ) تفرج گاه ها، آب و... ( در این شهرها باعث 

شده که مردم به مناطق دیگر کشور مهاجرت کنند . 
باید اذعان کرد ،همین سیاست در استان بوشهر و در تفکر بعضی 
مسئوالن حاکم است ، برخورد با تفرج گاه ها و تشویق تلویحی به 
مهاجرت و سرمایه گذاری عالقه مندان در دیگر شهرهای کشور و 
تشویق و تخلیه روستاها و شهرهای استان که همه از نظر اقتصادی و 
امنیتی برای حفاظت از مرزها الزم هستن با این طرز تفکر ، مخاطره 
آمیز خواهد بود و ضررهای جبران ناپذیری برای همین استان و دیگر 

استان های مهاجر پذیر در پی خواهد داشت.
ساری تصریح کرد: در بروز این مشکل ناشی از سیاست غلط 
مدیران بخشی نگر بود که با سیاست گذاری غلط باعث تخلیه 
روستاها و گسترش حاشیه نشینی شده اند و در شرایط کنونی نیز 
سیاست های این افراد موجب مهاجرت گسترده مردم از شهرهای 
جنوبی به کالنشهرهای شماره یک مناطق ، شده است. این امر 
مشکالت امنیتی را برای کشور و تخریب ساختار به لحاظ جمعیتی 
در شهرهای جنوبی را به دنبال دارد و در آینده نیز به دلیل نبود 
زیرساخت های الزم،  باعث افزایش جمعیت و کمبود امکانات در 

شهر های شمال و فالت مرکزی خواهد شد.
دکتر سعید میرزائی، »جمعیت شناس« چنین معتقد است: در 
خصوص تاثیر این مهاجرت در ناحیه ی جنوب کشور، این اتفاق 
منجر به کاهش جمعیت استانهای جنوبی می شود که این نیز بسیار 
مضر است ؛ زیرا نواحی جنوب کشور دارای منابع عظیم اقتصادی 
،مانند :نفت، دشت های حاصلخیز و ... است، وقتی خالی شوند 

ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد .
حال توجه کنید مسئوالن شهرستان تنگستان و بوشهر بر این باورند 
که باید »آب این باغات «به عنوان تفرجگاه های مردم قطع شود تا 
به روستا آب برسد. که نوع تفکر ، زهی خیال باطل است ؛ در این 
تابستان و گرمای سوزان با قطع کردن آب این تفریحگاه ها که غالبًا 
محل سکونت مردم هستند و بعضا سه  یا چند روز در هفته بقیه 
باغات نیز سکونتگاه مردم می باشند،  عالوه بر خشک شدن تعداد 
فراوانی از درختان که باعث تلطیف هوا بوده و به نفع اکوسیستم 
طبیعی منطقه بود و باعث جذب توریست می شد عالوه بر اینکه 
هیچ تأثیری در تقویت آب روستاها نشد که باعث فروش و مهاجرت 
بعضی به شیراز و باغات استان فارس و کوهگیلویه و سیسخت و 
.. گردید و این همان سیاست غلط تفرج زدایی به جای توسعه ی 

تفرجگاهها در استان های بد آب و هوا  می باشد.
این در حالی است که برخی مسئوالن  هنوز دلسوز و عالقمند به 
ایجاد تفرجگاه ها و مناطق تفریحی -سیاحتی در اطراف بنادر و 
شهرهای استان به جهت جذب و سرمایه گذاری مردم  وجود دارند  
و حتی بعضی از کاندیداها در زمان تبلیغات نیز در این موضوع ، 
به خطر پدیده مهاجرت های روز افزون در استان اشاره کرده اند: 
کاندید  اتحاد خبر«، غالمرضا هوایی  تاریخ »۱۳۹۸.۱۱.۲۶  به 
اساس  بر  اسالمی   شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
تحقیقات و آمارهای به دست آمده ، گفت : )) استان بوشهر با 

مهاجرت نخبه های بومی روبرو است. ((
*به نقل از خبرگزاری مهر به تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۲۹ آقای رضا آذین 
رئیس قبلی بنیاد نخبگان بوشهر سه ریشه ی اصلی مهاجرت از 
استان بوشهر را: ۱( آموزش و پرورش ۲( بهداشت و سالمت ۳( 

تفریح و اوقات فراغت دانست .
ایجاد تفریحگاه هایی برای اوقات فراغت و تعطیلی های پایان هفته 
یکی از نیازهای اساسی بنادر و مناطق گرم کشور است که مسئوالن 
باید با جدیت در فکر آن باشند و نه این که برای حل مشکلی که 

راه حلش جای دیگر است ، دهها مشکل بیافرینند.
چه کسی و چه مسئولی باید به این امر حیاتی توجه کند؟ چه کسی 
باید ضرر و زیان صاحبان این تفرجگاه ها را پرداخت کنند ؟ و دهها 

سوال دیگر...

ادامه در شماره بعد...

 تفرج زدایی در استان بوشهر به جای تفرجگاه زائی توسط مسئوالن

 به قلم :

  دکتر لیراوی

در پی رویای کودکیمصاحبه


