
دهان گلخانه فکر است
سهرای سپهری در یکی از شعر های خود گفته است که دهان 
گلخانه فکر است. این جمله یعنی مغز گلستان باید باشد و گلخانه 
تا دهان بوی تازگی و زندگی بدهد. این جمله یعنی هرچیز که از 
دهان بیرون می آید حاصل فکر است. مطالعه و کتابخوانی بهترین 
راه برای پرورش گل و گیاه مغزی است. چه بهتر که تا می توانیم 
کتاب بخوانیم و آتش زبان خود را گلستان کنیم. در نتیجه هر نیازی 
پیش نیازی دارد. نیاز بشر به کتاب یک نیاز همیشگی است. عجیب 
است که در هرم نیاز های انسانی، کتاب در طبقه اول یعنی در کنار 
نیاز های حیاتی مانند آب و هوا و غذا و خوراک و پوشاک نیست. 
انسان اگر این نیاز اساسی خودرا ندید بگیرد چنان ضرری می 
کندکه نگوو و نپرس، همان ضرری که امروزه همه ما آن را در رفتار 
و کالم یگدیگر مشاهده می کنیم. کاش یکروز دسترسی به کتاب و 
عالقه به کتاب خوانی برای همه انسان ها ایجاد شود. برخی با تمام 
عالقه امکان خرید کتاب ندارند و برخی با وجود امکانات اما عالقه 

ای به مطالعه ندارند.
خوب کتاب بخوانیم، کتاب خوب بخوانیم

نمی دانیم چقدر کتاب خواندن زندگی مارا متحول می کند. نمی 
دانیم تشنگی و بی قراری ما از ندانستن ماست و کتاب آراممان 
می کند. کتاب راه فرار خوبی برای گریختن از شلوغی و خستگی 
های روزانه است. کتاب جان پناه و سرپناه امنی در زمان بمباران 
مشکالت است. کتاب مغز را باز می کند . راه حل پیدا می کند و 
عبادت است. عبادتی که به پیشگاه خودت می روی و خود را زیارت 
می کنی. کتاب راه رسیدن است. راه خود شناسی و خداشناسی. 
اگر بتوانی به خودت برسی، خودت را بزرگ بدانی، خود را محترم 
شماری و خودت را کامل کنی قطعا به خدا خواهی رسید. آرام 
خواهی گرفت . بی قرار هیچ قرار کاذبی نخواهی بود. آنجاست 
که متوجه می شوی که چقدر عزیز و واال هستی. کتاب این همه 
خدمات را برای تو انجام می دهد و در ازای آنها از تو چیزی نمی 
خواهد. مسئله  این است که باید کتاب خوب خواند و کتاب را خوب 
خواند . باید دقت کرد در چه سنی چه کتابی و در چه زمینه ای چه 

کتابی مناسب است.
کتاب این گنجینه گرانقدر و گران سنگ ، این منبع علم و اطالعات، 
این چند برگ با ارزش و گرانبها از گذشته تا به حال و آینده، چه 
سهمی در زندگی ما داشته، دارد و خواهد داشت؟ کتاب همواره 
برای خیل عظیمی از مردم، فرهیختگان و اهالی علم و هنر محترم 

بوده و هست.
امروز می دانیم که از کتب قدیمی در موزه ها به شدت و دقت 
نگهداری می شود. مانند قدیمی ترین قرآن یا بسیاری از کتب 
قدیمی و ارزشمند دیگر که هر یک در موزه ای در حال حفظ شدن 

برای نسل های آینده هستند. دانشمندان و محققان از گذشته 
های بسیار دور متوجه شدند که برای حفظ و انتقال اطالعات، 
داده ها، تجربیات علمی و غیره به نسل های آینده باید آن ها را ثبت 
کنند. ابتدا از کشیدن اشکال مختلف با اشیای نوک تیز بر سنگ 
ها و دیوارها آغاز و بعدها از پوست حیوانات استفاده شد. پس از 
چندی کاغذ اختراع شد و تحولی عظیم در علم رخ داد. اطالعات 
روی کاغذ یادداشت و کتاب هایی گرانبها خلق شد. وسیله انتقال 
اطالعات تنها بسیار هم خطر پذیر بوده و تنها لیوانی آب یا شعله 
ای کوچک برای نابودی شان کافی بوده و است. امروزه با توجه 
به پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای الکترونیکی همچون رم، فلش 
و غیره با گنجایش به مراتب بسیار باالتر از کتاب در اختیار ما قرار 
دارد که البته این وسایل نیز خطر پذیرند و برای استفاده از آن ها 
حتما باید یک وسیله الکترونیکی دیگر مانند تلفن همراه، کامپیوتر 
و غیره همراه داشته باشیم. از دنیای پیشرفت ها و بروز شدن وسایل 
مصرفی و غیره که همه روزه با آن ها سروکار داریم کتاب ها نیز از 
قافله جا نمانده اند و پیشرفت الزم خود را داشته اند. به تعبیر بهتر 
کتاب ها اینترنتی و الکترونیک شده اند و دیگر بوی کاغذ نمی 
دهند. این بدان معناست که نیازی نیست برای تهیه کتاب مورد 
عالقه تان کتابخانه ها را زیر و رو کنید بلکه تنها کافی ست که آن 
را در مرورهای گوشی یا کامپیوترتان جستجو کنید، در کسری از 
ثانیه پیدایش می کنید و می توانید با پرداخت مبلغی آن را دانلود 
و مطالعه کنید. البته این روش معایبی نیز دارد که با توجه به آن 
بهتر است بیشتر به حالت سنتی کتاب بخوانید. مگر در مواردی 
که تهیه کتاب سخت و دشوار باشد. از جمله این معایب می توان 
به خیره شدن طوالنی مدت صفحه های نوری، آسیب به بینائی، 
سوءاستفاده کردن شرکت های تبلیغاتی اینترنتی، خطر اشعه 
و پرتوهای ارسال شده از موبایل و غیره اشاره کرد. خیره شدن 
مطالب  خواندن  برای  موبایل  گوشی  صفحه  به  مدت  طوالنی 
طوالنی باعث ایجاد سردردهایی خاص و همچنین چشم درد و در 
صورت استفاده هر روزه و بلندمدت باعث آسیب جدی به چشم ها 

خواهد شد. 

واگویه های کتاب

قسمت دوم
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تیم  یا  گروه  یک  وجودی  ماهیت  همواره 
باشد،  می  آن  پرده  پشت  مسائل  مبین 
از  بودن  مافیایی  الرغم  علی  تیم  زرین 
ماهیت تبلیغاتی بهره مند می باشد، یعنی 
سرکرده گروه یک تبلیغاتچی تمام عیار بوده 
که با پیش گرفتن این مسیر جایگاه فعلی 

خود را کسب نموده است.
بواقع پیشنهاد امور تبلیغاتی برای کسب یک  مَنَصب تابع 
و  کار  شرح  اجرا،  سطح،  مدت،  مانند:  متعددی  شرایط 
البته این امکان وجود دارد که  محصول نهایی می باشد. 
شرایط عمومی و خصوصی متعددی نیز چاشنی کار گردند و 

گاها امکان عدول از راه راست نیز وجود دارد.
اینکه »زرین تیم« تاکنون فعالیتهای خارج از عُرف خود را 
با ارائه شرایط مشخص و بدون برجای گذاشتن کوچکترین 
سند و مدرکی عملیاتی نموده اند و طرح ها و برنامه های 
خود را طبق دستورالعمل های تدوینی خود انجام داده اند، 
همگی نشات گرفته از هوش کمیته بازنگری این تیم می 
باشد، غافل از اینکه هیچگاه »ماه پشِت ابر نمی ماند« و 
در آینده ای نه چندان دور، این تیِم منحوس طعمه چنگال 
نهادهای حراستی و نظارتی گشته و پشت پرده ی وجودی 

ایشان بر همگان عیان خواهد گشت.

زرین تیم با ماهیت تبلیغاتی 
سخن مدیرمسئول

سالم بر مبعث، بهاری ترین فصل گیتی
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توسعه  زمینه   در  تفاهم نامه همکاری 5 ساله 
زیرساخت های شبکه هوشمند اینترنت اشیا 
بین شرکت ارتباط صنعت رونیکا پارس و شرکت 
پیشگامان توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
جنوب در محل دانشگاه خلیج فارس و با حضور 
ردیس دانشگاه خلیج فارس، دکتر عبدالمجید 
مصلح، روز شنبه 16 اسفندماه 1399 منعقد 

شد.
رونیکا  صنعت  ارتباط  شرکت  عامل  مدیر    
پارس، مهندس مجتبی زارع، در این خصوص 
اظهار داشت: این تفاهم نامه با هدف توسعه 
به  طرفین  مشترک  همکاری  بسترسازی  و 
منظور توسعه زیرساخت های ارتباطی شبکه 
طراحی،  شامل  اشیا،  اینترنت  هوشمند 
بی سیم  ارتباطی  تجهیزات  نصب  و  ساخت 
مبتنی بر فناوری های مختلف اینترنت اشیا و 
توسعه  در  نیاز  مورد  پردازشی  زیرساخت های 
شبکه مورد نظر و همچنین همکاری مشترک 
در توسعه و تجاری سازی طرح های مشترک در 

آینده منعقد شده است.
  در ادامه، مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات جنوب، مهندس 
شرکت  کرد:  تصریح  کوزه گر،  حسین  سید 
گسترده ترین  از  یکی  دهنده  ارائه  پیشگامان 
به  و  بوشهر  استان  ارتباطی  زیرساخت های 
پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  خصوص 
زیرساخت های  اهمیت  به  توجه  با  می باشد. 
امیدواریم  اشیا،  اینترنت  توسعه  در  ارتباطی 
این تفاهم نامه مقدمه ای در گسترش فناوری 

اینترنت اشیا در سطح ملی باشد.
 همچنین، دکتر عبدالمجید مصلح ضمن تاکید 
به مسئله توسعه زیرساخت های  ویژه  نگاه  بر 
مورد نیاز فناوری اینترنت اشیا در استان بوشهر، 
افزود: انتظار می رود تفاهم نامه حاضر بستری را 
برای حرکت به سوی توسعه فناوری های حوزه 
کشوری  و  کالن  سطوح  در  هوشمندسازی 

ایجاد کند.
     شرکت ارتباط صنعت رونیکا پارس در مرکز 
 ( رشد واحدهای فناور دانشگاه خلیج فارس 
مجتمع فناوری مروارید(  واقع در شهر بوشهر، 

مستقر می باشد.

تفاهم نامه همکاری 5 ساله در 
زمینه توسعه زیرساخت های 
شبکه هوشمند اینترنت اشیا 

منعقد شد
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33 صدای پرطنین مردم استان بوشهر

شورِی شورا را به 
شیرینی مبدل کنیم 

سهیال سلطانی زنگالنی 
)سردبیر نشریه دریاکنار(

نیازسنجی و شناسایی 
اولویت ها یک ضرورت 
در مدیریت شهری است

دکتر حسین زنگانه:
 )پژوهشگر اجتماعی(

 مریم شیرچیان:
 )فرهیخته فرهنگی(

بیست و هفتم ماه رجب، روز تجّلی قدرت خدا در پهنه 
هستی است. روز مبعث رسول خاتم اسالم صلی الله علیه 
و آله. روزی که شکوفه نبوت شکوفا شد و باغ رسالت به بار 
نشست و دل نورانی محمد صلی الله علیه و آله، جلوه گاه 
نام و کالم خدای سالم و آیین اسالم گشت. قرآن کریم 
از این مسئله به عنوان منتی بر بشریت یاد می کند و در 
آیه 164 سوره آل عمران می فرماید: »خداوند بر اهل 
ایمان منت گذاشت هنگامی که درمیان آنها پیامبری از 
خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنان را از 
هر نقص و آالیش پاک کند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد 
. هرچند قبل از آن در گمراهی آشکار بودند.« خداوند را بر 
این لطف بیکرانش سپاس می گوییم و روز ورود انسان به 

وادی نور و معرفت را گرامی می داریم . 

ویل دورانت مؤرخ مشهور آمریکایی می نویسد: »اگر میزان 
تأثیر این مرد بزرگ را در مردم بسنجیم، باید بگوییم که 
حضرت محمد )صلی الله علیه وسلم( از بزرگ ترین بزرگان 
تاریخ انسانی است. وی در صدد بود سطح معلومات و 
اخالق قومی را که از فرط گرمای هوا و خشکی صحرا 
به تاریکی توحش افتاده بودند اوج دهد. در این زمینه 
توفیقی یافت که از توفیقات تمام مصلحان جهان بیش تر 
بود. کمتر کسی را جز او می توان یافت که همه آرزوهای 
خود را در راه دین انجام داده باشد؛ زیرا به دین اعتقاد 
داشت.از قبایل بت پرست و پراکنده در صحرا، امتی واحد 
به وجود آورد. برتر و باالتر از دین یهود و دین مسیح و دین 
قدیم عربستان، آیینی ساده و دینی روشن و نیرومند با 
معنویاتی که اساس آن شجاعت و ضدیت با نژادپرستی 

بود پدید آورد که در طی یک نسل در یکصد معرکه نظامی 
پیروز شد و در مدت یک قرن امپراطوری عظیم و پهناوری 
به وجود آورد و در روزگار ما نیروی مهمی است که بر یک 

نیمه جهان نفوذ دارد«.
به  بعثت خود  با  توان گفت رسول خدا  بطور کلی می 
جهان حیات ماّدی و معنوی، حیات فرهنگی و اقتصادی، 
حیات سیاسی، اخالقی و اجتماعی بخشید. سعادتمند 
آن کسی است که دعوت به این زندگی و حیات را پاسخ 
ِذیَن آَمُنوا  یَها الَّ

َ
گو باشد. چنانکه قرآن می فرماید: »یا أ

یْحییُکْم «: »ای  ِلَما  َدَعاُکْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ ِه  ِللَّ اْسَتِجیُبوا 
کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر را اجابت 
کنید هنگامی که شما را بسوی چیزی می  خواند که شما 

را زنده کند.«

سالم بر مبعث، بهاری ترین فصل گیتی
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با مشارکت اداره کل تبلیغات اسالمی، اوقاف و 
امور خیریه و صدا و سیمای مرکز بوشهر تولید 
1500 دقیقه برنامه قرآنی »طرح ترنم وحی« 

ویژه ماه مبارک رمضان آغاز شد.
 حجت االسالم محمدرضا طاهری با تشریح 
برنامه قرآنی »طرح ترنم وحی« گفت: افتتاحیه 
لیگ مسابقات مراکز قرآنی استان بوشهر در 
قالب »طرح ترنم وحی« ۱۸ اسفند ۹۹ برگزار، 
و تولید این برنامه برای ماه مبارک رمضان آغاز 

شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر ادامه داد: در 
راستای اجرای این طرح، پس از اعالم فراخوان 
از ۳۴۰ مؤسسه و خانه قرآن شهری و روستایی 
استان، و با روشن شدن نتایج مراحل ابتدایی 

مسابقه، ۳۲ گروه، شامل ۱۶ گروه در بخش 
خانم ها و ۱۶ گروه در بخش آقایان، به مرحله 

دوم که مرحله راهیابی به مسابقه است، راه 
پیدا کردند.

قرآنی  مراکز  مسابقات  لیگ  داد:  ادامه  وی 
و خانم ها  آقایان  دو بخش  در  بوشهر  استان 
برگزار خواهد شد و با برگزاری مسابقات بین 
گروه های مختلف، به ترتیب ۸ گروه، ۴ گروه و 
۲ گروه به مراحل بعد، راه خواهند یافت که گروه 

برتر در بخش خواهران و برادران خواهند بود.
این  کرد:  تصریح  طاهری  حجت االسالم 
مسابقات با همکاری اداره کل تبلیغات اسالمی، 
اداره کل اوقاف و امور خیریه و صدا و سیمای 
مرکز بوشهر در حال برگزاری است و در قالب 
سی برنامه ۵۰ دقیقه ای، جمعًا ۱۵۰۰ دقیقه 
برنامه قرآنی تهیه شده و در ایام ماه مبارک رمضان 
شد. خواهد  پخش  استان  مرکز  سیمای  از 

مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر گفت: این 
برنامه در چهار محور حفظ، قرائت، مفاهیم و 
سبک زندگی قرآنی برگزار می شود و تولید آن تا 
پایان سال ۱۳۹۹ آن به اتمام خواهد رسید و به 
عنوان یکی از برنامه های شاخص قرآنی استان 

در ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد.

شهر باستانی بردستان با دارا بودن ابنیه و آثار تاریخی از 
تاریخ  در  سیراف  با  همطراز  قدمتش  که  است  شهرهایی 
جنوب می درخشد اما این درخشش در باور متولیان امر در 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
بوشهر جایگاهی ندارد و شاید هم دوری از مرکز استان باعث 
گردیده تا متولیان امر بی توجه باشند و هر روز شاهد از بین 

رفتن این آثار باشیم.
استان  اولین مسجد  بعنوان  بردستان  ۱-  مسجد جامع 
بوشهر بعد از گذشت سالها مرمت ناقص، در حال فرو پاشی 
این مکان مقدس  زیبنده  آن،  تمام  نیمه  کارهای  و  است 
نیست و اگر نبود دلسوزی و همت همسایگان مسجد، امروز 

اثری از این بنا نبود.
۲-  قلعه ی خنجو که هنوز از ترمیم ناقص آن بیشتر از ۳ 
سال نگذشته به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب، بنحوی 
است که هیچ رهگذری رغبت نگاه کردن به آن ندارد و این 
در حالیست که علیرغم مکاتبات متعدد مسئولین شهرستان 
میراث  بردستان،  شهرداری  به  آن  واگذاری  بر  مبنی  دّیر 
فرهنگی استان نه خود در پی تکمیل آن گام بر می دارد و 
نه نسبت به واگذاری آن اقدام می کند و علیرغم اختصاص 
بودجه های سالیانه که از کمیته برنامه ریزی عایدش می 

شود، انگار در جاهای دیگر هزینه می گردد. 
۳- منطقه ی بردو که فقط میراث فرهنگی اسمی از آن را 
یدک می کشد هیچ اقدامی برای نگهداری آن انجام نداده 

و فقط در اراضی پیرامون آن مانع توسعه ی شهر می شود 
و اصل موضوع حفظ بناها، در گذر ایام بعنوان مخروبه ای 

به چشم می آید.
رفته  رو  و  رنگ   تابلویی  فقط  که  برزو  و  دوتا  چاههای   -۴
داراست علیرغم تامین اعتبار جهت حصار کشی به امان 

خدا رها شده است.
۵- آتشکده بردستان علیرغم بازدید میدانی معاونین سازمان 
و قول اختصاص بودجه ای برای کاوش و محصور نمودن آن 

به گردباد فراموشی سپرده شده است.
۶- ایحاد موزه مردم نگاری شهرستان دیر در قلعه بردستان 
که از مصوبات سفر دولت هشتم و نهم بوده تا هنوز انجام  
نشده و چه بسیار اشیاء و آثاری که در منازل و نزد افراد دلسوز 

نگهداری می شود 
و حال با توجه به توسعه ی شهر بردستان و ازدیاد جمعیت و 
بحث ساخت و سازها که نیاز ساکنان این شهر است، میراث 
فرهنگی بدون هیچ توجیح اساسی و فقط بخاطر یدک کشی 
نامی که بخواهد خود را صاحب چیزی بداند با خط خطی 
گردن نقشه ی طرح هادی این شهر و تعیین حریم درجه 
یک و درجه دو و درجه سه برای اماکنی که فقط نامی از آن 
به جا مانده، به جای ترمیم کوتاهی های گذشته، نمک به 
زخم مردم بخصوص جوانانی می ریزد که قصد ساخت و ساز 
در امالک موروثی خود دارند آن هم به این شکل که مجوز 
ساخت و ساز نمی دهند و فقط  از مسئولین محلی یعنی 
شورا و شهردار می خواهند که مدافع منافع آنها باشند و 
خود حاضر نیستند اگر مالک هستند نسبت به  دیوار کشی 
اقدامی نمایند و اگر قصد بازسازی و توسعه این اماکن دارند 
با خرید اراضی از مردم، هم به وظیفه ی ذاتی خود عمل 
نموده و هم مردم و مالکین را از سر در گمی نجات دهند و 
باید به این سازمان یاد بدهیم که حرمت امامزاده را متولی آن 
نگه می دارد ان هم با دائر نمودن اداره ای در حد نام بزرگ 
میراث فرهنگی با نیرو و امکانات گسترده و نیز به آنان گوشزد 
نمود که همین آثاری هم که مانده تالش و همت مردم بوده 
و نه شما و از وقتی شنیده اند این اماکن متولی دارد ان را به 
امان خدا و نه شما به حال خود رها کرده اند که این چنین 

دارد به باد فنا می رود.
به قلم: سید مرتضا کراماتی بردستانی
)فرهیخته عرصه رسانه و مطبوعات(

آغاز تولید 1500 دقیقه برنامه قرآنی »طرح ترنم وحی« ویژه ماه 
مبارک رمضان در استان بوشهر

میراث فرهنگی بوشهر در خواب غفلت  

مهران سلطانی نژاد 
مدير مسئول



بغض
  گوش زبان من پر از اسم توست

در حنجره ام
حروف الفبا ی نامت

پشت لوزه هایم زندانیست !
میترسم میان حرف هایم

ناگهان از تو سخن بگویم و
دسته گلی تازه

به آب بدهم ...
تو در گلوی من بغض بسته ای

یا باید به درون قورتت  بدهم!
یا از دوچشم

به بیرون 
سرازیر شوی !

فرزانه ایروانی

بود  اصرارخودشان که دلشان گرفته  به 
مثل  شده اند،  خسته  ماندن  خانه  از  و 
ترتیب  دورهمی  یک  برایشان  تابستان، 
دادم. قرار و مدارمان را گذاشتیم. باالخره 
همه ی  رغم  علی  و  شد  سه شنبه  عصر 
کارهایی که داشتم، چادر چاقچور کردم 
و رفتم کاوشکده، که به خواسته شان بی 
نیم  اینکه  خالصه  باشم.  نبوده  تفاوت 
که  مطمئن  ماندم،  معطلشان  ساعتی 
شدم آمدنی در کار نیست، بار و ُبنه ام را 
برداشتم و قصد رفتن کردم که سر و کله ی 
باورش  هم  خودش  شد.  پیدا  فاطمه 

مشتاقش  همه  آن  دوستاِن  نمی شد، 
باشند، چند دقیقه ای هم  نیامده  هنوز 
برای دل فاطمه ماندم. داشتیم می رفتیم 
پانزده  رسیدند.  هم  رضوانه  و  حنانه  که 
دقیقه ای را ماندیم و خالصه راضی شان 
کردم که برویم. این ماجرای آخرین قول 
و قرار بچه های کاشان دخت بود، اما من 
کمابیش با این رفتار دخترها و در مقیاس 
بزرگتر، زن ها، بیگانه نیستم. قول هایی که 
قول نیست، حرف هایی که مبنایی ندارد، 
اشتیاق هست اما اراده نیست. بارها شاهد 
بانوان در کالس  های آموزشی  نام  ثبت 

کالس ها،  شروع  موقع  و  بوده ام  متعدد 
به  را  شروع  و  کشیده اند  پس  پا  عمومًا 
زمان بهتری موکول کردند. مهمانی ها، 
حرف های اطرافیان، رودربایستی هایمان 
آبروداری هم گذاشته ایم،  را  که اسمش 
یک خرید از سر هوس و نه نیاز، یک تلفن 
طوالنی مدت و خیلی چیزهای دیگر به 
راحتی می تواند ما زن ها را از انجام کاری 
که اتفاقًا برای انجامش ُمصر هم بوده ایم 
یا  بنشیند  خوش  مذاق مان  به  بازدارد. 
نه، معتقدم این بی برنامگی، باری به هر 
به  ارادگی  بی  و  بی هدفی  بودن،  جهت 
می زند.  موج  زن ها  ما  زندگی  در  شدت 
معتقد به تبعیض جنسیتی هستم، اما 

بارها با خودم فکر کرده ام اگر این تبعیض 
جنسیتی هم نباشد، به جمع زنان پویا و 
افزوده  درصد  چند  ما  جامعه ی  اثرگذار 
خواهد شد؟ ما زن ها خیلی وقت است از 
خیلی چیزها انصراف داده ایم. خودمان 
را از یک انسان مفید بودن به یک قربانی 
جامعه  ی جنسیت زده ی جهانی تقلیل 
هم  را  تقصیرها  همه ی  البته  و  داده ایم 
را  که حقوق مان  انداختیم  مردها  گردن 
رعایت نکردیم. آیا در این بین نباید نه فقط 
امروز، که هر روز را به زنانی که زندگی شان 
بر مدار تالش، هدف و برنامه می چرخد، 

تبریک گفت؟ 

پسرک و آرزوهايش
روزی روزگاری پسری به نام علی در خانه ای کوچک کنار 

پدر و مادر و خواهر و برادرش زندگی می کرد.
مادرش  و  پدر  اما  داشت  زیادی  آرزوهای  علی 
نمی توانستند از عهده ی همه خواسته های علی برآیند. 
مخصوصًا که خواهرش هم دانشجو بود و پدرش به زور 

خرج تحصیل او را می داد. 
علی دلش دوچرخه می خواست تا مثل همه ی بچه های 
هم سن و سالش در کوچه بازی کند و شاد باشد، اما 

قیمت دوچرخه گران بود و پدرش نمی توانست بخرد. 
علی همیشه در خانه می ماند و اگر هم به کوچه می رفت با 

حسرت به دوستانش نگاه می کرد. 
یک روز که علی برای خرید نان به نانوایی رفته بود متوجه 
شد که آقای نانوا به شاگردش می گوید بر روی یک کاغذ 
نظافت  برای  نانوایی  در  کار  جهت  نفر  یک  به  بنویس 

نیازمندیم.
علی وقتی شنید جلوتر رفت و گفت: حسین آقا میشه من 

برای کار به نانوایی بیایم؟ 
که  نداری  درس  مگر  تو  جان  پسر  گفت:  آقا  حسین 

می خواهی کار کنی؟ برو َدرست را بخوان.
اما وقتی اصرار علی را دید گفت: از پدرش رضایت نامه 

بیاورد تا او را برای کار در نانوایی قبول کند.
علی خوشحال به خانه برگشت و شب موضوع را برای پدر 
و مادرش تعریف کرد، پدرش اول مخالفت کرد اما وقتی 
اصرار علی را دید رضایت داد به شرط اینکه از َدرسش 

غافل نشود!
علی هم قول داد! 

علی از فردا هر روز به سرکار می رفت 
و در نانوایی کار نظافت بر عهده ی 

او بود. 
کوچکی  جثه ی  اینکه  با  علی 

داشت، اما زرنگ بود!
رفت  سرکار  به  ماه ها  و  روزها  علی 

مغازه ای  به  هم  گاهی  و  می کرد  جمع  را  پول هایش  و 
که دوچرخه ی دلخواهش در آنجا بود سر می زد! بارها 

قیمتش را پرسیده بود...
باالخره بعد از ماه ها تالش پول دوچرخه جمع شد! 

و  رفت  فروشی  دوچرخه  مغازه  به طرف  خوشحالی  با 
مثل همیشه مشغول نگاه کردن بین دوچرخه ها شد اما 
هرچه نگاه کرد دوچرخه ی آبی رنگ را ندید که ندید، با 
آقا ببخشید یک  به فروشنده گفت:  چشم های نگران 

دوچرخه آبی رنگ آنجا بود اما حاال نیست!
- کجا گذاشته اید؟ 

فروشنده گفت: کدام دوچرخه؟
- دوچرخه آبی

فروشنده گفت: دوچرخه فروخته شد!
باورش  به گریه کرد،  این حرف شروع  با شنیدن  علی 
نمی شد دوچرخه ای که این همه برای داشتنش سختی 

کشیده بود حاال برای یک نفر دیگر باشد. 
با ناراحتی به خانه برگشت و همین که خواست به داخل 
درست  خورد!  آبی  دوچرخه  به  چشمش  برود،  ُاتاقش 

است این همان دوچرخه بود... 
که  فهمید  و  کرد  نگاه  مادرش  و  پدر  به  خوشحالی  با 

دوچرخه را آن ها برای او خریده اند.
نويسنده : میکائیل احمدی 

ويراستار : اعظم بلوری

گل های خشک شده 
بر صفحه ِی خاطراتم حک شده اند 

وقتی زخم های به استخوان رسیده ام را فریاد می زنم.
و تداعی می کنم، روزهایی را که من تنها زن بودم!

و اکنون محِو خاطراتم 
زل می زنم به تقویم 

با تاریخی کبود 
در ساعتی بی بازدم 

روز زن!
روز مرد!

و روزها و روزهایی دیگر، که با جوهر قرمز نشان شده اند!
...

اینک گل های خشک شده 
وتو که دیگر نیستی!

کاش نبودنت را به خواب می زدی 
شبیه گذشته های دور 

که لبخند را بازی می کردیم 
و من تنها کسی بودم 
که روایت دردهایت را 

خوب می فهمید... 
اعظم بلوری

ساعت بیقراری
من از فرط دوست داشتن

صدایت را
از مرز نفس ها
و موج موهایم

تا راس ساعت بیقراری
عبور داده ام

تکانهای شدید قلبم
گواهند

پس بگذار اینبار شادیها
از شانه های مضطربم

فرو بریزند....
سیما موسیوند

 رها

مشغول دل هستم
دیگر

جایی برای دل مشغولی ها نیست
دیگر

دنیای پر از تهی
به ابتذالم نمی کوشد

دوست داشتن
پیوند تفاوت هاست

شکسته باد
     دستی که نوشت

               سرنوشت درختان
                                       تبر است

اعظم قنواتی

شنبه ی عاشق از راه رسید.
لبخند به لب آمده است.

دستش خالی
اما

دلش پِر مهربانی
زیر باراِن آذر ماهی

پرسه زنان می گذرد از شهر
سبدی دارد پر از رازقی با عطر مهربانی!

به هر خانه که می رسد، در میزند
شاخه ای گل با عشق به کوبه ی در

 می آویزد و می گذرد.
شنبه با چشمان آبیش رهگذران را می نگرد،  سالم 
می دهد وآنان را به دعای خیری بدرقه می کند وامید 

را برایشان آرزو!
پدربزرگ هم می گفت »شنبه مهربان است«.

شنبه است دیگر، خاص و پرانرژی !
زهرا بالغی

این همه تقال نکن 
باز نخواهم گشت 

گیر کرده ام 
رنگ پریده در استخوان سوز برف 

فقط می توانم خودم از کاله کوه بیرون 
بکشم 

میان گریه و زخم 
 و آنقدر دستکش هایم را ِکش بدهم 

تا دور دنیا را خط بکشم 
چیزی از من نمانده است 

این همه دیوانگی سخت است 
پرت می شوم پرت 

آنجایی که یادت هست 
دیگر باز نخواهم گشت 

ثریا علی نژاد

تمنا
در خواهش چشمانم 

تمنای داشتنت 
غوغا میکند ..

ساده مگذر 
مرا بی تو 

زیستن هرگز..

شادی دامن افشان

دلنوشته 

همان طور که در چاپ های قبلی نیز اشاره شد پیالتس رشته 
ورزشی است که تمامی تمرینات آن با استفاده از وزن بدن انجام 
می شود. اما برای ایجاد تنوع تمرینی و  همچنین در برخی از موارد 
برای  چالش بیشتر و یا حتی سهولت در انجام تمرینات از ابزارهای 
در  مورداستفاده  ابزارهای  ازجمله  می شود.  استفاده  مختلفی 
پیالتس عبارت اند از: کش پیالتس، کش لوپ، رینگ یا حلقه ی 
جادوئی، توپ فیزیوبال، توپ کوچک پیالتس، وزنه های پیالتس 
رولر  به صورت توپ های کوچک شنی هستند، چوب، فوم  که 
و مواردی ازاین دست. همچنین امروزه در کل دنیا و به ویژه در 
ایران تمرکز ویژه بر استفاده از دستگاه های پیالتس شده است . 
شهریورماه 1۳۹۸ در پنجمین همایش بین المللی پیالتس در 
تهران برای اولین بار از این دستگاه ها که طراحی و تولید داخل 
است رونمایی شد. از این دستگاه ها به عنوان به روزترین ابزارها 
و چالش برانگیزترین وسایل در رشته ورزشی پیالتس استفاده 
با دستگاه های  این دستگاه ها  تفاوت اصلی  ازجمله  می شود. 
بدن سازی این است که معمواًل در بدنسازی برای درگیر کردن 

هر عضله یک دستگاه به خصوص وجود دارد، به طور مثال برای 
حرکت جلو ران، پشت ران، یا دو سر بازو، سه سر بازو و ... اما با 
هر یک از دستگاه های پیالتس می توان تعداد باالیی حرکت زد و 
عضالت مختلف و به ویژه ریز عضالت را به خوبی درگیر کرد، البته با 
تأکید بر حفظ ثبات و مرکزیت در تمامی حرکات. نکته قابل توجه در 
استفاده از این دستگاه ها این است که مقاومت را می توان به وسیله 
فنرهایی که در دستگاه ها تعبیه شده تعیین کرد. به طوری که فنرها 

از سبک به سنگین در تمامی دستگاه وجود دارند و بسته به هدف 
تمرینی می توان  آن ها را تغییر داد . دستگاه های پیالتس عبارت اند 
از: صندلی ووندا، کادیالک، ریفورمر، صندلی فنری یا لدربرل، 
پد پول، آرم چیر. همان طور که اشاره شد دستگاه های پیالتس 
به صورت تک بعدی طراحی  بدن سازی  برخالف دستگاه های 
نشده اند. به طور مثال با دستگاه ریفورمر باالی ۲۰۰ نوع حرکت 
را می توان زد. و یا با صندلی ووندا حدود 1۷۰ نوع حرکت می توان 
اجرا کرد. همچنین از دیگر مزایای دستگاه های پیالتس نسبت به 
دستگاه های بدن سازی ، فضای کمی است که اشغال می کنند . 
به طوری که یک مجموعه کامل از دستگاه ها را می توان حتی در 
فضایی به ابعاد یک اتاق 1۲ متری در منزل نیز استفاده کرد. بر 
اساس تجربه شخصی بنده در کار با دستگاه ها می توان به این 
موضوع اشاره کرد که استفاده از این دستگاه ها می تواند فوق العاده 
مهیج باشد به ویژه برای افرادی که تجربه سالیان کار با پیالتس مت 
را داشته اند. ازجمله کاربردهای دیگر کار با دستگاه های پیالتس 

استفاده ی از آن ها در حیطه توان بخشی آسیب ها است.
چاپ شده  کتاب  چندین  معرفی  به  نشریه  بعدی  شماره ی  در 

درزمینٔه رشته ی ورزشی پیالتس پرداخته می شود.

معرفی ابزارها و دستگاه های پیالتس

جستجو در حریم درخت

جستجو می کنم
ساقه های پا به ماه را

تا برسم به رد رابطه ها
در رطوبت آب وخاک ، شاید

همچنان که تکان می خورند آهسته
جستجو را در تکان ها

چند بار می شمارم
بدون عبور از خط مجهولی

می رسم به حریم درخت
جایی برای تغییر

و دلیل ساقه های پا به ماه
جستجو می کنم

حرف می زنم 
با زبان اتفاق

از رطوبت آب وخاک
دلیل دلخواهی ست ، برای زیستن

سبب می شود بازوان درخت
پرده از بیداری بردارند

مریم علی نژاد

وقت خواب نبود اما خانه مقررات داشت
حول ساعتی معین آهنگ خاموشی در فضا می پیچید و 

چاره ای جز پناه بردن به رختخواب نمی ماند.
از این پهلو به آن پهلو

غلت می زدم
انگشتان پاهایم باهم بورس بازی می کردند

روی پهلوی چپ پای راست می کشید باال، روی پهلوی 
راست پای چپ،

گاهی که به پشت می خوابیدم
دست هایم در کار بالش برای باال نگه داشتن سرم مشارکت 
می کردند و به تماشای قطار افکارم که بی درخواست 

کاالیی از طرف من راه می افتاد می نشستند.
گذشت   کنارم  از  همسایه  دختر  که  امروز  ایستگاه  از 
درحالی که گوشی به ماسکش چسبانده بود بلندبلند 

حرف می زد و می خندید
تا نبودن فرصتی برای گریه ام که پدر فوت شده بود

و آن روز که کانال کولر درست کار نمی کرد
و سوپری محل که باعجله و بدون توجه به من خریدهای 

مرا حساب می کرد
بی خوابی بی خیال اشک های من، خورده حساب هایش 

را با دست ها و پاها و افکار من به جان خواب انداخته بود
ریشه اشک هایم کجا بود؟آیا در البه الی قطار فکرهایم 

مانده ؟!؟!
یا شاید فردی تیر کینه اش را در خیال پریشانم رها کرده 

بود؟! 
یا شاید...!!!!

با هر غلت زدن، فکری به فکر دیگری می پرید
احساس پوچی و ورشکستگی می کردم

و در دنیای بی سود و زیان خاکستری رها می شدم
نه من، نه خواب نمی دانستیم چه می خواهیم 

فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟!؟!
اصاًل از جان زندگی یا درست تر بگویم زندگی از جان ما چه 

می خواست که نشسته بود میان پیوندمان؟!؟!!!!
من جن شده بودم و خواب بسم الله

گناهی نکرده بودم جز یک کاسه آش نذری، 
نذر کرده ام اگر دوباره بیابمش اسمش را به گلو بیاویزم تا 

نخشکد از زبان 
همه چیز از همان شب شروع شد

ایستاده بودم و نگاهم به  باوقار  مثل همیشه در جمع 
زمین، 

زیر کفشم خاک های نرمی حس می کردم
ثابت  را  نگاهم  و  می چرخاندم  خاک  گرد  کفشم  نوک 

می کردم
صداها را خوب نمی شنیدم

شلوغ بود 
صدای خنده ای حواسم را به خود پرت می کرد و قلبم را 

به عشق می لرزاند
چشمانم را که باز کردم نور بود و سراسر نور

او که حرف می زد در دلم شادی غریبی ایجاد می شد
گاه گاه چراغ سبز می دیدم و قدم قدم به جلو می کشیدم 

و گاهی هم چراغ قرمز درونم لحظه ای میخکوبم می کرد
بعدازآن شب، دلم بهانه گیر شده بود

روزبه روز بی قراریم بیشتر و دلتنگ تر می شدم
او را نمی دانم

اما مادرم!!!
خدا مرا به او ببخشد

بارگاه چشمانش  به  را  قلبم  و  مرا می فهمید  بهانه های 
می کشاند

تا سر تعظیم فرود آرد بر نمودار مهربانی اش

روزها، ماه ها ،سال ها
توسل  به  باز  اما  کردم  امتحان  را  مختلفی  مسیرهای 

چشمانش صراط مستقیم برگزیدم
او که بود؟!؟! 

گاهی می پنداشتم قدیسی یا الهه وحی!!! 
یا معجزه ای فاخر که بااحساس بیکرانش دنیایم را از غم 

می رهاند
چقدر ثانیه ها به یاد او شیرین بود

شیطنت های بچگانه ام در باغچه لبخند او جوانه می زد

 از تبار امید بود و بر دلم آرزوهایی سبز می نشاند
خدا خدا می کردم تاج بر سرم نهد زود سهم من شود

تمام کارم فال گرفتن بود یا تفأل به حافظ،
وصالش  به  مرا  غزلی  پاره  ردیف  یا  فنجانی  ته  کاش 

فرامی خواند
به همین امید کمرنگ، دل شاد بودم و روزگار می گذراندم

سال هاست دل داده ام بدون دریافت هیچ پیش پرداخت 
عاشقانه ای

امروز بی تفاوت از کنار سال ها عشق و انتظار من گذشت
مجبور به خط زدن دارایی ام شدم 

و عشقم به حساب بدهی ها خاتمه یافت
چه  به وقت  چه  شبی  هیچ  که  پس اندازی  هم  خواب 

بی وقت در آغوشم نبود...

سال ها قبل بود و من خیلی کوچک بودم. 
قرار بود پارکی در محله ی ما ساخته شود و یکی از ُوزرا آن 

را افتتاح کند.
همه محل مشتاق بودند، چون تعداد بچه ها خیلی زیاد بود 

و جایی برای بازی و تفریح نداشتند.
به آن ها فکر  من هم شاد بودم و کلی نقشه داشتم که 

می کردم!
آقای وزیر چراغ عالءالدین من شده بود و من را به تمام 

آرزوهایم می رساند!
قرار ورود ایشان ساعت شش غروب بود!

صبح زود بیدار شدم و گفتم: مامان امروز بریم حمام؟
- گفت: چه خبره؟ شما سه روز پیش حمام بودی!

دالک را هم  اذیت می کنی!
- گفتم: مامان من دیگه بزرگ شدم ُنه سالِم... 

خودم بلدم! بیچاره حریفم نشد، بقچه ی حمام را با لگن 
و سینی مسی برداشت و راهی حمام شدیم. خانم ملکی 
روی یک صندلی نشسته بود، به مامانم سالم کرد و گفت: 

بفرمایید... 
ایستادم! 

پشت سرش چند خط شعر به دیوار چسبانده بودند، دیگر 
سواد خواندن داشتم...

هر که دارد امانتی موجود
بسپارد به بنده وقت ورود
نسپارد، اگر شود مفقود

بنده مسئول آن نخواهم بود
مامان گفت: بیا دیگه چرا ایستادی؟

نگهداِر  خانم  بدین  طالهامو  میشه  جان  مامان  گفتم: 
برگشتیم بگیریم؟ 

شعر و بخون...
بیچاره دستمو کشید و گفت: بیشتر از این آبروریزی نکن، 
همین مونده اهل محل تو را بدون طال ببینند و فکر کنند 

ما آن قدر بدبخت شدیم که طالهای بچه مان را فروختیم!
توِی حمام آن قدر خودم را شستم تا صورتم سفید شود ولی 
بی فایده بود، دوتا خواهر داشتم مثِل بلور، ولی من سبزه ی 

تند!
بهم می گفت: دختر سیاه...

دلیل این تبعیض نژادی هنوزم برام سواله!
خالصه از حمام که آمدیم بیرون، با یک دنیا سادگی گفتم: 

مامان آقای وزیر کدوم حمام می ره؟
- گفت: آقای وزیر تو خونشون حمام داره !

- طالهای زنشو می ده خانم ملکی نگه داره؟
مامان گفت: عصر از خودش بپرس.

هنوز ظهر نشده بود خسته وکوفته از حمام اومدیم خونه و 
مامان رفت تو آشپزخونه و من سر بقچه ی لباسم...

با خودم فکر می کردم: چی بپوشم امروز که توجه آقای وزیر 
به من جلب شود؟

یک بلوز آبی با شلوار سرمه ای انتخاب کردم!
خواهرم گفت: بدبخت مگه بین اون همه جمعیت کسی تو 

را می بینه؟
گفتم: آن قدر آرزوهامو با صدای بلند می گویم تا من را ببینه!
مامان گفت: از ساعت شش صبح بیداری، بیا نهارت را 

بخور ، کمی هم استراحت کن، عصر همه باهم می رویم. 
توِی حیاط رفتم و موهایم را با آب حوض خیس کردم و 

کفش هایم را با آب دهنم تمیز...
یک پاپیوِن سفید، مخصوص مدرسه را با سنجاق به سرم 

زدم، توِی آینه نگاه کردم و یک پاپیون هم این طرف سرم...
خواهرم گفت: آخه این چه وضعیه؟

دیوونه شدی سوری؟
گفتم: امروز برای من روز مهمی است، و دیگر هیچ وقت 

آقای وزیر را نمی بینم تا با او حرف بزنم. 
رفتم تو اتاق پذیرایی و یک مداد و کاغذ برداشتم و دراز 

کشیدم!
آقای وزیر این نامه آرزوهای منه، خواهش می کنم همه را 

انجام بدهید!
آن قدر  سه چرخه ام  می خواهد،  دوچرخه  یک  دلم   -1

کوچک شده که زانوهایم به زمین می رسد!
۲- همسایه دیواربه دیوارمان آشغال هایش را جلوی خونه ما 
می ریزد و ما هر روز با او دعوا داریم، یک خونه به ما بده که از 

عفت خانم دور شویم.

۳- حقوق داداشمو کم کن، همیشه برای خودش عطر و 
اودکلن می خره ولی من هنوز همون عروسک پالستیکی 

را دارم.
4- آقا جونم سِرنماز دعا می کنه گیِر نامرد نیفته، این نامرد را 

پیدا کن و حسابش را برس.
۵- ماماِن سوزان، همسایه روبه رو الک می زنه، سیگار می 
کشه اما تلویزیون دارند... مامانم این همه نماز می خونه ولی 

ما تلویزیون نداریم آخه چرا؟
6- این پالتوِی سفید خواهرم پس کی اندازه من میشه؟

دوساله مرتب می پوشم اما کوچک نمیشه چرا؟
لطفًا یک پالتوی قرمز اندازه خودم برایم بخرید!

۷- صاحبخونه خواهرم از طبقه باال روی بند رخِت خواهرم 
آشغال می ریزه و خواهرم ناراحت میشه و میاد خونه ما گریه 

می کنه.
شما هم روی لباس های صاحبخونه خواهرم آشغال بریز تا 

او هم گریه کنه.
وای چقدر آرزوهایم زیاد شد!

این ساعت هم که هنوز یک بعداز ظهره...
یک دفعه از صدای هیاهو بیدار شدم!

پارک  افتتاح  و  وزیر  آقای  دیدار  از  خواهرهایم  و  مادر 
برمی گشتند.

چشم هایم را باز کردم و نگاهی به اطرافم انداختم...
متکا یک طرف، کفش هایم یک طرف و پاپیون های سرم 

سوِی دیگر افتاده بود!
برای بیدار شدنم خیلی تالش کرده بودند...

نامه آرزوهایم مچاله در دستانم بود!
ویراستار : اعظم بلوری

خواب

قصه سوری و دیدار نخست وزیر

داستان کوتاه

داستان کوتاه

ارزش رشتی دوزی با فرش یکسان است. در هر 
دو هنر از ابریشم و پشم که هر دو از موجودات 

زنده بدست می آیند استفاده می شود.
در دنیا هنر اول فرش است و هنر دوم رشتی 

دوزی!
هنر رشتی دوزی پر از رنگهای مختلف و دارای 
این در هنرهای  زیادی است که  انرژی بسیار 

دیگر دیده نمی شود.
ابزار کار برای رشتی دوزی

قالب: اصلی ترین ابزار رشتی دوزی است که 
شبیه درفش می باشد.

دارای سه قسمت میباشد: دسته چوبی، مهره، 
میله

کارگاه رشتی دوزی: که آن را جریده می گویند!
جریده از دو قطعه چوب به طول ۸۸ الی 1۰۰ 
سانتیمتر و عرض 6 الی 1۰ سانتیمتر می باشد. 
که از یک سو به وسیله میخ بهم متصل و در انتها 
از فاصله 4۰ سانتیمتری از همدیگر جدا می 

شوند.
این وسیله برای نگه داشتن پارچه و جلوگیری از 

چین خوردن آن در حین کار می شود.
کتل: چهار پایه ای چوبی است که قالبدوز بر 
روی آن می نشیند و پارچه را روی زانوانش پهن 

می نماید.
پارچه: معموال از پارچه ماهوت، فوتر و یا مخمِل 

رنگی استفاده می شود.
نخ: از ابریشِم طبیعی در رنگ های گوناگون 

استفاده می شود.
روش انتقاِل طرح، روی پارچه:

انتقال  پوستی  کاغِذ  روی  طرح  اینکه  از  پس 
داده شد با سوزن، خطوِط رسم شده را سوراخ 
می کنند و سپس با پودر گچ یا براده زغال یا 
پودر سینکا روی آن می پاشند و با پنبه یا پارچه 
به آرامی فشار می دهند تا پودرها روی پارچه 

منتقل شود. 
نقوش رایج رشتی دوزی:

ترنج، هشتِی نوک تیز، هشتِی تاجی، هاللی، 
لچکی، طرح گلدانی، الله عباسی، پته جقه، 
قهر و آشتی، ترمه ای، گل های شاه عباسی، 

طرح اسلیمی، چهارگل 
سجاده،  پرده،  فرش،  دوزی:  رشتی  کاربرد 
بقچه، رولحافی، رومیزی، کفش، صندل و انواِع 

لباس، کوسن، روبالشی، آباژور و ...
با احترام تقدیم به همه هنر دوستان

ویراستار: اعظم بلوری

قدمت هنر رشتی دوزی و 
ارزش رشتی دوزی

به قلم: فروز سیاه منصوری )مربی رشتی دوزی و قالب بافی(

به قلم : لیال موسوی )مربی پیالتس،  کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی(

به قلم: نگارتوان )فعال فرهنگی(

به قلم: سوری طوفانی)فعال فرهنگی(
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شعله ور شدیم
آغوشت جهنمی شد

این قدر لبریِز عاشقانه هایی
می خواهم در همین  جهنم جان دهم

اشتیاق چشمانت
دیوانه ام کرد

ومن مست نگاهت
واز آسمان دلت

پروانه وار صدایم می کرد
ومثل قناری

آوازه خوان عاشقانه هایت شدم
وبرای پرواز فقط توبودی

توبودی
شوق همیشگی ام

افسوس
افسوس

دراین سرزمین رویایی تنهاییم
وتنها عکسی بودن قاب

روبه رویم می درخشد
و میخی که

تنهایی ام را به دار می کشد
مهناز پژوهی 

به قلم: سهیال ملک محمدی )فرهیخته فرهنگی(

داستان کودکانه



-برای درمان هر بیماری باید ابتدا به پاکسازی 
این پاالیشگاه عظیم بدنتان یعنی کبد بپردازید. 

-جویدن کافی لقمه های غذا
-ترجیحًا غذاهایتان سوپی و آبکی باشد.

درمان و پیشگیری از یبوست
نوع  هر  )مصرف  گیاهی  رژیم های  از  -استفاده 
فرآورده های دامی برای مدت محدودی مثاًل ۷ روز 

قطع شود(.
-مصرف عرق کاسنی )که در نوسازی کبد اثری 
معجزه آسا دارد(. ریشه و برگ کاسنی هر دو مفید 

است.
-سکنجبین عسلی میل کنید

۳0- دقیقه ورزش منظم روزانه )ترجیحًا پیاده روی(
-از آب طبیعی گیاهان مثل مخلوط آب کرفس و 
هویج و سیب با کمی عسل صبح ها ناشتا استفاده 

کنید.
-از میوه های همرنگ با کبد مثل شاه توت، زرشک، 
توت سیاه، عناب، انار، آلبالو، گیالس، زغال اخته و 

… در طول روز میل کنید.
-از این خوراکی ها بپرهیزید:

کنسروجات،  کالباس،  سوسیس،  قند،  -شکر، 
منزل،  از  بیرون  غذاهای  فصل،  غیر  میوه های 
شیر  و  بستنی  نگهدارنده،  مواد  حاوی  غذاهای 
پاستوریزه، رب گوجه فرنگی،  نوشابه، چای، آب 

یخ، بادمجان، دوغ، ماست، عدس، گوشت گاو، 
برنج سفید، نان باگت، پاستیل، ژله ها چه صنعتی 

و چه غیر صنعتی.
عسل  با  همراه  تازه  لیموترش  و  زیتون  -روغن 

صبح ها ناشتا میل کنید.
-عرقیات طبیعی پاک کننده کبد:

+ عرق  + عرق گزنه  عرق کاسنی+ عرق شاهتره 
 + خارخاسک  عرق   + خارشتر  عرق   + مریم  خار 
پنیرک  بومادران + عرق کنگرفرنگی + عرق  عرق 
)به نسبت مساوی مخلوط  گردد و هر ۸ ساعت یک 

 استکان میل  شود(.
-حجامت هم عالی هست

-اصالح آب نمک روغن بسیار مهم هست

سلیمی  عقل  وهر  زمین  روی  انسانهای  همه 
میتوان  دارندوحتی  راقبول  خلقت  هدفداربودن 
گفت بی هدف بودن ان غیر منطقی هم می نمایداما 
سوالی که به ذهن می آید این است )خداوند که 
تکوینی  هدایت  زمین  روی  موجودات  تمام  برای 
چرا  نکرد؟  را  کار  این  انسان  برای  چرا  داد  قرار  را 
برای انسان در هر مرحله از زمان فرستادگانی قرار 
داد تا اورا به اصل خویش و به یگانه پرستی دعوت 
کند؟ )صدوبیست و چهار هزار فرستاده با درجات 
مختلف رسول _پیامبر_نبی ( فرستادگانی که کامل 
کننده فرستاده قبلی بودند)اولوالعزم( ودر این میان 
فرستادگانی هم بودند که تایید کننده و یادآورآموزه 

های قبلی بودند.

خود  دین  واشاعه  تبلیغ  ضمن  ای  هرفرستاده 
فرستاده قبلی راتایید میکرد و نوید فرستاده بعد از 
خود را میداد از نمونه های بارز این نوید دادن درکتاب 
انجیل است که به صراحت به پیامبر اخر الزمان با 
نام احمد اشاره داردو اخرین جانشین اورا ایلیا می 
خواند که بشارت زندگی در زمان او وجود دارد)که به 
اشتباه در زمان ما ایلیا به حضرت علی تفسیر شده 
است (وحتی حضرت یوسف در اموزه های خود از 

اوبه نام ستوده یاد می کند.
به  آسمانی  مختلف  کتب  در  ها  دادن  نوید  این 
از  غیر  هدفی  آیا  چیست؟  برای  بعدی  فرستاده 

رسیدن به دنیای بهتر و زندگی راحت تر دارد؟
مطمئنا این رسیدن یکجا ویک دفعه اتفاق نمی افتد 

و مستلزم زمان و انتظار کشیدنی طوالنی است تا 
انسان به مرور زمان خود ساخته شود تا بتواند به درک 

واقعی زندگی جاودانه برسد.
موعود  همه  مشترک  طور  به  فرستادگان  چرا  اما 
جهانی را بشارت ندادند وبه فرستاده بعد از خود 

اشاره داشته اند واورا نوید می دادند؟
به طور واضح و مشخص می توان گفت که انتظار 
زمان  که  حقیقتی  برای  هم  آن  طوالنی  کشیدن 
وقوعش را کسی نمیداند با عث خستگی و کسالت 
می شد و حتی ممکن بود در آن دوره ها هم کسانی 
پیدا شوند که انتظار را بهانه کرده و اعالم عقیده ای 

مبنی برپوچی و بیهودگی کنند.
و فلسفه انتظار از همان مراحل اولیه خدشه دار شود
پس باید فرستادگانی برای یادآوری و آماده سازی 
بشر می آمدند تا آمادگی فکری و بینشی در انسان 

به وجود می آمد.

راه حل پاکسازی کبد

هدف رسالت ها تبیین انتظار

کوری که دس کور ديگه میگره
The blind leading the blind

معادل فارسی: کوری که عصا کش کور دگر شود
معنی اين ضرب  المثل:

کوری ببین که عصاکش کور دگر است.
بیماری که از بیمار دیگر پرستاری می کند یا درمانده و گرفتاری 

که به گرفتاری شخص دیگری رسیدگی کرده و به او کمک کند.
نقاشی پیتر بروگل

 یک نقاشی از  پیتر بروگل است که سال 1۵6۸ کشیده شد. این 

اثر با تکنیک بی چسب رنگ روی بوِم کتانی خلق شده و تمثیلی 
به همین نام  را به تصویر می کشد: »اگر کوری کور دیگری را 

هدایت کند، هر دو به مغاک درخواهند افتاد«
این نقاشی نمودی درخشان از دقِت مشاهده بروگل و چیره دستِی 
او در پرداخِت جزئیات است. کورها هر یک به شکلی متفاوت از 
نابینایی رنج می برند؛ سرها را باال گرفته اند تا از حواس دیگرشان 
بتوانند بهتر استفاده کنند. ترکیب بندی مورب نقاشی نیز به خوبی 
عدم تعادِل حرکتی شش شخصیت را برجسته می کند. بروگل 
این اثر را یک سال پیش از مرگش کشید و حال وهوای تیره و 
اندوهناک آن گویی برگرفته از روزهای پایانی عمر اوست. کوری 

عصاکش کور دگر دستمایه خلق آثار ادبی ازجمله شعری از بودلر 
و رمانی از ویلیام کارلوس ویلیامز قرارگرفته است. نقاشی اکنون در 

موزه کاپودیمونته ناپل نگهداری می شود.

ضرب المثل های بوشهریضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ِگمنه .gemneh: بلغور ، یکی از انواع خوراکی  ها است  که  از گندم آسیاب 
شده درست کنند . به آن ِلَلک هم می گویند. 

به لباس  و گیوه . اصطالحی است که در دوختن  کوک زدن   :gend.ِگند
متداول است و با فعل زدن ترکیب می شود.

ِلجمار. Lejmar: الغر ، ضعیف ، مردنی ، رنجور .

ِلپر. leper: زن یا مرد گنده و چاق بی ریخت و بدقواره . نیز هر وسیله بی ریخت 
بسیار بزرگ .

واژگان  بوشهری

درآمدی بر گویش بوشهری

داری بخوری ! نه !داری غرومات بدهی . ها 
! )غرومات همان غرامت است ( زمانی  بر زبان 
رانند که مجبور  به جریمه بی نام و نشان و یا 

مالیات سنگین باشند .
جواب   : ظرفت  گیرد  نمی  اّما  حرفت  داُرم 
حرف تو را دارم که بگویم اّما تو ظرفیت آن را 

نداری . 
خیلی نازش می چله : نازش خیلی خریدار 

دارد. 

که  است  شهرهایی  از  بوشهر 
از  آن  در  نیز  کلیمی  هموطنان 
قدیم ساکن بوده اند. این حلوا 
به حلوای آشوری معروف هست 
تهیه می  ای  لقمه  به صورت  و 
شود برای تهیه آن به موارد زیر 

نیاز داریم: 
آرد  لیوان،   ۱ آب  خمیر:  مواد 
پودر  بکینگ  لیوان،   ۲ سفید 
مرغ  تخم  غذاخوری،  قاشق   ۲
پسته  خالل  و  گردو  و  عدد   ۲

مقداری.
طرز تهیه: ابتدا آرد را الک کرده، 
دم  را  زعفران  و  گالب  و  شکر 
کرده و گردو را به آن اضافه کرده 
می  کنار  کرده،  مخلوط  باهم  و 

مخلوط  را  روغن  و  آرد  گذاریم. 
می  تفت  حرارت  روی  و  کرده 
دهیم، نباید رنگ آن تیره شود.) 
حدود ۳۰ دقیقه(، سپس مخلوط 

شکر و گالب را به آن اضافه می 
کنیم و در یک جهت هم می زنیم 
تا کشدار شود و در ظرف کشیده 

با پسته تزئین می کنیم.

حلوای آشوری
در جهان نوین توجه فراوانی به مسئله جایگاه اجتماعی و 
حقوقی زن شده است این روند تا آن جا پیش رفته که حتی 
اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و 
بازسازی موقعیت زنان در زندگی اجتماعی برانگیخته است 
تعهدات  و  انعقاد اسناد  این عطف توجه  فرایند خروجی 
را  الزامات و قوانینی  بین المللی درباره زنان می باشد که 

فراروی ملت ها قرار داده است این در حالی است که حقوق 
اسالم  مبین  دین  اساس  بر  ایرانی  جامعه  در  زن  مقام  و 
جایگاهی بس رفیع دارد چرا که اسالم نظامی است که در آن 
به سعادت انسان ها به عنوان کمال مطلوب توجه می شود در 
نظام اسالم افراد اعم از زن و مرد در جامعه اهمیت می باشند 
در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته به 
بررسی موارد و مصادیق جایگاه اجتماعی زنان از دیدگاه 

اسالم و حقوق بین الملل پرداخته شده است درنهایت باید 
چنین گفت که با تصویب قطعنامه یکپارچگی حقوق بشر 
زنان در نظام ملل متحد بر نظرات مربوط به جنسیت اهمیت 
توجه به اشکال مختلف حقوق زن دالیل و نتایج آن و تأثیر 
آن ها بر بهره مندی زنان از تمام حقوق بشر توسعه و اجرای 
راهکارها و نیز سیاست ها و برنامه های کمک کننده به محو 
کلیه نابرابری ها در جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان تأکید 

شده است.     

دانستنی های مفید در مورد کهکشان ها 
اختروش انرژی بیشتری نسبت به کهکشان های غول 

پیکر تولید میکند.
 جهان شامل بیش از صد میلیون کهکشان است.

جهان در هر ساعت نزدیک یک بیلیون مایل گسترش 
می یابد.

 بزرگترین کهکشان دارای بیش از یک میلیون ستاره 
است.

 یک ستاره نوترونی، وزنی باالی صد میلیون تن دارد.
 اگر اندازه خورشید را یک توپ ساحلی در نظر بگیریم، 
پس سیاره مشتری به اندازه یک توپ گلف و سیاره ی 

ما به اندازه یک نخود خواهد بود.
تا به   حداقل 2 میلیون سال طول خواهد کشید 
کهکشان آندروموا برسید به شرطی که با سرعت نور 

سفر کنید.
 درباره کهکشان آندروموا چه می دانید؟

با 50 جت 747  موشک saturn v قدرت مساوی 
دارد.

 گردش نور به دور زمین 0.13 ثانیه طول میکشد.
محدوده ی زمین 24.901 مایل است.

 سرعت نور 186.000 مایل در هر ثانیه است. به زبان 
دقیق تر هر دقیقه 299.792.458 متر، که مساوی 

با 186.287.49 مایل در هر ثانیه.
بود یک  دانه نمک  راه شیری،  تمام ستارگان  اگر   

استخر المپیک را پر میکرد.
آیا می دانید بزرگ ترین شهاب سنگ در کجا قرار 

دارد؟
بزرگترین دهانه شهاب سنگ در وردفورت افریقای 

جنوبی و سودبری، انتاریوی کانادا قرار دارد. 
در  یک  انسان  با  سنگ  شهاب  یک  برخورد  خطر 

4.300 سال است. 
حداقل سرعت یک موشک برای پرواز هفت مایل در 

دقیقه است تا از جاذبه زمین گریز کند.
بزرگترین دایناسور شناخته شده، سیسموسایروس 

می باشد با 100 فوت ارتفاع و وزن 80 تن.

و  ایده ها  جمع آوری  و  اطالعاتی  بانک  ایجاد 
گام  اولین  کتولوندان  همه  خالقانه  دیدگاه های 

عملی در شناسایی اولویت های شهری است.
گذار از مدیریت سنتی در اداره شهرها امروزه به 
یک رویکرد مهم و استراتژیک و حیاتی تبدیل شده 
گسترده  تغییرات  شهری،  سریع  توسعه  است. 
در سبک زندگی و شکل گیری الیه های مختلف 
اجتماعی، مذهبی، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، 
به صورت  هرکدام  که  شهرها  در  غیره  و   علمی 
زندگی  و  سرنوشت  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 
اجتماعی مردم تأثیرگذارند، ضرورت تغییر مدیریت 
را،  علمی  مدیریت  راستای  در  حرکت  و  سنتی 

بیشتر نمایان می سازند.  
از نظرات کارشناسان  استفاده  بر همین اساس 
مدیریت  در  مختلف  حوزه های  متخصصان  و 
شهری، به یک رویه استراتژیک بدل شده است و 
تصمیم گیری جزیره ای و انفرادی جای خود را به 

بهره مندی از خرد جمعی داده است. 
به عنوان  می تواند  شهری  اولویت های  استخراج 
اولین گام در مدیریت شهری محسوب شود. جالب 
منحصربه فرد  اولویت های  دارای  شهر  هر  اینکه 
دارای  که  شهری  در  قطعًا  است.  جداگانه ای  و 
خیابان های عریض و پارکینگ های متعدد است، 
مشکل ترافیک و جای پارک، در مقایسه با شهری 
که خیابان های باریک دارد، در اولویت های آخر 
قرار دارد. یا آلودگی هوا در یک کالن شهر صنعتی 
در مقایسه با یک شهر کوچک کشاورزی جایگاه 

مقدم تری دارد. 
نیز  شهری  چندگانه  اولویت های  سایر  مورد  در 
وضع به همین منوال است و اینجاست که باید از 
نقطه نظرات کارشناسان و مشاوران اقتصادی بهره 
جست. به دیگر سخن  اساتید دانشگاه، نخبگان، 
کارشناسان و صاحبان ایده می توانند حلقه واسط 
پژوهش هاي   و  مطالعات  مرکز  دانشگاه ها،  بین 
پژوهشي  آثار  تا  باشند  شهری  مدیران  و  شهری 
آن ها از فاز تئوری وارد فاز اجرا و کاربرد شوند تا 
مفهوم توسعه پایدار شهری به بار بنشیند. چرا که 
دهه های اخیر یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، 
بدون  و  است  شهری  پایدار  توسعه  به  دستیابی 
توسعه شهری دستیابی به توسعه پایدار بی معنی 

خواهد بود. 
شهرستان علی آباد کتول نیز به عنوان سومین شهر 
هنری،  مختلف  ظرفیت های  با  گلستان  استان 
ورزشی، گردشگری و ... از این دایره خارج نیست 
و شناسایی اولویت های این شهر نیز باید به عنوان 

یک ضرورت موردتحقیق و مداقه قرار بگیرد. 
و  حمل ونقل  جامع  طرح  به  مربوط  مطالعات   
ترافیک، تغییر کاربری ها، برنامه ریزی اجتماعی 
و فرهنگی، توسعه شبکه معابر شهری در طرح 
تفصیلی شهر، طرح احداث پارکینگ های شخصی 
حمل ونقل  ساماندهی  مطالعات  عمومی،  و 
ساماندهی  مطالعات  شهر،  یکپارچه  عمومی 
عالئم افقی و عمودی تبلیغاتی و ترافیکی شهر، 
 ، عمومی  حمل ونقل  عملکرد  آسیب شناسی 

تحلیل  و  بررسی  عوارض،  اخذ  نظام  بررسی 
چالش های نظام مهندسی به ویژه کمیسیون ماده 
صد، گردشگری در شهر، اسکان گردشگران در 
شهر، موسیقی کتولی و دنیای گسترده مرتبط 
مطالعات  شهر،  به روز  و  مدرن  زیباسازی  آن،  به 
مربوط به اوقات فراغت شهروندان، توسعه آموزش 
و فرهنگ کتاب خوانی، پیگیری اشتغال با توجه به 
ظرفیت های شهری، مدیریت پسماند و نخاله های 
ساختمانی ،توسعه زیرساخت های شهر، استفاده 
گردشگری،  کشاورزی،  هنری،  ظرفیت های  از 
شهری  نیازهای  از  بخشی   ... و  شهر  صنعتی 
هستند که اولویت بندی و رعایت تقدم و تأخر در 
چینش این مقوالت به مطالعات دقیق و بهره مندی 
از ظرفیت های نخبگان و کارشناسان حوزه های 

مختلف نیازمند است. 
شاید راه اندازی یک سامانه جامع جهت جمع آوری 
از  ایده  بانک  ایجاد  و  کتولوندان  همه  ایده های 
نظرات دریافتی و دیدگاه های خالقانه به نحوی که 
امکان اعمال نظر و سلیقه برای رد یا قبول یک ایده 
توسط شخص از میان برداشته شود بتواند به عنوان 

اولین گام عملی در این مسیر محسوب شود. 
امید است مسئوالن شهری با در نظر گرفتن جمیع 
شرایط سخت افزاری و نرم افزاری، فارغ از نگاه های 
قومیتی و سیاسی، مقدمات شناسایی اولویت های 
شهری را کلید بزنند تا در کنار استفاده از تجارب 
بزرگان، ایده های نسل جوان و مطالعات راهبردی  
و پژوهشی، زمینه برای توسعه پایدار شهری فراهم 
شود و شهر به جایگاهی که شایستگی آن را دارد، 

برسد.

حقوقی
آشپزی

طب سنتی

يادداشتهای آشفتگی

به کوشش: حسین دريانورد  )مدرس آيلتس و مکالمه زبان انگلیسی(

به قلم : دکتر سحر ناصربخت )دکتري حقوق بین الملل (

به قلم:  دکتر حسین زنگانه )پژوهشگر اجتماعی(

به کوشش:  عبدالحسین احمدی ريشهری

به قلم :  وجیهه  بای )مربی و کارشناس صنايع غذايی  فنی حرفه ای  استان بوشهر(

به قلم: فرحناز درخشان فرد ) محقق و مشاور طب سنتی(

به قلم: مريم شیرچیان )فرهیخته فرهنگی(

جايگاه اجتماعي زن و حقوق بین الملل 

اطالعات عمومی شگفت انگیز و جالب
نیازسنجی و شناسایی اولویت ها یک ضرورت در مدیریت شهری است
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مواد الزم
سیب زمینی: ۵ عدد
تخم مرغ: ۲تا۳ عدد

پیاز رنده شده: ۱ق.س
سیر: ۱حبه

زردچوبه: ۱ق.چ
نمک و فلفل: به مقدار الزم

آویشن: ۱ق.چ
دانه گشنیز: ۱ق.چ

سیب زمیني و پیاز را رنده کرده و آب آن را می گیریم. 
 سپس با تخم مرغ ها و ادویه ها خوب هم می زنیم، 

فقط فراموش نکنید در یك جهت هم بزنید.
مجددا اگر آب داشت در آبکش بگذارید! 

سپس به شکل دلخواهتون در ماهیتابه پهن کنید، 
شعله باید متوسط باشد و صبر کنید یك طرف که 
خوب سرخ شد، طرف دیگر آن را سرخ کرده و نوش 

جان فرمایید!
ویراستار: اعظم بلوری

كوكو سيب زمينی با سيب زمينی خام 
آشپزی

نويسنده: مرجان وکیل الرعايا )مربی و آشپز بین المللی(

نوزاد  می دانید  به محض متولد شدن فقط آيا 
يک گريه کند و بمیرد به او ارث تعلق می گیرد؟

است«  گفته  چنین  ماده ۸۷۵  در  مدنی  قانون 
شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و 
اگر حملی باشد، در صورتی ارث می برد که نطفه 
او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و 
زنده هم متولد شود ، اگرچه فورٌا پس از مرگ بمیرد«

 آيا می دانید که به محض جاری شدن صیغه 
عقد مابین زوجین ، شوهر مکلف به پرداخت 

نفقه به زوج می باشد؟
بر طبق ماده 11۰۲ قانون مدنی همین که نکاح 

به طور صحت واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین 
موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر 
برقرار می شود. تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ 
نکاح شروع می شود، هرچند که در اثر عواملی، 
مانند نشوز یا طالق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی 
از آن تکالیف از بین برود. ضرورتی ندارد که ایجاد 
حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار 
گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی 
تراضی برخالف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه 

خود قانون اجازه داده باشد. 
آيا می دانید شغل داللی يک شغل تجاری است؟

ماده ۳۳۵ قانون تجارت دالل را بدین گونه معرفی 
می کند« دالل کسی است که در مقابل اجرت 
که  کسی  برای  یا  شده  معامالتی  انجام  واسطه 
پیدا  معامله  طرف  نماید  معامالتی  می خواهد 
می کند، اصواٌل قرارداد داللی تابع مقررات راجع به 
وکالت است .« آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق 
صفحه  جلد 4  در  است  آن  نگارنده  که  تجارت 
۵۳و۵4 می گوید :دالل تاجر محسوب می شود و 
کلیه معامالت او تابع مقررات حقوق تجارت است، 
حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری 

نباشد.
 قانون تجارت دربند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر 
قسم عملیات داللی یا حق العمل کاری ) کمسیون 
( و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی 

که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل 
تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و 

رسانیدن ملزومات و غیره 
 آيا می دانید طبقات ارث چگونه است؟

قانون مدنی در ماده ۸6۲ طبقات ارث را بدین گونه 
بیان کرده:

طبقه اول : پدر و مادر .اوالد و اوالد )نوه(
طبقه دوم : اجداد )پدر و مادربزرگ (و برادر و خواهر 

و اوالد آن ها
طبقه سوم : عمات )عمه( و عمام)عمو( و اخوان 

)دایی (وخاالت)خاله( و اوالد آن ها
شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند 
که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. )قانون مدنی 

ماده ۸6۳(

یادداشت های حقوقی
حقوقی

به قلم :  امیرحسین  حسین زاده  )لیسانس حقوق( 

گردآورنده: مريم کريم پور )کارشناس امور فرهنگی(

آیا می دانستید!!!

در راستای مشارکت توده مردم مسلمان 
ایران در تعیین سرنوشت خویش، امام 
خمینی رحمه الّله در نهم اردیبهشت 
ماه 1358، فرمان تاریخی خویش را 
مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر 
شوراهای  تشکیل  و  خویش  سرنوشت 
اسالمی به شورای انقالب، اعالم کرد: در 
جهت استقرار حکومت مردمی در ایران 
و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که 
از ضرورت های نظام جمهوری اسالمی 
تهیه  به  بی درنگ  می دانم  الزم  است. 
امور  اداره  برای  آیین نامه اجرایی شورا، 
محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام 
و پس از تصویب به دولت ابالغ نمایید تا 

دولت بالفاصله به مرحله اجرا درآورد.
)بخشی از پیام امام خمینی رحمه الله در 

تاریخ 58/2/9(
مفهوم شناسی شورا

واژه های »تشاور« »مشاوره« و »مشورت«؛ 
همگی به معنای استخراج رأی درست 
به واسطه مراجعه برخی به برخی دیگر 
است و »شورا« امری است که درباره آن 
»شور«  و  می پذیرد  صورت  »مشورت« 
از »شدت العسل« مشتق شده و وقتی 
است که عسل از محل اصلی اش بیرون 
آورده شود و استخراج گردد. »مشورت« 
یعنی مشورت و کنکاش کردن، رأی زدن 
با هم، سگالیدن با یکدیگر و بیرون آوردن 

عسل و چیدن آن از النه زنبور.
کندو  از  وقتی  را  عسل   : می دانید  آیا 
استخراج می کنند، باید خیلی آهسته 
و با لطایف الحیل عمل کنند که زنبورها 
تحریك و متواری نشوند تا کم کم عسل 

را بیرون بیاورند؛ به نظر می رسد افرادی 
باید  بنشینند  شور  به  می خواهند  که 
احساساتشان تحریك نشود و در مورد یك 
مسأله با قدرت فکری، رأی قاطعی که 
در سرنوشت یك خانواده یك محل و یك 

کشور مؤثر است اتخاذ کنند. 
جایگاه شورا در قرآن و سیره 

آیات مختلف نمونه های  قرآن کریم در 
شخصیت های  مشورت  از  شاخصی 
تاریخی را نقل کرده که نشانه رواج آن 
در میان ملل و اقوام مختلف است. در 
قرآن، از مشورت ملکه سبا با سران کشور، 
مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی، 
مشورت مؤمنان با هم، و مشورت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله با اصحاب و یاران 
سخن گفته است. در اهمیت مشورت 
خدا  رسول  که  بس  همین  شورا،  و 
صلی الله علیه و آله و اولیای الهی، با وجود 
عصمت و اتصال به منبع الیزال وحی 
نیرومندشان  تعقل  و  تفکر  و قوه  الهی 
به مشورت می پرداختند. سیره عملی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین 
علیهم السالم همه بیانگر تأکید خاص 

ایشان در به جا آوردن این سنت حسنه در 
جامعه اسالمی است.

هرکه بی مشورت کند تدبیر
غالبش بر هدف نیاید تیر 

)سعدی(
جنگ احد 

از  پیش  صلی الله علیه و آله  اکرم  پیامبر 
آغاز جنگ احد، در چگونگی مواجهه با 
دشمن با یاران خود مشورت کرد و نظر 
اکثریت بر این شد که اردوگاه، دامنه کوه 
احد باشد و دیدیم که این نظر محصول 
شکست  به  و  نداشت  رضایت بخشی 
منجر شد. قرآن کریم می فرماید: باز هم با 
آنان مشورت کن، هر چند نتیجه مشورت 
در پاره ای از موارد، سودمند نباشد؛ زیرا 
از زیان های  به مراتب بیشتر  منافع آن 
آن است و آثار پرورشی و شخصیتی آن 

بیشتر است. 
با این حال مسّلم است که پیامبر هرگز در 
احکام الهی با مردم مشورت نمی کرد و در 

این موارد تابع وحی بود.
پیام های آیه 159 سوره مبارکه آل عمران: 

- ارزش مشورت را با ناکامی های موسمی 
نادیده نگیرید.

شکوفایی  تفقد،  مشورت،  در   -
از  دوستان  شناسایی  استعدادها، 
ایجاد  رأی،  بهترین  گزینش  دشمنان، 
برای  عملی  درس  و  عالقه  و  محبت 

دیگران نهفته است.
- در کنار فکر و مشورت، توکل بر خدا 
فراموش نشود؛ خواه به نتیجه برسیم یا 

نرسیم. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله با مشورت 
متوجه  را  مسلمانان  یکسو  از  کردن، 
دیگر،  از سوی  و  اهمیت شورا می کرد 
به آنان می آموخت که بدین روش عمل 
کنند و مشورت را به عنوان یك اصل و 
قسمتی از برنامه حیات اجتماعی خویش 
قرار دهند.   پیامبر صلی الله علیه و آله : 
»ای علی! هیچ پشتیبانی مطمئن تر از 

مشورت کردن در کارها نیست.«
مشورت کن با گروه صالحان

بر پیمبر امر شاورهم بدان
» امرهم شورا « برای این بود
کز تشاور سهو و کژ کمتر رود

)مولوی(
امام علی علیه السالم و امر شورا

در الگوی حکومتی امام علی علیه السالم 
جایگاه مردم و پاس داشت حقوق فردی و 
اجتماعی آنان از سوی حاکمیت اسالمی 
از مهم ترین مؤلفه های مورد توجه است. 
در نگاه ایشان، این عامه مردم هستند که 
می توانند در شرایط سخت و ناگوار، نقطه 
اتکای حکومت باشند. آری حضرت در 
صحنه های مختلف بایاران خود مشورت 
و  می خواست  نظر  آنان  از  و  می کرد 
یا  و  حق  سخن  گفتن  »از  می فرمود:  

مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید«.
ادامه دارد....

شورِی شورا را به شیرینی مبدل کنیم 
سخن سردبیر

به قلم: سهیال سلطانی زنگالنی )سردبیر نشريه درياکنار(

قسمت اول
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بیمه عمر يا بانک
با تغییر شرایط اقتصادی روش های سرمایه گذاری نیز تغییر می کنند. 
سرمایه گذاری در ملک، سرمایه گذاری در بورس، پس انداز در بانک، 
خرید دالر و طال و یا خرید بیمه عمر؟ کدام یک گزینه مورد انتخاب شما 
است؟ سود سرمایه گذاری در کدام یک بیشتر است و یا بهتر بگوییم 
سود کدام یک مطمئن تر است؟ این انتخاب مخصوصًا با کاهش میزان 
سوددهی بانک ها و با اتفاقاتی که در بازار طال و دالر اتفاق افتاده سخت تر 
هم شده است. ازاین رو به بررسی و مقایسه  بیمه عمر و بانک می پردازیم.

معیارهای مقايسه بیمه عمر با بانک
۱- داشتن تخصص در سرمايه گذاری

همان طور که می دانید برای سرمایه گذاری در بورس و یا خریدوفروش 
ملک و زمین و یا حتی خرید دالر و طال نیاز به شناخت کامل از آن بازار، 
تحلیل های تخصصی و داشتن تجربه کافی است تا بتوانید سود ارزنده ای 
را  از هر سرمایه گذاری کسب کنید. اما بیمه عمر، سرمایه گذاری است که 
اگر با یک شناخت کامل از بیمه عمر شروع شود می تواند یکی از بهترین 
گزینه های سرمایه گذاری برای شما باشد. باوجود سود تضمینی که در 
بیمه عمر وجود دارد،  میزان سود در طول مدت داشتن این بیمه نامه 
از مبلغ سود تضمینی کمتر نخواهد شد. عالوه بر سود سرمایه گذاری 
پوشش های بیمه ای که برای فرد بیمه شده وجود دارد نیز از برتری های 

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری است.
۲- میزان نرخ سود

همان طور که پیش تر گفته شد، سودی که به بیمه نامه های عمر و 
سرمایه گذاری پرداخت می شود شامل دو نوع سود تضمینی و سود 
مشارکتی است. سود تضمینی بیمه عمر، تضمین بیمه مرکزی بر روی 
بیمه نامه های عمر بوده و میزان این سود در طول مدت داشتن بیمه عمر 
برای دو سال اول 16 درصد، برای دو سال بعد 1۳ درصد و برای سال های 
بعدی تا پایان قرارداد 1۰ درصد می باشد. بر اساس شرایط بیمه عمر 
میزان سود بیمه نامه های عمر در طول مدت جاری بودن این بیمه نامه از 

این مقدار کمتر نخواهد شد.
اما سود بانکی که به سرمایه گذاری های بانکی پرداخت می شود، میزان 
مشخصی نبوده و ممکن است میزان این سود در طول مدت داشتن 
سپرده بانکی متغیر باشد. همان طور که در شهریور ۹6 اتفاق افتاد و سود 
سپرده های بانکی به صورت ناگهانی کاهش یافت. ازاین رو سود تضمینی 
بیمه نامه های عمر می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. 
حتی این امکان برای بیمه گذاران عمر وجود دارد که از طریق جدول 
بیمه عمر روند سرمایه گذاری در بیمه نامه عمرشان در طول مدت ۲۰ یا 

۳۰ سال مشاهده و بررسی نمایند.
باالترين نرخ سود بیمه عمر متعلق به کدام شرکت است؟

۳- دريافت وام
دریافت وام بدون نیاز به ضامن و وثیقه از مزایای بیمه عمر است. هر 
فردی که بیمه عمر دارد می تواند بدون نیاز به ضامن از محل اندوخته 
بیمه نامه خود وام بگیرد. اندوخته بیمه نامه عمر ضامن وام شماست و 
با بازپرداخت های به موقع اقساط بیمه عمر، سرمایه گذاری شما نیز 

دست نخورده و بر اساس جدول بیمه عمر برقرار خواهد ماند.
اما برای گرفتن وام از بانک و یا از هر موسسه مالی نیاز به ضامن معتبر 
و طی کردن مراحل اداری است که ممکن است که چه ازنظر زمانی و 
چه ازنظر نیاز مالی دردسرهایی را برای شما داشته باشد. نکته جالب 
این است که در زمانی که شما از بیمه عمر خود وام گرفته اید همچنان 

پوشش های بیمه ای شما برقرار می باشد.
۴- معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی بیمه عمر
معافیت مالیاتی که برای سرمایه بیمه عمر وجود دارد از مزایای بیمه عمر 
است. سرمایه فوت بیمه عمر و سرمایه گذاری نهایی که در بیمه عمر 
تشکیل می شود بر اساس شرایط بیمه عمر معاف از مالیات می باشند. 
در صورت فوت بیمه شده، ذینفعان بیمه نامه می توانند از سرمایه فوت به 

همراه اندوخته بیمه نامه استفاده نمایند بدون آنکه نیاز به پرداخت مالیات 
بر ارث داشته باشند.

اما در حساب بانکی، در صورت فوت دارنده حساب بانکی ابتدا باید 
انحصار وراثت انجام شده و بعد از کسر مالیات بر ارث از میزان پس انداز 
بانکی این مبلغ به وراث پرداخت می شود که ممکن است روند اداری 
انجام چنین این کار تا چند ماه به طول انجامد ولی در بیمه عمر با ارائه 
به موقع مدارک به شرکت بیمه پرداخت سرمایه به ذینفعان حداقل در 

طول مدت یک ماه انجام می شود.
۵- سرمايه موردنیاز برای سرمايه گذاری

سرمایه بیمه های عمر معمواًل با مبالغ بسیار کم شکل می گیرد، با 
پرداخت های اندک که به صورت ماهانه و یا ساالنه توسط فرد بیمه شده 
شروع شده درنهایت یک سرمایه گذاری بزرگ با پوشش های عالی برای 
شما می شود. ازاین رو برخی از اقتصاددانان بیمه عمر را پس اندازهای 

خرد اقتصاد می دانند.
به عنوان مثال سرمایه گذاری بیمه عمر که با پرداخت ماهانه ۲۵۰ هزار 
تومان شروع شده باشد، چندین پوشش مختلف را از ابتدای شروع 
قرارداد به فرد بیمه شده ارائه می دهد، میزان پوشش های بیمه ای شما با 
این مبلغ ماهانه برای پوشش فوت عادی ۷۵ میلیون تومان، برای پوشش 
فوت در اثر حادثه ۲۲۵ میلیون تومان و پوشش برای بیماری ها حدود 
۲۳ میلیون تومان است و نهایتًا یک اندوخته بیمه ای که چندین برابر 
سرمایه گذاری شما است. که اگر فردی در اثر حادثه فوت نمایند مجموع 
فوت طبیعی به همراه فوت حادثی به عالوه تمام اندوخته بیمه نامه به 
ذینفعان بیمه نامه پرداخت می شود. و این امر از برتری های بیمه عمر 

نسبت به سپرده گذاری در بانک می باشد.
۶- سرمايه گذاری در زمان ازکارافتادگی

ممکن است برای هر فردی اتفاقی بیافتد که دیگر نتواند کار کند و 
دیگر درآمد قبل را نداشته باشد. در این زمان سیستم بانکی به خاطر 
ازکارافتادگی شما هیچ گونه خدمات اضافی مالی و رفاهی برای شما 
در نظر نمی گیرد. درصورتی که در بیمه عمر اگر فرد بیمه شده پوشش 
صورت  در  باشد،  داشته  خود  عمر  بیمه نامه  روی  بر  را  ازکارافتادگی 
ازکارافتادگی سرمایه ای به عنوان سرمایه ازکارافتادگی به وی پرداخت شده 
و فرد تا پایان مدت قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف می شود و شرکت 
بیمه، حق بیمه عمر وی را تا پایان قرارداد پرداخت می کند. پوشش از 
کارافتادگی توسط برخی از شرکت های بیمه ازجمله بیمه عمر پاسارگاد، 
کارآفرین، بیمه عمر سامان و بیمه عمرمان ایران و … ارائه می شود. این 
پوشش برای فردی که توانایی قبلی خود برای کار کردن را نداشته باشد و 
کاهش درآمد برایشان اتفاق افتاده است می تواند یکی از مزایای داشتن 

بیمه عمر باشد.
۷- امکان مصادره اموال توسط طلبکاران

سرمایه ای که در هر بیمه نامه عمر شکل می گیرد متعلق به ذینفعان 
آن بیمه نامه می باشد. بر اساس شرایط این بیمه نامه، سرمایه بیمه 
عمر برخالف سپرده های بانکی، در دسترسی هیچ کس نمی باشد 
حتی دولت و یا طلب کاران وی، ازاین رو اگر می خواهید سرمایه گذاری 

مطمئنی داشته باشید بیمه عمر می تواند گزینه مناسبی باشد.
۸- پوشش های بیمه عمر

پوشش فوت بیمه نامه عمر مهم ترین و اصلی ترین پوشش این بیمه نامه 
می باشد که فرد دارنده بیمه نامه می تواند از این پوشش استفاده نماید. 
میزان پوشش فوت چندین برابر حق بیمه پرداختی فرد بیمه شده است 
که در صورت فوت بیمه شده به ذینفعان وی پرداخت می شود. عالوه بر 
پوشش فوت به هر علت و پوشش فوت به علت حادثه، پوشش بیماری به 
دارندگان این بیمه نامه تعلق می گیرد که بر اساس شرایط بیمه نامه های 
عمر هر فردی که بیمه نامه عمر دارد اگر در طول مدت داشتن این 
بیمه نامه به یکی از ۵ دسته از بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، 
جراحی باز قلب و پیوند اعضای اصلی بدن و انواع سرطان مبتال شود 
می تواند از این پوشش ها استفاده نماید. سقف تعهدات این پوشش ها 

در شرکت های مختلف بیمه متفاوت می باشد. حتی برخی از شرکت ها 
ازجمله بیمه عمر ایران به بیماری سرطان پوشش جداگانه ای را ارائه 
می کند. سایر پوشش های بیمه عمر عبارت اند از هزینه نقص عضو 
یا هزینه های پزشکی و یا از کارافتادگی. شرایط ارائه این پوشش ها در 
شرکت های مختلف متفاوت می باشد. به عنوان مثال پوشش هزینه های 
پزشکی توسط برخی از شرکت ها ازجمله بیمه عمر پارسیان و بیمه عمر 

پاسارگاد ارائه می شود.
تفاوت بیمه عمر با تأمین اجتماعی

ريسک ورشکستگی بانک ها بیشتر است يا شرکت های بیمه؟
در چند سال گذشته خبر ورشکستگی برخی از موسسه های مالی 
ورشکستگی  احتمال  درباره  افراد  از  بسیاری  برای  را  نگرانی هایی 
شرکت های بیمه ایجاد کرده است. حتی بسیاری از افراد این سؤال را 
دارند که اگر تا ۲۰ یا ۳۰ سال آینده شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف 
بیمه نامه من چه می شود؟ اگر شما هم بیمه عمر دارید و نگران این 
موضوع هستید، با ما همراه باشید تا دل نگرانی تان از این موضوع رفع 

شود.
همه شرکت های بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی هستند. بر 
اساس ماده 6۰ همه مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان بیمه عمر 
و صاحبان حقوق آن ها نسبت به سایر بیمه شدگان حق تقدم دارند 
و در صورت انحالل و یا ورشکستگی یک شرکت بیمه، حق وحقوق 
بیمه گذاران بیمه عمر در رأس تمامی بدهکاری های آن شرکت قرار دارد .

تأمین  برای  می نمایند،  فعالیت  ایران  در  که  بیمه  شرکت های  همه 
سرمایه های بیمه عمر در نزد بیمه مرکزی بیمه اتکایی دارند. ازاین رو 
۵۰ درصد از حق بیمه های عمر که هر فرد بیمه گذار به حساب شرکت 
بیمه پرداخت می کند به حساب بیمه مرکزی واریز می شود و در صورت 
ورشکستگی شرکت بیمه قبل از این که هرگونه بدهی به دولت و یا به 
پرداخت  بیمه عمر  بیمه گذاران  پرداخت شود، حق وحقوق  بانک ها 

می شود.
یک راه حل مطمئن: هرساله بیمه مرکزی گزارشی مبنی بر سطح 
توانگری شرکت های بیمه را اعالم می نمایند. شرکت  هایی که در این 
گزارش در سطح توانگری باال قرار دارند شرکت هایی هستند که احتمال 
ورشکستگی آن ها کم است. ولی شرکت هایی که سطح توانگری پایینی 
دارند احتمال ورشکستگی آن ها باال بوده و این زنگ خطری است برای 
بیمه گذاران و شرکت های بیمه. پس اگر بیمه عمرتان را از شرکت بیمه ای 
خریداری می کنید که سطح توانگری باالیی دارد نگران ورشکستگی 
آن شرکت بیمه نباشید. از شرکت هایی که سطح توانگری باالیی دارند 
و می توانند گزینه مناسبی برای انتخاب باشند می توان به بیمه عمر 
سامان، بیمه عمر پارسیان، بیمه عمر پاسارگاد، بیمه عمر کارآفرین و … 

اشاره کرد.
درنهايت بیمه عمر برای شما بهتر است يا بانک؟

با مقایسه ای که درباره سرمایه گذاری در بیمه عمر و بانک شد و با بررسی 
معایب و مزایای هرکدام، نوبت به این موضوع رسیده که کدام یک را 
انتخاب کنیم. باید گفت که انتخاب یکی از این دو مورد کار بسیار سختی 
است. ازجمله اولین درس هایی که در بحث های مدیریت مالی گفته 
می شود این است که اواًل بیمه عمر و بانک دو معقوله متفاوت هستند 
که درواقع سرمایه گذاری بخشی از بیمه نامه عمر می باشد.  و اینکه 
سرمایه گذاری هایتان را در یک سبد انجام ندهید و اصطالحًا پورتفولیو 

تشکیل دهید.
پیشنهاد ما  هم این است که تقسیم سرمایه گذاری بین چند گزینه 
می تواند بهترین تصمیم باشد. داشتن بیمه عمر در کنار حساب بانکی 
می تواند همپوشانی عالی ازنظر سرمایه گذاری داشته باشد. مخصوصًا 
برای فرزندانتان که می خواهید برنامه ریزی مالی شروع کنید حتمًا این 
دو گزینه را همراه هم در نظر بگیرید. اگر می خواهید بهترین بیمه عمر 
را داشته باشید می توانید مقایسه بیمه عمر بین شرکت های مختلف را 
به کمک کارشناسان بیمه انجام دهید. مقایسه سرمایه گذاری به همراه 
مقایسه پوشش های بیمه ای می تواند کمک بسیار ارزنده ای برای انتخاب 

بهترین بیمه عمر باشد.

ویلیام شکسپیر: در آوریل 1۵64 میالدی در دهکده ایوان 
انگلیس دیده به جهان گشود؛ او در کودکی فعال، شوخ و 
شیطان بود، اما به علت کسادی شغل پدر ناچار شد مدرسه را 
ترک کند و شغلی برای خود دست وپا کند، او در هجده سالگی 
تأثیر  تحت  و  رفت  لندن  به  ازدواجش  از  بعد  و  کرد  ازدواج 
هنرپیشگان سیار و هنرنمایی آنان قرار گرفت. شکسپیر پس 
از ورود به لندن به سراغ تماشاخانه های مختلف رفت، در آغاز 
بیشتر به حفاظت اسب های مشتریان مشغول بود اما کم کم به 
درون تماشاخانه راه یافت و تصحیح و تکمیل نمایشنامه های 
نا تمام پرداخت و خود روی صحنه آمد و نقش هایی ایفا کرد 
و وظایف دیگر پشت صحنه را بر عهده گرفت باید خاطرنشان 
کرد که در زمان شکسپیر اجرای نمایش ها به گونه ای بود که 

نمایشنامه نویس در نقش کارگردان اثر هم بود.
شکسپیر در نمایشنامه ای کمدی در حضور ملکه الیزابت اول 
در قصر گرینیچ بازی کرد و در سال 1۵۹۷ میالدی نخستین 
کمدی خود را به نام تالش بیهوده عشق در حضور ملکه 
نمایش داد، ازآن پس نمایشنامه های او مرتبًا با حمایت ملکه 
نمایش داده می شد؛ شکسپیر در زمان حیاطش توانست 
معتبرترین نشان ملی انگلیس را دریافت کند و بسیاری از 

منتقدین بر این باور هستند که بهتر از شکسپیر درزمینه 
نمایشنامه نویسی وجود ندارد و نخواهد داشت، به همین دلیل 
از او با عنوان بزرگ ترین نمایشنامه نویس تاریخ ادبیات انگلیس 
یاد می شود، نمایشنامه نویسی که با آثار فاخر خود توانست یکی 
از شاخص ترین افراد در ادبیات نمایشی جهان شود همچنین 
نقشی که شکسپیر در ادبیات انگلیس ایفا کرد آن قدر پررنگ و 
قابل تحسین است که او را هم تراز با فردوسی در شعر فارسی 
امروزی  ادبیات  پدر  را  او  و  و هومر در شعر التین می دانند 
انگلیسی نیز می نامند، بنابراین باید گفت به همان درجه ای که 
سعدی، حافظ و فردوسی مظهر تفکر و زبان و ادبیات ایرانیان 
هستند و گفته های آنان زبانزد خاص و عام است شکسپیر هم 

در تمدن انگلیس مقامی بسیار ارجمند دارد.
شکسپیر سی ونه نمایشنامه، صد و پنجاه وچهار غزل واژه و 

قصیده در کارنامه ادبی خود بر جای گذاشته است و این آمار او 
را به پرکارترین نویسنده سده شانزدهم میالدی تبدیل می کند، 
نمایشنامه های تراژدی که در این خصوص برای نمونه می توان 
به شاه لیر، هنری ششم، هملت، اتللو، ژولیوس سزار، آنتونی و 

کلئوپاترا، کوریوانوس، رومئو و ژولیت و مکبث اشاره کرد.
از دیگر آثار وی نمایشنامه های کمدی هستند شامل: شب 
دوازدهم، رؤیای شب نیمه تابستان، تاجر ونیزی، حکایت 
زمستان، دزد بیهوده عشق، دو نجیب زاده ورونایی، رام کردن 
زن سرکش، کندی اشتباهات و هیاهوی اشتباه برای هیچ را 

می توان نام برد.
نمایشنامه های تاریخی او به وقایع بی روح و کهنه روح تازه 
می بخشند و شخصیت های واقعی ادوار مختلف را با طرز فکر 
عادات و خصوصیات هرکدام برای خواننده مجسم می سازند. 
در تقلب نمایشنامه های او ارواح یا پریان یا جادوگران نقش 
دارند، نمونه آن اوبرون و پک، روح قیصر، روح پدر هملت و سه 
خواهر جادوگر در مکبث است، او مانند یک روانشناس می داند 

که چطور صحنه غم انگیز را با صحنه خنده دار تلفیق کند.
اهمیت آثار شکسپیر آن قدر زیاد است که محققان معتقدند که 
او تنها نویسنده انگلیسی زبان است که آثارشان همه زبان های 
دنیا ترجمه شده است، در ایران نام شکسپیر برای نخستین بار 
در زمان فتحعلی شاه بر سر زبان ها افتاد، این نمایشنامه نویس 
مطرح در آوریل 1۳16 میالدی درحالی که پنجاه ودو سال 
داشت دید از جهان فرو رفت و گنجینه ی بی بدیل ادبی خود 

را برای تمام مردم جهان به یادگار گذاشت.

بزرگ ترین نمایشنامه نویس های دنیامقایسه بیمه عمر با سرمایه گذاری در بانک

فوايد
آمادگی  و  شناسایی  باعث  تغییر  مدیریت 
در برابر تغییر می شود. زیرا در صورتی که 
متغیرها را نشناسیم، ممکن است اینگونه 
عوامل بیرونی؛ در شرایط اضطراری، ضربه 
های جبران ناپذیری به افراد و سازمان وارد 

آورند.
از ضرورت های مدیریت تغییر، همانا آمادگی 
و تمرین در برابر نامالیمات زندگی و فراهم 
آوردن یک نوع تغییر مطلوب )هر چند آن 
مورد کوچک باشد( برای بهبود اوضاع است. 
زیرا تمرین و تکرار، سبب کسب تجربه می 
شود و این خود، تمرینی است برای تصمیم 

گیری در شرایط اضطرار.
حال  در  سرعت  به  فناوری،  و  علم  امروزه 
پیشروی است و هرچه این روند، سریع تر 
باشد ضرورت به تغییر در افراد و جوامع و 
سازمان ها، به مراتب؛ فزونی می یابد. زیرا 
افراد، بیشتر در معرض حجمه های بیرونی 
قرار می گیرند. لذا کسب دانش و به روز آوری 
اطالعات از طریق مطالعه، دسترسی به رسانه 
های جمعی و استفاده از رایانه و .. . امری 

اجتناب ناپذیر است.
شود  می  مدیریت((  ))توسعه  باعث  تغییر 
این عوامل  باید  و یک مدیر در حوزه خود 
در  را  الزم  های  مهارت  و  بشناسد  خوب  را 
شکوفایی توسعه مدیریت در خود پرورش 

بدهد:
توسعه  پیشبرد  برای  مدیران  که  عواملی 

مدیریت باید مد نظر داشته باشند:
الف_ تجهیز نیروی انسانی:

آگاهی از فشار کار و اطالع از وظایف عادی 
و تکراری را می توان به عنوان انجام نیمی از 

کار دانست اما یک عامل دیگر نیز باید تعیین 
شود و آن زمان مناسب انجام کار است در 
اینجاست که تجهیز نیروی انسانی اهمیت 
خاصی پیدا می کند بدین معنا که آنها از نظر 
فکری و جسمی، مجهز به وسایلی گردند که 

متناسب کارشان باشد.
ب_روش ها:

خصوص  در  بحث  به  نوبت  که  زمانی 
بود  مراقب  خیلی  باید  می رسد  ))روشها(( 
که سیستم ها با استفاده از راه میان بر و با 
تغییرات غیرمسئوالنه دچار اختالل نگردند 
اعمال  با  که  بود  مواظب  باید  همچنین  و 
خودسرانه بیش از حد، همه چیز به هم نریزد.

پ_دنبال فرصت ها بودن:
باید در جست و جو و آماده بهره جویی فرصت 
ها بود الزم است به موارد احتمالی اندیشید و 
به دنبال استفاده از وسایل ابداعی گشت تا 
راه حل های بهتری برای درک مشکالت و 

حل آنها یافت.
ت_تشکیالت و سازمان دهی:

توسعه  پیشبرد  عوامل  در  مهم  مسائل  از 
مدیریت، تشکیالت و سازماندهی است که 
اگر از انسجام الزم برخوردار نباشند سیستم 
مدیریت دچار چالش جدی می شود و بقیه 
عوامل و زیرمجموعه را از بین می برد پس 
باید تشکیالت و  از هر عامل دیگری  قبل 

سازماندهی منسجم را ارائه داد.
ث_ايجاد انگیزه:

یکی از وظایف مدیران جهت توسعه مدیریت 
همانا ایجاد انگیزه است. دالیل ایجاد انگیزه 

عبارتند از:
1_ وظیفه ی محوله، ارزش انجام آن را داشته 

باشد.

۲_ با کارکنان از نظر مالی، منصفانه رفتار 
شود.

۳_ اطمینان حاصل گردد که این احساس 
رفتار منصفانه در کارکنان به وجود آمده است.

 مديريت عملکرد:
چهار اقدام اساسی را می توان برای شکوفایی 
توسعه ی مدیریت از طریق مدیریت عملکرد 

موفق، در نظر گرفت:
الف( سهیم کردن کارمندان در تصوير 

کلی سازمان:
کلی  تصویر  در  کارمندان  کردن  سهیم 
سازمان، مفهومی از هدف و استراتژی کاری 
واحد، بخش و یا تمامی شرکت آنان می دهد 
بیش از این که استانداردها با اهداف عملکرد 
دلیل  باید  کارکنان  به  شود  تنظیم  فردی 
دستیابی به اهداف گفته شود در برخی از 
سازمان ها این اقدام از راس گفت شروع می 
شود و تا پایین ترین مرتبه ادامه می یابد. در 
میان گذاشتن این اطالعات با کارکنان نشان 
دهنده ی این خواهد بود که به کارکنان بها 
داده می شود و وظایفی را که انجام می دهند، 
بهترین صورت و به نفع داره متبوعشان باشد
ب( برقراری ارتباط در خصوص امور مهم:

امری را که از سازمان مهم می داند و برای 
آن ارزش قائل است را باید با همه کارکنان 
در میان گذاشت. بنابراین تنها زمانی کارکنان 
می توانند خود را با محیط کار وفق دهند و از 
اشتباهاتی که دیگران مرتکب شده اند پرهیز 
کنند که این قوانین و مقررات به آنها گوشزد 
شود. مدیران باید با تعیین این که چه چیزی 
اهمیت خاص دارد به افراد موفق توجه کنند.

پ( فراهم آوردن فرصت هايی ورای نقش 
های سنتی:

در  ارتقا  برای  مناسب  های  فرصت  تعداد 
سال های اخیر در توسعه مدیریت کاهش 
اقتصادی  رشد  است.  داشته  چشمگیری 
سازمان  و  افزایش  به  رو  های  ادغام  کند 
های مسطح )افقی تر( از دالیل کاهش این 
فرصت ها برای ارتقاست بسیاری از مدیریت 
ها دریافته اند که باید فرصت هایی عالوه بر 

اهداف شغلی سنتی فراهم سازند.
ت( ارتباط دادن عملکرد با پاداش ها:

برای تشویق کارکنان در به کارگیری حداکثر 
آنها  نهانی  استعداد  کشف  و  خود  سعی 
که  دریابند  کارکنان  که  است  ضروری 
فعالیت ها و موفقیت های آنها با تالش های 
واحدشان و سازمان متبوعشان، ارتباط دارد. 
دالیل سهل انگاری در این امر را در موارد ذیل 

می توان دید:
1_ عملکرد به طور صحیح سنجیده نمی 

شود.
۲_ اقدامات اشتباه، به کار گرفته می شوند 

و یا به عملکرد ضعیف، پاداش تعلق میگیرد.
۳_اعتماد کمی به دسته بندی عملکرد وجود 

دارد.
 مواردی که می توان به عنوان راه کار مورد 

توجه قرار داد:
پ1_اعمال کارکنان را برای تشویق آن ها، 

ارزیابی کنند.
۲_ پاداش باید موکول به نحوه ی عملکرد 

شود.
نظارت  ی  حیطه  در  باید  ها  پاداش   _۳

پرداخت شود.
4_ تعیین گردد که چه پاداش هایی در آنها 

انگیزه ی بیشتری ایجاد می کند.

مهارت درمانی - قسمت ۲۹ 

مهارت آموزی و رابطه ی آن با  ؛  » مدیریت تغییر و لزوم تحول « 

 شاخص ها و انتظارات مردم از شورای 
شهر جديد

شوراها باید در کارهایشان امانتدار رأی مردم 
باشند.

توجه به شعار کاندیداها مالک مناسبی برای 
انتخاب فرد اصلح نیست.

اعضای شورای شهر قوانین را به نفع خود 
واطرافیان خود تفسیر نکنند.

شورای شهر مسئله جناح و حزب سیاسی 
نباید وارد مسائل شهر و کار کند.

شورای شهر از طرح های موفق ملی به عنوان 
الگوهای بومی استفاده کنند.

به  رود منتخبین شورای شهر  انتظار می 
بر تصمیم شورایی  مبتنی  کار  و  مشورت 
اعتقاد و ایمان کامل داشته باشند و خود را 
در مجموعه شورای شهر مکمل دیگران دیده 
و از خود رایی و تالش های غیرمعمول برای 

اثبات نظر و دیدگاه خود بپرهیزند.
شورای مطلوب منتخب شورایی است که از 
توان کارشناسی نیروهای دلسوز و صاحب 
نظر شهر به خوبی بهره ببرد. شایسته است 
شورای منتخب راهبردی مشخص را برای 
جلب نظر نخبگان و کارشناسان شهر تعریف 
نمایند تا این مهم  به چند نشست محدود 

وبعضا تبلیغاتی نگردد.
از  خبره  و  خدوم  کارآمد  شهردار  انتخاب 
مهمترین وظایف شوراست شورای منتخب 
باید عالوه بر دقت تام و تمام برای برگزیدن 
و  و هدایت شهردار  چنین فردی، نظارت 
مجموعه شهرداری را به طور جدی پیگیری 

نماید.
اختالف در درون شورا سمی مهلک برای 
پیشبرد اهداف شورا است اعضای شورای 
منتخب باید متحد شوند که برای رضایت 
برداشته  قدم  مردم  از  گشایی  گره  و  خدا 
غیر  و  شخصی  نظرات  بر  پافشاری  با  و 
کارشناسی اختالف و تخاصم را با شورا رقم 

نزنند.
آگاهی مردم ازعملکرد شورا و شهرداری در 

ایجاد نشاط اجتماعی و اعتماد عمومی به 
جایگاه شورای شهر نقش محوری دارد اما 
متأسفانه این ضرورت که با فعالیت دقیق و 
حساب شده در عرصه اطالع رسانی محقق 
می شود نادیده گرفته شده و در دوره های 
مختلف، فعالیت درخوری در این راستا انجام 
اطالع  باید  منتخب  شورای  است  نگرفته 
رسانی مناسب بر اساس ارتباط تعاملی را با 
روش های علمی و البته کم هزینه طراحی و 

اجرا نماید.
شوراهای اسالمی شهر وظایف مشخصی 
است.  بر شمرده شده  قانون  در  که  دارند 
بسیاری از آن مواردی که برخی از نامزدها 
وعده می دادند فراتر از وظایف و اختیارات 
شورا بود و تحقق برخی دیگر با واقعیت های 
و محدودیت های  اداری  در فضای  حاکم 
بودجه ای امکان تحقق ندارد؛ انتظار می 
رود شوراهای منتخب با استناد به قوانین 
موجود، حدود وظایف و اختیارات شورا را 
برای مردم بازگو نمایند تا عالوه بر آشنایی 
مردم با شورا، از انتظارات نا معقول نسبت 
به شورا کاسته شود که این مهم خود عامل 
بسیار با اهمیتی در چاالکی و قدرت شورا 
فشارهای  بار  از  را  شورا  و  داشت  خواهد 

نادرست و غیرعملیاتی نجات خواهد داد.
بارها شاهد بوده ایم که برخی تصمیمات 
مسئولین و برخی اتفاق ها ذهن مردم شهر 
را به خود مشغول و موجب بروز حساسیت 
های آسیب زا شده و شادابی اجتماعی را 
سلب نموده است شورای مطلوب شورای 
است که در حد توان پاسدار امنیت روان و 
سالمت ذهن و فکر مردم باشد و از تسری 
برخی اتفاقات که نگرانی های عمیق ایجاد 
می نماید به افکار عمومی پرهیز و با تدبیر 
جلوگیری نمایند شورا به عنوان نمایندگان 
مردم باید بار بسیاری از مشکالت مردم را بر 

دوش بگیرند.
و  ویژه خواری  و  اندازه فساد  به  هیچ چیز 
تبعیض در اجرای قوانین، موجب بد بینی و 

دل سردی مردم نمی شود اعضای شورای 
منتخب باید خود را از معرض اتهام دور نگه 
دارند و از فعالیت های اقتصادی حساسیت 

برانگیز دوری گزینند.
عدالت در تقسیم خدمات شهری و نظارت 
بر حسن عملکرد واحدهای خدمات شهری 
از جمله انتظارات اساسی و مبنایی مردم 
بودجه  صرف  است.  منتخب  شورای  از 
هنگفت در یک از نقطه از شهر و برای پروژه 
های فاقد اولویت اقدامی نابخردانه و تبعیض 
آمیز است. باید مردم همه نقاط شهر طعم 

خدمات مناسب شهر را بچشند.
شورای شهر آینده باید معتقد و متعهد به 
دستیابی بر)شهر ایرانی-اسالمی( باشد نوع 
معماری شهری و طراحی ساختمانی شهر 
در حال حاضر آشفته و فاقد محتوا و مبناست 
که هویت و اصالت اسالمی و ایرانی آن دیده 
نمی شود. توجه جدی به مختصات شهر 
اسالمی – ایرانی انتظار به حق مردم از شورای 
شهر است. اکنون شهر ما بیانگر و نشان 

دهنده هیچ نوع هویتی نیست.
شهردای ها باید در حوزه تبلیغات شهری و 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خصوصًا 
ارتقاء فرهنگ عمومی سهمی بزرگ داشته 
های  مناسبت  سازی  برجسته  باشند. 
مذهبی و ملی در تبلیغات محیطی شهری 
و برنامه ریزی فرهنگی برای حل بسیاری از 
معضالت فرهنگی و اجتماعی که حتی در 
برخی موارد خدمات شهری را نیز با مشکل 
روبرو می سازد باید در دستور کار شورا باشد. 
اعضای شورا باید در زمینه های فرهنگی 

وقت و فکر صرف نمایند.
اگر چه اختیارات شورا محدود است و نباید 
انتظار اقدام خارق العاده از آن داشت. اما 
شخصیت حقیقی اعضای شورا، بینش و 
منش آنان، توان ارتباط گیری و تعامل آنان 
تسلط بر قوانین و آیین نامه ها و همچنین 
زیرکی و کیاست اعضا می تواند از مسایل را 
فراتر از چارچوپ اختیارات وظایف شورا حل 

و فصل نماید. شوراهای منتخب باید این 
مهارت ها را در خود تقویت نمایند.

قانون  به  اعتقاد  مداری،  قانون  باالخره  و 
اخالق  به  التزام  فعل،  و  قول  در  اساسی 
اسالمی و احترام و ارزش های واالی اسالمی 
و انسانی همچنین احترام به فرهنگ بومی از 
دیگر انتظارات ما از اعضای محترم شورای 

اسالمی شهر بوشهر عزیز است.
نمایه اي از شوراي شهر کارآمد

1. داشتن برنامه اجرایي معقول، کارآمد و 
قابل اجرا و ارزشیابي و پایش مستمر اقدامات 

انجام شده.
2. همکاري و هماهنگي با سایر مسئوالن و 

دستگاه هاي دولتي.
شهر  آسیب هاي  و  مشکالت  بررسي   .3
و ریشه   یابي آنها و برنامه  ریزي جهت رفع 

عقب ماندگي هاي شهر
4. تالش جهت ارتقاي جایگاه فرهنگي و 

سیاسي شهر
5. تعامل مستمر با اساتید، روشنفکران و 

جوانان اهل فکر و نخبگان
6. توجه خالقانه به زیباسازي شهر

و تجهیزات  امکانات  از  بهینه  7. استفاده 
موجود

8. توجه جدي به بهداشت رواني در شهر با 
زیباسازي مناسب وغیره

9. ایجاد و توسعه مراکز فرهنگي و ورزشي
باتوجه به اتفاقات افتاده در انتخابات شورای 
شهر گذشته در این انتخابات همه باتوجه 
به شاخص ها محکم تر و با صالبت تر از 
و  و وظایف  به شاخص ها  باتوجه  گذشته 
انتظارات معقول خود به شخصیتی جوان، 
خوش  غیرجناحی،  انقالبی،  مومن، 
فکر، تحصیلکرده، از بدنه جامعه، دلسوز، 
شخصی که روحیه کار گروهی و تیمی را 
داشته باشد )مهمترین اشکال یه شورای 
شهر بد اختالف مابین ارکان آن شورا می 

باشد( رای خواهیم داد.
» به امید داشتن بوشهری قوی «

 درختان فراتر از اینکه بخشی از چشم انداز طبیعی 
برای حیات وحش  و غذا  آنها سرپناه  ما هستند. 
جذب  را  کربن  اکسید  دی  آنها  کنند.  می  فراهم 
می کنند و هوای تنفسی تولید می کنند. و یکی از 
بهترین مزایای در مورد درختان این است که آن ها به 

زیبایی دنیا می افزایند. 
1. درختان طوالنی ترین موجودات زنده روی زمین 
اثر پیری نمی میرند. کالیفرنیا  هستند و هرگز در 
رکورد قدیمی ترین درختان زنده را به خود اختصاص 
داده است. برخی از کاج های مویی و سکویاهای 
قدمت  سال   4000-5000 ایالت  این  غول پیکر 
دارند. Methuselah ، کاج باستانی بریستلکونه 

با قدمت 4852 ساله، یکی از قدیمی ترین درختان 
زنده در جهان است. 

2. حلقه های درخت می توانند تغییرات آب و هوایی 
بامطالعه  درخت  یك  قدمت  کنند.  پیش بینی  را 
حلقه های آن Dendrochronology نامیده می شود. 
بااین حال، حلقه های یک درخت نه تنها سن آن را 
نشان نمی دهد، بلکه می تواند نشان دهنده وقوع 
بالیای طبیعی مانند فوران آتش فشان یا یک رویداد 
خشک سالی باشد. در سال هایی که منابع برای یک 
رشد خوب کافی است، حلقه ضخیم است و وقتی 

منابع در اکوسیستم کم باشد، حلقه نازک می شود.
یک مطالعه توسط سامارو رام از موسسه هواشناسی 

گرمسیری هند نشان داد که افزایش شاخص گرما 
و درجه حرارت در بخشی از هند، به دلیل تبخیر و 
تعرق  بالقوه، اثر نامطلوبی بر رشد درختان دارد، 
سرعت گیاهان آب را از طریق برگ های خود از دست 
به دانشمندان کمک  می دهند. چنین مطالعاتی 

می کند تا تأثیر تغییرات آب و هوایی را درک کنند.

وظایف شورای شهر

حقایق علمی درباره درختان

یادداشت  شماره پیشین و بررسی علمی و تعاریف پیرو 
اصطالح پولشویی، از جمله آثار منفی و تبعات ناشی از این 
جرم، می توان به مواردی همچون اشاعه و گسترش فساد 
و ارتشا در سطح اجتماع و جامعه،  تاثیر منفی در رشد و 
توسعه اقتصادی کشور و کاهش اعتماد عمومی به بازارهای 
مالی، از همه مهم تر کاهش یافتن درآمد دولت و در مقابل 
تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین و افراد دخیل در مبحث 
پولشویی، اشاره نمود. آثار و پیامدهای  منفی پولشویی  
موجب شده است تا حاکمیت و دولت ها هم راستا و همقدم  
با مراجع بین المللی با مبارزه با این پدیده شوم  و با موافقت 
و  تصویب قوانین و مقررات الزم و هموار نمودن امور مرتبط با 
اجرایی کردن آن ها بر آمده و از وقوع این جرم در موسسات 
مالی و بانکی و اقتصاد کشور پیشگیری نموده و یا درصورت 
وقوع، متخلفان و مجرمان را شناسایی و به مراجع قضایی 

معرفی و از اقتصاد کشور ریشه زدایی نمایند .
از جمله اثرات منفی پول شویی:  تخریب بازارهای مالی، 
ورشکستگی بخش خصوصی، بی ثباتی در روند نرخ های 

ارز و بهره، افزایش ریسک خصوصی سازی، توزیع نابرابر 
درآمد، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش 
تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ ساالنه تولید ناخالص 
ملی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و تخریب 
بخش خارجی اقتصاد می باشند. مسلمًا وقتی که عالیم 
پولشویی در اقتصاد کشوری  ظاهر، و تغییراتی کوتاه مدت 
و یا بلند مدت در چرخه اقتصادی آن نمایان می سازد، 
حاکمیت و سیاست گذاران بر اساس  بازخورد و نشانه هایی 
که از این تغییرات پدیدار می گردد، تصمیم و نظریات خود 
را برای برون رفت از این بحران اتخاذ می نمایند اما، غافل 
از اینکه این نشانه ها، نشانه های درستی و صحیحی نبوده  
واصطالحًا باعث »انحراف در تصمیم گیری« می شوند.  به 
تبع  اینگونه سیاست گذاری های نادرست، عدم تعادل و 
عدم تخصیص صحیح منابع  را در جامعه به دنبال داشته و 

بی ثباتی بیشتری  در اقتصاد به دنبال خواهد آورد.
ورود سرمایه های نامشروع توسط متخلفین و مجرمان و 
متقاضیان پولشویی ،  امکان سرمایه گذاری مناسب و واقعی 

داخلی و بین الملل  را در کشور از بین می برد و دلیل اینگونه 
افراد در گام اول مد نظر قرار دادن و  پنهان نمودن مبداء و 
منبع غیرقانونی پول و گام دوم عدم تمایل به سودآوری  از 
باب سرمایه گذاری ) ظاهری  صورت پذیرفته ( میباشند ، 
به دلیل آنکه  سود آوری و بهره بری برای آنها ، از اهمیت 

کمتری برخوردار است،
اینگونه افراد بیشتر اوقات وجوه و سرمایه خود را در جاهایی 
سرمایه گذاری نموده که دارای توجیه اقتصادی نبوده و به 
تبع  باعث کاهش بهره وری سرمایه، اتالف  و به هدر رفتن 
منابع، تسهیل و تسریع فساد مالی داخلی و پیرو اینگونه 
سرمایه گذاری  موجب افزایش نرخ جرایم می گردند؛ با 
بیان دیگر هنگامی که که تمایل به سرمایه های حاصل شده 
از راه های غیرقانونی ازدیاد یابد، این سرمایه ها به سوی 
سرمایه گذاری هایی که از آنها به سرمایه گذاری های عقیم 
تعبیر می شود سوق یافته و در نتیجه  افزایش فساد مالی  یا 
همان پول شویی باعث کاهش درآمد دولت و افزایش نرخ 
مالیاتی و پیرو آن پایه مالیاتی کاهش می یابد؛ با بیان دیگر 
این گونه دولت ها تنها از کسانی مالیات دریافت می کند 
که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی 
نیستند جز طبقه کارمند و کارگر اجتماع؛ چرا که مالیات 
آنها پیش از پرداخت حقوق کسر و بدین وسیله، اختالف 

طبقاتی هر روز شدیدتر و بیشتر خواهد شد.

آثار و پیامدهای منفی پولشویی
به قلم: سعید يکتائی )کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مدرس بانک_حقوق(

 به قلم : حمید عباسی  )کارشناس و مشاور بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد (

به قلم : دکتر الله کرم  لیراوی )فعال اجتماعی و فرهیخته فرهنگی(

به قلم : ��میالد احمدی )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،�� کنش گر سیاسی، اجتماعی،فرهنگی(

مترجم: اعظم قنواتی ) کارشناسی ارشد مترجم زبان انگلیسی(

 به قلم : فرخنده محمدی ) دانشجوی کارشناسی ر وانشناسی عمومی، نمايشنامه نويس(

قسمت سوم

پایان ادامه دارد...

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

باید این روزهای پایانی  دولتمردان  علی االصول  دولت، 
روی تخت های چوبی به پشتی ترکمنی دستباف، تکیه 
بزنند، پاهایشان را دراز کنند، چای قندپهلو را در نعلبکی 
بریزند و شادمان از اونچنون رونق اقتصادی که به وجود 
به  اینکه  سانتریفیوژ،  و  اقتصاد  چرخ  چرخیدن  آوردند؛ 
قول جهانگیری هیچ کس گرسنه سر به بالین نمی گذارد، 
هیچ کس به یارانه 45 هزارتومانی نیاز ندارد و ...  به مردم 
وامانده در صف مرغ و روغن وصف های احتمالی پرتقال و 
سیب بنگرند و سرمست از همه دستاورد چایشان را با صدا 
هورت بکشند! اما دوستان به این مقدار دستاورد راضی 
نیستند و معتقدند تا لحظه آخر باید برای آبادانی مملکت)!( 
زدن  زور  از  دست  لحظه ای  نیستند  حاضر  و  کرد  تالش 

بردارند!
اآلن هم گیر داده اند به ماجرای FATF و تا قورچ ماجرا را 

درنیاورند ول کن معامله نیستند! نمونه اش همین خانم فریال 
مستوفی عضو اطاق بازرگانی ایران که معتقد است پیوستن 
به FATF از نان شب واجب تر است نه ببخشید از لغو تحریم ها 
مهم تر است! چراکه  بسیاری از مسائلی که فعاالن اقتصادی با 
آن مواجه اند، ناشی از نپذیرفتن استانداردهای FATF است. 
در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، سخت، 
با تأخیر و با هزینه باالیی انجام می شود که ناشی  از نپذیرفتن 
استانداردهای FATF است که با محدودیت در روابط بانکی 
بین المللی، هزینه مبادله را افزایش داده؛ بنابراین انتظار 
می رود با تصویب لوایح، شرایط برای فعالیت های اقتصادی 

بین المللی تسهیل شود. ) روزنامه آرمان ملی(
برادر من ... خواهر من ... چهارتا کار هم بگذارید برای دولت 
بعد! کجا نوشته شده که همۀ کارهای سخت را شما انجام 
دهید. انصاف نیست که این دولت بالتشبیه زور بزند، برجام را 

احیا کند، سایه جنگ و قحطی را از سر مردم بردارد؛ پول های 
بلوکه شده را به مملکت بازگرداند؛ کرونا را ضربه فنی کند؛ 
تحریم ها بردارد؛ واکسن خریداری کند؛ ارزش پول ملی را 
بازگرداند و هزار راه رفته و نرفته را با دیپلماسی و ارتباطات قوی 
طی کند، بعد دولت جدید بیاید و پزش را بدهد و کاری برای 
انجام دادن روی زمین باقی مانده نباشد! اگر مسئوالن بعدی 

از کم تحرکی زخم بستر بگیرند، چه کسی پاسخگوست؟!
حاال گیریم چهار جای مملکت صف مرغ و روغن و صف 
به فرموده  پرتقال هم تشکیل شده که  و  احتمالی سیب 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از 

بی فرهنگی مردم است!
علی ای حال ضمن تقدیر و تشکر از مسئوالن باید عنوان کرد 
که با توجه به تغییر ذائقه مردم در سال های اخیر و وابستگی به 
شرایط بحرانی و دغدغه های مختلف، از دوستان درخواست 
به FATF را  این چند روز آخر، پیوستن  می گردد عجالتًا 
بی خیال شوند و فکری به حال صفوف به هم فشرده مرغ و 
روغن و کرونای ناشی از این داستان کنند! FATF فرار نمی 

کنه، خیال تان تخت!

FATF و صفوف به هم فشرده مرغ!
به قلم: وحید حاج سعیدی؛ )روزنامه نگار و طنز نويس(


