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دکتر  زهرا حسامی
 )مدرس دانشگاه(:

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با 
صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای مدافع سالمت، فرارسیدن 
میالد بانوی شکیبایی، استقامت و شجاعت حضرت زینب )س( و روز پرستار 

را تبریک گفت. این پیام به شرح زیر است:
»بسمه تعالی

پرستاران اسوه های عفت، صبر، عطوفت و متکی به خصایص نیک انسانی 
هستند که در شرایط طاقت فرسای کاری باروحیه ای برگرفته از ویژگی های 
حس  و  فداکاری  با  را  بیماران  آالم  شکیبایی  و  استقامت  بانوی  واالی 

انسان دوستی کاهش می دهند و امید به زندگی را به آنان بازمی گردانند.
امسال در شرایطی روز پرستار را گرامی می داریم که ویروس کرونا بهترین ها را 
در بیمارستان ها از ما گرفت، چه بسیار سپیدپوشانی که فراتر از کار پرستاری، 
با نثار جان خویش زندگی را به هم نوعان خود هدیه دادند و امروز به حق جای 

آنان خالی و تنها یاد و خاطراتشان باقی مانده است.
 این جانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای پرستار و مدافع سالمت، 
فرارسیدن میالد باسعادت پیام آور دشت کربال، حضرت زینب )س( و روز 
پرستار را به جامعه پرستاری استان بوشهر تبریک عرض نموده و از درگاه 

خداوند متعال سالمتی، بهروزی و توفیق روزافزون شمارا خواستارم.
دکتر سعید کشمیری

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

پیام تبریک روز پرستار

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

استاندار بوشهر :

تصویب اصالح ساختار بودجه 1400، تیرخالص به بودجه استان بوشهر است

ضمن  بوشهر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تبریک فرا رسیدن یلدای امسال، این رویداد باستانی 
کرد:  عنوان  زمین  ایران  مردمان  اصیل  فرهنگ  در 
خانواده ها طبق سنت دیرینه دور هم جمع می شوند تا 
بلندترین و تاریک ترین شب سال کوتاه تر شود اما این 
دور هم جمع شدن در واقع وفاق و همدلی برای غلبه بر 
سیاهی، تاریکی و سردی بوده: همان که امروز به شکل 

ویروس کرونا ظاهر شده است.
دور  کشیدن  خط  با  بیائیم  گفت:  کرمپور  فاطمه 
دورهمی شب یلدا، نتایج مصیبت بار و پر از پشیمانی 

را در شب های بعدی برای خود و عزیزانمان رقم نزنیم.
این مقام مسئول حفظ روند نزولی شمار مبتالیان و 
موارد بستری در استان را بسیار شکننده خواند و افزود: 
در صورت هر گونه کوتاهی در اجرای دستورالعمل های 
بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی یا برگزاری دورهمی 
های خانوادگی، این روند با اخالل مواجه شده و ممکن 
است بازگشت امواج شدیدتر این بیماری به استان در 

آینده نزدیک را شاهد باشیم.

این مقام مسئول وجود اجرای دستوالعمل ها فاصله 
گذاری اجتماعی، همچنان ایمن ترین جا، خانه است، 
افزود: شماری از هنرمندان استان در قالب کمپین » 
یلدای سالم«، اقدام به ساخت انیمیشن های کوتاه 
یک دقیقه ای و انتشار در فضای مجازی کرده اند تا با 
تشویق شهورندان به ماندن در خانه و پرهیز از دورهمی 

شب یلدا، قدمی در جهت یاری کادر درمان بردارند.
به  برای تشویق مردم  لزوم همراهی رسانه ها  به  وی 
اظهار  و  کرد  اشاره  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
داشت: تبلیغات رسانه ای در دنیای امروز تاثیر گذار 
بوده و می توان طیف گسترده ای از جمعیت را طریق 

رسانه ها تحت تاثیر قرار داد.
فاطمه کرمپور در پایان ضمن آرزوی سالمتی برای تمام 
مردم ایران و جهان وهمه ی کسانی که با این ویروس 
منحوس درگیر هستند، خاطرنشان کرد: این روزها 
سال  شب  بلندترین  های  دورهمی  کمین  در  کرونا 
نشسته تا قربانی بگیرد و داغ روی دل ها بگذارد پس 
اجازه ندهید سهم ما از شب یلدای امسال، قصه پر 

غصه دلتنگی های بعد و جای خالی عزیزانمان باشد. 
»دورهمی ها« را تعطیل کنید تا سال بعد همگی »دور 

هم« جمع باشند.

داس مرگ را میهمان یلدا نکنیم
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دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر گفت:  از ۱۰ شهرستان این استان ۹ شهرستان در وضعیت 
زرد و تنها شهرستان بوشهر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد.

�� رعایت شیوه های نامه های بهداشتی از سوی مردم باعث شده تا بستری های کرونایی در استان 
کاهش یابد و تعداد شهرستان های با وضعیت نارنجی نیز از ۴ به یک شهرستان کاهش یابد. �� 
ارزیابی ها نشان می دهد رعایت پروتکل بهداشتی در استان بیش از ۹۰ درصد است که ادامه رعایت 

پروتکل های بهداشتی از سوی مردم باعث بهبود بیشتر وضعیت کرونا در استان می شود.
�� دورهمی های شب یلدا می تواند وضعیت بهبود یافته کرونا در استان را تضعیف کرده و باعث افزایش 

تعداد مبتالیان شود.

بوشهر تنها شهرستان با وضعیت نارنجی کرونایی در استان

مقدمه: 
وقوع  جهانی،  بهداشت  سازمان  سال 1398  در   
ویروس کرونا را خبر داد و وضعیت اضطراری سالمت 
عمومی را اعالم کرد. این بیماری مسری، بزرگترین 
از زمان شیوع شدید سندروم حاد تنفسی  شیوع 
سارس بوده است و با احتمال ایجاد بیماری تنفسی 
شدید، به سرعت بر دولت ها و سیستم های بهداشت 
عمومی تأثیر گذاشته است. میلیون ها زندگی به طور 
قابل توجهی تغییر کرده و فرایند جهانی در حال انجام 
است. ویروس کرونا، یک بحران پزشکی عمومی را 
ایجاد کرده که نیازمند پاسخ اضطراری مناسب است. 
این ویروس به عنوان یک بیماری عفونی نوظهور برای 
اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. از جمله عالئم 
شایع این بیماری می توان به تب، سرفه وتنگی نفس 
اشاره کرد. به دلیل نداشتن واکسن، مداخالت غیر 
دارویی تنها راه پیشگیری از بیماری است که بطور 
روحی،  شرایط  بدن،  روزانه  عادات  گیری،  چشم 
قرار  تأثیر  را تحت  اقتصادی  و  اجتماعی  موقعیت 
میدهد.اقدامات بی سابقه ایی برای کند کردن و قطع 
انتقال ویروس کرونا انجام شده که زمان و فشار وارد 
شده بر سیستم های بهداشتی را کاهش میدهد، اما 
هزینه اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد. معیار های 
فاصله اجتماعی، بسته شدن مدارس و محیط های 
کاری، افراد را به چالش می کشد و منجر به مشکالت 
روان شناختی متعددی می شود که اثرات طوالنی 

مدتی برجای خواهد گذاشت.

«پیامد های روحی و روانی کرونا»
تلفن محل کار که زنگ می خورد ازآن سوی خط ، 
یکی از همکاران با صدایی ضعیف و ناتوان می گوید : 
» صبح که خواستم از جایم بلند شوم، تمام بدنم کرخ 
و دردناک بود، آن قدرکه نتوانستم از رخت خواب بلند 
شوم. نه آبریزش بینی دارم و نه حتی عطسه و سرفه 
. تنها احساس میکنم از یک کار سنگین به خانه 

بازگشته ام. فکر می کنم کرونا گرفته ام.خودم را در 
اتاقی قرنطینه کرده ام تا بروم وتست بدهم.«

بیشتر  گراییده،  سردی  به  رو  هوا  که  ها  روز  این 
شهروندان با اولین عالئم یک سرما خوردگی نگران 
می شوند که نکند کرونا گرفته باشند؟!تنها راه رهایی 
از این اضطراب این است که در مرحله اول برای تست 
مراجعه کنید. یک تجربه جهانی در مورد رویارویی با 

ویروس کرونا 
از  ها  تست  گرفتن  تعداد  هرچه  که  داده  نشان   
شهروندان بیشتر باشد، مهار این ببیماری آسان تر 
خواهد بود.گام بعدی در مهار اضطراب کرونا رعایت 
کامل پرتکل های بهداشتی است که متأسفانه بر 
طبق اخبار درصد رعایت آنها سیر نزولی دارد.»رعایت 
کمتراز 80 درصدی پرتکل های بهداشتی اثر بخشی 
الزم را ندارد. متأسفانه رعایت پرتکل ها به 42 درصد 
رسیده است و اگر فرد عالئم سرماخوردگی و آنفلونزا 
را داشته باشد، اول باید بگوییم که فرد به کرونا مبتال 
شده است، تااینکه خالفش ثابت شود. افرادی که 
عالئم بیماری دارند و بیماری خودرا مخفی می کنند،
 اگر آگاهانه این کار را انجام دهند مشمول جریمه 
برای  این هشدار ها  می شوند.« درست است که 
شهروندان اضطراب می آورند، اما اگر اضطراب به 

قدری باشد که بازدارنده غفلت ها شود، مانعی ندارد. 
اضطراب ابتالی کرونا زمانی فلج کننده است که 
بدون درایت و رعایت نکات بهداشتی، صرفا مارا به 

قهقرای افسردگی ومنفعل شدن بیندازد.

«اضطراب مخرب ناشی از ویروس کرونا»
اخبار بیماری و فوت، در کنار این واقعیت که بسیاری 
از افراد ممکن است تا دوهفته یا بیشتر نا قل ویروس 
باشندو حتی خودشان هم از آلودگی خودشان آگاه 
نباشند، موجب شده است تا ترس و استرس بسیاری 
شود.  انجام  ویروس  این  با  مواجهه  در  افراد  برای 
استرس به این دلیل به وجود می آید که ما آینده و 
زندگی خودمان یا عزیزانمان را در خطر می بینیم. 
اضطراب باعث می شود تا سطح لنفوسیت ها که 
نوعی از گلبول سفید هستند پایین بیاید. اضطراب 
و  شده  بدن  در  التهاب  افزایش  موجب  همچنین 
التهاب باعث فعالیت بیش از اندازه سیستم دفاعی و 
در نتیجه کم شدن توانایی بدن در مقابله با بیماری ها 

و ازجمله ویروس کرونا می شود.
 

«منابع عاطفی مردم رو به کاهش است»
فرد در بحران کرونایی،زیر فشار شدید رفتار کردن به 
شیوه ای عقالنی قرار می گیرد.او با توجه به شرایط  
بحرانی کرونا کم کم یاد می گیرد که درباره پدیده های 

اطرافش نه با قلب،که با مغز واکنش نشان دهد.
»تحریک  تفاوتی«،»دلزدگی«و  امر»بی  این  پیامد 
ناپذیری«تدریجی است. در این بحران،محرک های 
توجیه برانگیز زندگی،آن قدر زیاد می شوند که فرد 
نمی داند به کدام یک جواب دهد،فرد یاد می گیرد 
که دیگر نمی تواند برای هر آنچه می بیند،اشک بریزد 

و غمگین شود«

مدیریت تربیت آموزش و پژوهش 
پایگاه دریایی بوشهر

پیامدهای روحی و روانی کرونا

 تقدیر از فرشتگان لباس سفید
قلم در دستانم نا توان است. دوست دارم از تو بنویسم، از پرستار و دوران سخت مبارزه ...

کرونا مرا به دیاری دیگر برد؛ دیاری که دشت های سبز را به کویری خشک و بی آب تبدیل کرد. می خواستم به سفر بروم و تو در 
این راه دستم را گرفتی و در جاده های خزان یکه و تنها نگذاشتی، ویروس کرونا را عریان کرده زیر دستانت خرد کردی! من سوار 

بر ارابه ی مهر تو دوباره زندگی را یافتم. 
سوگند به مناجات درختان و تسبیح پرندگان قدردان زحماتت خواهم بود و بوسه بر دستان شفا بخش تو خواهم زد. می دانم که 

دستهای نوازشگرت مرهم تنفس من بود.
تو از لحظه ها و ثانیه ها حرف می زدی و من اسیر ویروس کوچک بودم. در شامگاه زندگی، تالءلو وجودت 
چشمانم را نوازش داد و همچون صاعقه لحظاتم را شکافت؛ بدرخش چون ستاره ای نورانی و با نور خود راه 
مبارزه با ویروس وحشتناک کرونا را نشانم بده . همیشه نام پر مهرت را زمزمه خواهم کرد؛ پرستار ... پرستار 

روزت مبارک
صغری دلداده بارانی؛ دبیر انجمن سالم

مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر گفت: مبلغ 
ماده  بند خ  از محل  اعتبار جدید  ریال  ۳۰۰میلیارد 
۳۳قانون برنامه ششم توسعه کشور به استان بوشهر 

اختصاص یافت.
جهانگیر دهقانی افزود: با پیگیری های به عمل آمده از 
طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران 
کشور، مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال اعتبار به منظور تامین 
بار مالی بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیالت 
بانکی بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزی که 
سر رسید آنان در بازه زمانی اول مهرماه 1396 تا 29 

اسفندماه 1399  قرار دارد تخصیص یافت تا پس از 
تصویب در کارگروه های شهرستانی مربوطه از طریق 

بانک های عامل مورد عمل قرار گیرد.
وی بیان کرد: در مراحل قبل مجموعا ۶۷۷ میلیارد 
ریال طی سه مرحله از همین محل به استان تخصیص 

یافته بود که به طور کامل جذب شد.
وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به سیل اخیر و در 
راستای جبران خسارات وارده و کمک به کشاورزان و 
دامداران، تخصیص و اعمال مبلغ مذکور کمک شایانی 

به بازتوانی آسیب دیدگان بخش کشاورزی کند.

اختصاص 300 میلیارد ریال برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه بخش کشاورزی
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سوز یلدا
دیشـب سـپهر ازم قـول گرفـت کـه امـروز دسـِت  ُپـر بـه خونـه برگـردم،  
مشـغله و گرفتـاری های این روزا هم باعث شـده زمـان رو فراموش کنم. 
بـرام عجیـب بود، چرا انقـدر این بچه اصرار میکنه کـه حتما خرید کنم.
صبـح کـه دم چهـار راه هـا بـرای فـروش اجناسـم از این ماشـین بـه اون 
ماشـین مـی رفتم تـا بلکه بتونم جنسـی بفروشـم، توی ماشـینای مدل  

بـاال آجیـل و میـوه دیدم یادم افتاد که امشـب شـب چله اسـت. هوا تاریک شـده و هنوز هیچی 
نفروختم.

مجبورم با ته مونده ی شـارژ گوشـیم زنگ بزنم خونه و به نسـرین بگم تلویزیون رو خاموش کنه 
تـا بچـه از میزها و تزئین های برنامه یلدایـی چیزی نبینه  و هوس نکنه.

خدا کنه وقتی میرم خونه خوابش برده باشه.
مهدیه  بهار    آذر  99

گفتم از عشق تو سرشارم،
کمی کوتاه بیا

گفت گر عشقی به نامم هست،
پس با ما بیا

گفتمش دیوانه جان،
دنیای من را باد برد

گفت گر عشقت منم،دنباِل این دنیا بیا
گفتمش خواهم نگاهت را،نکن از من دریغ
گفت پس دیگرچه خواهی؟بیکس و  تنها بیا
گفتمش رسواشدم از عشق تو،ای جاِن دل
گفت گر عاشق شدی،دیگر نترس،رسوا بیا

گفتمش یک بارهم کوتاه بیا ای دل ربا
گفت گر دل داده ای،تا آخرش شیدا بیا

گفتمش طاقت ندارم،پس وصالت کی رسد؟
گفت آرام ای غریبه،چون شب است فردا بیا

مژگان_سلیمی

رد چشمان تو در قاب نگاهم مانده
جاده با دلهره ای چشم ب راهم مانده

حال این پنجره را منظره ها می فهمند
اشک پنهان مرا خاطره ها می فهمند

کوچه دل تنگ و  دلم تنگ تراز روح قفس
پس کجایی که هوا سیرشداز هر چه نفس

آه را داد زدم ازسر شب تا به سحر
تا که خاموش شوددردل من داغ سفر

زهر دارد لب آغشته ب سرخی سکوت
درددارد تب ماسیده ب خاک برهوت

بغض آن واژه ی سردرگم افکار من است
غزلی گم شده در دفتر اشعار من است

کاش باران بزند غنچه ی احساس مرا
تر کند خاک ترک خورده ی حساس مرا
گرچه از حادثه ی عشق تو دلگیر شدم

بی صدا ناله ی یک گریه ی شب گیر شدم
می روم تا که فراموش کنم فاصله را
از دلم دور کنم تنگی این حوصله را

می روم غرق شوم در شب رویای تو باز
حل کنم مسئله را با سر سودای توباز

فرزانه_الله_یاری

تقابل
شده از درد دلت سنگ بکوبی بر سر 

دردسر هم نکند درد دلت را کمتر 
و فراری شوی از هر چه دلت می خواهد

نشود حال تو از حال کنونت بدتر
شده با وسوسه ی عشق گالویز شوی
جگرت خون بشود، عشق بماند ابتر

و روی بر در مسجد که مسلمان بشوی
اشهدت بر لب تو باشد و ذهنت کافر

شده با پای جنون تا ته دنیا بدوی
تا نفس تازه کنی،راه بگیری از سر

و ندانی که کجا راه شود بی راهه
هر چقدر راه روی هم نرسی تا آخر

شده با فکر زمین خوردن خود برخیزی
مثل یک کودک نو پا که ندارد مادر

و بترسی و بخندی و هویدا نکنی
که نمانده رمقی در بن و جان و پیکر
شده یک  عمر بگویند و تو باور بکنی

آنقدر شک بکنی تا که نماند باور
و رفاقت بکنی،معرفتت بیش از حد

تا که غفلت بکنی،نوش تنت یک خنجر
شده در محکمه ای  سخت ،تبانی بکنی

که خودت متهم و شاکی و عقلت داور
شده و می شود و بار دگر خواهد شد

تا هویدا بشود در صدفت یک گوهر
غزلی از: سیما_شید

پاییز
در ال به الی برگ های همچو شفق پاییز

باید برداشت و به آب سپرد، 
حرف های گفته شده از عاشقانه ها 

حرف هایی که دیگر باید در آب باران پوشاند 
که دیگر پاییز با تمام  عاشقانه هایش خاطره ای بیش 

نیست
بکوش تا سرمای زمستان

 که حاکی از خاطره هاست 
تو را برقعر آب نبرد بلکه بگذر بشوید  

آب خاطرات ناپایدار پاییزی را.

                                                        سیده فاطمه آزمون

نگران نباش یلدا
این جهنمی که پای دنیا می سوزد

به زودی خاموش می شود
وتو می توانی مانند گل نساء

استکانهایت را
در خاکسترش برق بیندازی

کنار همان رودی
که حاال تنها می تواند

در قلیان قهوه خانه ها به طغیان درآید
با من بیا

آنقدرها که فکر می کنی
دریا هراس انگیز نیست

گاهی یک کاسه ی آب کافی ست
تورا در لیست غرق شدگان بگذارند
 این روزها رد صدای تو کوتاه شده

ومن چه راحت دست دراز میکنم
تا تورا از تقویم بچینم

یلدا
فرسا_عمران

ماه کامل
حرف ها دارم ولی کو گوش های قابلی؟!

بر دل سنگ تو کی دارد تمنا حاصلی؟!
درد را باید که در خود حل کنی؛ دریای من!

کی؟! کجا؟! آسوده موجی در کنار ساحلی؟!
عمق می یابی پس از هر بار طوفانی شدن

شک نکن آرامشی داری اگر، دریا دلی
بی توقع باش؛ می خواهی نباشی  موج

این همه کوبیده در آخر ندارد منزلی

در خودت پنهان کن و با غیر از رازت مگو
خنده بر لب می زند هنگام غم، هر عاقلی

پای حرفت باش، عاشق باش اما بی نیاز
کی  تا  خویش  خدای  از  صبوری  در 

غافلی؟!
در دِل دریاچه کی تصویِر تو کامل شود؟!

بس کن این چشم انتظاری را، تو ماِه کاملی.

فاطمه فخری فخرآبادی

تصویر مضحکی است جهانم بدون تو
با اینکه تشنه اند لبانم بخون نو

با سایه ام بجای تو درگیر می شوم
وقتی که می زند بسر من جنون تو

مویت به یک اشاره دستت قیام کرد
تبدیل شد به لشکری از چین قشون تو

با کودتای مخملی و سرخ دامنت
چون شاه دربدر شده ام، سرنگون تو...

قدم خمیده تر شده افتاده تر شدم
کم مانده است تا بشوم واژگون تو

لبریز یادگاری و مخدوش مانده ام
بر سینه ی کتیبه ی در بیستون تو

از انعکاس چشم تو تبخیر می شوم 
تا قطره قطره قطره ببارم درون تو

می بوسمت عمیق که ثابت کنم هنوز
لبهام تشنه اند شدیدا بخون نو

ایرج انصاری فرد

چهـار  از  یکـی  انگـور 
اسـت  بهشـتی  میـوه 
کـه خداونـد در قـرآن 
آن  بـه  مرتبـه  یـازده 
اسـت. کـرده  اشـاره 

این میوه سر شار از ویتامین  های Cو BوA  می 
باشد. همچنین دارای مقداری منیزیم، کلسیم، 
آهن، فسفر، و پتاسیم است. انگور میوه ایست 
که سرشـار از انواع ویتامین ها و پروتئین اسـت 

که می تواند غذای کامل انسان باشد.
خواص انگور :

انگـور بـرای سـل، یبوسـت، بواسـیر سـیاه سـرفه 
اثـر شـفا بخـش دارد. انگـور غـذای خوبـی بـرای 
مبتالیان به اوره خون باال و اسید واسیدوزاست. 
آب انگـور تـازه بـرای کسـی کـه دچـار ورم کلیـه 
شـده مناسـب مـی باشـد،زیرا ادرار آور اسـت.  
آب انگوربـرای افـرادی کـه نارسـایی کبـدی دارنـد 
در  قنـد  ذخیـره  عمـل  چـون  می شـود.  توصیـه 
کبـد و دفـع صفـرا را تسـهیل می کنـد و کبـد را 
تقویـت می کنـد. انگـور برای کسـانی که مبتال به 
ورم مفاصـل، روماتیسـم، نقـرس و سـنگ کلیـه 
هسـتند نیز مفید اسـت. همچنین برای کسانی 

که دچار مسـمومیت، عوارض فشـار خون باال و 
سـوء هاضمه اختالالت پوسـتی، کورک، اگزما، و 
نفریـت ) ورم چرکیـن کلیـه ها( مفید می باشـد.

انگـور قرمـز از تصلـب شـرایین و انسـداد رگ هـا 
پیشـگیری می کنـد. بـه گفته پژوهشـگران غلیظ 
بـودن خـون، اکسیداسـیون سـریع کلسـترول، 
سـفت و سـخت شـدن رگ ها، علت اصلی بروز 
مشـکالت قلبـی و تصلـب شـرایین اسـت. کـه بـا 
کلسـترول  اکسیداسـیون  قرمـز  انگـور  خـوردن 
کاهـش مـی یابـد. و رگ هـای خونـی منبسـط 
می شـوند و خـون بـا سـرعت بیشـتری در بـدن 

جریـان مـی یابـد.
چند نکته در مورد مصرف زیاد انگور:

از  باشـد. بعـد  افـراد دیابتـی خـوب نمـی  بـرای 
خوردن انگور بالفاصله آب سرد ننوشید، انگوری 
که صبح خورده شود ذخیره بدن را زیاد می کند، 
وانگـوری ک درشـب خـورده شـود ذخائـر اضافـی 
در بـدن را می سـوزاند، همچنیـن خاصیـت ضـد 

عفونـی دارد.
طبع این میوه گرم و تر می باشد.

اشارات قرآنی وچند حدیث:
یـازده مرتبـه در قـرآن از انگـور گفته شـده، که در 
همـه ی ایـن آیـات از اهمیـت و خـواص آن بـرای 

بـدن سـخن به میـان آمده اسـت. 
آیه 266 سـوره مبارکه بقره، آیه 4 سـوره مبارکه 
رعد، آیه11سـوره مبارکه نحل، آیه31و32 سـوره 

مبارکه نبأ. 
پیامبـر گرامـی اسـالم)ص( فرمـوده انـد: بهتریـن 
انگـور  هـا  میـوه  بهتریـن  و  نـان  شـما  غـذای 
زیبـا  امـام علـی ) ع( در تعبیـری  باشـد.   مـی 
می فرمایند :انگـور هـم خورشـت، هم میـوه، هم 
غـذا، هـم شـیرینی اسـت، و همچنیـن فرمـوده 

انـد، کـه نـان را بـا انگـور میـل کنیـد.

                  انگور میوه بهشتی

استـاد  
حمیـدرضا  جعفری

طب سنتی

2

سالم :
ننه سرمام؛ بلندم من کمندم 
یخم ؛سردم؛ زرنگم و قشنگم 

منم یلدا ی عاشق؛ با دستان سپیدش
دارم میام  

بگم خرقه ی؛ پشمینه پوشین!
بخندینو؛برقصینو؛ بنوشین

رسیدم من؛  رسیدم من 
 سوار اسب، سمند؛ یال سپیدم

من آن بانوی زیبای رشید م
بیار ا ؛ساز خود را من رسیدم !

منم ننه سرما 
دو فرزند؛ نکو را من بزادم

یکی را ، نام نهادم  اهمِن  جان 
 و آن دیگر بشدی ؛بهمِن جان 

چهل دانه است؛ اهمن  جان زیبا 
و بیست دانه ست ؛بهمن جان  رعنا

به وقت اهمنم  ؛من سرد سردم  
شب یلدا میام ؛ دورت میگردم 

بخور هندونه، و مغز های شیرین
بخور ناردون؛ دلت نباشه غمگین 

بزن تفعل؛ به حافظ جان پاکم 
بخوان کالم عشق

 با شمس و
موالنای جانم 

بلندای سپیدم؛ نقره فام است

شب یلدا ی من؛ معشوقه نام است 
به وقت بهمنم؛ من سرد ترینم 

یخ و یخبند و زیر صفر ؛دینم
برو ای جان من 

باشا دعا گوی بهارت. ..
که من خشکانده بودم کودکت  در گاهوارت

ز سرمای سپید بهمن و چله ک
بپرهیز بپرهیز ........

یلدا تون بهشت 
یلدا تون هیوا 

یلدا تون قشنگترین شب دنیا 

پیرمـرد از جـوی بزرگی که کنـار مزرعه اش بود رد شـد 
جویی پر از خارهای تیز و چسـبنده، کمی اونطرف تر 
االغشـو بسـت با احتیاط از کنار گوجه های کوچک و 
بـی جون گذشـت، که پـاش روی اونا نیاد، آبو تقسـیم 
کـرد بـه قـول خودشـون آبو خـورد کـرد که بـه همه ی 
اون بـی زبونـا برسـه. بـا خودش گفـت این طفـکا پر از 
علـف هرز شـدن قوه شـونو علفـا میگیـرن، منم نمی 
تونم دسـت تنهـام ،باید چندتا کارگر بگیـرم ،به گوجه 

هـا نـگاه می کـرد کـه یاد سـال قبل افتـاد، کـه چقدر 
برای مزرعه ی گوجه زحمت کشـید و چه شـب هایی 
که دیر وقت نوبت آب اونا میشـد و پیرمرد با سـختی و 
بـا نور چراغ قوه یا گوشـی نوکیای سـاده اش خودشـو 
رسـونده بـود. تـا محصولـش تشـنه نمونـه، چنـد بـار 
شـب، توی همین جـوی پر از خـار زمین خـورده بود، 
یـک بـارم گوشـیش تـوی آب افتـاده بـود و ،،،،چقـدر 
پـول کارگـر داده بـود تـا علفاشـونو بزنـن و کلـی هـم 
پـول داده بـود تـا سـم آفت کش از شـهر بـراش بیارن، 
شـاید کمتـر کـرم و آفت به گوجـه ها بزنه و بهتر بشـن 
و حرفای همسـرش تو گوشـش بود که همیشه فصل 
کشـت بهش مـی گفت: تـو دیگه پیر شـدی ،بشـین 

تـوی خونـه، هرچـه پـول داری زیـر خـاک مـی کنی و 
چیـزی عایدت نمیشـه، ولی پیرمـرد هر سـال نا امید 
نشـده بود و کاشـته بود، یادش اومد سـال قبل وقتی 
محصولش به بار نشسـت و تصمیم به برداشت گرفت 
قیمـت اونقـدر سـر مزرعـه پایین بـود که بـراش صرف 
نکـرد، پول کارگـر و صندوق بده، البد شـد محصولش 
مجانی در اختیارهمسـایه بزاره. ،،،پیر مرد به سـختی 
بلنـد شـد به خودش گفت این شـغل آبـا و اجداد منه. 
اگه نکارم چکارکنم. آخه کار دیگه ای بلد نیستم ،پناه 

بر خدا شـاید امسـال. سـال ما باشـه ،،،
تقدیـم بـه کشـاورزان جنوب کرمان که بیشـتر سـالها 

اوضاعشـون ایـن گونه اسـت .

رسید ننه سرما

پیرمرد کشاورز

زهرا وجدانی

)قلم کهنه عشق(

زهرا امیر محمدی

داستان کوتاه

داستان کوتاه

سالیانی منتظر ماندم به پای نام دوست
دوری  حسرت  غم،  یک  کرده  دارم  غصه 

اوست
روزها شب کرده ام با خاطرات بودنش

 آرزویم درکنارش لذِت یک گفت و گوست
هر چه میجویم نمی یابم نشانی از رخش

خستم ام، اما دلم راضی به عمری جست و جوست
چهر ه خندان و قد مثل سروی داشتم

از مِن عاشق نمانده جز کمانی زیر پوست
فکر بودن با نگارم، روبه راهم میکند

 گر که عمری مانده باشد  دیدنش را آرزوست
علیرضا محمدی سرچشمه یی

هوشیار شو ای یار مسیحا سخنم 
با هر نفست رفته  به  معراج منم 
دل معتکف کوی تو کردم به سزا 
تا قبله کنی دل ،  بنمایی  وطنم 

من چنگ زنان طالب حاجات شوم 
گر شهره   و   رسوا   بکند پیرهنم 
ای شاه دلم از چه خموشی، بگو 

لشگر نکشی یار ، به تاراج تنم 
حاجت چه به کافور،اگر خاک رهت

تطهیر   نماید    بدنم   یا   کفنم 
از هجر رخت فرط جنون کشت مرا

سخت است تومردانه  بفهمی که زنم 
مینا_پاک _نیا

دلنوشته 

مجموعه رسـانه ورزش بوشـهر بار دیگر قصد دارد برگ زرین دیگری را ورق بزند 
و از بزرگی دیگر تجلیل بعمل آورد. رسانه ورزش بوشهر بزودی از مربی بازیکن 
ساز فوتبال بوشهر استاد بهرام )جالل( غریب زاده در مراسمی باشکوه و ماندگار 

تجلیل میکند.

از هفتـه اول لیـگ دو کشـور شـاگردان عبدالهـی مهمـان 
ملـی حفـاری اهـواز بودنـد و بـا ارائـه یک بـازی هدفمند و 
بـا برنامـه موفـق شـدند اهواز را با دسـت پُـر ترک کنند. و 

اولیـن امتیـاز را در گام نخسـت بدسـت آوردنـد.

به همت باشـگاه فرهنگی ورزشـی پیکان دواس بمناسـبت 
یـاد و خاطـره دو عزیـز ایـن محلـه و ایـن باشـگاه محمـد علـی 
برنا و علی بابایی بازی نمادینی در زمین چمن محله دواس 

برگـزار گردید.

رسانه ورزش بوشهر از مربی بازیکن ساز فوتبال 
بوشهر تجلیل می کند

 دست پُر شاگردان عبدالهی در گام نخست

بازی نمادین به مناسبت یاد و خاطره 
دو بزرگ ورزشی برگزار شد



نون و نمک هم خوردیم
Break bread with someone

معادل فارسی: نان و نمک همدیگه خوردیم، نمک گیر شدن
 

داستان: وقتی کسی به شخصی یا اشخاصی مدیون می شود یا به دلیل محبتی که دیده، نمی خواهد کار ناشایستی 
در حق آنها بکند، این ضرب المثل را به کار می برد و می گوید: من نمک گیرشان هستم.

 در زمان قدیم، قوانین خاصی درباره ی جوانمردی وجود داشت و به خصوص، احترام و پایبندی عیاران نسبت به 
قوانین جوانمردانه بیش تر بود. عیاران کسانی بودند که خودشان را مدافع حقوق مردم ضعیف می دانستند و از 
ثروتمندان می دزدیدند و به فقرا می  دادند. یکی از مشهورترین ماجراهای نمک گیر شدن، مربوط به یعقوب لیث 
صفاری است که از عیاران معروفی است که به حکومت رسید و در مقابله با خلفای ظالم عباسی، سلسله ی صفاریان 
را تأسیس کرد. در ابتدا؛ یعقوب که تحمل رنج و بدبختی مردم را نداشت، تصمیم گرفت که همراه برادران و دوستانش 

یک گروه عیاری تشکیل دهد.
 او که مرد باهوشی بود، خیلی زود گروه بزرگتری ساخت و بین مردم؛ مشهور شد. یک روز به یعقوب خبر دادند که درهم 
بن حسین حاکم شهرخزانه ی بزرگی دارد و جواهرات گرانبهایی را در آن نگهداری می ک ند. عیاران تصمیم گرفتند 
که شبانه به خزانه ی درهم بن حسین دستبرد بزنند. اول چند نفر رفتند و موقعیت خانه ی درهم را بررسی کردند و پس 
از آن که از مکان خزانه مطلع شدند، وسایلشان را برداشتند و شبانه راه افتادند. آنها آهسته از دیوار باال رفتند و بعد با احتیاط، دیوار خزانه را 

سوراخ کردند و داخل شدند.
 با وارد شدن به خزانه، نفس همه ی آنها بند آمد. جواهرات رنگارنگ، زیر نور چرا غهایی که همراه برده بودند، مثل ستاره می درخشیدند. با 
اشاره ی یعقوب، عیاران با عجله جواهرات را جمع کردند و داخل  کیسه های شان ریختند. یعقوب که گوشه ای ایستاده بود و به کار عیاران 
نظارت می ک رد، یکدفعه چشمش به سنگ درخشانی افتاد. سنگ را بلند کرد و زیر نور چراغ، به آن نگاه کرد. سنگ می درخشید ولی شبیه 
جواهرات دیگر نبود. سنگ را به دهانش گذاشت تا سختی آن را امتحان کند؛ ولی ناگهان سنگ را انداخت و به عیاران گفت: هرچه برداشته 

اید، دوباره سر جایش بگذارید.
 عیاران با تعجب به یعقوب نگاه کردند. اصال نمی توانستند بفهمند که چه اتفاقی افتاده است. یکی از عیاران پرسید: چرا باید پس از این همه 
زحمت و خطر، جواهرات را نبریم؟ یعقوب با ناراحتی به سنگ نمک اشاره کرد و گفت: این سنگ درخشان، سنگ نمک است. من به خیال 
اینکه جواهر است، آن را در دهان گذاشتم تا سختی اش را امتحان کنم. صدای آه عیاران بلند شد. یعقوب گفت: متوجه شدید؟ من نمک 

گیر شده ام. حاال که نمک درهم بن حسین را خورد ه ام، نمی توانم به مال او خیانت کنم!
 عیاران که خودشان به قانون عیاری نمک خوردن و نمک گیر شدن؛ اعتقاد داشتند، بدون پرسشی دیگر، کیسه هایشان را خالی کردند و از 
همان راهی که آمده بودند، بازگشتند. روز بعد، به درهم بن حسین خبر دادند که دزد وارد خزانه اش شده است. درهم با عجله به محل خزانه 
رفت. مسؤل خزانه جلو دوید و گفت: قربان نگاه کنید!دیوار خزانه را سواخ کرده اند واز آن جا وارد شده اند. درهم بن حسین با وحشت گفت: 

البد تمام جواهرات را دزدیده اند.
 خزانه دار گفت: »نه قربان! اتفاق عجیبی افتاده است! جواهرات را جابه جا کرده اند ولی هیچی نبرده اند! درهم با تعجب پرسید: هیچی! 

عجب حکایت عجیبی است
گفت: خبر سرقت دیشب، همه جا پیچیده است. درهم بن حسین هم اعالم کرده است که به دزدی که دیشب وارد خزانه اش شده است، 

امان می دهد؛ به شرط آن که بگوید چرا وارد خزانه شده ولی چیزی نبرده است.
 یعقوب لیث، آن شب تا صبح فکر کرد و عاقبت تصمیم گرفت که به دیدن درهم برود. درهم بن حسین در خانه اش نشسته بود که به او 
خبردادند که مردی آمده است و ادعا میکند که عیار است. درهم بالفاصله دستور داد که او را به داخل، راهنمایی کنند. یعقوب با احتیاط جلو 

رفت و گفت: من به خاطر قول شما که امان داده اید، به اینجا آمده ام.
درهم بن حسین لبخندی زد وگفت: بله! چون می خواستم بدانم که علت اتفاق عجیب دیشب چیست! چرا به خودتان زحمت دادید و وارد 

خزانه شدید ولی چیزی نبردید؟
یعقوب مستقیم به چشمان درهم نگاه کرد و گفت: چون نمک گیر شدم! در خزانه ی شما سنگ نمکی بود که من به اشتباه؛ به آن زبانزدم. 

درهم بن حسین با تعجب گفت: همین! یعقوب با مالمت به او نگاه کرد و گفت: برای ما نمک گیر شدن، مسئله ی مهمی است..
 ما اگر نان و نمک کسی را بخوریم، نمک گیرش می شویم و در حق او؛ خیانت نمی کنیم. درهم با حیرت به سخنان یعقوب لیث صفاری 
گوش کرد و بعد با تحسین او را که می رفت، نگاه کرد. اما این پایان ارتباط یعقوب و درهم نبود. وقتی درهم به حکومت سیستان رسید، فرمانده 

ی سپاهش را به یعقوب لیث سپرد و به این ترتیب، راه رسیدن یعقوب به حکومت، هموار شد.

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ضرب المثل های بوشهری
و  پریدن   Tengele . tengow تِنگو:  تِنگل 
جهیدن ، رقص و پای کوبی کودکان ، » تینگل 

تینگو « هم می گویند . 
ِجرنگ ظهر .  jrenge. Zohr : سرظهر ،  گرما 

گرم ظهر در تابستان .
ِچمَک . cemak : چوبدستی که هنگام راه رفتن 

در زیر بغل جای دهند. 
حُکال . hokal : قارچ

حِلنگا . helanga : آویزان ، آویخته ، »  یلنگا « 
هم می گویند.

واژگان  بوشهری

به کوشش:
حسین دریانورد
مدرس آیلتس 
و مکالمه زبان 
انگلیسی

به کوشش: 
عبدالحسین 

احمدی ریشهری

درآمدی بر گویش بوشهری

گرگ وقتی هار می شود یا چاه می افتد یا راه : آدم 
نابکار و ظالم و خبیث باالخره روزی گرفتار می شود .

گربه خاله پلنگِن : )گربه خاله پلنگ ( . در تشبیه  و 
کنایه – دو نفر بد را که از یک خانواده بوده – یا دوست 
و همکار باشند ، بدان مثال زنند. یعنی این هم مثل 

آن است ، همه شان مثل هم اند .

گدایی ننگ نبودی گنج بودی :  گدایی )تکدّی نمودن( 
اگر ننگ نداشت گنج بود. 
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عوارض  معرض  در  بیشتر  که  افرادی  به  ابتدا 
 19-COVID 19 هستند ، واکسیناسیون-COVID

ارائه می شود.
در انگلستان ، 2 نوع واکسن COVID-19 وجود دارد 
که پس از تأیید مورد استفاده قرار می گیرد. هر دوی آنها 
برای تأمین بهترین محافظت به 2 دوز نیاز دارند. ثابت 
شده است که هر دو در آزمایشات بالینی ایمن و موثر 
هستند.  یک گروه مستقل از کارشناسان توصیه کرده اند 
که NHS این واکسن ها را به افرادی که بیشتر در معرض 
ابتال به عفونت هستند و در صورت ابتال به عفونت جدی 
دچار می شوند ، ارائه دهد. این شامل افراد مسن در 
خانه های سالمندان و مراقبان بهداشت و مراقبت های 
اجتماعی در خط مقدم است. وقتی واکسن بیشتری در 
دسترس قرار گرفت ، واکسن ها در اسرع وقت به سایر 

افراد در معرض خطر ارائه می شوند. 
واکسنی که به شما ارائه می شود از جمله اولین واکسنی 
و  دارویی  مقررات  تنظیم  سازمان  توسط  که  است 
بهداشتی و درمانی )MHRA( به عنوان بی خطر و موثر 
تأیید می شود.  شما به تازگی اولین دوز خود را دریافت 
کرده اید و اکنون باید برای شرکت در قرار بعدی خود 

برنامه ریزی کنید.

اثرات جانبی
 مانند همه داروها ، واکسن ها نیز می توانند عوارض 
جانبی ایجاد کنند. بیشتر این موارد خفیف و کوتاه مدت 
است و همه به آن مبتال نمی شوند. حتی اگر بعد از دوز 
اول عالئمی داشته باشید ، باز هم نیاز به دوز دوم دارید. 

اگرچه ممکن است از دوز اول مقداری محافظت کنید 
، اما داشتن دوز دوم بهترین محافظت را در برابر ویروس 

ایجاد می کند. 
عوارض جانبی بسیار رایج عبارتند از: 

احساس درد و حساسیت شدید در بازویی که در آن تزریق 
کرده اید. این تقریبًا 1 تا 2 روز پس از واکسن بدترین 

حالت را دارد
 احساس خستگی 

سردرد
 درد عمومی ، یا آنفوالنزای خفیف مانند عالئم

 اگرچه احساس تب به مدت 2 تا 3 روز غیر معمول نیست 
، اما درجه حرارت باال غیر معمول است و ممکن است 
نشان دهد شما COVID-19 یا عفونت دیگری دارید. 
یک عارضه جانبی غیر معمول تورم غدد است. می توانید 
استراحت کنید و دوز طبیعی پاراستامول را مصرف کنید 
)به توصیه های موجود در بسته بندی توجه کنید( تا 
به شما کمک کند حالتان بهتر شود. این عالئم به طور 

معمول کمتر از یک هفته طول می کشد. 

آیا می توانید COVID-19 را از طریق واکسن بگیرید؟
 شما نمی توانید COVID-19 را از واکسن بگیرید اما 
از  قبل  تا  و  باشید  گرفته   19-COVID است ممکن 

انتصاب واکسن متوجه نشوید که عالئم آن چیست. 

مهمترین عالئم COVID-19 بروز اخیرًا هر یک از موارد 
زیر است: 

سرفه مداوم جدید 
یک دمای باال

 از دست دادن ، یا تغییر در حس طبیعی چشایی یا 
بویایی شما )آنوسمی(

 اگرچه یک یا دو روز پس از واکسیناسیون تب خفیف 
می تواند رخ دهد ، اما اگر عالئم COVID-19 دیگری 
دارید یا تب شما طوالنی تر است ، در خانه بمانید و ترتیب 

آزمایش دهید.
آیا بعد از انجام واکسن می توانید به فعالیت های عادی 

خود برگردید؟ 
شما باید بتوانید فعالیت هایی را که برای شما طبیعی 
است از سر بگیرید تا زمانی که احساس خوبی داشته 
باشد  شده  زخم  خصوص  به  شما  بازوی  اگر  باشید. 
دشوار  برای شما  بارسنگین  برداشتن  است  ممکن   ،

باشد. اگر احساس ناراحتی یا خستگی زیادی دارید 
باید استراحت کنید و از کار با ماشین آالت یا رانندگی 
خودداری کنید. بعد از واکسیناسیون باید از باردار شدن 

به مدت 2 ماه خودداری کنید.

کار بعدی چیه؟
 برنامه ریزی کنید تا در قرار مالقات دوم خود شرکت 
کنید. شما باید یک کارت سابقه داشته باشید که روی 
آن قرار بعدی قرار داده شده باشد ، برای قرار مالقات 
در زمان 21 یا 28 روز. داشتن هر دو دوز واکسن یکسان 

برای محافظت از شما مهم است.

اگر برای قرار بعدی خود خوب نیستید چه کاری باید 
انجام دهید؟

 اگر حال شما خوب نیست ، بهتر است تا زمان بهبودی 
صبر کنید تا واکسن خود را بزنید ، اما باید سعی کنید آن 
را در اسرع وقت انجام دهید. اگر خود منزوی هستید ، 
منتظر آزمایش COVID-19 هستید یا مطمئن نیستید 
که خوب و خوب هستید ، نباید در قرار واکسن شرکت 

کنید.

آیا واکسن از شما محافظت می کند؟
 نشان داده شده است که واکسن COVID-19 احتمال 
ابتال به بیماری COVID-19 را کاهش می دهد. هر 
واکسن در بیش از 20 هزار نفر در چندین کشور مختلف 

آزمایش شده و ایمن بودن آن نشان داده شده است. 
چند هفته طول می کشد تا بدن شما از واکسن محافظت 
کند؟ مانند همه داروها ، هیچ واکسنی کاماًل مثر نیست 
، بنابراین باید به اقدامات احتیاطی توصیه شده برای 
جلوگیری از عفونت ادامه دهید. برخی از افراد ممکن 
 19-COVID است با وجود انجام واکسیناسیون هنوز به

مبتال شوند ، اما این باید شدت کمتری داشته باشد.

اگر واکسن زده اید می توانید COVID-19 را به کسی 
بدهید؟ 

واکسن نمی تواند به شما عفونت COVID-19 دهد 
و یک دوره کامل احتمال بیماری جدی شما را کاهش 
می دهد. ما هنوز نمی دانیم که آیا مانع از انتقال و انتقال 
ویروس می شود یا خیر ، اما انتظار داریم که این خطر 
را کاهش دهد. بنابراین ، همچنان مهم است که برای 
محافظت از اطرافیان خود ، از راهنمایی های منطقه 

محلی خود پیروی کنید. 
برای محافظت از خود و خانواده ، دوستان و همکاران 

خود هنوز نیاز دارید: 
فاصله گیری اجتماعی را تمرین کنید 

ماسک صورت بزن
 دستان خود را با دقت و مرتب بشویید

  به قلم:   
خانم دکتر
 زهرا حسامی
 )مدرس دانشگاه(
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خوانندگان نشریه دریاکنار؛
ضمن آرزوی سالمتی در شرایط خاص 
کشور  مردمان  برای  کرونایی  فوق 
همچنین  و  اسالمی  ایران  عزیزمان 
آرزوی سالمتی و توان مضاعف برای 
و  بیمارستان ها  در  سالمت  مدافعان 
و  خودگذشتگی  با  که  درمانی  مراکز 
ایثار در این روزها حماسه آفرینی می 
کنند را دارم، شما را دعوت می کنیم 
به این قسمت از بخش ترین ها نشریه 
دریا کنار اختصاص به موضوع  پرستار 

با توجه به مناسبت روز والدت حضرت 
زینب )س( و روز پرستار.

نصیب  تنها  پرستاری  شغل  سعادت 
از افراد می شود که قدرت  آن دسته 
تحمل، بردباری و انگیزه بسیار باالیی 
دارند و بی شک در ضمیر پاک نیک 
از  و  داشته  جای  جامعه  فطرتان 
محبوبیت اجتماعی باالیی برخوردار 

خواهند شد.
والدت  و  پرستار  روز  مبارک  تقارن 
تقویم  در  کبری )س(  زینب  حضرت 

برای  افتخاری  نماد  اسالمی  ایران 
 . آید  می  حساب  به  کشور  پرستاران 
چرا که آن حضرت در دشت کربال با 
نمایش خیره انگیز از صبر و استقامت 
پیام عاشورا را زنده نگاه داشت و امروز 
پرستاران ایران اسالمی با تأسی از این 
الگوی بی بدیل، نمونه ای از صبر و 
جامعه  سالمت  نظام  مسیر  در  ایثار 

هستند.
ضمن تبریک روز پرستار به پرستاران 
کشور عزیزمان ایران اسالمی، پرستاران 

کشور  درمان  کادر  از  قشری  بعنوان 
خط  شکن نبرد با کرونا شده و ده ماهی 
برای حفظ سالمت جامعه  که  است 
ویروس  به  مبتال  هموطنان  جان  و 
کرونا با این بیماری مهلک و هزار رنگ 
می جنگد، نبردی سخت و سهمگین 
که پرستاران با قبول این وظیفه سنگین 
سپر بال شده اند. آنها این روزها با تمام 
توان پای کار ایستاده اند و مشقت ها و 
سختی ها را به جان می خرند. در چنین 
شرایطی ما باید بدانیم نیروهای خدوم 
رعایت  با  باید  و  خسته اند  پرستاری 
ماندن  خانه  در  با  و  بهداشتی  نکات 
ضمن یاری به پرستاران و کادر درمان 
به مبارزه با این بیماری منحوس شده 

برویم.
درمانی  کادر  از  قدردانی  پایان  در 
االخصوص پرستاران که از زمان شیوع 
در  را  زیادی  زحمات  کرونا  ویروس 
راستای بهبود وضعیت بیماران متحمل 
آینده  در  امیدواریم  و  داشته  شده اند 
ای نزدیک شاهد ریشه کن شدن این 

بیماری باشیم.

ترین ها                               

به کوشش:
مهندس   
مجتبی تن زاده

 بـه موجـب آیـه 4 سـوره مبارکـه نسـا: مهـر 
زنـان را در کمـال رضایـت بـه آنهـا بپردازید ، 
پـس اگـر چیـزي از مهـر خـود را از روي رضا 
و خوشـنودي به شـما بخشـیدند برخـوردار 
شـوید که شـما را حالل خواهد بـود. نتیجه 
اي کـه از ایـن آیـه شـریفه بدسـت مـی آید: 
این اسـت که اوال پرداخت مهریه زن توسـط 
مـرد بـه لحاظ امـر در کالم وحـي از واجبات 
اسـت. ثانیـًا فقـط در صورتـي کـه زن مهریـه خود 
را بـا رضایـت قلبـي و طیب خاطر بخشـید، تصـرف در آن بـراي زوج 

جایـز اسـت وااّل اگـر بـر اثـر اجبـار و فشـار و سـختي زندگي ناچـار به 
بخشـش مهریه شـد، مبناي شـرعي نداشـته و مرد مالك آن نخواهد 
شـد و تصـرف در آن مـال بـراي مـرد جایز نیسـت . بنا بـه نص صریح 
قانـون بـه مجـرد عقـد، زن مالـك مهـر مي شـود و مـي تواند هـر نوع 
تصرفـي کـه بخواهـد در آن بنمایـد. بنابرایـن مرد وظیفـه دارد مهریه 
همسـرش را بپـردازد واگـر نپرداخـت ، زن دو راه بـراي وصـول مهریه 
خـود دارد: اول مراجعـه بـه دفتـر خانـه ازدواجـي کـه نـکاح او در آن 

دفتـر به ثبت رسـیده اسـت .     
دوم : مراجعه به دادگاه و طرح دعوي مطالبه   

......   ادامه دارد

وظيفه زوج در پرداخت مهريه و
 طرق مطالبه آن از ناحيه زوجه

سحر ناصر بخت؛

دکترای حقوق 

بین الملل 

مدرس دانشگاه

حقوقی

پرستاران نمونه ای از صبر و ایثار در نظام سالمت جامعه

های  زیبایی  که  خداوندی  سپاس 
خلقتش را باعشق نثار بندگانش کرد.

الهی بساز و بنواز به مهر
را درون خود کشف کن  وآرامش  صلح 
وآن را چون هدیه ای ارزشمند به دیگران 

هدیه  کن.
ساده،  روش  سه  به  دوزی  رشتی  هنر 
و  شود  می  دوخته   معرق  و  برجسته 
کاربرد این هنر از دیر باز تاکنون شامل: 
سجاده،  زین،  فرش،پوشش  پرده، 
لباس،  کاله،  بزرگان،  مقابر  روکش 

رومیزی، روتختی است.
هنر قالبدوزی هنر دوختن ابریشم بروی 
پارچه ماهوت است نقوشی که در این 
هنر بکار می رود دونوع اند: ۱_ نقوشی 
که از قدیم وجود داشته وبصورت الگویی 

ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.
۲_ نقوشی ابتکاری که با نقوش قدیم 

مطابقت دارد.
بطور کلی نقشه های قالبدوزی به پنج 

دسته تقسیم می شود:
۱نقشه اقتباسی۲ نقشه ابتکارجدید۳ 
هندسی۵  قدیمی۴نقشه  آثار  نقشه 

نقشه سلیقه ای
در گیالن ترسیم نقوش قالبدوزی اغلب 
ذهنی بوده غالبًا از قدیم نسل به نسل 
منتقل شده است. سوزن دوزان موضوع 
های اجتماعی، سیاسی، فرهنگ عامه 
دینی واقتصادی را ابتدا طراحی ونقش 

پردازی وسپس قالبدوزی می کردند.
در هنر رشتی دوزی ۶ رنگ اصلی که به 

این ترتیب هستند:
قرمز/ نارنجی 

زرد/ سفید
قهوه ای/ طوسی

ارزشمند  هنر  این  هنوز  اینکه  امروزه 
اما  در بین مردم شناخته شده نیست 
می توان با کاربردی کردن آن این هنر 
بروی لباس، کیف،و......آن را به همگان 

شناساند.
دوزی،  سوزن  همانند،  دوزی  رشتی 
جمله  ازاین  هنرهایی  ودیگر  گلدوزی 
رشتی  چشمگیرهست،  و  زیبا  بسیار 
و  سنتی  های  رودوزی  از  یکی  دوزی، 
صنایع دستی شهررشت و استان گیالن 
است که درفهرست، آثارملی ایران وجزء 
که  هست  وناملموس  فرهنگی  میراث 
ناملموس  میراث  به  دیگر  درگفتگویی 
که خود دنیایی پررمز و راز دارد خواهیم 
باید  و  است  رسیده  ثبت  پرداخت.،به 
گفت که هنررشتی دوزی یک هنراصیل 
با قدمت وطرح ورنگ فراوان است که 
تا ۵۵۰ ق.م بازمی  قدمت آن به ۳۳۰ 
ترین  اززیباترین وکاربردی  گردد ویکی 

رودوزی ها محسوب می شود.
قالبدوزی رشته ای  که به رشتی دوزی 
از هنرهای اصیل  معروف است، یکی 
بانوان رشت می باشد، که در قدیم چون 
از ابریشم استفاده می شده، و به ابریشم 
گل می گفتند، به این هنر گلبند دوزی 

نیز می گویند.
زمان  به  دوزی  رشتی  هنر  قدمت 
حدود  یعنی  پازیریک،  فرش  پیدایش 

۳۵۰ سال قبل از میالد می رسد.
دوختن  هنر  قالبدوزی  کلی  طور  به 
ابریشم بر روی پارچه ماهوت می باشد.
بدین صورت که از تزیین پارچه ارزنده 
زمینه  روی  بر  رودوزی  طریق  از  ای 
پارچه بوسیله نخهای ابریشمی تزیین 
دوخته  زیبایی  های  گردد.ونقش  می 

می شود.
 گفته شده است که ارزش کار رشتی 
دوزی با فرش یکسان است و در دنیا هنر 

اول فرش و دوم رشتی دوزی است.
خاص  افراد  به  مربوط  بیشتر  هنر  این 
و اشراف زادگان بوده است و در لباس 

های آن ها استفاده می شده است.
این هنر زیبا و اصیل روبه فراموشی رفته 
آن  احیای  برای  که  است  امید  است، 

تالش شود.
فروز سیاه منصوری

دوزی  رشتی  به  که  رشت  قالبدوزی 
اصیل  هنرهای  از  است،یکی  معروف 
بانوان رشت می باشد، که در قدیم چون 
از ابریشم استفاده می شده، و به ابریشم 
گل می گفتند،به این هنر گلبند دوزی 

نیز می گویند.
زمان  به  دوزی  رشتی  هنر  قدمت 
حدود  پازیریک،یعنی  فرش  پیدایش 

۳۵۰ سال قبل از میالد می رسد.
دوختن  هنر  قالبدوزی  کلی  طور  به 
ابریشم بر روی پارچه ماهوت می باشد.
بدین صورت که از تزیین پارچه ارزنده 
زمینه  روی  بر  رودوزی  طریق  از  ای 
پارچه بوسیله نخهای ابریشمی تزیین 
دوخته  زیبایی  های  گردد.ونقش  می 

میشود.
 گفته شده است که ارزش کار رشتی 
دوزی با فرش یکسان است و در دنیا هنر 

اول فرش و دوم رشتی دوزی است.
خاص  افراد  به  مربوط  بیشتر  هنر  این 
و اشراف زادگان بوده است و در لباس 

های آن ها استفاده می شده است.
این هنر زیبا و اصیل روبه فراموشی رفته 
آن  احیای  برای  که  است  امید  است، 

تالش شود.

فروز سیاه منصوری

ملیله دوزی

معاون نظارت، بازرسـی سازمان صنعت، معدن 

و تجـارت اسـتان:  ��سـقف نـرخ عرضه سـیلندر 

گاز ۱۱ کیلویی در بوشـهر ۱۲ هزار تومان اسـت 

و شـهروندان در صورت مشـاهده گرانفروشـی، 

تخلـف را به سـامانه ۱۲۴ گـزارش کنند.

��اخیرا برخی از مراکز توزیع در بوشـهر سـیلندر 
گاز را بـه قیمـت ۲۰ هـزار تومـان عرضـه کردنـد 

و عامـالن توزیـع دلیـل تخلـف خـود را گرانـی و 

اضافـه وزن سـیلندرهای خـود نسـبت بـه دیگر 

سـیلندرها عنـوان کردند.

 نرخ سیلندر گاز در بوشهر اعالم شد

یـا  خـود  مسـکونی  ملـک  افـراد،  از  برخـی 
ملـک دیگـری را بـه نـام همسرشـان می کنند 
مشـکل  بـه  از  پـس  نیـز،  مـوارد  درپـاره ای  و 
مطـرح  و  زوجیـن  زناشـویی  روابـط  خـوردِن 
بازپس گیـری  بحـث  طـالق،  مسـئله  شـدن 
پیـش  هـم  همسـر  بـه  شـده  منتقـل  ملـک 
می آیـد. حـال بایـد دیـد قانـون در ایـن مـورد 

می گویـد؟ چـه 
در پاسـخ بایـد بیـان داشـت که به طـور کلی بعـد از وقوع هـر معامله ای 

اصـل بر صحیـح و معتبر بـودن آن معاملـه خواهد بود.
از سـوی دیگـر مالک تشـخیص صحـت هر معاملـه ای، زمـان انجام آن 
معامله اسـت، بـه عبارت دیگر چنانچـه در زمان انجـام معامله اهلیت و 
صالحیـت قانونـی کافی و الزم برای انجام معامله وجود نداشـته باشـد، 
ایـن امـکان وجـود خواهد داشـت تـا به اعتبـار و صحت معامله خدشـه 
وارد شـود؛ ولـو سـال هـا از تاریـخ انجام معامله گذشـته باشـد، بنابراین 
چنیـن امکانـی برای شـخص وجود نخواهد داشـت و نمی تـوان هنگام 

طـالق ملکـی  را کـه  به  نام همسـر بوده اسـت، بازپـس گرفت.

 آیا می  توان هنگام طالق ملکی  را که  به  نام  همسر کرده ایم، 
بازپس گرفت؟

امیرحسین 

حسین زاده

 لیسانس حقوق

حقوقی



داشتن  یا  و  آزاری  حیوان 
بحث  خانگی،  حیوان 
جنجالی است که تا مجلس 
از  هر  و  شده  کشیده  هم 
گاهی تب داغ این موضوع 

در جامعه باال می گیرد.
بهترین راه حل برای چنین 
موضوعاتی، نوشتن قوانین 
روشن و جامع می باشد که 
ورزی  غرض  هرگونه  از  دور 
بوده و عدالت و انسانیت را در 
جامعه مدنی به ارمغان آورد .

تلفن 1540،  اندازی  راه  با 
حیوان  تخلفات  توان  می 
آزاری را گزارش کرده تا با سرعت بیشتری نسبت به 
چنین رفتارهای هنجارشکنی برخورد قانونی کرد و 

همچنین خود مردم را ناظران جامعه قرار داد .
طبق دستورات اسالم: نگهداری سگ جایز بوده ولی 
نجس است همانند خون که نجس است اما سازمان 
انتقال خون وجود دارد و از خون ها نگهداری می شود 
پس متناسب با هر نیازی که داریم باید به درستی مورد 

استفاده قرار گیرند .
توانند  می  ها  سگ  بهداشتی:  دستورات  طبق 
بیماری های مشترکی را به انسان منتقل کنند که با 
کارت  و  شناسنامه  صدور  و  بهداشتی  اصول  رعایت 
سالمت توسط دکتر دامپزشک می توان از بروز چنین 

مواردی جلوگیری کرد .
طبق قوانین مجازات اسالمی: ایجاد هرگونه رعب و 
وحشت و آسیب زدن به دیگران و سدکردن مسیر و معابر 
جرم است که با وضع کردن قوانین مربوطه این مشکل 

نیز مرتفع می گردد.
طبق حقوق حیوانات: ایجاد درد و رنج در حیوانات 

جرم است و در صورت نگهداری حیوانات باید آموزش 
های الزم را دیده و شرایط زندگی را برای آنان فراهم 

کنند .
در ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسالمی آمده است: 
هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی 
برانگیزد که موجب هراس  او  به سوی  را  مانند سگ 
او گردد و آن شخص بمیرد یا مصدوم گردد، صاحب 
حیوان، مجرم است و به قصاص یا دیه محکوم می شود.
در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسالمی آمده است: 
اگر کسی، سگی را در قسمتی از خیابان )مانند پیاده 
رو( قرار دهد که مردم ) از روی ترس ( مجبور شوند از 
مکان ناامن دیگری )مانند خیابان( عبور کنند و در 
حین عبور صدمه ببینند، صاحب سگ، مجرم شناخته 

شده و مسئول جبران خسارات است.
اسالمی  مجازات  قانون   522 ماده   ۱ تبصره  در 
آمده است: نگهداری حیوانی که صاحبش، توانایی 
نگهداری و کنترل کردن آن را ندارد، در صورت بروز 
مقصر  حیوان  صاحب  دیگران،  به  آسیب  هرگونه 

شناخته می شود.
در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسالمی آمده است: 

اگر کسی حیوان شخص دیگری را تحریک کند و آن 
و  بوده  مقصر  برساند، خودش  آسیب  وی  به  حیوان 

صاحب حیوان، دارای مسئولیت نیست.
زمینه  در  کشورها  برخی  قوانین  به  نگاهی   

نگهداری حیوانات خانگی :
به  اقدام  بار  اولین  برای  : کسی که  در کشور هلند 
خرید حیوان خانگی می کند، باید دوره های تئوری و 
آموزش های عملی نگهداری از حیوان را بگذراند. در 
صورت خریدن حیوان خانگی، تا ده روز وقت دارد به 
یک دکتر دامپزشک جهت گرفتن کارت بهداشت و 

سالمت مراجعه کند.
خشن  سگ  نژادهای  از  نگهداری   : چین  کشور  در 
و  بوده  قانونی  غیر  دین،  گریت  شپرد،  ژرمن  مانند 
تمام سگ هایی که در شهر به دالیل مختلف نگهداری 
می شوند باید کمتر از 14 اینچ )35.5سانتری متر( قد 
داشته باشد . همچنین گردش سگ ها در شهر بین 

ساعات هفت صبح تا هفت شب ممنوع می باشد . 
در کشور انگلستان : مراکز فروش حیوانات خانگی، 
باید از مقامات محلی مجوز گرفته شود و طبق قانون، 
مقامات محلی بر مراکز آموزش و نگهداری حیوانات 

نظارت دائمی دارند .
در حین گردش سگ، باید تمام اصول ایمنی رعایت 
شود و در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، صاحب 
محکوم  جریمه  پرداخت  و  زندان  ماه   6 به  حیوان 
می شود و در صورتی که سگ به کسی آسیب برساند، 
صاحبش به 5 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم 
شده و اگر فردی که مورد حمله سگ قرار گرفته فوت 
کند، این مجازات به 14 سال زندان و جریمه نقدی 

ارتقاع پیدا می کند. 
به جوامع  تر  و نگاهی جامع  امید اصالح قوانین  به 

مدنی

اجرای قوانین انسانیت محور
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دکترای حرفه ایی 
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 و مدنی
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۱۰ قانون طالیی برای اینکه 
دوستی واقعی باشیم 
-------------------

ممکن  خوب  دوست  یک 
به  بیمارستان  در  است 
مالقاتتان بیاید و بگوید، “زود 
خوب شو” و برود. اما یک دوستی واقعی کنارتان می نشیند و 

می گوید، “تا زمانی که خوب شوی کنارت 
خواهم بود!”
۱(صداقت:

هر  تحت  است،  صادق  همیشه  واقعی  دوستی  _یک 
شرایطی که باشد.

حتی  بگویید  راست  همیشه  که  شماست  وظیفه  _این 
وقتی می دانید که حقیقت می تواند آسیب بزند و به قیمت 
دوستیتان تمام شود )که اگر ۹ اصل دیگر را رعایت کنید این 

اتفاق نخواهد افتاد(.
_هیچوقت چیزی را بدون اجازه برندارید، حتی اگر می دانید 
که دوستتان با این کار شما مشکلی نخواهد داشت. حتمًا 

اول اجازه بگیرید.
.۲ (اعتماد پذیری:

یک دوست واقعی کسی است که بتوانید به او اعتماد کنید.
اگر  و  بایستید  آن  سر  حتمًا  باید  می دهید  قولی  وقتی 
می دانید نمی توانید از عهده آن برآیید بهترین کار این است 
که صادق باشید و به دوستتان بگویید که نمی توانید قولتان 

را نگه دارید.
-اگر می گویید که در یک تاریخ و ساعت مشخص جایی 
خواهید بود یا کاری خواهید کرد، به هر قیمتی شده باید آن 

را انجام دهید.
.۳ احترام:

احترام  اعتقادات  و  اموال  زمان،  به  واقعی  دوستی  یک 
می گذارد.

• به زمان با تلف نکردن آن احترام می گذارد. سر قرارهای 
مالقات به موقع می آید و اگر احتمال تاخیر بود به دوست 

خود اطالع می دهد.
• به اموال با آسیب نرساندن به آن احترام می گذارد. با اموال 

و متعلقات دیگران با مراقبت و دوستی رفتار می کند.
• به اعتقادات با قضاوت نکردن آنها احترام می گذارد. اگر 
بدانید که دوستتان یکسری اعتقادات و اخالقیات خاص 
موافق  آنها  با  اگر  احترام می گذارید، حتی  آنها  به  دارد، 

نباشید.
.۴ دوست قبل از دیگران:

یعنی هیچکس را به دوستتان ترجیح ندهید. برنامه تان با 
دوستتان را فقط به خاطر اینکه از یک نفر خوشتان آمده، 

برهم نزنید.
اگر کسی که از او خوشتان آمده واقعًا برایتان مهم است، 
می توانید همیشه اول از دوستتان بپرسید و مطمئنًا او درک 

خواهد کرد.
.۵ عاری از خودپرستی:

یک دوست واقعی آرامش و راحتی خود را قربانی کرده و شما 
را جلوتر از خود قرار می دهد.

دوست واقعی خودخواهی ندارد و اگر بداند کاری که برای 
خودش منفعت مالی و مادی دارد در زندگی شما تاثیر منفی 

می گذارد، هرگز آن را انجام نمی دهد.
.۶ وفاداری:

دوست واقعی وقتی به او نیاز دارید در اختیار شماست. حتی 
وقتی از او چیزی نخواهید.

دوست واقعی هیچوقت کاری که موفقیت و خوشبختی شما 
را بر هم می زند را انجام نمی دهد.

.۷ صبر:
یک دوست واقعی با شما با صبوری رفتار می کند. وقتی 

اوضاع نیاز به زمان برای تغییر دارد درک کرده و حتی اگر 
بارها و بارها یک اشتباه را تکرار کنید درموردتان قضاوت بد 

نمی کند. البته تا زمانیکه برای بهتر شدن تالش کنید.
.۸ با هم بخندید، با هم گریه کنید

یک دوست واقعی دوستی نیست که رفیق روزهای خوب 
شما باشد. او در روزهای بد هم مثل روزهای خوب کنار 
او شما را در موفقیت های خودش هم سهیم  شماست. 

می کند.
.۹ انتقاد سازنده:

یک دوست واقعی از اینکه به شما بگوید چه کاری را اشتباه 
انجام می دهید نمی ترسد. اگر ببیند چیزی برای شما بد 
از مداخله کردن  اینکه راه اشتباهی را می روید،  یا  است 
واهمه ای ندارد. اما همیشه انتقادات خود را با توصیه هایی 

برای بهتر شدن شما همراه می کند.
جدیدت،  مالی  برنامه  این  “با  بگویید،  فقط  نباید  مثاًل، 
ورشکسته خواهی شد.” به او بگویید که چرا فکر می کنید 
برنامه مالی او با شکست مواجه خواهد شد. مثاًل بگویید، “تو 
می خواهی همه پولت را در چیزی غیرواقعی سرمایه گذاری 
کنید یا محصوالتی که می خواهی بخری تاریخ انقضا دارند و 
فکر نمیکنم بتوانی تا موعد مقرر ۱۰% از آنها را هم بفروشی.”

.۱۰ بخشش:
انسان  همه  دارد.  بخشیدن  توانایی  واقعی  دوست  یک 
هستند و همه انسانها دچار اشتباه می شوند. حتی ممکن 
است یک یا دو مورد از این قوانین طالیی را بشکنیم اما اگر 
بدانیم که خراب  کرده ایم و واقعًا پشیمانی خود را نشان دهیم 
و سعی کنیم جبران کنیم، یک دوست واقعی می تواند ما را 
ببخشد )فقط دقت کنید که سر یک موضوع مشابه دوباره 

اشتباه نکنید؛ زیرا بخشش هم محدودیت دارد.(
*دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن 

را بااختیار خود انتخاب کرده است.
»آلفونس کار«

دوست به جای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما 
باشد.

»پل نروال«
-دوست بدارید تا شما را دوست بدارند.

»سنت آگوستین«
را می  آنانکه  همیشه شما  اند :یکی  -دوستان دو گونه 
خندانند از ایشان خیری نخواهید دید.دیگر انکه عیب شما 

را می گوید و شما را به تفکر وامیدارند قدر ایشان را بدانید.
»ابوالعالد معری«

دوست صادق آنست که در غم و شادی ما شریک باشد 
،خوشبختی ما را دوبرابر کند و یک نیمه از رنجمان را بدوش 

کشد.
»بیکن«

*دوست خوب و نقش او در زندگی: »عارف شهدادی«
یکی از مهم ترین نیازهای زندگی ایجاد ارتباط با سائر انسان 
ها و همنشینی با دیگران است. برای اینکه به این نیاز خوب 

پاسخ داده شود، باید دوستانی از افراد نیک  داشته باشیم.
دوستان ما بخش مهمی از شخصیت ما را می آفرینند. 

شخصیت ما را از روی دوستان ما می شود گمان زد.
•        چرا دوستان می توانند چنین نقشی ایفا کنند ؟

•         سه دلیل اصلی دارد:
۱- اگر دوست عاقل و خردمند و خوب داشته باشیم ، عقل 
ما با عقل او جمع می شود و احتمال خطا را پایین می آورد .

۲ – یاران نیک آینه یکدیگرند، دوست اگر عیب و نقصی ببیند 
به شما خواهد گفت . دوستان عیب جوی یکدیگر نیستند 

؛بلکه مشفق یکدیگرند .
۳ – مهم ترین نقش دوستی ایجاد حریم امن است

زندگی اجتماعی توام با پاره ای از ترسها و سرکوب ها و 
مالحظات است که یک صورتک را بر ما الزام می کند که این 

صورتک گاهی کشیدنش طاقت فرسا است . دوست حریم 
امن است مثل خانه انسان است وقتی به کسی اطمینان می 
ورزیم و معتمد ماست رفته رفته این ترس ها و نقاب ها فرو 
می ریزد و خویشتن واقعی ماآشکار می شود و او مثل آینه در 
برابر ما ایستاده . بنابراین به این معنا مهمترین نقش دوست 
این نیست که به شما بگوید عیب تو این است ، مهم ترین 
نقش دوست این است که برای تو هست . و حریم امن برای 
تو فراهم می کند و تو در آن حریم عریان می شوی و در آینه 
وجود او می تابی و خودت را می بینی. و همین که معتمد و 

حامی است حق دوستی خودش را ادا کرده است .
•        چگونه این دوستی ایجاد کنیم ؟

دوستی تنها زمانی پیش می آید که ما احترامی عمیق برای 
حقوق ، نگرشها و احساسات دیگران قایل باشیم همانطور 
که برای خود قایلیم. باید دیگران را آنگونه که هستند ، پذیرا 
باشیم بی آنکه نیازها و انتظارات خود را به آنها تحمیل کنیم. 
هر انسانی باید به داشتن دیدگاه خویش از جهان مجاز 
باشد. دوستی بازتاب احترام عمیق برای ارزش انسانهاست. 
دوستی به ما می گوید که دیگران تنها به این دلیل وجود 
ندارند که نیازهایمان را برآورند و زندگی ما را سرشار سازند. 
آنان نیز زندگی و نیازهایی دارند که باید تحقق یابند. در 
دوستی هر فرد حضور دیگری را تایید می کند و تمامیت او را 
تقویت می نماید. در رفتار هایش تالش می کند نشان دهد 

که او را محترم می شمارد و تحسینش می کند.
عدم  حجب،  گیرد.  نمی  پایه  پیوندی  هیچ  ضعف  در 
اطمینان، ترس از خطر کردن، ما را از کنار هم بودن محروم 
می سازد. پیوندها به شجاعت ، به بیان و به تعهد نیازمندند. 
در روابط انسانی گریزی از مشکالت نیست. پیوندی که 
کامل و سراسر امن، شاد و محکم باشد وجود ندارد. به دلیل 
جوهره پیوند که همیشه دو یا چند نفر را شامل می شود 
همواره اختالفاتی وجود دارد. که برخی از این اختالفات در 
زمان حال غیر قابل حل اند، اما در طول زمان می توان برآنها  
فایق آمد. گروهی نیز برای همیشه حل ناشده باقی می 
مانند. برای رویارویی با آنچه از راه می رسد به شجاعت و درک 
” این نیز بگذرد ” نیاز داریم. ما برای زیستن در کنار یکدیگر 
به شجاعت نیاز داریم. این در دست ماست که چگونه به 

پیوندها و دوستی هایمان فرصت شکوفا شدن ببخشیم.
-------

با مرور آنچه اندیشمندان در خصوص مهارت در انتخاب 
دوست خوب و واقعی گفته اند و آنچه منتشر شده است 

چنین نتیجه می گیریم 
که اقناع این نیاز حتمی بشر  ، باید اصولی و ضابطه مند 
باشد ، باید به خیر و صالح فرد ختم شود ، باید باعث رشد 

فردی و اجتماعی شود ، 
و مهارت درمانی می تواند به کمک این نیاز بشری بشتابد 
، هم مهار آموزی می تواند باعث  انتخاب دوستان خوب 
مهارتی شود و هم دوستی و دوستان می تواند در ترویج 
و مهارت آموزی کمک کنند ، و این دو می توانند رابطه ی 

متقابل داشته باشند 
-----

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
-تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

/اجزای وجود من همه دوست گرفت
-نامیست ز من بر من و باقی همه اوست

»نجم الدین رازی«
کم کن مالمتم که مرا اختیار نیست

-کاین دل ز دوست به فرمان نمی رود
/گر بی تو در بهشت مرا دعوتی کنند

-گویم که این ضعیف به زندان نمی رود
»همام تبریزی«

مهارت آموزی و رابطه ی آن با »آیین دوست یابی و نگهداشت دوست«

 به قلم :

  دکتر لیراوی
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و  برق  کارشناسی  مدرک  با  صفوی  محمد  سید   
فرستنده  در  فعالیت  سابقه  سال  و ۲۲  مخابرات 
رادیویی صدا و سیمای مرکز بوشهر موفق به طراحی 

و ساخت فرستنده رادیویی سیار شد.
برقراری  را  دستگاه  این  طراحی  از  هدف  وی   🔻
در   AM باند  آنتن  روی  بر  رادیو  صدای  انتشار  و 
مواقع اضطراری و بحران عنوان کرد که در هنگام 
می توان  زلزله  و  سیل  جنگ،  مانند  بحران هایی 

صدای AM را بر روی آنتن داشت.
�� این پژوهشگر افزود: فرستنده به صورتی طراحی 
شده که در صورت از دست دادن زیر ساخت های 

موج  صدای  ارسال  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت 

استودیو  و  ثابت  فرستنده های  قبیل  از  متوسط 
پخش، می توان از آن برای برقراری صدای رادیو و 

پخش آن در یک منطقه استفاده کرد.
�� وی یکی دیگر از ویژگی های این فرستنده را که به 
راحتی قابلیت جابه جایی دارد، داشتن آنتن سیار بر 
خالف فرستنده های ثابت دانست و افزود: منطقه 

تحت پوشش نیز به شعاع ۳ کیلومتر است.
�� در هفدهمین اجالس فناوری رسانه که آذر امسال 
خارجی  و  داخلی  طرح  میان ۱۱۲  از  شد  برگزار 
ایده  و  طرح  بهترین  صفوی  آقای  ملی،  رسانه 

خالقانه را کسب کرد.

اسـتاندار بوشـهر بـا اشـاره بـه اینکـه تصویـب 
اصـالح سـاختار الیحـه بودجـه 1400 بـه ضـرر 
بـا تصویـب  اسـت گفـت:  اسـتان ها  از  برخـی 
اصـالح سـاختار الیحـه بودجـه تیرخـالص بـه 
می شـود. محسـوب  بوشـهر  اسـتان  اعتبـارات 
عبدالکریم گراوند در نشسـت بررسی پروژه های 
عمرانی اسـتان بوشـهر با تاکید بر بهره جسـتن 
مدیـران از ظرفیت اعتباری ملی برای تسـریع در 
تکمیـل پروژه هـای عمرانـی اظهـار داشـت: 80 
درصد اعتبارات عمرانـی در اختیار وزارتخانه ها و 
سـازمان ها در مرکز کشـور قرار دارد که الزم است 
مدیـران دسـتگاه های اجرایـی از ظرفیـت ایـن 

منابع بیشتر اسـتفاده کنند.
وی، از  تامیـن  بخشـی از اعتبـارات سـد دالکـی 
خبـر داد و بیـان کـرد: بـرای تامین اعتبـار پروژه 
سـد دالکـی با پیگیری هـای انجـام شـده از وزیر 
نیـرو قول تامیـن 160 میلیارد تومان گرفته شـد 
کـه بـا تخصیص آن نقـش مهمی در تسـریع این 
پـروژه اثرگذار در تحقق مطالبات مهم کشـاورزان 

و توسـعه شهرستان دشتسـتان دارد.
اسـتاندار بوشهر با اشـاره به الیحه بودجه 1400 
و ارائـه اصـالح سـاختار آن تصریح کـرد: ادبیات 

نادیـده  آینـده  سـال  بودجـه  سـاختار  اصـالح 
گرفتن جایگاه برخی اسـتان ها از جمله بوشـهر 

در تامیـن درآمـد و تولیـد ناخالـص ملی اسـت.
گراونـد با بیان اینکـه در اصالح سـاختار بودجه، 
جایگاه اسـتان بوشـهر در حوزه اعتبـارات از دوم 
بـه رتبـه آخـر تنـزل پیـدا می کنـد خاطـر نشـان 
کرد: در این راسـتا مدیران دسـتگاه های اجرایی 
نبایـد سـکوت کننـد و پیگیری هـای الزم آن را را 

مـورد توجه قـرار دهند.
وی، بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان بوشـهر باالترین 
درآمد برای کشـور دارد گفت: در اصالح ساختار 
بودجـه 18 اسـتان بـه ویژه اسـتان های مـرزی از 
جملـه بوشـهر اعتبـارات آنهـا بـه شـدت کاهش 
می یابـد و نیازمنـد کمـک و توجـه ویـژه بـه ایـن 

اسـتان ها اسـت.
اسـتاندار بوشـهر تصویب اصالح ساختار بودجه 
اسـتان  اعتبـارات  بـه  جـدی  آسـیب  سـبب  را 
بوشـهر دانسـت و تاکیـد کـرد: بـا قدردانـی از 
پیگیری نمایندگان اسـتان بوشهر در مجلس، با 
ادبیـات بـکار رفته در شـاخص های تعیین شـده 
اصالح سـاختار بودجه، بیشـتر اسـتان ها از نظر 

بودجـه ای آسـیب می بیننـد.

گراوند، تصویب اصالح سـاختار الیحـه بودجه را 
تیرخالص به اعتبارات اسـتان بوشـهر دانسـت و 
بیـان کرد: در این راسـتا 13 اسـتان که برخوردار 
هسـتند بـه صـورت ویـژه از نظـر منابـع مالـی 
تقویت می شـوند و اسـتان های تاثیرگذار بیش از 

حـد مـورد بی مهـری قـرار می گیرند.
وی بـا بیـان اینکـه در اصـالح سـاختار الیحـه 
بودجـه 1400 افـزون بـر 55 درصـد اعتبـارات 
اسـتان بوشـهر کاهـش می یابـد به نقش اسـتان 
بوشـهر در توسـعه و درآمـد ناخالـص ملی کشـور 
پرداخت و خاطر نشـان کرد: در اصالح سـاختار 
بودجـه اسـتانی کـه باالتریـن نقـش در تامیـن 
درآمـد و پیشـرفت کشـور دارد در  منابع اعتباری 

جـز اسـتان های آخـر قـرار می گیـرد.
اسـتاندار بوشـهر با تاکیـد از خدمات شـهرداران 
و اجـرای پروژه هـا عمـران شـهری تصریـح کرد: 
تامین قیر پروژه های عمران شـهری و روسـتایی 

باید مـورد توجـه و پیگیری قـرار بگیرد.
گراونـد بـا تاکیـد بـر تسـریع تکمیـل و افتتـاح 
و  بوشـهر  هسـته ای  بیمارسـتان  پروژه هـای 
فاضـالب بافـت تاریخی گفت: ایـن پروژه ها باید 
هـر چـه زودتـر تکمیـل، تجهیـز و افتتـاح شـود.

 پژوهشگر بوشهری موفق به طراحی و ساخت فرستنده رادیویی سیار شد

استاندار بوشهر :

تصویب اصالح ساختار بودجه 1400، تیرخالص به بودجه استان بوشهر است

سارلوز میالد زینب کبری سالم اهلل علیها، 

رپستار همه عاطفه اه و همه ستاره اهی ردخشان ایمان

ت  و رپستار همه ارزش اهی زخم دیده رد اتریخ شیعه 
ّ
 و عف

رب همه رپستاران و منادیان انسانّیت و ایمان مبارک باد


