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صدای پرطنین مردم استان بوشهر

اسیر  شدن در  دام  فضای  مجازی   بی حوصلگی در کتابخوانی 
را به دنبال دارد

بی اقبالی و سردی نسبت به کتاب و کتابخوانی میان جوانان از ابعاد و 
عوامل بسیاری برخوردار است. هر کوششی در این میان برای شناسایی 
این عوامل، گشاینده راهی خواهد شد که بتوان چاره های مؤثری برای 
رشد کتابخوانی جست و جو کرد. مهم آن است که نباید جامعه فکری 
و روشن فکری سپر بیندازد و از چاره جویی عقب بنشیند. جوانی که 
غرق در بازی های رایانه ای و رسانه هایی مانند وایبر و واتس آپ و امثال 
آن است و کارش در کاربرد این وسایل از تفریح و سرگرمی فراتر می رود 
و به نوعی از اعتیاد و دلبستگی و اشتغال دائم بدل می شود، دیگر یک 
کاربر عادی محسوب نمی شود. چنین فردی در جبر و رسانه های مجازی 
اسیر می شود و منطق آنها ذهن مصرف کننده را شکل می دهد.سرعت 
خواهی و تنوع طلبی ذهن کاربر، قدرت تخیل و توان بازسازی استدالل 
و دنبال کردن یک موضوع منسجم در زمانی نسبتا بلند را دچار رکود و 
فرسایش می کند. کاربر معتاد به تجهیزات و رسانه های دیجیتالی در برابر 
رسانه کتاب تنگ حوصله است و کتاب برایش جذاب نیست.                                                                           
اگر چنین شخصی مجبور به تحمل فضایی مانند رسانه کتاب باشد، 
دچار خواب آلودگی و خمیازه می شود. یعنی ارتباطش با محیط کتاب 

قطع می شود.                   
فضاهای مجازی چالش مهم عدم کتابخوانی هستند

فواید کتابخوانی از تمدن های بشری گذشته تا به امروز مطرح بوده است 
و چالش مهمی که امروزه با آن مواجه هستیم بحث تکنولوژی های جدید 
و فضاهای مجازی است. فضاهای مجازی جانشین کتاب ها شده اند وبا 
ورود به قرن جدید و آمدن گوشی ها و سایر لوازم دیجیتال، بشر از سمت 
کتاب و مطالعه روی برگردانده است و استفاده از اینترنت مهمترین علت 
کاهش سرانه مطالعه در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است.                                                                                                             
فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی اعتیاد آور است و اطالعات را به 
شکل یک قاب و فریم در اختیار افراد می گذارد و منسجم و هدف دار 
نیست.در سیستم سنتی کتابخوانی فرد انتخاب می کند و سپس در 
کتابخانه ها به دنبال کتاب مورد نظر می گردد و در این مسیر اطالعاتی 
را به دست می آورد که با تعمق بیشتری همراه است.باید تدابیر کلی 
اندیشیده شود تا سنت کتاب و کتابخوانی به فراموشی سپرده نشود و 

فرهنگ کتابخوانی بیش از پیش ترویج یابد.     
امروزه افراد با ورود به اینترنت با انبوهی از اطالعات و در واقع انفجار 
اطالعات روبرو می شوند و این انبوه اطالعات باعث می شود انتخاب برای 
فرد سخت شود و تعمق الزم و کافی را نداشته باشد. امروز اطالعات ما را 
هدایت می کنند و با خود پیش می برند و افراد خیلی انتخاب ندارند در 

واقع اطالعات متنوعی جلو چشم خواننده رژه می رود.         
فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی اعتیاد آور است و اطالعات را به 
شکل یک قاب و فریم در اختیار افراد می گذارد و منسجم و هدف دار 
نیست.در سیستم سنتی کتابخوانی فرد انتخاب می کند و سپس در 
کتابخانه ها به دنبال کتاب مورد نظر می گردد و در این مسیر اطالعاتی 
را به دست می آورد که با تعمق بیشتری همراه است.باید تدابیر کلی 
اندیشیده شود تا سنت کتاب و کتابخوانی به فراموشی سپرده نشود و 

فرهنگ کتابخوانی بیش از پیش ترویج یابد.                     

واگویه های کتاب

قسمت چهارم

مدیریت تربیت، آموزش و پژوهش پایگاه 
دریایی بوشهر

ادامه دارد...

کشورهای مترقی دنیا زمانی که فهمیدند، تنها اتکا به 
بخش دولتی چیزی جز عقب افتادگی برای کشورشان 
ندارد، با تمام قد به توسعه و حمایت از بخش خصوصی 
و نهادهای مردم نهاد پرداختند و این را نه یک شعار 
بلکه یک واقعیت در تمام بخش های اداری و جامعه،  
ساری و جاری کردند. و چه زود به آن اهدافی که برای 
ترقی و کمال و خودکفایی یک کشور بود دست یافتند 
به نحوی که در کوتاه ترین مدت در تمام علوم پیشرفت 
های شایانی کردند و به تحوالت شگرفی دست زدند و 
توانستند به عنوان کشورهای پیشرو و مستقل عرض 
اندام کنند و د رتمام محصوالت حاصل نبوغ بخش 
های مردم نهاد و بخش های خصوصی در جهان ، 
پیشتاز شده و دیگران را در محصوالت خود نیازمند و 
وابسته خود بگردانند. کشورهای پیشرو که تقریبا در 
اغلب علوم و محصوالت حرف اول را زده اند و دنیا را 
به دهکده ی جهانی نزدیک کرده اند، زمانی توانستند 
به این مهم برسند که دست تشکالت و گروه های مردم 
نهاد را در تمام عرصه ها باز گذاشته و از نظرگاه مختلف 
آن را حمایت کردند تا آنها هم بتوانند دولت و جامعه را 

حمایت و به پیشرفت مورد لزوم ، برسانند.
تشکالت مردمی اگر بخوبی حمایت و نظارت شوند  
می توانند اغلب استعدادهای بالقوه و نبوغ نهفته و 
پتانسیل های راکد را به حرکت و فعلیت برسانند و این 

به نفع کشور و تعالی یک ملت با هویت مثل ایران است.
 - هخامنشیان  دوران  گذشته)  اعصار  در  ما  ترقی 
اشکانیان- ساسانیان( را وقتی بررسی می کنیم ، می 
بینیم این مردم هستند که حرف اول را میزنندو در تمام 
امور سهیم هستند و مورد احترام و مذاکره ی راستین  
، دولت ها فقط برنامه ریزی و سازماندهی را انجام می 
دهند، مردم حرف اول و آخر را می زنند. اینست که 
در مسائل نظامی، فرهنگی، ادبی، صنعتی، هنری، 
کشاورزی و غیره در جهان آن روز حرفی برای گفتن 
داشتند  و امروز دنیای غرب و کشورهای مترقی  آن راه 

ها را می پیمایند .
به دنبال همین اهداف در شهرستان هندیجان که یکی 
از شهرستان های تاریخی ، فرهنگی استان خوزستان 
است تشکل مردم نهادی به نام » فرهنگستان« توسط 
عده ای دلسوز به حال شهرستان و افراد دغدغه مند  
و عالقه مند به رفع بیکاری و  کاهش مشکالت در 
شهرستان به صورت خودجوش ایجاد شد که تا کنون 
با دست خالی توانسته است اقدامات مفیدی را در 
سطح شهرستان انجام دهد که در نوع خود کم نظیر 
بوده است. و جالب اینکه تا کنون خدمات آن انعکاس 
داده نشده  واال در بعضی جهات به عنوان الگو مورد 

توجه قرار می گرفت 
الزم است به عنوان مطلب تکمیلی بیان شود در ۱۴ 

فروردین ۱۳۸۴ در زمان فرماندار وقت آقای طاهری 
افق ده ساله  بزرگی تحت عنوان» همایش  همایش 
هندیجان« با دبیری استاد حسین احیایی گذاشته شد 
و در همان سال بود که توسط بعضی از فرهیختگان ، 
 « نام  به  اجتماعی  فرهنگی  تشکل  یک  ایجاد  فکر 
فرهنگستان« پایه گذاری  شد و این فرهنگستان با 

تعداد معدود فعالیت خود را آغاز کرد.
و بعد از آن با حکم و ابالغ فرماندار دیگر» جناب جعفری 
نسب« این تشکل منسجم تر فعالیت فرهنگی، خیریه و 

ادبی خود را در زمینه های مختلف سامان داد.
سال ۱۳۹۶ بود که مدون و منسجم هیات امنا و گروه 
مشاورین خود را شکل داد که این گروه به شرح زیر 
فر ۳(  لیراوی ۲( منصور رستمی  اله کرم  است: ۱( 
غالمرضا دریایی ۴( ابراهیم قنواتی ۵( غضبان دنیاری 
حسین   )۸ روستایی  غالمرضا   )۷ عبادی  بندر   )۶

احیایی ۹( سید رضا مستطابی ۱۰( حسن رحمانی
ماهانه توسط هماهنگ کننده ی  امور جلسات  که 
توانای فرهنگستان جناب مهندس غالمرضا دریایی 
و دبیر کنجکاو فرهنگستان: جناب مهندس منصور 

رستمی فر انجام می گیرد.
این فرهنگستان توانسته تا کنون قریب ۴۰۰ نفر از 
فرهیختگان فرهنگی، اجتماعی ،بهداشتی، اقتصادی 
، علمی ، سیاسی و غیره را در بطن تشکیالت خود از 

آقایان و خانم ها جای دهد.
برخی از فعالیت های این فرهنگستان که در این مدت 
برای شهرستان بدون هرگونه چشمداشتی و در راستای 
کمک به گوشه ای از کشور عزیزمان ایران انجام شده 

است به شرح زیر  آورده میشود : 
ـ تاسیس رسمی در مهر۱۳۹۴ ۱

ـ برگزاری قریب ۵۰ جلسه ی مفید توسط اعضا ی  ۲
فرهنگستان با ضیافت ناهار ویاشام که ۳ جلسه آن 

درزمان بیماری کرونا از طریق وبینار برگزار گردید
ـ فعالیت درعرصه اجتماعی ازجمله  ۳

ـ کمکهای نقدی و خرید نوشت افزارهای باکیفیت 
هرساله به دانش آموزان منطقه

و  و درمان ،هماهنگی  بهداشت  همیاری درعرصه  ـ 
جهت  تخصص  فوق  هندیجانی  ازپزشکان  دعوت 
حضور دربیمارستان و خدمات افتخاری و رایگان به 

مردم
ـ ارتباط تنگاتنگ با شبکه بهداشت و درمان و جلسات 
متعدد با رئیس شبکه بویژه ریاست محترم دانشگاه 

علوم پزشکی جندی شاپور
ـ کمکهای غیرنقدی درقالب بسته های حمایتی دربین 
مردم بویژه اهدایی به کمیته امام و بهزیستی هندیجان 
ـ ارتباط باخیرین خارج ازکشور وداخل جهت خرید 

تجهیزات پزشکی وبیمارستانی 
به پزشکان  توان  و کم  بیماران بی بضاعت  معرفی  ـ 

جهت پیگیری درمان و عمل های رایگان
ـ فعالیت های فرهنگی ۴

ـ تاسیس دوکانال واتس آپی فرهنگستان هندیجان 
برای اعضا و یک کانال اینستاگرام بنام فرهنگستان 
هندیجان جهت استفاده عموم در حوزه مردم شناسی 

ومیراث فرهنگی 
ـ فعالیت های چشمگیر ادبی در زمینه معانی ۶۰۰۰ 
ـ آداب و رسوم ـ  ـ آیین ها  ـ متل ها  ـ شعر  واژه فولکلور 
ـ اعتقادات و  جشن ها ،  عروسی ها مهمانی ها و اعیاد 

ـ دینداری و مذهب باورها 
ـ تجلیل وتقدیر از ناموران و بزرگان قدیمی منطقه ۵

6_  همکاری و حمایت  در عرصه انتخابات که دراین 
اخیر شورای شهر، عضو  فعال  اعضا  از  نفر  راستا ۲ 

پرتالش فرهنگستان هستند 
)جناب مهندس محسن شعبانی

جناب دکترامیرعباس غزالی(
با  ـ   ۹ مورد دعوت و برگزاری جلسه های رسمی  ۷
نمایندگان منتخب مردم در مجلس و بیان انتقادها ، 
کمبودها ، نارسایی های منطقه، نظرها ، پیشنهادات و 

راهکارها به نمایندگان مجلس شورای اسالمی
ـ ۵ مورد جلسه های رسمی اعضا با فرماندارهای  ۸

محترم
ـ برگزاری اعیاد و آیین ها بویژه آیین زیبای جشن یلدا  ۹

برای عموم
کوه  بویژه  صبحگاهی  های  ورزش  برگزاری   _¬10
پیمایی وصحرانوردی برای اعضا و تشکیل تیم مینی 

فوتبال وشرکت درمسابقات
11_ هویت وریشه یابی واژه های کهن فولکلور منطقه 
فرهنگستان  ازاعضا  قائدی  دکتر  توسط  هندیجان 
و اشتراک آن در فیس بوک و اینستاگرام ) اسم پیج 

اینستاگرام بنام مجید قائدی( جهت استفاده عموم
12_ تشکیل کارگروه ها

خوشحالیم که این فرهنگستان به عنوان یک تشکل 
و  شهرستان  مردم  جدی  اقبال  مورد  جوش  خود 
باالخص جامعه جوانان و بانوان قرار گرفته و خدمات 
مفید همه جانبه ی خود را با ذوق و جدیت  برای تمام 

اقشار جامعه در شهرستان هندیجان ادمه میدهد 
فرهنگستان  رییس  لیراوی   کرم  الله   - احترام  با 

هندیجان
۰۹۱۷۳۷۷۹۳۲۸

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

از مراسم وآیین 
های سال نو چه 
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به نام مقام متعال
با چالش  رو  پیش  در مسیر  ما  مطمئنا همه 
های متعددی روبرو می شویم، بعضی از آنها 
تاثیر  و  عمیق  تعدادی  اما  زودگذر  و  سطحی 
به مسائل  نگرش عمیق  اگر  باشند.  گذار می 
داشته باشیم، کند و کاو در اتفاقات و رسیدن 
به روابطی جالب بعنوان یک »چالِش منحصر 
بازگو  و  قرارداده  تاثیر  تحت  را  شما  فرد«،  به 
کردن آن موجبات روشن کردن اذهان عموم را فراهم می نماید، 
یکی از این چالش ها مربوط به یک *موسسه آموزشی عمومی 
غیردولتی*  بوده که ورود عنصرهای نظارتی و حراستی را می طلبد 
و آن این است که چگونه می شود یک »موسسه آموزشی  عمومی 
غیردولتی« نسبت به گروهی خاص ارادت  داشته، کارکنان فعال 
خود را کنار زده یا موجبات انصراف ایشان را فراهم آورده، بجای 
ایشان وابستگان سببی و نسبی تنی چند از مسئولین ارشد استانی 
)فعلی و اسبق و گاها چند شغله( را مشغول فعالیت نموده، صرفا 
جهت کسب امتیازاتی کاربردی اعم از: در اختیار گذاشتن امالک 
آن  به  درآمدزا  های  فعالیت  ارائه  ی،  دیگر  مجموعه  به  متعلق 
مجموعه در قالب قراردادهای متعدد و سایر اموری که خارج از عُرف 

بودن آنها نیاز مند بررسی مجدانه می باشد.
آزاد  نیروهای خود  انتخاب  البته که مجموعه های غیردولتی در 
امتیازات   ارائه  قالب  در  وابستگان  جذب  که  زمانی  اما  هستند، 
متعدد باشد، آنگاه نیازمند ورود نهادهای نظارتی و برخورد می 
باشد، چرا که مسئول مربوطه بایستی برآورده کننده نیازهای عامه 
مردم باشد نه مجموعه ای که همسر و اقوام همسر ایشان را به کار 
گمارده است، از آنجایی که موضوعات مربوطه با مسئولین نظارتی 
و حراستی درمیان گذاشته شده است امید آن می رود که نظارت، 

بررسی و برخوردهای صریح ایشان در دستور کار قرار گیرد.

ناگفته های اعیونی
سخن مدیرمسئول

 مریم کریم پور 
)کارشناس امور فرهنگی(

1

بازپس گیری این ملِک متعلق به شهرداری در دستور کار قرار گیرد

مهران سلطانی نژاد 
مدیر مسئول

34

اگر در دوران کرونا بیمارستان 
ها خط مقدم مبارزه بوده اند، 

برای پسا کرونا سازمان بهزیستی، 
موسسات فرهنگی - هنری و 

سایر عوامل مرتبط بایستی جبهه 
ساماندهی روحی مردم باشند

سهیال ملک محمدی:
)فرهیخته فرهنگی(

دولت ها از یک سو منشاء ایجاد 
آلودگی می باشند و از سوی 
دیگر بنا به وظایف حاکمیتی 

خود، مسئولیت حفاظت از محیط 
زیست را برعهده دارند

مهدیه پورعلی:
)کارشناس ارشد حقوق خصوصی(

4



ایمان  با  امروز 
کامل به وجود پروردگارمان مرزها و محدودیت 
های مسیر حرکت قطار سفر زندگی را حذف 
نماییم  و سرعت گام هایمان  را فزونتر بسازیم و با 
توکل  به او که قادر مطلق بر همه امور است روبه 

جلو حرکت کنیم.
نیک بدانیم  که او همواره با ما است و مارا  هدایت 

می کند 
خداوندا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم.

آموختم در سفر زندگی هیچ عیب و زشتی ایی 
وجود  کردن  اشتباه  یا  و  بودن  پذیر  آسیب  در 
ندارد انسان بودن شامل سر به هوا بودن و زمین 
خوردن هم می شود چه عیبی دارد وقتی یک 
کودک زمین می خورد چه با خنده چه با گریه 
باالخره بلند می شود و چند لحظه بعد کاماًل از 

یاد برده که اصاًل زمین خورده بود چگونه زیرا او 
خالصانه و صادقانه خودش است و بدون سرکوب 
و سانسور خود را بروز می دهد آنچه باید آموخته 
شود خیلی طبیعی و آرام آرام آموخته می شود و 
کودک هیچ بار اضافه ای را در درون خود حمل 
نمی کند پس در هر لحظه کامال رها و سبک بال 
است و آگاهیش را با سرمستی گسترش می 

دهد.
فرزندانم همسفران نوری کودک وار باشیم. شناور 
بودن و جاری شدن با رودخانه ی هستی پاداش 
بزرگی دارد و آن رهنمون شدن به اقیانوس است، 
طبیعی  بودن  خویشتن  دارد  جایزه  خندیدن 

بودن و راستین بودن پاداش بزرگی دارد.
اگر متوجه ارزش وجود خود و حقیقت این سفر 
که نامش زندگی است شویم در این لحظه بی 

و خواهیم  خندید  بود  دلیل مسرور خواهیم  
سعادت بزرگیست که شادی و انرژی را از هیچ 
دریافت کنیم  و صرفا بخندیم برای خندیدن برای 
بودن برای اینکه در این لحظه زنده هستیم این 
آرزو می کنم  از عمق وجودم  است  غایت  خود 
که در سال جدید زندگی و جهان تک تک ما و 
عزیزانمان به سوی رهایي از اسارت ها همراه 
به  دلتان   حال  و  شود  متحول  شدن  سبز  با 
در  که  می کنم  آرزو  برسد  حال ها  احسن ترین 
تمام روزهای پیش رو حال خودمان و حال جهان 

درون وبیرونمان خوب باشد.
آرزو می کنم سالمت بمانیم در روح وجسم، آرزو 
در گذشته ها جا  تلخ گذشته  روزهای  می کنم 
بمانند و جز یاد و خاطره ای برای عبرت چیزی 

از آن ها باقی نماَند.
آرزو می کنم بیفتد برای تک تک ما تمام اتفاقات 
خوبی که سال هاست آرزوی افتادنشان را داریم  
به  بمانند که الیق اند  آدم هایی در زندگیمان  و 

حضور و لبخندهای ما »آمین آمین آمین «.
آرزو می کنم شادترین و بدون تشویش ترین روزها 

را پیش رو داشته باشیم. 
آرزو می کنم آدم های خوب تری شویم و جهان 

جای زیباتری شود برای زیستن...
که  وقتی  زودی  به  ببینمتان،  می کنم  آرزو 
تلخی ها تمام شده اند و با لبخند و آرامشی عمیق 
این حضور و دیدار سراسر عشق باشد در میان 
قدم  دلواپسی  بهاربدون  کوچه های  سبزترین 
بزنیم در حالی که آفتاب دارد بی منت می تابد 
شاخه های سبز با نوازش ِ دستان باد می رقصند 
و صدای گوینده ی رادیو در تمام خیابان پیچیده 
که دارد بدون وقفه از خبرهای خوب می گوید و 
آدم ها در گوشه گوشه ی شهرجشن شکرگزاری و 

لبخند می گیرند.
آرزو می کنم امسال سال ما باشد

سال همه ی ما... آمین

ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفته!
نمی دانم شاید هم سکوتی مرگبار است که قلمم 

یاراِی نوشتن ندارد.
وقتی به پشت سرم نگاه می کنم، گذشته ی تلخم 
را می بینم که سایه انداخته روِی زندگی ام و وقتی 
به روبرویم نگاه می کنم آینده ی تاریک و مبهمی 
را می بینم که مثِل عالمت سؤال برایم رعب انگیز 

است.
دامن  آدم ها  همیشه  چرا  نمی دانم  من  خدایا 

می زنند به این همه تنهایی و غفلت؟
چرا نمی خواهند ببینند که خیلی وقت ها کسی 
کنارشان هست که می تواند آن ها را از این اسارت 

دربیاورد؟
اما...

اما باز هم پناه می برند به قفس...
قفسی که جز اسارت و تنهایی، چیزی برایشان به 

همراه ندارد!
خدایا چرا ما آدم ها باید وقتی همه هستی مان، ُپر از 

اسارت شد به فکر آزادی بیفتیم؟

چرا باید وقتی ثناگوی تو بشویم که 
دیگر راهی برای امتحان نداریم؟

اگر از همان ابتدا که زنجیر اسارت  
می بافتیم یادت می کردیم آن وقت 
راهمان  سِد  مشکل  این همه 

نمی شد و این همه زخم برنمی داشتیم!
کاری تر  می شوند  کهنه تر  هرچه  که  زخم هایی 

می شوند...
همه  باوجوداین  چرا  نمی دانم  هم  باز  خدایا  اما 

سهل انگاری هرگاه صدایت می کنم طلبکارانه:
خداااا...

جانم! صدایم می کنی...
و چنان دستم را می گیری که انگار جز من هیچ 

بنده ای نداری!
از  من  که  می گشایی  برایم  را  آغوشت  طوری  و 

این همه... فقط پناهنده تو می شوم!
چه خوب که هستی و من را در این تنهایی و غربت 
و  دلشکسته  سخت،  که  را  من  نمی کنی...  رها 

غمگینم!
اعظم بلوری)فعال فرهنگی(

از  کودکی؛یکی  ایام  در  زمانی  می آید  یادم 
چهارفصل را بیشتر از بقیه دوست داشتم فصلی 
که روزهایش بسیار بلند و طوالنی بودآنقدر بلند که  
می شد هزار کار انجام داد و برای فردا منتظر ماند 
فصلی که هیچ کس در خانه دلتنگ نبود فصلی که 

در آن غم گذشته و آینده را نمی خوردم 
اما اکنون سال هاست که آن فصل را گم کرده ام. 

این  نمی آید  یادم  می کنم  فکر  چه  کنید هر  باور 
فصل خوب کدام یک از این  چهار مرحله مختلف 
گردش خورشید بود و یا الاقل به کدام یک بیشتر 

شباهت داشت 
این بود که چنین  بود  برایم واضح  اما چیزی که 
واقعه ای بدون هیچ شکی وجود داشت ؛ولی گاهی 
هم شک می کنم که حتمًا خواب کودکی و رؤیای 
جوانی بوده ؛ اگر نه مدار خورشید و گردش زمان 

که عوض نشده
از همه تلخ تر و کشنده تر اواخر زمستان بخصوص 

اسفندماه است
هر چه فکر می کنم سابقه تاریخی این غم تلخ را 

پیدا نمی کنم اما به محض رسیدن 
اسفندماه دلم آن چنان می گیرد که 
گویی همه درهای عالم را بروی دلم 

بسته و قفل کرده اند.
این غم همچنان تا اواخر اردیبهشت 
خودش  اوج  به  خرداد  اواسط  و 

می رسد 
نمی دانم بیچاره بهار یا بیچاره من که

هرگز از آن به خاطر این غم جان سوز و بی درمان 
چیزی نفهمیدم

دو  می کنم  زندگی  که  جزیره ای  در  خوشبختانه 
فصل بیشتر ندارد 

تابستان و بهار هیچ جای تعجب ندارد 
یک فصل همیشه بهار و یک فصل که چند ماه گرم 

و شرجی
معلوم شد که درد من از گرما و بهار نیست؛فرشتگان 

موکل روزهای اسفند 
کینه دیرینه را در دیار غربت هم از یاد نمی برند

هفته اول اسفند است و این غم همچنان به دلم 
چنگ می زند...

بتی کبیری)فعال فرهنگی(

عقیلة العرب

عالم که معتبر از موی زینب است
روشن دو دیده اش از روی زینب است

از طاق آسمان بر یمن مقدمش
گر نفخه ای رسد از بوی زینب است

هر سو که بنگری انوار معرفت
تا هست جملگی از کوی زینب است

اعجاز عیسوی، ملجا، وفا و صبر
تا بوده آمده از سوی زینب است

نورالهدی بود حسنی چو کبریا
اینها عجایبی از خوی زینب است

 اعظم قنواتی

 سالی که اسمش آمده بی رسم 
سالی که قرنش را فدا می کرد 

»سال هزار و سی صد و هیچ« است
سالی که مرگش را صدا می کرد 

نوروز ما با مرگ تزیین شد 
دیگر بهار از زندگی خالی است

این سفره های »هفت سین« از  سین
خالی شد و مشغول غسالی است

این سایه ی شومی که افتاده 
روی زمین، بدجور دلگیر است 

می بلعد انگاری تمامم را
 دنیای من با سایه درگیر است 

له شد تمامم زیر پای درد
بین تنم با سایه ها جنگ است 

پیچیده ام با درد، دردم را 
چون که نفس های جهان تنگ است

دنیا شبیه توده ای بدخیم 
با نا امیدی ها دلش پر شد

هی پشت هم از دست می رفتیم
انگار با گریه، زمین ُسر شد

از انتهای راه می ترسم 
از حبس هایی که ابد باشد 
این میله های سرد تنهایی 

شاید که از احساس بد باشد 

باید که راه دیگری را رفت ...
باید میان خستگی خندید 

باید در این حبسی که ما را خورد
خود را بغل کرد و... کمی رقصید 

در این حصار سخت دلتنگی 
باید که با طوفان مدارا کرد 

در پشِت بغِض ابِر دلمرده
 خورشید را باید تماشا کرد 

اندیشه ی پایان خوش٫ شوخی است !!
باید جلوی  درد ها سد شد
با کوله باری از امید و عشق

از پیچ و تاب جاده ها رد شد   
منیره سادات ساداتی

دلنوشته 

سالم جانا!
توانستم نظاره گر  از سال ها دوری  باورم نمی شود که پس 

چشمان پرفروغت باشم.
شیرینی لبخندت جانی دوباره به سرمای وجودم بخشید ...

نمیدانم خوابم یا بیدار !
تنت  بوی  خوش  ی  ورایحه  ای  آراسته  قبل  مثل  هنوزهم 

درتمام تنم رسوخ می کند.
می دانی این سال ها چه بر من گذشت؟

لحظه های شومی را در سکوت مرگبار خانه گذراندم.
وتنهایی ام را سخت در آغوش کشیدم.

را  قلبم  که  پلید  و  سیاه  های  کابوس  متوالی،  های  توهم 

دربند می کشید امانم رابریده بود.
آن لباس سرخم را هرشنبه برتن می کردم به یاد همان شنبه 

هایی که برای هردویمان روز عشق بود...
اثرانگشتت روی لیوان شیشه ای باالی تخت  را هیچ وقت 

پاک نکردم.
آوردی درجعبه ی شیشه  برایم هدیه  راکه  آخرین رزسرخی 
ای گذاشتم، تاهرروزصبح به تماشای آن گل سرخ بنشینم!

اما این کار دلیل دیگر ی هم داشت، آن گل بوی خوش تورا 
برتن داشت...

نامه هایی که با روبان قرمز برایم تزیین کرده بودی و هرروز 

آویزان  اتاقم  دیوار  به  ریسه  با  را  فرستادی  می  برایم  صبح 
کردم تا حرف هایت نورامید رادردلم زنده کند.

راستی تاحاال کجا بودی؟
دلتنگ من بودی یانه؟

چرااز تماشای توسیراب نمی شوم؟
+خانم میشه برید کنار!؟

_چی؟
+لطفًا برید کنار، دارم زمین رو طی می کشم.

-آها، بله ببخشید
بازهم توهم بود...

چندساعتی است که به عروسک های چوبی عاشق  پشت 
ویترین که روی صفحه کوکی می چرخند ومی خندند چشم 

دوخته ام وبازهم درفکر تو به سر می برم.
همه می گویند که تو مرده ای اما من باور ندارم بدون من به 

استقبال مرگ رفته باشی...

سکوت مرگبار
دلنوشته

دلنوشته

درمانگاه محله گفته بود باید به درمانگاه مرکز 
کرد  حرکت  آمبوالنس  که  همین  شود  اعزام 

وحشت برگشتن به خانه به جانم افتاد
آه نه دخترم!!!!

پریشان بودم که به یاد موج های پریشان دریا 
افتادم.

خودم را به دل دریا سپردم.
پاهایم عریان، هر موج که می آمد انگشتان 
پاهایم را می بوسید و می رفت طی این رفت 
و آمدها احساس می کردم عاشقش شده ام و 

چقدر آرامم.
روی هر انگشت، دایره ای بادکنک مانند شکل 

گرفته بود که حواسم را به خود پرت می کرد
پاهایم  دریا دور شوم  کنار  از  نداشتم  دوست 
رمق جدایی نداشت تمام جانم به موج های 
دریا چنگ می انداخت تمام وجودم در موج 

های دریا غرق می شد.
و  بود  دلچسب  آفتاب  همین  زندگی  کاش 

همین دریای مواج
دست هایم را از ماسه های دریا پر می کردم و 

آرام از دستانم ریزه ریزه ماسه رها می شد
موج موهایم با تابش نور آفتاب سر می خوردند 

درون آب.
با دستهایم سیلی می زدم بر دهان کف کرده 

دریا تا دق و دلی هایم را با او قسمت کنم.
خود را به دست لحظه های آرامش سپرده بودم 

که ناگهان صدای پسربچه ای دنیای آرامم را به 
التهاب کشید

از جایم بلند شدم.
شن و ماسه های عاشق را از تنم تکاندم

داد میزد خانم خانم بیایید؟!؟!؟! 
با بی حوصلگی به دنبال پسربچه راه افتادم

چه اتفاقی افتاده است؟!؟! 
با بچه ها مشغول بازی بودیم که صدای تلفن 

شما را شنیدیم، 
 آمدم خبر دهم!!!! 

دخترم ده بار زنگ زده بود!!!  
نگران بودم از ماجرا باخبر شده باشد تا می 
آمدم با او تماس بگیرم تشویشی ذهنم را به 

خود می پیچید
کل وجودم اضطراب بود و نگرانی

بعد از کلی کلنجار رفتن تماس گرفتم
سالم دختر نازم!!!!

همزمان اشکهایم را از گوشه چشم پاک می 
کردم

منتظر بودم او حرفهایش را کامل بگوید 
نفسم در سینه حبس شده بود

مامان جون کجا بودی؟؟؟ 
نفس راحتی کشیدم

مطمئن بودم هنوز بی خبر است
عزیزدلم در حال رانندگی بودم صدای تلفن را 

نشنیدم،

چشمانم پر از اشک شده بود
تلفن را انداختم روی صندلی ماشین،

قصد حرکت داشتم که تلفن باز زنگ خورد
برادرم بود که همراه پدر با آمبوالنس به مرکز 

رفته بود
در مورد وضعیت پدرم حرف می زد 

خداروشکر مشکل خاصی پدر را تهدید نمی 
کند در حال برگشتن هستیم.

داشتم  دلهره  شوم  خوشحال  اینکه  از  بیش 
من  دلخوشی  برای  فقط  و  باشد  دروغ  مبادا 
حرفی زده یا خدایی نکرده امکانات ضعیف 

دامنگیر ما شده باشد.
خودم را زود به خانه رساندم

از وابستگی دخترم به پدر خبر داشتم
دیدم پدرم در کنار دخترم بچه شده بود و با او 

بازی می کرد خنده از لبانشان محو نمی شد
حال پدر خوب بود 

روحیه خوب مثل همیشه پر انرژی
همه جمع بودیم 

کاش همیشه همینطور باقی می ماند
همین لبخند همین نگاه شاد 

سرود  قشنگترین  هایمان  خنده  صدای 
عاشقانه سال می شد

دستانم خراشیده بود در این سن و سال کم 
ولی خالی تر از آن بود

که به سمت یک درمانگاه خوب روانه شوم
بعد از فوت همسرم پدرم تنها تکیه گاه ما بود

برای بهبود وضع پدر هر روز او را به کنار همین 

دریا می آوردم تا درد کمرش تسکین پیدا کند
آرام می شد.

حاال دریا شده بود آرام دل همه ما 
یک روز کنار دریا پدر نتوانست آب را در آغوش 

بگیرد
شاید دردش فراتر از حرف های درمانگاه محله 
بود دریا هم آن روز عجیب دهن کجی می کرد

غوغای کدام درد را در دلش گنجانده بود موج 
هایش را به صخره می کوبید

نمی دانم چه بود
ولی روز خوبی نبود

روزها گذشت و من برای یک ماموریت کاری به 
استان مجاور آماده شده بودم

دخترم را در خواب بوسه باران کردم
دستان پدرم را بوسیدم و روانه شدم

تا شب کارم طول کشید
از خانه بیخبر 

ولی مطمئن بودم کنار هم خوشحالند
صبح زود برگشتم

در راه عروسک های خوشگلی را دیدم یکی را 
به نیت دخترم کادو کردم

نزدیک شهر همه راه ها بسته بود
همه جا ویران

گردوخاک همه جا را گرفته بود
صدای آژیر بلند بود

و مردم در حال دویدن به این طرف و آن طرف 
بودند

نه صدای خنده ای بود نه صدای درد کشیدن 
های مخفیانه پدر

حاال من بودم و دریایی که همه چیز را برایم 
تداعی می کرد

خاطرات را در آغوشم می گذاشت و مرا غرق می کرد.

»داستان دریا«
به قلم: نگارتوان)فعال فرهنگی(

به قلم: مریم عرب پور)فعال فرهنگی(

جریان مربوط به ساِل قبل هست ولی جزئیات را 
کامال به خاطر دارم.

 یک هفته ای می شد که رفتار همسرم تغییر 
مانند  داشتم  نظر  زیر  را  او  دقت  به  بود.  کرده 
زد،  نمی  حرف  باهام  نداشت،  تمرکز  گذشته 
صبح کمدش رو باز می کرد و با حوصله کت و 
شلوارهای مجلسی اش رو در می آورد و ِست می 

کرد، دیروزهم کراوات زد.
شب با تاخیر اومد!

 گفتم: کجا بودی؟ 
گفت: سلمونی

آخه تو که مو نداری
اه دوروبرشو که باید مرتب کنم.

صبحی ام که تو ادوکلن خودشو غرق کرد و موقع 
خروج از منزل گفت: من امشب کمی دیر میام 

نگران نشو
دیگه جای تردید نبود.

آقا زیر سرش بلند شده.
وقتی رفت جلوی آینه ایستادم انگار چند سال 
پیرتر شده بودم. کاخ رویاهایم ویران شد. یاد ترانه 
ای افتادم اول آشناییمون حرف ها چه شاعرانه 

بود:
نگاه تو، تو چشم من چه پاک وصادقانه بود.

کمی گریه کردم!
نگاهی به وسایل خونه انداختم، حیف از زحمتی 
که برای زندگیم کشیدم، همه بر باد شد همین 
مبل ها رو با چه بدبختی قسط هاشو دادم. تا این 
یخچال بیاد خونه چند ماه قناعت کردم. آقاجانم 
هم چند بار دستشو گرفت نگذاشت زمین بخوره، 

برای عوض کردن فرش ها هم ...
می  کردم  قطع  و  دفتر  زدم  زنگ  عصر  نزدیک 

خواستم مطمئن بشم هنوز اونجاست.
 نه، باید اقدام اساسی کنم زنگ زدم آژانس یک 

چادر مشکی سر کردم با یک عینک دودی وسوار 
شدم.

 گفتم: آقا می تونید ماشینی را تعقیب کنید؟؟
بعله ولی گرون تموم میشه گفتم: مهم  گفت: 
نیست. دقیقًا رفتیم روبروی مغازه ومنتظر شدیم 
نیم ساعت بعد آقا خوشحال وشادمان اومد بیرون.  

گفتم: آقا نگاهش کن اینو باید تعقیب کنی.
راننده گفت: خانم ایشون کیه ؟؟

_ از برادرم کاله برداری کرده سهامشو باال کشیده.
_می خواهم خونشو پیدا کنم.

کله هنوز  بی  میگن  به من  روی چشم  به  _ای 
رانندگی منو ندیدید حرفه ام تعقیب وگریزه.

همسرم از پارکینگ در اومد و حرکت کرد!
ماهم دنبالش ...

خدایا وقتی رسید در خونه زنه چکار کنم؟؟
 جیغ بزنم ؟؟

 آبرو شو ببرم؟؟
 با کیفم زنه رو میزنم!

نه اصال آدرسو یاد می گیرم فردا با یک قشون، 
فامیل میام اینجا.

با گریه به راننده گفتم: وقتی رسید شما می تونی 
آدرس دقیق را بنویسی؟؟

۵ تومن اضافی میدم ای به چشم!
سر چهارراه دوم گمش کردیم.

خیلی عصبانی شدم و داد زدم سرش این جوری 
مامور تعقیب وگریزی؟؟

برگشتم خونه با اشک چشم.
تلفن زنگ زد میترا بود دوست دوران دبیرستان

الو سوری گریه کردی؟؟
ماجرا رو براش گفتم

گفت :وا چرا زودتر نگفتی؟
حالل مشکلت آماده خدمته !منظورت چیه؟

یک دعانویس سراغ دارم.

چیزی  اینکه  کنه  می  زنده  رو  مرده  محشره، 
نیست.

ولی نرخش باالست!
 گفتم: مهم نیست.

پرسید از دخترت چه خبر ؟؟ نمی خواهی بری 
کانادا پیشش ؟

 گفتم: دعوتنامه فرستاده ولی یک مشکلی هست 
که سفارت با ویزام موافقت نمی کنه.

گفت: ان شاءالله برای ویزات هم بعدًا یک دعا می 
نویسه.

فردا ساعت دو بعد از ظهر قرار گذاشتیم، از کوچه 
پس کوچه های عجیب گذشتیم و وارد یک خانه، 

نه ویرانه شدیم!
گفتم: من می ترسم میترا جون!

گفت: خودتو لوس نکن ... 
تو یک زیر زمین نمناک یک پیرمرد کثیف با پیژامه 
تا خانم  بود. چند  رو تشکچه ای سیاه نشسته 
خوشگل و خوش تیپ دورو برش بودند والتماس 
می کردند. یک جعبه کفش پر از پول جلوش بود.
نوبت ما شد یک کتاب در آورد، اسم من، شوهرم، 

مادرم، پدر شوهرم ووو
مشکلمو پرسید و کتابشو باز کرد  گفت: ای بابا 

شوهرت بی وفاست چند تا زن بغیر تو داره
دیگه ضجه می زدم از غصه.

ولی کاری می کنم عاشقت بشه هست ونیستش 
رو به نامت بزنه غصه نخور!

خوب دقت کن ببین چی میگم کاغذ قلم میترا 
آماده بود اشاره کردم بنویس...

۵ تا کله مرغ می گیری
زبان هاشونو در میاری

تف میدی تا سیاه بشه بعد می کوبی می ریزی تو 
بالشش وجیب های شلوارش

لنگه جورابش رو باالی درخت انجیر گره می زنی.
 سه تا دوشنبه عرق گیراشو زیر آفتاب می شوری 

و پهن می کنی
گفتم: چشم 

کلی پول گرفت و اومدیم
برای کله مرغ ده تا فروشگاه رفتیم نبود من نمی 

دونم  این همه مرغ کله شون کجا بود

باالخره یک فروشنده خندید وگفت: پیش اون 
دعانویسه بودین؟؟

گفتم: نه مگه من با شما شوخی دارم میخوام 
مغزشو بدم پسرم امتحان داره قبول بشه

گفت: چرا مغز گوسفند نمی خری گفتم: زیاد 
حرف نزن برو بیار بهت پول بیشتر میدم.

 میترا رفت و من با کله مرغ ها اومدم خونه.
از  با بدبختی تف دادم و  دستکش دست کردم 

حرصم تو جیب کت هاشم ریختم
وقت کافی داشتم زنگ زدم به بچه ها، زری، مریم، 

اکرم و محبوبه که درخت انجیر سراغ دارین؟؟
مریم گفت: مادر شوهرم تو حیاطش داره ولی 

چطوری؟؟؟
 دیگه دیر بود رفتم خوابیدم صبح همسرم که رفت 

عرق گیرهاشو
برداشتم نباید سه شنبه رو از دست می دادم با 
یک لگن گذاشتم تو آسانسور تا آمدم برم باال مدیر 

ساختمون آمد داخل 
گفت: سالم خانم طوفانی کجا ؟

با من ومن گفتم: میخواهم پشت بام را بشویم
با تعجب گفت: باعرق گیر 

آقای طوفانی؟؟
نه اینها رو نمیخواد دیگه
دکمه طبقه خودمونو زد.

گفت: بفرمایید به نظافت چی می گویم تمیز کنه.
اصال کثیف نیست !

اینم نشد خدایا چه کنم؟؟
شب آقا تشریف آورد، رفتم تو اطاقم و درو بستم.

دیگه نمی خواهم ببینمش!
اومد در زد سوری کجایی؟

درو باز کرد و گفت: چرا اخم کردی ببینمت!
 گفتم: به من دست نزن ...

گفت: اینم نتیجه دوست داشتن ما
یک هفته است برای ویزات دارم تالش می کنم 

اوکی شد!
فردا برو سوغاتی هاتو بخر ...

ویراستار : اعظم بلوری

قصه واقعی سوری و دعانویس
داستان کوتاه

به قلم: سوری طوفانی)فعال فرهنگی(
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مژده ِای دل که دگر بار بهاران آمد2
باز دوراِن خوِش وصِل نگاران آمد
سایه ابِر سیه دامِن صحرا بگرفت

ز آسمان اشک فرود آمد و باران آمد
بنگر ساحِل دریا وشِب مهتابی

که در آن گاه نواِی خوِش مرغان آمد
واندران خلوِت شب ساحل و دریا به سکوت

موج ناگه بخروشیده و طوفان آمد
جنگل و دامنه و خّطِه سرسبِز شمال

هرکجا می نگری باغ و گلستان آمد
عقل حیران شود از اینهمه زیباییها
آنچه گفتم همه از قدرت یزدان آمد

مصطفی نیک فرجام

“من”
من اخرین هجای جا مانده شعرم

برگ های وا مانده از پاییز
یا ُمشتی خاکستِر اندوه

در کفه ِی ترازو لبریز
همبسترم شب هایی دلگیر

روزهایم آشفته و غمگین
در سکوتم رازهایی خموش

نفس هایم سخت و دامن گیر
من ُپر از خیال های خامم

آرزویی پوچ و تکراری
دستهایم در انتظاری دور

چشمهای سیاِه پر از خالی
در َسَرم ُصلح زیادی هست

پاهایم ناِی رفتن نیست
سال هاست زیر لب می گویم
لعنت به جهاِن ُشوم و تکراری

سحروفایی 

به قلم: سهیال بدیهیان نجف آبادی)فعال فرهنگی( 

یا لطیف
تقدیم به حضرت امام زمان )عج(

چه احساس تلخی ست این بی پناهی
...

سالمم به تو نوِر تابنده ی قبله گاهی
که می تابی از سمت مکه  طلوع پگاهی

ز فرط فراِق تو روِح شکیبا نداریم
نشستیم این دفعه شاید رسد سر پناهی

بیا ای امیِد دِل شیعه قرنی دگر شد
شنیدیم از این جا گذر می کنی گاه گاهی!
سالم ای که بر وسعت خاک هستی خلیفه

به صف کن برای قیام ظهورت سپاهی
تویی واسطه بین ما و خدا، حضرت عشق

تو َحبل المتیِن دِل خسته در عمِق چاهی
دعا میکنی در نمازت همه شیعیان را

مبادا زند سر ز عشاق تو اشتباهی
تو تنها امیدی ویاریگِر دردمندان

که تسکین دهد غیِر تو مهربان، سوِز آهی؟
بیا یوسِف جان، فراِق تو پایان بگیرد

بینداز بر خْیِل چشم انتظاران نگاهی
کجا خیمه داری مسافر، بگو پر بگیریم

َبنا کن برای دِل شیعه ها بارگاهی 
تویی وارِث َوحی وآیینه ی َمطَلُع اْلَفْجر 

رهایی برای همه مؤمنین از گناهی 
سالٌم علی آِل یاسین امام ِزمانم.. 

تو بر ذاِت حق باوِر اهل ایمان گواهی 

پریوش عصفوری 

بهار، آمده تا جنب و جوش برداریم
شبیه رود پریشان، خروش برداریم

بهار، فصل غزل خوانی پرستوهاست
تازه شدن، در کنار شب بوهاست شروع 

سوار باد، پریدست سمت پرچین ها
دوباره قاصدک آورده عطر نسرین ها

نشسته بر سر هر شاخه، تاجی از گلبرگ
و خاک، زندگي از سر گرفته بعدازمرگ

تمام پنجره ها را، به غنچه باز کنید
دوباره آینه ها را، ترانه ساز کنید

به اتفاق نشستند، شمع و گل باهم
بهار آمد و پروانه های زیبا هم

میان دشت برقص آ مدند و بالیدند
طراوتی دیگر را، به دشت بخشیدند

نشسته ام، به امیدی که یار برگردد
دوباره با بغلی، از بهار برگردد

اکرم  صادقی  
تخلص: آرام

ازتبار مردمان جنوب نبودی ولی عاشق شرجی هوای 
جنوب  و خلیجش بودی ،از خونگرمی و میهمان نوازی 

مردم جنوب می گفتی،از سنگفرشهای تبدارش،از 
نخلهای استوارش،ازچشمهای شوخ وسیاه دختران 

جنوب که پشت نقابشان هم دل می برند!
قلبهای  دستانشان،از  بر  حنای  ازنقش 
مخملیشان،جنوب چه داشت که تو را پابند کرده بود 
تو ربوده  از  بود که دل  ،رمز چشمان دخترانش چه 

بود؟!
داشتی  ام،حق  گشته  را  جنوب  شهرهای  ی  همه 
ودریایش،وچشمهای  برند  می  دل  مردمانش 
هایش  کوچه  کوچه  سنگفرش  روی  دخترانش،بر 

راه رفته ام،برکرانه ی خلیجش قدم زده ام،موهایم را 
به نسیم دریایش سپرده ام،دستانم را به دست زنان 
بر  را  نامت  تا  ام  هنرمند وباتجربه ی جنوب سپرده 

رویش نقش بزنند!
کمی نگاهم کن!شبیه دختران جنوب نیستم؟!

نیستم،ولی  جنوب  شو،دختر  خیره  چشمهایم  به 
چشمانم برق چشمانشان را ندارد؟!

کمی بیشتر نگاهم کن! 

نگاهم کن
دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

به قلم:آزیتا شیرپور )فعال فرهنگی(

داستان کوتاه



✅انسانی در طول زندگی ممکن است دچار یک نوع 
حساسیت شود، ما در این مقاله قصد داریم به درمان 
حساسیت بپردازیم این بیماری اگرچه خطرناک به 
نظر نمی رسد اما یک بیماری فراگیر است و درمان آن 

نیز در طب سنتی بیان شده است. 
✅و اما در تعریف آلرژی باید بگویم که : 

سیستم  افراطی  واکنش  به  َحّساسَیت،  یا  آِلرژی 
ایمنی بدن نسبت به عوامل گوناگون است.که در 
حالت طبیعی به این صور رخ نمیدهد. آلرژی یک 
بیماری شایع در دنیاست. این بیماری در بین همه 
گروه های سنی و جنسی وجود دارد.آلرژن به موادی 
گفته میشود که بتواند در افراد مستعد ایجاد پاسخ 

آلرژیک نماید.
✅هنگامیکه فرد دارای سیستم ایمنی حساس شده 
آلرژنی مانند هیره، فستوک، گرده گل یا گرد و غبار 
آغاز  حساسیتی  ازدیاد  واکنش  می کند  تنفس  را 
آبریزش  صورت  به  بینی  در  واکنش  این  می شود. 
بروز پیدا می کند. این در اثر واکنش مجاری بینی به 
ذرات ریز تحت عنوان آلرژن ایجاد می شود. به دنبال 
آن دو نوع از سلول های خونی به نامهای بازوفیل و 
ماست سل فعال شده و با ترشح مواد التهاب زا مثل 
هیستامین سبب افزایش ترشح مخاط بینی و نیز 

خارش و عطسه می شوند. 
پیاپی،  های  عطسه  بیماری  این  دیگر  عالیم  ✅از 
ریزش،  اشک   ، بینی  گرفتگی   ، خارش  سوزش، 
بویایی و چشایی می باشند که  سردرد، اختالالت 

غالبا با التهاب قرنیه همراه است.
✅انواع آلرژی:

آلرژی ها به دو دسته تقسیم می شوند گروه اول به 
عنوان متناوب فصلی شناخته می شوند که به عنوان 
مثال می توان به تب یونجه اشاره کرد که علت اصلی 
آن گرده گیاهان است. دسته ی دوم از آلرژی ها با 
عنوان مزمن و یا پایدار در طول سال شناخته می 

شوند.
✅✅چه موادی آلرژی ایجاد می کنند؟

افراد  در  بتوانند  که  گویند  می  موادی  به  ها  آلرژن 
مستعد ایجاد بیماری کنند، ازجمله آلرژن هایی که 
باعث این بیماری می شوند می توان به گرده های 
درختانی مثل سرو، نارون، توت، بلوط، کاج، چنار، 
مهم  ی  نکته  کرد.  اشاره  خزه  و  ها  گل  گرده  بید، 
این است که آالینده های هوا ✅از جمله گرد و غبار، 
ترکیبات آلی فرار و به ویژه ذرات معلق، می تواند در 
بسیار  حساس  افراد  در  بالینی  تظاهرات  افزایش 
به  تواند  این مواد می  برآن،  باشند.عالوه  تاثیرگذار 
عنوان یاورهای ایمنی به همراه عوامل آلرژی زا وارد 
ایفا  ایجاد حساسیت  در  نقش مهمی  و  بدن شده 
کنند. زمانی که بدن شما در تماس با این آلرژن ها 
)مواد حساسیت زا( و دیگر محرک ها قرار می گیرد، 
ماده ای به نام هیستامین را آزاد می کند و در خون 
روی غشاهای  بر  ماده  این  آورد.  می  در  به گردش 
مخاطی سینوس ها، بینی، گلو، چشم ها و سقف 
دهان تاثیر می گذارد و عالئم و نشانه هایی شبیه به 

سرماخوردگی ایجاد می کند.
توجه :حساسیت و آلرژی معموال از به هم خوردگی 
اخالط یعنی عدم تعادل مزاج بوجود می آید برای 
درمان قطعی آن باید بدن را به تعادل مزاجی خود 
برسانید تا درمان کامل شود. یا اینکه از شدت حرارت 
در سر)صفرا( بوجود می آید که اگر از شدت حرارت 

باشد درمان آن فقط حجامت آلرژی است.
✅✅ استفاده از جوشانده نعناع، سرماخوردگی و آبریزش 

بینی و امثال اینها اتفاق نمی افتد.
اگر بخواهیم با سرعت آبریزش را درمان کنیم مقداری 

اسانس نعنا رابه بینی میمالیم .
اگر سرماخوردگی پیش آمد، به شرط خوردن دارو سه 
روز بعد خوب می شود و اگر دارو هم نخوریم سه روز 

بعد خوب می شود.
استراحت که انجام می دهیم گرما و انرژی را به تن 

می دهیم.
در ادامه باید بگویم که :

✅آلرژی به واکنش بسیار حساس سیستم ایمنی بدن 
گفته می شود که در مقابل مواد خارجی یا بیرونی 
واکنش  این  کننده ی  ایجاد  مواد  می دهند.  نشان 
آلرژن نام دارند. این واکنش زمانی رخ می دهد که 
سلول های سفید خون به وسیله ی یک پادتن به نام 
ایمونوگلوبولین E فعال می شوند و آنگاه آلرژی اتفاق 

می افتد. آلرژی ممکن است خفیف و یا شدید باشد.
اما عوامل ایجاد کننده ی آلرژی چه هستند؟

عوامل بسیار متعدد و زیادی وجود دارند که باعث 
آلرژی می شوند مانند: گرد و غبار، مواد شیمیایی 
موجود در خانه، موی حیوانات خانگی، شوره های 
پوست حیوانات، عفونت قارچی، مواد خوراکی مانند 
شیر، گندم، تخم مرغ، غذاهای دریایی، سویا، میوه 
و آجیل، داروهای گوناگونی مانند پنی  سلین، نیش 

حشرات مانند زنبورها و شیره گیاهان.
عالئم و نشانه های آلرژی چه هستند؟

انواع  باعث  که  مختلف  آلرژن های  وجود  دلیل  به 
گوناگون آلرژی می شوند بنابراین نشانه ها و عالئم 
عالئم  ✅از  بعضی  اما  هستند.  متفاوت  نیز  آلرژی 

مشترک هستند که به آنها اشاره می کنیم مانند:
بینی،  آبریزش  سینوسی،  یا  میگرنی  درد  عطسه، 
سرفه، تورم و التهاب، ایجاد خارش در چشم، گوش، 
گلو، لب و سقف دهان، تب، اسهال و استفراغ، ملتهب 

و قرمز شدن چشم، جوش، آسم، نفخ و درد شکم.
✅شلختگی را کنار بگذارید: این جمله به این معنا 
است که وسایل اضافی که در خانه از آنها استفاده 
نمی کنید مانند کتابهای قدیمی، گلهای خشک شده 
و اسباب بازی های کهنه که خود باعث ایجاد گردوغبار 

در خانه می شوند را به حداقل برسانید.
✅نظافت مرتب تختخواب: شستن مداوم و تمیز کردن 
از بین رفتن  ملحفه ها، روکش بالش و پتوها باعث 
کاهش  را  آلرژی  و  می شود  میکروب ها  و  گردوغبار 

می دهد.
✅استفاده از ماسک: اگر شما فردی هستید که نسبت 
سعی  بنابراین  دارید  آلرژی  کثیفی  و  غبار  گردو  به 
کنید در هنگام مواجه با مواردی که باعث آلرژی شما 
می شوند از ماسک استفاده کنید. مانند زمانی که 
فضایی را جارو می کنید یا باغبانی می کنید از ماسک 

استفاده نمایید.
از  جلوگیری  برای  کنید:  استفاده  هوا  تهویه  ✅از 
آلرژی در هنگام رانندگی ازتهویه هوا استفاده کنید. 
همچنین استفاده از تهویه هوا و دستگاه های رطوبت 
میکروب  ها  رفتم  بین  از  باعث  خواب  اتاق  در  گیر 

می شود و آلرژی را کاهش می دهد.
✅قرار دادن یک فیلتر هوا در خانه: استفاده از فیلتر 
شوره ی  رفتن  بین  از  باعث  خانه  فضای  در  هوا 
را  آلرژی  و  می شود  گردوغبار  و  خانگی  حیوانات 

هنگام  در  که  است  تذکر  به  الزم  می دهد.  کاهش 
استفاده از فیتلر هوا دربهای منزل را ببندید.

وجود  منزل:  در  خانگی  حیوانات  نداشتن  ✅نگه 
حیوانات خانگی در منزل باعث ایجاد آلرژی می شوند 
و شوره های بدن این حیوانات باعث عطسه مداوم، 
می شوند.  پوستی  جوش های  و  چشم  شدن  قرمز 
بنابراین اگر خودتان یا یکی از عزیزانتان از مشکل 
آلرژی رنج می برد حتما حیوانات خانگی را از منزل 

خارج کنید.
دهند  رخ  آلرژی  عالئم  اینکه  از  قبل  شور  آب  ✅از 
استفاده کنید: اگر فردی هستید که نسبت به گردو 
غبار آلرژی دارید هر روز بینی خود را صبح و شب با 
این روش به شما عزیزان  آب شور شستشو دهید. 
کمک می کند تا از دردهای سینوسی ناشی از آلرژی 

در امان باشید.
✅مصرف مکمل های روغن ماهی: این مکمل ها برای 
مکمل ها  این  هستند.  مفید  آسمی  آلرژی  درمان 
لکوترین بدن که افزایش آن باعث آلرژی می شود را 
کاهش می دهد. الزم به تذکر است افرادی که به این 
مکمل ها حساسیت دارند قبل از استفاده حتما از 

پزشک مشورت بگیرید.
✅قبل از بیرون رفتن از خانه خود را با پوشش مناسب 
محفوظ کنید: شما عزیزانی که دچار آلرژی می شوید 
پیش از خارج شدن از منزل حتما از کرم ضدآفتاب 
استفاده کنید و در بیرون از خانه از عینک آفتابی و 

ماسک استفاده کنید.
طبیعی  و  سنتی  روش های  آلرژی  درمان  ✅برای 
بسیاری وجود دارد که ما در این مقاله به معرفی بعضی 
از این روشها می پردازیم و امیدواریم مورد استفاده ی 
شما عزیزان قرار گیرد. پس ما را در این مقاله همراهی 

کنید.
می شوند  آلرژی  دچار  که  افرادی  به  سنتی  ✅طب 
و  آسمی  مشکالت  کاهش  برای  می کند  توصیه 
دردهای میگرنی از گیاه سایبان استفاده کنید) برای 
استفاده از این روش درمانی به این صورت عمل کنید 
که مقداری از این گیاه را در یک ظرف حاوی یک 
لیوان آب در حال جوش بریزید و اجازه دهید به مدت 
چهار الی پنج دقیقه روی حرارت مالیم باقی بماند. 
روی شعله  از  را  آن  زمان  این مدت  از گذشت  پس 
بردارید و پس از عبور دادن آن از صافی میل کنید(
این روند را به مدت چندین روز ادامه دهید تا بهبودی 

کامل حاصل شود.
✅✅ودر نهایت درمان آلرژی در طب سنتی از دید دکتر 

حکیم بدینصورت میباشد .
✅✅✅آلرژی

از به هم ریختگی اخالط بوجود میاید .
دمکرده چای کوهی با عسل میل کنید.

سرکه انگبین با پایه کاسنی ۴۰ شب میل شود.
بعد از ۴۰ روز حجامت عام کنید.

یک ماه بعد از حجامت عام مرحله دوم حجامت انجام 
بشود.

دو هفته بعد حجامت سر کنید.
بعد از چهل روز از حجامت سر ، حجامت آلرژی انجام 

بشود.
شاهتره و عرق کاسنی میل کنید.

نکته:
اگر به چیز خاصی حساسیت دارید بعد از حجامت 

همان چیز را به موضع حجامت بمالید.
منع سودازاها و صفرازاها.

اصالح تغذیه آب و نمک و روغن و ...

از خودمان شروع کنیم...
تیک تاک تیک تاک تیک تاک

این ضربه های ساعت نیست این گذشت لحظه هاست، 
لحظه هایی که از گذر عمرمان خبر می دهد.

بله عمر ماست که درحال سپری شدن است و ما غافل از 
این سپری شدن ها به دنبال سال نو هستیم. هفته جدید 
همراه سال جدید و قرن جدید، با قدم های یک بهار جدید 
وچقدر خوب است که در این جدید ونو شدن ها ما هم 

بتوانیم انسان های جدیدی باشیم.

انسان هایی با نگرشی زیبا تر به جامعه، جهان و بشریت، با 
نگرشی نو به همنوع دوستی، نگرشی نو به محبت کردن 
و دست گیری از دیگران، نگرشی نو به این جهان پهناور، 

نگرشی نو به حفظ طبیعت و.....
مگر نه اینکه همراه بهار لباس طبیعت نو شده وامیدی 
جدید در روح وپوست گیتی نفوذ می کند، بنابراین بیاییم و 
از طبیعت وهستی الهام بگیریم، هم خودسازی کنیم و هم 

به سوی آینده با دیدی درست قدم برداریم. 
بیاییم و از خودمان شروع کنیم ببخشیم و بخشیده شویم،

در این آغازین زیبای فصل، سال، قرن، شاید مادر، پدری، 
چشم به راه فرزند خود نشسته درحالی که امید به فردایی 

ندارد.
شاید همسری چشم به راه شریک زندگیش یا خواهر یا 
برادری چشم به راه خواهر یا برادری که سال ها ندیده 
ودستهایش را لمس نکرده باشد، شاید فرزندی حتی منتظر 

دستان پر محبت والدینش باشد، از خودمان شروع کنیم.
در این اوضاع نابسامان کرونایی که حتی نمی شود دست 
داد و در آغوش کشید و محبت کرد فقط یک شاخه گل 
کافیست تا دوباره زنده شویم، خودمان شروع کنیم امروز 

شروع کنیم فردا دیر است...

آلرژی

در گذر زمان

از او گل آلود مهی میگیره
Fishing in troubled water

معادل فارسی: از آب گل آلود ماهی گرفتن
معنی ضرب المثل از آب گل آلود ماهی گرفتن

۱- یعنی در موقعیت های نابسامان و آشفته، نهایت سوء استفاده 
را می کند.

۲- به شخصی می گویند که یک مطلب یا رازی را از کسی می داند 
و منتظر می شود آن مطلب را در موقعیت های بحرانی فاش کند.

۳- این ضرب المثل شباهت دارد با َمثل ” وسط دعوا نرخ تعیین 

می کند ”.
۴- گاهی به کسی گفته می شود که شرایط را آشفته می سازد 
تا خودش به هدف خویش برسد بدون در نظر گرفتن موقعیت 

دیگران.
۵- در این دوره و زمانه، این ضرب المثل ها شامل افراد محتکر و 
گرانفروش می شود؛ کاال ها را احتکار می کنند و بعد که کاال کم 
شد و تقاضا زیاد، گران گران می فروشند. از آب گل آلود ماهی 

نگیریم !
داستان ضرب المثل

تور  بود.  رودخانه ای  از  ماهیگیری  حال  در  ماهیگیری،  مرد 
ماهیگیری اش را در آب انداخت. همزمان ریسمانی را هم در آب 
قرار داده بود که تکه سنگی به آن وصل بود. آن ریسمان را تکان 

می داد و آب را گل آلود می کرد.
رهگذری او را در این حال می بیند و  به ماهیگیر می گوید: این چه 
کاری است که می کنی؟ این آب آشامیدنی است و تو با این کار آن 

را آلوده می کنی و دیگر برای ما قابل استفاده نیست؟!
ماهیگیر در جواب می گوید: من هم مجبورم، می خواهم ماهی 
بگیرم که از گرسنگی نمیرم. با این کار و تکان دادن این ریسمان 
آب گل آلود می شود، و ماهیان راه خود را گم می کنند و در دام من 

گرفتار می شوند.
اینگونه بود که مرد ماهیگیر از آب گل آلود، ماهی می گرفت!

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ضرب المثل های بوشهری

پیجور.peyjur : جستجو کردن ، دنبال کسی گشتن .
پیر.pir : هر قدمگاه و امامزاده را گویند . 

ُتپ .  Top : قطره ، هر قطره ی آب .»ُتک« هم گفته 
می شود .

َتپ. Tap : آرام شدن ، ساکت خوابیدن مرغ یا حیوان . 
نیز حالتی از موی سر را گویند که شانه کردن آن مشکل 

باشد .
تاک.Tak : برهنه 

واژگان  بوشهری
هر سری صدایی داره، هر......نی ندایی: )هرسری یک صدایی دارد و نی 
، یک ندایی( . عقل همه افراد یکسان نیست ، هر سری یک عقلی دارد. این 
عبارت  را هم به مزاح و هم جّدی درباره ی کسی گویند که اظهار نظرش درباره 

ی امری ، درست از آب در آمده باشد .
نه فیت تو ، نه فیت مو: هرچه کرده ایم از هم در ، هیچ حسابی دیگر با هم 

نداریم، نه من برنده ام نه تو.

 رسیدگي به اختالفات و دعاوي یا از طریق محاکم رسمي دادرسي است 
که منشا مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصي است 
که مشروعیتشان براي دادرسي ناشي از تراضي و توافق طرفین دعوي 
است که رسیدگي از طریق داوري در دسته اخیر جاي مي گیرد. حل 
وفصل اختالفات از طریق داوري تجربه موفق بازرگانان و شرکت هاي 
تجاري در حل مناقشات به شیوه مسالمت آمیز و سریع به حساب مي 
آید. در داوري هاي بازرگاني بین المللي همانند دادگاه هاي داخلي که 
به مسایل بین المللي رسیدگي مي نمایند. تعیین حقوق حاکم برماهیت 
واجد اهمیت خاصي است: دادگاه داوري بین المللي یا دادگاه داخلي 
باید تعیین کند که حقوق حاکم بر ماهیت دعوي کدام است، به دیگر 
سخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوي مورد نزاع تابع کدام قانون 
است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود داوري در حقوق 
اسالمي تحت عنوان قضاوت تحکیمي مطرح مي شود. مستند آن، آیه 
شریفه )و ان خفتم شقایق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها( 
مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوري در اختالفات خانوادگي است که با الغاي 

خصوصیت مي توان آن را به اختالفات مشابه تسري داد. مطابق با ماده 
454 قانون آئین دارسي مدني ایران کلیه اشخاصي که اهلیت اقامه دعوا 
دارند مي توانند با تراضي یکدیگر منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاه 
ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگي 
باشد، به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند قانون داوري تجاري بین 
المللي، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر 36 ماده است و فصل 
بندي آن مشابه فصل بندي قانون نمونه است برخي از مقررات داوري 
در فضاي بین المللي عبارتند از: داوري در قانون داوري نمونه آنسیترال 
1985 و داوري در قانون مرکز حل اختالفات ناشي از سرمایه گذاري، 

معروف به »اکسید«. 
مزیت داوري بین المللي عبارتست از سرعت، رسیدگي فني و تخصصي، 
جنبه محرمانه بودن، امتیاز بي طرفي داوري، مزیت کم هزینه تر بودن، 
امتیاز مسالمت آمیز بودن، مزیت شناسایي و اجراي بهتر و گسترده تر. در 
مورد معیار وصف بین المللي در نظام هاي مختلف حقوقي، معیار واحدي 
وجود ندارد، برخي از نظام ها، داوري را زماني بین المللي مي دانند که 

الاقل یکي از طرفین اختالف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند و 
برخي نظام ها، داوري را بین المللي تلقي مي نمایند.در صورتي که الف: 
یکي از طرفین در خارج سکونت داشته باشد. ب: محل تجارت یکي از 
طرفین در خارج باشد. ج: محل اجراي بخش مهمي از تعهد در خارج از 
کشور باشد. همچنین قانون نمونه انسیترال 1985 داوري را بین المللي 
مي داند الف( اگر محل تجارت در زمان انعقاد قرارداد، در کشورهاي 
مختلف باشد. ب( محل داوري مطابق قرارداد که بخش عمده تعهد ناشي 
از رابطه تجاري قرار است در آنجا اجرا شود در خارج از کشوري باشد که 
محل تجارت طرفین قرار دارد. ج( طرفین اختالف صراحتًا توافق کرده 
باشند که موضوع توافق نامه داوري به بیش از یک کشور ارتباط داشته 
باشد. حقوق حاکم بر ماهیت داوري بین المللي عبارتند از 1-کنوانسیون 
ها 2-توافقات طرفین 3-انتخاب و نظر داوران 4-قواعد نظام هاي حقوقي 
داخلي 5-رویه داوري بین المللي. موافقت نامه یا به صورت شرط داوري یا 
به صورت قرارداد مستقل داوري است در این تحقیق که به روش کتابخانه 

اي است نسبت به این موضوعات بحث شده است.

نظر شما عزیزان را به چند آیین ومراسم سال نو جلب 
می کنیم .

جشن و مراسم آب پاشی!!
از جمله مراسم بسیار مشهور و سنتی معتبری که در 
نوروز انجام می شد، رسوم آبریزگان یا شست و شو و 
غسل و آب پاشیدن به یکدیگر بوده است. ابوریحان 
این  سپیده دم  هنگام  مردمان  می گوید  بیرونی 
روز، خود را می شستند و در آب کاریزها و آبگیرها، 
غوطه ور می شدند. در این روز مردمان به یکدیگر آب 
می پاشیدند، به همان دلیلی که خود را می شستند و 

سبب آن همان اغتسال است.
به نظر می رسد جشن آبریزگان اصلی همان تیرگان 
باشد و در نوروز عبارت بوده است از غسل و شست و شو 
و آماده شدن از لحاظ سنن دینی جهت حلول سال نو

»هدایای نوروزی در ایام نو شدن سال «
در نوروز و مهرگان رسم بود که نمایندگان و بزرگان و 
فرمانروایان ایاالت و اشراف و عامٔه مردم هر یک به 
توانایی و استطاعت، هدایایی را به دربار اهدا می کردند.

در نوروز مردم به یکدیگر شیرینی هدیه می دادند و این 
رسم در دوران ساسانی همگانی بوده است. در نوروز 

بزرگ، پیش از لب به سخن گشودن، شکر می خورند 
و بر خود روغن می مالند تا از انواع بالیا در طول سال، 

در امان باشند.
کجاوه بازی و شال اندازی!! 

رسم کجاوه بازی و شال اندازی در شب های نزدیک 
عید یک سمبولیسم نیاز و فدیه به فروهر هاست و آن 
چنین است که در این شب ها جعبه های کوچکی 
و  به شکل کجاوه می ساختند  رنگین  کاغذهای  با 
ریسمانی به آن بسته و جوانان بر بام خانه ها می رفتند 
بام  باالی  سوراخ  از  یا  پنجره ها  کنار  از  را  کجاوه  و 
می آویختند و صاحب خانه شیرینی و خشکباری را که 
قباًل برای این منظور تهیه کرده بود را در کجاوه ریخته و 
صاحب کجاوه آن را فرا می کشید. در رسم شال اندازان، 
جوانان به ویژه پسرهای جوانی که نامزد دارند از روی 
بام خانٔه دختر شال های خود را فرو می انداختند و 
صاحب خانه شیرینی و گاه پیراهن و دستمال و غیره در 

آن می پیچید و گره می زد.
قاشق زنی!! 

در ایران کهن، آیین قاشق زنی تمثیلی ویکی از آیین 
های قدیمی است .

 قاشق و ظرف مسین نشانٔه غذا و غذاخوری است و 
فدیٔه غذایی در هنگام آیین های دینی یکی از رسم های 
دیرین همٔه قوم های روی زمین است. فروهرها چون 
موجودات پنهان و غیرمحسوس و ناشناخته هستند، 
تمثیل آن ها نیز باید ناشناس بماند، از این رو چه پسران 
و چه دختران روی می پوشانند و کوشش می کنند که 
ناشناس بمانند. قاشق کوبیدن بر روی ظرف های فلزی 
نشانٔه فدیه و غذا خواستن است و بر خانواده هاست تا 
غذایی در ظرف فرا رسیدگان ناشناس بریزند. در این 
آیین توانگران فرود آمدن فروهرها و غذا خواستن آن ها 
را به نمایش درمی آورند و این موجب خجستگی است.

حاجی فیروز!! 
به معنای »مرِد سیاه«  »سیاوش« در زبان اوستایی 
دارد.  ارتباط  زمین  زیِر  در  زندگی  نوعی  به  و  است 
مهرداد بهار در مورد ریشٔه حاجی فیروز نوشته است، 
حاجی فیروز بازماندٔه آیین بازگشت ایزد شهید شونده 
یا سیاوش است. چهرٔه سیاه او نماد بازگشت او از جهان 
او نیز نماد خون سرخ  مردگان است و لباس سرخ 
سیاوش و حیات مجدد ایزد شهید شونده، و شادی او 
شادِی زایش دوبارٔه آنهاست که رویش و برکت با خود 

می آوردند.

حقوقی

طب سنتی

یادداشتهای آشفتگی

به کوشش: حسین دریانورد  )مدرس آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی(

به قلم : دکتر سحر ناصربخت )دکتري حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه، نماینده داوري، مشاور کرسي حقوق بشر، کارشناس صدا و سیما(

به کوشش:  عبدالحسین احمدی ریشهری

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

به قلم: مریم شیرچیان )فرهیخته فرهنگی(

داوري در حقوق بين الملل

از مراسم وآیین های سال نو چه می دانید؟؟

ان
وم

3 ت
00

0 
ت

یم
- ق

  2
02

1 
یل

پر
4 آ

 -
 1

44
2 

ان
عب

 ش
21

  -
 1

40
0 

ین
رد

رو
1 ف

5 
به

شن
ک 

- ی
  3

7 
ره

شما
  -

م 
سو

ل 
سا

3

مواد الزم:
پیاز نگینی: ۲ق س

کرفس نگینی: ۱ق س
هویج نگینی: ۱ق چ

جو پرک: ۲پ
شیر: ۴پ

آب: ۱.۵ پ
استاک مرغ: ۲پ

کره: ۴۰ گرم
خامه: ۲ق س

گشنیز و جعفری: ۱ق س

آبلیمو: ۱ق س
قارچ: ۲۰۰گرم

نمک و فلفل: کمی

روش تهیه:
ابتدا پیاز، کرفس و هویج را با کمی روغن به مدت 
۲دقیقه تفت داده تا بوی خامی صیفی جات گرفته 
شود. حاال جو خیس خورده را اضافه کرده و ۱.۵ 
پیمانه آب می ریزیم و اجازه می دهیم تا کمی بجوشد 

و بوی خامی جو از بین برود. 
بعد از آنکه جو کمی جوشید و بوی خامی آن گرفته 

شد بقیه مواد بجز خامه و سبزی را اضافه کرده و 
اجازه می دهیم تا ۵۰دقیقه بجوشد و سوپ لعاب 

دار شود. 
اکنون چاشنی و افزودنی را به اندازه دلخواه اضافه 
می کنیم تا سوپ مزه بگیرد و در آخر سبزی و خامه را 

اضافه می کنیم و سوپ آماده سرو است.
ویراستار: اعظم بلوری

آرد: 2پیمانه 
پودر کاکائو: ٤قاشق غذاخوری 

بکینگ پودر: 2قاشق چایخوری سرصاف 
تخم مرغ: ۵عدد 

شکر: 1پیمانه 
وانیل: ٤/1قاشق چایخوری

آب جوش: 2/1پیمانه 
روغن مایع: 1پیمانه 

نوتال با شکالت صبحانه: 2قاشق سوپخوری

ابتدا آبجوش و دوقاشق از پودر کاکائو را مخلوط کرده 
و سپس نوتال را ریخته و مخلوط می کنیم و کنار می 

گذاریم.
تخم مرغ و شکر و وانیل را خوب با همزن می زنیم تا 

کرم رنگ و کشدار بشود! 
سپس مخلوط آبجوش و شکالت را اضافه می کنیم 
و سپس روغ مایع را اضافه کرده و پس از یک دقیقه 

همزن را خاموش می کنیم.
سپس مخلوط آرد، بکینگ پودر و پودر کاکائو را که سه 

بار الک کرده ایم اضافه کرده و با همزن دستی و یا با 
لیسک مخلوط مي کنیم.

و در قالبی که چرب کرده ایم ریخته و در فر ۱۷۵ 
درجه به مدت ۵۰دقیقه می پزیم.

ویراستار: اعظم بلوری

سوپ شیر و قارچ

كيک شكالتی 

آشپزی

آشپزی

به قلم:  مرجان وکیل الرعایا  )مربی و آشپز بین المللی(

به قلم: عارفه رامشک ) کارشناس صنایع غذایی (

فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد 
شود:

۱_توافق طرفین: طرفین قرارداد می توانند ضمن 
عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف 
این  ثالث، حق فسخ قرار دهند.  یا شخص  معامله 
حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد 
عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری 

بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا 
شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک 
ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده )سیصد و 
هفتاد و نه( قانون مدنی به آن اصطالحًا خیار شرط 

گفته می شود.
برای  مواردی  در  قانون  قانون:   مستقیم  ۲_حکم 
جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد 

متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم 
به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر 
مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره 
کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، 
که در اینجا به استناد مواد )چهارصد و هفتاد و هشت( 
و )چهارصد و هفتاد و نه(  قانون مدنی حق دارد عقد 

اجاره را فسخ کند.
آثار فسخ قرارداد:

که  است  آثاری  دارای  قرارداد،  فسخ  حق  اعمال 
عبارتند از:

آینده  به  آثار فسخ نسبت  ۱_منحل شدن قرارداد: 
است و تاثیر آن در گذشته نمی باشد. فسخ قرارداد 
از زمان فسخ مؤثر است بنابراین تصرفات قبل از آن 
صحیح است. به همین دلیل فسخ قرارداد مانع از 
حقوقی که اشخاص ثالث، قبل از فسخ قرارداد کسب 

کرده اند نمی شود.
به منحل شدن  اثر فسخ  اثر عقد:  ۲_از بین رفتن 
قرارداد محدود نمی شود بلکه عالوه بر انحالل قرارداد 
وضع دو طرف قرارداد را به حالت پیش از عقد برمی 

گرداند و از تاثیر عقد در آینده نیز جلوگیری می کند.

فسخ قرداد و آثار آن
حقوقی

به قلم :  امیرحسین  حسین زاده  )لیسانس حقوق( 

گردآورنده: مریم کریم پور )کارشناس امور فرهنگی(

آیا می دانستید!!!

در مورد هنر سخن بسیار است شاید 
حدود پنجاه هزار سال از عمر آن می 
گذرد و هنوز بسیاری از مردم درباره  

اصل و منشا آن بحث و جدل دارند.
می خواهیم بدانیم هنر چیست و آیا 
هنر رابطه ای عمیق تر را بین انسان و 

جهان بیان می کند؟
در حقیقت آیا نقش ویژه هنر را می 

توان در یک فرمول خالصه کرد؟
نیازهای  ِی  برآورنده  نباید  هنر  آیا 

گوناگون انسان در زندگی او باشد؟ 
در گذشته تعاریف در مورد هنر چگونه 

بوده است؟
اکنون مروری داریم بر نمونه هایی از 

این نظرات در مورد هنر!
به گفته نیکل مان )1767-1717( مقصِد 

هر هنر، چیزی جز زیبایی نیست! 
و  است  طبیعت  زیبایی  تقلید  هنر 

هدفش لذت... 
حیاِت  مظهِر  هنر،  یو”  “گی  قول  به 
عقلی و آگاهی است، هنر انسان را از 
حیاِت فردی به حیاِت جمعی ارتقاء 

می دهد.
به نظر “آدام مولر” )1829_1779( دو 

زیبایی وجود دارد: یکی هنِر اجتماعی 
که  آفتاب  چون  را  انسان  که  است 
سیارات را جذب می کند به خود فرا 
فردی  زیبایی  دیگری  خواند،  می 

است.
شاملو می گوید: آرمان هنر تعالی تبار 

انسان است! 
آیا هنر بعنوان یک پدیده شامِل خوب 

و بد می شود؟
برخی بر این باورند ک هنر بذاته نه 
خوب و نه بد است، این ما هستیم که 
به او صفِت خوبی و بدی را می دهیم. 

هنر مثل هر موجود دیگر در ذاِت خوب 
دارای خوبی و بدی است همانگونه که 

موجودات، خوبی و بدی دارند.
آثاِر هنری  ارائه  اکثریت معتقدند که 
مخاطب مردمی مورد توجه هستند! 
هر آثار هنری که مورد استقبال عامه 
ارائه می باشد.  مردم قرار گیرد قابل 
هنر برای ما وسیله نیست بلکه هدف 
است، هر هنرمندی که به فکر چیز 
دیگری به جز زیبایی باشد، در نظر ما 

هنرمند نیست.
ویراستار: اعظم بلوری 

هنر چیست؟
هنــر

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

مطابق با اخبار، تا امروز، کرونا در کشور 
بالغ بر ۶۲۰۰۰  نفر کشته بر جا گذاشته. 
انسان هایی که بر اثر کرونا زندگی خود را 
از دست می دهند، بنا به دالیل پزشکی 
با شرایط خاصی دفن می شوند. تجمع 
ممنوع است. اقوام از دور و نزدیک برای 
مراسم خاکسپاری نمی آیند. بازماندگانی 
که برای عزیز از دست رفته گریبان چاک 
می کنند، عمومًا همدردی را کنار خود 
کسی  باشد.  دلشان  تسلی  تا  ندارند 
خانواده ی متوفی را در آغوش نمی کشد. 
دِر خانه، برای رفت وآمد، عرض تسلیت 
باز  بازماندگان  به  و سرسالمتی گفتن 
زنانه،  مراسم ختم، شش  آنها  نیست. 
شاید  و  ندارند.  چهلم  و  هفت  شب 
برایشان  کسی  بوده  مرسوم  که  چنان 
سوگواری نکرده. سوگواری ای که برای 
عزیزی،  دادن  دست  از  با  آمدن  کنار 
بیش از یک ماه باید طول می کشید، 
طی چند روز یا حتی چند ساعت تمام 
می شود. شیون ها و روی خراشیدن ها 
شاید در سینه حبس می شود و این برای 
و  است؛  مضاعف  غصه ای  بازماندگان 
بسیار تلخ است که سالگرد این عزیزان 

برای بازماندگانشان مصادف با عید نوروز 
خواهد بود.

بحرانی به اسم سوگ ناقص
روانشناسان معتقدند، مراسم عزاداری 
در کمک روحی به بازماندگان، برای کنار 
آمدن با شرایط و باور به نبودن کسی که 
از دنیا رفته، بسیار کمک کننده است. 
مراسمی که  نوبت به نوبت انجام می شود 
و تا چهل روز به درازا می کشد سبب آرامش 
روحی بازماندگان می شود. آنها معتقدند 
دیدن چهره ی متوفی برای آخرین بار، 
به باورپذیری نبودن یک انسان، بسیار 
این  در  آنکه  حال  است.  کمک کننده 
از  کرونایی  بیماران  برای  تقریبًا  مدت 
و  نشده  انجام  مراسم  این  رفته  دست 
احتمااًل خانواده های آنها با بحران »سوگ 
ناقص« رو به رو خواهند بود. مضاف بر 
روحی، عمومًا  در چنین شرایط  اینکه 
بازماندگان برای مرگ عزیزشان به دنبال 
مقصر هم هستند. بعضًا آنها به درست 
یا غلط، عدم اطالع رسانی به موقع یا 
کمبود امکانات بهداشتی و بیمارستانی را 
دلیل مرگ متوفی می دانند. که طبعًا عدم 
رسیدگی به مشکالت روحی بازماندگان 

می تواند آنها را نسبت به جامعه ای که 
در آن زندگی می کنند سرد و خشمگین 
بحران  شرایط  در  باشد  )یادمان  کند. 
روحی، توقع برخوردهای منطقی به دور 

از انصاف است.(
تا خط مقدم  از خط مقدم سالمت 

فرهنگ و هنر
این  از  آرام رخت  آرام  به هر حال کرونا 
جامعه برخواهد بست. اما آن چیزی که 
روحی  عوارض  پای  رد  می ماند،  باقی 
ناشی از فقدان این-------- نفر انسانی 
است که این روزها از جامعه رفتند و حفره 
خانواده هایشان  دل  در  که  روحی  ی 
و جامعه باقی مانده به این زودی ها پر 
از  یادمان باشد مصیبت  نخواهد شد. 
دست دادن عزیزان بسیار بزرگ است. 
این مهم اقتضا می کند، دستگاه های 
مرتبط برای ساماندهی روحی مردم باید 
عزم خود را جزم کنند. اگر در دوران کرونا 
بیمارستان ها خط مقدم مبارزه بوده اند، 
در دوران پسا کرونا حتمًا فرهنگسراها، 
بهزیستی، واحدهای مشاوره، هیأت ها، 
مساجد و کانون های فرهنگی، موسسات 
فرهنگی و هنری، سینماها، ورزشگاه ها، 
پارک ها و ... باید جبهه ساماندهی روحی 
مردم شهر باشد. یادمان باشد در جنگ 

اما یک  بار مین منفجر می شود،  یک 
انسان تا سال های سال جانباز خواهد 
را  روحی اش  عوارض  حتمًا  کرونا  بود. 
نشان خواهد داد. دستگاه های مرتبط، 
باید خود را آماده دوران پساکرونا کنند. 
جلسات دستگاه های فرهنگی شهرها 
باید برپا شود، سیاست ها و تصمیم ها 
اتخاذ و آرام آرام اجرایی شود. بهتر است 
در ابتدا به فکر تدارک و برپایی مراسم 
شأن  درخور  سوگواری،  و  بزرگداشت 
باید  باشیم.  باختند  جان  که  عزیزانی 
واحدهای مشاوره به صورت ویژه و شاید 
تحت  و  باال  کیفیت  با  هم  آن  رایگان، 
نظر متخصصان، فعال شوند. شاید الزم 
باشد مثل همین روزهایی که واحدهای 
سالمت  پایگاه های  از  کرونا  کنترل 
محالت، جوایای احوال موارد مشکوک 
هستند، برای دوران پساکرونا، واحدهای 
مشاوره و روانشناسی پیگیر احوال روحی 
بازماندگان و رصد رفتارهای آنها باشد. 
و  شاد  جشن های  برگزاری  برای  باید 
باکیفیت شهری در پارک ها به بهانه های 
مختلف اقدام شود. خالصه اینکه باید 
در کنار مردم بود و یادمان باشد کاری 
که کرونا در این دو ماه با مردم کرد جنگ 

تحمیلی نکرد.

پساکرونای روحی در ایران
به قلم: سهیال ملک محمدی )معلم و مروج علم(

درآمدی بر گویش بوشهری



خود  به  سرزنشی گرایش دارند و مردان به _زنان 
سرزنش اطرافیانشان.

_زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند 
و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند.

_زنان حالت دلواپسی و ترس دارند و مردان بدبین و 

گارد گرفته می شوند.
مردان  و  گیرند  می  فاصله  درگیری  هر  از  _زنان 

درگیری و کشمکش درست می کنند.
_زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان 
صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره 

افسردگی شان را ضعف می دانند.
_اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، 
روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند، در 
حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه 
فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می 

کنند.

است.  غیرممکن  افراد  اکثر  برای  خود  آرنج  لیسیدن 
)امتحانش کن!(

تمساح نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد
قلب میگو در سر آن است.

از نظر جسمی غیرممکن است که خوک ها به آسمان نگاه 
کنند

اگر خیلی عطسه کنید ، می توانید یک دنده بشکنید.
استفاده از هدفون فقط برای یک ساعت می تواند 700 

برابر باکتریهای گوش شما را افزایش دهد.
در طول زندگی متوسط ، هنگام خواب ممکن است حدود 

70 حشره مختلف و 10 عنکبوت یا بیشتر بخورید.

برخی از رژ لب ها دارای فلس های ماهی هستند.
ادرار گربه در زیر نور سیاه می درخشد.

مانند اثر انگشت ، چاپ زبان همه متفاوت است.
نوارهای الستیکی در یخچال ماندگاری بیشتری دارند.

293 روش برای ایجاد تغییر در یک دالر وجود دارد.
کوسه تنها ماهی شناخته شده است که می تواند با هر دو 

چشم پلک بزند.
بادام یکی از اعضای خانواده هلو است.

یک گربه در هر گوش 32 عضله دارد.

چشم شترمرغ بزرگتر از مغز آن است.
ببرها پوست راه راه دارند ، نه فقط خز راه راه
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@daryaaknar  نشریه  دریاکنار

نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(

آرتور میلر: در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۱۵ در یک خانواده ی 
مهاجر یهود در نیویورک متولد شد. پدرش مهاجری از 
لهستان بود که با هجوم هیتلر از وطنش کوچ کرده بود. 
)برادران کارامازوف(  از خواندن داستان  در جوانی پس 
نوشته ی داستا یوفسکی به نویسندگی عالقه مند شده 
و برای تحصیل در رشته ی روزنامه نگاری در سال ۱۹۳۴ 
وارد دانشگاه میشیگان شد. پس از آنکه در سال ۱۹۳۸ در 
رشته ی ادبیات انگلیسی فارق التحصیل شد و به نیویورک 
بازگشت. به عضویت یک گروه نمایشی درآمد و برای برنامه 

های رادیویی نوشتن را آغاز کرد.
صحنه  روی  برادوی  در  که  میلر  نامه ی  نمایش  اولین   
از  پس  که  داشت  نام  بود(  یارش  بخت  که  رفت)مردی 
چهارمین اجرا از صحنه برداشته شد. سه سال بعد میلر 
نمایشنامه ی )تمام پسران من( را خلق کرد که جایزه ی 
انجمن منتقدان ادبیات نمایشی نیویورک و جایزه ی تونی 
را از آن خود کرد. میلر مدتی را در اردو گاه های نظامی به 
سر برد تا ماده ی اولیه ی نمایشنامه ی )جی جو(  را جمع 
آوری و تهیه کند. در سال ۱۹۴۹ او نمایشنامه ی )مرگ 
دست فروش( را آفرید که برایش شهرت جهانی به ارمغان 
آورد و به یکی از دستاورد های ارزشمند تئاتر مدرن آمریکا 
تبدیل شد. اوایل دهه ی پنجاه مقارن با اجرای نمایش 
)بوته ی آزمایش( در بروکسل بود. این نمایشنامه که موفق 

به دریافت جایزه ی آنتونت پری شده بود به رکورد باالترین 
دفعات اجرا در میان آثار میلر دست یافت. 

پس از آن میلد نمایشنامه ای کوتاه با عنوان )چشم اندازی 
از پل( نوشت که اجرای موفقی به شمار می آمد و داستان 
عشق، حسادت  و خیانت بود. )سقوط در کوه مرگان( 
عنوان نمایشنامه ای است که میلر در سال ۱۹۹۱ نگاشته 

و منتشر کرده است.
 آثار نمایشی آرتور میلر به نوعی ادامه ی ادبیات نمایشی 
واقع گرا است که در فاصله ی بین دو جنگ جهانی در 

آمریکا آغاز شد. آرتور میلر را همراه با تنسی ویلیامز و ادوارد 
آلبی سه نمایشنامه نویس بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم 

می داند.
 آرتور میلر سبک رئالیستی منحصر به فردی داشت و در 
آثارش تصویر دقیقی از جامعه ی معاصر و ارزش های رو به 
زوال آن ادامه داد. آثار آرتور میلر با تاکید بر نقش خوانواده، 
اخالق و مسئولیت پذیری فرد بازگو کننده ی فرو پاشی روز 
افزون جامعه ی مدرن است. نمایشنامه ی )سقف کلیسای 
مانیفست  نویسی،  از نظر دیالوگ  را می توان  او  جامع( 
مجموعه ی آثارش دانست. هرچند این نویسنده شاخص 
نمایشنامه  در  را  آمریکا  جامعه ی  اجتماعی  معضالت 
مرهون  او  جهانی  شهرت  می کشد،  تصویر   به  هایش 
جهان شومول بودن آن معضالت است. از حیث سبک 
و نوآوری های نمایشی نیز آرتور میلر جایگاهی خاص در 
ادبیات نمایشی صده بیستم دارد، چون اولین نمایشنامه 
نویسی است که درگیری های ذهنی و خاطرات شخصیت 
نمایشی را در مرگ دستفروش به عرصه اجرا درآورده و حال 

و گذشته را در هم آمیخته است.
و  نویسی  فیلنامه  نویسی در  نمایشنامه  بر   میلر عالوه 
مقاله نویسی هم دستی داشته که در جای خود قابل 
مونرو  مریلین  با  سال ۱۹۵۶  در  میلر  هستند.  بررسی 
ازدواج کرد اما این ازدواج پنج سال بیشتر دوام نیاورد، پس 
از خودکشی مونرو، میلر تا نه سال از صحنه به دور بود تا 
اینکه با نمایشنامه ی )پس از سقوط( به عالم هنر بازگشت 
که به نوعی روایت زندگی شخصی اوست. او در دهه ی ۹۰ 
هم دو نمایشنامه ی دیگر نوشت که یکی از آنها )آخرین 

آمریکایی( نام داشت.

نمایشنامه نویسان معروف دنیا

تو را گفتیم و میگوییم ای یار   /  که اول ایمنی شرط است در کار-
سالمت بودنت گام نخست است/ تو را جان سالمت داد، دادار-
مخور تشویش و رنج و غصه و غم  /روان خویش از آفت بری دار

کتاب درد و لوح استرس را/  به کنجی نه ، میاور برسرکار
اگر آسیب گیرد دامنت را/     ندارد حاصلی اندوه بسیار

چرا عاقل کند،کاری که داند/   پشیمانی بود فرجام آنکار
کسی در خانه مانده چشم در راه/ بگو چشم ومنه در چشم خود خار-

دمی غفلت پشیمانیست یک عمر /مروری کن بکارخویش یکبار-
چه دانی آنکه می داند زباال/   چو باران می نشیند یا چوآوار

کاله وکفش و عینک بهر آنست /که ایمن مانی از آسیب و آزار-
چو خواهی بشنوی آهنگ هستی /به گوش خود بنه گوشی ،مکن عار-
مگو آسیب و محنت در کمینند/چه غم باشد اگر باشیم هشیار-

خبر دادم که تادیگر نگویي/  حوادث بیخبر آید به یکبار-
به نرمی فرصت از ما می رباید/ ندارد رحمتی این چرخ غدار
مصمم باش بر حفظ تن خویش/  که نقص عضو غمبار است غمبار-

حقیقت بشنو از قاسم که گوید/ برادر ایمنی اول ، سپس کار 
) شعر : قاسم(
حفظ سالمت و جان انسان ها در امور زندگی و باالخص شغلی 
بر هر کاری ارجح و دارای اولویت است. اگر ما به عنوان یک 
کارگر یا کارفرما به عنوان یک رئیس و یا مرئوس و به عنوان یک 
کارمند یا مدیر ،به بهترین نحو کار کنیم و کسب درآمد باالیی 
هم داشته باشیم و تأمین مایحتاج زندگی خود و اجتماع را به 
بهترین شکل و روش ممکن هم فراهم سازیم، ولی در این مسیر 
،جان انسانی به مخاطره بیفتد، یا سالمتی فردی در خطر بیفتد 
و ضایعه ای غیرقابل بازگشت اتفاق بیفتد، آن همه که کسب 
کرده ایم ، ارزش خود را از دست خواهد داد و تمام داشته هایمان 
جان آن نفر را نمی تواند بازگرداند و یا نخواهد توانست ، نقص 

عضوی را جبران نماید.
این است که آموزش، رعایت و ترویج مقوله ی سالمت، ایمنی و 
محیط زیست در محیط زندگی باالخص محیط کارگاه و سازمان 

، توسط کارفرمایان و تمام ذینفعان از اهم امور است، که باید در 
یادآوری و آموزش و رعایت تمام این اصول کوتاهی نشود ، و به 

اجرا و رعایت  آنها اقدام جدی به عمل آید.
امروزه کسی که مهارت را آموزش می دهد و هم کسی که 
آن فنون و حرفه ها را فرا می گیرد قطعا باید در رعایت مداوم 
سالمت، ایمنی و محیط زیست عامل باشد و هم سعی کند 
این مقوله را نهادینه سازد . قطعًا مهارت و فنون در بطن خود ، 
رعایت اقدامات ایمنی و بهداشتی را در پی خواهد داشت. به 
عبارتی مهارت آموز و هر انسان ماهری در هر کدام از رشته ها و 
حرفه های فنی عالوه بر سرفصل های تخصصی، سرفصل های 
سالمت، ایمنی و محیط زیست را هم فرا می گیرد و هم مقید به 
عمل و رعایت آنهاست. پس بین مهارت آموزی در تمام حرفه ها 
و رعایت اصول سالمت)بهداشت( فردی، محیطی، حرفه ای و 
ایمنی + محیط زیست، رابطه ی معناداری وجود دارد که نتیجه 
ی آن رعایت این اصول در محیط کار و شغل های آینده ی یک 
کار آموز یا دانشجو و هر مهارت آموزی خواهد بود و سالمت و 

ایمنی آحاد جامعه را به دنبال خواهد داشت.
یک انسان ماهر ،یک هنرمند و هر فرد فنی در محیط کاری و 
زندگی بنا به حساسیت و بینش و دیده ها و شنیده های خود 
و  ایمنی  به رعایت شعارهای  را مقید  از دیگران خود  ،بیش 

حفاظتی + صنعتی که در زیر آمده ، می داند::
 HSE, NFPA, PPEs, 7S, :موارد زیر  بر طبق قوانین و مقررات

ILO, OSAS & … می باشند!
ـ آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد. 1

ـ بعد کار)همچنین ابتدا توانمندسازی، دبعد  ـ اول ایمنی  2
استاندارد سازی(.

ـ از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید. 3
ـ ایمنی اصل ضروری از اشتغال به شمار می رود. 4

ـ آلودگی محیط زیست زندگی انسان را تهدید می کند.  5
ـ اگر به سعادت خود و فرزندانتان عالقه دارید، رعایت اصول  6

و اساسی علم و دانش های سالمت، ایمنی و محیط زیست را 
سرلوحه کارتان قرار دهید.

ـ ابزارهای دستی را روی کف زمین، در راهروها نگذارید.  7
ـ استفاده از گوشی در محیط های پر سروصدا الزامی است.  8

درنتیجه یک  ناگوار  اکثر حوادث  که  نشان می دهد  آمار  ـ  9
بی احتیاطی کوچک ایجادشده است .
ـ اولین اشتباه، آخرین اشتباه است. 10
ـ احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی! 11

ـ از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل. 12
13. اهمیت و فوریت هر کاری چندان زیاد نیست که نتوان آن را 

به این طریق بی خطر انجام داد .
ـ اگر به سعادت خود و فرزندانتان عالقه دارید امر حفاظت را  14

سرلوحه کارتان قرار دهید.
ـ ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور  15

شویم.
16. احتیاط شرط عقل است.

ـ از حمل چندین بسته با حجم با دودست که مانع دید شما  17
می شود خودداری کنید، از تعداد بسته ها بکاهید و بر دفعات 

حمل آن بیا فزایید.
ـ آیا می دانید شوخی های خطرناک در محیط کار یکی از  18

مهم ترین عوامل ایجاد حادثه است.
ـ از زیر بار معلق و ناپایدار عبور نکنید. 19

و  ـ دستکش  از لوازم حفاظت فردی ) ماسک  استفاده  ـ  20
غیره… ( در کار با مواد شیمیایی ضروری است.

ـ اگر در معرض عبور یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید، باید  21
کاله حفاظتی مقاوم و درعین حال سبک به سر گذارید تا آسیب 

نبینید.
ـ ایمنی مسئله ای است مربوط به همه 22
ـ ابزار کار را در جیب خود جای ندهید. 23

ـ از تماس با اشیاء مشکوک جدًا خودداری کنید. 24
کار  ابزار  با  تماس  یا  و  گردوغبار  به  زخم  شدن  آلوده  از  ـ  25

خودداری کنید.

مهارت درمانی - قسمت ۳۰ 

مهارت آموزی و رابطه ی آن با  )]HSE [، سالمت ، ایمنی، محیط زیست و غیره(

در  حضور  دواطلبان  صالحیت  بررسی 
امری  روستا،  و  شهر  شورای  انتخابات 
است که براساس قانون از دایره اعمال 
نظر شورای نگهبان خارج شده و تمام 
امور زیر نظر هیئت مرکزی نظارت شامل 

نمایندگان مجلس است.
داوطلبان  صالحیت  که  همانطور 
انتخابات ریاست جمهوري باید از فیلتر 
شوراي نگهبان عبور کند، در انتخابات 
نام  ثبت  نیز  روستا  و  شهر  شوراهاي 
کنندگان باید از یك فیلتر براي تشخیص 
در  امر  این  بگذرند.  صالحیتشان 
انتخابات شوراي شهر و روستا برعهده، 
نمایندگان مجلس و هیات هاي نظارت 

نهاده شده است.
بر  نظارت  عالی  هیات  تعیین  نحوه 
استان ها و هیات نظارت شهرستان ها
و  درست  نظارت  اجرای  قانون،  بر  بنا 
انتخابات  شش گانه  مراحل  در  دقیق 
) نام نویسی، بررسی صالحیت، تبلیغات، 
تأیید  و  رأی گیری  انتخابات،  برگزاری 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  درستی 
شهر و روستا( بر عهده هیأت های نظارت 

است.
از  حلقه  اولین  نظارت  مرکزي  هیات 
زنجیره نظارت بر انتخابات شوراها است. 
اعضاي این هیات را نمایندگان مجلس 

از میان خود انتخاب مي کنند و براساس 
کمیسیون  طرف  از  نفر  سه  باید  قانون 
شورا ها و دو نفر از کمیسیون اصل نود 
به صحن علنی مجلس معرفی می شود 
و پس از به دست آوردن آرای الزم، هیأت 
پس  و  می شود  تشکیل  نظارت  مرکزی 
از آن، این افراد از مجامع استان سه نفر 
افراد هیأت عالی  این  و  برمی  گزینند  را 

نظارت بر استان ها را شکل مي دهند.
پنج  استان ها  بر  نظارت  عالی  هیأت 
این  و  کرده  انتخاب  را  معتمدان  از  نفر 
را  شهرستان ها  نظارت  هیأت  افراد 
تشکیل می دهند که وظایف آن ها، تأیید 
معتمدان محلی برای اجرای نظارت بر 
بررسی صالحیت ها، نظارت بر تبلیغات، 
نظارت بر اجرای انتخابات و تأیید نهایی 

است.
روند بررسی صالحیت نامزدها

صالحیت  بررسی  برای  مرجع  اولین 
داوطلبین ورود به شوراهای شهر و روستا، 
استعالم از 4 سازمان است  که به هیات 
چهارگانه معروفند که عبارتند از نیروی 
انتظامی، ثبت احوال، قوه قضاییه و وزارت 
اطالعات. این استعالم ها در هیات های 
و  می گیرد  قرار  رسیدگی  مورد  اجرایی 
مبنای اولیه تایید و یا رد صالحیت افراد 

در هیات های اجرایی خواهد بود.

پس از بررسی پرونده نامزدهای انتخاباتی 
در خالل استعالم چهارگانه بعد از مدت 
به  اجرایی  هیات های  بررسی  روز،   10
هیات نظارت شهرستان و بخش ارجاع 
هیات های  در  پرونده ها  این  می شود. 
نظارت مورد رسیدگی قرار می گیرد که 
آنها در خصوص رد و یا تایید صالحیت 
کاندیداها نظر خود را اعالم می کنند. اگر 
هیات اجرایی صالحیت کسی را رد کرد و 
هیات نظارت آن را تایید نمود طبیعتا نظر 

هیات نظارت مبنا قرار خواهد گرفت.
 بنا بر تبصره 1 ماده 50 قانون انتخابات 
شوراهای اسالمی،  داوطلبان شرکت در 
انتخابات شوراهاي اسالمي روستا و شهر 
رد  اجرائي  آنان در هیأت  که صالحیت 
شده است مي توانند ظرف مدت چهار روز 
از تاریخ اعالم اسامي نامزدهاي انتخاباتي 
شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شوراي 
اسالمي روستا به هیأت نظارت شهرستان 
و داوطلبان شوراي اسالمي شهر به هیأت 

نظارت استان تسلیم نمایند.
شکایت  مي توانند  شاکیان   - تبصره 2 
خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائي 
مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائي 
موظف است بالفاصله شکایات دریافتي 

را به هیأت نظارت ذي ربط ارسال نماید.
تبصره 3 - هیأت نظارت موظف است 

دریافت  تاریخ  از  ده روز  مدت  ظرف 
را به  نتیجه  و  آنها رسیدگي  به  شکایات 
نظر  اعالم نماید.  مربوط  اجرائي  هیأت 
هیأت نظارت در این خصوص قطعي و 

الزم االجراء است.
تبصره 4 - فرماندار یا بخشدار به عنوان 
رئیس هیأت اجرائي موظف است پس از 
وصول نظریه هیأت نظارت، اسامي آن 
تعداد از داوطلباني را نیز که صالحیت 
آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته 
اطالع  به  آگهي  انتشار  طریق  از  است 

اهالي برساند.
به عبارت دیگر، تجدید نظر داوطلبان رد 
صالحیت شده معترض روستا در هیأت 
نظارت شهرستان و تجدید نظر داوطلبان 
معترض رد صالحیت شده برای شهر ها 
انجام  استان  نظارت  عالی  هیأت  در 
می پذیرد و نظر هیأت های عالی نظارت 

استان قطعی و الزم االجراست.
 ماده 5 – هیأت هاي اجرائي موظفند از 
تاریخ اعالم نهایي صالحیت داوطلبان 
رأي  اخذ  نتیجه  اعالم  از  روز پس  دو  تا 
از  و  بپذیرند  را   انتخابات شکایت واصله 
تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج 
و  اجرائي  هیأت  مشترك  جلسه  در  روز 
اخذ  و  رسیدگي  آنها  به  نظارت  هیأت 

تصمیم نمایند.

آشنایی با شیوه بررسی صالحیت ها در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا

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

مترجم: اعظم قنواتی )کارشناس ارشد مترجم زبان انگلیسی(

به قلم:  میالد احمدی )دانشجو ارشد شیمی، مسئول روابط عمومی ستاد و کنشگر سیاسی،اجتماعی(

 به قلم : فرخنده محمدی ) دانشجوی کارشناسی ر وانشناسی عمومی، نمایشنامه نویس(

حقایق علمی

حقایق جالب علمی

ادامه دارد...

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

به قلم: عاطفه عسگری ) مشاور طب اسالمی(

حاکمیت قانون، مهم ترین عنصرتشکیل دهنده چارچوب 
تئوری قانون اساسی هر جامعه به شمار می آید. در پرتو 
این تئوری است که رابطه میان حکومت و مردم تبیین 
می شود. از طرفی حقوق شهروندی است که وظایف و 
مسئولیت های شهروندان را در قبال یکدیگر، شهر و دولت 
یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که 
وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری، دولت یا به 

طور کلی قوای حاکم است مشخص می کند. 
های  فعالیت  بیشتر  توسعه،  حال  در  کشورهای  در 
بر آن، دولت  انجام می دهد عالوه  اقتصادی را، دولت 
بزرگ  کارخانجات  صنعتی،  های  بخش  اکثر  مالکیت 
و کارگاه های کوچک را در اختیار دارد. و در واقع دراین 
زمینه با بخش خصوصی رقابت می کند، که عالوه بر 
تبعات منفی اقتصادی، زمینه و بستری مناسب، برای 
جرائم مختلف فراهم می نماید. از جمله این جرائم، جرائم 
زیست محیطی است که به عنوان یکی از معضالت اصلی 

جامعه بشری در قرن بیست و یکم به شمار می آید.
حقوق محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه ي 
حقوق شهروندی به شمار مي رود که در عرصه ی حقوق 

سالمت  با  ارتباط  در  حق  نوع  ازسه  یکی  اجتماعی، 
شهروندی است. پاکی هوا و حق سالمت محیط زیست 
از اصلی ترین وظایف دولت و نهادهای مسئول بوده و 
آلودگی هوا سبب ایراد خسارات فراوان جانی و مالی و 
روحی در حوزه سالمت و رفاه و آسایش حقوق شهروندان 
شده، که نمایانگر چندین مورد نقض حقوق شهروندی 

ملت است.
دولت ها خود از یک سو، منشاء ایجاد آلودگی می باشند 
و از سوی دیگر بنا به وظایف حاکمیتی خود مسئولیت 
حفاطت از محیط زیست را بر عهده دارند.در ایران سهم 
دولت درانتشار آالیندگی بسیار قابل توجه است به گونه ای 
که می توان آن را به عنوان چالش اساسی محیط زیست در 

دهه آینده مطرح نمود. 
یکی از این آلودگی ها، ریزگرد ها هستندکه یکی از عوارض 
ناشی از آن ها، آلودگی هوا است. آلودگی هوا برای همه 

افراد و در همه سنین پدیده ای مضر و بیماری زا است .
حق محیط زیست مانند هر حق دیگری نیازمند ضمانت 
اجراست .چرا که ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار 
گیرد. درقوانین بسیاری کشورها آلودگی محیط زیست 

جرم محسوب می شود و برای مرتکبین آن مجازات تعیین 
شده است. امروزه که حوزه ی دخالت دولت افزایش یافته، 
آلودگی هوا سبب خسارت جانی و مخل آسایش شهرهای 
بزرگ شده است، دولت نیز مانند هر شخص حقوقی، 

مسئول خساراتی است که ایجاد کرده است . 
یکی از رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و 
عدالت ترمیمی است.برای آن که همه بتوانند بصورت مؤثر 
به سیستم عدلی دسترسی داشته باشند، شهروندان باید 
حقوق و مکلفیت های قانونی شان را درک کرده و بدانند 
که درصورت نقض حقوق شان، چگونه در جستجوی راه 

حل حقوقی شوند.
در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری دولت در اعمال 
به رسمیت  نیز  و مسئولیت مدنی دولت  تصدی گری، 
زیست  های  آلودگی  با  چنانچه  و  است  شده  شناخته 
محیطی خود، افراد را دچار ضرر و زیان یا احیانا صدماتی 
بکند، زیان دیده می تواند از باب مسئولیت مدنی حقوق 
فضای  می تواند  ترمیمی  عدالت  کند.  استیفاء  را  خود 
مناسبی را ایجاد کند تا طی آن، دولت در جریان مشکالت 
و خساراتی که از آلودگی هوا به دوش شهروند بار شده، 
قرار گیرد و نتایج و عواقب وخامت بار عمل خود را مشاهده 

کند. 

به قلم : مهدیه پورعلی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی(

چگونگی اجرای عدالت ترمیمی در ارتباط با آلودگی هوا 

موسیقی در تمدنهای اولیه:
بسیاری از پدیده های طبیعی مانند صدای آبشار؛ وزش باد 
از میان برگهای درختان؛ نغمه پرندگان؛ چهار نعل دویدن 

اسب و....نوای طبیعی موسیقی ایجاد می کند.
عده ای پیدایش موسیقی را به پیدایش عقاید دینی اولیه 
و پرستش خدایان نسبت می دهند؛ این گروه معتقدند 
های  سروده  خدایان  پرستش  برای  اولیه  های  انسان 

مذهبی و دسته جمعی با شکوهی اجرا می کردند.
عده ای دیگر پیدایش موسیقی را با اعالن و خبر همراه می 
دانند؛ به این معنی که انسان اولیه هنگامی که نیاز داشت 
تا فرد دیگری را صدا بزند مجبور بود از دو صوت کوتاه و بلند 

استفاده کند مثالخبرها را با طبل اعالم می کردند.
کارل بوخر جامعه شناس آلمانی معتقد بود ابتدا ضرب و 

سپس نوای موسیقی بوجود آمد.
بنیان موسیقی توسط مردم کشورهای سامی ) مصر؛ کاره 
و سومر( گذاشته شده؛ اما اساس علمی و موسیقی غربی 
را یونانیان و اساس موسیقی شرقی را ایرانیان بنا نهاده اند.

در مصر باستان موسیقی جنبه روحانی داشت.
موسیقی در ایران باستان:

از سده هشتم پیش از میالد اقوامی در مناطق غرب فالت 
ایران مستقر شدند. اوج شکوه موسیقی ایران در دوران 

ساسانیان نمایان شد.
از پادشاهان عالقمند به موسیقی از جمله اردشیر بابکان؛ 

بهرام گور و خسرو پرویز. 
در دوران بهرام گور بیش از هفت هزارنوازنده و خواننده به در 
خواست او از هند به ایران آمدند و در جوار مزارع به نوازندگی 
و سرودخوانی پرداختند و مردم مشغول در مزارع در پایان 
فصل برداشت مقداری از محصول خود را به آنان عرضه می 

کردند.نام این گروه لوری؛ کاولی یا کابلی می نامیدند.
موسیقی پس از اسالم:

در دو قرن آغازین دوران اسالمی که اسالم؛ غنا و ساختن آالت 
مطرب را تحریم نمود؛ بازار موسیقی بی رونق شد؛ مگر هنگامی 

که لحن موسیقی در قرآئت قرآن یا اذان خود را نمایان ساخت. 
و  گرفت  رونق  دوباره  موسیقی  بازار  قرن سوم  اوایل  در  بتدریج 

دانشمندانی چون ابونصر فارابی؛ ابن سینا و دوران های بعد ؛ 
ارموی؛ مراغی؛ قطب الدین شیراز ی به این هنر پرداختند.

اولین شخصی که موسیقی را به ایرانیان آموخت و آن را 
میان اعراب رواج داد؛ سعد بن مسجع است.

نخستین تاثیر موسیقی ایرانی در جامعه اسالمی  تجوید 
قرآن کریم بوده است به وسیله سلمان فارسی.

اولین بررسی های موسیقایی و پژوهش های نظری نسبت 
کلنل  توسط  اساس مدل غربی  بر  و  ایرانی  به موسیقی 
علینقی وزیری از موسیقیدانان برجسته سده گذشته تا 

زمان حاضر صورت گرفته.
پس از فراگیری نت نویسی به شیوه غربی؛ در مدت یکسال 
و نیم ردیف هفت دستگاه را از میرزا عبدالله  ردیف دان 
برجسته عهد قاجار به خط نت نوشت و بعد از آن به تأسیس 
مدرسه عالی پرداخت و سرانجام به آموزش شاگردانی از 
جمله ابوالحسن خان صبا؛ روح الله خالقی؛ حسینعلی 
مالح؛ مهدی برکشلی و تعدادی دیگر اولین پایه پژوهش 

های علمی در زمینه موسیقی ایران را بنا نهاد.
تالیف: بهمن کاظمی 

تحقیق: بتی کبیری

به قلم : بتی کبیری )کارشناس ادبیات فارسی(

تاریخچه مختصر پیدایش  موسیقی در ایران و جهان

��مادران ژاپنی کودک خود را به مهد نمی فرستند:
��بعید به نظر می رسد که یک کودک ژاپنی قبل از سن 

سه سالگی در یک مهد کودک یا پیش دبستانی باشد.
�� آن ها هیچوقت پرستار کودک استخدام نمی کنند

�� و یا کودک را نزد پدربزرگ و مادربزرگ نمی فرستند. 
��در ژاپن تربیت کودک به عهده مادر است 

��و کودک زمان زیادی را با والدین و پدر و مادر بزرگ خود 
می گذرانند

و #صمیمی  با خانواده #بسیارگرم  ها  آن  رابطه  و    🔻
است. 

در ژاپن خانواده ها از همدیگر 
حمـایت می کنند.

ادامه دارد...
��آگاهی بیشتر از دوره نوجوانی 

و تحوالت  تغییر  نوجواني دوراني است که فرد دچار 
مي  “بلوغ”  نام  با  را  آن  عموما  شود،  مي  محسوسي 

شنایسم
�� که طي آن بي نظمي هاي شدیدي در ابعاد مختلف 

وجودي فرد 
��همچون: احساس، عاطفه، جنسي، جسماني و... 

مشاهده مي شود که
�� متعاقب آن نوجوان احساس آشفتگي دروني شدیدي 

مي کند
با  خواهند  نمي  نوجوانان  که  است  این  ��حقیقت 

شلختگي هاي خود شما را آزار دهند. �� 
گرچه ممکن است باور این حقیقت سخت باشد. 

��در واقع علت اصلي این آشفتگي و شلختگي این است 
که ذهن و فکر آنها جاي دیگري است. 

 یك نوجوان مشغله های فکری زیادي دارد 
زیادي  اضطراب  و  نگراني  از  هم  مقدار  همان  به  و 

برخوردار است
�� و پس مانده انرژي احساسش آن قدر نیست که 

بتواند در مورد رفتار روزانه اش به قدر کافي 
ماشین  در  را  کثیفش  جوراب  مثاًل  که  کند  ��دقت 

لباسشویي بگذارد 
و یا وقتي جوراب تمیز پیدا نکرد

��پدر و مادرش را مقصر نداند و به آنها توهین نکند .
��یک تکنیک کاربردی در تربیت فرزندان

دست  فرزندمان  تربیت  برای  تالش  از  که  زمانی   🔻
برمیداریم باید روی تربیت خودمان تمرکز کنیم،

 مثال:
��داد نزنیم ،

��از روی خشم تنبیه نکنیم ،
��زور نگوییم

��مقایسه نکنیم ،
��توهین نکنیم ،
�� ناسزا نگوییم، 

��برچسب نزنیم ،
از اشتباهات بیخطر کودکانمان نترسیم، 

خستگی خود را روی آنها خالی نکنیم،
آنها را مقصر ناکامی های خود ندانیم، 

��در اینصورت همه چی درست می شود.
��ما باید کودکانمان را پرورش دهیم 

و خودمان را تربیت کنیم ....

»فرزندپروری«

✅راز ژاپنی ها در تربیت فرزند 
گردآورنده: آسیه مرادی )خبرنگار- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی( 

تفاوت افسردگی در زن و مرد 

اعضاء با توجه به اینکه  فعالیت  از  چندانی  زمان 
فعلی شورای شهرها و روستاها باقی نمانده است و 
همگی به نحوی در تدارک ورود به دوره جدید می 
باشند، بد نیست عملکرد شورای شهر بوشهر مورد 
نقد و بررسی قرار گیرد. یکی از وظایف مهم شوراها 
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهاي 
نقدي، جنسي و اموال منقول و غیرمنقول شهرداري 
امالک  مورد  در  بارها  موضوع  این  باشد،  می  ها 
متعلق به شهرداری توسط نشریه دریاکنار منعکس 
شده است، زمانی اکبر توسلی )عضو شورای شهر( 
در مصاحبه با نشریه چراغی که به خانه رواست را 
به مسجد حرام اعالم نمودند و در مورد وضعیت باز 
پس گیری ملِک متعلق به شهرداری بوشهر )مرکز 
اساس  »بر  گفتند:  مادر(  پارک  جنب  سابق  رشد 
انجام شده و مطابق سنِد ملکیت به  بررسی های 

شماره 006852 سری ب سال نود مالکیت مطلق  
این ملک از گذشته تا به امروز با شهرداری بوشهر 
بوده و هیچ مجموعه ای حق دخل و تصرف در آن 

را ندارد.«  
کمیسیون  رئیس  عبیدی؛  رباب  ایشان  از  پس  و 
امالک  گیری  بازپس  خواستار  شورا  فرهنگی 
شهرداری شد که در اختیار ادارات و دستگاههای 
دیگر است و ارائه داشتند: »این امالک توسط واحد 
شود  گرفته  پس  باز  و  پیگیری  شهرداری  حقوقی 
و جهت فعالیتهای فرهنگی مانند برگزاری کالس 
ها و کارگاه های آموزشی، راه اندازی خانه فرهنگ 
توانیابان  و برنامه های مدیریت شهری در شهرداری 

مورد استفاده قرارگیرد.«
حال دیر زمانی از این فرآیند می گذرد و علی الرغم 
پیگیری های فراوان از جانب نشریه دریاکنار، هیچ 

اتفاقی رخ نداده است و نکته قابل توجه این است 
که اعضاء فعلی شورای شهر یا بواسطه رودربایستی 
داشتن با مسئولینی که جنبه حمایتی موضوع را 
عهده دار می باشند، یا بدلیل دوری از ایجاد تنش 
پایان دوره  تا  مانده  باقی  زمانی  بازه  برای خود در 
فعلی، موضوع بدین مهمی را مشمول گذر زمان 
کرده و با عدم پیگیری این بازپس گیری را به تاخیر 
می اندازند، درحالی بنا به دالیل مطرح شده و از 
آنجایی که بخش های متعددی از شهرداری بوشهر 
در مکان های استیجاری مستقر بوده و بارها حقوق 
پرسنل شهرداری و کارکنان سازمانهای وابسته به 
آن  با تاخیرات فراوان روبرو بوده، چرا بایستی ملکی 
با این ارزش واال بصورت رایگان در اختیار مجموعه 
که  باشد  گیرد.  قرار  غیردولتی  عمومی  آموزشی 
»نمره  حذف  صدد  در  شهر  شورای  فعلی  اعضاء 
منفی خود بواسطه عدم بازپس گیری امالک متعلق 
به شهرداری » برآیند، چرا که آینده از آن عامه است.

سیده فاطمه آزمون )دبیر سرویس اجتماعی نشریه دریاکنار(:

نمره منفی اعضاء فعلی شورای شهر بوشهر در بازپس گیری 
امالک متعلق به شهرداری 

به قلم: سیده فاطمه آزمون  )دبیر سرویس اجتماعی نشریه دریاکنار(


