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پرونده بوشهـر مال در چه مرحله ای می باشد؟!
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 مدیر مسئول محترم نشریه دریا کنار
 سالم

از فصل ششم قانون مطبوعات جمهوری اسالمی ایران جوابیه این مرکز در  23خواهشمند است طبق ماده احتراما ، 
 خصوص مطلبی تحت عنوان :

اشتباه فاحش یکی از مراکز علمی کاربردی استان فارغ التحصیلی دانشجویان رشته عکاسی را شش ماه عقب  "
  "انداخت 

 https://daryaaknar.ir/sl/K7dXd9  لینک خبر :مندرج در سایت آن نشریه با 

 با توجه به محتوا و مضمون مطلب منتشر شده در تصحیح و توضیح خبر در همان صفحه و ستون منتشر نمائید.

دانشجویان موظف هستند در زمان تعیین شده طبق چارت درسی رشته خود و با توجه به رعایت حد نصاب ودروس پیش نیاز انتخاب  -1
واحد خود را در سامانه آموزشی شخصا انجام داده و در صورت برخورد با مشکل نخست به مدیر گروه و سپس به کارشناس آموزش 

 مراجعه تا مشکل آنها برطرف شود. 
حالیکه هیچکدام از دانشجویان بدون توجه به دروس ارائه شده هیچ گونه مراجعه ای در بازه زمانی انتخاب واحد به مدیر گروه و  در

 آموزش مرکز نداشته اند.
 

دانشجویان ترم آخر تحصیلی برای دروس ارائه نشده باید مدیر گروه خود مشورت تا در شورای آموزشی مرکز مطرح و دروس برای  -2
غ التحصیلی ارائه شود ، که باز هم هیچ گونه اقدامی در بازه زمانی ارائه دروس و انتخاب واحد از طرف دانشجویان صورت نگرفته فار

 است .
برای موردی که سهوی انجام گرفته زیبنده یک بخش مطبوعاتی آن هم در بازه زمانی پذیرش دانشجو ،  "فاحش "بکارگیری واژه  -3

 ومی در انتخاب رشته دانشگاهی دارد.تاثیر منفی در اذهان عم
 "یک مسئول نشریه نباید از موقعیت شغلی خود در اطالع رسانی عمومی ، موضوعات را تحریف شده و در موقعیت های خاص  -4

 درج نماید. "پذیرش دانشجو
وانگهی عنوان دو  است شدهها از طرف سازمان سنجش اعالم ن هنوز اسامی قبولی در دانشگاه تا کنون درج مطلب در نشریهاز زمان  -5

 سال محرومیت تحصیلی برای کسانی که با دلیل نتوانند در قبولی مهر شرکت نمایند ، شامل نخواهد شد .

مشکل حادث شده تلفیقی از عدم آگاهی دانشجویان نسبت به دروس ارائه شده در ترم آخر و همچنین اشتباه سهوی کارشناس  -6
قرنطینه خانگی بوده است که ممکن است برای هر مرکز آموزشی پیش بیاید ولی چنانچه دانشجو از آموزش در دوران ابتال به کرونا و 

 ه زمانی حل گردد.خود مطلع بود، می شد در همان باز مشکل

 خداداد رضایی                                                                                    

 فرهنگ و هنر  سرپرست مرکز آموزشی علمی کاربردی                                                                                                                                       

        نیکان فردوس لیان                                                                                                                                              

                                                                                        

 ونوشت:ر
 جناب آقای دکتر اشکپور مطلق ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر جهت اطالع -
 مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر جهت اطالع و دستورات الزم -

                                                                                              

 

وزارت  جمهوري اسالمي ايران
 علوم تحقیقات و فناوري

 

 

 

 

 

 مرکز 
 آموزش علمي کاربردي 

 فرهنگ و هنر نیکان فردوس لیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاني مرکز :

 بوشهر ، خیابان مطهري

 مجتمع زيتونروبروي 

 07733552602تلفن:

 

 

 

 

اشتباه فاحش یکی از مراکز علمی کاربردی، فارغ التحصیلی دانشجویان عکاسی را شش ماه عقب انداخت

موضوع از آنجایی شروع شد که یکی از 
کارشناسان آموزِش مرکز علمی کاربردی 
ارائه واحدهای  لیان در  نیکان فردوس 
آموزشی دانشجویان رشته عکاسی این 
دوسال  طول  در  و  ننموده  دقت  مرکز 
برای  واحدی  دو  درس  یک  تحصیل 
این  که  حال  است،  نداده  ارائه  آنان 
دانشجویان پیگیر فارغ التحصیلی پایان 

شهریورماه شده اند،
متاسفانه  داشته:  اعالم  مربوطه  مرکز 
اشتباه انسانی پیش آمده و بایستی یک 
ترم معادل 5 ماه را بواسطه دو واحد ارائه 

نشده بگذرانید.
دانشجویان  این   از  برخی  است  ذکر  شایان 
قریب 5  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  بواسطه 
ماه یا حتی یک سال از مسیر پیش رو عقب 
دولتی  دانشگاه  که  فردی  مثال  ماند،  می 
شده  پذیرفته   ) کارشناسی  به  )کاردانی 
بواسطه ناتمام ماندن مقطع کاردانی، موفق 
بواسطه  دوسال  حتی  و  نگشته  نام  ثبت  به 
قوانین موجود از تحصیل محروم می گردد.
امید ان می رود مسئولین مربوطه در راستای 
تا  دهند  ارائه  را  الزم  اقدامات  موضوع،  حل 

مشکل این دانشجویان بهبود یابد.

 پرونده بوشهر مال  در چه مرحله ای می باشد؟!
بر  مبنی  بازرسی  سازمان  اعالم  از  ماه  سه  قریب 
که  آنجایی  گذرد،  می  مال  بوشهر  پروژه  به  ورود 
رئیس سازمان بازرسی استان بوشهر گفت: سازمان 
بازرسی گزارش هایی را از پروژه بوشهر مال تهیه کرده 

که این اطالعات برای رسیدگی به مراجع ذی ربط 
مبنی  گزارشی  هیچ  تاکنون  و  است  ارسال شده 
فرآیند صورت گرفته و محتویات آن توسط مراجع 

ذی ربط ارائه نگشته است.
امید آن می رود، نهادهای امنیتی و نظارتی عامه 
مردم را از این مهم مطلع سازند و اذهان ایشان را از 

پذیرش اطالعاتی بدون منبع رها سازند.
شایان ذکر است این پروژه به کارفرمایی صدرالله 
مدیرعامل   – ساالری  مصطفی  )برادر  ساالری 
سابق تامین اجتماعی و استاندار پیشین بوشهر( 
در مساحتی ۳۲ هزار متر مربع در حاشیه اتوبان 

بوشهر به چغادک در حال ساخت می باشد.
در این پروژه؛ سالن ۷۰۰ نفره کنسرت، ۳ سینما 

با ظرفیت حدود ۲۰۰ نفر، ۲ پالتوی تئاتر، ۱ هتل با 
۴۰ سوئیت وی آی پی، ۴ رستوران به متراژ هر کدام 
۴۵۰ متر، گالری عکس، موزه ۴۵۰ نفره، پارکینگ ۲ 
هکتاری، شهربازی به متراژ ۲۲۰۰ متر مربع و غیره 

از  این طرح  اجرای  احداث خواهد شد. زمین جهت 
سوی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر واگذارشده و مدتی 
پیش بنا به اعالم سازمان بازرسی گزارش هایی را از آن 
به مراجع  برای رسیدگی  این اطالعات  تهیه شده که 

ذی ربط ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی استان بوشهر )تیرماهرئیس سازمان بازرسی استان بوشهر )تیرماه14001400( :( :

اطالعات پروژه بوشهر مال برای رسیدگی به مراجع ذی ربط ارسال شده استاطالعات پروژه بوشهر مال برای رسیدگی به مراجع ذی ربط ارسال شده است

انجمن رواشناسان 
ایران برگزار می کند:                                 

کمال گرایی-اهمالکاری؛ دو 
روی یک سکه

سخنران:                                               
دکتر مصطفی زارعان                                                            

زمان برگزاري: ٢٩ مهر

هوشمند! قبر  سنگ 

علی حسن پور:                                                               

) دادستان مرکز استان 
بوشهر (

مدیر  گمرک گناوه حسب دستور قضایی به 
اتهام تخلفات مالی دستگیر  و بازداشت شد

محمدمهدی اسماعیلی )وزیر ارشاد(:
اربعین مظهر یک پدیده مهم  شیعی است

دکتر احمدرضا ونکی:                                     
)دکترای حقوق(

جنبش  ورود  جدید  قرن 
جدیدی به نام جنبش حبس 
حقوق  عرصه  در  زدایی 

کیفری رقم می خورد.

لبیک گویی 110 امام جماعت استان بوشهر به »مهرواره ی اوج«

آموزشی  و  پژوهشی  فرهنگی،  معاون 
اداره کل تبلیغات اسالمی بوشهر ارتقاء 
از  را  مساجد  محوریت  با  خدمت رسانی 

اهداف مهم مهرواره اوج عنوان کرد.
از  قادری  محمد  حجت االسالم   
استان  جماعت  امام   110 لبیک گویی 
بوشهر به »مهرواره ی اوج« خبر داد و ابراز 
داشت: در این عملیات همگام با سراسر 
امامان  از  نفر   ۱۱۰ بوشهر  در  کشور 

جماعت به این طرح لبیک گفتند.
آموزشی  و  پژوهشی  فرهنگی،  معاون 
در  بوشهر  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره 
تشریح طرح مهرواره اوج اظهار داشت: 
این طرح به منظور لبیک امامان مساجد 
در سراسر کشور به پیام مقام رهبری )این 
نهضت احسان عمومی نهضت مواسات 
باید این نهضت  بایستی ادامه پیدا کند 
هم  مرکز  من  نظر  به  بگیرد  اوج  مجددًا 
اجرا  حال  در  باشد(  مساجد  بایستی 

است.
محوریت  با  خدمت رسانی  ارتقاء  وی 
اوج  مهرواره  مهم  اهداف  از  مساجد 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  و  دانست 
هدایت  بنیاد  کرونا  شیوع  اوج گیری 
سازمان تبلیغات اسالمی عملیاتی تحت 
ارتقاء  شعار  با  اوج«  »مهرواره  عنوان 
این  محوریت  با  مساجد  خدمت رسانی 
کرده  عملیاتی  و  طراحی  مقدس  مکان 

است.
اهداف  تشریح  با  قادری  حجت االسالم 
در  مضاعف  انگیزه  ایجاد  طرح،  این 

مساجد برای ورود به عرصه خدمت رسانی 
در  امامان  ارتقاء  و  محله  مسائل  حل  و 
به  مسائل  حل  برای  مردم  مشارکت  جلب 
در  میانی  حلقه  ظرفیت  از  استفاده  ویژه 
عملیات های مسجدمحور را از اهداف مهم 

این طرح عنوان کرد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره 
ادامه  در  بوشهر  اسالمی  تبلیغات  کل 
سخنان خود تأکید کرد: ارتقاء روش های 
شناسایی مسئله خالقیت ها و راهنمایی 
حل مسئله، شناسایی امامان فعال، ایجاد 
ترویج  و  در شهرها  امامت  تقویت شبکه  و 

گفتمان امامت و تقویت و ارتقاء شبکه راهیاری 
دیگر اهداف این طرح به شمار می روند.

وی شناخت مسئله و جوانب آن، نقاط روشن و 
اتکاء، راهکارهای عملی حل  ظرفیت های قابل 
جامعه  سوی  به  صحیح  گیری  جهت  و  مسئله 
طرح  این  اجرای  مراحل  عنوان  به  را  اسالمی 

این عملیات تالش  در  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
حلقه های  به  رهبری  مقام  توصیه  چهار  شده 
میانی و جهت دهی حرکت و فعالیت این حلقه ها 
با  خدمت رسانی  فرآیند  گرفتن  اوج  سمت  به 

محوریت مساجد صورت بگیرد.
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شعر

حسرت
آینه با اشک تنهایی کودکانه اش را بوسید

دخترک سخت در آغوش اتاق فرو رفت
طنین صدای پدر....

چای....منتظرن...
هلهله ی بی عشقی گوش امیدش را                

کر کرد.
شروع حسرتی زنانه....

ماشین،جاده و آمبوالنس
طنین صدای دکتر

ویلچر و تخت همدم 
بی پایانش

روزگار غرید
سیلی کارما

و همه ی حسرت هایی که مهمان مرد 
شد.

     ) تجمیع نیره حســن پــور )

تقدیر
صفرها قفل اند

ولی هنوز
شماره ام از یک تا ده

نفس می کشد...
زنبیلی شدم

 به جای خودم
باور نداری

از صف انتظار بپرس
گویاتر از همیشه

افتاده ام به پای 
شناسۂ نرسیدن ها

تقدیرم
هم نفس  با تو بودن را

به  گوشم
زنگ نمی زند...

مژگان منفرد

خاک درگه
دادم به باد و باد مرا ُبرد از بهشت

حسرت ز تو رساند و داغ بر سرشت
اندیشه ام فراِق تو را با قلم  سرود

این گونه گشت عاقبت و عمر و دل 
نوشت...

دستم به زلف یار نبودش در این دیار
در شوِر زار بودم و این بود سرنوشت

گفتم شبی بتاب و بیا تا بجویمت

گفتی هنوز اسیری و 
دربندی و ز خشت...

جسمم به باد رفت و شدم 
خاک درگه ات

این گونه گشت بعِد تو 
راهم به سمِت ِکشت

آن شب که عهد بسته شد تا ببینمش
دستش مرا گرفت و مرا برد تا بهشت

محمد کریمی

نقطه چین 
تو آغوش خیابان بود 

دلم عطر تو رو می خواست
می گفتی که شلوغ شهر 

می گفتی عشق ما تنهاست
دارم می رم از این شهر و

دارم از ذهن تو می َرم
تو احساس منو ُکشتی
که از این زندگی سیرم

دیگه خسَتم از این غربت
از این رؤیایی که ساختم

هنوزم منتظر هستی
بگم من بازیو باختم

َته این قصه چیزی نیست
غرورت خیلی بیرحمه

که اشکامو نمیبینه
که حالم رو نمی فهمه

)مثل یک اتفاق بد

که قلبم رو زمین می زد
تمام راه و برگشتم

رو عشقم نقطه چین 
می زد(

دیگه دلواپَسم نیستی
خیالت راحت می َرم
ولی باور ُبکن بعدش
تو اوج قصه می میرم

کنار بغض سنگیَنم
فقط یک آرزو دارم

بگی با من بمون اینجا
بگم تنهات نمی زارم

)مثل یک اتفاق بد
که قلبم رو زمین می زد

تموم راه و برگشتم
رو عشقم نقطه چین می زد(

ماریا آشنایی

گل های شمعدانی
نگاهشان آبستن عشق بود 

دنبال آشیانه ای از جنس محبت 
ظهر تموز تابستان 

شادی دل هایشان کنار سفره عقد 
شمعدانی ها را به روزنه کشید
  با موجی از خاطرات شیرین

 در آغوش برگ های 
پاییزی

_عزیزم به چی فکر 
می کنی؟

_فکر کنم دوباره دارم 
عاشق می شوم

 ولی نمی دانم پسر است یا دختر...
لیال مینا خانی                                                         
) تجمیــع (

بانوی من 
نمک بودی بانو 

روی برنگردان
هیچ دهانی مثل دهان خدا

انتقام نمی گیرد 
سنگ بر سنگ بندهای زیادی

روی صورتت انداخت
فرشته ها همه زن بودند

به لواط شهر 
پربه دوات افتاده از زبان 

پرهای سیاه کالغ 
خبر بدی دارند

بانوی نمکین من
دستانت را به چه پیامبری

سپرده بودی!
قاسم بغالنی

قهر خدا

قدم نمی رسید

در آغوش مادربزرگ جا گرفتم، کنار 
پنجره...

دخترم ببین چطور از آسمان، بهار نگاه 
خدا می ریزد؟...

کارناوال عشقی بر پا شد در خیابان

 ما بودیم، خدا، چتر و باران.

قدم رسید به پنجره 

 قهر خدا از آسمان 
می ریخت

کارناوال مرگ برپاشده 
مادر جان

بیرون نرو دخترم...

ما ماندیم و خدا، بی چتر و مادربزرگ.

فاطمه یارند پور 
) تجمیــع (

پاتوق
دست های خیالم شانه می زد

پریشانی ام را
مرا ببخش، دیگر نمی توانم ببینمت...

صدایت را پشت بوق ممتدی گم می کنم
می دانی؟

پاتوق همیشگی نیز، مرا نمی خواهد
خودم دیدم که صندلی خالیت را به دیگری تعارف می کرد

سال هاست دلتنگی هایم 
روی همان میز جا خوش کرده اند،

همان صندلی خالیت
اگر روزی آمدی، سری به قهوه خانه بزن

بوسه هایم را روی لیوان بهار نارنجت
جا گذاشته ام...

فاطمه مهری
) )تجمیــع

انقالب عشق
هزار من بود در من 

که برای عاشق شدنت
قیام کردند
انقالبی بود

دل ها خون شد
بوسه ها مردند
شانه ها بی سر

باران خون بود که می چکید از چشم ها
این انقالب سرکوب شد

 تو عشق را کشتی...
فاطمه جعفری

قامت پاییزی
باد

تو را به دهان می گیرد 
وقتی

از شیار پیشانی ات می روید
سرو پریشان برگی

تماشا کن 
با قدم هایم می لرزانم 

قامت پاییزی ات را
عاطفه غالمزاده

سرود رهایی 
آمدند آرام 

سواران سیه پوش از دل شب ها
چهره ها شان تیره

همچون شام بی رؤیا
بر فراز سر لوای فتح و پیروزی

در دل اما تشنه خون و جگرسوزی
مردمان از هر نژاد و ملتی

ترسان
از کدام آیین 

کدامین کیش 
زیر لب آرام،،،،، قصه می گفتند

مرگ اما هم صداشان بود
مردمان تابوت خود

بر دوش می بردند
دست ها بسته

دهان خاموش
پای در زنجیر

نفس ها حبس در سینه
گور می کندند برای آرزوهاشان 

در سر اما خواب می دیدند
وعده دنیای بهتر 

در جهانی دورتر از ما
این جهان ارزانی آن ها 

موبدان، 
بهر ما اما

خواب و رؤیاها
سفره خالی

بستر سرد و سکوت و جهل و تنهایی
هر طرف هر جا

فتنه و بلوا
مرگ و بیماری

مدعی پنهان
در پس تزویر و مکر و 
اشک و خونخواهی 

بی گناه اما
ایزد یکتا

قرن ها با نام او
بر ما ستم کردند 

دستمان خالی
دستشان خونی

بر لب اما 
آیه های پاک و نورانی 

قصه می گفتند
چشم ما پرخواب

مغز ما خالی 
گوش ها بسته

شانه ها خم زیر بار دین
باز اکنون می وزد از هر طرف بادی

سهمگین، سرد و سیاه 
هم تلخ هم غمگین

باید اکنون
سخت کاری کرد

در جهان بر پا کنیم
از نو

ملتی شاد و غزل خوان
سرزمینی دور 

از هر ناله و نفرین
مردمی آزاد 

زندگی شیرین 
فرزانه آتشفراز )ف-آ(

رنگ لبخند
رنگ صورتی می زنم به لبخندم

و می دوزمش به لب هایت
تا چشمانت بخندند با شوق

و دل زندگی روشن شود به عشق 

نگاه کن
چقدر رنگ صورتی

به لب هایت می آید.

عاطفه عطیفه

نان آور
شددر خیال سرو بودن، کودکی اش گم 

زیر گام عابران بی اعتنا...
_آقا کفشاتو واکس بزنم؟

_بابا، این پسر چقدر کثیِف؟!
بود...زیر سایه غروری بزرگ، نان آور کوچکی 

_سالم بابا، درسم را خوب می خوانم
همان طور که تو می خواستی...

مادر همیشه 
می گوید:

_گرد پیری خیلی 
زود بر شقیقه های 

پدرت نشست
درست وقتی که کفش دنیا

به پایش تنگ شد، برای همیشه 
رفت...

سارا رضایی 
) )تجمیــع

جنگ
ای کاش روزی

 همراه لبخند گل های شمعدانی، 
می گفتی:

_ نگران نباش تمام اخبار جنگ کذب 
است

به زودی در آغوشم پناه می گیری...
کمر جوانی ام زیر آوار جنگ خم شد

به دنبال نشانی از توأم، 

در سنگر بوسه هایت                      
و در پناه چال 

گونه ات خواب صلح 
می بینم...

و هنوز سفره ی 
جنگ خاورمیانه پهن است 

زهره زرکشان
) )تجمیــع

خزان )عشق(

 امشب خدایا؛ از بد بختم؛ شکایت می کنم 

از باختن در خویشتن؛ حس اسارت می کنم 

دل دادن و دلدادگی ؛پرواز عشق و سادگی 

امروز من؛ خوشحالم و حکم اصالت می کنم   

من عاشق خلق خدا ؛آسوده و پاک و رها 

با قلب پر عشقم خدا ؛ بانگ نجابت می کنم 

آن بی وفای اهرمن ؛ آن زشت خوی بد سخن

همره نباشد با دلم  ،  تن  را عمارت می کنم 

قول و  کالمش؛ بی عمل همراه با دوز و دغل 

خواهم سپارم تا  خدا ؛ دارم فصاحت می کنم

از دست تو دنیا برفت؛ از دست من یک 
بی هنر 

من مستم و با جام 
می دارم حکایت  می کنم

باشد  دگر این وعده ها؛ 
در محشر و دشت خدا 

من روزهای خویش را ؛با 
شب  شباهت می کنم

 ای بی وفای بی صفا ؛ خو کرده بر کبر و ریا

بازنده تو پیروز من ؛  قطعًا زیارت می کنم

 ساقی مستان را بگو؛ آن می پرستان را بگو 

وجدانیم عاشق شدم؛  دارم عبادت می کنم 

طی شد خزان عشق من؛ در روزگاری پرمالل

من عاشقی رؤیاییم ؛ حکم  رشادت می کنم

زهرا وجدانی

کارون تشنه
تابستان، سال یک هزار و سیصد و 

نمی دانم چند...
خاک، آبستن نفت است  کارون، آبستن 

آب
 پدر برگشته از صید با جیب هایی پر از روزی
 مادر، الالیی می گوید مرا در گهواره خلیج، 

خیال خانه روشن است از عشق
تابستان، سال یک هزار و چهارصد و نمی دانم چند...

 آتش می بارد از حوالی ابرهای کارون 
تاول می ریزد از لب های تشنه خاک 

جیب های پدر، آبستن شرم است
نگاه های مادر، آبستن اشک.

گهواره ی من خالیست
خیال خانه ما دیگر روشن نیست.

باران رضایی
) )تجمیــع

شبیه روز اول
دوباره حس و حال من شبیه روز اول 

شد
غم دنیا رو سینه م بود بازم با دیدنت 

حل شد
از این دل شوره می ترسم من این احساسو می شناسم

حواسم جمع هیچی نیست فقط روی تو حساسم
دلم بدجوری این روزا می خواد من از سرش واسم

می ترسم از خودم شاید دوباره عاشقت باشم
بازم یخ می زنه دستام تنم بدجوری تب داره
می خوام آسوده بنشینم مگه فکر تو می ذاره
نمی خوام دیگه عاقلشم نمی شه ازتو برگردم

تو اونی که هزاران بار براش دیوونگی کردم
آنیتا نجفی
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ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

     

دلنوشته

به کوشش:                                                                  

عبدالحسین احمدی ریشهری

داستان

چشمانم را می بندم

به قلم :

ژیال رنجبری

حاِل بد
به قلم :

پریسا عسگرزاده

به قلم :

تارا  شهنام

روزی مادر شدن  
مادر می شوم روزی که چندین سال 

یک لباس را پوشیدم تا سختگیر نباشم 
اما لیاقتم را در اصالتم در نجابتم 

ببینند نه ظاهرم              مادر می شوم 
گل در گلدان و باغچه می کارم اما بذر 

جاودانگی اش را از همسرم به ارث بگیرم 
و به فرزندم انتقال دهم 

مادر می شوم روزی که عمه ی مهربانی ها 
بودم مثل عمه ام زینب 

روزی که دیگر برای خندیدن از کلمه 
عمه اجازه بگیرند 

مادر می شوم زن می شوم حرف می زنم 
حتی برای دل خودم آرایش می کنم و 
چشمان نامحرم را از حدقه درمی آورم 

چقدر کار دارم و باید بنویسم از قابلمه و 
ظرف و لباس نشسته و تمام کارهایی که 

یک زن انجام می دهد 

اما 

مادر می شوم و با آهنگ شاد برای 

کودکم الالیی 
می خوانم برای 

همسفرم در 
زندگی غذای 

غیرت زنانه 
طبخ کنم و ....

دیگر 

دخترم هر 
رنگی دوست 
داشتی باش 

پسرم وقتی 
ناراحتی گریه 

کن 

هیچ اشکالی 
ندارد 

تو هم 

روزی مادر و 
پدر نوه هایم 

می شوی 

مِن من
روزی اگر در بیراهه های 

راه جویای خودت بودی،به 
تو قول میدهم تمامت را به 

انحصار خواهی کشید!
و این را بدان ک قلب پاکت 

تنها داریی توست!

به قلم :

 حدیثه محمدی

ضرب المثل ها و واژگان بوشهری
ضرب المثل 

نه ُگِشن و نخ بوی گش: ) نه گش است و نه پدرگش ( هیچ خبری از ان 
نیست ، هیچ خبری و اثری از بودن آن نیست . هرگاه در انتظار گشایش 
مشکلی مثال آمدن باران – نشیند و خبری ازآن  نشود گویند : نه گش است 

و نه ...احتماال کلمه » ُگش « از گشایش و گشوده شدن آمده است.
نه ککش میخویه ، نه َپخشه : ) نه کک او را می گزد و نه َپّشه( خیلی بی 
عار و دنده پهن است . هرچه به او می گویی انگار نه انگار که با او داری . 

هر حادثه   ناگواری برایش اتفاق افتد اصال متأثر و اندوهگین نمی شود.

واژگان بوشهری

ُخمام . xomam: آشغال ، زباله
برای  که  دریا   از  قسمتی   :xur   . خور 

لنگرگرفتن کشتی مناسب باشد 

خیار زرد . xiyr. Zard: خربزه
دوشنه .  dusneh : دوشینه ، دوش 

دوکولو . dokulu : خمیده ، آدم خمیده شده 

به کوشش :
حسین دریانورد  
)مدرس آیلتس(

هر کی تو قبر خودش میزارن

You are responsible for yourself

مسئول کارهای نیک و بد کسی نبودن؛ 

خود را موظف به ارشاد کسی ندانستن

ما که ضامن بهشت و دوزخ کسی نیستیم و توی گور دیگران 
هم نمی گذارندمان.

) حاجی آقا- صادق هدایت (

اما از پیامبر اسالم نقل شده است که :
یـک فـرد گنهکار، در میـان مردم هماننــد 

کسی است که با جمعی سوار کشتــی شود و به 
هنــگامی که در وسط دریــا قرار گیـرد تبــری 

معنی این ضرب المثل: 
ضامن بهشت و دوزخ 

کسی نبودن

برداشته به سوراخ 
کــردن موضعی که 
در آن نشسته است 

بپردازد و هرگاه به او 
اعتـراض کننــد در 

جواب بگویــد
من در سهم خود 

تصــرف میکنــم !                                                           
اگر دیــگران او را از 

ایــن عمل خطرناک 
بازندارنــد، طولی 

نمیکشد که آب دریــا 
به داخل کشتـی نفوذ 

کــرده و یکباره همه 
ساکنان کشتــی را به 

همراه کشتــی در دریا 
غرق می کنــد.

تعریف  بودنم  زن  من 
متهم  نداشت  خاصی 
باشم به برهنگی به تجاوز و 
از  زایمان های زودرس پیش 

بلوغ فکریم 
روزی که مادرم زایمان داشت 
به  را  دخترکی  نمی دانست 
را  او  دردهای  تا  میاورد  دنیا 

بنویسد 
مقدس  شدن  مادر  بگوید 
که  روزی  به موقع  اما  است 
بدانم نطفه ی مردی را نه ماه 
به شکم نه به جگر مهربانیم 
می گیرم تا بگویم ثمره عشقم 
مادر می شوم روزی که بوی 
غذا رو با نوشتنم هماهنگ 
سوخت  غذایم  اگر  می کنم 

ته دیگ شعرهایم باشد 

ســمانه  خانــم  میخواهــم  بــار  ایــن 
ــم.   ــی کن ــان معرف ــبی را خدمتت طهماس
ــال ۰۶۳۱،  ــد س ــبی متول ــم طهماس خان
دانشــجوی کارشناســی ارشــد مترجمــی 
زبــان عربــی. از هنرجویــان اســتاد خانــم 
مــی  ایشــان  هســتند،  روئیــن  عارفــه 

پایهــای خــود را درزمینــٔه ی داستاننویســی از محضر فرماینــد: - اولیــن آموزشــهای اساســی و 
فرهیختــه و توانمنــد خانــم عارفــه روئیــن یــاد گرفتم.
از ایشــان خیلــی نــکات اساســی و مهمــی را فــرا 
ــن  ــه ای ــتم ک ــی هس ــر اآلن در جایگاه ــم و اگ گرفت
ــه  ــم ک ــود میبین ــدک در خ ــیار ان ــو بس ــی را ول توانای
ــذ  ــفید کاغ ــی س ــر برگه ــرم و ب ــم بب ــه قل ــتی ب دس
ــم  ــتم و بهرس ــان هس ــون ایش ــم، مدی ــزی بنویس چی
شــاگردی بــر دســتان توانمندشــان بوســه مــی زنــم 
ــان را  ــتر ایش ــای بیش ــال موفقیته ــد متع و از خداون
در زمینــه ی خلــق آثــار زیبــا و مانــدگار را  خواهانــم. معرفی شونده: سمانه طهماسبی                                    

)دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی(

چند روزی بود معین سرماخورده بود و هر چه به 
شوهرم می گفتم ببرش دکتر می گفت وقت ندارم.

گرم صحبت با خواهرشوهرم بودم که معین دامن 
لباسم روکشید و گفت مامان مامان منو ببین..

گوشی رو از گوشم کنار دادم و گفتم چیه.چیه.

در کمال ناباوری دیدم دست های پسرم به یک جهت 
کشیده می شد و سرش به سمت دیگه بدنش با گریه 

یک شرح مختصری به خواهرشوهرم دادم و گوشی 
را قطع کردم.

تا برسم به دکتر خدا و پیامبرش رو صدا می زدم.

منشی پشت صندلی نشسته بود من با دلهره گفتم 
تو رو خدا پسرم رو نجات بدید.

منشی باکمال خون سردی گفت خانم ببیند این ها 
از صبح نوبت گرفتند .شما بشینید من البه الی بیمارا 

می فرستمت تو.

رو صندلی نشستم دل توی دلم نبود. دورتادور بیمار 
نشسته بودند.چند لحظه ای نگذشت دوباره معین 

صدا کرد مامان مامان.

 این دفعه صدای دختر جوان بلند شد انگار دانشجو 
بود ..توروخدا بزار بره تو تورو خدا .

مثل اینکه حالت معین رو دیده بود وحشت کرده بود.

منشی از جایش بلند شد و دست معین روگرفت باهم 
رفتم پیش دکتر .

آقای دکتر یک مورد اورژانسی.

دکتر که دکتر خانوادگی ما بود با لحن کمی تند 
نگاهی به معین و نگاهی به من کردوگفت چی بهش 

دادید.

گفتم نمی دونم اآلن چند روزه که مریضه شوهرم 
دواهاش رو می ده.

دکتر در حال صحبت با من دستور زدن یک آمپول رو 
به منش داد.

وسوالهایی از من کرد وبعداز اون گفت دفترچه تون 
پیش من می مونه به شوهرتون بگید بیاد باهاش 

کاردارم.

بعد از زدن آمپول دیگه اسپاسم عصبی که دکتر گفته 
بود از بین رفت .

دکتر گفته بود اگه کمی دیر می آوردمش.امکان 
داشت تا آخر عمرش همون طور می موند.

بعدازظهر که آقام رفت دکتر من هم باهاش رفتم .

دکتر با صراحت تمام گفت می دونستید ما می تونیم 
از شما شکایت بکنیم.

آقام هاج واج دکتر رو نگاه می کرد.

دلم  واسه شوهرم سوخت .

شما قرص اسهال رو به جای قرض سرماخوردگی به بچه دادید..

درحالی که دفترچه بیمه رو تکان می داد گفت دوای بی نسخه و 
سرخود به بیمار دادن می دونستید پی گرد قانونی داره .

شوهرم گفت آقای دکتر ببخشید واقعًا ببخشید.

درحالی که دفترچه روبه دستش می داد گفت از خانم تون تشکر 
کنید اگه دیر آورده بود تا آخر عمر پسرتون باید فلج می شد.

درحالی که از پله ها پایین می اومدم توی دلم خوشحال بودم که 
دیگه شوهرم سرخود دوا به پسرم نمی ده.

با تشکر از  آقای دکتر شروین متکان پزشک باتجربه.

این یک حقیقت تلخ و آشنای اجتماع ماست . انسان های بدون 
علم دست به کارهایی می زنند  که عواقب جبران ناپذیری دارد.

بدون دانش واردمسیری می شوند که از پایان آن مطلع نیستند.

بدون آگاهی رفتارهایی می کنند که زندگی شان را به مخاطره 
می اندازد.

 قطعًا برای رشدوموفقیت به همراه و مشاوری نیاز است تا 

در طی این مسیر رهنمودهای

آن ها چراغ راهمان باشد.تا با علم؛ دانش و آگاهی پیج و خم های 
زندگی را به  بهترین شکل  طی کنیم..

 به امید روزی که همه افراد جامعه برای رشد و موفقیت خود 
بهترین راه را انتخاب کنند.   

نویسنده :

انتظاری          الهه 
عمومی( )روانشناس 

زمان به سرعت گذشت و زحمات و 
تالش های دو دوست جدید به نتیجه 
رسید . روز افتتاحیه “کافه دختران”  

اسمی که دو دوست به افتخار سه دختر 
موفق و سربلند شان روی محل  کسب  

درآمدشان  گذاشتند.

سه دختر که مادرانشان هم قسم شده 
بودند برای آینده درخشان  فرزندانشان  

تالش کنند.

حیاط مرتب شده بود و تعدادی گلدان با 
گل های رز و شمعدانی در اطراف حیاط 

و دور حوض آبی رنگ چیده شده بود 
و در بقیه محوطه میز و صندلی با رنگ 

های شاد و جذاب را گذاشته بودند. دو 

دکتر

تا از اتاق ها را هم با وسایل سنتی تزیین 
کرده بودند تا یک فضای نوستالژی را 

برای مشتریان ایجاد کند. همه لباسهای 
سنتی پوشیده بودند. به کمک فضای 

مجازی و روش های سنتی تبلیغات 
انجام شده بود. دو تا خواهر به همراه 

دو تا از دوستان نوازنده  مهناز در گوشه 
حیاط مشغول تمرین موسیقی و آهنگ 

های مورد نظرشان بودند.

مهناز دستش را روی شانه رویا گذاشت 
و گفت: عزیزم  از امروز به بعد هر زمانی 

که مناسب بود ، صدات  میکنم و با 
هم تمرین موسیقی میکنیم، کم کم 

دوست دارم با بچه ها همراهی کنی. 
البته سرعت پیشرفت بستگی به عالقه 
و اشتیاق خودت داره . نوع ساز را هم 
خودت انتخاب کن، اگر دوست داری 

مانند ندا سنتور بزن یا مانند خواهرش 

گیتار.

دوست داری کدوم را زود تر یاد بگیری؟

رویا بدون معطلی جواب داد: من دوست دارم اول 
ساز ندا را یاد بگیرم.

_باشه . عالیه

_از کی شروع کنیم؟

_همین حاال ، بیا بریم اون گوشه حیاط و شروع 
کنیم.

مهناز دست رویا را گرفت و به سمت دیگر حیاط  
رفتند . شهناز که تمام مدت حواسش به دخترش  
و صحبت هایش  بود ،دقیقا می دونست  رویا برای 
اینکه بیشتر و زودتر با ندا رابطه صمیمی تری پیدا 

کند و بتونه به او  کمک کند اول ساز او را برای 
یادگیری انتخاب کرده و این موضوع  خوشحالش  

می کرد.

شهناز     )بخش دهم(
نویسنده :

طهماسبی  مجید 
فرهنگی( )فرهیخته 

به قلم :
مژگان دری بخش 

)فرهیخته فرهنگی(

            قلم رویایی                                                      

گرمای طاقت فرسای مرداد و روزهای بلند 
محبوس در خانه را سپری می کنم...

قلــب  در  امیــد  تاللــو  انتظــار  بــه  روزهــا  ایــن   
هــم  فــروغ  بــی  چشــمان   و  افســرده  هــای 
مــی  خانــه  کنــج  در  بیشــتر  کمــی  وطنــم، 
و  نیســت  امیــد  جــز  ای  نشــینم......چاره 
آینده...روزهایــی  دغدغــه  بــی  روزهــای  تصــور 
لــب  بــر  پوششــی  هیــچ  بــدون  را  لبخنــد  کــه 
ببینــم.... پیرامونــم  هــای  انســان  همــه  هــای 

بافــت  رویــا  شــود  مــی  ســخت  دانــم!  مــی   
زمانــی  تابســتان،  ی  کــرده  تــب  روزهــای  در 
و  شــود  مــی  تاریــک  هــم  روشــنایی  کــه 
ویــروس  یــاری  بــه  مــرداد  قلــب  حــرارت 
ناشــناخته مــی آیــد و راه نفــس هــای انســان 
کنــد... مــی  مســدود  را  گنــاه  بــی  هــای 

رویاهایــم  هــم  بــاز  مــن  وجــود  ایــن  بــا 
زیبایــی  تمــام  و  نــگارم  مــی  قلمــم  بــا  را 
کشــم.... مــی  تصویــر  بــه  را  هایــش 

و  قلــب  صمیــم  از  دوبــاره  کــه  روزهایــی 
خندیــدم. مــی  هــم  کنــار  در  دغدغــه  بــی 

کالســهای شــاد و پر هیاهــوی درس و دانشــگاه، 
جمعیــت  پــر  هــای  همــی  دور  و  هــا  جشــن 
خانوادگــی و دوســتانه، رونــق بازارهــا ...انعکاس 
دیــد.... خواهــم  چشــمانت  در  را  شــادی 

جادویــی  ســرزمین  در  غــرق  اندکــی 
باشــد  شــوم...  مــی  ســبزم  رویاهــای 
بنشــانم.... لبــی  بــر  را   لبخنــدی  کــه 

مغول ویران گر من!
نویسنده :

حشمتی          نگین 
فرهنگی( )فرهیخته 

زهــرا ســادات میــر قیصــری متولــد آبــان 
۱۳۸۳ اســت و تنهــا هجــده ســال دارد؛ 
آغــاز  دوازده ســالگی  از  را  نوشــتن  ولــی 
شــوق  اوایــل،  همــان  در  اســت.  کــرده 
باعــث  کتــاب  خوانــدن  بــرای  بســیارش 
را  نــاب  ســخنان  و  جمله هــا  کــه  شــد 
ســال  دو  بنویســد.  و  بگزینــد  آن هــا  از 
پــس ازآن داســتان ســودای عشــق را کــه 
موضوعــی دربــاره مســیرهای پیــش ِ روی 
ــت.  ــان دارد نوش ــای آن ــان و انتخاب ه جوان
و  روان  بســیار  کتــاب،  ایــن  در  نویســنده 
ــه  ــب را ب ــت مخاط ــته اس ــت توانس ــا درای ب
ــت و  ــای درس ــه انتخاب ه ــه وادارد ک اندیش
به جــای انســان چــه در زندگــی عاشــقانه 
و چــه زندگــی تحصیلــی و معمولــی چــه 
ــته  ــبختی او داش ــر خوش ــد ب ــری می توان اث
باشــد. کتــاب ســوادی عشــق در تیرمــاه 
ــن  ــید.              همچنی ــاپ رس ــه چ ۱۴۰۰ ب

نویســنده  صــدای  بــا  صوتــی  به صــورت 
اســت . دســترس  در  فیدیبــو  ســایت  در 

خانــم میــر قیصــری کتــاب دومــش را نیــز 
ــاپ  ــبختی چ ــه خوش ــره ای رو ب ــام پنج ــه ن ب
را  قصــار  جمله هــای  آن  در  کــه  نمــوده 
ــز  ــاب نی ــن کت ــت ای ــت. پادکس ــردآورده اس گ
ــد. ــد ش ــه خواه ــه زودی تهی ــدای او ب ــا ص ب

آینــده،  دارای  و  جــوان  ســادات  زهــرا 
آموزشــی  دوره هــای  حرفــه ای  به صــورت 

احســاس  اقالیــم  مؤسســه  در  را  خــالق  نویســندگی 
اســت.  گذرانــده  مهــدوی  اســتاد  نظــر  زیــر  )قــم( 

برگذرانــدن  عــالوه  کــه  دارد  تصمیــم  همچنیــن  او 
فرهنگــی  کارهــای  انجــام  و  نویســندگی  دوره هــای 
بــه  زنــان،  دربــاره  همایــش  همچــون:  هنــری  و 
تحصیــل در رشــته موردعالقــه اش، پزشــکی بپــردازد.

کــه  شــوقی  و  اســتعداد  باتوجه بــه  اکنــون  وی 
پادکســت   ضبــط  و  گویندگــی  کار  بــه  دارد، 
ســاالری  ماهــرخ  خانــم  بــا  رادیــو  در  و  می پــردازد 
بــه زودی  می کنــد.  همــکاری  علیــزاده  ســامان  و 
کــرد. خواهــد  آغــاز  را  محتــوا  تولیــد  فعالیــت  نیــز 

حــال  در  قیصــری  میــر  خانــم  ایــن،  بــر  افــزون 
اســت.  عشــق  ســودای  کتــاب  دوم  جلــد  نوشــتن 

روزهــای درخشــانی را بــرای ایــن نویســنده پویــا و جــوان 
آرزومندیم.

معرفی کتاب

گذر نسیم عصرگاهی یک 
روز تابستانی گرم مرداد ماه 

تنم را که لمس می کند، 
نفس عمیقی می کشم..
برای هزارمین بار دوباره 

احساست می کنم..
به هر بهانه ای ..                   

با هر نشانه ای.. 
در این گرمای طاقت فرسا نسیمی کافی 

بود تا بیادم بیاورد حضورت را ..
حضوری بی انتها..

حضوری که کم رنگ نمی شود..
بدون هیچ سایه و رد پایی..

حضورت چون آبی است بر روی شعله 
های سر به فلک کشیده آتش دلم ؛ 

که انسان را از درون و اعماق جان غرق 
آرامش می کند..

احساست که کردم، نفس عمیقی می 

کشم 
و برای داشتنت 

به خودم می 
بالم که انسانم..

و شکرگزار 
بودنت و بندگی 

کردن برایت 
جسم و جانم 

را در بر می 
گیرد.. 

رب جان من..

چو مغولی ویران گر بودی
آمده بودی بر هم بکوبی و چنان اثر بر جای بزاری 
که تا جهان است؛ نامت بر دفتر زندگی ام چو تیتر 

مهم روزنامه ها َبر َچشم بتابد..

آمدی جان بگیری ؛ چون جان نگرفتی 
آتش زدی بر تمام تار و پود احساس خفته ام!!

آمدی نفس را حرام َبر من کنی و چو دستت کوته گشت ؛
رقص  و  چرخاندی  رقیبان  سوی  بر  را  اشاره  انگشت 

دلبرکان سرمه کش را نشانم دادی و
تیر خالص را در قلب در قفس حبس شده رها کردی!!

ویران گر بودی ؛
خانه نساختی و خانه آوار کردی بر جسم حیران گشته 

ام!!
آمدی و تمام شهر بی یوسف مرا ُچنان غرق شوری اشک هایم 

کردی که گویی نیلی بود در انتظار سیراب شدن!!
آمدی و تمام اندیشه و باور به بار نشسته ام را در آتش کشیدی که 
گویی ؛ من کافری بودم که فرمان یکتاپرستی را بر خود واجب 

ندانسته بودم و نمک خورده بودم و نمکدان را شکسته بودم!!
خجل ماندم از دلداری و دلبر نوازیت میان دلبرکان رقصان!!

تمام بوسه های خیال گونه ام حاللت باد...

حالش  خوب نبود، این 
را از چشمانش به راحتی 

می توانستم بخوانم
اما اگر کسی از او 

می پرسید:)حالت چطور 
است؟( لبخندی می زد و 

می گفت: عالی، شما چطور؟!
دوست دارم بدانی که همیشه هم نباید 

عالی بود
همیشه نمی توان خوب بود و لبخند بر 

لب داشت
چه اشکالی دارد برای یک بار هم که شده 
تظاهر به حال خوب نکنی و خودت را در 

آغوش بگیری؟!
چه اشکالی دارد گریه برای مرد؟!

چه اشکالی 
دارد موی 

پریشان برای 
زن؟!

اگر کسی به تو 
نگفته، من به 

تو می گویم که 
در هر حالتی 

قوی ترین و 
زیباترینی..
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گردآورنده :
سمیرا کاکایی                  
)جامعه شناس(

حقوقی و مدیریت
جامعه شناسی

ــا کاالیــی  ــا تســلط نئولیبرالیســم در سیاســت گذاری ها مــا ب  کــه اخیــرًا ب
شــدن هرچــه بیشــتر آمــوزش مواجــه هســتیم. 

آدام اســمیت از جملــه نظریه پردازان نئولیبرالیســم اســت، از نظر اســمیت 
نئولیبرالیســم را می تــوان دیدگاهــی دانســت کــه رقابتــی شــدن اقتصــاد و 
کاهــش مداخلــه دولــت را ترویــج می کنــد. نئولیبرالیســم بــر ارزش هایــی 
نظیــر مالکیــت خصوصــی، رشــد فردگرایــی نگــرش تجربــه و بــازار، دیدگاه 
جهانــی، خوش بینــی بــه آینــده و تاکیــد بــر تغییــر و ســاختن جهانــی بهتر 
ــه  ــورد توج ــادی م ــر اقتص ــتر از منظ ــدگاه بیش ــن دی ــد. ای ــد می کن تاکی
اســت، ولــی از آنجــا کــه نمی تــوان اقتصــاد را از دیگــر حوزه هــای زیســت 
ــای  ــر عرصه ه ــم در دیگ ــای نئولیبرالیس ــرد، پیامد ه ــدا ک ــی ج اجتماع

انســانی هــم بازتــاب می یابــد 
ــازار  ــوان آن را از ب ــه می ت ــت ک ــت اس ــل روی ــوس و قاب ــی ملم ــک ش کاال ی
ــری از  ــک س ــا ی ــن م ــن بی ــرد، در ای ــه ک ــروش تهی ــا ف ــرف ی ــت مص جه
کاالهــای غیــر فیزیکــی و نامرئــی هــم داریــم کــه در همــان لحظــه تولیــد 
ــت و  ــت انباش ــذا قابلی ــد، ل ــد می کن ــزوده تولی ــده و ارزش اف ــه ش عرض
ذخیــره ســازی ندارنــد ولیکــن اثــرات آن قابــل نگهــداری اســت و آموزشــی 

ــت. ــات اس ــی از آن خدم ــود یک ــه می ش ــدارس ارائ ــه در م ک
نئولیبرالیســم از جملــه اندیشــه هایی اســت کــه بــر مفاهیمــی چون بــازار، 
حــذف مقــررات و حــذف مفهــوم نفــع عمومــی یــا اجتمــاع و جایگزینی آن 
بــا مســئولیت فــردی می پــردازد . نئولیبرالیســم را می تــوان ایدئولــوژی در 
نظــر گرفــت کــه معتقــد اســت تجــارت و ســرمایه گذاری آزاد یگانــه منبــع 
توســعه و شــکوفایی اســت و بــر اســاس ایــن اندیشــه مکانیســم بــازار کــه 
انگیــزه اصلــی آن ســود می باشــد بایــد اداره کننده سرنوشــت بشــر باشــد، 

بنابرایــن نئولببرالیســم نابرابــری را افزایــش می دهــد.
فعالیت هایــی کــه قبــال محصــول مســتقیم تعامــل انســانی بودنــد نظیــر 
ــودکان و.  ...  ــت از ک ــح و مراقب ــی، تفری ــای عاطف ــرگرمی ها، حمایت ه س
کــه البتــه آمــوزش هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و امــروزه وارد بــازار 

ــط انســانی پشــت  تجــاری شــده اســت یعنــی رواب
خریــد و فــروش پنهــان گشــته اســت. اتفاقــی که در 
ــت  ــوزش رخ داده اس ــر در آم ــای اخی ــی دهه ه ط
ــا بــه وضــوح آشــکارتر  و اکنــون در طــی دوران کرون
گردیــده اســت رونــد کاالســازی آن بــوده کــه بــه تبع 
ــه  ــری مواج ــای نابراب ــدن جلوه ه ــکار ش ــا آش آن ب
ــزی  ــر چی ــروش ه ــد و ف ــا خری ــا ب ــتیم. بازاره هس
باعــث شــده اند کــه چنانچــه عــده ای تــوان خریــد 
آن را نداشــته باشــند خــارج از ایــن محوطــه خریــد 
قــرار بگیرنــد و ایــن مســئله بــه امکانــات نابرابــر برای 

ــد. ــن می زن ــف دام ــات مختل طبق
هــر چنــد کــه در ایــران طبــق اصــل ۳۰ قانــون 
اساســی، تحصیــل دانش آمــوزان تــا پایــان دوره 
ــرد  ــام بگی ــگان انج ــورت رای ــه ص ــد ب ــطه بای متوس
و دولــت بــر اســاس آن موظــف اســت امکانــات 
تحصیــل را بــرای دانش آمــوزان بــه صــورت رایــگان 
تامیــن کنــد و ایــن قانــون بــه ظاهــر نمایــان اســت 
کــه دولــت بــا دایــر کــردن مــدارس وظیفــه خــود را 
ــی  ــد. ول ــام می ده ــگان انج ــی رای ــه آموزش در زمین
ــران  ــوزش در ای ــه آم ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــا ب رونده
ــا  ــرای خانواده ه ــل ب ــال قب ــر از س ــال گران ت ــر س ه
تمــام شــده اســت و کاالیــی شــدن آمــوزش جنبــه 
اقتصــادی و اجتماعــی موضــوع مــا را در برمی گیرد 
کــه بــر اســاس آن خانواده هــا چــه مقــدار از درآمــد 
خــود را صــرف هزینه هــای آمــوزش می کننــد و 
ــد  ــه ح ــا چ ــان ت ــت اقتصادی ش ــاس وضعی ــر اس ب
ــی  ــوزش دسترس ــام آم ــه ن ــی ب ــه کاالی ــد ب می توانن
داشــته باشــند. در جامعه ما با دو دســته از کاالهای 
عمومــی و خصوصــی ســروکار داریــم و آمــوزش جــز 
کاالهــای عمومــی اســت کــه بــه ســمت خصوصــی 
شــدن ســوق داده شــده اســت و ایــن رونــد قابلیــت 
آن را دارد کــه پیامدهــای آن شناســایی شــود و هــم 
سیاســت ها  اینگونــه  آشــکار  زمینه هــای  اینکــه 

آشــکار شــود.
چنانچــه مشــهود اســت افــرادی کــه در ســطوح 
هســتند،  اجتماعی-اقتصــادی  طبقــات  بــاالی 

ــران  ــای گ ــد کااله ــا خری ــد ب ــعی دارن ــواره س هم
را  آموزشــی  و  امتیازهــای اجتماعــی  و  قیمــت 
ــار  ــه انحص ــروکار دارد ب ــه س ــا هزین ــه ب ــا ک ــا آنج ت
ــای  ــتفاده از کااله ــا اس ــه ب ــون ک ــود درآورد چ خ
ــا در  ــودن تنه ــر ب ــل هزینه ب ــه دلی ــت ب ــران قیم گ
ــاالی جامعــه قــرار می گیــرد.  ــار قشــرهای ب اختی
دســت انــدرکاران آمــوزش و پــرورش در دولــت بــا 
ــه مــدارس هوشــمند، کالس هــای  مجــوز دادن ب
کنکــوری، توجــه نکــردن بــه ســواالت آزمون هــای 
ورودی کــه اکثــر مواقــع منابــع ســواالت آنهــا 
کتاب هــای غیــر درســی اســت و در ایــن صــورت 
چنانچــه توجــه کنیــم اســتانداردهای آمــوزش 
برابــر، بــرای همــه ی افــراد وجــود نخواهد داشــت. 
ــه  ــی ســازی آمــوزش ارائ در اینجــا مروجــان کاالی
آمــوزش را نــه فقــط یــک حــق بــرای همــه  اقشــار 
جامعــه بلکــه نوعــی کاال بــرای خریــد و فــروش و 
کســب ســود اقتصــادی در نظــر می گیرنــد. در 
طــی دو ســال اخیــر هــم بــا وجــود بیمــاری کرونــا 
کــه الزمــه دسترســی بــه آمــوزش را در ســیطره ی 
ــد،  ــازی و ..... می بین ــای مج ــه فض ــی ب دسترس
ایــن نابرابــری و عــدم امــکان دسترســی برابــر 
بــه امکانــات آموزشــی آن را بیــش از پیــش بــه 
کاالیــی تبدیــل کــرده اســت کــه افــراد بــر حســب 
ــه  ــد ب ــان می توانن ــگاه اجتماعی ش ــه و جای طبق
آن دسترســی داشــته باشــند یــا از آن محــروم 
شــوند، در کل کاالیــی شــدن آمــوزش از قبــل 
بیشــتر  را  آن  کرونــا  بیمــاری  و  داشــته  وجــود 
نمایــان ســاخته اســت. بــر اســاس دســته ای 
از پیــش فرض هــا اگــر دانش آموزانــی کــه بــه 
ــی  ــته اند در ط ــی نداش ــازی دسترس ــای مج فض
ــه  ــد ک ــر چن ــم ه ــر بگیری ــال را در نظ ــن دو س ای
ایــن دانش آمــوزان در آزمون هــای پایانــی هــم 
شــرکت کــرده باشــند و نمــره قانــع کننــده ای 
ــن  ــند، ای ــوده باش ــب نم ــات کس ــم  از امتحان ه
ــای  ــردن در کالس ه ــرکت نک ــل ش ــه دلی ــراد ب اف
ــا ســایر افــراد فاقــد آگاهــی  آنالیــن در مقایســه ب

ــه  ــدارس ب ــور در م ــه حض ــند و چنانچ الزم می باش
ــتن  ــود نداش ــل وج ــه دلی ــردد ب ــادی برگ ــت ع حال
ایــن  الزم  آموزشــی  ســازوکارهای  و  برنامه ریــزی 
احتمــال وجــود دارد کــه افــراد مذکــور مثــل ســابق 
تمایــل بــه آمــوزش نداشــته باشــند و بــه نوعــی 
آمــوزش بــرای ایــن افــراد جــز کســالت و افســردگی 

ــد. ــته باش ــتاوردی نداش دس
ریشــه یابی  و  تامــل  اندکــی  چنانچــه  حــال 
کنیــم خواهیــم پذیرفــت کــه دسترســی نابرابــر 
آســیب های  موجبــات  جامعــه  در  آمــوزش  بــه 
فراهــم  را  جبران ناپذیــری  اجتماعــی  و  فــردی 
خواهــد آورد. زیــرا کودکانــی کــه بــه واســطه طبقــه 
می شــوند  محــروم  تحصیــل  از  اجتماعی شــان 
متاســفانه بعــدًا آینــده ای جــز قــرار گرفتــن در 
ــران،  زمــره ی کــودکان کار، ازدواج زود هنــگام دخت
ــت  ــود. دول ــد ب ــان نخواه ــاد و ... . در انتظارش اعتی
نبایــد اقدامــات خــود را در ایــن زمینــه منحصــر بــه  

آمارهــا و اعــداد و ارقامــی بدانــد کــه هــر چنــد 
ــا  ــت م ــه دس ــیب ها ب ــن آس ــار  از ای ــال یکب س
ــا اجــرای  برســاند، بلکــه دولــت وظیفــه دارد ب
ــد  ــع از رون ــب مان ــت گذاری های مناس سیاس
کاال ســازی آمــوزش شــود و اجــازه ندهــد کــه 
ــه یــک کاالی مصرفــی شــود  ــل ب دانــش تبدی
ــه  ــگاه و طبق ــب پای ــر حس ــوزان ب ــه دانش آم ک
خــود نقــش خریــدار، کاالیــی بــه اســم آموزش 
را ایفــا کننــد . در نتیجــه دولــت بــا ایــن عمــل 
مانــع از رقابتــی شــدن و انحصــاری شــدن 
آمــوزش خواهــد شــد و حداقــل در زمینــه 
نابرخــوردار  و  برخــوردار  طبقــات  آمــوزش 
ــوزش  ــه آم ــانی ب ــی یکس ــد دسترس می توانن
جهــت  برابــر  فرصتــی  و  باشــند  داشــته 
شــکوفایی اســتعداد همــه ی افــراد فراهــم 

ــود.   ش

تسلط نئولیبرالیسم بر آموزش و پرورش در ایران

آموزش یکی از سیاست گذاری های 
مهم اجتماعی است و کاالیی 

شدن هم از مباحثی است که در 
سیاست گذاری های اجتماعی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است،

بنــدر انزلــی یکــی از شــهرهای اســت کــه در ســفر بــه گیالن،دیــدن آن را 
نبایــد از دســت داد.این شــهر بــزرگ ترین بنــدر ایران در ســواحل جنوبی 
ــر  ــور،بندرانزلی پ ــی کش ــازمان هواشناس ــار س ــت.طبق آم ــدران اس مازن
بــاران تریــن شــهر ایــران محســوب مــی شــود.به دلیــل قــرار گیــری ایــن 
ــه  ــاران درآن،جاذب ــراوان ب ــارش ف ــدران و ب ــای مازن ــوار دری ــهر در ج ش
هــای طبیعــی بســیار متنــوع و زیبایــی در ایــن منطقــه ایجــاد شــده انــد.
ــت. ــی اس ــهور،تاالب انزل ــی بسیارمش ــای طبیع ــه ه ــن جاذب ــی از ای یک

تاالب انزلی کجاست؟

تــاالب بیــن المللــی در اســتان سرســبز گیــالن و در جنــوب  ایــن 
ــوب  ــی در جن ــاالب انزل ــرار دارد.ت ــدران ق ــای مازن ــواحل دری ــی س غرب
غربــی شهرســتان بنــدر انزلــی  و در فاصلــه حــدود ۴۰ کیلومتــری 
از مرکــز اســتان گیــالن جــای گرفتــه اســت.این تــاالب از جنــوب 
بــه صومعــه ســرا،از شــرق بــه پیــر بــازار ،از شــمال بــه شهرســتان 
اســت. محــدود  انزلــی  آبکنــار  و  کپورچــال  بــه  غــرب  از  و  انزلــی 

تــاالب انزلــی یکــی از زیباتریــن و مهــم تریــن تاالب های کشــور اســت.به 
عقیــده اکثــر کارشناســان محیــط زیســت کشــور،این تــاالب بیــن المللی 
نــه تنهــا در ایــران ،بلکــه در جهــان نمونــه اســت و از تنــوع زیســتی زیادی 
ــور  ــیرین کش ــای آب ش ــاالب ه ــی از ت ــاالب یک ــت.این ت ــوردار اس برخ
ــرد. ــاهده ک ــوان در آن مش ــردی را میت ــه ف ــر ب ــر منحص ــه مناظ ــت ک اس

در جای جای این تاالب،نیلوفرهای آبی بسیار زیبایی مشاهده می 
شوند که با حرکت موج دار،اب به رقص در می آیند .

معرفی مکانهای دیدنی:   
و تاالب بنــدر انزلی هــا  نیــزار  انزلــی  تــاالب  کنــار  و  گوشــه  در 

را  نــواز  دریایی.منظــره ای چشــم  اللــه هــای 
خلــق میکنند.وســعت تــاالب انزلی،بســته بــه 
فصــل و شــرایط آب و هوایــی متفــاوت اســت.
ــاالب  ــن ت ــعت ای ــارش وس ــر ب ــول پ ــول فص در ط
در  و  مربــع  کیلومتــری   ۱۲۰ حــدود  بــه  زیبــا 
کیلومتــر   ۸۰ حــدود  بــه  بــاران  کــم  فصــول 
بــه  نیــز  تــاالب  آب  رســد.عمق  مــی  مربــع 
فصــول  در  و  دارد  بســتگی  عوامــل  همیــن 
می رســد. متــر   ۵.۲ حداکثــر  بــه  بــارش  پــر 

Coast- )ایــن تــاالب کــه از تــاالب هــای ســاحلی 
al Wetland( بــه حســاب مــی آیــد دارای ۱۱ 
رود اصلــی اســت کــه پــس از آبیــاری مــزارع 
 ۳۰ ریزند.حــدود  مــی  آن  داخــل  بســیاری،به 
رود فرعــی و کوچکتــر دیگــر هــم وظیفــه آب 
ــه خوبــی ایفــا مــی کننــد. ــاالب را ب ــه ت رســانی ب

تــاالب  وارد  هــا  خانــه  رود  ایــن  واقــع  در 
انزلــی کــه حکــم یــک تصفیــه خانــه را ایفــا 
یــک  وســیله  بــه  آن  بعــداز  و  میکند،شــده 
ــد. ــی ریزن ــزر م ــای خ ــه دری ــتیرانی ب ــال کش کان

ریــزی  تخــم  و  ســکونت  انزلی،محــل  تــاالب 
گونــه هــای بســیاری از آبزیــان اســت.گونه هــای 
بســیاری از آبزیــان اســت.گونه های بســیار زیادی 
از پرنــدگان نــادر بومــی و مهاجــر نیــز این مــکان را 
بــرای ســکونت یــا اســتراحت موقــت خودانتخــاب 
ــه  ــش از ۱۰۰ گون ــاالب بی ــن ت ــد. درای ــی کنن م
ــن  ــود دارند.بنابرای ــی وج ــه ماه ــده و ۵۰ گون پرن
ــدان  ــه من ــرای عالق ــت ب ــه بهشتیس ــن منطق ،ای
ــان  ــدگان و آبزی ــناخت پرن ــری و ش ــده نگ ــه پرن ب
ــوان در  ــی ت ــه م ــی ک ــه پرندگان ــف از جمل مختل
ایــن منطقــه مشــاهده کرد،مــی تــوان حواصیــل، 
انــواع اردک، کشــیم ســیاه گــردن، غــاز پــا کوتــاه، 
ــرد. ــام ب ــره ن ــک و غی ــوه کوچ ــروس غاز،یل قو،ع

گردآورنده :
زهرا اسدی               
)آتاناز(

محاســن و معایــب و چالش های اجــرای قانون جدید چک 

بیمــاری کروناویــروس COVID-19( ۲۰۱9( بــه ســرعت 
در سراســر جهــان گســترش یافتــه اســت. طیــف وســیعی از 
ایــن بیمــاری گســترده اســت امــا در بیــن بیمــاران بســتری 
ــادی ، ذات  ــالالت انعق ــا COVID-19 اخت ــتان ب در بیمارس
الریــه ، نارســایی تنفســی و ســندرم پریشــانی حــاد تنفســی 
)ARDS( وجــود دارد. تولیــد بیــش از حــد ســیتوکین هــای 
ــه چیــزی مــی شــود  ــه منجــر ب ــی واکنــش اولی پیــش التهاب
ــت و  ــده اس ــف ش ــایتوکاین توصی ــان س ــوان طوف ــه عن ــه ب ک
ــری  ــاب ، نفوذپذی ــوز ، الته ــر ترومب ــش خط ــه افزای ــر ب منج
ــت مــرگ در طــول  عروقــی ، نارســایی چنــد عضــو و در نهای
زمــان مــی شــود. از آنجــا کــه همــه گیــری در حــال گســترش 
ــت  ــا اهمی ــت ، م ــن نیس ــوز روش ــی هن ــر کل ــت و تصوی اس

اختــالالت انعقــادی را در افــراد مبتــال 
بــه COVID-19 برجســته مــی کنیــم 
عفونــت  کنیــم.  مــی  خالصــه  را  آن  و 
اختــالالت  توانــد  مــی   COVID-19
انعقــادی را ایجــاد کنــد کــه منجــر بــه 
ــه  ــی ری ــن آمبول ــه و همچنی ــکیل لخت تش
ــود  ــر در بهب ــار مض ــود و دارای آث ــی ش م
ــاب  ــاد و الته ــت. انعق ــار اس ــای بیم و بق
دارنــد. هــم  بــا  تنگاتنگــی  ارتبــاط 

COVID-19 و مسیر انعقادی بیرونی

بــه  نســبت  ایمنــی  واکنــش 
انعقــادی  مســیر  هــا  میکروارگانیســم 
ــرای  ــه ب ــد ، ک ــی کن ــال م ــی را فع خارج
امــا   ، اســت  حیاتــی  میزبــان  دفــاع 
ــی  ــز م ــدام نی ــد ان ــایی چن ــئول نارس مس
باشــد. در شــرایط طبیعــی فیزیولوژیکی ، 

فاکتــور بافتــی )TF( در داخــل ســلولهای 
اندوتلیــال قــرار دارد.در شــرایط التهــاب ، 
TF در معــرض ســطح خارجــی قــرار مــی 
ــور انعقــادی VII تمــاس  ــا فاکت ــرد و ب گی
ــادی  ــیر انعق ــه مس ــرد و در نتیج ــی گی م

خارجــی را فعــال مــی کنــد. در ســلولهای 
بیمــاران  کلیــوی  عــروق  اندوتلیــال 
COVID-19. منجــر بــه فعــال ســازی 
و تجمــع ســلولهای التهابــی در عــروق 

 COVID-19 بــه  مبتــال  بیمــاران  ریــه 
ــلولهای  ــرگ س ــواهدی از م ــه ش ــده ک ش
اندوتلیــال و التهابــی را در آنها نشــان داد. 

COVID-19 التهاب و فعال شدن انعقاد در

انعقــاد و التهــاب بــه هــم مرتبــط هســتند. 
بــه خوبــی شــناخته شــده اســت کــه 
پاســخ ایمنــی خیلــي شــدید ، انعقــاد 
کــه  حالــی  در   ، کنــد  مــی  فعــال  را 
فعــال شــدن انعقــاد و تولیــد ترومبیــن 
منجــر بــه التهــاب بیشــتر مــی شــود. 
توســط  آن  فعالیــت  و  ترومبیــن  تولیــد 
شــدت  بــه  انعقــاد  ضــد  مولکولهــای 
تنظیــم مــی شــود. در نتیجــه اختــالل 
ــد  ــای انعقادی-ض ــول ه ــم مولک در تنظی
انعقــادی ، هموســتاز طبیعــی بیشــتر بــه 
ــش  ــادی و پی ــش انعق ــپ پی ــمت فنوتی س
ــتعد  ــه مس ــد ک ــی کن ــت م ــی حرک التهاب

و  عروقــی  داخــل  ترومبــوز  ایجــاد 
ــد  ــت. تولی ــدام اس ــد ان ــایی چن نارس
ــد  ــای ض ــیتوکین ه ــد س ــش از ح بی
التهابــی واکنــش اولیــه ماننــد فاکتــور 
و   α )TNFα( ، IL-6 تومــور  نکــروز 
 COVID-19 کــه در بیمــاران IL-1α
ــان  ــه طوف ــر ب ــود منج ــی ش ــت م یاف
ــه  ــر ب ــه منج ــود ک ــی ش ــیتوکین م س
افزایــش انعقــاد خــون ، فعــال شــدن 
هــا  لکوســیت  نفــوذ   ، هــا  پالکــت 
شــود.  مــی  عــروق  نفوذپذیــری  و 
ــش  ــای پی ــول ه ــاد مولک ــش ح افزای
ــکیل  ــه تش ــر ب ــه ، منج ــی در ری التهاب
همزمــان ادم ریــوی و آمبولــی ریــه 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــه در بیم ــود ک ــی ش م
ــت.  ــده اس ــاهده ش COVID-19 مش
انعقــاد  ضــد  مولکــول  بــا  درمــان 
بیمــاران  اســت  ممکــن   ، طبیعــی 
بــه  COVID-19مبتــال  بــه  مبتــال 
التهــاب و انعقــاد خــون را نجــات دهد.

COVID-19 اختــالالت انعقادی در 

به قلم :
دکتـر زهـرا حسامی      
)مدرس دانشگاه(

به قلم :
دکتر علی اشرف احمدیان 
)مدرس دانشگاه(

متعــدد  چالش هــای  ادامــه  در 
در  کــه  امــروز  کســب وکار  فضــای 
آن هــا  مــورد  در  قبلــی  نوشــتار 
مطالبــی عنــوان شــد، در ایــن مقاله 
درصددیــم بــه بحــث خوشــه های 
شــبکه های  و  کســب و کار 
ــم. ــی بپردازی ــن بنگاه ــکاری بی هم

خوشه های صنعتی
خوشــه های  موضــوع  ازآنجاکــه 
صنعتــی بــه عوامــل جغرافیایــی، 
مزیت هــای  و  سیاســی  نهــادی، 
شــدیدی  وابســتگی  منطقــه ای 
مــورد  در  اتفاق نظــر  لــذا  دارد، 
صنعتــی  خوشــه های  تعریــف 
ارائــه  آن  پــی  در  و  نــدارد  وجــود 
ایــن  از  فراگیــر  و  جامــع  تعریــف 
واژه مشــکل اســت امــا در برخــی 
ــی  ــه های صنعت ــا از خوش پژوهش ه
هــم  مصادیــق  از  یکــی  به عنــوان 
رقابتــی یادشــده اســت )تســای، 
ــر کــه یکــی از  ــکل پورت ۲۰۱۰(. مای
ســردمداران مفهــوم خوشــه صنعتی 
در جهــان اســت خوشــه را این گونــه 
خوشــه ها   " می کنــد:  تعریــف 
و  شــرکت ها  جغرافیایــی  تمرکــز 
درونــی  ارتباطــات  بــا  نهادهایــی 

یــا  هســتند".  خــاص  زمینــه  یــک  در 
و ســایر  از صنایــع  آرایشــی  "خوشــه ها 
نهادهــای مرتبــط هســتند کــه در رقابــت 
ــال،  ــرای مث وجــود آنهــا اهمیــت دارد". ب
می تــوان تأمین کننــدگان مــواد اولیــه و 
عوامــل تخصصــی از قبیــل ماشــین آالت، 
خدمــات و تــدارکات زیرســاختی را نــام 
بــرد. خوشــه ها اغلــب بــه جریان هــای 
می گردنــد؛  مرتبــط  پائین دســتی 
جریان هایــی ماننــد مشــتریان ســازندگان 
شــرکت هایی  و  مکمــل  محصــوالت 
وتکنولوژی هــای  مهارت هــا  از  کــه 
ــامل  ــه ها ش ــد. خوش ــب برخوردارن مناس
ــی  ــز آموزش ــل مراک ــازمان هایی از قبی س
آموزشــی  مؤسســات  ســایر  و  دولتــی 
دانشــگاه ها(،  )ماننــد  تحقیقاتــی  و 
ــتانداردها،  ــده اس ــم کنن ــات تنظی مؤسس
آموزش هــای  دهنــدگان  ارائــه 
کــه  تجــاری  انجمن هــای  و  حرفــه ای 
اطالعــات، تحقیقــات و پشــتیبانی فــن 
می شــود.  می بیننــد  تــدارک  را  آوری 

شبکه های همکاری

زنجیــره  یــک  در  فعــال  بنگاه هــای 
و  باالدســتی  )صنایــع  ارزش 
ــت  ــی صنع ــا به عبارت ــتی( ی پایین دس
آن  مختلــف  زیربخشــهای  و  اصلــی 
ــبکه  ــک ش ــر ی ــا همدیگ ــد ب می توانن
درنتیجــه  و  داده  شــکل  همــکاری 
بــه  خــود  رقبــای  از  برتــر  و  بهتــر 
خلــق ارزش بپردازنــد. مثــاًل فــرض 
فعــال  مختلــف  بنگاه هــای  کنیــم 
مصالــح  از  ســاختمان  صنعــت  در 
ســاختمانی گرفتــه تــا درب و پنجــره، 
ــفالت  ــر و آس ــت، قی ــیرآالت، کابین ش
شــبکه  یــک  هــم  بــا  همگــی  و... 
همــکاری تشــکیل داده و درنتیجــه 
ــد  ــه قص ــرد ک ــک ف ــای ی ــه نیازه هم
در  کنــد  احــداث  ســاختمانی  دارد 
ــک  ــن ی ــود. ای ــرآورده ش ــل ب ــک مح ی
مثــال ســاده و ســطحی از موضــوع 
ــرای تفهیــم  شبکه ســازی اســت کــه ب
اســت.  شــده  مطــرح  بحــث  بهتــر 
بعــدی  نوشــتارهای  و  مباحــث  در 
در بــاره ایــن موضــوع بســیارمهم و 
اثرگــذار بیشــتر بحــث خواهیــم کــرد.

شبکه های بین بنگاهی می تواند حالل مشکالت باشد.

به قلم :
سعید یکتایی      
)حقوقدان(

ــد  ــون جدی ــن قان ــرای ای ــار اج ــز آث ــک و نی ــد چ ــون جدی ــی قان ــا بررس ب
ــر  ــر فضــای کســب و کار وجامعــه در مــی یابیــم کــه  سیســتماتیک و ب ب
خــط شــدن صــدور دســته چــک در ســامانه صیــاد توســط بانــک مرکــزی 
و آن هــم  بــر مبنــای اعتبــار ســنجی کاهــش مــدت زمــان رفــع ســوء اثــر 
ــا فــرض اینکــه طــرح دعــوای در مراجــع قضایــی و اجرایــی صــورت  ) ب
نپذیرفتــه باشــد ( و همچنیــن عــدم وحــدت رویــه یکســانی در بانک هــا و 
موسســات مالــی ســطح کشــور در خصــوص نحــوه اجــرای دســتورالعمل 
و بــروز مشــکالت مربــوط بــه احــراز هویــت اشــخاص حقوقــی در ســامانه 
هــای مرتبــط  بــا ثبــت یــا تاییــد چکهــا ، بــه محاســن و معایــب و  نقــاط 

ــد ختــم می شــود .  ــون جدی قــوت و ضعــف قان

 از چالش هــای دیگــری کــه مــی تــوان بیــان 
داشــت ، اینکــه بســیاری از فعــاالن اقتصــادی 
دســته چــک هایــی در اختیــار دارنــد کــه مربــوط 
بــه قبــل از ابــالغ قانــون جدیــد چــک اســت و لــذا 
مشــمول مــاده ۲۱ قانــون جدیــد چــک و ســامانه 
صیــاد نمی شــود و بنابرایــن  ایــن موضــوع برخــورد 
ــک را در  ــت چ ــدگان دس ــا دارن ــون  ب ــه قان دوگان
جامعــه  نمایــان  خواهــد ســاخت . در حــال حاضر 
ــد و  ــای جدی ــک ه ــدام چ ــوه اق ــودن نح ــا نم ره
برخــورد دوگانــه  افــراد ذینفــع یــا مرتبــط بــا دســته 
ــه  ــز ب ــابق و نی ــد و س ــون جدی ــون قان ــک پیرام چ
ــرف  ــا و از ط ــان بانکه ــوزش کارکن ــدم آم ــل ع دلی
دیگــر طراحــی نمــودن ســامانه هــای متفــاوت 
ــی  ــات مال ــا و موسس ــک ه ــک از بان ــر ی ــط ه توس
بــدون نظــارت بانــک مرکــزی و تعــدد و پیچیدگــی 
ــای   ــتورالعمل ه ــدم دس ــام و ع ــود ابه ــا  و وج آنه

یکســان بــرای اینگونــه ســامانه هــا باعــث شــده ،  
بــه نوعــی ذیــل ایــن  ســامانه هــای اجــرای قانــون 
ــه  ــد  و در عیــن حــال ب ــد چــک را پیــش بران جدی
دلیــل بــار حقوقــی کــه اجــرای ایــن قانــون بــرای 
ایــن  بــر  بانک هــا   ، متصــور ســاخته  بانک هــا 
اســاس امــور خــود را بــر اخــذ  تعــداد ردیف هــای 
اطالعاتــی بســیاری بــرای ثبــت چــک بنــا نهــاده 
انــد  . در حالــی کــه مطابــق بــا قانون اخــذ  ایــن 
اطالعــات بــرای ثبــت یــا تاییــد چــک و ایــن حجــم 
اطالعــات  ضرورتــی نــدارد و مخصوصــًا موضــوع 
ــا چالش هــای  احــراز  اشــخاص حقوقــی را کــه  ب
ــرده  ــاد ک ــادی ایج ــاالن اقتص ــرای فع ــیاری ب بس
بــه ســاده ســازی  نیــاز  قطعــا«   کــه   ، اســت 
ــت  ــت و ثب ــراز هوی ــون اح ــل پیرام ــه مراح این گون
مشــخصات بیــش از پیــش احســاس مــی شــود . 

مــورد حائــز اهمیــت دیگــر اینکــه  موضــوع عــدم 
توجــه بــه چــک هــای تضمینــی در ســامانه صیــاد 

ــت  ــت ثب ــی جه ــراوان زمان ــای ف ــرف هزینه ه و ص
مشــخصات و ســختی احــراز هویــت اشــخاص 
حقوقــی باعــث شــده کــه اینگونــه افــراد مرتبــط  با 
چــک ، اســتفاده از ســفته  را مدنظــر امــور تجــاری 
ــای  ــش به ــع افزای ــه تب ــه ب ــد ، ک ــرار دهن ــود ق خ
تمــام شــده و هزینــه را بــرای  اینگونــه شــرکت هــا 

در بــر خواهــد داشــت . 

بررســی اطالعــات اخیــر قوانیــن و مقــررات صــدور 
چــک و تغییــرات و نــوآوری آن را مــی تــوان بــه 
ــکان  ــدم ام ــف ( ع ــرد : ال ــاره ک ــل اش ــوارد ذی م
و مســدود شــدن وجــوه  صــدور چــک جدیــد 
ــک .  ــغ چ ــری مبل ــزان کس ــه می ــابها ب ــه حس کلی
ب (  سیســتماتیک شــدن صــدور دســته چــک 
در ســامانه صیــاد بــر مبنــای اعتبــار ســنجی . 
ــی  ــیدگی محتوای ــدون رس ــه ب ــدور اجرایی ج ( ص
در صــورت احــراز شــرایط مشــخص در قانــون 
توســط دادگاه . د (  برقــراری تقــارن اطالعــات 
در هنــگام صــدور چــک بــا منــوط نمــودن اعتبــار 

ــات آن  ــی و اطالع ــت الکترونیک ــه ثب ــک ب چ
. و (  کاهــش مــدت زمــان رفــع ســوء اثــر 
مراجــع  در  دعــوا  طــرح  عــدم  صــورت  در 
ــرر  ــاده ۲۱ مک ــرو م ــر قلم ــی . ز ( تغیی قضای
بــه تناســب بــرگ و دســته چــک .  ح(  حــذف 
مــدت اعتبــار بــرگ هــای چــک . ط(  از همــه 
مهمتــر مــورد چالــش هــای اجرایــی کــه ایــن 
ــود  ــر خ ــه را تحــت تاثی ــون  ایجــاد و جامع قان
قــرار مــی دهــد بــه مــواردی همچــون لحــاظ 
نحــوه  در  چــک  صــدور  عملکــرد  تمامــی 
محاســبه ســقف اعتبــار مجــاز و عــدم لحــاظ 
نمــودن کارکــرد ضمانــت اجرایــی و تعهــدات 
در فراینــد ثبــت صــدور و انتقــال چــک اشــاره 
ــت اینکــه ضــرورت و آمــوزش  نمــود و در نهای
ــتفاده  ــی اس ــات مال ــک و موسس ــنل بان پرس
و  صادرکننــده  از  اعــم  چــک  از  کننــدگان 
و  کارمنــدان  و  مامــوران  و  چــک  ذینفــع 
ضابطــان دســتگاه قضایــی بــرای اجــرای هــر 
ــون چــک در حــال  ــر قان چــه بهتــر و صحیح ت

ــت .  ــده اس ــان ش ــتر نمای ــر بیش حاض
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مطالبه گری

به قلم:
دکتر احمدرضا ونکی      
)دکترای حقوق(

روانشناسی

روش هــای ســازه ای  مدیریــت و مهــار 
ســیالب، زیــر مجموعــه ای از مدیریــت 
ســیل اســت کــه شــامل نقــش ســازه و 
ــی  ــیل م ــار س ــرداری از آن در مه ــره ب به
ــت  ــای مدیری ــیاری از  روش ه ــد. بس باش
و مهــار ســیالب ســابقه چنــد هــزار ســاله 
دارنــد. هــم اکنــون نیــز در بســیاری از 
کشــورها، ایمنــی صدهــا میلیــون نفــر در 
مقابــل ســیالب وابســته بــه ســدها، ســیل 
بندهــا و کانــال هــای انحــراف ســیل مــی 
ــار  ــای مه ــازه ه ــی س ــه ایمن ــد. درج باش
ســیالب بــر اســاس مالحظــات اقتصــادی 
ــل  ــا قب ــن روش ه ــود. ای ــی ش ــن م تعیی

ــی  ــال م ــیالب اعم ــوع س از وق
ــازه  ــا س ــت عمدت ــوند، ماهی ش
ای دارنــد و بمنظــور دور کــردن 
ــه  ــکار گرفت ــردم ب ــیالب از م س
ــواع روش هــای  مــی شــوند. ان
ســازه ای بــه شــرح زیــر اســت:

سدهای مخزنی: ذخیره 
سیالب در مخزن و کاهش 

پیک سیالب

گوره ها و سیلبندها: محدود 

کردن سیالب

مخــازن تاخیــری: کاهــش پیــک 
ســیالب و افزایش زمان اوج سیالب

اصــالح و بهســازی مســیر: افزایــش 
ســرعت جریان و گذردهــی رودخانه 
ــتر آن ــا و بس ــاره ه ــت از کن و حفاظ

ــزان  ــش می ــیالب: کاه ــراف س انح
ســیالب در یــک بــازه از رودخانــه 
آن  از  بخشــی  انحــراف  طریــق  از 

روش های سازه ای مدیریت و مهار سیالب

به قلم :
مهندس محمد حبیب الهی 

)مدرس دانشگاه(

تصاویر غیر انسانی اخیر که پیرو هک دوربین های 
زندان اوین توسط افرادی ناشناس صورت پذیرفت 
حکایت گر بخش کوچکی از فجایع در حال اتفاق 
در زندان های کشور است. مکانی که در آن با اعمال 
یک سری برنامه رشد مدار قرار است حداقل عده 
ای از ساکنان اصالح شوند و سپس در اجتماع خود 

بازادغام گردند.
تا قرن هجدهم کیفرها عموما جسم بزهکاران را 
انواع اعدام ها، شالق ها،  هدف قرار می دادند. 
قطع اعضای بدن، به فلک بستن و از این قبیل 
موارد مرسوم بود و به طرز بی رحمانه ای مورد اعمال 

و اجرا قرار می گرفت.
با ورود به عصر روشنگری و برجسته شدن کلید 
بشر  انسانی، حقوق  کرامت  واژه هایی هم چون 
داده های جرم  تاثیر  و تحت  و حقوق شهروندی 
شناسی بالینی جنبش حبس پا بر عرصه سامانه 
می  حبس  اعمال  هدف  گذاشت.  کیفری  های 
توانست کیفر دهی صرف و ناتوان سازی باشد یا 
با دیدگاهی متعالی تر اصالح، تربیت و سپس باز 
اجتماعی شدن و بازگشت به آغوش جامعه را در بر 

داشته باشد.
اکنون نیز هم چنان هدف ناتوان سازی در خصوص 
خطرناک  دقیق،  های  مالک  با  که  بزهکارانی 
محسوب می گردند می تواند به طور قابل قبول 
مطمح نظر قرار گیرد و امنیت اجتماع را فراهم آورد. 
اما آن چه مسلم است این مجازات در مورد هدف 
اصالح و تربیت و باز ادغام اجتماعی موفق ظاهر 
نگردید. زندان ها نه تنها محلی مناسب برای زدودن 
بزهکارانه  های  ظرفیت  و  خطرناکی  های  حالت 
نشدند؛ بلکه خود محیطی برای علم آموزی پیرامون 
نحوه ارتکاب جرائم و محلی برای تشکیل باندهای 

متمدنانه  مجازاتی  متمدنانه زندان  مجازاتی  زندان 
بزهکاری بعد از خروج شدند.

آسیب های جسمی، روحی بر زندانی، از دست دادن 
شغل، از دست دادن سرپرست و نان آور خانواده، از 
دست دادن مادر خانواده، رسوایی اجتماعی و ورود 
برچسب های بزهکارانه، تاثیر پذیری از خرده فرهنگ 
زندان، تجاوزات جنسی، انتقال بیماری های خطرناک 
تنها بخش کوچکی از مشکالتی است که می تواند 

گریبان گیر یک محکوم به حبس و خانواده وی شود.
آن چه مسلم است اهداف جرم شناسی بالینی در 
اصالح و بازادغام اجتماعی شهروندان معارض قانون 
و مساله رشد  بزهکاران  ابعاد شخصیتی  که متوجه 
است در مسیر تمدن قرار دارد اما در نتایج خود پیرو 

اعمال حبس عقیم مانده است.
 بی شک در یک محیط بد و در یک سیستم ناکارآمد 
که اهداف متعالی دنبال می کند، رشد حاصل نمی 
ممکن  نحو  بدترین  به  افراد  که  محیطی  در  گردد. 
تحقیر شده و مورد خشونت رفتاری، کالمی و متاسفانه 
فیزیکی قرار می گیرند، نه تنها امیدی بر نیل به اهداف 
متمدنانه نیست بلکه سیر نزولی به قهقرای تاریخ را در 
دخمه ها و سیاه چال ها یادآور می شود و به رخ می 

کشد.
جنبش حبس تا نیمه اول قرن بیستم ادامه می یابد 
اما از نیمه دوم این قرن با توجه به ابعاد ناکارآمدی و 
لزوم واقع گرایی در سیاست گذاری جنایی جنبش 
جدیدی به نام جنبش حبس زدایی پا بر عرصه حقوق 
کیفری می گذارد. جنبشی که معایب و ناتوانی های 
قرار  توجه  مورد  تربیت  و  اصالح  مسیر  در  را  زندان 
داده و برای دفع و رفع مشکالت و آسیب ها با توسل 
به ابزارهای اصل فردی کردن و با پیش بینی مجازات 
های اجتماع مدار و تدابیر جامعه محور سعی بر ایجاد 
سامانه ای نو، متعالی و به روز پیرامون حقوق کیفرِی 
متاثر از جرم شناسی می کند. سیستمی که در آن نه 
تنها ابزارهای خوداصالحی و خودکنترلی در اختیار 
شهروند معارض قانون قرار می گیرد بلکه با مراقبت 
های مورد نیاز امنیت سایر شهروندان نیز از نظر دور 

نمی ماند.
در کشور ما نیز از جنبش حبس زدایی طی مصوبات 
اخیر با تدوین و تصویب قانون کاهش مجازات حبس 
تعزیری استقبال گردیده است. اما نباید فراموش کرد 

که تضعیف سیاست کیفری در حالی که در 
زمینه اقتصاد و فرهنگ، سیاست گذاری های 
جنایی مورد نیاز رقم نخورده؛ خود به تنهایی 
می تواند به عاملی برای افتادن از آن سوی بام 

تبدیل شود.
به هر روی چنان چه روزی جنبش حبس زدایی 
به حداکثر اهداف خود در نتایج نائل آید باز هم 
زندان به عنوان محلی برای نگهداری و ناتوان 
سازی بزهکاران خطرناک موضوعیت خواهد 
گاه  هیچ  که  کرد  فراموش  نباید  اما  داشت، 
خرد جمعی نباید هم سان و هم ردیف با خرِد 
رشد نیافته یک بزهکار زندانی حتی خطرناک 
عوامل  از  بخشی  نکنیم  فراموش  گیرد؛  قرار 
رشدنیافتگی اعضای اجتماع به کم کاری های 
هیات اجتماع در تقسیم ثروت و فرهنگ بر می 
حال  در  قرنی  چه  در  نکنیم  فراموش  گردد؛ 
زیست هستیم و تاریخ بی شک ما را در قبال 
رفتارهایمان قضاوت و احتماال تقبیح خواهد 

کرد.
با زندانیان بر  به برخورد ناصواب زندانبان ها 
می گردیم. خوشبختانه ریاست سازمان زندان 
تلخ  وقایع  مسوولیت  عذرخواهی  ضمن  ها 
و رفتارهای غیر تخصصی را پذیرفته اند. بی 
شک عذرخواهی، نمودی از خردمندی است 
و جائی که خرد حاکم است امید برای اصالح 
محمل عقالیی  خواهد داشت. اما بی گمان 
عذر خواهی زمانی قابل قبول  است که همراه با 
تضمین های عملی در پایش و نظارت بر اعمال 
کارکنان زندان ها باشد. عذرخواهی زمانی قابل 
قبول است که سازمان های مردم نهاد بتوانند 
کنند،  بازدید  ها  زندان  از  ای  دوره  صورت  به 
مشاهده گر مستقیم وضعیت شرافتمندانه و 
انسانی تک تک زندانیان باشند، طی گزارشات 
شرایط  خوب،  حال  از  را  جامعه  خیال  خود 
خوب و سیر رو به رشد زندانیان راحت کنند. 
ریاست محترم در قبال سیاهی بر رو نشسته 
می  ارائه  عمومی  افکار  برای  تضمینی  چه 
دهند؟ راستی نصب دوربین ها در محل به چه 
منظوری انجام شده؟ چه شخصی مسوولیت 

اســتان بوشــهر بــا ثــروت عظیــم ولــی 
متاســفانه در نیــاز هــای ابتدایــی خود 
ــد. در  ــی باش ــب م ــور عق ــام کش از تم
ــور  ــتان کش ــز اس ــر ۸ مرک ــال حاض ح
بــه راه آهــن سراســری متصل نیســتند 
کــه یکــی از آنهــا بوشــهر مــی باشــد.

بــا نگاهــی بــه مصاحبــه و وعــده هــای 
رســانه ای مســئوالن نشــان مــی دهــد 
کــه طبــق وعــده هــای اعالمــی از 
ســوی آنهــا چهــار اســتان اردبیــل، 
و  شــمالی  خراســان  کردســتان، 
ــای  ــال ه ــی س ــی ط ــان جنوب خراس

بوشهر در میان چهار استان بالتکلیف در تکمیل راه آهن

99 تــا حداکثــر پایــان ایــن دولــت بایــد ســوت قطــار را بشــنوند.

تکمیــل  زمــان  دهــد  مــی  نشــان  هــا  رســانه  در  جســتجو  امــا   
و  اســت  بالتکلیــف  بوشــهر  نظیــر  ثروتمنــدی  اســتان  آهــن  راه 
بــه ســبک و ســیاق اســتان هــای محرومــی دیــده شــده کــه تــا 
)مســئوالن  نیســتند.  تکمیــل  اولویــت  در  دولــت  ایــن  پایــان 
ــتان  ــن اس ــل راه آه ــرای تکمی ــون ب ــاال تاکن ــد ب ــاره در بن ــورد اش م

وکهکیلویــه  بختیــاری  و  محــال  چهــار  ایــالم،  بوشــهر،  هــای 
انــد.( نکــرده  ارائــه  مشــخصی  وعــده  هیچگونــه  بویراحمــد  و 

دســت آخــر اینکــه پیگیــری اســتاندار کنونــی بوشــهر از طریــق تعامــل 
بــا اســتاندار وقــت فــارس )اســماعیل تبــادار( جهــت متقاعــد کــردن 
دولــت و وزارت راه جهــت احیــای پــروژه راه آهــن بوشــهر و آغــاز قطعــه 
۰۱ آن در ســال گذشــته قابــل توجــه اســت؛ ضمــن اینکه طبــق اعالم 
مســئوالن، ۰۰۱ درصــد اعتبــار ســالجاری ایــن پــروژه نیــز تخصیــص 
ــت. ــر اس ــل تقدی ــور قاب ــه کش ــر بودج ــم ب ــرایط حاک ــه در ش ــه ک یافت

امــا بایــد گفــت تــا پــروژه راه آهــن بوشــهر بــه اولویــت تصمیــم گیــران 

نشــود،  مبــدل  کشــوری 
فعلــی  هــای  بودجــه  بــا 
ــر  ــد منتظ ــا نبای ــاال حااله ح
قطــار  ســوت  شــنیدن 
بــود؛  بوشــهر  اســتان  در 
حداقــل تــا ۰7 ســال دیگــر!

واضــح  پــر  آمــار  ایــن  در 
ــه  ــدی ب ــگاه ج ــد ن ــی باش م
اســتان  آهــن  راه  بودجــه 
بوشــهر نبــوده و ایــن بایــد 
بــه مطالبــه¬ی عمومــی قــرار 
ــق  ــه ح ــه ب ــا مطالب ــرد و ب گی
ــس  ــدگان مجل ــردم و نماین م
جدیــد  وزراء  و  دولــت  از 
ایــن مهــم شــدنی اســت .

ــربلند ــهری س ــد بوش ــا امی ب

به قلم:
الهام میرزائی زاده        
)مدیر دفتر سرپرستی تالش ملی(

ــم ســرانجام مقاومــت پنجشــیر  نمی دان
چــه خواهــد شــد، امــا خــوب می دانــم 
کــه ایــن جنبش هرگــز از یادهــا نخواهد 
رفــت. در بحبوحــه ی فــرار هم وطنانــش 
هواپیماهــای  بال هــای  روی 
و  ایســتادگی  فکــر  در  او  آمریکایــی 
دفــاع از شــرافت کشــورش بــود، بــا 
محکــم،  اراده ای  امــا  دســت خالی 
علیــه ظلمــت و ســیاهی می جنگــد. 

ــعود،  ــد مس ــز احم ــت ج ــی نیس او کس
احمدشــاه  بــزرگ  ســردار  یــادگار 
پنجشــیر  دره  ســاکن  مســعود، 
از  دفــاع  روحیــه  و  شــجاعت  اســت. 
ــت. ــرده اس ــه ارث ب ــدر ب ــور را از پ کش

ــر  ــی را س ــر ینصرن ــن ناص ــل م ــدای ه ن
کشــورهای  مرگبــار  ســکوت  امــا  داده، 
کشــورهای  و  آمریکایــی  و  اروپایــی 
ایــن  کــه در  او فهمانــد  بــه  منطقــه ای 
بــود. خواهــد  یــاور  و  بی یــار  مســیر 

بــرادران و خواهــران افغــان بــه پــا خیزیــد 
ــت  ــت در دس ــره دس ــای تی ــد ابره نگذاری
هــم دهنــد و بــاران جهالــت بــر شــما 
را  فرصــت  زنــد،  تازیانــه  کشــورتان  و 
غنیمــت شــمارده و بــه ســردار افغــان 
ــیده  ــت آن رس ــانید، وق ــاری رس ــت ی دس
بزنیــد. رقــم  را  خــود  سرنوشــت  کــه 

جنبــش  اســت  غرورآفریــن  چــه 
اعتراضــی زنــان افغــان در مقابــل 
مرحبــا  طالبــان،  تروریســت های 
مردانگی تــان. و  غیــرت  بــر 

غــرش  پنجشــیر  دره  شــیر  ای 
دراز  دســت  شــغاالن  و  کــن 
و  برهــان  را  خارجــی  و  داخلــی 
آزادی خواهــی  و  آزادی  پرچــم 
باالبــر. جهــان  سراســر  در  را 
جاودانــه ای  تاریــخ  دل  در  تــو 
می زنــد. فریــاد  را  تــو  تاریــخ  و 

تاریخ تو را فریاد خواهد زد

به قلم:
سمیه سادات فتاح       
)مدرس دانشگاه(

به قلم :
میالد احمدی               

)کنشگر اجتماعی(

والدین با تصور فرزند دار شدن ایده ال ها 
و آرزوهایی  در ذهنشان شکل می گیرد که 
گاهی با واقعیت های مواجه شده در آینده 
متفاوت می باشند. با آمدن فرزند، والدین 
امکان دارد بین دو حالت عاطفی و عقالنی 
سرگردان شوند. بخشی که مملو از عشق 
به فرزند و بخشنده بودن است و بخشی که 
نگران داشتن فرزندی قانون مند، مسئول 
و مستقل است. ایجاد تعادل بین این دو، 
مهارت هایی را می طلبد که یادگیری آن ها 

نیاز به آموزش و تمرین دارد. 
بسیاری از کارهایی که ما انجام می دهیم، 
ما  به  کودکی  در  که  است  چیزی  همان 
آموخته اند و به همان روش با ما رفتار کرده اند. 
شاید هم دقیقا متضاد با روش هایی باشد که 
والدین مان انجام داده اند، روش هایی که از 
آن ها بیزار بوده ایم و سعی می کنیم کامال 
سر  دو  هر  در  دهیم.  انجام  را  آن  برعکس 
طیف، این روش ها امکان دارد به ما کمکی 
نکنند. عالوه بر آن، مانند هر چیز دیگری که 
در طی سال ها دستخوش تغییر و دگرگونی 
فرزندان«  برای  ما  »دلواپسی  است  شده 
نحوه فرزند پروری و رابطه با کودکان متفاوت 
شده است. کودکان شبیه آن چیزی که ما در 
گذشته بوده ایم نیستند و بسیاری از کارهای 
قدیم خیلی به کار نمی آیند. با توجه به ظهور 
فضاهای  اینترنت،  مانند  جدیدی  مسایل 
مجازی، دستگاه های هوشمند، تعداد کمتر 
فرزندان و بیشتر شدن تک فرزندی، شاغل 
بودن بیشتر مادران نسبت به گذشته الزم 

است تدبیر جدیدی بیاندیشیم
در نهایت تربیت فرزندی شایسته، کارآسانی 
نیست و نیازمند صرف انرژی زیادی است. 
هر حرکت، صحبت و  رفتار در حالی که باید 
با عطر و بوی عشق بی قید و شرط والدین 
آمیخته باشد، باید فکر شده و با حساب و 
کتاب باشد. برای همین اولین توصیه به هر 
پدر و مادری که می خواهند فرزند بیاورند 
این است که اول خود را سنجیده و ببینند تا 
چه حد پذیرای  کودکی به عنوان یک موجود 
دارای فکر و روح هستند، کودکی که امکان 
دارد مزاج و رفتاری متفاوت از آن ها داشته 

باشد. 
مولفه  و  اصول  به  پروری  فرزند  مقوله  در 
از  یکی  داشت.  توجه  باید  متعددی  های 
این الزامات خانواده است. خانواده یکی از 
اساس شکل گیری شخصیت کودک و اولین 
بنا  اساسی  پایه  و  فردی  رشد  تکوین  بذر 

شخصیت آدمی است زیرا کودک در 
بیشتر حاالت خود مقلد پدر و مادر 

در خوی و رفتار آن هاست.
اثری  خانواده  که  نیست  تردیدی 
رفتار  پی ریزی  در  پایدار  و  عمیق 
روح  برانگیختن  و  کودک  فردی 
دارد.  او  درونی  آرامش  و  زندگی 
زبان می آموزد،  کودک در خانواده 
را  اخالقی  روش های  از  برخی 
خصلت های  به  و  می کند  کسب 
گوناگون متصف می شود. خانواده 
سهم بسزایی در بنای تمدن انسانی 
و بر پا داشتن روابط همکاری بین 
اصول  آموختن  هنر  دارد.  را  مردم 
به  اخالق  و  ادب  قواعد  و  اجتماع 

انسان ها به عهده خانواده است.
به اعتقاد ما اگرچه همه ی کودکان 
اما  هستند  والدین  دارای  دنیا 
تعداد  تنها  که  گفت  می توان 
صالحیت  والدین  از  محدودی 
تربیت کردن و  مربی بودن را دارا 
می باشند. همچنین اگر چه همه ی 
والدین دنیا خواهان خیر و سعادت 
فرزندان خود هستند و با صداقت 
و زحمت زیاد و نیز بر حسن شرایط 
اقتصادی  و  اجتماعی  زیستی، 
امکان می کوشند  تا سر حد  خود 
تا نیازهای مادی و معنوی کودکان 
تأمین  صورت  بهترین  به  را  خود 
نمایند، ولی متأسفانه این امر، اغلب 
به علت کمبود و عدم آگاهی های 
درست از روش های تربیتی نتیجه 

معکوس می دهد.
که  گفت  بتوان  شاید  درمجموع 
یک  خوب((  ))والدین  اصطالح 
مفهوم ارزشی و محتمل است که 
از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت 
والدینی  رفته  هم  روی  اما  باشد؛ 
خوب هستند که سعی در شناخت 
عاطفی،  جسمانی،  نیازهای 
اقتصادی  و  عقالنی  اجتماعی، 
در  با  و  باشند  داشته  فرزندانشان 
عواقب  نیز  و  شرایط  گرفتن  نظر 
آن ها  نیازهای  رفع  به  جوانب  و 
بپردازند و با مراجعه به متخصصین 
امر در زمینه های مربوط به تربیت 
برای  را  روش ها  بهترین  کودکان، 
در  و  برگزینند  فرزندانشان  تربیت 
پرورش شخصیت آنان تالش نمایند
فرزندپروری  سبک های  مفهوم 
سه  با  بامریند  تأثیر  تحت  بیشتر 
سبک است که شامل ویژگی های 
سبک های  بلوغ،  مثل  متفاوتی 
ارتباطی، پرورش، گرمی و درگیری 

می باشد.
عنوان  به  که  سبک ها  این 
باورها و مشخصه های والدین 
با  روابط  بیانگر  و  می باشد 

فرزندان می باشد.
عنوان  به  فرزندپروری 
از  منظومه ای  یا  مجموعه 
است  شده  تعریف  رفتارها 
را  والد- کودک  تعامالت  که 
در طول دامنه گسترده ای از 
موقعیت ها توصیف می کند و 
فرض بر این است که یک جو 
تعاملی تاثیرگذار را به وجود 
می آورد. هم چنین به صورت 
الگوی نگرش والدین نسبت 
به تربیت کودکانشان تعریف 
دیگر  تعریفی  در  کرده اند. 
سبک  همکاران،  و  کاپالن 
الگوهای  به  را  فرزندپروری 
تربیت کودک نسبت دادند 
پاسخ های  و  فعالیت ها  که 
والدین به رفتارهای کودک را 

مشخص می سازد.
اذعان  باید  مجموع  در 
داشت زندگي خانواده نقش 
سالمت  حفظ  در  اساسي 
رواني، اجتماعي و جسماني 
دارد.  والدین  و  کودکان 
مهم ترین  و  اولین  خانواده 
بافت اجتماعي را براي رشد 
می سازد.  فراهم  انسان 
کودک  رشد  جریان  در 
یک رشته تغییرات شناختي، 
عاطفي و اجتماعي را شاهد 
هستیم. تقریبًا همه کودکان 
جریان  در  و  رشد  طول  در 
تغییرات  این  با  سازگاري 
دچار مشکالتي مي شوند و 
به  را که  استرس و تعارضي 
به  مي تواند  مي آید،  دنبال 
مشکالت رفتاري-عاطفي و 
یادگیري در آن ها بیانجامد. 
رفتاري  مشکالت  اکثر 
منعکس کننده  کودکان 
فردي  بین  پیچیده  شرایط 
به ویژه  خانواده  اعضاي 
والدین مي باشد-. به عبارت 
دیگر وجود مشکالت رفتاري 
کودک به منزله روابط معیوب 
یکدیگر  با  خانواده  اعضاي 
است و با روش هاي تربیتي 
تعامالت  و  والدین  نادرست 
فرزندان  با  آن ها  معیوب 

ارتباط دارد.

نقش والدین در فرزند پروری نقشی کلیدی و آینده 
محور است
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اجتماعی

به قلم :
الهام فضلی                    

)دبیر سرویس بانوان نشریه 
دریاکنار (

امید، بزرگراهی برای عبور از مشکالت

،رفتارهای  می دانیم  که  همانگونه 
انسان به سمت و سوی آینده متمایل و 
اتفاقات  و  گذشته  اگر  و  است  معطوف 
پشت سر تاثیری در زندگی افراد داشته 
و  روابط  بر  تاثیر  این  طبیعی ست  باشد 
در  افراد  اجتماعی  و  فعالیت های فردی 
آینده خواهد بود . از این نظر امید به آینده 
چشم اندازی از نشاط و شور و احساس 
امنیت و آرزومندی و .. است و عدم امید 
به آینده به عنوان شاخصی برای رکود و 
انفعال  و  ناامنی  و  اضطراب  و  خستگی 
آینده افراد و جامعه ارزیابی خواهد شد 
. طبیعی ست با  نومیدی ،پویایی و رشد 
از این جامعه سلب خواهد شد و موجب 
ناهنجاری  و نابسامانی عدیده ی فردی و 
اجتماعی خواهد بود .به بیانی ساده تر، 
در  افراد  مشارکت  باعث  آینده  به  امید 
ساختن اجتماعی ایده  آل و عدم امید به 

آینده باعث تخریب جامعه خواهد شد.
و  زندگی  به  انسان  برانگیزاننده ی  امید 

فعالیت های زیستی ست. انسان به طور غریزی 
معطوف به سود و بیمناک زیان است . این امید و 
ترس موتور محرکه ی رفتارها و اعمال آدمی ست.

سال  اواخر  از   ، پیچیده_  مبحث  این  امید_ 
1960 ، درچارچوب علمی مورد دقت و مطالعه 
قرار گرفت و با ورود روانشناسان سالمت ، این 
گردید  روان شناسانه  نظریه پردازی  وارد  بحث 
مفهوم  اخیر  بیست سی سال  در  . همچنین 
امید جای پایش را در علوم اجتماعی  باز کرد 
.جامعه شناسان به تحقیق در مورد پیامدهای 
و  اجتماعی  رفتارهای  در  نومیدی  و  امید 
زندگی  بر  موضوع  این  تاثیر  به  روان شناسان 

شخصی افراد پرداختند.
جامعه ، متاثر از تحوالت اجتماعی ، فرهنگی 
پدیده های  بروز  شاهد  سیاسی  و  اقتصادی   ،
آسیب های  و  امنیت  حوزه  در  مختلفی  
از  را  افراد  آینده ی  به  امید  که  اجتماعی ست 
حد  تا   ، آینده  به  امید   . می کند  متاثر  خود 
زیادی بستگی به شرایط فردی دارد اما عوامل 

و  افزایش  اجتماعی نقش بسیار موثری در 
کاهش آن ایفا می کند . اگر جامعه بستری 
مناسب جهت نیل به اهداف فرد فرد جامعه  
افراد  در  آینده  به  امید  و  نشاط  کند  فراهم 
می تواند  با کنشی متقابل باعث رشد و رفاه 
سرمایه ی  این  بدیهی ست   . گردد  جامعه 
انسانی نقش محوری در توسعه پایدار کشور 

ایفا خواهد نمود . 
مختلف  کشورهای  در  آینده  به  امید  نرخ 
دارد  بستگی  متنوعی  و  متعدد  عوامل  به 
آموزش  ،میزان  عمومی  زندگی  سبک   :
سالمت ، استرس های شخصی و اجتماعی  
، محیط زیست و صد البته شرایط اقتصادی 
شاخص  این  بر  موثر  عوامل  مهمترین  از 
می باشند. احساس امیدواری فردی ، باعث 
طبعا  و  اجتماع  افراد  نزدیکی  و  همگرایی 
که  شد  خواهد  جامعه  به  تعلق  احساس 
باعث افزایش ضریب امنیت اجتماعی و این 
رضایتمندی عامل آرامش و امید اجتماعی 

خواهد بود .
شاید در این شرایط بغرنج ، کاری که از دست 
و  آینده  به  امیدواری  برمی آید  ما  تک  تک 
امیدوار نگهداشتن اطرافیان به آینده باشد 
. همان طور که در این مختصر ذکر شد امید 
بدون  و  بود  خواهد  حرکت  و  پویایی  باعث 
تالش و پویایی طبعا نمی توان از این شرایط 

سخت گذر کرد.  

به قلم:
سید محمد شاهزاده صفوی 
)روزنامه نگار(

های  کالس  بازار  روزها  این 
تزریقات  موضوع  با  آموزشی 
شگفتی  و  شده  گرم  حسابی 
این است که مراکز دانشگاهی 
دوره  چنین  ی  کننده  برگزار 
هایی، کوچکترین اشتراکاتی با 
رشته های پزشکی و پیراپزشکی 
دیگر  تعابیری  به  یا  و  ندارند 
چنین دانشگاه هایی در شاخه 
ریاضی،  انسانی،  علوم  های 
هایی  رشته  آن  در  و  مهندسی 
به جز رشته تجربی دانشجو می 
یک  که  شده  چه  حال  پذیرند 
آموزشی  موسسه  یا  و  دانشگاه 
دوره هایی را برگزار می کنند که 
در رشته های تعریف شده برای 
ندارند،  جایگاهی  دانشگاه  آن 

خدا داند و بس!
توسط  تزریقات  دوره  برگزاری 
با  غیرمتناسب  دانشگاه  یک 
علوم پزشکی همان قدر بی ربط 
دانشگاه  مثال  برای  که  است 
های  دوره  پزشکی،  علوم 
آموزشی مکانیک را برای عموم 
علوم  نماید.  برگزار  شهروندان 
پزشکی؟ مکانیک؟  این دو هیچ 
یکدیگر  با  ارتباطی  و  سنخیت 
ندارند لذا می توان مدعی بود که 
پیراپزشکی  های  دوره  برگزاری 
توسط دانشگاه های غیر علوم 

پزشکی، کاری است بسیار بعید و 
البته عجیب چرا که به قول معروف 

هر کسی را بهر کاری ساختند.
از عدم تناسب چنین دوره هایی با 
برخی از دانشگاه ها که گذر نماییم 
پیامدهای  یعنی  ماجرا  اصل  به 
چنین  برگزاری  از  ناشی  منفی 
خواهیم  جامعه  در  هایی  دوره 
در  که  اید  شنیده  حتما  رسید. 
نقطه ای از کشور و یا حتی جهان، 
بواسطه ی خطای  فالن شخص 
تزریق  اثر  بر  درمان  کادر  انسانی 
فلج  یا  و  کرده  فوت  دارو  اشتباه 
وجود  این  با  حال  است!؟  شده 
انسانی  خطای  بروز  احتمال  که 
حتی برای کادر مجرب درمان نیز 
] با وجود گذراندن بیش از ۱۰۰ 
می  بالقوه   ] دانشگاهی  واحد 
باشد، چگونه می توان با گذراندن 
برای  کوتاه  آموزشی  جلسه  چند 
کارآموزان دوره تزریقات از احتمال 
مصون  پزشکی  اشتباهات  بروز 

ماند؟
 آیا به غیر از این است که با ارائه 
دوره  پایان  برِق  و  زرق  پر  مدارک 
کوتاهی،  بسیار  مدت  در  هم  آن 
یک حس اطمینان کاذب در فرد 
متعاقبا  که  آورد  خواهیم  بوجود 
بایست شاهد تزریق انواع داروهای 
برای  پزشک  نسخه ی  بدون 
توسط  کارآموزان  اقوام  و  آشنایان 
البته در مقابل  ایشان باشیم؟! و 
نکته  است  ممکن  نیز  نکته  این 
ای دیگر مطرح گردد که برگزاری 
دوره های تزریقات و به دنبال آن 
به  مند  عالقه  کارآموزان  پرورش 
این  مبحث، می تواند یاری رسان 
بویژه  بحرانی  مواقع  در  کشور 

شرایط پیک کرونا و نیاز به افرادی که توانمند در 
امر تزریقات اند باشد؛ ما نیز می پذیریم اما آیا بهتر 
نیست که افراد عالقه مند به تزریقات از وادی و 
درگاه سازمان های امدادی همچون هالل احمر، 
با  فوریت های پزشکی و دانشگاه های مرتبط 
علوم پزشکی آموزش دیده باشند؟ قطعا پاسخ 
به این پرسش مثبت خواهد بود چرا که آموزش 
های سازمان های امدادی عالوه بر رایگان بودن، 
بصورت مستمر و در طول زمان بیشتری انجام 
آموزش  این  متعاقبا خروجی  و  گرفت  خواهند 
های طوالنی تر، چیزی به جز تربیت کارآموزان 

زبده نخواهد بود.
 ، پزشکی«  های  »فوریت  عناوین  از  استفاده 
در  آن  درج  و     پزشک«  »دستیار   ، »پرستاری« 
ازای  به  مختلف  موسسات  توسط  که  مدرکی 
دریافت مبالغ هنگفتی که طی دوره های چند 
ساعته ی کوتاه ارائه می گردد، عالوه بر اینکه 
خواهد  جای  را  اشتباه  این  عمومی  اذهان  در 
انداخت که کادر درمان در مراکز درمانی با چنین 
دوره هایی مشغول به کار گشته اند، بلکه منجر به 
ایجاد انتظار استخدام در بین کارآموزان خواهد 
شد چرا که اینچنین موسساتی معموال در هنگام 
تبلیغ دوره هایشان سخنی از عدم کارایی این 
مدارک در روند استخدامی کارآموزان به میان نمی 

آورند.
مشکل  و  شود  نمی  ختم  اینجا  به  تنها  ماجرا 
جنبه  از  که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری 
قانونی هیچ فردی حتی با وجود در دست داشتن 
چنین مدارکی نیز حق تزریقات را نخواهد داشت 
و در صورت بروز صدمات و یا عوارض ناشی از 
تزریقات، مسئولیت این اتفاق بعهده کارآموز قرار 

خواهد گرفت.
در پایان این نکته را فراموش نکنید که برگزاری 
دوره های تزریقات، پانسمان، نسخه خوانی و... 
پزشکی  علوم  با  مرتبط  آموزشی  موسسات  در 
آن  نظر  تحت  که  اساتیدی  توسط  آموزش  و 
مجموعه باشند، به مراتب مفیدتر و البته جامع تر 

خواهند بود.

پول بده؛ مدرک تزریقات بگیر

توی حیاط قدیمی ،سرحوض 
تشت مسی که به مرور زمان 

سیاه شده،تشت روی که می 
گفتیم روحی! کتری بزرگ آب 

جوش ،صابوت و آب گرم در 
روزی زمستانی ،نزدیک ظهر 

که آفتاب خرند رو به قبله را گرم 
میکرد ،چارپایه ی کوتاه چوبی 

برای شستن رختها با دست ،در 
لگنی دیگر آب سرد و گرم مخلوط 

کردن تا کف لباسهای مشت 
داده شده را بگیرد به اصطالح 

آبمالی شده برای آبکشی لباسها 
در حوض حاضر شود ، همان قدر 
که آرام و با طمانینه مادری رخت 

و لباس خانواده را می شست 
،همین قدری که دلشوره های 

ما به اندازه ی مشت دادن رخت 
و لباس های آن زمان ! و یا حتی 

بیشتر و بیشتر... بندهای طناب 
نخی که با میخ طویله در دو سوی 

حیاط زده می شد تا لباسها آویزان 
و خشک شوند ،آفتاب بیجان 

روزهای زمستان و کوتاهی روزها 
که گاه لباسها یک هفته بدار بودند 

تا خشک شوند ،خانه بازی بچه 

ها با ذغال مطبخ کشیده شده،جست 
و خیزشان با هیاهوی و شادی وصف 

ناشدنی گوش فلک را پر می کرد، محیط 
بسته خانه از هزار هزار محیط باز امروزی 

گشاده دست تر ، آرامش دهنده تر 
،شادمان تر و سر زندگی تر بود، چراغ 

آبی رنگ آمریکایی سه فیتله که با نفت 
می سوخت و دمپخت ماش و عدس مادر 

که از بوی خوش برنج محلی با روغن 
اصل گوسفندی تا آخر حیاط بچه ها را 

گرسنه تر می کرد، سماور نفتی که از 
اذان صبح تا شامگاه روشن بود و با پارچ 

آبش را اضافه می کردیم ،چای دم بدم 
تازه با عطر خوش با استکان و نعلبکی 

های مادر فرحبخش بود و شادی افزای 
وجود خانواده صدای رادیویی که ترانه 

های دلنشین پخش می کرد و مادر و 
فرزندانی که همزمان با گوش دادن ترانه 
های زیبای خوانندگان کارهای روزمرگی 

را انجام می دادند ،جاروی دستی با 
خاک انداز مسی در دست دختران خانه 

،حیاط آجری را با آفتابه مسی آبپاشی 
کردن و جارو زدن تا گرد و خاک بلند 

نشود ،صفا دادن به حیاط خانه ،روفت 
و روب اتاقها و مرتب کردن شان براستی 

چه ورزشی بود ، نه اینقدر چاقی بود و 
نه آنقدر انواع رژیم های الغری،نا مفهوم 

ترین کلمه » استرس« بود ،اصال به 
گوش کسی آشنا نبود که به جان کسی 
هم مبتال نبود ،هوای پاک ،غذای سالم 
نه چندان متنوع ،میوه فقط میوه فصل 
بود و بس توی دکان قصابی که میرفتی 

به اندازه پخت غذای همان روز گوشت 
می خریدی که الی روزنامه های تاریخ 
گذشته و کاغذهای باطله به خانه می 

آوردی ، نان تازه ای که هر روز می 
خریدی چادر مادر که نان ها را سرد 

میکرد تا خمیر نشوند سفره ای پارچه 
ای که برکت خانه بود ،بوی عطر نان 

تازه اشتها آور بود ،چقدر نان تازه 
را خالی خالی می خوردیم و گاه با 

ماست تازه شیرین ، به همین سادگی 
،به همان تازگی و به اندک خوشی 

های سالم و کوچک...در ظاهر کوچک 
اما در عمق بزرگی و عظمت آرامش 

آدمی بود . اما ، اکنون در این زمانه چه 
؟! کدام خانه ای دور از مصرف قرص 

های ضد افسردگی و ضد استرس 
است ،کدام خانواده ای در آرامش و 

شادمانی و عشق و محبت است ،کدام 
کانون گرم فرزندان با مادر برقرارست؟ 

فرزندانی که خانه بازی و قایم موشک 
شان تبدیل شد به گوشی و کامپیوتر 

و...مادرانی که تنها و ساکت روزمرگی 
ها را طی می کنند و ناشاد اند ،هوایی 
که بی هوایی ست و جز انواع بیماری 
چیزی به ارمغان نمی آورد ،غذایی که 

بی غذایی ست و جز هورمون و اسانس 
و مواد شیمیایی مضر چیزی به بدن 

نمی رساند 

و  مردمانی بیمار جسم و روح که لذت 
زندگی و زنده بودنشان را نمی برند
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مکتب فلسفی_ادبی پایایسم در 
نیمه دوم دهه نود در ایران شکل 
گرفته و تئورسین آن میثم رجبی  
دارای  مکتب  این  باشد.  می 
که  است  هایی  مؤلفه  و  اصول 
هر کدام از آنها در ساختار خود 
می توانند با خلق دستاوردهایی 
روبرو شوند که یکی از این اصول، 
اصل تجمیع است که خود این 
اصل که ایجاز را مدنظر قرار داده 
مینیمالیسم  مکتب  مقابل  در 
با  توانسته  و  است  مطرح 
مکتب  اصول  دیگر  بکارگیری 
پایایسم به شکلی درون روایتی 
خود نیز مکتب تجمیع را بوجود 
آورد. یعنی به عبارتی در »اصل 
فراگیری« در مکتب پایایسم هر 
روایتی،  درون  شکل  به  تفکری 
تفکرهایی را در زیر مجموعه ی 
خود دارد و تفکرهایی که شکل 

تجمیع همچون مینیمال متکی بر ایجاز می باشد

مجموعه  زیر  دارای  باز  گیرند،  می 
هستند. کوچکتر  و  کوچک  هایی 

شدگی  جمع  معنای  به  تجمیع 
فراروایت  مکتب  کنار  در  و  است 
دل  در  که  است  دیگری  مکتب 
مطرح  ادبیات  در  پایایسم  مکتب 
سبکهای  و  ژانرها  دارای  و  شده 
باشد. می  ادبیات  در  مختلفی 

مکتب  مقابل  در  تفکر  این 
به  و  شده  مطرح  مینیمالیسم 
سایر  و  شخصیت  مکان،  زمان، 
عناصری روایی نگاه متفاوتی دارد. 

در داستان و شعر مینیمالیسم زمان 
چند  یا  دو  نیز  مکان  و  است  کوتاه 
مکان بیشتر نیست و نیز شخصیت 
یا شخصیتها محدود هستند. اما در 
تفکر تجمیع برخالف شعر مینیمال 
که زمان کوتاه و آنی را نشان میدهد 
زمان  بلند است و میتواند از زایش 
تا میرش شخصیت یا شخصیتهایی 
محدودیت  نیز  و  بگیرد  بر  در  را 
مخصوصا  را  مینیمال  مکانی 
ندارد. خود  فراروایتی  فرم  در 

دو  داستان  و  شعر  مینمالیسم  در 
در  اما  هستند  هم  از  جدا  گونه 
مبنای  بر  داستان  و  شعر  تجمیع 

مکتب  در  گرایی  سهم  اصل  و  همراهی  اصل 
هم  از  سهمی  دارای  همراهی  یک  در  پایایسم 
هستند که این سهم از معنا گرفته تا موسیقی، 
شود.  می  شامل  را  غیره  و  روایت  تصویر، 
و  شعر  وارگی  مخلوط  به  زبان  تجمیع  در  پس 
داستانی  عناصر  کنار  در  که  میرسد  داستان 
گرفته می شود.  بکار  نیز  دستاوردهای شعری 
ایجاز  بر  متکی  مینیمال  همچون  تجمیع 
ایجاز  این دو متفاوت است.  ایجاز در  اما  است 
روایت  زمان  کوتاهی  مبنای  بر  مینیمال  در 
جمع  مبنای  بر  تجمیع  در  ایجاز  اما  است 
آن. زمان  در  کوتاهی  نه  است  روایت  شدگی 
تجمیع متکی بر توضیح نیست بلکه تکیه آن بر 
نمایش دادن زندگی شخصیت یا شخصیتهای 
مینیمال  شعر  با  منظر  این  از  و  است  اثر 
باشد. می  متفاوت  است  محور  توضیح  که 

مکتب تجمیع دارای ژانرهای فرمی و محتوای 
مینیمال  تفکر  که  همانطور  و  است  مختلفی 
نیز توانسته ژانرهای مختلف فرمی و محتوایی 
همه  و  دهد  شکل  ایران  از  خارج  و  ایران  در  را 
آنها متکی بر جهان بینی مینیمالیسم هستند. 
طرح،  هایکو،  مینیمال،  شعر  خود  جمله  از 
ژانر  خود  نیز  تجمیع  در  و...  فرانو  گانی،  سه 
تجمیع، فرم باس، فرم دیار، ژانر محتوایی تیات 
بعنوان  دیگر  محتوایی  و  فرمی  ژانر  چندین  و 
دستاوردهای ادبی این مکتب مطرح شده است.

آیا مصرف آب در صنعت پتروشیمی باالست؟

یک سال آبی در ایران از اول مهرماه شروع می شود و تا 
۳۱ شهریور سال بعد ادامه می یابد. سال زراعی جاری که 
پنجشنبه این هفته به پایان می رسد یکی از کم بارش ترین 
با ۳۸  که  به طوری  است،  کشور  در  رکوردشده  سال های 

درصد کم بارشی نسبت به دوره عادی به پایان می رسد.
پیش بینی می شود سال آبی جدید هم سال کم بارشی باشد 
و این کم بارشی در فصل پاییز محسوس تر است. کم آبی در 
یکی دو سال گذشته افزون بر مشکل کمبود آب، در تأمین 
برق نیز موانعی ایجاد کرده و در بهار و تابستان امسال، ابتدا 
برق صنایع و سپس برق خانگی دچار قطعی مکرر شد و 

خسارت هایی را برای صنایع ایجاد کرد.
صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست؛ 
اما به دلیل آنکه بیشتر پتروشیمی ها در دو قطب اصلی 
ماهشهر و عسلویه مستقر هستند و برق موردنیاز خود را نه 
از شبکه سراسری برق، بلکه از واحدهای یوتیلیتی دریافت 
پرسش  اما  می شوند،  کمتری  مشکالت  دچار  می کنند 
اصلی اینجاست که پتروشیمی در کم آبی که حاصلش قطع 

آب و برق در کشور است چه سهمی دارد؟
صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از صنایع مورد نیاز به آب 
می شناسند و به همین دلیل کشور ما با در اختیار داشتن 
نیاز  مورد  خوراک  مبادی  مجاورت  در  طوالنی  سواحل 

صنعت پتروشیمی، بهشت پتروشیمی شناخته می شود.
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر و راهبردی، 
ساالنه ۳۳۵ میلیون مترمکعب آب مصرف می کند. از این 
مقدار، ۴۷ درصد معادل ۱۵۷ میلیون مترمکعب سهم 
مجتمع های مستقر در عسلویه است که از منابع آب خلیج 

فارس برداشت می شود.
هاب ماهشهر نیز با سهم ۳۴ درصد معادل ۱۱۵ میلیون 

مترمکعب آب موردنیاز خود را از کارون 
 ۶۳ تنها  بنابراین  می کند  برداشت 
میلیون مترمکعب از آب موردنیاز صنعت 
از  درصد  از ۱۹  کمتر  یعنی  پتروشیمی 
منابع آب های سطحی و زیرزمینی تأمین 

می شود، اما آیا این مقدار آب که در صنعت 
پتروشیمی استفاده می شود، زیاد است؟

موردنیاز  مصرفی  آب  مقدار  مقایسه 
آب  مجموع  با  پتروشیمی  صنعت 
از سهم  مصرفی در بخش های مختلف 
حکایت  پتروشیمی  درصدی  صدم   ۶
دارد که نشان دهنده سهم بسیار پایین 

پتروشیمی در مصرف آب کشور است.
در واقع سهم پتروشیمی از کل مصرف 

آب کشور، ۶۳ میلیون مترمکعب معادل 
۱۸ روز مصرف آب تهران است. اگر کل 
آب مصرفی صنعت پتروشیمی در کشور 
را هم در نظر بگیریم، درمی یابیم که سهم 
مصرفی  آب  کل  از  پتروشیمی  صنعت 

کشور تنها ۳ دهم درصد است.

ایجاد شود که  این پرسش برایتان  شاید 
باقیمانده آب در کدام قسمت ها مصرف 
می شود؟ شاید برایتان جالب باشد بدانید 
مصرفی  آب  از  صنایع  سایر  سهم  که 
کشور، ۱.۵ درصد و سهم مصارف شهری 
۷.۴ درصد است و این یعنی نزدیک به ۹۱ 
درصد آب مصرفی ساالنه کشور، در بخش 

کشاورزی استفاده می شود!
مصرف  در  را  اتهام  انگشت  واقع  در 

حتی  و  صنایع  سمت  به  نه  آب،  باالی 
صنایع پتروشیمی، بلکه به سمت بخش 
کشاورزی باید نشانه رفت که بدون توجه 
به  اغلب  کشور،  نسبی  مزیت های  به 
شیوه سنتی، آب مصرف می کند و ارزش 
افزوده ای به مراتب پایین تر از صنایع برای 

کشور دارد.
و  دقیق  بررسی  هیچگاه  واقع  در 
همه جانبه ای از اولویت های مصرف آب در 
بخش کشاورزی صورت نگرفته و به همین 
آب  کم  نقاط  در  برنج  کشت  مثال  دلیل 
یا برداشت هندوانه به عنوان  ادامه دارد 
مصرف  زیادی  بسیار  آب  که  محصولی 
می کند همچنان به شیوه سنتی و بدون 

محدودیت ادامه دارد.

در حالی که کشورهای توسعه یافته با 
اقتصادی  نسبی  مزیت های  شناخت 
خود و در نظر گرفتن مواردی همچون 
مصرف آب، گاه بخشی از محصوالت 
در  آن  تولید  امکان  که  را  کشاورزی 
داخل وجود دارد، وارد می کنند تا آب 
را در بخش هایی توجیه پذیرتر مصرف 
در  هیچ گاه  مزیت سنجی  این  کنند. 
کشور ما صورت نگرفته و اگر هم صورت 
گرفته تنها در قالب پژوهش هایی بوده 
که روی کاغذ مانده و هیچ گاه اجرایی 
نشده است. به همین دلیل هم هست 
که عامه مردم تعجب می کنند وقتی 
گفته می شود سهم بخش کشاورزی از 

مصرف آب در کشور ۹۱ درصد است!
صنعت پتروشیمی به دلیل دسترسی 
هدف  بازارهای  و  مناسب  خوراک  به 
مناسب و با عنایت به چشم اندازهای 
جهش های  قالب  در  تعیین شده 
مزیت های  مهم ترین  از  صنعت، 
جهان  و  منطقه  در  ما  کشور  رقابتی 
مسئوالن  اینکه  می شود.  محسوب 
حوزه های  در  کشور  تصمیم گیران  و 
اجرایی و قانونگذاری، این مزیت های 
رقابتی را چگونه می بینند و چگونه از 
صنعتی که مهم ترین شکننده تحریم ها 
بوده حمایت می کنند، موضوعی است 
که باید در سیاستگذاری ها و حمایت ها 

دید و ارزیابی کرد.
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فرهنگی

بیل و کلنگ ،میخ ، چکش و چوب های 
کنار نرده را بر می دارد .از روی نرده 

ها می پرد و وسط رودخانه بی آب می 
ایستد.با کلنگ زمین را می کند.با بیل 

خاک سفید را بیرون می ریزد . اولین 
چوب را در جایی که به مزرعه اش نزدیک 

است ، قرار می دهد و محکم می کند.
گوسفند الغر می گوید :

ـ او چه کار می کند ؟ 

گوسفند آرام می گوید :

ـ کار مهمی نمی کند. مزرعه رو بزرگتر 
می کند.

گوسفند چاق می گوید:

ـ کاش آن جا چیزی برای خوردن باشد.

یکی از جوجه ها جیک جیک می خندد 
و می گوید :

ـ گوسفند چاق و شکمو با این که سیر 
است  باز به فکر علف است.

جوجه کوچک تر می گوید :

ـ تو از کجا می دونی او سیر است ؟ شاید 
گرسنه باشد؟

ـ از شکم گنده اش معلومه  که سیر 
است.

جوجه ای که به زمین نوک می زند می 
گوید :

ـ شکم به اون گندگی چی می تونه 
داخلش باشه ؟ غیر از کلی علف .فکر 

کنم هر چی توی مزرعه بوده ، او خورده 
و چیزی برای ما نذاشته .

از سوی دیگر مزرعه گاوها منتظرند که 
کار کشاورز زودتر کارش تمام شود و 

شیرشان را بدوشد.کالغ  قار قار می کند 
و روی دودکش می نشیند. بزها همه جا 
را نگاه می کنند و به جلوی مزرعه برمی 

گردند .بز ریش بلند می گوید :

ـ چه بد ! این جا کاه دونی ندارد.

کالغ با خودش می گوید :

ـ او به فکر مزرعه گشایی است اما اگر 
جای او بودم یه سر پناه برای حیوانات 

می ساختم .

مترسک هم متوجه کار و رفتار عجیب 
کشاورز می شود .زیاد به آن اهمیت نمی 

دهد، فقط کوچکی و بزرگی گندم زار 
برای او مهم است. هر چه گندم زار بزرگ 

تر باشد مسؤلیت او در حفاظت از آن 
درمقابل کالغ ها سخت تر می شود.

کشاورز سرگرم کار است . موهایش 
پریشان شده است.وقتی دست در آن 
ها می کند کثیفی موهایش نمایان تر 

می شود.او همه ی چوبها را یکی یکی 
در زمین فرو می کند. به چوب بیشتری 

نیاز دارد .حصار اصلی مزرعه را خراب 
می کند. تخته ها را برمی دارد و حصار 

جدید را کامل می کند. گوسفندها با 
خراب شدن حصار به آن طرف می دوند. 

کشاورز سوت می زند و آقا سگه را که 
زیر درخت چرت می زند ،صدا می زند 
و آقا سگه دنبال گوسفندها می دود تا 

از مزرعه بیرون نروند  اما آنها بازی شان 
گرفته ، از هم جدا می شوند. آقا سگه 

وقتی یک گوسفند را به جای اولش برمی 
گرداند،می بیند هنوز سه تای دیگر 

مانده اند.دنبال گوسفندها می دود و 
وقتی نزدیک است آن را بگیرد با شنیدن 

بع بع گوسفند دیگر دنبال او می دود . 
کشاورز مدتی به آنها نگاه می کند،بعد 

می فهمد که آقا سگه هم بازی اش 
گرفته است.این بار محکم تر سوت می 

زند.اقا سگه حساب کار دستش می آید 
،جدی می شود.برای یکی از گوسفنده 

که انرژی اش تحلیل رفته و رمق کمتری 
دارد واق واق می کند که دور هم جمع 

می شوند.

اقا سگه با رضایت کنار گوسفندها 
می ایستد و دمش را تکان می دهد.

کشاورز کارش تمام شده است. با 
آستینش عرق روی پیشانی اش را 
پاک می کند.بیل و کلنگ را برمی 

دارد .به آقا سگه می رسد دست روی 
سرش می کشد و به کلبه برمی گردد.

برای رفع تشنگی اش شیشه نوشابه 
را سر می کشد. می خواهد آن را در 

سطل بیندازد .دور و بر را نگاه می 
کند اما یادم رفته است سطل زباله 

بکشم .شیشه را پرت می کند که 
نزدیک گندم زار می افتد.

اقا سگه دور مزرعه می دود و می 
گوید :

ـ من زنده و سالمم. آسوده بچرید.
به هیج موجود بیگانه ای اجازه وارد 
شدن و صدمه زدن به شما حیوانات 
بی پناه و بی گناه را نمی دهم.دور 

شو گرگ و روباه

حیوانات از شجاعت او خوش شان 
می آید.چهارپایان سم هایشان را باال 
می آورند که مثل مشت است.مرغ ها 
و خروس بال هایشان را باال می آورند 

و مشت می کنند و می گویند :

ـ دور شو گرگ و روباه 

جوجه ها از حرکت حیوانات تعجب 
می کنند و معنی این حرف ها را نمی 
دانند اما به تقلید از دیگران بال های 

کوچک شان را باال می برند و همراه 
بقیه تکرار می کنند :

ـ دول شو گلگ و لوباه 

در بین آنها فقط مامان مرغه هست 
که بالش را باال نمی برد و چیزی نمی 

گوید .فقط به این دلیل که گرگ و 
روباهی را آن اطراف  نمی بیند . 

جوجه کوچکتر جوجه دیگر را نوک 
می زند و یکی از پرهای او را می کند.

ـ آخ چرا پلمو کندی 
؟

ـ ببخشید االن 
دلستش می کنم.

بعد پر را به نوکش 
می گیرد و سعی 
می کند تا آن را 

سرجایش بگذارد.آقا 
سگه کنار کلبه می 

ایستد .هوا گرم است 
و خورشید وسط 

آسمان می درخشد.
کشاورز را پشت 

پنجره می بیند که 
خمیازه می کشد.با 
صدای بلند واق واق 

می کند : 

ـ با خیال راحت 
بخواب .من در 

خدمت توام .مواظب 
مزرعه هستم.

کالغ کنجکاو می 
شود .چرا یکی از 
سیب ها بزرگتر از 

بقیه است .از روی 
دودکش می پرد و  
روی شاخه ای که 

سیب بزرگ و عجیب 
دارد می نشیند ،به 

آن نوک می زند و 
قارقار می کند.آقا 
سگه از صدای او 

کالفه می شود و رو 
به کالغ می گوید :

ـ چرا این همه سر و 
صدا راه انداختی ؟

ـ این سیب با بقیه 
فرق دارد .چرا این 

قدر بزرگ است ؟ چرا 
این شکلی ست ؟ 

این داستان ادامه دارد...

دردسر تیماس با نقاشی های بی رنگ - )قسمت سوم(

به قلم:
آذر بنی اسدی      
ادبی( )فرهیخته 

نگرشی بر جرائم ناتمام - تجربی 

ــت  ــی تح ــالمی اصطالح ــه اس ــوال در فق اص
ــع  ــدارد، در واق ــود ن ــال وج ــرم مح ــوان ج عن
تحــت  محــال  جــرم  از  فقهــی  منابــع  در 
عنــوان تجــری بحــث و گفتگــو بــه عمــل 
مــی آیــد. امــا فقــدان چنیــن عنوانــی دلیــل 
ــط  ــم توس ــه جرائ ــن گون ــی ای ــدم بررس ــر ع ب
ــز  ــان نی ــردد. ایش ــی گ ــالمی نم ــای اس فقه
ــد  ــی دانن ــی م ــکاب اعمال ــال را ارت ــرم مح ج
ــن  ــوده و بنابرای ــه ب ــف مجرمان ــد وص ــه فاق ک
داشــت  نخواهــد  بــر  در  هــم  ای  مفســده 
نکوهــش  و  عقــاب  قابــل  نظــر  ایــن  از  و 
ــت  ــل دالل ــدار از عم ــن مق ــا همی ــت. ام نیس
ــکار مرتکــب  ــر قصــد مســلم و غیــر قابــل ان ب
ــت  ــوان گف ــی ت ــت م ــن جه ــد و از ای ــی کن م
کــه وی دارای همــان ســوء ســریره و فکــر 
پلیــد و ناپاکــی اســت کــه مجــرم واقعــی 
ــن  ــن چنی ــه مرتکبی ــالمی ب ــه اس دارد. در فق
جرائمــی اصطالحــا مترجــه گفتــه مــی شــود 
و مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد.

جــرم محــال بــه معنــای آن اســت کــه مرتکــب 
تمــام تــالش خــود را بــه کار ببــرد و آنچــه 
ــت  ــرش الزم اس ــرم موردنظ ــق ج ــرای تحق ب
ــود.  ــه نش ــه نتیج ــی ب ــا منته ــد ام ــام ده انج
خاســتگاه مســئله جــرم محــال را در حقــوق 
ــخصی  ــه ش ــی ک ــد، زمان ــته ان ــه دانس فرانس
اســلحه ای تهیــه کــرد و ان را آمــاده کنــار 
ــد.  ــدرش را بکش ــا پ ــت ت ــاق گذاش ــوار ات دی
ــه وی مشــکوک  ــه شــد ب ــدر وارد خان وقتــی پ
گردیــد و فشــنگ اســلحه را خالی کــرد. فرزند 
کــه انتظــار حضــور پــدر را مــی کشــید متوجه 
حضــور پــدرش شــد، پس اســلحه را برداشــت 
و بــه ســوی او شــلیک کــرد امــا اســلحه خالــی 
ــود و در نتیجــه قتلــی رخ نــداد. پــدر علیــه  ب
پســرش شــکایت کــرد و در جریــان دادرســی 
گردیــد. مطــرح  محــال  جــرم  مســئله 

ــه  ــی ارائ ــف متنوع ــال تعاری ــرم مح ــرای ج ب
کــرده انــد کــه همگــی در جــای خــود قابــل 

تامــل و بررســی خواهــد بــود. جــرم محــال 
قصــد  بــا  فاعــل  کــه  اســت  هنگامــی 
ارتــکاب جــرم تمــام کوشــش خــود را بــکار 
ــوده  ــر پیم ــا اخ ــرم را ت ــیر ج ــرده و مس ب
ــه  ــش نتیج ــاعی خوی ــی از مس ــت ول اس
ــه  ــاورده اســت. همــان گون ای بدســت نی
ــر  ــود پس ــی ش ــاهده م ــوق مش ــه در ف ک
قصــد مجرمانــه نســبت بــه پــدر خــود 
را دارد و مراحــل ارتــکاب جنایــت را تــا 
ــه  ــی ک ــه دلیل ــا ب ــت ام ــوده اس ــر پیم آخ
خــارج از اراده اوســت بــه نتیجــه دلخــواه 
ــه عبارتــی دیگــر  جــرم  نرســیده اســت. ب
ــق آن در  ــه تحق ــت ک ــی اس ــال جرم مح
یــا  نباشــد  پذیــر  امــکان  عالــم خــارج 
ــا  ــب ی ــه مرتک ــت ک ــی اس ــن جرم همچنی
هــر شــخص دیگــری نتوانــد در شــرایطی 
دهــد. انجــام  را  آن  دارد  وجــود  کــه 

تعریــف  در  اروپایــی  هــای  حقوقــدان 
جــرم محــال گفتــه انــد کــه هــرگاه فاعــل 
علــت  بــه  خــواه  ناآگاهــی  نتیجــه  در 
ســارقی  موضوع)ماننــد  امــکان  عــدم 
ــی  ــری م ــی دیگ ــب ته ــت در جی ــه دس ک
ــوی  ــدم تکاف ــت ع ــه عل ــواه ب ــد( و خ کن
کــه  دارویــی  تجویــز  وســیله)مانند 
بــه هیــچ وجــه ســقط کننــده جنیــن 
نیســت( از عمــل خــود نتیجــه ای نگیــرد 
اســت. شــده  محــال  جــرم  مرتکــب 

کــه  جهــت  ایــن  از  جــرم  بــه  شــروع 
جرمــی ناقــص اســت شــبیه جــرم محــال 
تفــاوت  یکدیگــر  بــا  امــا  باشــد  مــی 
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــه قان ــد وگرچ دارن
ــا  ــت ام ــده اس ــال نش ــرم مح ــرض ج متع
رابطــه  و  پیرامــون  اندکــی  نیســت  بــد 
ــم. ــخن بگویی ــرم س ــه ج ــروع ب ــا ش ان ب

بــه  شــروع  خــالف  بــر  محــال  جــرم 
جــرم، جرمــی اســت کــه بــه اجــرا در 
ــی  ــیده ول ــوع رس ــه وق ــه مرحل ــده و ب آم
هماننــد شــروع بــه جــرم نتیجــه ای از 
آن عایــد نشــده اســت. فلــذا در جــرم 
محــال مرتکــب نیــز ماننــد شــروع بــه 
ــد  ــی ده ــام م ــود را انج ــت خ ــرم فعالی ج
امــا شــرایطی کــه در جــرم محــال وجــود 
ــر  ــود ب ــی ش ــرم م ــق ج ــع تحق دارد و مان

ــه در  ــت ک ــی اس ــرایطی ذات ــرم ش ــه ج ــروع ب ــالف ش خ
لحظــه شــروع بــه جــرم نیــز وجــود دارد بنابرایــن عارضــی 
ــخصی  ــوی ش ــه س ــب ب ــه مرتک ــد اینک ــد. مانن ــی باش نم
تیرانــدازی کنــد کــه قبــال مــرده اســت یــا مالــی را بربایــد 
کــه متعلــق بــه خــود اوســت یــا مــاده ای را بــکار ببــرد کــه 
ــر  ــال را از منظ ــرم مح ــر ج ــن اگ ــت. همچنی ــمی نیس س
نتیجــه نــگاه کنیــم و بــه فعــل توجه نداشــته باشــیم شــروع 
ــه  ــروع ب ــون در ش ــود چ ــی ش ــوب نم ــام محس ــرم ت در ج
جــرم تحقــق نتیجــه امــکان دارد)ملبــس نبــودن قربانــی 
ــه( امــا در جــرم محــال ایــن چنیــن  ــه جلیقــه ضــد گلول ب
نیســت و تحقــق نتیجــه امــکان نــدارد) تجویــز داروی 
ــاردار نیســت(. امــا  ــرای زنــی کــه اصــال ب ســقط جنیــن ب
اگــر از منظــر فعــل بــه آن نــگاه کنیــم و بــه نتیجــه توجهــی 
ــروع در  ــد ش ــا نباش ــد ی ــن باش ــه ممک ــیم ک ــته باش نداش
جــرم اســت چــون مرتکــب فعــل الزم را انجــام داده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر در شــروع بــه جــرم نتیجــه جــرم مســئله 
ای فرعــی و غیــر اساســی اســت  و شــرط تحقــق شــروع بــه 
جــرم آن اســت کــه نتیجــه )ممکــن( نباشــد امــا در جــرم 
محــال نتیجــه مــورد توجــه اســت و در مــورد آن بحــث مــی 
ــا  ــد ی ــته باش ــکان داش ــد( ام ــق نتیجه)نبای ــه تحق ــود ک ش
بایــد بــه صورتــی غیــر از آنچــه کــه در نظــر مرتکــب بــوده 
ــه  ــروع ب ــر در ش ــاده ت ــی س ــه عبارت ــد. ب ــق یاب ــت تحق اس
ــکان  ــا ام ــکان دارد و ی ــا ام ــه ی ــق نتیج ــکان تحق ــرم ام ج
ــد  ــراد ش ــه ای ــه ک ــان گون ــال هم ــرم مح ــا در ج ــدارد ام ن
ــود  ــر بش ــا اگ ــود ی ــی ش ــل نم ــز حاص ــه هرگ ــق نتیج تحق
دارد. تعــارض  بــوده  مرتکــب  قصــد  در  کــه  آنچــه  بــا 

ــان  ــوی می ــر معن ــر عنص ــه از منظ ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
میــان  در  تفاوتــی  جــرم  بــه  شــروع  و  محــال  جــرم 
نیســت زیــرا در هــر دو مــورد قصــد مجرمانــه وجــود 
مــادی  عنصــر  در  تفــاوت  اساســی  منشــاء  لــذا  دارد 
مــی باشــد و بــه عبارتــی دیگــر تفــاوت جــرم محــال 
اســت. مــادی  عنصــر  کمیــت  در  جــرم  بــه  شــروع  و 

در پایــان هــم این نکتــه ناگفتــه نماند که تبصــره ۲۰ قانون 
مجــازات عمومــی ســابق حکــم جــرم محــال را بیــان کــرده 
بــود » در صورتــی اعمــال انجــام یافتــه ارتــکاب مســتقیم 
ــادی  ــات م ــه جه ــی ب ــد ول ــته باش ــرم نداش ــکاب ج ــا ارت ب
کــه مرتکــب از آن هــا بــی اطــالع بــوده وقــوع جــرم غیــر 
ــه جــرم محســوب  ممکــن باشــد عمــل در حکــم شــروع ب
مــی شــود«. ایــن تبصــره در مــاده ۱۲۲ ق.م.ا. نیــز آمــده 
اســت منتهــا تصریحــی بــه جــرم محــال نــدارد. براســاس 
ایــن تبصــره چنانچــه مرتکــب نســبت بــه غیر ممکــن بودن 
جــرم اطــالع داشــته باشــد شــروع در جــرم محســوب نمــی 
ــری  ــوی دیگ ــه س ــی ب ــلحه قالب ــه اس ــد اینک ــود. مانن ش
بگیــرد و چنیــن وانمــود کنــد کــه قصــد کشــتن او را دارد.

به قلم:                                       
مهدی دهقانی  
)کارشناس حقوق(

اکثریت فرهنگیان بوشهری علیه کرونا واکسینه شدند
انتخابات  آغاز  آئین  روز شنبه در  احمد حصیری 
دبستان  در  بوشهر  استان  مربیان  و  اولیا  انجمن 
کوثر شهر اهرم  مرکز شهرستان تنگستان افزود: 
واکسیناسیون فرهنگیان به عنوان نخستین گام 

مهم برای بازگشایی مدرسه ها به شمار می رود.
وی یادآورشد: با توجه به کاهش سن واکسیناسیون 

در استان امید می رود تا اوایل مهر اولیا دانش آموزان 
به ویژه اولیا دانش آموزان ابتدایی واکسینه شوند.

سال های  از  تشکل  این  چه  اگر  گفت:  حصیری 
گذشته وجود داشته اما تجریه نشان می دهد از این 

ظرفیت مهم به خوبی استفاده نشده است.
مربیان  و  اولیا  انجمن های  انتخابات  افزود:  وی 
پایان  تا  و  آغاز  امروز  از  بوشهر  استان  مدرسه های 
مهرماه همزمان با هفته پیوند اولیا و مربیان پایان 

می یابد.  
پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
استان بوشهر گفت:زیست بوم جدید این فرصت را 
فراهم کرده است تا این تشکل، نقش مهم و اساسی 
خود را  در فرایند آماده سازی مدرسه ها و در بحث 

اقناع سازی خانواده ها ایفا کند.
رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش 
و پرورش استان بوشهر گفت: مدت ۲ سال 
است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تبدیل 
والدین  مجازی  به  حقیقی  آموزش  فضای 
و دانش آموزان از فضای واقعی، معنوی و 

این  در  و  بوده اند  دور  به  آموزشگاه  علمی 
شرایط اصحاب رسانه، نهادها و مسئوالن 
محلی باید آموزش و پرورش را در راستای 
اطالع رسانی، آگاهی بخشی، اقناع افکار 
عمومی، همراهی و مشارکت خانواده ها در 

بازگشایی مدارس یاری کنند.
برنامه ریزی  افزود: براساس  بهرام مغدانی 
 - تحصیلی ۱۴۰۰  برای سال  انجام شده 
۱۴۰۱ باید ۲ هزار انجمن اولیا و مربیان با 
۱۷ هزار و ۱۰۰ نفر عضو انتخاب و بعنوان 
بازوانی قوی در کنار مدرسه های استان به 

ایفای نقش بپردازند.

اربعین مظهر یک پدیده مهم  شیعی است
محمدمهدی اسماعیلی در مراسم رونمایی 
با  سروش  انتشارات  جدید  کتاب های  از 
موضوع اربعین حسینی که در پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد با بیان 
اینکه اربعین یک مفهوم کلیدی در ادبیات 
شیعه است، اظهار داشت: گاهی ما برای 
عزیزان خود که از  میان ما پر می کشند یک 
 اربعین برگزار می کنیم و این امر دیگر در 
سال های پیش رو موردنظر قرار نمی گیرد، 
اما این سوال همیشه مطرح است که چه 
اتفاقی می افتد که پس از گذشت ۱۴۰۰ 
سال از شهادت ساالر شهیدان، اباعبدالله 
به  نسبت  مردم  همچنان  الحسین)ع( 

اربعین شوق، عشق و عالقه دارند.
وی ادامه داد: امام راحل در حرکت نهضت 
انقالب اسالمی، خدمات زیادی ارائه کردند 
و  یکی  از آنها پر رنگ شدن اربعین حسینی 
بود، به همین منظور می توان گفت یکی 
از خاستگاه های اربعین، انقالب اسالمی 
بوده و در اصل آغاز جنبش انقالب مردم 
ایران در فاطمیه و بقای آن در مراسم های 
محرم و سخنان امام راحل در آن مقاطع 

فاطمیه  ما  انقالب  واقع  در  بود. 
الحدوث و حسینی البقاست. چون 
آغاز نهضت بزرگ مردم ایران در سال 
و  بود  فاطمیه  ایام  با  مصادف   41
مسیر این انقالب همچون یک تقویم 

شیعی جلو می رفت.
اسماعیلی افزود: موج بعدی انقالب 
با اربعین رحلت حاج آقا مصطفی 
خمینی در 9آذر 56 شروع شد که 
اشتباه  و  گرفت  فرا  را  ایران  سراسر 
رژیم طاغوت این بود که تمام کسانی 
را که در اربعین همان سال سخنرانی 
یا  بازداشت  کردند  آگاهی سازی  و 
سخنرانان،  از  یکی  که  نمود  تبعید 
رهبر معظم انقالب بودند که پس از 
سخنرانی در مشهد به ایرانشهر تبعید 

شدند.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
رهایی بخش  اثرگذاری  خصوص 
آنجا  تا  اربعین  شد:  یادآور  اربعین 
اثرگذاری داشت که در اربعین سال 
۵۷ رژیم  پهلوی را از پای درآورد، پس 

از انقالب اسالمی مراسم اربعین ادامه پیدا 
کرد و در عراق باوجود کارشکنی های رژیم 
بعثی و صدام در آن سال ها، امروز شاهد 

چنین  شکوه و عظمت بی نظیری هستیم.
از  شعبه ای  را  آن  پیاده روی  و  اربعین  وی 
با وجود اشتیاق  بهشت دانست و گفت: 
مردم خوب کشورمان برای حضور در این 
 مراسم باشکوه، امکان حضور زائران بیشتر 
فراهم نشده و از این رو از خیل مشتاقان 
همکاری  دولت  با  که  می کنم  خواهش 
کنند، متاسفانه امکان پذیرش بیشتر زائران 
فراهم نشد و انشاءالله سال های بعد، این 
زائران  از  زیادی  تعداد  باحضور  پیاده روی 

ایرانی برگزار خواهد شد.
در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  
از سخنان خود  در مراسم   بخش دیگری 
از  سروش،  انشارات  کتاب های  رونمایی 
قدردانی  آثار  این  نویسندگان  تالش های 

کرد.
گفتنی است در این مراسم سعید کرمی 
انتشارات سروش در خصوص  مدیرعامل 
پنج اثر جدید به عنوان آثار اربعینی سال 
1400 این انتشارات، توضیحات مختصری 
ارائه کرد و در ادامه حامد طالبی نویسنده 
شیعه«  رسانه  اربعین؛  »پیاده روی  کتاب 
هدف خود از تالیف این کتاب را شرح داد.

پژوهشگاه فرهنگ،  در  اثر  انتشار 1263 
هنر و ارتباطات در چهارسال گذشته

رئیس  سلگی  محمد  مراسم  این  آغاز  در 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ارتباطات با بیان 
اینکه مجموعه پژوهشگاه متشکل از سه 
پژوهکده، یک دفتر طرح های ملی و یک  
مرکز  رصد فرهنگی است، گفت: مجموعه 
گذشته ۱۲۶۳  سال  چهار  در  پژوهشگاه 
اثر را منتشر کرده که از این میان ۳۹۰ اثر 
نشر الکترونیک است و بسیاری از این آثار 

گرفته  صورت  پژوهش های  نتایج 
است. خوشبختانه در طول چهارسال 
شده  منتشر  گزارش   ۱۰۶ گذشته 
است،  بوده  یادداشت  قالب  در  که 
که  گزارش   ۴۱۱ انتشار  همچنین 
نتیجه طرح های ملی است از دیگر 

اقدامات این پژوهشگاه بوده است.
گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
دیجیتال  آرشیو  مرکز  تاسیس 
که  داشته ایم  را  فرهنگی  داده های 
کار آن جمع آوری داده های فرهنگی 
سراسر کشور است و تا امروز ۴۲۰اثر 
پژوهشی را در آن بارگذاری کرده ایم. 
از دیگر اقدامات ما تاسیس  «پایگاه 
داده های فرهنگی« است که در آن 
پژوهش ها  از  داده های خام  حاصل 
را کار می کنیم که از یک سو قابلیت 
گزارش گیری داشته و از سوی دیگر 
داخل  را  خود  ملی  پژوهش های 
می دهیم  قرار  خام  داده های  این 
که می تواند به ما اطالعات پروژ ه ای 

بدهد.
هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  رئیس 
در  کرد:  خاطرنشان  و  ارتباطات 
هم   پژوهشگاه  اربعین  خصوص 
کرده  منتشر   ۹۸ سال  در  را  کتابی 
که محتوای آن ۱۷گزارش از اربعین 

است.
کار  حدود ۶۰  داشت:  ابراز  سلگی 
مشترک با مراکز مختلف انجام شده و 
عالقمند هستیم با سایر مراکز همانند 
انتشارات سروش نیز همکاری کنیم، 
خوشبختانه تا به امروز ۵۷ کار تالیفی 
بیرونی  مجموعه های  با  مشترک  و 

داشته ایم.
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 کلیاتی از طرح پژوهشی- کارآفرینی به نام تولید کود آلژیالیزر با منشا جلبک های دریایی خلیج فارس

محــدوده  خلیج فــارس  در  امســال  میگــو  صیــد 
تشــکیل  بــا  و  آغــاز شــد  مــرداد  از ۱۲  بوشــهر  اســتان 
زمــان  بوشــهر  اســتان  شــیالت  در  صیــد  کمیتــه 
اســت. شــده  تعییــن  مــاه  شــهریور   ۲۶ آن  پایــان 

ممنوعیــت صیــد میگــو از ۲۶ شــهریور در اســتان بوشــهربه 
گــزارش نشــریه دریاکنــار و نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما 
ــیالت  ــری ش ــادر ماهیگی ــاد و بن ــاون صی ــهر، مع ــز بوش مرک
بــا بیــان اینکــه ســاعت ۲۴ پنجشــنبه  اســتان بوشــهر 
گفــت:  می رســد  پایــان  بــه  میگــو  صیــد  شــهریور   ۲۵
ــد  ــژه صی ــادی وی ــزات صی ــد تجهی ــوزه بای ــن ح ــاالن ای فع
ــد. ــل کنن ــاحل منتق ــه س ــه و ب ــناور ها تخلی ــو را از ش میگ

صیــد  شــدن  ممنــوع  بــه  اشــاره  بــا  حیــدری  بهــزاد 
خلیج فــارس  آب هــای  در  شــهریور   ۲۶ از  میگــو 
مجمــوع  کــرد:  بیــان  بوشــهر  اســتان  محــدوده 
اســت. روز   ۴۴ امســال  اســتان  در  میگــو  صیــد  زمــان 

ــن  ــزار و 7۰۰ ت ــون ه ــا کن ــادان ت ــه صی ــان اینک ــا بی وی ب
میگــو صیــد کــرده انــد افــزود: بیشــترین میــزان صیــد 
میگــو در آب هــای اطــراف بنــدر بوشــهر و کمتریــن میــزان 
ــت. ــت شــده اس ــگان ثب ــدر کن ــای بن ــو در آب ه ــد میگ صی

حیــدری گفــت: بــرای حفــظ ذخایــر آبزیــان و جلوگیــری از 
وارد شــدن خســارت بــه زیســتگاه ماهیــان در خلیج فــارس، 
صیــد میگــو بــا کشــتی ممنــوع اســت و امســال مجــوز 
شــد. صــادر  قایــق  و  لنــج  فرونــد   ۸۴۶ بــرای  صیــد 

خلیج فــارس  زی  کــف  آبزیــان  از  میگــو  افــزود:  وی 
اســت کــه صیــد آن بــه روش تــرال یــا کــف روب انجــام 
طــول  در  تــرال  صیــد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  می شــود 
ســال ممنــوع اســت پــس از پایــان صیــد میگــو، صیــد 
متخلفــان  و  می شــود  محســوب  جــرم  تــرال  روش  بــه 

ــرال  ــد ت ــون صی ــرد، چ ــرار می گی ــی ق ــری قضای ــت پیگی تح
می کنــد. فراهــم  آبزیــان  زیســتگاه های  نابــودی  زمینــه 

کــه  اســت  ســبز  ببــری  نــوع  از  فــارس  خلیــج  میگــوی 
صورتــی  میگــوی  بــه  مــردم  بیــن  آن  رنــگ  علــت  بــه 
میگــوی  ذخایــر  درصــد   7۴ گونــه  ایــن  اســت.  مشــهور 
و  طعــم  لحــاظ  بــه  و  می دهــد  تشــکیل  را  اســتان 
اســت. فــارس  خلیــج  میگــوی  بهتریــن  غذایــی  ارزش 

محــدوده  خلیج فــارس  در  امســال  میگــو  صیــد 
تشــکیل  بــا  و  شــد  آغــاز  مــرداد   ۱۲ از  بوشــهر  اســتان 
زمــان  بوشــهر  اســتان  شــیالت  در  صیــد  کمیتــه 
اســت. شــده  تعییــن  مــاه  شــهریور   ۲۶ آن  پایــان 

ــهربه  ــتان بوش ــهریور در اس ــو از ۲۶ ش ــد میگ ــت صی ممنوعی
ــیما  ــدا و س ــزاری ص ــل از خبرگ ــار و نق ــریه دریاکن ــزارش نش گ
مرکــز بوشــهر، معــاون صیــاد و بنــادر ماهیگیــری شــیالت 
اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه ســاعت ۲۴ پنجشــنبه ۲۵ 

ما یک بار دیگر به ضرس قاطع از البالی همین 
ستون اعالم می کنیم افرادی که از فن آوری های 
نوین در راستای خدمت رسانی به اموات پیشقدم 
هستند انسان های شریف و درستی هستند و جا 

دارد کماکان سبد کاال و یارانه دریافت کنند!
ما که راضی هستیم از شیر مادر حالل تر... چون 
اموات دستشان از دنیا کوتاه است و این نامردی 
است که فقط ما از تکنولوژی های نوین بهره مند 
باشیم. باور کنید امسال من و عمو سیفی) سرایدار 
مفخم مدرسه مان( قصد داشتیم از پایان نامه هایی 
که در این راستا باشند حمایت کنیم ولی خدا وکیلی 
با این چندر غاز افزایش حقوق [ که نیمی از آن هم 
دوباره به چاه ویل بیمه طالیی جاری شد،] امورات 
خودمان هم قاچاقی می گذرد؛ فلذا فعاًل این قضیه 
منتفی است. اما تکنولوژی دوباره در خدمت اموات 
قرار گرفت. هر چند این داستان مسبوق به سابقه 

است و ما قباًل هم از سنگ قبر و تابوت دیجیتال مطلب 
نوشته بودیم ولی موارد قبلی مربوط به اموات آن طرف 
آب بودند و نسخه جدید سنگ قبر هوشمند، بومی 
سازی شده است که با فرهنگ آریایی ما همخوانی 

دارد.  اصل خبر مربوط به دنیای اموات...
»یعقوب پورحیاوی مخترع 17 ساله بوشهری سنگ 
شیشه  از  قبر  سنگ  این  ساخت.  هوشمند  قبر 
سیستم  دارای  و  است  شده  ساخته  پالستیک 
روشنایی، سیستم صوتی و سیستم شستشو است. 
این سنگ قبر زمانی که کسی کنار آن می نشیند به 
صورت هوشمند روشن می شود و عملیات شستشو را 
نیز به صورت خودکار انجام می دهد. سیستم صوتی 
این سنگ قبر نیز هوشمند است و صدای صوت قرآن 
عبدالباسط و همچنین شروه پخش می کند. وی در 
ارتباط با هزینه های ساخت هر سنگ قبر گفت: ۲ 
میلیون تومان برای ساخت یک سنگ قبر هوشمند 
هزینه می شود که امیدواریم با حمایت مسئوالن شاهد 

تجاری شدن آن باشیم.« به نقل از جراید 
ها  طرح  این  از  ممکن  مغرض  ای  عده  چند  هر 
استقبال نکنند و با بیان مسائل انحرافی اصل کار را زیر 

سوال ببرند. 
هنوز تجاری سازی این سنگ شروع نشده شاعری 
کژاندیش در این خصوص چنین سروده:» ای آنکه 
خیلی  دستت؛  [قربون  ما  برای  نمودی  سنگ  فکر 
آقایی؛ دمت گرم؛ ولی شرمنده] ما مدتی است فاتحه 

خویش خوانده ایم / تاخیر مرگ ما فقرا بهر سنگ 
نیست . . . دیریست ز بی کفنی زنده ایم ما!«

 ولی در هر صورت کار صواب و صالح مورد تائید 
همگان است. از آنجایی هم که حضرت ملک الموت 
هم با هیچ کس شوخی ندارد و از درویش ستیهنده 
گرفته تا میلیاردر یارانه گیرنده را با یک چشم نگاه 
می کند، ما نیز به صورت درهم و یک دست کنار به 
همه آحاد جامعه می اندیشیم فلذا چند پیشنهاد 

کلی ارائه می کنیم:
الف( توجه به دنیای شعر: ما ایرانی ها عاشق شعر 
و شاعری و هنر هستیم. پیشنهاد می شود بعد از 
نشستن در کنار این سنگ قبر، چهار بیت شعر هم 
به صورت خودکار پخش شود مثل » خوش آمدی به 
مزارم . . . بخوان فاتحه تا کنی شادم« یا »لب بگشا 

که میدهد لعل لبت به مرده جان« و امثالهم 
که  پیشنهاد می شود حاال  افراد:  از  پذیرایی  ب( 
دوستان در کار بومی سازی هستند، یک سیستمی 
هم طراحی کنند که این سنگ قبر با نشستن فرد 
در کنار آن با یک ظرف خرما یا میوه و شیرینی از 

مهمانان پذیرایی کند؛ البته بعد از خواندن فاتحه! 
ج( پیش فروش: با عنایت به حسینقلی خانی بودن 
بازار ارز و واردات و ... و قیمت پایه دو میلیون تومان 
نیز در دستور کار  اگر پیش فروش این سنگ ها 
دوستان قرار بگیرد بد نیست. در ضمن پیشنهاد می 
شود به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر مبلغی نیز 

به عنوان »قبرانه« پرداخت شود! ثواب دارد...

مصاحبه

مراسم رونمایی از »دانشنامه شهدای روحانی استان بوشهر« برگزار شد.

مراسم رونمایی از »دانشنامه شهدای روحانی 
حجت االسالم  حضور  با  بوشهر«  استان 
تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی،  والمسلمین 

اسالمی در روز پنجشبه 18 شهریور 1400 در 
بوشهر برگزار شد.

رونمایی از 21 عنوان کتاب »شهدای روحانی 
استان بوشهر« با موضوع  زندگینامه، وصیتنامه 
و خاطرات 21 شهید روحانی استان بوشهر با 
قمی،  والمسلمین  حجت االسالم  سخنرانی 
حجت  اسالمی؛  تبلیغات  سازمان  رئیس 
االسالم طاهری، مدیر کل تبلیغات اسالمی 
بوشهر، جمعی از مسئولین فرهنگی و دینی 
دانشنامه  نویسنده  رئیسی،  و صالحه  استان 

شهدای روحانی استان بوشهر برگزار شد.
با  قمی،  االسالم  حجت  مراسم،  این  در 
فرهنگ  ترویج  در  روحانیون  نقش  تبیین 
استکبارستیزی و مبارزه با استعمار، تاکید کرد: 
نگارش کتاب شهدای روحانی استان بوشهر 

کار قابل تقدیر و ارزشمندی است که می تواند 
الگوی سایر استان ها برای توجه به این موضوع 

قرار بگیرد.
عناوین 21 کتاب شهدای روحانی استان به شرح 

زیر است:
1. قاموسی از جنس جان/ شهید محمدجواد 

بنافی
2. صبور در برابر طوفان/ شهید ابوتراب عاشوری

3. عبور بی تردید/ شهید اکبر خوشابی
غالمحسین  شهید  تاریخ/  همیشه  زنده   .4

شورکی
علی  شهید  دارد/  را  تو  عباس  عطر  خاک   .5

اسماعیلی
6. میثاق خون/ شهید صادق گنجی

7. زیر تابش خورشید/ شهید امان الله ذوالفقاری

عبدالمجید  شهید  ایمان/  تنومند  درخت   .8
دانش پژوه

9. درهای انتظار/ شهید مرتضی جمالی
10. رو به کعبه شفا/ شهید محمد علی حمزوی
11. در جوار رضوان/ شهید سیدیحیی مهدیان

12. چراغ در دست/ شهید حسن وردیانی

13. اسطوره بالتدگی و عروج/ شهید قاسم 
گرگین

14. ایمان سرخ/ شهید محمد حیدری

15. بر بال خیال/ شهید اسماعیل رستمی
شهید  اخالص/  قله  بلندای  بر   .16

محمدعلی ذبیحی
حسن  شهید  بهشت/  بنام  ای  بهانه   .17

شهابی
18. پیشانی بر خاک سجود/ شهید سیدتقی 

بحرانی
19. جاده ای تا وصال/ شهید عبدالحمید 

حسینی
20. از بام ملکوت/ شهید جمشید رستمی
21. انارستان معرفت/ شهید علی محسنی

دانشنامه  از  رونمایی  است  ذکر  قابل 
شهدای روحانی استان بوشهر همزمان 
و  مقاومت  گردشگری  مرکز  افتتاح  با 

استکبارستیزی استان بوشهر برگزار شد.

ــان می رســد گفــت: فعــاالن  ــه پای شــهریور صیــد میگــو ب
ــو  ــد میگ ــژه صی ــادی وی ــزات صی ــد تجهی ــوزه بای ــن ح ای
کننــد. منتقــل  ســاحل  بــه  و  تخلیــه  شــناور ها  از  را 

صیــد  شــدن  ممنــوع  بــه  اشــاره  بــا  حیــدری  بهــزاد 
خلیج فــارس  آب هــای  در  شــهریور   ۲۶ از  میگــو 
مجمــوع  کــرد:  بیــان  بوشــهر  اســتان  محــدوده 
زمــان صیــد میگــو در اســتان امســال ۴۴ روز اســت.

ــن  ــزار و 7۰۰ ت ــون ه ــا کن ــادان ت ــه صی ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــزان صی ــترین می ــزود: بیش ــد اف ــرده ان ــد ک ــو صی میگ
میگــو در آب هــای اطــراف بنــدر بوشــهر و کمتریــن میــزان 
صیــد میگــو در آب هــای بنــدر کنــگان ثبــت شــده اســت.

حیــدری گفــت: بــرای حفــظ ذخایــر آبزیــان و جلوگیری از 
وارد شــدن خســارت به زیســتگاه ماهیــان در خلیج فارس، 
ــوز  ــال مج ــت و امس ــوع اس ــتی ممن ــا کش ــو ب ــد میگ صی
شــد. صــادر  قایــق  و  لنــج  فرونــد   ۸۴۶ بــرای  صیــد 

خلیج فــارس  زی  کــف  آبزیــان  از  میگــو  افــزود:  وی 
ــام  ــف روب انج ــا ک ــرال ی ــه روش ت ــد آن ب ــه صی ــت ک اس
ــرال در طــول ســال  ــه اینکــه صیــد ت ــا توجــه ب می شــود ب
ممنــوع اســت پــس از پایــان صیــد میگــو، صیــد بــه 
ــت  ــان تح ــود و متخلف ــوب می ش ــرم محس ــرال ج روش ت
پیگیــری قضایــی قــرار می گیــرد، چــون صیــد تــرال 
ــد. ــم می کن ــان فراه ــتگاه های آبزی ــودی زیس ــه ناب زمین

میگــوی خلیــج فــارس از نــوع ببــری ســبز اســت کــه 
بــه میگــوی صورتــی  بــه علــت رنــگ آن بیــن مــردم 
ــوی  ــر میگ ــد ذخای ــه 7۴ درص ــن گون ــت. ای ــهور اس مش
و  طعــم  لحــاظ  بــه  و  می دهــد  تشــکیل  را  اســتان 
ارزش غذایــی بهتریــن میگــوی خلیــج فــارس اســت.

به قلم :
وحید حاج سعیدی 

)روزنامه نگار و طنزپرداز (

به ترکیب جمعیت  با توجه  استان بوشهر 
فعال دانشجویی و  دارا بودن اساتید سرآمد  
درتدریس و با توجه به وجود مراکز آموزشی 
یکی  استان  سطح  در  متعدد  پژوهشی  و 
وبه  تولید  برای  را  شرایط  ترین  مناسب  از 
کارگیری ایده های فعال و اثر بخش از طریق 
مراکز دانشگاهی، پارک های علم و فناوری 
باشد.  نوآوری و خالقیت دارا می  و مراکز 
ایده هایی که با توجه به موقعیت جغرافیایی 
استان بوشهر می تواند مواد اولیه مناسب 
و مقرون بصرفه را از طریق ارتباط با خلیج 
فارس ،پاالیشگاه های مواد شیمیایی و یا 
ارتباط موثر با صنایع و محصوالت  کارآمد 
 ، دانشجویان  برای  کشاورزی  حوزه  در 
دوستداران و فعاالن عرصه علم و پژوهش 
که  کسانی  از  یکی  آورد.  فراهم  آسانی  به 
سالها در حوزه پژوهش و تدریس فعال بوده 
و فعالیت های فراوانی را در راه خدمت به 
کشور و استان بوشهر انجام داده سر کار 
خانم دکتر زینب نیک فرجام بوده است . 

در ادامه مصاحبه ای را با ایشان می خوانید:
را  خودتان  لطفا  صحبت  ابتدای  1-در 

معرفی کنید؟
با نام و یاد خداوند مهربان، با سالم و و عرض 
خداقوت به شما و آرزوی سالمتی همه ی 
خوانندگان نشریه ی شما؛ بنده زینب نیک 
فرجام هستم دانش آموخته دکترای شیمی 
)گرایش شیمی فیزیک(، افتخار داشتم به 
مدت ده سال در دانشگاه فنی و حرفه ای 
پژوهش،  واحد  مسئول  جایگاه  در  استان 
خدمت  در  صنعت  با  ارتباط  و  کارآفرینی 
دانشجویان و اساتید گرامی باشم؛ در حال 
و  شیمی  دبیر  عنوان  به  مفتخر  نیز  حاضر 
مدرس گروه صنایع شیمیایی فعالیت شغلی 

و حرفه ای خودم رو ادامه می دهم.
٢-درباره طرح پژوهشی که برای اولین بار 
در استان عزیزمان بوشهر انجام دادید ، 

توضیحاتی بفرمایید؟
های  فعالیت  به  من  شخصی  ی  عالقه 
پژوهشی و تمایل من به کاربست اطالعات 
و تجربیات باعث شد تا همیشه دغدغه ی 
پژوهش،کارآفرینی و مطالعه تخصصی را به 
همراه داشته باشم. در این مسیر با همکاران 
فرهیخته ای در طرح های پژوهشی همکاری 
داشتم و تالشم بر این بوده تا عمدتا پروژه 
موضوعات  بر  تاکید  با  را  دانشجویی  های 
کاربردی همراهی کنم و طبعا عالقه، انرژی 
و انگیزه دانشجوهایی که با من همراه شدند 

نبوده  تاثیر  بی  ها  آن  نتیجه رسیدن  به  در 
که  دانشجویی  های  پروژه  از  است.یکی 
بسیار عالقمند به انجام آن شدیم و حاصل 
پژوهشی-  طرح  بود  گروهی  فعالیت  یک 
کارآفرینی به نام تولید کود آلژیالیزر با منشا 
که  بود  فارس  خلیج  دریایی  های  جلبک 
بنده در کنار استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر 
مجری  و  راهنما  استاد  بعنوان  زاده  وزیری 
دانشجو  مشارکت  و  همراهی  با  بودم  طرح 
یان مقطع کارشناسی مهندسی تکنولوژی 
صنایع شیمیایی )خانم ها  فائزه چمن ماه و 
زینب نوروزی( به سرانجام رسید . این کود در 

اصل بیوچاری است که منشا گیاهی داشته و 
با ایجاد خال تهیه شد.

3-  از مزایای این طرح پژوهشی ویژه برای 
ما بگویید؟ 

محصول تولید شده یک محصول منحصر به 
فرد است که از مزایای آن ،تولید کودی است 
که با توجه به مواد مغذی  موجود در آن از 
ایجاد بیماری هایی که منشا قارچ و باکتری 
دارند در گیاه جلوگیری کرده و در فرآیند رشد 
، تکثیر  و برداشت محصول  سالم تر موثر 
است . مواد مغذی خاک را بدلیل فرآیند تولید 
منحصر به فرد آن ،تامین می کند، بافت خاک 

را بهبود می بخشد و بدلیل ساختاری که دارد 
امکان مرطوب نگه داشتن رطوبت خاک و 
بهبود فرآیند آبیاری را فراهم می آورد.برای 
تهیه این محصول از جلبک های قرمز خلیج 
فارس استفاده شد که به وفور در ساحل یافت 
می شوند .همچنین با خالقیت پشتکار و 
نیاز  مورد  دستگاه  عزیز  دانشجویان  تالش 
هم طراحی و ساخته شد که می توانست تا 
حد ۸۰۰درجه سانتیگراد دمای فرآیند را باال 
نگه داشته و در مدت زمان بسیار اندک کود 

بیوچار با کیفیتی را تهیه نماید.
واحد  کدام  در  جالب  پژوهش  این   -4

تحقیقاتی استان انجام شده؟
داوری  و  مطالعات  انجام  از  پس  طرح  این 
در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج 

فارس بوشهر ثبت شد.  
5-  محصول تولید شده در چه صنایعی 

استفاده دارد ؟ 
با توجه به سهولت تهیه و کیفیت مطلوب 
زمین  و  ها  گلخانه  سطح  در  محصول  این 
های زراعی استان که مصرف زیادی دارند 
می تواند مورد استفاده قرار بگیرد همچنین 
بدلیل ویژگی های این محصول می تواند در 
مراکز پژوهشی دانشگاهی و جهاد کشاورزی 
مورد  آن  دیگر  کاربردهای  و  یابد  توسعه 

سنجش قرار بگیرد.
6- چه توصیه ای دارید برای عالقه مندان 

به انجام کارهای پژوهشی؟

من خودم را پژوهشگر نمی دانم و هنوز یک 
دانشجو در ابتدای الفبای یادگیری پژوهش 
می دانم که نیازمند به کسب دانش،تجربه 
مطمئنا  است.  بیشتر  مطالعات  و  ها 
سختی  به  واقف  پژوهش  به  عالقمندان 
ها و دشواری های این مسیر هستند اما 
امیدوارم با تعریف پژوهش های کاربردی و 
حمایت آن ها از سوی نهاد های مربوطه 
ارتباط متخصصین و صنعت بخوبی شکل 
بگیرد و گامی برای حل مشکالت صنعت 
هرچند اندک و آرام ولی پیوسته برداشته 

شود.
7- ضمن تشکر و قدردانی  به جهت 
مصاحبه،   این  در  ارزشمندتان  حضور 
شما  پایانی  کالم  شنیدن  منتظر 

هستیم؟
تشکر می کنم از شما که این فرصت را بنده 
دادید تا بعنوان نماینده یک تیم گزارش 
مختصری از فعالیت آن را خدمت شما و 
عالقمندان ارائه دهم. هیچ وقت نمیتوان 
یک پژوهش را به یک فرد منتسب کرد و 
تیم  از  که جزیی  داشتم  افتخار  نیز  بنده 
باشم و کسب تجربه کنم وظیفه ی خودم 
می دانم مجددا از راهنمایی های استاد 
ارجمند جناب آقای دکتر وزیری زاده عزیز 
و بزرگوار که مهربانانه و پدرانه با ما همراه 
بودند و تالش های شبانه روزی دانشجویان 
عزیزم هم قدردانی کنم. برای شما و همه 
دوستان آرزوی صحت سالمتی و موفقیت 

دارم.

مصاحبه با:                       
دکتر زینب نیک فرجام

به کوشش :
فاطمه نژاد حسینی   

)روزنامه نگار (

مدیر گمرگ گناوه دستگیر و بازداشت شد

حسن پور دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
بوشهر از دستگیری و بازداشت مدیر گمرگ گناوه 

خبر داد.
وی تصریح کرد: در تاریخ ۲۳شهریور ماه مدیر کل گمرک 
مالی  تخلفات  اتهام  به  قضایی  دستور  حسب  گناوه 
توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر و پس از تفهیم 
اتهام و صدور قرار تامین کیفری جهت انجام تحقیقات 
تکمیلی در اختیار اداره کل اطالعات استان بوشهر قرار 

گرفت.

نشست رؤسای ادارات تبلیغات اسالمی بوشهر برگزار شد
 به گزارش نشریه دریاکنار و نقل از روابط عمومی 
اداره کل تبلیغات اسالمی بوشهر، به منظور 
اهداف  بهتر  برای تحقق  برنامه ریزی مناسب 
سازمان  رئیس  سفر  دستاوردهای  تشریح  و 
تبلیغات اسالمی به این استان، نشست رؤسای 
شهریور ۱۴۰۰  اسالمی ۲۳  تبلیغات  ادارات 
در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسالمی 

بوشهر برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر در این نشست 
فرهنگی  طرح های  از  رونمایی  سخنانی  در 
ارزشمندی از جمله رونمایی از اساسنامه مجمع 
استان،  مساجد  جامع  سند  استان،  قرآنیان 
افتتاح طرح ملی رهیافت والیت و رونمایی از 
سایت تخصصی مداحی استان بوشهر با عنوان 
رئیس  حضور  مهم  دستاوردهای  از  »لبالب« 
سازمان تبلیغات اسالمی در استان عنوان کرد.
ادامه  در  طاهری  محمدرضا  حجت االسالم 
سخنان خود بر لزوم برنامه ریزی منسجم تر و 
دقیق تر در جهت تقویت و پیشبرد بهتر این 

برنامه ها در سطح استان تأکید کرد.
فرهنگی  طرح های  این  اجرای  داد:  ادامه  وی 
از  باید  استان  سطح   در  شده  رونمایی 

شهرستان ها آغاز شود و در این راستا آموزش مدیران 
اولویت های  از  یکی  شهرستانی  ادارات  کارکنان  و 

اداره کل در جهت تحقق بهتر این برنامه ها به شمار 
می رود.

آموزشی  و  پژوهشی  فرهنگی،  معاونت  سرپرست 
اداره کل تبلیغات اسالمی بوشهر در بخش دیگری 
این نشست اصالح ساختار سازمانی در راستای  از 

ارتقاء راندمان کاری را از طرح های ارزشمند این 
مجموعه در سطح استان عنوان کرد.

سامانه  افزود:  قادری  محمد  حجت االسالم 
ارتقاء  هدف  با  شهرستان ها  فرهنگی  ارزیابی 
تحولی  رشد فرهنگی در ۲۰ شاخه ی عرصه 
راه اندازی شده و مسیر رشد ادارات شهرستانی 
را به نمایش می گذارد و بستر خوبی برای ارزیابی 
ادارات تبلیغات اسالمی در سطح استان فراهم 

کرده است.
در بخش دیگری از این نشست، رؤسای ادارات 
تشریح  به  بوشهر  استان  اسالمی  تبلیغات 
دیدگاه ها و برنامه های خود پیرامون فراهم کردن 
زمینه های اجرای طرح های استانی در سطح 

شهرستان پرداختند.
حجت االسالم  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
هدایت  طرح  استانی  راهیار  ملومه،  رنجبر 
شبکه امامت استان گزارشی از جلسه برگزار 
شده منطقه ای »مهرواره اوج« که با شعار ارتقاء 
خدمت رسانی مساجد و با محوریت این مکان 
مقدس و با هدف ایجاد انگیزه در مساجد برای 
مسائل  حل  و  رسانی  خدمت  عرصه  به  ورود 

محله در استان فارس برگزار شد، ارائه داد.


