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ویژگی های یک 
کتاب خوب

 چگونه می توانیم 
نسبت به کار شور و 
شوق داشته باشیم
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داستان کوتاه ؛

پوتین های کوچک

اثرات روانی ویروس کرونا بر جامعه
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هادی آقاجانی:

دکتر فاطمه فخری 
فخرآبادی:

به نام مقام متعال 
در یک مجادله،  که  آید  پیش می  بسیار 
طرفین دعوی از سوی سایرین به مناقله 
)سخن گفتن و مذاکره کردن( دعوت شوند 
اما چرا و به چه دلیل این مهم در اکثر موارد 
با شکست روبرو می گردد و افراد مقابله را به 
مناقله ارجح می دانند؟ بی شک مناقله در جامعه متمدن بسیار 
تاثیرگذار بوده و رافع کدورت ها می باشد، اما نکته ای که گاها 
جایگاه واالی مناقله را با چالش روبرو کرده و نفوذ مقابله را اثر گذار 
می نماید این است که حداقل یکی از طرفین  پیشبرد اهداف 
خارج از ُعرف خود را در دستور کار قرار دهد و سعی در معطوف 
و  پنداشت ها  آن،  وسیله  به  افراد  که  )فرایندی  ادراک  نمودن 
برداشتهایی را که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند(  
طرف مقابل  به مسیر دلخواه خود نمایند، آن وقت است که دیگر 
مناقله تاثیر گذار نبوده و مقابله صورت می پذیرد. بی تردید مسیر 
مقابله دشوار و سهمگین خواهد بود، اما پیروزی افراد عاری از 
نیرنگ و ریا و مطلع از امور همواره شیرین بوده، چرا که ایشان 
و  و مطالبه حق  مقابله حداکثری  مبنای  بر  را   ذهنیت خود 
حقیقت استوار می نمایند و قاطعیت برگرفته از مقابله را به مناقله 
شکست پذیر ترجیج داده و اصل حرفه ای اخالق را سرلوحه کار 

خود قرار می دهند. باشد که شاهد مقابله حق بر باطل  باشیم.

مهران سلطانی نژاد
مدیرمسئول

سقوط مناقله ، عروج مقابله

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بررسی نماید؛

اداره امور دریانوردان بوشهر ناتوان در مدیریت  امور خود

ما چطور می توانیم به مشابه  یک تیم 
با هم کار کنیم؟ یکی از بهترین راه ها 
برای پی بردن به این مهم، استفاده 
از الگوهای موفق در این باره است. 
مثال به اجزا و روندهای یک تیم خوب 
و طبیعی می توانیم نگاه کنیم و ببینم 

چالش ما در کار تیمی چیست؟
 یکی از بهترین مثال ها در این باره 
مجموعه هایی هستند که در حقیقت 
کرده  طراحی  را  ها  آن  خداوند 
خود  اطراف  به  چشمی  اگر  است. 
بچرخانیم، تیم هایی را خواهیم دید 
که به بهترین شکل با همدیگر کار 
می کنند.طبیعت نمونه های فراوانی 
از این تیم های خوب و هماهنگ را در 

اختیار ما قرار می دهد.
یکی از مثال های نزدیک و ملموس، 
بدن خود ماست که تیمی هماهنگ و 

فوق العاده است.
به اعضا و جوارح بدنت نگاه کن تا کار 

تیمی را یاد بگیری
 وقتی به بدن خود نگاه می کنیم می 
بینیم تیمی از اعضا و جوارح اداره 
بدن ما را عهده دار شده اند. سیستم 
کار می  بدن  این  در  های مختلفی 
کنند و هر کدام مسئولیت هایی به 

عهده دارند.
 در واقع یکی از مهمترین عوامل در 
کارکرد صحیح بدن این است که هر 
عضوی اندازه های خود را بداند و از 
آن اندازه ها عدول نکند. مثال چشم 
شده  طراحی  چه  برای  داند  می 
های  ظرفیت  با  متناسب  وظیفه  و 
گیرد،  می  عهده  بر  را  خود  درونی 
کار  کند  نمی  سعی  چشم  بنابراین 
گوش یا بینی را انجام دهد. ما هیچ 
نشانه ای از اعضای بدن خود نداریم 
که کوچکترین تالشی برای عدول از 

اندازه ی خود داشته باشد.
 گوش بخواهد ببیند یا چشم بخواهد 

لمس کند، 
در حالی که یکی از عوامل فروپاشی 
تیم ها یا ناکامی آن ها برای رسیدن به 

اهدافی که در نظر گرفته اند،
مداخالت و اصطحکاک های اعضا 
با همدیگر است که انرژی آن ها را 
هدر می دهد. در واقع اعضا اندازه 

های خود را نمی شناسند و مثال فرد 
هنوز فوت و فن کاری را یاد نگرفته، 
در سودای استادی است، بنابراین در 
جایی که به عنوان یک عضو موثر می 
تواند رشد کند؛ مثال در شرکتی چند 
سال کار کند و آنجا آرام آرام پله های 
رشد راطی کند، می خواهد یک شبه 
به رشد انفجاری برسد و این شتاب 
در نهایت او را به نابودی می-کشاند 
و البته به شرکتی که می توانست از 
استعداد او بهره برداری کند، ضربه 

می زند.
 از هنرهای تیم های خوب این است 
که اگر چه هرکسی در جایگاه خود 
قرار دارد و مسئولیت های خود را می 
محصول  یک  خلق  در  اما  شناسد، 
می تواند داشته های خود را در کنار 
داشته های هم تیمی های خود بکار 

ببندد.
 به عبارتی دیگر تیم های موفق می 
توانند بدون مداخله اعضا در کار هم 
دیگر،  هم پوشانی های بسیار خوبی 
را انجام دهند. فرض کنید ما رفتیم 
لب دریا و داریم به دریا نگاه می کنیم.

 در رویت دریا اگر چه چشم، کار خود 
را می کند و گوش، کار خود را، المثه 
و بویایی هم کار خود را می کنند، اما 
در  حسی   های  دریافت  از  هرکدام 
کنار هم قرار می گیرند و بگونه-ایی 
ظریف این هم نشینی و هم پوشانی 
احساس  ما  که  گیرد  می  صورت 

جدایی در این دریافت ها را نداریم.
اول  مثال  که   نیست  اینطور  یعنی   
دریا را ببینیم بعد مثال صدای امواج 

را بشنویم یا بوی شوری دریا را حس 
روی  را  نسیم  و  رطوبت  یا  کنیم  
پوستمان احساس کنیم  بلکه همه 
این دریافت های حسی به سرعت در 
کنار هم می نشینند بدون اینکه باهم 

تداخلی داشته-باشند.
  در تیم های خوب هم اینگونه است 
افراد بدون آن  که از مسئولیت خود 
که  دارند  را  هنر  این  کنند  عدول 
دریافت های خودرا در کنار همدیگر 
دریافت  این  واقع  در  و  دهند  قرار 
ها همدیگر را کامل می کنند و در 
باهم  و  نیستند  همدیگر  با  تعارض 
رسیده  هارمونی  و  تناسب  یک  به 
اند  در حالی که در اغلب تیم ها این 
نقیصه وجود دارد که دریافت ها باهم 
تصویر  ها  معاونت  ندارند،  تناسبی 
نمی  ارائه  واقعیت  از  هماهنگی  
کنند، یا بخش های مختلف سازمان 
هرکدام مجمع الجزایری در کنار هم 
هستند که اگر چه ظاهرا در کنار هم 
قرار گرفتند، اما هرکسی ساز خود را 

می زند.
دچار  گاهی  هم  ها  تیم  بهترین 
اختالل می شوند شما وقتی به بدن 
انسان هم نگاه می کنید  می بینید 
تیم  بعنوان یک  که شرایط بدن ما  
موفق و خارق العاده  همیشه در یک 
نیست.  ال  ایده  و  یکسان  وضعیت 
گاهی ما تب می کنیم و مریض می 
شویم آنچنان که بدن به تنهایی نمی 
کند  ترمیم  و  بازسازی  را  تواند خود 
بنابراین نیاز به مداخله بیرونی جدی 
است اما یک تیم موفق پیش بینی 

های الزم برای مواقع اختالل را انجام 
داده است و مثال گلبول های سفید 
در بدن وظیفه حفاظت و دفاع از تیم 
در برابر مهاجم ها را در اختیار دارند 
و پروسه بسیار پیچیده ای در این باره 
اجرا می شود  که در نهایت به دنبال 
سازمان  و  ها  تیم  است.  تیم  حفظ 
های موفق نیز با اختالل مواجه می 
شوند و ممکن است آسیب هایی به 
آن ها وارد شود و در دوره ایی دچار 
به  اما   . شوند  پسرفت  و  تب  رکود، 
تعبیر گزارشگران ورزشی، تیم هایی 
هستند که شخصیت قهرمانی دارند 
و اگر چه ممکن است دچار اختالل 
باشند، اما به سرعت می توانند ان 
اختالل را شناسایی و در جهت ترمیم 
خود  حرکت کنند،  در حقیقت می 
خواهد بگوید همه تیم ها حتی تیم 
دارند  فرود  و  اوج  نقطه  موفق  های 
یک نکته کلیدی در تیم های موفق 
بیرون  از  خود  به  نگریستن  توانایی 
وقتی مشغول کاری می  ما  است.  
سرعت  به  البته  و  تدریج  به  شویم 
انچه  به  بیرون  از  نگریستن  توانایی 
می کنیم را از دست می دهیم. مثل 
این می ماند که ما وقتی وارد بازی 
می شویم،  دید تماشاگرانه را از دست 
می دهیم، در صورتی که ما به دید 
تماشاگرانه هم نیاز داریم ، همچنان 
که یک مربی و دست یاران و تحلیل 
گر هایش بیرون زمین بازی بصورت 
تماشاگرانه در برابر دید بازیگرانه به 
تیم  نواقص  آنها کمک می کند که 
را بهتر متوجه شود. در همه تیم ها 
ما نیاز به افرادی داریم که بتوانند با  
فاصله به اهداف، فعالیت ها و روند 

های یک تیم نگاه کنند. 
از هنر های تیم خوب این است  که 
اگر چه هر کسی در جایگاه خود قرار 
می  را  خود  های  مسئولیت  و  دارد 
محصول  یک  خلق  در  اما  شناسد، 
می تواند داشته های خودرا در کنار 
داشته های هم تیمی های خود بکار 

ببندد.

مدیریت تربیت آموزش و 
پژوهش  پایگاه دریایی بوشهر

تیم های خوب چه شاخص هایی دارند؟
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نشریه  عزیز  خوانندگان  به  سالم 
دریاکنار؛ امروز از سنگربانان مظلوم و 
تسلیم؛ از معلمان، ازعاشقان بی ادعا 

سخن می گویم.
از همان هایی که عشق و عالقه شان به 
خدمت و دانش آموز، بی پایان است. و 
بازهم مثل همیشه، در عمل گفتنی 
ها را گفتند و با تعطیل شدن مدارس، 
و دلتنگ شاگردانشان  قرار  گرچه بی 
بودند ولی با همان لبخند همیشگی، 

همان  با  و  مانند  بی  صبوری  همان 
قاطعیت کالس های درس را به خانه 
بردند و رسالت و سختی کارشان چندین 

برابر شد. و نگفتند نمی توانیم، بلکه در 
و  آوردند  به خالقیت روی  این فرصت 
پربارتر و مقتدرتر چشم به روی اتفاقات 

تلخ روزگار بستند و با محبت همیشگی 
خود انسانیت را فریاد کشیدند. آری از 
همان هایی می گویم که دستورالعمل 
ها را رصد می کنند و تا اجازه ی حضور 
کرونایی  روزهای  و  کرونا  از  صادرشد، 
نمی هراسند و عشق به آموزش، تعلیم 
و تربیت باعث می شود تا پا در میدان 
خطر نهند و به کالس های درس بیایند 
و با مهر بی پایان خود عشق را معنا کنند 
و اصال برایشان مهم نیست که اگر جان 
بر سر این عشق نهند شهید لقب نمی 

گیرند....
حال همه باید بپذیریم که معلمان پیروز 
این امتحان غریب هستند و رسالتشان 
فردی  سالمت  ارتقا  و  تربیت  و  تعلیم 
به  و بهای  و اجتماعی نسل فرداست 
این قشرفداکار؛  برحق  خواسته های 

یعنی ساخت فردایی روشن.
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 گفتار هفته؛ فرهیخته فرهنگی

سنگربانان آموزش

به قلم؛ 
الهام قائدی

اتوماسیون نداریم

اینترنت قطع است

تلفن وصل نیست

امنیتی  سیاسی  دیدارمعاون 
اجتماعی استانداری بوشهر به اتفاق 
معاونین و فرماندار، سرپرست مدیریت 
دیگر  و  بوشهر  شهرستان  بهزیستی 
خانواده  با  استان  اجرایی  مسئولین 
دارای سه فرزند معلول تحت پوشش 

مدیریت بهزیستی این شهرستان
دکتر محمد تقی ایرانی معاون سیاسی 
امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر 
اتفاق عباس جمشیدی فرماندار  به 
شهرستان ، آرزو منوچهری سرپرست 
مدیریت بهزیستی شهرستان بوشهر با 
خانواده دارای سه فرزند معلول دیدار و 

گفتگو کردند .
منوچهری  دیدار  این  ابتدای  در 
شهرستان  این  بهزیستی  مدیریت 
ضمن ارائه گزارشي ازوضعیت خانواده 
اقدامات انجام شده در راستاي کمك 
به حل مشکالت افراد تحت پوشش 
اشتغال،  مسکن،  ساخت  گفت: 
حمایت از خانواده هاي بي سرپرست 
و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به 

پیشگیري،  تدارك   ، هدف  جامع 
درماني و توانبخشي معلوالن جسمي 
و رواني از جمله اقدام هاي انجام شده 

در این راستا بوده است .
اولیه  طرح  اجرای  به  ادامه  در  وی 
نهضت مسکن معلوالن اشاره داشت و 
افزود: از ابتدای این طرح تعداد 341 
معلولین  ویژه خانواده  واحد مسکن 
در شهرستان بوشهر  بوده که مراحل 
ساخت آنان به پایان رسیده  که به افراد 

بهزیستی  با همکاری  تحت پوشش 
کشور و خیرین نیکوکار به این عزیزان 

واگذار شده است .
معاون  ایرانی  تقی  محمد  دکتر 
سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری 
به  کمك  مسئوالن  ما  وظیفه  گفت: 
حل مشکالت جامعه معلوالن و افراد 
نیازمند مي باشد و در این راستا باید با 
برقراري ارتباط عاطفي و ایجاد روحیه 
تحت  خانواده هاي  جمع  در  نشاط 

پوشش بهزیستي از آنان حمایت کرد .
و  مدیریت  زحمات  از  تشکر  با  وي 
کارکنان مدیریت بهزیستي شهرستان 
مشکالت  به  رسیدگي  در  بوشهر 
گفت:  پوشش  تحت  هاي  خانواده 
این بازدیدها به منظور آشنایي بیشتر 
با مشکالت نیازمندان و بررسي و رفع 

این مشکالت مي باشد . 
ادامه عباس جمشیدی فرماندار  در 
به  توجه  افزود:  بوشهر  شهرستان 
پوشش  تحت  نیازمندان  و  معلوالن 
است  مهمي  مسائل  از  بهزیستي 
راستاي  در  تا  شود  مي  دنبال  که 
توانمندسازي آنان اقدام موثر صورت 

گیرد .
و  مدیریت  زحمات  از  پایان  در  وی 
که  شهرستان  بهزیستی  کارکنان 
و  تالش  هدف  جامعه  به  نسبت 
تقدیر کرد  فراوان می کنند  کوشش 
و گفت: اجر کار شما در نزد خدای 
بزرگ ستودنی خواهد بود و ثمره کار 

نیک خود را در زندگی خواهید دید

دیدارمعاون استانداری بوشهر با خانواده دارای سه فرزند معلول 
تحت پوشش مدیریت بهزیستی این شهرستان
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قدرت خنده زیبایت
من تو را دوست دارم و تمام حرف های پر مهر نزده ات را...

اندازه بی نهایت تمام شب هایی که آسوده  به  را  تو  من 
نخوابیدم و به تو و بوی موهایت اندیشیدم، و تو  به من فکر 

نکردی  دوستت دارم...
تو را به گونه ای دوست دارم که بهترین لحظاتم زمانی کلید 

می خورد که صدای خنده زیبایت را می شنوم...
آغوش من همیشه برای تو فضای گرم و پر حمایت است،، 
گرچه ندیدی،  گرچه حس نکردی  و گرچه حتی زخم 

زدی!
نگاهت می کنم و عشقم را از چشمانم به سویت روان می 
دارم شاید برایت حجابی شود برای نگفتن حرف های بی 

مهر بیشتر!!
هر زمان دستت را گرفتم ثانیه ای بیشتر نگه داشتم تا بدانی 

تو برای من نه عین جان، که خود جانم هستی
بیا و عشق   را دریاب...

هر زمان که قادر باشی خودت را بیشتر دوست بداری، 

روشنایی به قلبت وارد می شود و انوار 
بیشتری به وجودت می تابانی!

چقدر  که  کنی  می  فراموش  گاهی 
کالمت می تواند قلب مرا ناشاد سازد 
و اشک های ندیده ام را بر گونه،، در 

خلوتم جاری می سازد...
از  دلت  روزی  اگر  تا  نوشتم  برایت 

کالمت و محبت های جاری نشده ات، گرفت
بدانی من همیشه و همیشه تو را می بخشم و تو را دوست 
دارم و برایت همراه با سمفونی نیایش فرشته ها، آواز عشق 

سر خواهم داد!
روح من همیشه در کنارت خواهد بود

به آسانی خودت را ببخش و عاشقانه با لبخند زندگی کن و 
بدان که این زندگی هدیه ای زیبا برای ُتست تا در آن،
زیباترین تجربه رهایی و سر مستی را داشته باشی...

مریم حسن بیگی

آغوش گندم زار
خواهم من آن یک گوشه

 از آغوش گندم زار
آنجا فقط امن ست

 از دلواپسی انگار
نت های آواز سه گاه آمد به یاد آنجا

اما چرا از هم گسستن
 سیم های تار؟

زردست رنگ سال از روزی که رفتی آه
هر سال؛ پاییزست بی تو می شود تکرار

آیینه هم از درد دوریت ترک برداشت
وقتی که من را دید با داغی به دل هر بار

آرام آرام اشک می بارید اما حیف
من ماندم و یک حسرت و آغوش گندم زار!

مهساایمانی)ماه(

چشم آزاری 
کوک کن ساعت توخالی را 

خبِر صبح اگر تکراریست 
می زند خنده به تو لشگِر غم 

تازه فهمیده که خیلی کاریست 
دائم از دسِت تو می نالد چشم 

اشک هایت همه چشم آزاریست 
شده ای حاتم از این سفره ی دل 

نکند کاِر تو مردم داریست ؟؟
دردها زخِم جگر سوِز توَاند 

زخم، سوز است کجا بیماریست ؟
تا خدا هست شقایق هم هست 

فقط امید و نشاط اجباریست 
اعظم بلوری

چه کسی؟
نفس هایم متالشی شده اند 

و چه کسی می داند 
شب ها چند بار نبض شقیقه هایم 
خود را به انحالل بافت های بالشم 

می رسانند 
تا سر دردم قوی تر شود ! 

پیکرم آتش زده است 
دیگر جان ندارد 

به درد کسی نمی خورم ! 
چه کسی می داند؟! 

من همه ام قلم است ؟! 
و دل اشوبٔه ادراک غمم؟!  

چه کسی می داند ؟!

پشت لبخند هایم 
چه غمی زانو زده است 

وقتی که شما هم نیستی ، 
من خودم را نیستم 

همه خیالم !  
خیال شما 

همه آهم
از حسرت شانه هایتان 

من همه بغضم 
بغض ندیدٔه شما 

چه کسی جز دیوار 
شب من را می دید؟! 

 آه خداوند بزرگ
کافر شده ام ؟!

چه کسی می داند ...! 

که چرا  همه اش 
غرق خوابم 

همه اش
چشم می مالم

و  ناالنم
 همه اش؟! 

چه کسی
 می داند 

که وقت طلوعم
 شده است 

و غروبم مغروب ! 
چه کسی می داند 

به جز من 
که نبودت چه دردی دارد ؟! 

زهره خواجوی

تقدیم به مدافعان سالمت
جاداده ای در خود غم یک کهکشان را

برشانه هایت می کشی آتش فشان را
آتش به جنگل خشک و تر را سوخت حتی

آن   یاکریِم  بی دِل  بی آشیان را
راه نفس ها تنگ شد غم آتشت زد

وقتی که دیدی سرفه های بی امان را
وقتی که نبض مادری جاماند و خط شد

آسیمه سر در برگرفتی کودکان را
ازجان گذشتی وخطر کردی وباعشق

امید بخشیدی تن این ناتوان را
با نسخه ی سبزت بده آب حیاتی

با لهجه ی باران بخوان آتش به جان را
سبزینه پوش و یاس پوش زندگی بخش!

تزریق کردی بوی باران در خزان را

توجان همدردی وغیرت سرکشیدی
مدیون خود کردی زمین وآسمان را

درسنگرحفظ سالمت استواری
درمان کنی هم جسم هم روح وروان را

تو جا  احساس درچشم  ترین  شرقی 
شد

از دل زدودی غصه های بی کران را
اسطوره خواهی ماند و با ایثارجانت

چون حضرت زینب کنی احیا جهان را
یک قطره آب ازچشمه ی مهرت بنوشان

وقتی که بیماری بخشکاند دهان را
صبح سالمت بازخواهد گشت با تو

آسودگی در برکشد پیروجوان را

زینب چراغی

سرزمین کربال را ناله های غم گرفت
سینه ها از درد هجران حسین ماتم گرفت
یک گلستان گل به دشت کربال پرپر شده
دختر خیر النسا، از داغ گل مضطر شده

شیون آن کودک خونین جگر ناید به گوش
رفته است از فرط شیون دختر موال ز هوش 
دست عباس علمدار گشته است از تن جدا

ناله های اصغر از حنجر رود سوی خدا
گریه های فاطمه پیچیده است در آن فضا

از برای غربت آن کودکان بینوا

این همه رنج و فغان هست
 از برای عاشقی

حفظ دین از عمق دل 
 با این همه آوارگی

ای خدا ما سائالن 
در این زمان دل خسته ایم 

در جوانی قلب و دل را 
ما به موال بسته ای

فاطمه سادات فاطمی جبلی

2

ترین ها
خوانندگان نشریه دریاکنار 

ضمن آرزوی سالمتی در شرایط خاص فوق، شما را دعوت می کنیم به این 
بخش از ترین ها دانشمندان ماندگار ایرانی

در این بخش ترین های دریاکنار می خواهیم به شما دانشمندان ماندگار 
ایرانی معرفی کنیم.

در جمع دانشمندانی که با اکتشافات خود جهان را تغییر دادند، نام های 
بسیار زیادی از دانشمندان بزرگ ایرانی به چشم می خورد. دانشمندانی 
که نام شان در دنیا ماندگار شده و افتخاری برای ایران و ایرانی ها محسوب 

می شوند.
در جمع دانشمندانی که با اکتشافات خود جهان را تغییر دادند، نام های 
بسیار زیادی از دانشمندان بزرگ ایرانی به چشم می خورد. دانشمندانی 
که نام شان در دنیا ماندگار شده و افتخاری برای ایران و ایرانی ها محسوب 

می شوند.
همه چیز دانی به نام بیرونی!

نام: ابوریحان محمدبن احمد بیرونی
در چه دوره ای زیست؟ درسال های ۳۵۲ تا ۴۲۷ هجری شمسی

که بود؟ ابوریحان دانشمند و ریاضی دان، ستاره شناس، تقویم شناس، 
انسان شناس و تاریخ نگار برجسته ایرانی در سده چهارم هجری بوده است. 
پدر ابوریحان، اخترشناس دربار خوارزمشاه و مادرش نیز ماما بوده است. 
پدر ابوریحان را به دلیل حسادت و بدگویی از دربار اخراج کردند و پس از آن 
در یک روستا در اطراف خوارزم ساکن شدند. گفته می شود دلیل شهرت 
او به بیرونی نیز همین موضوع است، چون آن ها برای مردم روستا بیگانه 
بودند. بیرونی را از بزرگ ترین دانشمندان مسلمان و یکی از بزرگ ترین 

دانشمندان فارسی زبان در همه اعصار می دانند.
دستاورد های علمی اش چه بود؟ ابوریحان از اولین کسانی است که به پیدا 
کردن وزن مخصوص بسیاری از اجسام مبادرت کرد و آن چنان این کار را 
دقیق انجام داد که اختالف وزن های محاسبه شده اش با وزن هایی که 
دانشمندان در قرن های اخیر با توجه به تمام وسایل و فناوری های جدید 
خود تهیه کرده اند، بسیار ناچیز است. همچنین ابوریحان در طول عمر خود 
به شهر های مختلفی سفر می کرد و به اندازه گیری طول و عرض جغرافیایی 
آن شهر ها می پرداخت و سپس موقعیت هر شهر را روی یک کره مشخص 
می کرد و پس از سال ها توانست آن نقاط را روی یک نقشه مسطح پیاده 

کند.
از  یکی  و  کرد  رصد  را  نصف النهار  خورشیدی  ارتفاع  سالگی  در ۱۷  او 
مهم ترین فعالیت ها و دستاورد های او، محاسبه شعاع کره زمین است که تا 
قبل از او، حتی تخمینی هم در این باره وجود نداشت! گفته می شود که 
ابوریحان مؤلف حدود ۱۴۵ کتاب بوده که در مجموع شامل ۱۳ هزار صفحه 
است. بیش از ۹۰ مورد آن ها مربوط به ستاره شناسی، ریاضی و ریاضیات 
زمین شناسی بوده، اما متأسفانه با گذشت سال ها، تنها ۳۵ اثر از ابوریحان 

بیرونی به جا مانده است.
در ضمن معروف است که در واپسین ساعات عمر ابوریحان شخصی به 
دیدنش آمد و او در بستر بیماری پاسخ مسئله ای علمی را از وی پرسید. 
اطرافیان که از کار او متعجب شده بودند، از بحث علمی برحذرش داشتند؛ 
ابوریحان در پاسخ چنین گفت: »آیا پاسخ این سوال را بدانم و بمیرم بهتر 
است یا ندانسته بمیرم؟«. ابوریحان بیرونی در سن ۷۸ سالگی از دنیا رفت.

منجمی کارکشته و فیلسوف شیعه
نام: ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن توسی 

مشهور به خواجه نصیرالدین
در چه دوره ای زیست؟ در سال های ۵۷۹ تا ۶۵۳ هجری شمسی

که بود؟ شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، ستاره شناس، اندیشمند، ریاضی 
القابی، چون »نصیرالدین«،  به  ایرانی که  دان، منجم، پزشک و معمار 

»محقق توسی«، »استاد البشر« و »خواجه« شهرت دارد.
دستاورد های علمی اش چه بود؟ توسی سنت فلسفه مشایی را که پس از 

ابن سینا در ایران رو به افول گذاشته بود، بار دیگر احیا کرد. وی با استفاده 
از آرای فلسفی ابن سینا کالم شیعه را بر برهان های عقلی مبتنی کرد و 
مجموعه آرا و دیدگاه های کالمی شیعه را در کتاب »تجرید االعتقاد« گرد 
آورد. او در زمینه نجوم، رصدخانه مراغه را ساخت و در کنار آن کتابخانه ای به 

وجود آورد که نزدیک به ۴۰ هزار جلد کتاب در آن بوده است.
گردآوری  و  شیرازی  الدین  قطب  همچون  شاگردانی  پرورش  با  توسی 
دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش های ایران پیش از مغول 
به آیندگان شد. این دانشمند شیعه، در نحوه استفاده از ساعت آفتابی 
ابتکار جدیدی برای رصد کردن به خرج داده است که این ابتکار در علم 
ستاره شناسی بسیار ارزشمند و ماندگار بوده است. خواجه نصیرالدین 
همچنین یکی از گسترش دهندگان علم مثلثات بوده که در سده ۱۶ 

میالدی کتاب های مثلثات او به زبان فرانسه ترجمه شده است.
پدر علم شیمی

نام: ابوموسی جابر بن حیان
در چه دوره ای زیست؟ در سال های ۷۲۱ تا ۸۱۵ هجری شمسی

که بود؟ این فیلسوف بزرگ ایرانی را »پدر علم شیمی« نامیده اند و در این 
زمینه تاثیر فراوانی بر کیمیاگران و شیمی دان های جهان گذاشته است.

دستاورد های علمی اش چه بود؟ جابربن حیان در زمان حیات خود در 
زمینه های کیمیاگری، نجوم، پزشکی، فلسفه و فیزیک به دستاورد های 
بزرگی رسید. از این قبیل می توان به برخی از وسایل آزمایشگاهی که وی 
اختراع کرده است، مانند »انبیق« و »قرع« اشاره کرد. کشف مواد شیمیایی 
بسیاری مانند نیتریک اسید، سیتریک اسید )جوهر لیمو(، تیزاب )از جمله 
اندک موادی است که طال را در خود حل می کند(، استیک اسید )جوهر 
سرکه( و معرفی کردن فرایند های تقطیر و تبلور که هر دوی آن ها به عنوان 
پایه های اصلی شیمی امروزی به شمار می آیند، از دستاورد های علمی 

جابربن حیان است.
داروساز و شیمی دان کاشف الکل
نام: ابوبکر محمد بن زکریای رازی

در چه دوره ای زیست؟ در سال های ۲۴۳ تا ۳۰۴ هجری شمسی؛ که بود؟ 
پزشک، فیلسوف و شیمی دان ایرانی که در آخر عمرش نابینا شد.

دستاورد های علمی اش چه بود؟ او بیش از هر چیز به کشف الکل شناخته 
می شود. رازی توانست این ماده را از مواد نشاسته ای و قندی تخمیر شده 
به دست آورد. او البته نخستین کسی بود که ماده شیمیایی جوهر گوگرد 

H۲So۴ که امروزه آن را »اسیدسولفوریک« می نامند کشف کرد.
از دیگر اکتشافات او در شیمی می توان به اسید کلریدریک اشاره کرد که 
از تأثیر آب آهک بر نشادر به دست آورد. رازی همچنین با اثر دادن سرکه با 
مس، استات مس یا زنگار تهیه کرد که با آن ها زخم را شست وشو می دادند. 
وی همچنین آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه نوشته است. 

زکریا درباره کیهان شناسی، منطق و ریاضیات نیز آثاری دارد.
این دانشمند ۵۶ کتاب در زمینه طب، ۳۳ کتاب در طبیعیات، ۱۰ کتاب در 
زمینه ریاضیات، نجوم و ... دارد. به گفته »جرج سارتن« پدر تاریخ علم، رازی 

بزرگ ترین پزشک ایران و جهان اسالم در زمان قرون وسطی بوده است.
مبتکر در مثلثات و سینوس ها

نام: ابوالوفاء محمد بوزجانی
در چه دوره ای زیست؟ درسال های ۳۱۹ تا ۳۷۶ هجری شمسی

که بود؟ وی ریاضی دان و منجم بزرگ ایرانی در دوران طالیی اسالم بوده 
است.

دستاورد های علمی اش چه بود؟ بوزجانی، روش های محاسبه ای را که 
بازرگانان به کار می بردند ارتقا بخشید و بعضی از روش های ناصحیح را نیز 
مورد انتقاد قرار داد. او روش های ساختن اشکال دوبعدی و سه بعدی را 
عرضه کرد که اقتباس از اقلیدس و ارشمیدس بوده و ابتکارات خوبی در 

همین زمینه به آن اضافه کرده است.
قبل از بوزجانی، در مثلثات کروی، تنها وسیله حل مثلث ها قضیه منالئوس 

راجع به چهارضلعی کامل بود که در کتاب های اسالمی به قاعده مقادیر 
شش گانه موسوم بود. بوزجانی با غنی تر ساختن ابزار مثلثات کروی، حل 
مسائل آن ها را راحت تر کرد. در ضمن یکی از اولین اثبات های قضیه کلی 
سینوس ها برای حل مثلث های غیر قائم الزاویه، توسط بوزجانی ابداع شد.

وی مسائل الینحل هندسه کالسیک را حل و تحقیقاتی در اصول ترسیمات 
هندسی کرد که تا امروز هنوز کسی موفق به ارائه راه حل دیگری برای حل 
آن مسائل نشده است. در ضمن، او اولین کسی است که مطالعات دقیقی 
درباره کره ماه انجام داده است و به نتایجی جالب درباره آن دست یافت که 

این روزها، صحت شان اثبات شده است.
خالق ۴ عمل اصلی ریاضی

نام: غیاث الدین جمشید کاشانی
در چه دوره ای زیست؟ در سال های ۷۵۸ تا ۸۰۸ هجری شمسی

که بود؟ وی فرزند پزشکی کاشانی به نام مسعود بود. او زبردست ترین 
حساب دان و آخرین ریاضی دان برجسته دوره اسالمی و از بزرگ ترین مفاخر 

تاریخ ایران به شمار می آید.
دستاورد های علمی اش چه بود؟ او در یکی از فعالیت های متعدد علمی 
خود به تکمیل و تصحیح روش های قدیمی انجام چهار عمل اصلی حساب 
پرداخت و روش های جدید و ساده تری برای آن ها اختراع کرد. در واقع، 
کاشانی را باید مخترع روش های کنونی انجام چهار عمل اصلی حساب 
)به ویژه ضرب و تقسیم( دانست. کتاب ارزشمند وی با نام مفتاح الحساب 
کتابی درسی، درباره ریاضیات مقدماتی است و آن را از نظر فراوانی و تنوع 
مواد و مطالب و روانی بیان سرآمد همه آثار ریاضی سده های میانه می دانند.

نوآور در جبر و نجوم
نام: محمد بن موسی خوارزمی

در چه دوره ای زیست؟ درسال های ۱۵۹ تا ۲۲۹ هجری شمسی
که بود؟ این ریاضی دان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافی دان و مورخ 

شهیر ایرانی در دوره عباسیان زندگی می کرده است.
دستاورد های علمی اش چه بود؟ شهرت علمی خوارزمی مربوط به کار هایی 
است که در ریاضیات به ویژه در رشته جبر، انجام داده به طوری که او را »پدر 
جبر« نامیده اند. جرج سارتن، مورخ مشهور در مقدمه کتاب خود، سده نهم 

میالدی را »عصر خوارزمی« می نامد.
بیشترین چیره دستی وی در حل معادله های خطی و درجه دوم بوده است. 
یکی از کتاب های او باعث شد که دستگاه عددی در اروپا ازعددنویسی 
رومی به عددنویسی هندی-عربی تغییر پیدا کند، چیزی که هنوز نیز در 
اروپا و دیگر نقاط جهان فراگیر است. او در زمان مامون عباسی مسئول 
تهیه اطلسی از نقشه های آسمان و زمین بود. جشنواره خوارزمی نام یک 
جشنواره علمی در ایران است که به منظور ارج نهادن به مقام دانش پژوهان 

و فناوران نوآور به نام این دانشمند بزرگ، نام گذاری شده است.
شیخ الرئیس، فخر پزشکی ایران

نام: ابوعلی حسین بن عبدا... بن حسن بن علی بن سینا 
مشهور به ابوعلی سینا

در چه دوره ای زیست؟ در سال های ۳۵۹ تا ۴۱۶ هجری شمسی
که بود؟ ابوعلی سینا اول شهریور ۳۵۹ در شهر بخارا و در دوران سامانیان 
به دنیا آمد. وی حافظه و هوشی خارق العاده داشت به طوری که در ۱۴ 
سالگی از آموزگار خود پیشی گرفت. ابوعلی سینا پزشک نامدار ایرانی است 
که آرامگاهش در شهر همدان قرار دارد و روز اول شهریور را به افتخار وی »روز 

پزشک« نام گذاری کرده اند.
دستاورد های علمی اش چه بود؟ وی ۴۵۰ کتاب در زمینه های گوناگون 
نوشته است که شمار زیادی از آن ها درباره پزشکی و فلسفه است. وی 
نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون 
فی الطب یکی از معروف ترین آثار تاریخ پزشکی است. آثاری که وی را در 
تمام دنیا مشهور و متمایز کرده و پایه گذار بسیاری از علوم پزشکی است و 
اختراعات و اکتشافات بسیاری را از خود به جا گذاشته یا مراحل کشف شان 

را پایه ریزی کرده است.
خالق تقویم خورشیدی

نام: غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری
 معروف به خیام

در چه دوره ای زیست؟ در سال های ۴۲۷ تا ۵۱۰ هجری شمسی
که بود؟ خیام، فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی در 
دوره سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، 

ولی آوازه وی بیشتر به خاطر رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد.
را  وی  کار های  برجسته ترین  از  یکی  بود؟  چه  علمی اش  دستاورد های 
می توان سر و سامان دادن و سرپرستی محاسبات گاه شماری ایران در زمان 
وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملک شاه سلجوقی بود، 
دانست؛ محاسبات منسوب به خیام در این زمینه، هنوز معتبر است و دقتی 

به مراتب باالتر از گاه شماری میالدی دارد.
وی در ریاضیات، نجوم، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام 
در حل معادالت درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اقلیدس نام او را 
به عنوان ریاضی دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده است. ارائه نظریه ای 
درباره نسبت های هم ارز با نظریه اقلیدس نیز از مهم ترین کار های اوست که 

باعث شگفتی دانشمندان آن زمان شد. 

ترین ها                               

به کوشش:
مهندس   
مجتبی تن زاده

دیروز باران آمد. برای همین وقت مناسبی برای شکار نبود. 
به برایان قول دادم، امروز به کوهستان بزنیم. قبول کرد و 
گفت فصل شکار بزهای کوهی االن است و اگر نجنبیم تا 

سال آینده باید صبر کنیم.
پیش  ها  بور. سال  موهای  و  دارد  آبی  برایان چشم های 
دانشجوی دندانپزشکی بود و هم دانشگاه بودیم. بعضی 
کالس هایمان هم مشترک بود. مشتری پر و پا قرص قهوه 
بود و اگر یک روز دعوتم می کرد به صرف چای، تعجب می 
کردم. با یکی هم آشنا شده بود و عصرها بیشتر وقتش با او 
سپری می شد. وقتی با هم بودند من بهانه ای می تراشیدم 
و تنهایشان می گذاشتم. می دانستم که بدون من بیشتر 
خوشند. تا اینکه این خوش بودن ها باالخره کار دستش 

داد. دوره اش را هنوز نگذرانده بود که ازدواج کرد. برای 
جشن که  دعوتم کردند، مشتاقانه پذیرفتم تا از نزدیک شاهد 
مراسم عقدی باشم که تا به حال ندیده بودم. دوربینم را هم 

با خودم بردم. 
دوستان زیادی داشتم اما برایان خاص ترین شان بود. وسط 
درس و دانشگاه و سر و همسر، وقتی هوای جبهه توی سرم 
افتاد او هم استقبال کرد. هر چه خواستم منصرفش کنم 
قبول نکرد. اراده ای قوی داشت و چشمانی نترس. زنش 

هم تشویقش کرد و هر دو با هم به جبهه رفتیم.
حالمان که خوش بود سر به سرش می گذاشتم که پسر، 
در مطب را بسته ای آمده ای اینجا که چی..شانه باال می 

انداخت و می گفت بی خیال، برگشتیم جبران می کنم..
وقتی می خندید چشمانش ریز می شد و چرو ک هایی 
ظریف دور و برش را پر می کرد که جذاب تر نشانش می 
داد. شده بود مسئول تدارکات. همه بچه ها ازش حساب 
می بردند جز من. می شناختمش و می دانستم پشت آن 
چهره ی اخموی خاک آلود، برایان خودمان است که موقع 
کار و ماموریت، فقط جّدیست وگر نه به محض رسیدن وقت 
فراغت، حرف ها و شوخی های شیرینش،  و  استراحت 

سختی و غربت و دوری را از دل همه امان پاک می کرد.
  زنش هم پزشک بود. و هر دو با هم، دو مطب کنار هم گرفته 
بودند تا از حال و روز هم خبردار باشند. وقتی خوب فکر 
می کنم از بهترین های زمان دانشگاه یکیش همین برایان 

است که برایم مانده. اصلی ترین نقطه مشترکمان هم همین 
عالقه به کوه و شکار بود که تا االن هم ادامه داشته است. 

جنگ به اوج خود رسیده بود و کار سخت تر شده بود. برایان 
می رفت و می آمد و شعر می خواند و لبخند می زد. همیشه 
هم الیه ای خاک روی موها و مژه های بورش نشسته بود که 
سنش را باالتر نشان می داد. وقتی مین ترکید و ترکشش 
چشم و کمر من را سوراخ کرد و پای او را، همچنان شعر می 
خواند و می خندید. وضع من اما وخیم تر از آن چیزی بود 
که فکر می کردیم. یکی از چشمهام کاًل تخلیه شد و آن 
یکی هم تا مدت ها تحت جراحی و مراقبت بود تا توانستیم 
حفظش کنیم. پاهایم حس نداشت و قطع به یقین قطع 
نخاع شده بودم اما برایان زیر بار نمی رفت. تا دقیقه نود، تا 
زمانی که با گوش هایش از دکتر نشنید باور نکرد. وقتی هم 
که مطمئن شد جا نزد. همچنان کنارم بود تا حالم بهتر شد 
و مرخص شدم. برایان هم، پاهایش آسیب دیده بود. همان 
پایی که روی مین گذاشت.  انگشت هایش را از دست داد 
ولی زود خوب شد.  االن که به کوه می رویم، شده است 
راننده ویلچر من. هنوز هم می خندد و می گوید نگران 
نباش. من هم چشم تو هستم و هم برایت کمر. خیال نکن با 
پاهای بی انگشت نمی شود کوه رفت. پوتین هایی به پا می 
کنم که توپ هم بهشان اثر ندارد. شق و اتو کشیده. هم کار 
کفش را می کنند و هم انگشت. و باز می خندد. گاهی که با 
او به کلیسا می روم من مشغول عکاسی می شوم و او چنان 
سرگرم عبادت که فکر می کنم بهترین آدمی هست که 
روی  زمین می شناسم. برایان دوست خوبیست. زنش این 
روزها تمام شیفت بیمارستان است. دیروز که تلفنی صحبت 
می کردیم، می گفت ای کاش من پزشکی خوانده بودم و 

او دندانپزشکی. وقتی دید متوجه منظورش نمی شوم، 
خندید و گفت: آخر کدام بیمار کرونایی دندان می کشد یا 
پر می کند. حتی به زنم گفتم هر کدام از مریضات خواستند 
ارتودنسی کنند یا عصب کشی، من حرفی ندارم. همانجا 
کنار تختشان برایشان انجام می دهم. زنم هم عین تو جدی 
نیست. فکر می کند دارم شوخی می کنم. می گوید هیچ 
کرونایی وسط تب و دل پیچه و تنگی نفس به دندان هایش 

فکر نمی کند. به نظر تو راست می گوید؟
می  و  بودم  گرفته  را  دلم  گوشی،  پشت  همانطور  من  و 

خندیدم. 
قهوه جوش را از روی گاز برمی دارم و فکر می کنم چطور 
می شود بعد این همه سال روحیه ات را حفظ کرده باشی 
در حالی که مژه ها و موهای سرت، بدون گرد و خاک هم 
سفید شده باشند. چروک های گوشه ی چشم هایش نه 
فقط وقت لبخند که حاال، همیشگی شده اند. هنوز دلش 
از قاب چهار  کوه می خواهد و شکار. روزهاست زنش را 
گوش لپتاپش می بیند و در غیاب او خودش به امورات 
خانه رسیدگی می کند. یک دختر دارد که به من می گوید 
عمو. این روزها برایان سرش بد جور شلوغ است. مطب که 
بسته است. مدرسه ها هم که تعطیلند. با این حال برایان 
باید هم به دخترش برسد و هم به امورات خانه. حواسش به 
من هم هست که توی این اوضاع پریشانی و حبس خانگی، 

احساس تنهایی نکنم. می دانم. کوه و شکار بهانه است..
با صدای زنگ در از عالم خیال بیرون می آیم. حتما برایان 
است. هنوز هم آسمان ابریست اما چاره ای نداریم. فصل 

شکار بزهای کوهی االن است. 

هوای جنگ

نویسنده : پرستو مختار

داستان کوتاه

هنوز  اش  خورده  نم  پوتین  اش....بوی  چفیه  بوی 
درکنار بینی ام خودنمایی می کند.

هنگام درس ومکتب است اما او راه دیگری دارد.
از بس روحش بلند است. به بلندای قله های اطراف 

شهر به بلندی شب های سرد وطوالنی....

کنار حوض میان حیاط نشسته بود، دستش در میان 
آب حوض بود، ماهی های گلی با حرکت دست او از 
این طرف به آن طرف می رفتند، مادر چادر نمازش 
را برداشته بود، قامت بسته بود تا نماز بخواند، عطر 

چادرنماز گل گلی اش همه جا را گرفته بود .
کمی باد می وزید اما نه به شدت ....پرده تور اتاق 
رقص کنان تا میانه قالی می آمد انگار داشت دست 
نوازشی بر سر گالبتون های قالی می کشید ...اما با 
خجالت....از بیرون نگاهی به داخل اتاق انداخت، 
مادر نمازش تمام شده بود تسبیح به دست داشت 
ذکر می گفت، هر دانه تسبیح همانند یاقوتی بود چه 
با تق و توق هایی بر سر هم فرود می آمدند..سمفونی 

جالبی بود وبس 
نگاه به صورت چروکیده ی مادرش انداخت چقدر 

دلش می خواست به او بگوید از دلش، از هدفش 
دست بر حوض کرد مقداری آب بر صورت خود زد وبه 

داخل خانه رفت .

قرآن سر طاقچه را برداشت بوسی برآن نهاد و روی به 
مادر کرد و گفت: فردا دوباره عازم جبهه هستم.

مادر نگاهی عمیق به او کرد ،او خوب می دانست، 
گرچه، هنگام مکتب ودرسش است اما او راهی بزرگتر 
را انتخاب کرده، بارها سر این موضوع باهم صحبت 
کرده بودند، مادر به تابش اشعه خورشید وتالقی نور 
واخم گره های قالی نگاه کرد، می دانست که فرزندش 

عشق به میهن و گوش به رسالت دفاع نهاده است.
چیزی نگفت: ...»جز خدا به همراهت پسرم «.

اذان صبح در میان گلدسته های   بانگ  چقدر زود 
با او هماهنگ  مسجد شهر پیچید..انگار زمان نیز 
وهمنوا شده بود، شاید هم مادر خواب به دیدگانش 
نیامده بود تا صبح از آسمان ستاره میچید وبرای پسر 

نوجوانش دعا می خواند ......شاید ....
سفره  درمیان  را  چای  باریک  کمر  قرمز  استکان 
مقابلش گذاشت ...سریع شروع به خوردن صبحانه 

کرد و آماده رفتن شد.....
مادر بدرقه اش کرد .. کاسه چینی گل سرخی بر 

دستش بود با آب زاللی از همان حوض میان خانه 
هوا سرد بود اما آفتابی....اشعه های خورشید روی 

صورتش رنگ سرخی، انگاشت. 
قطرات اشک مادر بر گونه هایش می خواست بلغزد 
از  بعد  حتی  کرده  وصیت  پسرش  آورد  یاد  به  که 
شهادتش هم اشک نریزد با چادر گلدارش گوشه های 
چشمش را پاک کرد، دوست نداشت اشک را بدرقه ی 

راه پسرش کند .
سرش را باال گرفت، از زیر قرآن عبور کرد و به چهره 
ی خسته اما مهربان مادر نگاهی انداخت وبه آغوشش 
پناه برد...خداحافظی گفت و کوله اش را برداشت و 

رهسپار میعاد گاه عشق شد .
مادر از پشت نگاهی به قامت بلند اما کوچک او کرد، 
به پوتین های کوچکش اما گام های پر استقامتش، 
به خود بالید که چنین الله ای دارد که عشق به خدا 
وائمه وامام  و وطن برایش مهم است، آب کاسه را پشت 

سرش در کوچه ریخت و او را به خدا سپرد .
هنوز مادر لنگه پوتین های کوچک اورا بعد از شهادتش 

به یادگار دارد .

تقدیم به روح بلند شهدای نوجوان ایران زمین 
تقدیم به تمام شهیدان دفاع مقدس 

پوتین های کوچک

نویسنده : مریم کریم پور

داستان کوتاه

دلم درگیر تو
همه ی وجودت را خواهان است 

تو خود می دانی محو توام 
در دنیایی که جز تو هزارانند 

و اسیر توام 
در زنجیره ی احساس 

تو کیستی ؟ 
که اینگونه مرا حیران نگاهت می کنی 

و من بی چون و چرا 
می خواهمت ...

هادی کربالیی حسنی

نهایت آشنایی
بگذار از گفته هایی 

سخن برزبان آورم که گفته شد
ولی شنیداری خواستار گفته ها نبود

ازمشقت های فراق
از جفا و ناحقی های گذشته

از هزاران جهد، صرف ثبات خود نمودی
کاش این گفته های تو  که سخن از عشق درون

 هویدا می کرد شنیداری داشت
ومن چه دیرزمانی دانستم سخنانه مهرگونه ی تو را

حال گفته ها با جان و دل پذیرا داشت  
ولی دیگر سکوت بود سکوت

و این نهایت شنیده نشدن بود

سیده فاطمه آزمون

نی به نوای آه من ، ول وله ای به پا کند  
از دم سینه سوزنی ، نغمه مرا صدا کند

ُمهر سکوِت سینه را، خاک گرفته دیده او 
ترسم از آن که آِه دل، نالهء عشق  رها کند

ورطهء عشق پرخطر، مست کند هوای سر
 سر بدهم به پای عشق، باز خدا خدا کند 

خاطره های کودکی بر در خانه می زند 
 تا که برای شیطنت، بر سر دل جفا کند

حکم دلش کشیده اس، دور کند مرا از او 
تا که زمین زند مرا ، از بِر او جدا کند 

طفِل دلم ندا دهد ، کج نروی خطا کنی
لب نزنی به خنجرش ، خون تو را فدا کند 

پردهء شب دریده تیغ ، 
بستر زین به آذرخش 

جان شده مسِت بوی او ،
 نی چه غمی نوا کند 

دسِت کرم گرفتم و پا زده بر غرور من
تا دِل نامروتم ، ِدین خود؛ ادعا کند

مریم فالحت دوست 

دلنوشته  دانشمندان ماندگار ایرانی



دیگ سی دیگ میگو ریت سیا
.The pot calling the kettle black

معادل فارسی: دیگ به دیگ می گوید روت سیاه.

داستان ضرب المثل دیگ به دیگ میگه روت سیاه:
بعضی از آدم ها خودشان عیبی دارند، اما به خاطر همان عیب، دیگران را سرزنش  می کنند. مثال، خودشان خیلی 
پر حرف هستند، اما به بقیه هم ایراد می گیرد که چرا آن ها پر حرفی می کنند.هر کسی خوب است اول به فکر عیب 
های خودش باشد. اگر خودش پرحرف و پرخور است خوب است اول عیب های خودش را کنار بگذارد. یا اگر خودش 
مسواک نمی زند و دهانش بو می دهد  بهتر است اول خودش مسواک بزند و بعد دیگران را نصیحت کند که مسواک 
بزنند. کار این جور آدم ها مثل آن است که یک دیگ  سیاه به دیگ سیاه دیگر می گوید که تو چرا آن قدر سیاه و کثیف 
هستی؟ در قدیم که برای پختن غذا  زیر دیگ ها هیزم می گذاشتند دود و آتش، دیگ ها را خیلی  سیاه می کرد. آیا 
خنده دار نیست که یک دیگ سیاه و دودی، دیگ دیگر را مسخره کند که تو چرا این قدر کثیفی؟ آن چه گفتم توضیح 
این ضرب المثل است که می گوید: دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه. یعنی کسی عیبی دارد ولی به خاطر همان 

عیب دیگران را مسخره می کند.

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی
ضرب المثل های بوشهری

  لو ِکه .  lukeh : تخته خواب خانوادگی تابستانی با 

پایه های چوبی بلند که در حیاط منزل قرار گرفته باشد . 

درمورد  بیشتر   . شکمو   ، پرست  شکم   :  leher  . ِلِهر 

کودکان به کار رود .

لین . leyn  : قسمت و کوچه و ردیف خیابان و منزلگاه .

ُمچیم .  mocim : مخّفف من چه می دانم است . 

ُمشتک . mostak  : نوعی نان فوری پز که روی ساج 

درست کنند و بیشتر مورد استفاده جهازداران است . 

واژگان  بوشهری

به کوشش:
حسین دریانورد
مدرس آیلتس 
و مکالمه زبان 
انگلیسی

به کوشش: 
عبدالحسین 

احمدی ریشهری

نامش،  که  ایست  میوه  خرما 
42 بار در قرآن ذکر شده است. 
خرما درختی به نام نخل با نام 
 Phoenixdactyliferaعلمی
مناطق  در  دارد.عمدتًا 
آید.  می  بدست  گرمسیری 
بیشتر  غربی،  کشورهای  در 

در شیرینی جات استفاده می کنند، ودر کشور های 
عربی جزء سبد اصلی غذایی مردم به شمار می رود.
از نظر طب قدیم خرما میوه ایست ارزشمند، چون 
ترکیبات متشکله عناصر الزم وخواص درمانی را دارا 

می باشد
دین اسالم خرما را مهمترین میوه ی بهشتی تلقی 

کرده ونام آن در قرآن کریم بارها تکرار شده است . 
در سوره انعام آیه 59 به خرما و رطب اشاره شده 

است.
کاشت خرما از 6000 تا 8000 سال قبل در بین 

النهرین آغاز شد. 
تحقیقات نشان می دهد، 10 گرم خرمای تازه، 163 
کیلوکالری، انرژی، گلوسید، فسفر، آهن، کلسیم، 
و ویتامینC را دارا می باشد.خرما به دلیل داشتن 
منیزیم،  بخصوص  و  هایAEBومنگنز  ویتامین 
می تواند در پیشگیری از سرطان ها، به ویژه سرطان 
گوارش موثر باشد. خرما اسید اضافی معده راخنثی 
می کند، در درمان بیماری های عفونی موثر می 

باشد.
تصلب  نظیر،  بیماری هایی  از  پیشگیری 

شرائین)انسداد عروق قلبی(و دیابت می باشد.

حدود 70 درصد از خرما را کربوهیدراتها تشکیل می 
دهند؛ گلوکز، فروکتوز، وفیبر قندهای موجود در 
خرمامی باشد.خرما دارای ترکیبات ضد میکروبی، 
ودرمان بیماری هایی، چون ام اس، تقویت ستون 
شنوایی  قوه  جنسی،  قوای  افزایش  فقرات، 

وبیناییست.
جوش جوانی را بهبود می بخشد؛ 

باعث تمرکز فکری می شود؛ 
همچنین، باعث رفع تنگی نفس می شود؛ 

یون های بدن را تعادل می بخشد؛
و خون را تصفیه می کند. 

از دیگر خواص خرما:
بوی بد دهان را پاک می کند، معده را تمیز، غذا را 
را قوی،  تقویت، پشت سر  را  هضم، چشم وگوش 

شیطان )ویروس( را
فلج و انسان را به خدا نزدیکتر می کند. 

پیامبر اکرم ) ص( می فرمایند: زن را در آخر حاملگی 
خرما بخورانید که فرزندش بردبار و پاک دامن خواهد 

شد. 
امام علی)ع( می فرمایند:

خرمای خشک بخورید که شفای هر دردیست.
امام صادق )ع( می فرمایند: خرما خستگی را رفع 
و بلغم را از بین می برد. کسی که هفت دانه خرما 
بخورد هنگام خواب، کرم های شکمش)انگل( از بین 

می روند.
طبع خرما گرم و تر است و مصلح خرما کاهو، گالب، 

سرکه، آب انارو سکنجبین می باشد .

خرما شفا هر درد خرما

درآمدی بر گویش بوشهری

چه همش ، چه همه کش ! : چه همه کارها و چه این ، که از همه 
آن ها مهم تر است . جنبه تأکید برتقّدم کاری در بین کارها دارد 
. » همه کش « قطعه چوب نیمه کلفتی است که بطور افقی در 
باالی گاوآهن )خیش ( نصب شده است و به وسیله طنابی که به 
دو سر آن بسته می شود گاوآهن ) توسط گاو ، خر و ....( به جلو 

کشیده می شود .

 چه رفتن پوی رودخونه کندن : چاه را پای رودخانه کنده است 
. کار پر درآمدی به دستش افتاده است – داماد شخص پولدار یا 

صاحب قدرتی شده است . 
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ویروس کرونا ویروس COVID( 2019-19( همه گیر خواهد 
شد که باعث فشار روانی فوق العاده برای بیماران و سیستم 
های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان می شود و افراد 
مبتال به بیماری های روانی جدی باید اطالعات درست در 
 19-COVID مورد استراتژی های مربوط به درمان پزشکی
ارائه دهند همچنین مقابله با ابعاد روانشناختی و اجتماعی این 
اپیدمی برای بیماران مهم خواهد بود. نگرانی می تواند اضطراب 
و عالئم افسردگی را تشدید و تشدید کند. روانپزشکان می توانند 
نقش اساسی در حمایت از رفاه افراد آسیب دیده و خانواده های 
آنها داشته باشند و مداخالت مهم می تواند با آموزش در مورد 
هزینه های روانشناختی رایج و تشویق سالمتی مرتبط باشد. 
ارتقا رفتارها ، تسهیل حل مسئله و سرانجام توانمند سازی 

بیماران ، خانواده های آنها و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی.
 19-COVID مشکالت بهداشت روانی مرتبط با همه گیری
شامل میزان باالی عالئم روانپزشکی است و مالحظات بهداشت 
روان بسیار مهم است زیرا اختالالت بهداشت روان )به عنوان 
مثال افسردگی ، اختالالت اضطرابی ، اختالل استرس پس از 
سانحه و اختالالت مصرف مواد( در بیماران مبتال به  اختالالت 
با  مرتبط  روانی  بهداشت  مشکالت  درد  است.  شایع  مزمن 
بیماری همه گیر COVID-19 می تواند این شرایط قبلی را 
تشدید کند ، که به نوبه خود می تواند بر نتایج درمان مرتبط با 
درد تأثیر منفی بگذارد. در ترکیب با داروهای روانگردان ، از جمله 
داروهای ضد روان پریشی ، ضد افسردگی و ضد اضطراب. 
اگر داروهای ضد ویروسی بدون داروی مکمل استفاده شود 
، بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی می توانند در بیماری 

روانی خود عود کنند .
بنابراین نیاز فوری به تحقیقات روانشناسی بهداشت و نیاز به 
درک تأثیر بالقوه جسمی و روانی اجتماعی COVID-19 بر 
کارکنان مراقبت های بهداشتی در خط مقدم وجود دارد . دالیل 
زیادی برای این امر وجود دارد. شناخته شده است که عوامل 
روانی نقش مهمی در رعایت اقدامات بهداشت عمومی )مانند 
واکسیناسیون( و نحوه مقابله مردم با تهدید عفونت و خسارات 
ناشی از آن دارند. اینها به وضوح موارد مهمی هستند که باید 
در مدیریت هر بیماری عفونی از جمله COVID-19 مورد توجه 
قرار گیرند. واکنش های روانشناختی در برابر بیماری های همه 

گیر شامل رفتارهای ناسازگار ، پریشانی عاطفی و واکنش های 
دفاعی است. افرادی که مستعد مشکالت روانی هستند به ویژه 

آسیب پذیر هستند.

مدیریت روانپزشکی سالمندان در طی بیماری همه گیر
 افراد مسن با شروع بالیای طبیعی و بحران آسیب پذیر هستند 
، و به خصوص کسانی که از زوال عقل رنج می برند دسترسی 
محدود به اطالعات و حقایق دقیق در مورد بیماری همه گیر 
سپردن  خاطر  به  در  است  ممکن  آنها  دارند.   19-COVID
روشهای محافظتی مانند ماسک زدن یا درک اطالعات بهداشت 
 ، با مشکل روبرو شوند. متخصصان بهداشت روان  عمومی 
مددکاران اجتماعی ، مدیران خانه سالمندان و داوطلبان باید 
مراقبت های بهداشت روان را برای افراد مبتال به زوال عقل ارائه 
دهند. هوشیاری در مورد سالمتی سالمندان در مراقبت های 
طوالنی مدت نه تنها برای سالمتی آنها بلکه برای محافظت از 
 19-COVID سیستم مراقبت های بهداشتی درگیر موارد شدید
ضروری است. انتقال سریع ویروس کرونا )سندرم حاد تنفسی 
تواند خطر  باالی مرگ می  میزان  و   )2-SARSCoV( )حاد
مشکالت روانی را تشدید کرده و عالئم روانپزشکی موجود را بدتر 
کند و باعث عملکرد بیشتر و عملکرد روزمره آنها شود. ذینفعان 
و سیاست گذاران سالمت باید برای رفع این مانع همکاری کنند 
تا بتوانند خدمات روانشناختی به موقع و با کیفیت باال را برای 

بزرگساالن مسکونی در جامعه ارائه دهند.

اثرات روانشناختی بیماری پاندمی در کودکان
یا  گیر  گوشه  گیر  همه  های  بیماری  طی  در  که  کودکانی 
 ، حاد  استرس  اختالل  دچار  بیشتر   ، بودند  شده  قرنطینه 
اختالل سازگاری و غم و اندوه می شوند. 30٪ از کودکان جدا 
بالینی اختالل استرس  از معیارهای  یا قرنطینه شده  شده 
در  اساسی  تغییرات  کودک  بودند.  برخوردار  سانحه  از  پس 
برنامه روزمره و زیرساخت های اجتماعی ، به دلیل همه گیری 
COVID-19 و اطالعات ارائه شده نیاز به در نظر گرفتن سن 
و سطح درک کودک دارد. نادیده گرفتن تأثیرات فوری و طوالنی 
مدت روانشناختی این وضعیت جهانی ، به ویژه برای کودکان 
و جوانان ، که 42٪ از جمعیت جهان ما را تشکیل می دهند 

، غیر منطقی خواهد بود. مسئله مهم دیگر در طی این همه 
گیری این است که در این شرایط مدیریت کودکان خردسال با 
نیازهای ویژه مانند شرایط طیف اوتیسم )ASC( می تواند برای 
خانواده ها و مراقبان چالش برانگیز باشد. این کودکان معمواًل 
چند ساعت در هفته در خانه با درمانگران ویژه یا در بیمارستانها 
و موسسات اختصاصی مداخالت می کنند. با توضیح دادن 
در مورد اینکه COVID-19 چیست ، با استفاده از بازی های 
جدی ، درمان آنالین برای کودکان با عملکرد باال و مشاوره آنالین 
هفتگی والدین و مراقبان می توان به والدین و مراقبان کودکان 
خردسال مبتال به ASC کمک کرد. ویروس کرونا ویروس 2019 
)COVID-19( زندگی خانوادگی را تغییر می دهد. والدین و 
مراقبان در حالی که از کودکان مراقبت می کنند ، بدون اینکه 
در مورد مدت زمان ادامه وضعیت شفاف باشند ، سعی می 
کنند از راه دور یا ناتوان از کار کار کنند. خشونت و آسیب پذیری 
برای کودکان در دوره تعطیلی مدارس مرتبط با موارد اضطراری 
بهداشتی افزایش می یابد. نرخ کودک آزاری گزارش شده در 
تعطیلی مدارس افزایش می یابد. والدین و کودکان با افزایش 
استرس ، هیاهوی رسانه ای و ترس زندگی می کنند ، همه 
توانایی تحمل و تفکر طوالنی مدت ما را به چالش می کشد. 
برای بسیاری ، تأثیر اقتصادی این بحران باعث افزایش استرس 

والدین ، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان می شود.
با ارزیابی و تجزیه و تحلیل محتوای کلی انتشارات ، نیاز به 
مقاله تحقیقاتی بیشتر است که با رویکرد علمی بیشتری به 
بررسی عوامل روانی و پیامدهای این بیماری همه گیر ناگهانی 
و وحشتناک می پردازد. بیماری همه گیر COVID-19 چالش 
های بهداشتی و اجتماعی بی سابقه ای را در سطح جهانی 
ایجاد خواهد کرد. افراد مبتال به بیماریهای جدی روانی در 
این دوره به طور منحصر به فردی در معرض خطر خواهند بود 
، همچنین سیستم مراقبت از سالمت روان عمومی در ارائه 
مراقبت های آنها نقش مهمی خواهد داشت. حمایت همکار 
، درمان حمایتی و زودرس مداخالت بهداشت روانی کیفیت 
مراقبت آنها را چه برای خودشان و چه برای بیماران بهبود می 
بخشد. همچنین برای ما مهم است که خودمان از اطالعات 
غلط دوری کنیم و مسئولیت آنچه را که در بسترهای رسانه ای 
به اشتراک می گذاریم مسئولیت پذیر باشیم. ضروری است 
به یاد داشته باشید که ضرب وشتم گسترده و وحشت ناشی 
از عدم اطمینان از بیماری می تواند آسیب بیشتری نسبت به 
ویروس ایجاد کند. شناسایی زود هنگام ناراحتی و مداخالت 
روانشناختی به موقع می تواند نه تنها از بروز بحران در مواقع 
همه گیری جلوگیری کند بلکه به مهار گسترش آن نیز کمک 
می کند. هنگام طراحی استراتژیهای مداخله روانشناختی در 
پاسخ به COVID-19 ، باید پاسخ خاص به ناراحتی ذهنی 
کودکانی که قرنطینه شده اند نیز در نظر گرفته شود. هوشیاری 
در مورد سالمت سالمندان در مراقبت های طوالنی مدت نه 
تنها برای سالمتی آنها بلکه برای محافظت از سیستم مراقبت 
های بهداشتی درگیر موارد شدید COVID-19 ضروری است. 
اطالعات رسانه ها و شبکه های اجتماعی باید از نزدیک کنترل 
شود و مداخالت روانشناختی حامی جامعه در سطح جهانی 

ترویج شود. 

  به قلم:   
خانم دکتر
 زهرا حسامی
 )مدرس دانشگاه(

اثرات روانی ویروس کرونا بر جامعه
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با سالم خدمت خوانندگان نشریه دریاکنار؛ قصد داریم در این قسمت 
آشپزی، سراغ حلوا های  خوشمزه ای که در سفره ی مردم خونگرم 

جنوب هست، برویم.
با خارک تهیه می شود. و  خارک پخته؛ یک حلوای قدیمی است که 
منظور از خارک؛ خرمای قبل از مرحله ی رطب شدن می باشد که مزه 
ی گس و شیرین دارد. برای تهیه ی این حلوا: خارک ها را با شکر در 
دیگ ریخته و می جوشانند. تا نرم شود و آب آن گرفته شود. سپس هسته 
ی خرما ها را بیرون کشبده، و روی حصیر پهن می کنند تا خشک شود. 

درنتیجه محصول نهایی؛ مزه  ی خوب و خوشمزه ای دارد.

حلوای خارک پخته

    فقهـا گفتـه انـد مـراد از تمکیـن زوجـه آن 
اسـت کـه آزاد گـذاري میـان خـود و شـوهر 
در هـر جـا و هـر حـال خـود را بـه دسـت او 
دهـد مگـر در مـواردي کـه قانـون او را معذور 
شـمرده مثـل ایـام حیـض و إحـرام و مـرض 
مانـع تمکیـن، معذلـك قضیـه تابـع عـرف 
از منـه، أمکنـه و اقـوام اسـت. زنـي کـه در 
نباشـد  ناشـزه  نباشـد  همسـرش  تمکیـن 
ناشـزه محسـوب می شـود، ناشـزه زوجـه اي 

را مـي گوینـد کـه حقوق ناشـي از نـکاح را که بـراي زوج حاصل شـده 
ایفـا نکنـد و در مقابـل آن لغـت مطیعه فرمانبـردار بکار مي رود، نشـوز 
زن اختصـاص بـه مخالفـت در امر وقاع ندارد نشـوز به همـه أموري که 

شـرعًا بـر زوجـه در مقابـل زوج واجـب مـي شـود ناظـر اسـت.
 در همیـن ارتبـاط گفتـه شـده: تمکیـن در اصطـالح حقـوق مدنـي 
اطاعـت  ایـن  همسـرش،  بـه  نسـبت  زوجـه  اطاعـت  از  عبادتسـت 
اختصـاص بـه اسـتمتاع نـدارد، پـس خـروج از خانـه بـي إذن شـوهر، 

خـروج از اطاعـت شـوهر اسـت و نشـوز محسـوب مـي شـود.

مفهوم تمکین

سحر ناصر بخت؛
دکترای حقوق 
بین الملل 
مدرس دانشگاه

و داور داخلي و 
بین المللي

حقوقی

در شماره قبل پیرامون ویژگی های یک کتاب خوب به 
طور کلی صحبت کردیم و گفتیم که اهمیت خواندن 
کتاب خوب، کمتر از اهمیت کتاب خوانی نیست. 
همچنین خاطرنشان شدیم که یک کتاب صرف نظر 
از تعاریف گوناگون فردی، باید یک سری ویژگی ها و 
معیارهای خاص و کلی داشته باشد تا به عنوان یک 
کتاب خوب و تاثیرگذار شناخته شود. اما اکنون به 
این پرسش  برمی خوریم که محدوده انتخاب کتاب 
خوب کجاست؟! اصال ایجاد یک بازه یا محدوده برای 
انتخاب کتاب خوب و مطالعه آن کار درستی است؟! 
آیا انتخاب کتاب از یک محدوده و بازه، اطالعات ما 
از جهان گسترده اطرافمان را نیز محدود نمی کند؟! 
طبیعتًا شباهت های شخصیتی، افکاری و اخالقی 
در فرهنگ ها و ملیت های نزدیک به هم بیشتر است 
و اگر ما به طور کلی مطالعه و بررسی داستان ها و 
شخصیت هایی با افکار، فرهنگ ها و ملیت های دیگر 
را کنار بگذاریم، آیا می توانیم به ایدئولوژی و جهان بینی 
کاملی دست پیدا کنیم؟! آیا می توانیم با قدرت کافی 
و دانایی کامل و بدور از تعصب و سخت گیری های 
لجوجانه از آنچه که درست است، دفاع کنیم؟! آیا 
اگر منابع اطالعاتی ما گسترده به جهان پیرامونمان 
نباشد، آن هم در دنیای گسترده و ارتباطات تنگاتنگ 
و پیچیده ی امروز، هنگام مواجهه با شرایط و بزنگاه 
ناِک تصمیم گیری، درمانده  و شبهه  های سخت 

نمی شویم؟! 
در این رابطه آیه ها و احادیث فراوانی وجود دارد که 
رجوع به آنها نشان می دهد تحصیل علم از نظر اسالم 
یک ضرورت مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد؛ 
نه قید زمانی، نه قید مکانی و فردی و نه هیچ قید و 
محدودیت دیگری. در واقع فراگرفتن علمی که انسان 
را به خدا و صفات کریمه او نزدیک کند و از او انسانی 
بهتر و عضوی مفیدتر برای جامعه بسازد، چه فیزیک 
باشد چه ریاضی، چه طب باشد یا فلسفه، اخالق باشد 
یا فقه، واجب است و ترک آن موجب حرمان و کاستی 
های جبران ناپذیر در زندگی فرد و اجتماع خواهد 
که  باالست  چنان  اسالم  در  حکمت  قداست  شد. 

امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند:» حکمت گمشده 
مومن است. )نهج البالغه،حکمت 80( « یعنی حالت 
مومن برای دریافت حقایق، باید حالت کسی باشد 
که شیء نفیسی را گم کرده و دائمًا در جستجوی 
آن است. این جستجو باید پهنه گسترده ای به اندازه 
بشریت داشته باشد از گذشته تا به امروز و از شرق تا 

غرب عالم. 
 در جای دیگری امام علی )ع( می فرمایند: انظر الی 
ما قال و التنظر الی من قال)غرر الحکم و درر الکلم (. به 
این معنی که مالک ارزیابی گفته، حق یا باطل بودن 
آن است نه گوینده ی آن و انسان آراسته به زینت عقل، 

باید حق را اقتباس و از باطل پرهیز کند.
همچنین در حدیث دیگری از امام علی )ع( آمده است 
که: خردمند کسی است که با اندیشه های درست و 
نگاهی دور اندیش، از آرای گوناگون استقبال کند. 
هرکس آرای گوناگون را نداند، حیله ها وی را درمانده 
می کنند و هر کس از آرای مختلف استقبال کند، با 
جایگاه های خطا و اشتباه آشنا می شود )نهج البالغه، 
حکمت173(. همچنین می فرمایند: رأی ها را برخی 
بر برخی دیگر عرضه کنید و آنها را کنار هم نهید که رأی 

درست این گونه پدید می آید.
در همین رابطه از حضرت مسیح روایت شده : »کونوا 
آن  یعنی  ص 96(«.  ج 2،  الکالم)بحاراالنوار،  نّقاد 
طور که صّراف، سکه را نقد می کند، خوب و بدش را 
تشخیص می دهد و خوبش را می گیرد، شما هم راجع 
به نکته ها و سخن ها چنین باشید. خاصیت عقل، 
عالوه بر دریافت و یادگیری، تجزیه و تحلیل و غربال 
کردن ورودی هاست تا بتواند خوب را از بد تفکیک 
کرده و خوب ها را بکار گیرد و تازه اینجاست که عقل 

به معنای واقعی به کار می آید.
از طرفی شاهکارهای کتاب جهان مخصوصا در زمینه 
ی ادبیات داستانی، غنی از داستان ها و سرگذشت 
انسان های گوناگون با حاالت، افکار و احساسات 
متفاوت در شرایط گوناگون هستند و این گنجینه پربار 
گاهی می تواند الگوی رفتاری مناسبی باشد و گاهی 
ما را در پیش بینی و پیش گیری از بروز مشکالت یاری 

کند. بنابراین با توجه به تمام موارد گفته شده، بهتر 
است گستره ی انتخاب کتاب خوب، از مرزهای پیدا 
و ناپیدای جغرافیایی و نژادی فراتر رفته و پهنای جهان 
هستی را درنوردد. این نیاز در دنیای مدرن امروز که 
راه های ارتباطی و شبکه های اجتماعی با سرعت 
چشمگیری در حال توسعه هستند و انسان امروزی، 
توانا و عالقمند به ارتباطات گسترده ی فرامرزی است، 

بسیار بیشتر احساس می شود.
بیایید گستره ی جهان هستی را که همان گستره ی 
دریافت دانش است، به مثابه ی یک صفحه شطرنج 
و هر خانه از این صفحه را، گروه بزرگی از انسان ها 
با رنگ، زبان، نژاد و افکار و عقاید نزدیک بهم درنظر 
بگیریم،به طوری که جمع تمام خانه های صفحه 
و نژادهای  شطرنج در کنار یکدیگر، تمام  زبان ها 
گوناگون جهان را شامل شود؛ در این صورت طبیعی 
است که برای داشتن یک بازی خوب و کامل، ما باید 
امکان استفاده از تمام خانه های صفحه شطرنج را 
داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه و البته براساس قواعد 

خاصی که از پیش با آنها آشنا هستیم، حرکت کنیم.
حرکت در راستای یادگیری دانش هم می تواند به 
البته  و  عالم  جهات  تمام  در  آزادانه  صورت  همین 

براساس قواعد فکری و اعتقادی انتخابی ما باشد.
در این بازی، تعصب و نژادپرستی، مانند یک نیروی 
روی  بر  حرکت  از  را  ما  که  کند  می  عمل  بازدارنده 
بعضی از خانه های صفحه شطرنج منع می کند و این 
ممانعت، باعث می شود نتوانیم خیلی عاقالنه، زیرکانه 
و هوشمندانه حرکت کنیم. این عامل بازدارنده، باعث 
می شود همیشه یک جای خالی در  ورودی های ما 
از دانش، احساس شود و این جای خالی درست در 
بزنگاه های حساس و سرنوشت ساز زندگی می تواند 
مشکل ساز شود. بهتر است بتوانیم به طور آزادانه در 
سراسر خانه های صفحه شطرنج که همان گستره 
ی هستی است، و براساس قواعد اعتقادی و فکری 
خودمان حرکت کنیم و بازی هنرمندانه و بی عیب و 
نقص تری داشته باشیم. البته در اینجا ذکر یک نکته 
ی مهم، الزم است. کاماًل روشن است که این آزادی 
حرکت برای کودکان که هنوز با قواعد اعتقادی و فکری 
مناسب آشنا نشده اند و فیلترهای شناختی مناسب 
در اثر تربیت خانوادگی بر روی ورودی های آنها نصب 
نشده، می تواند خطرناک باشد و به نتایج بدی ختم 
شود. بنابراین انتخاب کتاب خوب برای کودکان، باید 
سخت گیرانه تر و با مشاوره بزرگترها صورت گیرد. بهتر 
است انتخاب کتاب خوب برای کودکان، محدود به 
بازه های فرهنگی و اعتقادی خودمان باشد تا ابتدا با 
آنچه ما ارزش می نامیم، آشنا شوند و سپس وقتی به 
پختگی کافی رسیدند، بتوانند با دیدی روشن، یافته 
هایشان را با جهان گسترده ای که مملو از آموزه های 

خوب و بد است، مقایسه کنند.
ان شاءالله  شماره های بعدی در حد توان و بضاعت 
اندکمان، به معرفی برخی از کتاب های خوب برای 

کودکان و نیز بزرگساالن می پردازیم. 
طرف  از  و  هستند  توجه  شایسته  که  هایی  کتاب 
و  ارزش خواندن  و  گرفته  قرار  تائید  مورد  بسیارانی 

زیستن دارند.

ویژگی های یک کتاب خوب

ویروس  مورد  اولین  شناسایی  از  بهداشت،  وزیر 
انگلیسی در کشور خبر داد.

 سعید نمکی، در ارتباط زنده خبری، گفت: اولین 
مورد ویروس انگلیسی در ایران تایید شده است.

ویروس  مورد  اولین  شناسایی  به  اشاره  با  وی 
از  که  هموطن  این  افزود:  کشور،  در  انگلیسی 
انگلستان آمده بود، با اینکه تست پی سی آر او 
منفی شده بود، اما آزمایشات بعدی ثابت کرد که 

مبتال به ویروس جهش یافته انگلیسی است.
نمکی با تاکید بر اینکه حال این بیمار خوب است، 
ادامه داد: اطرافیان این بیمار نیز تحت کنترل قرار 
گرفته اند و هیچ مورد دیگری از ویروس انگلیسی 

مشاهده نشده است.
معنای  به  مورد  این  اعالم  افزود:  بهداشت  وزیر 
ترس و وحشت هموطنان نیست و مردم بدانند 

همه چیز تحت کنترل است.

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

اولین مورد ویروس انگلیسی در ایران شناسایی شد

دکتر فاطمه فخری 
فخرآبادی
دکترای شیمی_
اصفهان

  وجیهه  بای 
مربی و کارشناس 
 صنایع غذایی
 فنی حرفه ای

 استان بوشهر    

آشپزی

بسـتانکار،  بـرای  حقوقـی  نـگاه  از  سـفته 
هماننـد چک، سـند اثبات طلب اسـت با این 

تفـاوت کـه : 
 عـدم پرداخـت وجـه چـک در مـواردی، قانونًا 
جنبـه کیفری، هـم دارد در نتیجـه از ضمانت 
سـفته،  بـه  نسـبت  قدرتمندتـری  اجـرای 
صـدور  دیگـر،  عبـارت  بـه  اسـت.  برخـوردار 
کـه  حالـی  در  اسـت  جـرم  بالمحـل،  چـک 
صدور سـفته ای که وجه آن در سررسـید، پرداخت نشـود جرم نیسـت.

برگشـت زدن چک، به آسـانی و به سـرعت، از طریق بانـک، قابل انجام 
اسـت در حالـی که واخواسـت سـفته، زمـان بـر و دارای مراحل خاصی 

است.
 چـک، از جنبـه ضمانـت اجرایـی، همانند سـند رسـمی اسـت و حتی 
مـی تـوان بـدون مراجعـه بـه دادگاه، از طریـق اجـرای ثبـت، اقـدام بـه 
صـدور اجراییـه و توقیـف امـوال صادرکننـده چـک، نمـود در حالـی که 

سـفته، چنیـن ویژگی نـدارد.
برابـر مقـررات داخلـی و بیـن المللـی، اصولـی بـر صـدور و مطالبه وجه 
چـک، حاکـم اسـت کـه ادعاهـای زیـادی را در مـورد چـک، غیـر قابـل 
طـرح، مـی کنـد و در نتیجه؛ تعهد پرداخـت وجه چک را بـه تعهد قوی 
تـری، تبدیـل مـی نماید در حالی که نسـبت به سـفته، ادعاهای زیادی 
را مـی تـوان طرح کـرد و در نتیجـه؛ تعهد پرداخت وجه سـفته، تعهدی 

اسـت کـه با ادعاهـا و خطرات بیشـتری، مواجه اسـت.

چرا چک بهتر از سفته است؟

امیرحسین 

حسین زاده

 لیسانس حقوق

حقوقی

استـاد  
حمیـدرضا  جعفری

طب سنتی



 » ماشین اقتصاد کشور راه افتاده سرعتش کمه ان شاءالله 
سرعتش زیاد میشه«

یکی از صحبت های کاندید انتخاباتی ریاست جمهوری 
سال 96 جناب آقای اسحاق جهانگیری 

آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنیم آنچنان مردم را از لحاظ 
درآمد سرشار در اختیارشون قرار بگیره که اصال خودشون 
آقای  باشند. جناب  نداشته  نیاز  تومان  این 45 هزار  به 

روحانی
یا وعده حل مشکالت در » ۱۰۰« روز آقای روحانی ، بر هر 
مخاطبی روشن بوده و هست که این حرف ها جز شعار 
یا دروغ چیزی دیگری نیست اما چرا عده ایی این شعارها 
را پذیرفتند؟ چون انتخابات برای مردم به چیزی همچون 
بازی پرسپولیس و استقالل تبدیل شده و بیشتر آنچه به 
دنبال حقیقت باشند به دنبال سرگرمی و هیجان هستند. 

تا زمانی که ستادهای انتخاباتی با برگزاری ُجنگ شادی 

و شام دادن و وعده دادن به بزرگان شهر، قصد باال آمدن و 
رأی آوردن داشته باشند و مردم از آنان حمایت کنند، دیگر 
امیدی به آن نماینده و آن شهر نیست و باید شاهد بدترین 

وضع معیشتی و اقتصادی و اجتماعی باشیم. 
کالم وحی :

ْنُفِسِهْم
َ
ی یَغیُروا ما ِبأ َه ال یَغیُر ما ِبَقْوٍم َحتَّ ِإنَّ اللَّ

همانا خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه 
آنان حال خود را تغییر دهند. 

 » آیه ۱۱ سوره رعد « 
پیامبر عظیم شان اسالم- صّلی الّله علیه و آله - فرمودند: 
» هر کسی به خدا و روز جزا ایمان دارد ، باید به وعده های 

خود وفا کند. «
الله خامنه ای »عالج  آیت  مقام معظم رهبری حضرت 

مشکالت کشور« را اینچنین بیان کردند :
دولت بعدی باید »جوان و حزب الهی باشد«.

امید است که جوانان فعال انقالبی، سکانداران شهر و 
کشور شوند و با اقدامات جهادی و عملکرد خوب خود، 
حل  مسیر  در  هم  دوشادوش  را  جامعه  مختلف  آحاد 
معضالت شهر و کشور متحد ببینند و مشکالت جامعه را 

ریشه کن کنند .

از کجا می توان فهمید چه کسی شعار می دهد و چه کسی عمل می کند؟
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نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(
صدای پرطنین مردم استان بوشهر

ادامه از شماره قبل
 پایه نمایش در ایران عوام 
بوده اند چرا که نمایشگران 
نوشتن  و  خواندن  عامی 
نمایش  و  دانستند  نمی 
بداهه  با  توام  هایشان 
گویی و آفرینش حضوری بوده است. چندین مشخصه ی 
نمایش چون شبیه سازی، استفاده از صورتک و افزودن 
بازی به وجود آمد و از آنجا که جای بازی این نمایش ها در 

میان مردم بوده است.
آن  در  که  گرد  صحنه  آمدن  وجود  به  مقدمات  اولین 
نمایشگران در وسط قرار دارند و مردم به دور آنها حلقه 

میزنند فراهم شد.
شاید یکی از روشن ترین مدارک قابل استناد در مورد وجود 
نمایش 《 تاریخ بخارا《باشد که به وسیله 《ابونصر قبادی《به 
فارسی ترجمه شد.همچنین در روایت هایی از نویسندگان 

عهد اسالمی ایران سخن از جشن هایی می رود که مایه 
نمایشی داشته اند.

جشن《  و  آمده  بیرونی  ابوریحان  روایت  در  آنها  از  یکی 
صورت  به  اسالم  از  پس  و  دارد  نام  کوسه《  برنشستن 
《میرنوروزی《ادامه یافته است و هنوزهم در بعضی دهات 
ایران انجام می شود. از آنجا که درایران امکان پیدایش 
نمایش به طور وسیع وجود نداشته مردم ذوق نمایشی 

خود را به رقص و مراسم و جشن ها منتقل کرده اند.
یکی از مدارک موجود، یک بازی سه نفره قدیمی توام با 
رقص است که پایکوبی زنی است و دیگر عاشق او که از 
آنجا در انتهایش شوهر به دست عاشق کشته می شود. 
یقین می رود که به پیش از دوران آیین زرتشت و اسالم 
برگردد چون  از نظر  هر دوی این ادیان این عمل بسیار 
غیراخالقی است، از آنجا که این رقص در دهات مازندران 
اجرا می شده احتمااًل مذهب نتوانسته است به آن دست 
و  تهران  در  بیشتر  نقاالن  قاجاریه  کند، درعصر  اندازی 

اصفهان و در قهوه خانه های بزرگ داستان می گفتند.
نمایش های عروسکی در ایران بر دو قسم بوده است: 
یکی《سایه بازی《و دیگر《 خیمه شب بازی《؛ در سایه بازی  
سایه های عروسک هاست که در برابر یک منبع نور قرار 
می گیرد و روی پرده می افتد و این عروسک ها از چرم و یا 
از پوست شفاف ساخته می شدند و با نی های نازک حرکت 
بازی های عروسکی  از مهمترین  داده می شدند. یکی 
بازی《 شاه سلیم《بوده که از عهد صفویه آغاز شده و در دوره 

قاجار به کمال رسیده است.
و  بیژن  کچل،《  حسن   》 چون  هایی  داستان  همچنین 
منیژه《و 《 پهلوان پنبه《نیز موضوع نمایش های عروسکی 
بوده است ، در این نوع نمایش، نمایشگردان که عروسکها 
را حرکت می داده ، استاد خوانده میشد و با همکاری 
آواز می  و  زد  به جای عروسک ها حرف می  شاگردش 
خواند، برای این کار سوتکی به نام《 صفیر《 در دهان می 

گذاشتند تا صدایشان ریز و نازک شود. ادامه دارد.....

با  امروز  کار  و  کسب 
فرق  خیلی  گذشته 
دنیا  متأسفانه  کرده، 
تغییر  ما  و  کرده  تغییر 
نکردیم و پوشش ما تغییر 
تا  اما سعی کنیم  کرده 
و  بگیریم  یاد  میتوانیم 

آموزش ببینیم.
امروز  کار  و  کسب  در 
مبحثی بنام شرایط پسا کرونا نداریم، کرونا خواهد 
بود، ما باید با برنامه ریزی کوتاه مدت، برنامه موفقیت 

خودمان را ترسیم  و پایه ریزی کنیم.
زمانی می رسد که احساس می کنید کارتان دیگر 
از  ندارد، زمانی که می خواهید  برایتان جذابیتی 
زندگی روزمره خود خالص شوید و چیزهای جدید 
امتحان کنید، در واقع چیزی غیر از آنچه تا به حال 
انجام می دادید. این موضوع ممکن است برای هر 
کسی رخ دهد، این ذهن شماست که به شما می 
گوید به انجام کاری غیر از کارهای همیشگی نیاز 

دارید.
عوامل موثر در از دست دادن شور و شوق در کار

۱ – کار زیاد
آیا تا به حال استراحت آخر هفته را به خاطرعالقه زیاد 
به کارتان از دست داده اید؟ این کار خوب نیست، در 
واقع شما بیش از حد به خودتان سخت می گیرید. 
مهم نیست که چه میزان کار خود را دوست دارید، 
شما باید بدانید که هرچه بیشتر کار کنید، سریعتر 
انگیزه خود را از دست می دهید. خستگی روانی 
برای کارکنان اداری شامل خواب آلودگی و خستگی 
عصبانیت  و  سرخوردگی،  کاری،  ساعات  تمام  در 
و بدخلقی می باشد. هیچ کس نمی تواند در این 
شرایط کار کند و یا کار با کیفیت ارائه دهد! به همین 

دلیل روزهای استراحت به وجود آمده اند!
۲ – به تعویق انداختن کارها

شویم،  می  نزدیکتر  کارها  تحویل  موعد  به  هرچه 
بیشتر احساس بیهودگی می کنیم. این احساس 
باعث می شود؛ که شما یا همین حاال شروع به کار 

کنید و یا انگیزه خود را به کل از دست بدهید.
۳ – خستگی

این مسئله برای همه اتفاق می افتد، به خصوص 
از  بسیاری  کنند.  می  کار  منزل  در  که  کسانی 
فریلنسرها چند بار در هفته خستگی را تجربه می 
کنند، به خصوص در اواسط کار! این طبیعی است، 
حتی افراد درونگرا زمانی که در داخل یک اتاق برای 
ساعت های طوالنی و به تنهایی کار می کنند، این 

مسئله را تجربه می کنند.
۴ – ناخشنودی

شما کارها را به خوبی انجام می دهید، اما آن ها را 
دوست ندارید. چنین چیزی وجود دارد. من دروغ 
از  بسیاری  ندارم.  دوست  را  دروغ  اما  هستم،  گو 
فریلنسرها کاری را که انجام می دهند دوست دارند، 
اما زمانی پیش می آید که دچار نارضایتی می شوند. 
برخی مواقع مهم نیست چه مقدار شور و شوق برای 
کار خود دارید، مشتریان به راحتی می توانند روز شما 
را خراب کنند. چگونه می توانید با این مسئله مبارزه 
کنید؟ بهتر است بدانید شما تنها کسی نیستید که با 

مشتریان خود مشکل دارید. پس لبخند بزنید.
 ۵ – تعیین اهداف غیر واقعی

تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، راه خوبی 
برای ایجاد انگیزه در کار است. ممکن است در سن 
۲۳ سالگی بخواهید یک میلیونر باشید، اما آیا ممکن 
است در حالی که تنها چند ماه از شروع کسب درآمد 
شما گذشته است، این اتفاق رخ دهد؟ به هیچ وجه، 
خوشبین بودن بیش از حد به نقطه ای از حماقت 
می رسد. اگر اهداف شما غیر واقعی باشد چه می 
شود؟ شما حتی به کارهایی که برای آنها برنامه ریزی 
کرده اید نمی رسید، به این دلیل که شما همیشه و در 

همه کارها عجول هستید. 
 نکاتی برای بدست آوردن مجدد شور و شوق

 ۱ – به خورشید سالم بگویید
آخرین باری که به پارک رفتید چه زمانی بود؟ برده 
ی کار بودن، هیچ کمکی به شما نمی کند. بیرون 
تازه را  آمد بگویید، هوای  آفتاب خوش  به  و  بروید 
احساس کنید، به همسایه ها سالم کنید، و یا یک 

بستنی بخرید. خود را تشویق و ترغیب کنید تا یک 
زندگی فعال اجتماعی داشته باشید، گاهی اوقات از 
کار دست بکشید!بهتر است بیش از حد در مورد کار 

سختگیر نباشید.
 ۲ – بدانید که به کجا می روید

داشتن یک نقشه پیش از شروع هر کار به شما کمک 
خواهد کرد که راه خود را گم نکنید. همه کارهایی که 
از نقطه X به نقطه Z باید انجام شود را مشخص کنید، 
انجام این کار شما را از حواس پرتی و چیزهایی را که 

واقعا برای کار شما الزم نیست، نجات می دهد.
 ۳ – با مردم صحبت کنید

دانستن اینکه شما در از دست دادن اعتماد به نفس 
خود برای کار تنها نیستید، بالفاصله شما را شارژ 
می کند، چگونه؟ انسان ها طوری ساخته شده اند 
که احساسات خود را با افراد دیگر به اشتراک می 
گذارند. هرچه احساسات بد )و چیزهای خوب( خود 
را با دیگران در میان بگذارید، به نفع شماست. افراد 
می توانند با یکدیگر همدردی کنند. ممکن است 
عجیب به نظر برسد اما سعی کنید در یکدیگر انگیزه 

ایجاد کنید.
 ۴ – یافتن انگیزه

کار  در  شوقی  و  شور  داشتن  برای  ای  انگیزه  اگر 
ندارید، پس به مقداری تغییر نیاز دارید! شما می 
توانید از راهنمایی بسیاری از کتاب ها و نوشته ها 
دیگر  بار  یک  و  کنید  استفاده  انرژی  تجدید  برای 
انگیزه را به کار برگردانید. مهم نیست که چقدر با 
کارتان مشکل دارید، به یاد داشته باشید که: “در 
پایان شب سیه سپید  است،  امید  بسی  ناامیدی 

است.”
۵ – با خودتان مهربان باشید

به مراکز ماساژ درمانی بروید، غذاهای مورد عالقه 
خود را بخورید، به سینما بروید. هیچ کس برای انجام 
این کارها پیر نیست، در واقع هر کس باید به خود 
مهربان باشد. باور کنید سخت کوش ترین افراد هم 
واقعا نمی خواهند کار کنند، همه مردم می خواهند 
از زندگی خارج از خوابگاه یا اتاق خود لذت ببرند!و 

در آخر  تکنیک های خود را به اشتراک بگذارید.

تاریخچه تئاتر ایران

 چگونه می توانیم نسبت به کار شور و شوق داشته باشیم

دکتر عبداهلل نجم
دکترای حرفه ایی دامپزشکی
کنشگر سیاسی و مدنی

مدرس مرکز تحقیقات 
جهاد کشاورزی

مدرس سازمان 
فنی حرفه ای کشور
جهادگر نمونه سال 96

دور  است  موجودی  انسان 
اندیش و آینده نگر که به مدد خرد 
و اندیشه ای که خداوند متعال در 
قادر  نهاده؛  ودیعت  به  او  وجود 
هر  آید.  فائق  برمشکالت  است 
کس در هر موقعیت اقتصادی و 
است  ممکن  همواره  اجتماعی 
با حوادث و مشکالت گوناگونی 
مواجه شود که آسایش و آرامش 
زندگی او و خانواده اش را به خطر 

اندازد.
گذشته از حوادثی که جان و مال 
انسان را تهدید می کند نگرانی از 
آینده مبهم و نامطمئن و دلهره 
نیز  آینده  وضع  از  اضطراب  و 
تأثیر گذارده  بر فعالیت شخص 
را  او  ابتکار  و  خالقیت  وقدرت 

کاهش می دهد.
یکی از راهکارهایی که انسان اندیشمند برای رویارویی 
با خطرها و رفع مشکالت اقتصادی خود برگزیده است 
استفاده از بیمه به عنوان وسیله ای مؤثر در جبران زیان 
ارتقای سطح  آتیه،  تأمین  اتفاقات،  از  ناشی  مالی  های 
زندگی افراد جامعه و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و 
توسعه اقتصادی کشور می باشد بیمه عالوه بر آن که آثار 
مالی خطرها و حوادث را برطرف می کند نوعی آرامش 
فکری به انسان می بخشد که این آرامش موجب رشد 
و شکوفایی استعدادها و افزایش کارآیی و بهره وری در 
جامعه می گردد. در بین رشته های مختلف بیمه ، بیمه 
های عمر و پس انداز به علت مزایای قابل توجهی که در 
بر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است این نوع بیمه ها 
به گونه ای طراحی شده اند که هر کس با هر میزان درآمد 
می تواند سرمایه قابل مالحظه ای را برای آینده خود و 
خانواده اش تدارک دیده و از آسیب تورم و کاهش ارزش 

پول در امان بماند .
حدی  به  کشورها  از  برخی  در  عمر  های  بیمه  امروزه 
پیشرفت نموده که سایر رشته های بیمه را تحت الشعاع 
قرار داده است، به طوری که در کشورهای ژاپن، فنالند، 

سویس، فرانسه، کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور، هند و 
برخی کشورهای دیگر بیمه های عمر بین ۶۰ تا ۸۰ درصد 
کل حق بیمه بازار بیمه ای این کشورها را به خود اختصاص 
داده است. حتی در هندوستان که جزء کشورهای در حال 
از هر دو خانوار  توسعه به شمار می رود، بطور متوسط 
هندی تقریبا یک خانوار تحت پوشش بیمه های عمر قرار 

دارند و از مزایای این نوع بیمه برخوردار می باشند.

تاریخچه بیمه عمر پاسارگاد:
  بیمه پاسارگاد را می توان یکی از بیمه های پرقدرت دانست 
بیمه  است.  شده  بیمه  صنعت  وارد   1385 سال  از  که 
پاسارگاد در ماه های پایانی سال 85 مجوز فعالیت گرفت 
و در 1 اسفندماه همان سال اولین بیمه نامه خود را صادر 
کرد و رسمًا وارد فضای بیمه شد و یک سال بعد هم توانست 
مجوز فعالیت اتکایی را دریافت کند. بیمه عمر پاسارگاد در 
همین زمان بخش قابل توجهی از بازار بیمه عمر کشور را به 

خود اختصاص داده است.
بطور کلی بیمه های عمر شرکت پاسارگاد با تنوع دررطرح 
های اجرایی خود امکان دسترسی تمام هموطنانمان را به 
این بیمه آسان کرده که تعدادی از این طرح ها  بشرح زیر 

می باشند :

_بیمه عمر زنان خانه دارپاسارگاد
_بیمه عمر وتامین آتیه فرزند

_بیمه عمر و بازنشستگی تامین آتیه
_بیمه عمر و آتیه پاسارگاد

_بیمه تامین آتیه خانواده پاسارگاد
بخشی از امتیازات بیمه عمر پاسارگاد:

_امکان پرداخت مبلغی به صورت سپرده اولیه در ابتدای 
شروع بیمه نامه برای افزایش میزان سرمایه  گذاری

_ امکان تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه عمر توسط 
شما

 امکان دریافت تخفیف در خرید برخی از بیمه نامه های 
دیگرشرکت بیمه پاسارگاد از جمله بیمه بدنه پاسارگاد، بیمه 
آتش سوزی پاسارگاد و … برای دارندگان بیمه عمر پاسارگاد

 _داشتن معافیت مالیاتی اندوخته و سرمایه بیمه عمر
_داشتن پوشش حادثه در بیمه عمر

_ امکان خرید پوشش آتش سوزی منزل مسکونی شما در 
کنار بیمه عمر

_ امکان برخورداری از معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان 
قرارداد در صورت ازکارافتادگی
_ پوشش بیماری های خاص

_ پوشش تکمیل درمانی.

اهمیت و جایگاه بیمه های عمر و پس انداز

 به قلم :

فرخنده محمدی

حمید عباسی
کارشناس و مشاور 
بیمه های عمر و 
تامین آتیه پاسارگاد

هادی آقاجانی
فارغ التحصیل رشته 
مدیریت کسب و کار،
مدرس ارتباطات و آداب 
معاشرت در مذاکره

بوشهر  دریانوردان  امور  اداره 
بعنوان یکی از زیرمجموعه های 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
مسئولیت خطیر صنعت دریانوردی را عهده 

دار می باشد. 
صنعت دریانوردی بدلیل وقوع حوادث و 
سوانح متعدد، جزء مشاغل بسیار خطرناک 
محسوب می شود و دریانوردان جان بر کف 
نیز همواره در معرض صدمات جانی و مالی 
بوده و هستند، حال این عزیزان چندین 
ماه است زمانی که برای پیگیری امور خود 
امور  تاسیس  تازه  و  شیک  ساختمان  به 
دریانوردان مراجعه می نمایند با واژه هایی 
قطع  اینترنت  نداریم،  اتوماسیون  چون: 

است یا تلفن وصل نیست روبرو می شوند.

آیا پیگیری این امور پیش پا افتاده در عصر 
تکنولوژی آنقدرها سخت است که اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان را درمانده نمایند؟ 
آیا ما نباید با ارائه امکانات حداقلی هوشیاری 
و عملکرد به یاد ماندنی دریادالن عزیز را قدر 

دانی نماییم؟ 
از مدیرکل محترم تقاضا می رود که ضمن 
ارج نهادن به تالش ها و ایثارگری های این 
قشر زحمتکش و فداکار، سالمتی، عزت و 
سربلندی تمامی دریانوردان، اداره این امور 
پیش پا افتاده را در دستور کار قرار دهد.  در 
پایان ضمن ارائه وظایف و مسئولیت های 
امور دریانوردان بر جایگاه حساس و تاثیر 

گذار ایشان صحه می گذاریم.

برخی از وظایف و مسئولیتهای اداره امور 
دریانوردانی که در اداره امور خود ناتوان می 

باشد:
• برگزاری آزمونهای دریانوردی در تمامی 
با  شناورهای  ویژه  عرشه  رده  در  سمتها  
ظرفیت ناخالص کمتر از ۳۰۰۰ و کمتر از 
۵۰۰ و در رده  موتور با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ 

کیلو وات .
المثنی   و  تجدید   ، تمدید   ، صدور   •
مهارت  و  شایستگی  های  گواهینامه 
دریانوردی در تمامی سمتها در رسته عرشه 
ویژه شناورهای کمتر از ۳۰۰۰ و کمتر از 
از  کمتر  قدرت  با  موتور  رسته  در  و   ۵۰۰

۳۰۰۰ کیلو وات.

تجدید  و  المثنی   ، تمدید   ، صدور   •
  )Seaman›s Book( شناسنامه دریانوردی

• بررسی اصالت و پاسخ به استعالمات در 
خصوص انواع گواهینامه های دریانوردی 
صادره از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی 

استان بوشهر
• بررسی و صدور مجوز برگزاری دوره های 

آموزشی
دوره   برگزاری  اجرای  برحسن   نظارت   •

های  آموزشی  در مراکز آموزشی
• نظارت بر کار پزشکان معتمد و پزشک 
ناظر جهت صدور گواهی سالمت پزشکی 
اساس  بر  دریانوردان   )Medical fitness(
شده  اصالح  کنوانسیون   ۱/۹ مقرره 

 STCW
آموزشی  مراکز  درخواستهای  بررسی   •
جهت اجرای دوره های دریانوردی با عنایت 
به مفاد دستورالعمل های مصوب و اعالم 
)مقرره ۱/۶  وجود  صورت  در  ها  کاستی 
کنوانسیون اصالح شده STCW(  دریافت 

و به روز درآوردن اطالعات مربوطه .
مشکالت  و  ها  درخواست  بررسی   •
و  مقررات  چهارچوب  در  دریانوردان 

دستورالعمل های مصوب
•  انجام سایر امور در چارچوب وظایف اداره 

متبوع برحسب دستور مقام مافوق 

                               
گزارش 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بررسی نماید؛

اداره امور دریانوردان بوشهر ناتوان در مدیریت  امور خود

 

به نقل از اسکندر پاساالر 
در خصوص آمار  تا پایان 
بدون   ۹۸ ماه  مرداد 
خارجی  اتباع  احتساب 
استان ۱.۱۶۷.۸۵۵  آمار 
نفر گزارش شده است که 
روند کاهش رشد جمعیت بوشهر را در ۵ سال اخیر 
برای استانی  با) ۲۷.۶۵۳ ( کیلومترمربع چنین اعالم 

می کند:
سال ۱۳۹۵ بوشهر ) ۲۶۳.۹۷۷ ( نفر _ تنگستان ) 
نفر _ دیلم )   ) نفر _ دشتی )۸۳.۲۴۵   )  ۷۳.۵۴۱
نفر _ جم )   ) نفر _ کنگان ) ۶۱.۹۱۹   )  ۳۳.۳۵۸
۴۷.۹۶۷ ( نفر _ دشتستان ) ۲۶۲.۴۸۲ ( نفر _ دیر 
) ۵۶.۹۳۴ ( نفر _ عسلویه ) ۴۵.۷۹۱ ( نفر _ گناوه ) 
۱۰۶.۵۹۱ ( نفر و جمعیت پایگاه های هوایی، دریایی 
و نیروگاه ) ۵۰.۰۰۰ ( نفر _ شهرک های تندگویان، 
پردیس و توحید در شهرستان جم ) ۱۲.۴۸۱ ( نفر 

محاسبه گردیده است.
این در حالیست که مهاجرت و اغلب بوشهری ها به 
جهت استفاده از هوای بهتر و آب فراوان و تفریحگاه ها 
به دلیل هجمه  و بی توجهی مسئوالن استان بوشهر 

به باغات و به قول یکی از مسئوالن )) تا خشک کردن 
همه باغات گورکات  از پای نخواهم نشست. ((. به 
نزدیکترین استان ،یعنی؛  فارس و شهر شیراز و یاسوج و 
کوه گیلویه رو به فزونی بوده است به طوری که مهاجرت 
و افزایش جمعیت شیراز در آمار زیر بیانگر این پدیده ی 

نامیمون است:
جمعیت شیراز ۱۳۹۵ ) ۱.۵۶۵.۵۷۲ ( نفر و با حومه 
) ۱.۸۶۹.۰۰۱ ( نفر و شیراز را پنجمین شهر بزرگ 
پرجمعیت ایران و پرجمعیت ترین شهر جنوب کشور 

کرده است.
و  داشت  استان  کشور ۱۳  کل  که  سال ۱۳۵۵  در 
فارس و بنادر ) ۱.۳۲۰.۷۸۷ ( وفارس نهمین استان 
برحسب جمعیت بود است ، ده سال بعد ) ۱۳۶۵ 
( که فارس دیگر مستقل بود ) ۲.۰۳۵.۵۸۲ ( نفر و 
۱۳۷۵ ) ۳.۸۱۷.۰۳۶ ( نفر و ۱۳۸۵ ) ۴.۳۳۶.۷۸۷ 
( نفر و ۱۳۹۰ ) ۴.۵۲۸.۵۱۴ ( نفر در سال ۱۳۹۵ ) 
۴.۸۵۱.۲۷۴ ( نفر که مهاجرپذیری به خاطر دفاع 
مسئوالن فارس از توسعه فضاهای سبز، تفریحگاه ها 
و دفاع از باغات شهرها و روستاها را در این آمار نشان  

می دهد .
و این در حالی است که کل جمعیت شهر بوشهر در این 
سال ها به دلیل عدم حمایت مسئوالن به مالک های 

بهداشت، آموزش و تفریح گاه ها و ... رشد چندانی 
نداشته و اغلب در شهرهای خوش آب و هوا و روستاها 
و شهرک های اطراف دیگر استانها به خرید باغات و 
سکونتگاه فصلی جهت خانواده هایشان اقدام کرده 
اند ؛ ولی در بوشهر و بنادر استان، مسئوالن با قطع آب 
آشامیدنی باغات باعث کوچ مردم و ضرر زیان خانواده 

ها شده اند: 
به این آمار لطفا دقت شود :: بوشهر در سال ۱۳۳۵ 
) ۱۸.۴۱۲ ( نفر، ۱۳۴۵ ) ۲۳.۵۴۷ ( نفر، ۱۳۵۵ ) 
۵۸.۹۵۶ ( نفر، ۱۳۶۵ ) ۱۲۰.۷۸۷ ( نفر، ۱۳۷۵ ) 
۱۴۳.۷۷۵ ( نفر و ۱۳۸۵ ) ۱۶۹.۹۶۶ ( نفر. این روند 
جمعیتی آن نشان و مؤید  عدم حمایت مسئوالن بوده 
است و اگرچه در بعضی از سالها ، استان مهاجرپذیری 
با افزایش جمعیت اندک را هم نشان داده است ، به 
دلیل مهاجرت شغلی غیر بومی ها  و کارهای موقت و 
سکونتگاه هایی غیر دائمی غیربومی ها و کامال موقتی 
بوده است که بعد از اتمام کارشان به شهرهای خود 

برمی گرداند. 
باید چاره ای اندیشید . 

قطع آب باغات به دلیل کم آبی را حلش نیست . 
ده ها عوارض دیگر در پی خواهد داشت . 

 تفرج زدایی در استان بوشهر به جای تفرجگاه زائی توسط مسئوالن

 به قلم :

  دکتر لیراوی

به قلم: 
سهیال سلطانی 
زنگالنی
)سردبیر نشریه( 


