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صدای پرطنین مردم استان بوشهر

نمـی شود مشکـالت مـردم را دیـد و سکـوت کـرد
1

نیکی حیدری
)کارشناسی ارشد الهیات(

فعـال  سـردبیر  سـلطانی  سـهیال 
بـا  دریاکنـار  نشـریه  کارآمـِد  و 
درخواست فعالین سیاسی_اجتماعی، 
مختلـف  اقشـار  و  بانـوان  جوانـان، 
مردمـی بعنـوان کاندیـد عضویـت در 
شـورای شـهر بوشـهر )کـد انتخاباتی 
شـد.  رقابـت  کارزار  وارد    )286

- شـفاف سـازی مناسـبات اداری و 
شـهرداری مالـی 

از  ارائـه مصوبـات شـورا  و  شـفاف سـازي 
طریق رسـانه هـاي محلي، برگزاري جلسـه 
هاي شـورا در محله هـاي مختلف با حضور 
سـاکنان همان منطقه و مسـئوالن اجرایي، 
اصـاح ضوابط و قوانین و پیگیـری و اعمال 

کامـل دولـت الکترونیک در شـهرداری 
- پیگیری مشکالت فرهنگي

رسـیدگي به مشـکات فرهنگي،  کاسـتي 
هاي مربوط به اشـتغال، بهداشـت و درمان، 
عمـران و آبـادي، ورودي شـهر، سـالن هاي 
ورزشـي و غیـره را کـه از مطالبـات اصلـي 
بازارچـه هـای  و سـاماندهي  اسـت  شـهر 
محلـی، بازارچه هـای ویژه بانـوان در اماکن 

اصلی شـهر
- پروانـه رایـگان بـراي مسـکن زوج 

جـوان هاي 
پیگیـری هـای الزم جهـت اعطـاي رایگان 
پروانه سـاخت مسـکن بـه زوج هـاي جوان 
براسـاس قانون، حذف اسـتعام شـهرداري 
در نقـل و انتقال اماک، تخفیف حداکثري 

 100 مـاده  کمیسـیون  هـاي  جریمـه 
شـهرداري، دریافـت قانـون 2 درصـد درآمد 
معـادن بـراي احیا و آباداني شـهر، مبـارزه با 
دالالن زمیـن و حـذف هزینه تغییر کاربري 
ایجـاد  و  بسـیار  درختـان  کاشـت   -

شـهر حومـه  در  سـبز  کمربنـد 
کاشـت درختان بسـیار در این شهر به دلیل 
خشـک  بودن منطقه، کمربند سبز طبیعی 
در اطـراف بـا هماهنگـی سـایر شـرکت ها، 
سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایی از محل 
منابع حوزه ی مسـئولیت هـای اجتماعی و 

منابـع جاری 
-  زیر ساخت اشتغال

 ایجـاد زیرسـاخت هـاي اشـتغال از طریـق 
جـذب سـرمایه بخـش خصوصـي، ایجـاد 
نشـاط اجتماعي و اسـتفاده از قابلیت هیات 
هـاي مذهبـي بـراي سـرمایه گـذاري در 

ظرفیـت هـاي موجـود 
- توجه ویژه به صنعت گردشگري

پرهیـز از اختاف هاي موجـود در چارچوب 
حفـظ منافـع مـردم، نظـارت قوي شـورا بر 
دسـتگاه هـاي اجرایـي، توجـه جـدي بـه 

گردشـگري صنعت 
- ایجاد درآمدهاي پایدار

ایجـاد درآمدهـاي پایـدار از طریق تشـکیل 
سـتاد جـذب سـرمایه گـذاران، اسـتفاده از 
دانـش و تجربـه خردمنـدان، صاحب نظران 
و نخبـگان در حـوزه هـاي مختلـف، ایجـاد 
نشـاط اجتماعـي، ترویـج فرهنـگ مقـاوم 
سـازي و زیباسـازي از طریق تشـویق مردم 
بـراي اسـتفاده از فنـاوري هـاي نویـن بـا 
رعایـت صرفـه جویـي و حمایـت جـدي از 

پایدار مدیریـت 
-  بهبود حقوق شهروندي

 براي بهبـود حقوق شـهروندي در مدیریت 

اقتصـادي  عمرانـي،  وضعیـت  شـهري، 
مسـائل  در  گـذاري  سـرمایه  اشـتغال،  و 
فرهنگـي، مبلمان شـهري، جذب گردشـگر 
همـراه بـا حفظ حرمت ها و پرهیز از دسـته 
بنـدي ها، تـاش و تعامل بـراي بهره گیري 
از فضاهاي سـبز و جذب سـرمایه گذار پس 

از انتخـاب توسـط مردم 
- ارتقـاء جایـگاه بانـوان در تصمیـم 

گیـری هـای شـهری
 توانمندسـازي بانوان و ارتقاي سطح حضور 
آنـان در همـه صحنـه ها به صـورت قاطع و 
پررنـگ، ثابت کردن قـدرت بانـوان در تمام 

عرصه هـا از جمله اولویت هاسـت.

بـراي  پایـدار  درآمـد  ایجـاد    -
ي ر ا د شـهر

بـراي  پایـدار  و  ثبـات  بـا  درآمـد  ایجـاد 
شـهرداري در کنـار کاهـش عـوارض ایـن 
مجموعه، استفاده از نظر نخبگان و تحصیل 
کننـدگان  در مدیریـت شـهر، توسـعه و 
سـاماندهي حمـل و نقـل عمومـي و جذب 
سـرمایه یکی دیگـر از اولویت ها می باشـد. 
 -تشـکیل کارگروه هاي تخصصي در 

شورا
حضـور  بـا  هـا  محلـه  شـوراي  تاسـیس 
معتمدان و تشـکیل کارگروه هاي تخصصي 
در حوزه هاي عمراني، بهداشـتي، فرهنگي، 

اجتماعـي و غیره، دفاع از حقوق شـهروندان 
و ارتبـاط مسـتمر با شـهروندان 

-  توسعه شبکه هاي گردشگري
 اهتمـام بـراي ایجـاد محیطـي مناسـب و 
شـاد با امکانات تفریحي، فرهنگي در شـهر، 
توسـعه و پشتیباني شـبکه هاي گردشگري 
و توریسـتي، احـداث کتابخانـه در محله ها، 
بررسـي و اصاح سـاختار مدیریت شـهري، 

آییـن نامه هاي شـهرداري 
 - اصالح ورودي شهر

 اصـاح ورودي شـهر و سـاماندهي حمـل 
و نقـل عمومـي، ایجـاد درمانـگاه در مناطق 
کم توسـعه یافته با همکاری دانشـگاه علوم 

پزشـکی و ایجـاد فرهنگسـراهای جدید
-  توسعه مشاغل خانگي

 تقویـت تشـکل هاي مـردم نهـاد فرهنگي 
و اجتماعـي و ترویـج فرهنـگ پاسـخگویي 
مدیـران شـهري، حفـظ کرامت انسـاني در 

مراجعـه شـهروندان به شـوراي شـهر 
- سـاخت فضاهـاي ورزشـي در محله 

ها
ایجـاد فضاهاي ورزشـي در محله ها و توجه 
بیشـتر بـه ورزش بانـوان، احیـاي صنعـت 
گردشـگري، توجـه بـه میـراث فرهنگـي، 
حمایـت از کارگاه هـاي زود بازده خصوصي، 
تشـکیل کمیسیون هاي مشـاوره اي، توزیع 
عادالنـه امکانـات در نقـاط مختلف شـهر و 
ایجاد شـعبه باشـگاه دانـش پژوهـان جوان

 - تشکیل جلسه هاي هم اندیشي
 تشـکیل جلسـه هاي هم اندیشي در محله 
هـا و اسـتماع نظر و پیشـنهاد سـاکنان هر 
محلـه و دیگـر اقشـار مـردم بـراي ارتقـا، 
عمـران و آباداني شـهر، پیگیري براي تحقق 
خواسـته هاي شـهروندان و عملیاتي کردن 

طـرح هـاي اساسـي و زیربنایي

- توزیع متوازن امکانات
 توزیـع متـوازن امکانـات بر مبنـاي عدالت 
از مهـم تریـن برنامـه هـا می باشـد چرا که 
امکانات شـورا باید براسـاس قانون و در حد 
اختیـارات بـه طـور مسـاوي و بـا عدالت در 
شـهر تقسـیم شـود. توجه بیشـتر به نقاط 
از  محـروم و کمتـر برخـوردار و اسـتفاده 
تجربـه افراد پیشکسـوت و متخصـص براي 

خدمـت بهتـر به مـردم می باشـد. 
سـتاد انتخاباتی ایشـان بـا رعایـت پروتکل 
هـای بهداشـتی در محـل: ریشـهر خیابان 
قلعـه سـفید 4،  نبـش کوچـه  پارسـیان، 
دفتر سـتاد مرکزی سهیا سلطانی )مکانی 
رو بـاز( از سـاعت: 21 روز پنـج شـنبه 20 
خردادمـاه 1400 افتتاح  و شـروع به فعالیت 

نمود.
ایـن مـکان بـرای معرفـی هـر چـه بهتـر 
توانمنـدی هـای سـهیا سـلطانی همـت 
نمـوده و بـه ضـرورت حمایت از شـخصیت 
بـارز و  بـی بدیـل سـهیا سـلطانی بعنـوان 
کاندیـدای اصلح شـورای شـهر می پـردازد.

گفتنی اسـت، سـردبیر نشـریه دریاکنـار با 
شـعار  :

 توسعه شهری، جنسیت نمی شناسد 
فکری خاق می خواهد و اندیشه ای پویا 

پای به عرصه رقابت نهاده است.
وی تحصیـات عالیـه خـود را در دانشـگاه 
از سـوابق  و  نمـوده  اتمـام  فـارس  خلیـج 
ارزنـده ای در زمینـه بروز مشـکات و موانع 
مدیریـت شـهری برخـوردار بـوده و عـاوه 
بـر آن مسـئولیت هایـی چـون: کارشـناس 
نشـریه  سـردبیر  نـگار،  روزنامـه  آمـوزش، 
دریاکنـار، عضـو انجمـن اقتصـاد شـهری 
ایـران و عضو صنـدوق هنر وزارت ارشـاد در 

کارنامـه دارد.

سهیال سلطانی )سردبیر نشریه دریاکنار و کاندید عضویت در ششمین دوره شورای شهر بوشهر(:

آیا شاغل شدن زن 
در گروی رضایت 

شوهر است؟ 
3

امیرحسین حسین زاده
)لیسانس حقوق(:

 اهم برنامه های پیشنهادی 
ایشان جهت عضویت در شورای شهر 

بوشهر به شرح ذیل می باشد:

کدانتخاباتی

286
 بوشهرشهر شورای کاندیدای اصلح
نگارروزنامه /کارشناس آموزش
 فارسخلیج دانشگاه تحصیالت عالیه در
 نشریه دریاکنارسردبیر
 ایراناقتصاد شهری انجمن عضو
 ارشادوزارت هنر عضو صندوق`
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گر گرفته ام
مصلوب شده ای 

بر بیرق بی ستون

و قلبی که تراشیده شد

میاِن تراشه های سینه ام

 تن مرداری 

که پاپیچ توهم بود

قسم 

به استخوان 

به شاخه های شکسته ام 

که ساز شد 

تا متالشی شود 

رنج مدام بر شقیقه ام

و خاکسرت طیف هایی 

که یورش می برند 

هر سپیده 

بر گرگ ومیش تنم

عاطفه غالم زاده

انتظار
راه دوری منی روم

مثل دودی بازیگوش

از دودکشی سنگی

وسط بی چون وچرای نقاشی ات

تو رنگ می پاشی

و من رنگ به رنگ می شوم

نسیم بی دست و پایی هم 

اگر از پنجره

 کاغذهای روی میز را

به هم بریزد

چیزی عوض منی شود

تو نیستی

و فرقی هم منی کند

این سکه ی ده شاهی

به باجه ی تلفن بکوبد

یا به کوبه ی در

هیچ صدایی تو را برمنی گرداند!
فرسا عمران

خیال در مه 
جرثقیل های برجی فرو در مه

با آهن ها صحبت می کنم

خم که می شوند در دست

جرثقیل ها پاگرد ندارند

اما ذهنم برمی گردد

به صدای قروچ دندانم در سیب

مثل شعرهای پانوشت شده

پاهایم را می نویسم

در کفشی که به در گل ماندن دل بسته

از مه و آهن لذت می برم

از گل و کفش!
قاسم بغالنی

نیمه گمشده
تو آن نیمه گمشده منی

که متام نامتام های منی

تو را یکجا رس می کشم

که معنی نبودنت فراموشم شود

که اگر نباشی ویرانی سهم آرزوهایم

تو هامن برکت سفره ی حضوری

یا درختی پربار

که شاخه دمل را بر زمین خم کرده

و این میوه ی کال فراق

گوشه دهانم

نجویده قی می شود
فرشته قربانیان اقدم

سکوی پنجم
شب به شب در گوشه ی سکوی پنجم توی پارک

منتظر می مانم و شاید بیایی سوی پارک
چشم هایم خیره سمت پله های هر طرف

گوش هایم تیز تر از خارهای آن طرف
آشنا آمد به چشمم این تویی یا که رساب

این تویی بیدار هستم یا فرو رفتم به خواب 
ناگهان دیدم تو را آرامشی بر من نشست

انتظارم رس رسید و سد تنهایی شکست
مات گشتم من کجایم قصه چیست

این که نزدیکت می آید با تو کیست
اندک اندک نزد تو آمد برایت قصه گفت 

خنده ای بر لب زدی جوری که قلبت هم شکفت
فکری آمد بر رسم وقتی که دیدم قصه را

شاد هستی در کنارش بس کنم این غصه را
گرچه با من نیستی با او شدی هم کیش تر
بودنت را دوست دارم خنده ات را بیشرت

علیرضا محمدی سرچشمه یی

سیاه وسفید
کالً همه سياه سفيدا خوبن، 

مثل پنگوئن ها، 
پانداها، 

برف الی موهات، 
چشامت!!!

پوست پنبه ای ت 
تو و هر رنگی نه 

سیاه سوخته رنگ عشق 
سپید مثل برف حوله بی رنگ 

نه آبی لجن بسته 
علقه دمله بسته 

کودک تو درونم رنج خسته 
رؤیا باش بی رنگ 

سپید گاهی سیاه کالغ 
فهمیدم 

االغم 
ابالغ شده تبلیغم 

که حسودم به راه راه پیرهن 
تنی که ندیده ام 

می برم خودم را میان سوسن و خاک 
چه حرفیه قرب قشنگم میدان خالی انقالب 

روبروی حکم هر زندانی اعدام در جمهوری 
نبشم زیبا نیست 

چهره ام زیر شکنجه جامعه دچار لگد و مشت خونین 
شهر خودتون بود 

ناراحتم از دست استادم 
شهریارم دکرت نشده اعرتاض نکرد 

رفتی و آمد جانی ندارم 
حاال چرا ؟؟؟؟

تارا شهنام

زاویای هندسی
در زوایای هندسی وجودت مرا محصور خود کردی

خرامان آمدی و فتح دل ما را کردی

سپیده رس زد ، و این جسم رسگردان

هنوز هم ، در پی آن طلسم رسگردان

پیامی به خورشید، از این دل ناخفته ی رسگردان

شب  تیره ی  ابر  پشت  آفتاب،که  به  پیامی 

ماندن

که تا ، شاید این تن بیامر بخسبد روز رسگردان

شهال چراغی

مسیر عشق

دسِت مرا بگیر

چرا با تو رو راست نباشم؟! 

مسیر سختی انتظارمان را می کشد، پس دست 

مرا محکم بگیر!

مبادا بین راه همدیگر را بین این مردمان گرگ صفت گم کنیم!

مبادا خسته شویم از مشکالت!

مبادا یادمان برود، روزی انتخاب هم بودیم و حق جا زدن نداریم!

مبادا همدیگر را از عشق ناامید کنیم!

دسِت مرا بگیر، به تو قول می دهم نیروی عشق ما را صحیح و سامل 

به پایان خوِش این مقصد می رساند!

انتهای این راه معنی خوشبختی را به تو یادآوری خواهم کرد! 

به تو یاد می دهم خوشبختی چیزی جز رها نکردن همدیگر در 

مشکالت نیست!

ما شبیه بقیه نیستیم، انتهای قصه ما باغم به امتام منی رسد! 

دسِت مرا بگیر، به عشق اعتامد کن، ما هنوز کلی راه داریم که باید 

طی کنیم، اینجا پایان داستان من و تو نخواهد بود! 

مادر
عطر زعفران و دارچین

طعم قیمه و شله زرد

سفره های ترمه و کاسه های گل رسخی

بوی گالب حلوا و عطر برنج دودی

ماهی های قرمز کوچک

که در قلب حوض کاشی می تپند

لبخند شمعدانی بر لب حوض

رقص خورشید

در میان رسو پیر

لی لی رنگین شیشه ها

بر کاشی حیاط

و در این میانه

مادر که می چرخید

و ذره ذره جان می داد

فرزانه آتشفراز)ف_آ(

غریب آبادی
هزاران درد جان فرسا مرا از پا نیندازد 

 ولی یک دم نبود او جهانم را براندازد

در این آبادی ویران گامنم آشنایی نیست 

ندیدم عابری حتی که دل را یادش اندازد

راضیه اخالقی راد

روزنه
هر چه  آبی تر می کشمت

تشنه لب تر می شوم !
هر چه تُندتر به سمتت می دوم

زودتر منی رسم !
چه وردی خواندی که

حق داشتنت را 
برایم باطل کردی؟

زندانی با خط باریک نور
نفس می کشد

چرا در متام شبت
هیچ روزنه ای نیست؟

شاهین بهرامی

دسته ای از گل های داودی را مقابلم گرفت » گل برای گل » 
لبخندیم پر رنگ شـد دسـته گل را از دسـتش گرفتم ؛ فنجان چای را 

روی  میز گذاشـتم لبخندی به رویم زد و فنجان چای را در دسـتش گرفت مقابلش 
و مزه مـزه کرد . 

به رومیزی کرم رنگ خیره شدم ، باید به او می گفتم اما چه طور ؟
بعد از سال ها دوری حاال چه طور باید به او می گفتم .

دستش را روی هوا تکان داد » کجایی ؟«
لبخند زدم« همین جا »
گفت » امروز ساکتی »؟

پیشـانیم را چیـن دادم درسـت در مواقعـی کـه می خواهم جدی باشـم و او ایـن را فهمید 
خیلی زود هـم فهمید .

او مرا به خوبی می شناخت انگار که بین ما مرزی وجود نداشته باشد .
»باید باهم حرف بزنیم »

فنجانش را روی میز گذاشت » خب بگو گوش می کنم »
به من خیره شد  درست مثل مواقعی که کار مهمی انجام می دهد، خیره ام شد .

دستانم را در هم قاب کردم ، دست پاچه شدم  نگاهم را به گل های داودی دوختم .
»باید ازاینجا برم .«

ابروهایش را باال انداخت » کجا می خوای بری؟ »
»مونا به هم احتیاج داره باید برم پیشش«

»خب باشه برو ولی زود برگرد »
» نمیشه »

از جا بلند شدم ، پشتم را بهش کردم .
از روی صندلی بلند شد به دنبالم آمد » چرا نمیشه ؟«

»باید وانمود کنم نمی بینمت تا بتونم از اینجا برم »
ناراحت شد از چهره اش مشخص بود .

دلم به حالش سوخت ، او را خیلی دوست داشتم . به سمتش چرخیدم 
»مجبورم علی می فهمی مجبورم »

اشک هایم روی گونه ام چکید .
دستش را روی شانه ام گذاشت » بعدازاین همه دوری بازهم می خوای ترکم کنی ؟«

بعضـم را قـورت دادم » باور کن نمیشـه به خاطر دخترم باید ایـن کار را بکنم ، اون مریضه 
باید این روزها پیشـش باشم .«

» باوجود من نمیتونی بری پیشش ؟«
بـا صـدای بلنـد داد زدم » آره  نمی توانـم ، بـا وجـود تـو نمی توانـم از اینجـا بـرم بیـرون ، 

نمی توانـم ببینمـش »
اخم هایـش در هـم رفـت » ولـی مـن ترکـت نمی کنـم من دوسـتت دارم از بیسـت سـال 
پیـش دوسـتت داشـتم ولی از هـم دور افتادیم اآلن چه طور می تونـم دوباره ترکت کنم .«

 اشک هایم را با پشت دستم پاک کردم » نمیشه علی نمیشه »
از اتاق بیرون دویدم اما صدای مینا ..مینا گفتن های علی را هنوز می شنیدم .

چند پرستار در سالن ایستاده بودند با دیدن من ساکت شدند و نگاهم می کردند . 
خانـم سـیفی کـه از همـه پرسـتارها مسـن تر بود با صـدای بلند گفـت » مینـا خانم چی 

؟« شده 
اهمیتی بهش ندادم و به سمت اتاقم دویدم .

چند روزی خودم را در اتاق حبس کردم باید عادت کنم به ندیدنش . 
فقـط گاه گاهـی پشـت پنجـره می رفتـم علی را پشـت پنجـره می دیـدم کـه روی جدول 
نشسـته و کت وشـلوار کرم رنگـش چـروک شـده بود ؛ علـی از لبـاس چروک متنفـر بود ؛ 
دلـم می خواسـت بگویـم : لباسـت را بده تـا اتو کنم اما نمی شـد باید این بند را پـاره کنم .

شـانه را برداشـتم  و روی موهایم کشـیدم موهایم کمی سـفید شـده بود مثل موهای علی 
،  بایـد بـه خـودم می آمـدم بایـد علـی را فرامـوش می کـردم باید قوی می شـدم تـا بتوانم 

به مونـا ببینم .
روی تخت دراز کشیدم ، پرستار وارد اتاقم شد » امروز ساکنی مینا خانم »

 آهسته گفتم » خوبم »
پرستار لبخندی زد » خدا را شکر »

عصر شده بود باد مایمی می وزید ، برای هواخوری از اتاق بیرون رفتم . 
علی با دیدنم به سمتم آمد »حالت چه طوره مینا » 

» از اینجا برو علی نزار کسی ببینه داری با من حرف می زنی »

علی با ناراحتی چند قدم عقب رفت .
یواشکی دوروبرم را نگاه کردم » خدا کنه کسی ما را ندیده باشه .«

قدم هایم را تندتر کردم و داخل اتاق برگشتم  . 
دکتر برای دیدنم آمد بعد از معاینه گفت » حالت چه طوره مینا خانم مشکلی نداری؟«

نگاهی به علی کردم که پشت در اتاقم ایستاده بود و یواشکی داخل را نگاه می کرد .
»خوبم آقای دکتر فقط می جوام زودتر برم خونه خودم .«

دکتـر جـوان موهـای لختش را از روی پیشـانی کنار زد و گفت » ان شـاء اهلل زودتر میری ، 
اگـر رونـد درمانت همین طـور پیش بـره زودتر میری »

دکتر برگه ای را امضا کرد و به پرستار داد . 
بعد رو به من گفت » از علی آقا چه خبر هنوز می آید پیشت ؟«

زیرچشمی به علی نگاه کردم » نه نمی بینمش »
دکتر نگاه متعجبش را به هم دوخت » یعنی علی آقا دیگه باهات حرف نمی زند » 

» نه حرف نمی زند » 
دکتر با لبخند از جا بلند شد » خوبه ، خیلی خوبه » 

از اتاق بیرون رفت .
علـی  از الی در بـا چشـمان عصبانـی خیـره ام بود رویـم را برگرداندم تا نبینمـش ، صدای 

بسـته شـدن در اتـاق کـه آمد خیالم راحت شـد.
دیشب خواب مونا را دیدم حالش خیلی بد بود .

صبـح زود از خـواب بیـدار شـدم لباس هایـم را در سـاکم ریختـم و منتظـر آمدن پرسـتار 
. شدم 

پرسـتار بـه سـمتم آمـد مینا خانـم چی شـده ناراحتی ؛ اشـاره ای به سـاکم کـرد » جایی 
میری به سـامتی ؟«

دسـتهام را روی سـینه بـه هم گـره زدم » می خوام برم پیش دختـرم ، اون مریضه من هم 
حالـم خوب شـده می خـوام از اینجا برم »

پرسـتار بـا تعجـب نگاهـم کـرد » مینـا خانـم دختـرت مرده شـش سـال که مـرده کجا 
می خوایـی بـری » 

با شنیدن حرف پرستار سرم سوت کشید ، حتماً حال مونا خیلی بد بود .
به سمت در رفتم . پرستار دستم را گرفت » بیا مینا خانم بیا استراحت کن .

دسـتم را از دسـتش بیـرون کشـیدم » چـی میگـی تو دخنرم مریضـه به کمکم نیـاز داره 
من باید بـرم .«

پرستار کافه شد با صدای بلند چند نفر را صدا زد .
همین طور که تاش می کردم از اتاق بیرون برم سوزشی را در دستم حس کردم .

اتاق دور سرم می چرخید .بدنم بی حس شد و سرم گیج می رفت .
چشـم هایم را کـه بـاز کـردم علـی روی صندلـی کنـارم نشسـته بـود ایـن بار کت وشـلوار 

قهـوه ای پوشـید بود ، 
می خواستم از جایم بلند بشم اما من را به تخت بسته بودند .

صدای علی را که شنیدم اشک هایم ریخت . » مینا خوبی؟ »
سـرم را بـه چـپ و راسـت تـکان دادم » علی مـن را از اینجا ببر بیرون می خـوام برم پیش 

مونا »
علـی دسـتم را نـوازش کـرد »  آرام باشـه عزیزم مـن از اینجا می برمت بیـرون باهم میریم 

پیـش مونا فقـط آرام باش .«
سرم را نکان دادم » باشه من آروم میشم فقط من را از اینجا ببر .«

»باشه می برمت نگران نباش فقط سعی کن استراحت کنی باهم از اینجا میریم .«
احساس کرختی کردم داروها اثرشان را کرد بودند .

چشمهام را باز و بسته کردم علی  نبود . 
بلند صداش زدم » علی کجایی علی ...«

خـودم را تـکان دادم نمی توانسـتم حرکـت کنـم . علی می خواسـت من را ببـره پیش مونا 
علـی بهم قـول داده بـود . علی کجایی 

پرستار وارد اتاق شد آمپول دیگری را به سرمم تزریق کرد .و رفت .
صـدای آرامـی را از پشـت در شـنیدم کـه می گفـت » بیچاره زنـه دیونه شـده دنبال یکی 

به اسـم علـی می گـردد . »
 صدای دیگری گفت »علی کیه ؟«

»نمی دونـم از وقتـی اومـده اسـمش را میگـه حتمـاً شـوهرش بـوده، همش بـا اون حرف 
 ». میزنه 

اشـک روی گونـه ام چکیـد شـاخه ای گل داودی سـفیدروی تختـم بـود ، دسـتم را تـکان 
دادم تـا گل را بـردارم امـا نتوانسـتم ، صدایـم را آهسـته کردم و گفتم » علـی برمی گرده ، 

می دونـم کـه برمی گـرده .«

قسمت دوم

فامینگوی چاق گفت:
- ببخشید

و دیـد کـه منقـارش کمـی پـای آوا را زخمـی کـرده اسـت.زود ماننـد فامینگـوی الغـر 
لبه ی شـلوار آوا را گرفت.سـه تایی باهم دوسـت شـان را باال کشـیدند و از روی سـنِگ بلند 
گذشـتند.آن ها باالی رود پرواز می کردند وقتی به یک درخت سـیب رسـیدند.آوا دسـتش 

را دراز کـرد و یـک سـیب زرد چیـد و گفت:
- پرواز کردن رو دوست دارم خوش می گذرد.

اما فامینگوها خسته شدند و گفتند:
- برای امروز بازی بسه .

او را کنار رود پایین گذاشتند.آوا با اصرار تکرار می کرد: 
- دوباره ... دوباره...

که صدای مامان سمیه را شنید:
- آوا ... دخترم ... کجایی ؟بیا ناهار بخور .

آوا کوچولو برای تشـکر  سـیب را به طرف آن ها گرفت.فامینگوها با تعجب به یکدیگر نگاه 
کردند چون سـیب دوسـت ندارند.برای این که آوا ناراحت نشـود .فامینگوی الغر گفت:

- سیب باشه مال تو.ما برای خودمون  می چینیم.
آوا کوچولو خم شد. سیب را در رود شست و گفت:

- من باید برم.می خوام از مامان یه بادکنک بگیرم.فردا هم میام تا باهم بازی کنیم.
آوا به طرف خانه دوید .برای دوست هایش دست تکان داد و رفت.

فامینگوی چاق گفت:
- کاش از بادکنکش می داد من بخورم .حتماً خیلی خوشمزه است.

فامینگـوی شـجاع بال هایـش را بـاز کـرد.او سـعی کـرد سـنگ سـفید بزرگـی را بـا 
پنجه هایش بردارد.فامینگوها  متعجب نگاهش کردند.ناگهان فامینگوی شـجاع تعادلش 
بـه هـم خـورد و در آب افتاد.فامینگـوی چـاق و الغـر بهش خندیدنـد فکر کردنـد .او به 
سـرش زده کـه می خواهد سـنگ سـفید را بلند کنـد. چند دقیقه بعد فامینگوی شـجاع 
سـنگ را بلند و به طرف باال پرواز کرد.هر چه بال زد نتوانسـت سـنگ را بیشـتر نگه دارد.

پنجه هایش خسـته شـد و سـنگ در رود افتاد.او ناامید شـد.مدتی شـنا کرد .بعد به سنگ 
نـگاه کـرد و به فکر فرورفت. دوباره سـنگ را برداشـت و بـا آن باالی رود پرواز کرد. سـنگ 

افتـاد.او ایـن کار را چنـد بـار تکرار کرد.فامینگـوی الغر گفت:
- چکار می کنی ؟

فامینگوی شجاع گفت:
- ورزش می کنـم تـا پنجـه و بال هایـم قـوی شـوند .فـردا بتونـم بـا آوا  پـرواز کنـم اونـم  

تنهایی.
فامینگـوی الغـر هـم بزرگ تریـن سـنگ را انتخاب کرد. سـعی کرد بـا آن پـرواز کند اما 
نتوانسـت.فامینگوی چاق سـنگ کوچکی پیدا کـرد آن را به راحتـی با پنجه هایش گرفت 

و به طـرف بـاال پرواز کـرد و گفت:
- من موفق شدم .

فامینگوی الغر گفت:
- قبول نیست .سنگ کوچکی برداشتی  .اگر می تونی بیا سنگ منو بردار.

فامینگوی شـجاع که خسـته شـده بـود .در رود شـنا کرد .چنـد ماهی پیـدا کرد.خورد و 
گفت:

- بیایید با  سنگ من تمرین کنید که نه بزرگه نه کوچکه.
فامینگـوی الغر تندی پرید تا  زودتر سـنگ را بلند کند.فامینگوی چـاق هم پرید .آن ها 

باهم سـر برداشتن سـنگ دعوا می کردند.فامینگوی شجاع گفت:
- تا شما تمرین می کنید من باالی جنگل پرواز می کنم تا خانه ی آوا را پیدا کنم.

وقتـی او رفـت.دو فامینگو هم کنجکاو شـدند. سـنگ را رها کردند و دنبال دوسـت شـان 
رفتند.

چشـمانم را می بیننـد و رهسـپار می شـوم.....آنجا کـه همه چیز رنگی 
اسـت، درختانـش از همه جا سـبزتر و آبـی دریاها از همیشـه آبی تر.....

آنجـا که لطافت جامه هایی که بر تن می پوشـی وصف ناشـدنی اسـت.....جایی که می شـود 
در آسـمانش خرامان خرامان قدم بزنی و نغمه سـرایی کنی......چشـمانم را می بندم و رؤیایم   
را مـرور می کنم.....موهای پریشـان با زمزمه های نسـیم می رقصند و پیراهن حریر سـپیدم 
در بیشـه های سرسـبز بسـی زیبا جلوه گری می کند....کنار چشـمه ای زالل می نشـینم و 
بـه ضرب آهنـگ مـوزون آب گـوش می سـپارم و نغمه هـای پرنـده ای عاشـق کـه بی پـروا 

می سـراید.......و چه همخوانـی زیبای!!!! هـر دو زالل.....
اندکـی کنـار چشـمه ی پـاک می نشـینم.....مه چهـره ای در آب می بینم.....زیبـا و آرام....او 
کیسـت کـه زیبـا و مهربانانـه مرا به نظاره نشسـته اسـت؟؟؟؟صبورانه بـه من می نگـرد......

می پرسم:  تو کیستی؟
می گوید: تو کیستی؟

سؤالم را با سؤال جواب می گوید......
لبخند می زنم...
لبخند می زند...

و چه لبخند شیرینی....
زیرچشمی نگاهش می کنم....

به راستی او کیست.؟ انگار آشناست.
در عیـن نابـاوری بی خیالش می شوم....شـاید نخواهد چیـزی بگوید...من عزم رفتن می کنم 

و او نیز......
واااااااای خدای من....او منم؟! ...و چقدر من از من بیگانه....

دوباره می نشـینم ، دسـتم را به سـمت چشـمه ی زالل می برم ، او نیز می نشـیند و دستش 
را به سـمت چشمه......دسـتش را می گیرم ....و در نگاهش خیره می شـوم.....

اشـک در چشـمانش همچـو مروارید شـفاف بـه گونه هایش سـرازیر می شـود.....و بـه ناگاه 
مرواریـد زیبـا به چشـمه ملحق می شـود.....

اوه خدای من !!!!! کجای زندگی بی خیالش شدم...... او من است....
خود عزیزم سام

حکایت عشق
امشب از بیدل حکایت می کند

مشرتی باشد شکایت می کند

ناروَک گم کرده راه خویش را

گویی از َمرتع شکایت می کند

تا متوز آمد ز بعد هر بهار

راعی از باران حامیت می کند

نی به صحرا می زد و جانی دمید

دشت بی جان را عنایت می کند

پرده ی باال زد و افسون کند

هر چه پیش آید مناعت می کند

گله باالبود و دزدان یک به یک

آغل از چوپان جسارت می کند

ناروک کوته چمن بویید و رفت

زیر ساطوران نیابت می کند

نی به آخر آمد و شوریده شد

دل به دال آمد هدایت می کند

تا به آغل آمد و بویی کشید

سیخ نامردان شهادت می کند

ناروک آهسته بر میزی خزید

سور مهامنان جنایت می کند

بطن آن نابخردان پیش آمده است

طبل رسوایی مالمت می کند
جمال قمری

داستان

دلنوشته

به قلم:داستان

به قلم:
آذربنی اسدی )فرهیخته فرهنگی(

به قلم:
مژگان دری بخش(فرهیخته فرهنگی(

بادکنـک   صـورتـی

خود مقدس شما

گل های داوودی
شعر ودلنوشته

به قلم:
 پریسا عسگر زاده

مهسا رضوانی
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 به قلم:
وجیهه بای) مربی و کارشناس صنایع غذایی فنی 

حرفه ای استان بوشهر(
مواد الزم:

_آرد گندم؛
_آرد برنج؛

_تخم شنبلیله آسیاب شده،
_شهد شکر؛

_زعفران؛ 
_گاب و هل؛

طرز تهیه این حلوا:
تخم شـنبلیله آسیاب شده 
و آرد گنـدم و آرد برنـج را 
کمـی رسـه مـی کنیـم و 
روغـن اضافـه کـرده و تفت 

مـی دهیم. سـپس
شـهد را اضافه مـی کنیم و 
حلـوا را هـم مـی زنیـم  تـا 
جـا بیافتـد و در ظـرف می 
کشـیم و تزیین مـی کنیم. 

پاسخ:
 اصـوالً وظیفـه کار و تأمین معاش زندگـی بر عهده مرد 
اسـت.این موضـوع نه تنهـا در قانـون کـه قبـل از آن در 

شـرع هم مورد تأکیـد قرارگرفته اسـت. 
 درواقـع حقـوق به تبعیـت از دین اشـتغال را از وظایف مهم مـرد می داند.

البتـه ماننـد مـورد باال زن هم می تواند در سـند ازدواج شـرط کند که پس 
از ازدواج مشـغول بـه کار شـود یـا اگر تاکنون شـاغل بوده اسـت همچنان 

به شـغل خود ادامـه دهد.
 نکته:اگر در قباله ازدواج در قسـمت مشـخصات طرفین در مورد زن نوشته 
شـود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این اسـت که شـوهر با علم 
و اطـاع از شـغل خانم بـا او ازدواج کرده اسـت پس دیگر نمی توانـد او را از 

ادامه اشـتغال منع کند
نبایـد فرامـوش کـرد که حتـی اگـر اشـتغال زن در قبالـه ازدواج به صورت 
یک حق شـرط شـود باز شـوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شـغل 
او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شـأن خود یا زن تشـخیص داد 

از دادگاه ممانعـت زن از ادامه کار را بخواهد.
 مـاده 1117 قانـون مدنـی می گوید:شـوهر می توانـد زن خـود را از حرفـه 
یـا صنعتـی کـه مخالـف مصالـح خانوادگی یـا حیثیات خـود یا زن باشـد 

منـع کند.
 نکته:قاضی دادگاه تنها کسـی اسـت که می تواند تشـخیص دهد آیا شغل 
زن حقیقتـاً بـا حیثیـت و مصالح خانوادگـی زوجین مخالف اسـت یا خیر.  
پـس در ایـن مـورد کـه شـغل زن خاف مصلحت اسـت یا خیـر نظر مرد 

تعیین کننـده نیسـت و قاضی اسـت کـه باید نظر آخـر را بدهد.

 Chelsea Hallek    ، Calli Tzani-Pepelasi :نویسـندگان
  ،Ntaniella- Roumpini Pylarinou, Anita Fumagalli

 مترجم: مهدی دهقانی 
چکیده 

  تحقیقات در مورد بررسـی ارتباط بین سـامت روان، 
جـرم و خشـونت اغلـب به جمعیتی بسـتگی دارد کـه در معرض خطر 
بـاال ی رفتارهای خشـن و جنایـی قرار دارنـد، مانند زندانیـان و بیماران 
روانـی. در نتیجـه ی ایـن سـوگیری انتخاب، رابطـه ی سـامت روان با 
رفتار مجرمانه و خشـونت آمیز بـه طور قابل توجهی بیش از حد تخمین 
زده می شـود و سـامت روان بـه طـور نادرسـتی بـا رفتارهای خشـن و 
جنایـی مرتبط می شـود. این مطالعه رابطه ی بین سـامت روان  ، جرم 
و خشـونت را در یـک نمونـه ی جامعـه محور ، بررسـی می کنـد. صد و 
بیسـت و یـک نفر ، بـا و بدون اختال بهداشـت روان، درگیـری خود را 
در جـرم گـزارش داده و یک پرسشـنامه پرخاشـگری را تکمیل نمودند. 
نتایـج نشـان داد کـه از نظـر خشـونت و درگیـری با جـرم بین افـراد با 
سـامت روان و افـراد فاقـد آن تفـاوت آماری معنـی داری وجـود ندارد. 
عـاوه بر ایـن در این مطالعه هیچ ارتباط معنـی داری از نظر آماری بین 
اختـاالت خـاص بهداشـت روان و جرایـم خـاص پیدا نشـد. اختافات 
این یافته ها حاکی از آن اسـت که برخی از اختاالت بهداشـت روان در 
خشـونت و درگیـری جرم نقش ندارنـد . محدودیت ها و مفاهیم به طور 

مفصـل مـورد بحث قـرار می گیرند.
کلید واژه ها: سالمت روان، جرم، خشونت، پرخاشگری

1.معرفی
  افـراد مبتـا بـه اختـال بهداشـت روان در مقابل کسـری از بزهکاران 
خشـن پاسـخگو هسـتند )1٪( و تنها درصد کمی از خشونت در جامعه 
مجرمانـه را بـه عهـده دارنـد )5٪(. ایـن یافته ها حاکـی از آن اسـت که 
بیـن سـامت روان و رفتـار مجرمانـه خشـونت آمیـز  رابطه مشـخصی 
وجـود نـدارد ، البتـه بـه جـز روان پریشـی. بـا وجـود این  کلیشـه های 
پایـدار همچنـان وجـود دارنـد که اغلـب اختـاالت بهداشـت روان را با 
رفتارهـای جنایتکارانـه و خشـونت آمیـز همراه می کند. انیمیشـنی که 
اغلـب از طریق رسـانه های جمعی تقویت می شـود. رسـانه های جمعی 
جنایات خشـونت آمیز ماننـد تیراندازی های جمعی را که توسـط فردی 
بـا بیماری روانی انجام شـده اسـت، احساسـاتی می کننـد. تمرکز اصلی 
آن ها جنبه بهداشـت روان اسـت،  بدون اینکه تصدیق کنند که بیشـتر 
اقدامات خشـونت آمیز در جامعه توسـط فردی بدون بیماری بهداشـت 

روان انجام می شـود.
ایـن امـر در نتیجـه باعـث ایجـاد شـکل گیری و انتشـار نگرش هـای 
عمومـی منفـی، اعتقادات و برداشـت های نادرسـت پیرامـون اختاالت 
بهداشـت روان و ارتبـاط آن هـا بـا جرم و رفتار خشـونت آمیز می شـود. 
شـخصیت های تلویزیونـی کـه دارای اختـال سـامت روان هسـتند 
اغلـب در مقایسـه بـا شـخصیت های بـدون اختـال بهداشـت روان 
خشـن تر نشـان داده می شـوند. بـه طور مثـال یکی از چهار شـخصیت 
تلویزیونـی یکـی بـه عنـوان قاتل به تصویر کشـیده شـده اسـت. عاوه 
بـر ایـن  دیفنبـاچ  و وسـت  )2007( دریافتنـد کـه حداقـل یک سـوم 
شـخصیت های دارای اختـال سـامت روان دسـت کـم یـک جنایـت 

خشـن انجـام داده اند.
  چـن  و لـوری  )2017(، تصاویـر رسـانه ای افـراد بهداشـت روان را که 
بیـش از 15 سـال پیش انجام داده اند ، تکـرار کردند که : نمایندگی ها با 
درج اطاعات مربوط به درمان توانبخشـی و نقل قول از افراد بهداشـت 
روان بهبـود می یابنـد. بـا ایـن حـال بیـش از نیمـی از روزنامه هایی که 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد، دیدگاه منفی نسـبت به افـراد با 
اختـاالت روانـی داشـتند و در 18/05 درصـد موارد بهداشـت روان را با 

خشـونت مرتبط می دانند.
علی رغـم تـاش مسـتمر بـرای بهبـود نمایندگـی بهداشـت روان در 
رسـانه های جریـان اصلـی، تصاویـر منفـی بهداشـت روان هنـوز هم در 
فرهنـگ رسـانه های امـروزی شـایع می باشـند. از همیـن رو تحقیقات 
قبلـی عـدم گرایـش افراد عمومی را بـرای تعامل و ارتباط بـا افراد مبتا 
 ,Chung, Chen, & Liu( .به اختال بهداشـت روانی مسـتند کرده اسـت

.)2011 ,Silton, Flannelly, Milstein, & Vaaler ;2001
عـاوه بـر ایـن افراد تمایـل دارند که افـراد مبتا به اختاالت بهداشـت 
روان را بـه عنـوان »روانـی، دیوانه، آشـفته، ترسـناک و خشـن« نشـان 
دهنـد)Rose, Thornicroft, Pinfold, & Kassam, 2007(. ایـن برداشـت ها 
بـرای افـراد مبتـا بـه بیماری هـای بهداشـت روان پیامدهای شـدیدی 
 Rueve(دارد؛ زیـرا بـا تبعیض روبـرو می شـوند و از جامعه جدا می شـوند
Welton &, 2008(. تاثیـر ایـن برداشـت ها، نگرش هـا و باورهـای منفـی 

 Lauber, Nordt,(توسـط متخصصان بهداشـت روان تأیید شـده اسـت  ،
 ,Van Dorn, Volavka, & Johnson  ;2006  Braunschweig and Rossler

.)2012
بـه طـور خاص  متخصصان بهداشـت روان اغلب معتقدند که اختاالت 
 ,Ipsos MORIبهداشـت روان دلیـل اصلـی حمات خشـونت آمیز اسـت
2010((. کلمـات منفـی ماننـد »خطرنـاک« و »تهدیـد کننـده« اغلب 
بـه عنـوان ویژگی های افـراد با اختـاالت بهداشـت روان در نظر گرفته 

.)2013 ,.Avery et al(می شـوند
مطالعه ای که اخیراً توسـط المو-رومیرو  و همکاران)2018(  انجام شده 
اسـت، منجر به این نتیجه شـد که متخصصان بهداشـت روان همچنان 

از درمـان اجبـاری حمایـت می کنند و به فاصله اجتماعی با افـراد دارای 
اختـاالت روانـی تمایل نشـان می دهنـد. در نتیجه ترکیبـی از نمایش 
تصاویـر منفی، نظرات عمـوم مردم و نظرات متخصصان بهداشـت روان 

نمایشـی مخرب و منفی از افراد دارای اختاالت بهداشـت روان اسـت.
تـاش بـرای کاهـش کاله بهداشـت روان یک نگرانی جهانی گسـترده 
اسـت و مبارزه هـای ضـد بهداشـت روان تـاش کرده انـد تـا آگاهـی 
پیرامون بی نظمی های بهداشـت روان و ارتباطات نادرسـت با خشـونت 
و جـرم را افزایـش دهنـد. تحقیقـات فعلی نشـان داده اسـت که نگرش 
نسـبت بـه اختـاالت بهداشـت روان در حـال بهبود و دانـش مربوط به 

بهداشـت روان در حـال افزایش اسـت.
اهمیـت درک ارتبـاط بیـن سـامت روان، درگیـری بـا جـرم و رفتـار 
خشـونت آمیز مهـم اسـت. دانـش قابـل اعتمـاد پیرامـون رابطـه بیـن 
اختـاالت بهداشـت روان، مشـارکت در جـرم و رفتـار خشـونت آمیز 
می تواند به اطاع رسـانی بهتر سیاسـت های عمومی پیرامون بهداشـت 
روان، جرم و خشـونت کمک کند و بیشـتر به اهداف جامعه در کاهش 
انـگ ، کاهـش جـرم و جنایت و رفتار خشـونت آمیز  کمک کنـد. با این 
حـال  تحقیقـات بیشـتر بـرای کمک بـه ارائـه یک بسـتر پایـدار برای 
بحث هـای الزم در زمینـه بهداشـت روان، جـرم و رفتـار خشـونت آمیز 
مـورد نیـاز اسـت. بـرای تحقـق ایـن امـر این سـوال کـه آیـا اختاالت 
بهداشـت روان واقعـاً بـا جرم و رفتار خشـونت آمیز ارتبـاط دارد یا خیر 

، باید بیشـتر روشـن شود.
1-1.سالمت روان و جرم و جنایت

در یـک بررسـی انجـام شـده توسـط لینـک ، انـدرو و کالـن )1992( ، 
عنـوان شـد کـه تحقیقات تـا قبـل از سـال 1980 به طور معمـول این 
موضـع را تأییـد می کنـد کـه هیـچ شـواهدی از ارتبـاط بیـن سـامت 
روان و جـرم وجـود نـدارد.  بـا ایـن وجـود شـواهد زیـادی در حـال 
رشـد اسـت کـه رابطـه احتمالی بیـن سـامت روان و جرم را برجسـته 
می کنـد. بسـیاری از محققـان بـه نفع ایـن انجمن اسـتدالل می کنند. 
هاجینـز  مدنیـک ،  برنـان ،  شـول ،  بـرای حمایت از پیونـد بین جرم 
و سـامت روان و انگبـرگ  )1996( رابطـه بیـن بسـتری روانپزشـکی 
و محکومیت هـای جنایـی را بـا سـامت روان بیمارانـی کـه سـه برابـر 
 Link,(بیشـتر از جمعیت عمومی دسـتگیر می شوند برجسـته می کنند
Andrews, & Cullen, 1992(. عاوه بر این، توسـط اداره حسابرسـی ملی 

)2017( گـزارش شـد که تنهـا  37٪ از جمعیت زندان هـا در انگلیس و 
ولـز ، مشـکات روحـی و روانـی را گـزارش کرده اند و بیش از سـه برابر 
افـراد دارای اختـال بهداشـت روان، در مقایسـه بـا واحدهای بهداشـت 
 Fazel, Hayes, Bartellas, Clerici, &(روان در زندان هـا نگهـداری می شـوند

 .)2010 ,.Torrey et al ;2016 ,Trestman

در مطالعـه متهمـان بـا اختـاالت بهداشـت روان، وینکـرز،  دو بورس،  
بارندرگـت،  ریـن و هـوک )2011( رابطـه بیـن اختـاالت بهداشـت 
روان و انـواع مختلـف جرایـم را برجسـته کردنـد. آن هـا نتیجه گرفتند 
کـه بیـن اختـاالت بهداشـت روان و جنایـات مربـوط به آتش سـوزی، 
اقـدام بـه انسـان کشـی و تهدیـد، جنایات جنسـی و جنایات خشـن ، 
رابطـه ی عمیق تـری وجـود دارد.  به طور خاص اختاالت روانپریشـی و 
روانپزشـکی بـا تقریبـاً همه انواع جرایم مرتبط بود اسـت )بـه جز تجاوز 
جنسـی(. همچنیـن اختـاالت رشـد و اختال شـخصیتی بـا جنایات 
قتل و جنایات جنسـی در ارتباط اسـت. در مطالعه مشـابه پاند  ، کارن  
، مندونـکا  ، فریـر  و مـورا  )2014( روابـط آمـاری معنـی داری را بیـن 
تشـخیص سـامت روان و نـوع جـرم در جمعیـت زنـدان هـا یافتند ). 
)2014 پانـد رابطـه ای بیـن اعتیـاد بـه مواد بـا جنایات جنسـی و قتل 
پیدا کرده اسـت.  همچنین اختال شـخصیت ضد اجتماعی با سـرقت، 
آدم ربایـی و اخـاذی واعتیـاد بـه الکل بـا کاهبرداری،  توطئه،  سـرقت 

مسـلحانه و قتـل و اختال شـخصیت مـرزی با جنایات جنسـی.
ایـن مطالعـات پشـتیبانی از ارتبـاط بین سـامت روان، جـرم و جنایت 
اسـت. در نـگاه اول بـه نظـر می رسـد کـه شـواهد روشـنی وجـود دارد 
که نشـان می دهـد اختاالت بهداشـت روان از عوامـل خطرناک درگیر 

شـدن در جرم اسـت.
بـا این حـال در میان مطالعات تحقیقاتی یک اشـتراک وجـود دارد، که 
شـواهدی را در رابطـه بـا وجـود ارتبـاط بین سـامت روان و جـرم ارائه 
می دهـد.  هـر دو )یعنی وینکـرز و همـکاران )2011( و پاند و همکاران 
)2014(  (رابطـه بیـن اختـاالت بهداشـت روان و میـزان درگیـری بـا 
جـرم را در میـان نمونه هـای پرخطـر ماننـد افـرادی کـه در یـک واحد 
روانپزشـکی بستری شـده اند یا در زندان بازداشت شـده اند، اندازه گیری 
کرده انـد. تمرکـز بـر روی نمونه هـای پرخطـر در نتیجـه دیدگاه هـای 
مغرضانـه و اغـراق آمیـز در مورد ارتباط بین سـامت روان و جـرم ارائه 
می دهـد. لـذا بـرای رفـع چنیـن محدودیت هایی بررسـی ارتبـاط بین 
اختـاالت بهداشـت روان و رفتـار مجرمانه در جامعه مفیـد خواهد بود. 
ایـن می توانـد درک قابـل اعتماد تـری از رابطه بین اختاالت بهداشـت 
روان و جـرم و جنایـت را فراهـم کنـد. از ایـن رو  تحقیقـات کمـی در 
مـورد افرادی که در جامعه عمومی زندگی می کنند، انجام شـده اسـت. 
ادبیـات فعلی را نمی تـوان به عنوان نماینده کل جمعیت سـامت روان 
در نظـر گرفـت. بنابراین نمی تـوان آن را به طور قابل اعتمادی به کسـی 
فراتر از جبهه های بهداشـت روان و زندان بهداشـت عمومی تعمیم داد. 
بـرای ارائـه دیدگاه مطمئن تـر و مناسـب تر ، از رابطه بین بی نظمی های 
بهداشـت روان و مشـارکت در جـرم تحقیقات بیشـتری در مـورد افراد 

دارای سـامت روان در جامعـه مورد نیاز اسـت.

 به کوشش: 
حسین 

دریانورد)مدرس 
آیلتس(

خوتو نخود 
هر آشی نکو

 To have a finger
in every pie

فارسی:  معادل 
خودت رو نخود هر 

آشی نکن 

معنی ضرب المثل:
ضرب المثـل ” نخـود هر آشـی بـودن ” در زبان فارسـی 

معانی زیر ذکرشـده اسـت:
کسـی در هر موضوعـی که ممکن اسـت ارتباطی هم با 

او نداشـته باشد دخالت کند.
کسی در چیزی که تخصص ندارد اظهارنظر کند.

کسـی خـود را قاطـی چیـزی و یا کسـی کند کـه از آن 
اطاع دقیقی نـدارد.

کسـی خـود را در هر زمینـه ای متخصص و کارشـناس 
بدانـد و بـا اظهـارات فخرفروشـانه در بحث های مختلف 

شـرکت کند.
کسـی کـه ظاهـراً در مسـائل مختلـف تجربـه زیـادی 
داشـته باشـد و بتوان در همه آن ها از او نظرخواهی کرد.

افـرادی کـه مصـداق ضرب المثل فـوق )نخود هر آشـی 
بـودن ( هسـتند معمـوالً در هر جمعی که قـرار بگیرند 
و هـر بحثـی پیش بیاید فـوراً در آن دخالـت و اظهارنظر 

می کننـد. البتـه ایـن اظهارنظر کـه معموالً بـا حالت 
فخرفروشـی و تکبـر نیز همراه اسـت جنبه کارشناسـی 
و واقعـی نـدارد و معموالً این شـخص بـا اظهارنظر غلط 
در آن موضـوع می خواهـد خود را دانای کل نشـان دهد. 
این در حالی اسـت که انسـان متشخص و دارای کماالت 
معمـوالً در مباحثات سـاکت اسـت و تـا زمانی کـه از او 
سـؤالی پرسـیده نشـود وارد بحث نمی شـود، مگر اینکه 
احسـاس  کند نکته  مهمی برای روشـن کردن گوشـه ای 
از بحـث دارد، یـا بـا ایـن سـخن او مطلـب جدیـدی به 
بحـث اضافه می شـود، یا اینکه بخشـی از مطالب خاف 

واقـع اسـت و نیاز به اصـاح دارد.
ایـن ضرب المثـل را به صـورت جملـه امری “ خـودت را 
نخـود هـر آشـی نکـن ” نیـز اسـتفاده می کننـد و برای 
اینکـه کسـی را از این حالت نکوهیده منع کننـد از این 
جملـه اسـتفاده می کننـد. ایـن ضرب المثل اغلـب برای 
اینکـه کسـی را از ورود بـه بحـث یا دعواهـای بی نتیجه 

سیاسـی و ورزشـی و… منع کنیم اسـتفاده می شـود.

  منصوره حسینی 
دانش آموخته ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی_

مدرس دانشگاه
افزایـش جمعیـت، سـرمایه داری، مصرف گرایـی، صنعتی شـدن جوامـع و جامعه 
آنومیـک و درگیـر اقتصاِد بیمـار و اکولوژیکی که در روند خود به دلیل سـتمگری 
و بی توجهـی انسـان ها بـا اختال مواجه شـده یکـی از نگرانی هـای اصلی جامعه 

جهانی در حوزه آسـیب های زیسـت محیطی اسـت.
هرازگاهـی همـه مـا بـه فراخـور وقـت و عاقه منـدی جهـت تفریـح، ورزش یـا 
اسـتراحت و تمدد اعصاب ممکن اسـت به نزدیک ترین مکان سـاحل دریا، جنگل 
، کنـار رودخانه هـا و دشـت و... رفتـه باشـیم و بـا صحنـه ی انباشـتی از زباله هـا 
و  همچنیـن پاسـتیک و ماسـک های آلـوده ی بـه ویـروس کرونا و پسـماندهای  
متنـوع در محیط زیسـت مواجـه شـده باشـیم که یا مـا هم با فقـر فرهنگی چند 
قلـم بـه این پسـماندها اضافه می کنیم و یا اینکـه تعداد کمی از ما با دسـتکش و 
کیسـه زباله به جمـع آوری و پاک سـازی محیط اقـدام نموده ایم.بـه همین صورت 
اسـت آسـیب های مختلفی که از اقدامات ما انسـان ها به صورت آگاهانه و منفعت 
جویانـه یـا بـه دلیل فقر فهمی و فقـر فرهنگی برعلیه محیط زیسـت و در اصل بر 

خودمـان روا می داریم.
از منظـر علـم جرم شناسـی کـه بنگریـم جرم شناسـی سـبز رویکـردی انتقـادی 
بـر حوزه هـای متعـدد رفتارهـای ناپایدار زیسـت محیطی بـر مجرمان ایـن حوزه 
دارد، اغلـب جـرم شناسـان سـبز بیش از آنکـه بر نظـام عدالت کیفـری و اصاح 
آن بـر رفـع آسـیب های زیسـت محیطی تأکیـد  کننـد بـر پدیده هایی هـم چون  
اقتصـاد ،فرهنـگ، سیاسـت و... تأکیددارند. البته در این گونه اندیشـه های انتقادی 
بـه آسـیب های زیسـت محیطی و درک ارتبـاط آن بـا سـایر پدیده هـا اگـر هیـچ 
کاربرد عملی ای نداشـته باشـد *به تفسـیر و ریشـه یابی بسـیاری از آسـیب های 
زیسـت محیطی  که بخشـی از آسـیب های اجتماعی* نیز تلقی می گردند خواهد 
بـود و به مسـئولیت تک تـک افراد بشـری و تمامـی نهادهای سیاسـی، اقتصادی 
و فرهنگـی  را در قبـال *مسـئولیت آن هـا در برابـر طبیعتـی که به آنـان حیات 

بخشـیده اسـت* را گوشـزد می کند.
فجایـع زیسـت محیطی را می تـوان بـه دودسـته ی طبیعی)کـه اغلـب بـه خـدا 
منتسـب هسـت( و انسـانی تقسـیم نمود که به نظر من فجایع انسـانی اغلب در 

بطـن فرایندهای قطعنامـه ای رخ می دهد و بدین روی حل مشـکات بزه دیدگی 
)بزه دیدگی مسـتقیم و غیرمسـتقیم( توسـط جنبش های عدالت زیست محیطی 

را بـا چالـش مواجه خواهـد نمود.
 *پیـش از اینکـه بـه راهکارهای حل بحران زیسـت محیطی در سـطح کان فکر 
کنیـم بهتـر اسـت در خود و شـیوه زندگی و نگرشـمان بنگریم* قـدم در راه حل 
پروژه ای ناتمام و *دور از سـتمگرِی انسـانی، رفع بی اعتنایی فرهنگی یعنی ایجاد 
عدالت زیسـت محیطی گذاشـته و رویکرد جرم شناسـی حفاظتِی محیط زیسـت_ 

حفاظت منابع* داشـته باشیم.
خـوب کـه بنگریـم پـس از مـدارس و دانشـگاه ها چنانچه بـا کاربسـت داده های 
پیشـگیرانه آموزش مدار و رشـد مدار و شخصیت سـاز می توانند بر افزایش فهم و 
آگاهـی مؤثر باشـند از اثرگذاری سـازمان های مردم نهاد) NGO(  بـر قانون گذاری، 
اندیشـه سـازی، ارتقا سـطح فرهنگی و زندگی شـهروندان نباید غافل بمانیم چرا 
کـه از بطـن جامعه بوده و اثرگذاری بسـیار پـر رنگی خواهند داشـت.به طور مثال 
طرح ارزشـمند انجمن محیط زیسـتی حیات سـبزلیان و همکاری هفت انجمن 
مردم نهـاد و دانشـگاهی در گنـاوه و همیـاران طبیعـت کـه *بـه مناسـبت هفته 
جهانـی محیط زیسـت* اقدام به پاک سـازی 707 کیلومتر سـاحل خلیج فارس از 

بنـدر دیلم تا عسـلویه و پاک سـازی سـاحل بندر گنـاوه نموده اند.
همان طـور کـه می دانیـم مشـکل اصلـی  آسـیب های وارده زیسـت محیطی در 
دغدغـه منـد نبـودن و عـدم وجـود آگاهـی اسـت،  *چنانچـه از حوزه مدرسـه، 
آکادمیک، رسـانه ها، تشـکل ها، انجمن ها و اصاح سـاختارهای سیاسی، اقتصادی 
و حقوقی جهت پیشـگیری و آگاهی افزایی و اقدامات فرهنگ سـازانه ی حفاظت 
از محیط زیسـت بـه ارتقـای سـطح فرهنگـی* اقـدام نماییـم می توانیـم امیدوار 
باشـیم دنیـای بهتـری را برای نسـل بعـدی و سـرمایه اجتماعی خوبـی خواهیم 

ساخت.
بی اعتنایی فرهنگی و عدم باورمندی  و منفعت سـنجی شـخصی و مصرف گرایی 
منجر به ضررهای بیشـتر و بازگشـت آسـیب به انسـان و گونه غیرانسـانی خواهد 

شد.
*درنهایـت اینکـه #بی تفاوت نباشـیم و بدانیم بازگشـت #اقدامـات ِخَرِدمندانه ما 

ماسـت...* به سوی 

  به قلم: نیکی حیدری)کارشناسی ارشد الهیات(
شـغاب محوطه ای باسـتانی در جنوب بوشـهر اسـت که قدمت آن به 
اواخر حکومت اشـکانیان و ساسـانیان باز می گردد.گورسـتان شـغاب 
در کنـار سـاحل جـای گرفتـه و در واقع فاصلۀ آن تا سـاحل به حدی 
کـم اسـت کـه گاهی هنگام مد قسـمتی از آن کامل زیـر آب می رود.

ارتبـاط کلمه شـغاب با »شـغا« به معنـی جعبه تیـردان و تیرکش به 
ایـن علـت کـه این گورسـتان متعلق به اشـکانیان اسـت کاما توجیـه پذیر اسـت زیرا 

ایـن نـام بـا بهترین خصلِت جنـگاوران پارتـی یعنی تیرانـدازی آنها پیوند مـی خورد.
در دیـن زرتشـت اسـکلت امـوات داخـل  خمره هایی بـزرگ و کوچک از جنس سـنگ 
و سـفال  دفـن میشـدند ک رنـگ نخـودی دارنـد و بـرروی آنهـا نقوش مختلفـی دیده 

می شـود.

محوطـه گورسـتان شـغاب را پشـته هـای کم ارتفاعـی ایجاد کـرده اند که تا کنـار دریا 
امتداد دارد.بخشـی از این پشـته های گورسـتان در ناحیه غربی به منظور ایجاد فضای 
سـبز و پارک توسـط شـهرداری تخریب شـده اند.در نتیجه بخش وسـیعی از قبرسـتان 
نابود شـده و خاک حاصل از این تخریب برای سـاخت محله شـغاب مورد اسـتفاده قرار 
گرفت.سرپرسـت کاوش های باسـتان شناسـی گفته:این محوطه اطاعات بسیار ارزنده 
ای را می تواند از دین زرتشـت در اختیار قرار دهد ولی شـهرداری بوشـهر با سـماجت 

آن را بـه پـارک تبدیـل کرد و خیابان کشـی انجام داد.
از آنجـا کـه در آبـان مـاه 99 ده بنا و عمارت تاریخی اسـتان به بخش خصوصـی واگذار 
شـد امید اسـت که اسـتفاده از مشـارکت مـردم و تقویت بخش خصوصی بـرای احیای 

بافـت تاریخـی به عنـوان یک موضوع مهـم مد نظر قـرار گیرد.

 به قلم: آیدا عالی پور   
)مسئول سایت نشریه دریاکنار(

عمـارت ملک بوشـهر مربوط بـه اواخـر دوره قاجار اسـت و در 
محلـه بهمنـی شهرسـتان بوشـهر، در خیابـان ماهینی کوچه 
ملـک واقع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 17 آذر 1377 با شـمارهٔ 

ثبـت 2184 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت.
ایـن عمـارت مجموعـهٔ سـاختمانی تاریخـی واقـع در بخش مرکزی شهرسـتان 
بوشـهر یکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی اسـتان بوشـهر در جنوب ایران 

است.
»عمـارت ملـک« به صـورت مجموعهٔ سـاختمانی متعلق به یک قرن قبل اسـت، 
که مسـاحت زیربنای آن 4000 مترمربع بوده و در دورهٔ قاجاریه توسـط معماران 
فرانسـوی بـا مصالح محلـی احداث شـده و درب و پنجره آن زیر نظر مهندسـین 

فرانسـوی ساخته شده  است.
 ایـن عمـارت متعلـق به یکـی از ثروتمندان بوشـهری به نـام محمدمهدی ملک 
التجار بوده اسـت. وی برای سـفر تفریحی- تجاری به کشـور فرانسـه رفته و در 
آنجـا کاخ یکـی از وزرای قـرن وسـطی را می بینـد و نمونه آن را در بوشـهر پیاده 
می کنـد. ایـن کاخ توسـط متجاوزین انگلیس اشغال شـده و به صورت مقر نظامی 
آن ها درآمد. آن ها بعد از سـال ها اسـتقرار در این کاخ با ورشکسـت شـدن ملک 
التجـار )صاحـب اصلـی کاخ( لوازم نفیـس آن را بـا قیمت کم خریـداری کرده و 

با خـود بردند.
عمـارت ملـک دارای چندیـن بخش اسـت. پیشـخوان بنـا یکی از ایـن بخش ها 
اسـت کـه فضای بـاز و گسـترده ای را به خود اختصاص می دهـد که پیونددهنده 
فضای شـهر به این مجموعه اسـت و از عقب به سـکوی سردر و عمارت اصلی 

می رسـد. بخش دوم این مجموعه، سـکوی بنا اسـت که شـامل یک سـفره 
عظیـم و یـک ردیف پلـه ی متصل به بنای اصلی اسـت. بخش سـوم عمارت نیز 
سـردر بنا اسـت کـه فضای ایـوان را نیـز دربر می گیرد. فضای ایوان شـامل سـه 
جفـت سـتون می شـود که به سـاختمان اصلی متصل می شـوند. یـک در بزرگ 
از چـوب آبنـوس بـا تزئینـات فلـزی در ایـن بخـش وجـود دارد. عمـارت اصلی، 
بخـش چهـارم و عظیم ترین بخش مجموعه اسـت کـه در دو طبقه بـا دیوارهای 

نقاشـی شده ساخته شـده است.
سـالن پاییـن این بخـش برای ماقات های رسـمی ملک التجار و طبقـه باال برای 
ضیافت های خصوصی او سـاخته و در نظر گرفته شـده بود. سـبک معماری این 
عمارت برگرفته از سـبک ساختمان سـازی درگذشـته های سـواحل خلیج فارس 
اسـت که به بنگله معروف بودند و یک قسـمت اسـتحفاظی، بارو و شاه نشـین و 
قسـمتی هـم به صورت چنـد ایـوان و اتاق هـای مسـکونی را در برمی گرفت. این 
مجموعـه سـاختمانی عـاوه بـر بخش های فـوق، باغ هـای تودرتویـی دارد که با 
چنـد ردیـف دیوار از هم جداشـده اند و هرکـدام، ورودی جداگانـه ای برای ارتباط 
بـا دیگـر بخش هـا و فضای خـارج دارنـد. باغ ها به هم شـبیه نیسـتند و هر یک 

به صـورت جداگانه از تزئینات و فضاسـازی های متفاوتـی برخوردارند.
عمـارت ملـک در عصـر خـود جز اصلی تریـن سـاختمان ها در بندر بوشـهر بود، 
امـروزه در میـان سـاختمان های جدید چندین طبقه محاصره شـده، این عمارت 
بـا مبلـغ 220 میلیون تومان از صاحبـان آن خریداری کـرده و در حال حاضر در 

اختیار میراث فرهنگی بوشـهر قرارگرفته اسـت.
عمـارت ملـک در عصـر قاجـار به عنـوان هویـت بوشـهر، سـاختمان بی نظیـر و 

آسـمان خراش ایـن شـهر محسـوب می شـد.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است؟ 

ارتباط بین سالمت روان، جرم و خشونت

درآمدی بر گویش بوشهری

تحلیل جرم شناختِی آسیب های زیست محیطی و تالشی در جهت ایجاد 
عدالت زیست محیطی و ارتقای سطح فرهنگی

پارکی از جنس تابوت

عمارت تاریخی ملک، یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری در استان بوشهر

حلوای آرد سمبا )سمبا؛ تخم شنبلیله(

حقوقی

ترجمه

حقوقی

یادداشت

آشپزی
ضرب المثل های 
بوشهری به زبان 

انگلیسی

 به کوشش: امیرحسین حسین زاده)لیسانس حقوق(

محمـد خـدادی معاون مطبوعاتی و اطاع رسـانی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی گفت؛ علی 
رغم وجود محدودیت های سـفر ناشـی از کرونا بیش از 500 خبرنگارِ از 226 رسـانه خارجی 

سـیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشـورمان را پوشش خواهند داد. 
محمـد ُخـدادی بـا بیـان این مطلـب، اضافه کـرد: این رسـانه ها از 39 کشـور جهان بـوده و 

هماهنگـی الزم بـرای ورود و فعالیـت خبـری آنان  صورت گرفته اسـت.  
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ورود خبرنگاران خارجـی تنها با ارائه تسـت منفی کرونا میسـر بوده، 
افـزود: از ایـن تعـداد 336 خبرنـگار خارجـی مقیم تهران بـوده و برای بیـش از 160 خبرنگار 

خارجـی غیرمقیم روادید مطبوعاتی صادر شـده اسـت. 
معـاون وزیـر ارشـاد اضافـه کـرد: 160 خبرنـگار و عوامل خبرِی  کـه طی روزهای اخیـر وارد 
کشـور شـده یا خواهند شـد از  83 رسانه از 20 کشور جهان برای پوشـش خبری این رویداِد 
مهـم ملـی می باشـند که در میـان آنان 37 رسـانه تلویزیونـی، 27 روزنامه، 8 خبرگـزاری، 6 

رسـانه رادیویـی و 5 مجلـه و سـایت خبری به چشـم می خورد.
خدادی گفت: خبرنگاران خارجی که پوشـش انتخابات 1400 کشـورمان را بر عهده دارند، از 
آمریکا، انگلسـتان، ایتالیا، بحرین، بلژیک، ترکیه، نروژ، سـوئد، دانمارک، چین، روسـیه، ژاپن، 
سـوئیس، فرانسـه، آلمـان، اتریش، اسـپانیا، اسـترالیا، هلند، قطـر، کره جنوبی، کره شـمالی، 
کانـادا، کلمبیا، کویت، لبنـان، لوکرامبورگ، یمن، پاکسـتان، نیجریه، آذربایجان، افغانسـتان، 

ارمنسـتان، قرقیزسـتان، عراق، عمان، امارات فلسـطین، سـوریه، و... می باشند.
بـه گفتـه خـدادی، ژاپن بـا 25 خبرنگار و پس از آن فرانسـه، قطر، ایتالیـا و آمریکا، به  ترتیب 
بـا 24، 18، 15 و 12 خبرنـگار، دارای بیشـترین خبرنـگاران و عوامـل خبـری حاضـر در این 

انتخابـات خواهند بود.
معـاون مطبوعاتـی در ادامـه گفـت: ارائـه کارت خبـری و معرفی نامه بـرای فعالیـت آن ها در 
سـطح شـهرها و گفتگو با نامزدها، مردم و مسـئولین و همچنین حضور مسـتقیم در سـتاد 
انتخابات کشـور، ازجمله تسـهیات ارائه شـده به خبرنگاران خارجی مقیم و غیر مقیم است.

وی در تشـریح بیشـتر تسـهیات ارائـه شـده به خبرنـگاران خارجی افـزود: ارائه مجـوز برای 
تهیـه گـزارش از حوزه هـای اخـذ رای، مجـوز ورود بـه شهرسـتان ها در صـورت تقاضـا برای 
پوشـش خبری در روزهای پیش و حین برگزاری انتخابات، از دیگر تسـهیات ارائه شـده به 

خبرنگاران خارجی اسـت.
ُخـدادی همچنیـن بـه ایجـاد هماهنگی های الزم بـرای گفتگو بـا وزیر محترم کشـور در روز 
چهارشـنبه 26 خرداد، حضور در نشسـت خبری سـخنگوی محترم شـورای نگهبـان در روز 
پنج شـنبه 27 خردادمـاه و همچنیـن هماهنگی بـرای حضور در دفتر مقـام معظم رهبری به  
منظور پوشـش خبرِی مراسـم رای دهی ایشـان اشـاره کرد و گفت: حضور در نشسـت خبری 
سـخنگوی محتـرم وزیر امور خارجـه نیز از دیگر برنامه های خبری خبرنگاران خارجی اسـت.

۵۰۰ خبرنگارخارجی از ۲۲۶ رسانه بین المللی از ۵ قاره جهان، انتخابات ۱۴۰۰ ایران را پوشش می دهند.
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به قلـم: الهـام فضلی)دبیر 
نشـریه  بانـوان  سـرویس 

دریاکنـار(
جغرافیـا ،تاریـخ ، فرهنـگ ، صنعـت و آداب ورسـوم بوشـهر به جـز در 

آثار داسـتانی سـینامیی در فیلم های مسـتند نیز بازتاب داشـته است . 

حاصل کار، اغلب فیلم های درخشـانی اسـت . من در سـه مقاله کوتاه 

، به اجـامل ،به بررسـی و مرور سـه فیلم مسـتند در ایـن زمینه خواهم 

پرداخـت . ابتـدا فیلـم » مـوج و مرجـان و خـارا « سـاخته ی ابراهیـم 

گلسـتان  را بـا نظـری به مقاالت و سـخنان منتقـدان دربـاره این فیلم 

مسـتند درخشـان، مرور خواهم کرد و در دو مقاله بعد به »اربعین « 

ساخته ی نارص تقوایی و » رافائل « ساخته ی بهمن کیارستمی، نگاهی 

مخترص خواهـم انداخت .

  سـید ابراهیـم گلسـتان )بـا نـام اصلی سـید ابراهیـم تقوی شـیرازی(، 

)زاده ی ۲۶ مهـر ۱۳۰۱(، کارگـردان، داسـتان نویس، مرتجم، روزنامه نگار 

و عکاس ایرانی اسـت. ابراهیم گلسـتان در سـال ۱۳۴۰ برای فیلم »یک 

آتـش« موفـق بـه دریافـت مـدال برنـز جشـنواره ی فیلـم کوتـاه ونیـز 

شـد. ایـن جایـزه، اولیـن جایـزه ی بین املللی برای یـک کارگـردان ایرانی 

بـه شـامر مـی رود. سـبک ویـژه ی آثـار مکتوب داسـتانی وی در سـیر 

پیرشفِت داسـتان معارص فارسـی قابل توجه دانسـته شـده اسـت

» مـوج و مرجـان و خـارا«، فیلـم مسـتند ایرانی به کارگردانی مشـرتک 

ابراهیم گلسـتان و آلن پندری اسـت که در سـال ۱۳۴۱ ساخته شد. این 

فیلم به سـفارش رشکت ملی نفت ایران سـاخته شـد و درباره عملیاتی 

اسـت که در ۴ سـال برای توسعه منطقه نفت خیز گچساران و رساندن 

خـط لوله نفت آن به خارک انجام شـده اسـت 

» مـوج و مرجـان و خـارا« فیلمـی دقیـق بـا نگاهـی هوشـمندانه  و 

سـندی از یـک رویـداد تاریخ سـاز در اسـتان مـا دربـاره نفـت و انتقال 

و صـادرات نفـت اسـت کـه بـا زبان شـاعرانه به تصویر کشـیده شـده 

اسـت .مترکـز و تأکیـد و توجـه گلسـتان در این فیلم  بر صنعـت و  کار 

و طریقـه ی بهره منـدی کشـور از موهبت هـای آن از دریچـه نـگاه و 

دیـدگاه منحرصبه فـرد  او بـوده و ایـن نکته در سـایر فیلم هـای او نیز 

کم وبیش دیده می شـود .سـینامگر اندیشـمندی که در این فیلم ها به 

مسـتندهای صنعتـی و پروژه هـای مرتبـط بـا موضوع توسـعه، بعدو 

وجه  تازه  ای بخشـیده اسـت.فیلم های ابراهیم گلستان نشان دهنده ی 

ایـن نکتـه اسـت کـه او برخـالف برخـی روشـنفکران هـم دوره ی خود 

مخالـف مـدرن شـدن کشـور نبـوده امـا نسـبت بـه ایـن موضـوع 

انتقاداتی نیز داشـته اسـت. در »موج و مرجان و خارا« نحوه ی اتصال 

جزیـره ی خـارک از طریق لوله هـای نفت به گچسـاران را می بینیم اما 

از سـوی دیگـر بـه نابـودی اکوسیسـتم و طبیعـت نیـز اشاره شـده که 

دربرگیرنـده ی تقابـل سـنت و مدرنیتـه از نگاه اوسـت. برخالف سـایر 

مستندسـازان ایرانی که  در فیلم های خود با دیدگاهی مردم شناسـانه 

بـه رساغ مناطـق مختلف کشـور رفتند، فیلـم » موج و مرجـان وخارا« 

از زاویـه ای دیگـر به این مناطق نگریسـته اسـت. این مسـتند نگاهی 

تاریخی درباره ی توسـعه و تحول صنعتی اسـت. تأکید گلستان در این 

فیلم  تنها بر جنبه ی توسـعه و پیرشفت نیسـت بلکه در این فیلم ، به 

تأثیرات مخرب  توسـعه صنعتی و نفتی و نقش و تأثیر ویرانگر آن بر 

محیـط و زیسـتگاه و فرهنـگ مردم منطقـه نیز می پـردازد. گفتار منت 

شـاعرانه ی فیلـم فقـط حـاوی اطالعـات مربوط به فیلم نیسـت بلکه 

بابیانـی زیبـا ، بـا دلسـوزی بـه تغییـرات محیط زیسـت در مواجهه به 

صنعـت و ورود بـه دوران صنعتـی می پـردازد .

گلسـتان در ابتدای فیلم درحالی که دوربین در زیرآب تصویر ماهی ها 

و مرجان هـا را نشـان می دهـد خطـاب بـه ماهـی می گویـد: »چـه 

می جویی ؟ریشـه رازی ازروزگاررفته؟یا بذر حبابی برای آفرینش فردا؟ 

ماهـی دورازغـم اندیشـه بـه زندگـی غریـزی خـود ادامه می دهـد: اما 

انسـان بایدرسازاین سـقف سـیال بیـرون بیاورد و نگاهـی متفکرانه به 

پیرامـون خود بیفکند.«سـپس دوربین از آب بیرون مـی آیدوخارک در 

چشـم انداز دوربیـن قـرار می گیـرد .چوپانـی رسگـرم گله ی خود اسـت 

کـه  صـدای عبـور هلی کوپـرتی توجهـش را جلـب می کنـد! ایـن هلی 

کوپرتمنـاد و مناینده ی عرص مدرن اسـت که در مواجهـه در محیط آرام 

و سـنتی به تصویر کشـیده می شـود 

گلسـتان پالن هـای فیلـم را بـا هوشـمندی و دقـت می چینـد و متصل 

می کنـد و بـا ایـن چینـش هرنمندانـه مفاهیم مدنظـرش را بـه بیننده 

القـاء می کند.به طـور مثال سـکانس اسـرتاحت چنـد کارگر در سـایه ی 

لوله هـای عظیـم نفتـی  پـس از روزی پرمشـغله نشـان دهنده ی دو 

وجـه حضـور صنعـت در خـارک اسـت . وجهـی کـه سـایه ی رفـاه و 

آسـایش ورود و حضـور نفـت را بیـان می کنـد و وجهـی دیگـر بیانگر 

ایـن نکتـه اسـت: کارگـران از این همـه ثـروت، تنهـا هاله ای و سـایه ای 

می برند. سـهم 

  دکتر علی اشرف احمدیان

دکترای مدیریت بازرگانی از 
دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه

هامن طـور کـه در مطلـب قبلـی گفتـه شـد، یکـی از مقولههـای مهم 

توامننـدی بنگاههـا در عرصـه بازارهـای جهانـی بـه مدیـران آن هـا 

برمیگـردد. تفکرات راهربدی مدیران ارشـد یک موضوع بسـیار اثرگذار 

در این حوزه بوده و نقش کلیدی در موفقیت یا شکسـت بنگاه بازی 

میکند. 

در مطلـب قبلـی، ازجملـه ویژگیهای مدیـران اثرگـذار، دانـش مدیران، 

نوآوریمحـوری و قـدرت توامنندسـازی آن ها موردتوجه قـرار گرفت. در 

ادامـه، بخشـی از ویژگیهـای کلیـدی و مؤثـر دیگـران مدیـران موفق و 

اثرگـذار را معرفی خواهیـم کرد.

خلق فرصت از دل بحرانهای پیرامون
مدیـران قـوی و اثرگـذار دو رویکرد مهم نسـبت به بحرانهـای پیرامون 

خـود دارنـد. نخسـت آنکه با یـک مدیریت بحران قوی سـطح آمادگی 

رویکـرد  به جـای  حادث شـده،  بحرانهـای  در  و  باالبـرده  را  سـازمان 

انفعالـی، فعـال و اثرگـذار عمل کـرده و اثرات منفی بحران بر سـازمان 

خـود را بـه حداقـل می رسـانند. دوم؛ از دل بحرانهـای پیرامـون بـرای 

بنـگاه خـود خلق فرصـت کـرده و درنتیجه عملکـرد سـازمان را بهبود 

میبخشـند. این رویکـرد حاصل انعطافپذیـری باالی سـازمان و چابکی 

آن اسـت. به عنوان مثـال در بحـران کوویـد 19، درحالی که اکرث بنگاهها 

بـه دنبـال تعدیـل نیـرو، کاهش تولیـد و یا تعطیلی بودنـد، بنگاههای 

کوچـک و دانشـبنیان بالفاصلـه از دل بحـران خلـق فرصـت کـرده و 

بـا توجـه بـه نیازهـای روز بـازار، بـه سـمت تولیـد محصوالتـی مانند، 

ضدعفونی کننده هـا، کیتهـای آزمایشـگاهی، ارائه خدمات آنالیـن و ... 

حرکت کرده و درنتیجه برای سـازمان فرصتسـازی منودند. این یک مثال 

بسـیار سـاده از قدرت انعطافپذیری و چابکی بنگاههای کوچک بوده 

و ایـن خلـق فرصـت از تفکـر مدیـران سـازمان و قـدرت خلق فرصت 

آن ها، نشـأت میگیرد.

اسـتفاده از ایدههـای نوآورانـه پرسـنل در همـه 
ح سطو

مدیـران بـا اندیشـه جهانـی، بـا رویکرد دموکراسـی محـور در سـازمان 

تصمیمگیری منوده و همواره از اندیشـهها و ایدههای نوآورانه پرسـنل 

خـود بـرای دسـتیابی بـه یـک تصمیـم مبتنـی بـر حـل مسـأله بهـره 

میگیرنـد. ایـن نـگاه، عـالوه بر تقویت پایههـای خالقیت و نـوآوری در 

سـازمان، باعـث ارتقاء سـطح انگیزش کارکنـان و تقویـت روحیه آن ها 

در محیـط کارشـده و باعـث میشـود به کار کـردن در چنین سـازمانی 

و همـکار بـودن بـا چنیـن مدیرانـی افتخار کننـد. نتیجه ملمـوس این 

رویکرد مدیران، بسرتسـازی برای توسـعه محصوالت و خدمات سازمان 

و پیادهسـازی ایدههای نوآورانه بوده که نهایتاً اثر خود را در توسـعه 

عملکـرد بنگاه نشـان میدهد.

ایجـاد فرهنگ قوی سـازمانی با تأکیـد بر یادگیری 
محوری

مدیـران جهانینگـر، مترکـز اصلـی خـود را بـر ایجـاد یک فرهنـگ قوی 

سـازمانی و توسـعه مـداوم آن قـرار داده و معتقدنـد؛ فرهنـگ قـوی 

سـنگ بنـای اساسـی توسـعه پایـدار اسـت. بـر ایـن اسـاس در همـه 

سـطوح سـازمان، بینش یادگیری تقویت شده و یک سـازمان یادگیرنده 

شـکل میگیـرد. سـازمان یادگیرنده سـازمانی اسـت که ظرفیت خـود را 

بـرای خلـق آینـده به طـور مـداوم توسـعه می دهد. بـرای این سـازمان 

فقـط حفـظ حیـات کافی نیسـت، بلکـه یادگیـری بـرای ادامـه حیات 

بـا یادگیـری مولـد درهم تنیده می شـود. این ترکیـب، سـازمان را خالق 

و توامننـد منـوده و یادگیـری تبدیـل بـه یـک فرهنگ می شـود. مفهوم 

یادگیـری در بافـت ایـن سـازمان ها بـه شـکلی جا گرفته کـه هیچ کس 

در  اصـالً منی توانـد یـاد نگیرد. در سـازمان خالق، افراد به طور پیوسـته 

ظرفیـت خـود را ارتقـا می دهند تا آنچه در نظر دارنـد را خلق کنند. با 

این بینش، کل سـازمان از مدیریت ارشـد گرفته تا نیروهای پایین دست 

همـواره در حـال یادگیـری از محیـط پیرامون خود هسـتند.

بوشهر در آیینه ی فیلم های مستند

مروری بر سه فیلم » موج و مرجان و خارا« ،»اربعین« و »رافائل«

مدیران توانمند، سازمان های یادگیرنده تحویل میدهند

طبـق نظریه مشـورتی کمیسـیون قوانیـن تجاری 
مدیـرکل حقوقـی قـوه قضاییـه ، که بیان مـی دارد 
: » تبـرصه الحاقـی بـه مـاده دو  قانـون  صـدور 
چک مصـوب ۱۳۵۵ با اصالحات و الحاقات بعدی 
، رصفـاً« شـامل صادرکننـده چـک اسـت و شـامل  
ظهـر نویـس و ضامن منی شـود  . با توجـه به ماده 
304 قانـون تجـارت ناظـر به مـاده 314 این قانون 
و  بـا رعایـت مـواد قانونی ، دارنـده چک می تواند 

از تاریـخ گواهـی عـدم پرداخـت خسـارت تأخیـر 
تأدیـه را از ضامـن و مطالبـه کند . »

همچنیـن جهـت دریافـت و مطالبـه خسـارت 
تأخیر تأدیه اسـتثنائاتی وجـود دارد کـه دراین باره 
می تـوان بـه نظریـه اداره حقوقـی قـوه قضاییـه 
اشـاره کـرد ،کـه بیان داشـته : »در فرضـی که وجه 
چـک در حسـاب مربوطـه موجـود بـوده ، امـا 
دارنـده چـه در زمـان دیگـر) برای مثال  یک سـال 
بعـد ( چـک را بـه بانـک  ارائـه کرده اسـت که در 
آن زمان وجه مذکور از حسـاب خارج شـده باشد ، 
تـا جایـی که عدم پرداخت وجه چک منتسـب به 
صاحب حسـاب نبـوده اسـت ، با توجـه به قاعده 
اقـدام ، دارنـده چـک اسـتحقاق مطالبه خسـارت 
تأخیـر تأدیـه در ایـن مـدت را نخواهـد داشـت و 
موضـوع مترصف از تبرصه الحاقـی ۱۳۷۶ به ماده 

۲ قانـون صـدور چک اسـت .«
بـا زبـان سـاده تر ، با توجـه به مـوارد صدراالشـاره 
مطالبـه خسـارت تأخیـر تأدیـه از صادرکننـده از 

تاریـخ رسرسـید و از ضامنیـن و ظهـر نویـس ، از 
تاریـخ صـدور گواهینامـه عـدم پرداخـت قابـل 

مطالبـه می باشـد.
درواقـع مطالبـه خسـارت بـر اسـاس استفسـاریه 
سـال 1376 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در 
قالـب  الحـاق یـک تبرصه بـه مـاده ۲ قانون چک 
مصـوب گردیـده و بیـان مـی دارد کـه خسـارت 
تاخیرتادیـه از تاریـخ رسرسـید چـک ، بـه چـک 
تعلـق می گیـرد . ولـی بعضـی از قضـات محـرتم 
موافق بر این موضوع  نیستند چرا که  معتقدند، 
قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بعدازایـن موضـوع 
اصالح شـده و بـر مـاده ۵۲۲ ترصیـح کـرده کـه 
در آن ذکـر و رشط شـده ،کـه بـا مطالبـه دایـن و 
متکـن مدیون و امتنـاع از پرداخت مدیون ، جهت 
نحوه پرداخت خسـارت تأدیه راهکاری ارائه شـده 
اسـت و در ایـن صـورت خسـارت تأدیـه چک هم 
از تاریخ برگشـت زدن و تقدیم دادخواسـت چک 
مالک عمل قرار و محاسـبه و مالک زمانی خواهد 

بـود . امـا این نظریـه طرفـداران چندانی نداشـته 
و بیشـرت قضـات بـه مـورد نظریـه اول معتقـد و 
آن را قابل اجـرا و حکـم بـه خسـارت تأدیـه چـک 
می دهنـد . امـا نکتـه حائـز اهمیت اینکـه وصول 
خسـارت تأخیـر تأدیـه تاریخ رسرسـید چک فقط 
شـامل صادرکننده چک اسـت و برای ظهر نویس 
هـا چنیـن حکمـی صـادق منی باشـد و حسـب 
نظریـه فـوق  بـرای ظهـر نویـس هـا از تاریـخ 
برگشـت چـک ، خسـارت چـک قابـل  مطالبـه و 
وصـول خواهـد بـود . البته برخـی از اسـاتید علم 
حقـوق معتقدنـد کـه اگر دعـوا و شـکایت ظرف 
مـدت پنج سـال صورت نپذیرد نسـبت به مطالبه 
وجه چک بر اسـاس استفسـاریه مجمع تشخیص 
مصلحـت نظـام، منی تـوان خسـارت تأخیـر تأدیه  
اخـذ منـود و خسـارت دریافتـی  بـر اسـاس مـاده 
۵۲۲ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی از زمان مطالبه 

خواهد بـود .

مقدمه

از صفـات خوبـی که باعث گرما بخشـی به زندگی 

مـی شـود، مسـئولیت پذیـری و بی تفـاوت نبودن 

نسـبت بـه وظایفـی اسـت کـه هرکـس بـه عهده 

دارد. انسـان هـای بـی نظـم و بـی برنامـه نسـبت 

بـه کارهـای خودشـان تعهـدی ندارنـد و حتـی بـه 

رغم اینکه مسـئولیت خـود را انجام نـداده اند، باز 

مسـئولیت کار های اشـتباه خـود را بـه عهده منی 

گیرنـد. فـردی که در محل کار نسـبت بـه وظایف 

خـود بـی تفـاوت باشـد، یقیناً مسـئولیت خـود را 

بـه خوبـی منـی توانـد بـه مقصـد برسـاند و عالوه 

بـر اهـامل در کار خـود سـبب ایجـاد زحمـت و 

کار مضاعـف بـرای همـکاران خـود می گـردد. اگر 

هرکسـی در زندگـی براسـاس نظـم و چارچوبـی 

کـه برایـش مشـخص اسـت، حرکت کند، بی شـک 

احسـاس مسـئولیت در او بیشـرت می شـود.

1.عمرت را تلف نکن

 وقتـی نظـم نداشـته باشـی، بایـد هزینـه هـای 

بیشـرتی بدهـی تـا بـه نتیجـه مطلـوب برسـی. 

وقتـی برنامـه منظـم در کار کردن نداشـته باشـی، 

یـک سـاعت را رصف کار کـردن مـی کنـی امـا این 

یـک سـاعت را بـدون برنامه می گذرانی. چه بسـا 

سـاعت هـا کار کـرده ای امـا ذهنـت بـه کار کردن 

مشـغول نیسـت؛ چـرا کـه بـه یـک برنامـه منظم 

عـادت نکـرده ای. از این جهت اگر برنامه منظمی  

داشـتی، بـه جـای چندیـن سـاعت کار، بـا زمـان 

کمـرتی مـی توانسـتی کار خـود را به نحو احسـن 

بـه انجـام برسـانی. در هربرنامـه ای ایـن مطلـب 

هسـت، یکی از آثار مهم بی برنامگی، تلف شـدن 

فرصت ها و هدر رفنت عمرانسـان اسـت. کسـانی 

کـه بی نظم هسـتند برای انجام کارهـای خود نیاز 

بـه وقـت گذاری بیشـرتی دارند، چرا کـه هرچیز را 

جـای خـود منی بینند و همین امر باعث می شـود 

فرصتـی بـرای ایـن کار بگذارنـد. درحالـی کـه اگـر 

هرچیزی جای خود باشـد انسـان به راحتی در هر 

کاری رساغ برنامه از قبل مشـخص شـده رفته و در 

اولیـن و کوتـاه ترین زمان کارها را سـاماندهی می 

کنـد. بـه زندگـی بـزرگان و انسـان هـای موفق که 

نـگاه مـی کنیم، این امر مهم به چشـم مـی خورد 

کـه علت اصلی و مهم موفقیت آنان برنامه منظم 

در زندگـی شـان بوده اسـت

2.حق مردم را ضایع نکن

 انسـان هـای بـی نظـم فقـط بـرای خـود دردرس 

درسـت منـی کننـد، بلکـه ایـن بـی نظمـی یـا بـه 

دیگـران رسایـت می کنـد یا اینکه بـرای بی نظمی 

خـود دیگـران را متهـم می کنند. هنگامـی که فرد 

نتوانسـته براسـاس نظم، زندگـی خـود را اداره کند 

بـه جـای برنامه ریـزی و تغییر سـبک زندگی خود 

رشوع بـه علـت بافـی بـرای بی نظمی خـود کرده 

و دیگـران را درنداشـنت نظـم خـود متهـم می کند. 

در حالی که انسـان وقتی متوجه اشـتباه خود شد، 

بایـد در تـالش برای اصالح آن باشـد نه اینکه با بی 

نظمـی هـم حقـوق خـود را زیر پـا بگـذارد و هم 

حـق دیگـران را ضایـع کنـد. اگـر کسـی در زندگی 

خـود نظـم نداشـته باشـد، طبیعتـاً درمحـل کار و 

ارتبـاط بـا مـردم دچـار مشـکل مـی شـود و وقتی 

زمان خود را درسـت تنظیم نکند، مجبور می شـود 

وارد حریـم و وقـت دیگـران شـده و کمبـود خـود 

را از ایـن طریـق جـربان کنـد. مثـال شـخصی بـرای 

رسـیدن بـه محـل کار خود بـه جای اینکـه در یک 

سـاعت خاصـی و بـا در نظـر گرفنت وقـت خاصی 

بـرای رسـیدن بـه محـل اداره خـود وقـت بگـذارد، 

براثر بی نظمی دیرتر حرکت می کند و در مسـیر 

بااتومبیـل برای رسـیدن به مقصد مراعـات قوانین 

رانندگـی را نکرده یا سـبقت بـی جا گرفته و باعث 

ضایع شـدن حق دیگران می شـود.این گونه کارها 

موجب اخالل در روند زندگی می شـود. در برخی 

سـازمان هـا هـم وجـود دارد کـه کارمنـدان وقتـی 

پایبنـد بـه نظـم و انضبـاط نباشـند در حـق خـود 

و دیگـران ظلـم مـی کننـد. اگـر فـرد در محـل کار  

منظم نباشـد، باعث پایین آمدن بازدهی سازمان و 

در نتیجه زیان و رضر اقتصادی میگردد.پس با متام 

این تعاریف و تفاسـیر یک مجموعه زمانی خوب 

عمـل می کند کـه کارمندانی با نظم و مسـئولیت 

پذیر داشـته باشد.

مدیریت تربیت  آموزش و پژوهش پایگاه دریایی 

بـا  راسـتا  همیـن  در 

نـگاه بـه آرشـیو نرشیـه 

دریـا کنـار، شـامره چهار 

شـهریورماه   3 مـورخ 

1398 بخـش ترین ها ... 

بـا تیـرت گفتگو بـا مربی 

پرورش اندام در چغادک 

_ مهـدی ابراهیمیـان مربی بدنسـازی و بنیانگذار 

اینـک؛ مهـدی  انـدام در شـهر چغـادک  پـرورش 

ابراهیمیـان پس از سـالیان مبـارزه با بیـامری جان 

بجـان آفریـن تسـلیم کـرد.

بـه بهانه گرامیداشـت یـاد آن بزرگ مـرد و مردمی 

مهدی ابراهیمیان می نویسـم

مرحـوم مهـدی ابراهیمیـان یک افتخار برای شـهر 

چغـادک بـود و غـم فقـدان او بـرای متامـی مـردم 

بخصـوص جوانـان ایـن شـهرغمی جانکاه اسـت.

مرحـوم مهـدی ابراهیمیـان بعنـوان یـک انسـان 

شـناخته شـده و الگوی فرهنگی و ورزشی جوانان 

شـهر چغـادک در میـان انبـوه جمعیـت بـا وجود 

رشایـط خـاص کرونای با رعایت پروتکل بهداشـتی 

در 12 اردیبهشـت ماه 1400 همچون سـتاره ای به 

جایگاه ابدیش گلزار شـهدای شـهر چغادک انتقال 

و در دل خـاک آرام گرفـت.

در این سـال ها چه دوسـتان و مسـئوالن ورزشـی 

بودنـد کـه از ایشـان بـی خـرب، و حتـی یـک متاس 

تلفنـی نداشـتند، بـه ایـن بهانـه و تلنگـر کـه برای 

بازمانـدگان مرحـوم مهـدی ابراهیمیان ایـن روزها 

چه بسـیار سـخت گذشـت و همچنان مـی گذرد، 

بیائیـد قـدر ثانیه ثانیـه زندگـی را ارزش دانسـته و 

قـدر بـا هـم بـودن هـا را بدانیـم و نگذاریـم دور 

شـود و ... .

مسـئولین شـهر و همچنیـن ورزشـی اسـتان، از 

مرحوم مجموعه باشـگاه ورزشی که نتیجه سالیان 

تـالش و تربیـت نسـل هـا بـه یـادگار مانده اسـت 

باشـگاه ورزشـی عرص بدن هسـت حتـی در دوره 

بیـامری مرحـوم مهدی ابراهیمیان تعطیل نشـد و 

توسـط بـرادران مرحـوم و حتـی دوسـتان وی کـه 

جای بسـی تشـکر را دارند با عنایت به تعهدی که 

داشـتند با راهنامیی های مرحـوم اداره و مدیریت 

مـی شـد و خواهند شـد. 

منت پایانی

بیائیـد اگـر کاری از دسـتامن برمـی آید بـا نگاه به 

آینـده نوجوانـان و جوانـان و همچنیـن آینـدگان 

امئـه  فرمایـش  بـه  بنـا  آن شـهر، شـهر چغـادک 

معصـوم)ع( اهمیـت بـه ورزش و تندرسـتی بـدن، 

کـه الزمـه آن فراهـم منـودن امکانـات و بسـرتهای 

ورزشـی الزم اسـت تـالش منائیـم و نسـبت به رفع 

موانـع ایـن باشـگاه ورزشـی که مهمرتین مشـکل 

آن اختصـاص فضـا و مـکان ثابت ورزشـی هسـت 

به بازمانـدگان مرحوم مهدی ابراهیمیان اختصاص 

دهیـم کـه راه ایشـان را ادامـه دهنـد.

مهـدی ابراهیمیـان عزیـز روحـت شـاد و یـادت 

گرامـی راهـت همیشـه ادامـه خواهـد داشـت

بدرود عزیز دل مردم شریف 
شهر چغادک

چه تاریخی  و چه مبلغی را به عنوان  خسارت تأخیر تأدیه به جز اصل چک ، می توان مطالبه کرد :

تاثیر بی نظمی در بازدهی یک سازمان

»زمان نمی ایستد و لحظه ها میروند قدر زندگی و باهم بودن را بیشتر بدانیم«

)کارشناسـی  یکتائی  قلم:سـعید  به 
مدرس  خصوصـی،  حقـوق  ارشـد 

بانک_حقوق(

بـه گـزارش نرشیـه دریاکنـار و بـه نقل 
از روابط عمومی اقای درویشـی رئیس 
سـازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن 

بیـان این مطلـب افزود:
 بـا توجـه بـه رضورت ارتقـا جایـگاه 

فرهنـگ و هـرن و  نقش آن در توسـعه 
پایـدار و همچنیـن رضوریـت اعتـالی 
شـاخص هـای فرهنـگ اسـالمی ، بـر 
اسـاس برنامه ریزی هـای صورت گرفته 
در سـازمان اعتبارات این حوزه در سـال 

۹۹ افزایشـی معـادل ۴۲ درصد نسـبت 
بـه سـال ۱۳۹۸ کـه ایـن امـر موجـب 
تقدیـر وزیـر محـرتم فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی از عملکرد سـازمان مدیریت و 

برنامـه ریـزی اسـتان بوشـهر گردید .

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان


