
مقدمه: 
 اینترنت هم چون هر اختراع دیگری از مزایا و معایب هایی برخوردار 
است.با این حال، مزایای اینترنت بسیار فراتر از معایب آن می باشند 
یک شبکه کامپیوتری جهانی که امکانات اطالعاتی وارتباطاتی 
گوناگونی ارائه می نماید. این امکانات متشکل از شبکه های به هم 
پیوسته ای هستند که از پروتکل های ارتباطی استاندارد شده بهره 
می گیرند.از امکاناتی هم چون ویدئو کنفرانس، چت و خدمات پیام 
رسان امکان پذیر گردیده است.به لطف این خدمات کشورهایی 
که ازلحاظ جغرافیایی از هم جدا هستند در کنار هم قرارگرفته اند 
و جامعه ای را تشکیل داده اند که قادر است تفکرات خویش در 
زمینه ی مسائل جهانی را به اشتراک بگذارد. ما با توجه به این که 
همواره به دنبال امکانات بیشتر و شرایط زندگی بهتر بوده ایم در 
از چیزهای جدید را کشف و اختراع  توانسته ایم بسیاری  نتیجه 
کنیم. در دهه ی نود شاهد انقالب عمده ای در زمینه ی اختراع 
اولین کامپیوتر های الکترونیکی دیجیتال بودیم. تا آن زمان واژه ی 
اینترنت عماًل برای اکثر مردم واژه ای نا شناخته بود. با این حال، 
امروزه اینترنت به قدرتمندترین ابزار در دست مردم در سر تا سر دنیا 

تبدیل شده است. 
«اینترنت»

از  که  کرد  تشبیه  عظیم  بسیار  سرور  یک  به  می توان  را  اینترنت 
هم  صورت  به  اطالعات  این  و  است  برخوردار  فراوانی  اطالعات 
زمان توسط میلیاردها انسان مورد استفاده قرار می گیرند. اینترنت 
اساسًا یک شبکه است که دیگر شبکه های کوچک تر را به هم متصل 
می سازد. همه فناوری های مدرن به وسیله ی اینترنت به یک دیگر 
متصل می شوند . این دنیای دیجیتال می تواند برای برخی میدان 
بازی و برای برخی دیگر میدان جنگ قلم داد گردد.اینترنت به یک 
ابزار تجاری الزم و ضروری تبدیل گردیده که کسب اخبار از نقاط 
مختلف دنیا، دسترسی به منابع دانش، و خرید آنالین تنها با یک 
کلیک امکان پذیر گردیده است. اینها مزیت های اینترنت است، اما 

هر چیز خوبی یک بدی هم دارد. 
 «مزایا و معایب اینترنت»

برای بسیاری، زندگی اجتماعی بدون فیس بوک و توییتر قابل تصور 
نیست. این وب  سایت ها به ابزارهایی جهت تماس با دوستان و 
خانواده و کسب اطالع از آخرین رویدادهای جهان تبدیل گردیده اند. 
برقراری  عالی جهت  ابزاری  به  اجتماعی هم چنین  شبکه های 
تماس با افراد تبدیل گردیده  است اینترنت عالوه بر جستجوی 
دوستانی که مدت هاست گم شان کرده ایم جستجو و درخواست 
تقاضا برای مشاغل و فرصت های تجاری را از طریق گرد هم آیی ها 
و جوامع اینترنتی امکان پذیر ساخته است. چت روم های عمومی 
در اینترنت کار بران را قادر می سازند با افراد جدید مالقات نمایند. 
 مدیریت تربیت آموزش و پژوهش پایگاه دریایی

اینترنت

قسمت اول

ادامه دارد...

دکتر منصور غالمی وزیر علوم تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای به دکتر محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار تسریع در تشکیل جلسه 
کارگروه مشترک و بررسی موضوع یکپارچه سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای 
هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی شد.
دکتـر غالمـی در ایـن نامه با تاکید بر موافقت و دسـتور معـاون اول رئیس جمهوری 
مبنی بر تشـکیل کار گروه مشـترکی متشـکل از نمایندگان وزارت علوم تحقیقات و 
فنـاوری؛ بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و همچنین سـازمان برنامـه و بودجه 
کشور، خواستار تسریع در تشکیل جلسه کارگروه و بررسی روند و چگونگی اجرای 

شد. موضوع 
در نامه وزیر علوم خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه آمده است: پیرو نامه شماره 
یکپارچه سازی  کارگروه  تشکیل  درخصوص  آبان ۱۳۹۹  مورخ ۱۸  ۱۷۳۱۸۹/و 
دانشگاه ها،  علمی  غیرهیئت  و  علمی  هیئت  اعضای  مزایای  و  حقوق  ضرایب 
با وزارت  و فناوری  پارک های علم  و  پژوهشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواهشمند است حسب تاکید معاون اول رئیس 
جمهوری دستور فرمایید به منظور رسیدگی به موضوع مورد اشاره و تشکیل جلسه 

تسریع الزم به عمل آید.
بر اساس این گزارش، دکتر غالمی پیش از این نیز رسیدگی به موضوع را از معاون 
اول رئیس جمهوری خواستار شده و اظهار کرده بود: وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب ماده یک قانون احکام 
دائمی طبق مقرراتی خاص و براساس آیین نامه های مصوب هیئت های امنا اداره 
می شوند و انتظار می رود حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی 
)به جز کارکنان کادر درمانی که مشمول طرح تمام وقتی جغرافیایی هستند( یکسان 
باشد. اعمال مصوبات متفاوت در هیئت های امنای دو وزارت همواره موجب بروز 
عدم رضایت در بین اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات پژوهش 

و فناوری بوده است.
براساس پیشنهاد وزیر علوم، »به منظور رفع نارضایتی های موجود، کارگروهی متشکل 
از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و سازمان برنامه و بودجة کشور تشکیل شود تا نسبت به یکپارچه سازی 
ضرایب حقوق و مزایای دو وزارتخانه، اقدام و پیشنهادات این کارگروه برای تصویب در 

دستور کار هیئت های امنای ذی ربط قرار گیرد. »

وزیر علوم با ارسال نامه ای به دکتر نوبخت خواستار شد؛ 

تسریع در تشکیل جلسه کارگروه 
یکپارچه سازی ضرایب حقوق و مزایای 

اعضای هیات علمی و کارکنان دو 
وزارتخانه علوم و بهداشت

یـک سـازمان دولتـی در نظـر دارد امـاک زیـر را از طریـق مزایـده 
عمومـی بـه فـروش برسـاند . متقاضیـان محتـرم مـی تواننـد از تایـخ 
پنـج  روز  اداری  وقـت  پایـان  تـا   99/11/06 مزایـده  آگهـی  انتشـار 
شـنبه  مـورخ 99/11/16 همـه روزه از سـاعت 08:30 الـی 15 بـرای 
کسـب اطاعات و خرید اسـناد مزایده به دفتر فروش به نشـانی : 
تهـران - میـدان آرژانتیـن –خ شـهید عمـاد مغنیـه – پـاک 7 - واحـد 
بـه  یـا  9 . شـماره تمـاس : 02188882188 – 02188787859 
نشانی :  بوشهر - خیابان صلح آباد – جنب پمپ بنزین وزیری –  
دفتـر نمایندگـی حمـل و نقـل . شـماره تمـاس : 07733543674 

مراجعـه فرماینـد .
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وحید حاج سعیدی:

زندان دغدغه 
مشترک زندانیان 

و دولت!

ضرغام حیدریه :

اولین طرح پرورش 
مرغ مادر گوشتی 
در استان بوشهر به 
بهره برداری رسید
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ورزش پیالتس

2

دستور مجدد معاون وزیر کشور به استانداری ها برای 
حمایت از افراد بی سرپناه در شب های سرد زمستان

تاریخچه تئاتر

واکنش پلیس به خبر سیلی نماینده مجلس به 
سرباز راهور

سردار سلیمانی: 
سبک زندگی ایرانی اسالمی از ماموریت های مهم 

فرهنگی بسیج تلقی می شود

4

4

4

4

لیال موسوی:

به نام مقام متعال 
بطورکلی بهره برداری به اموری گفته 
می شود که اطمیناِن تطابق عملکرِد 
به  را  اهداف  و  دستورالعمل  با  طرح 
ما می دهد و زمانی که بصورت غیر 
عادی و خارج از ُعرف تحت عنوان یا جایگاهی، منافعی 
خاص را تامین می کند، بهره برداری از ِسَمت نامیده می 

شود که اکثر مواقع مسائل مادی را پشتیبانی می کند.
پایداری  اجتماعی،  معضل  این  های  قابلیت  از  یکی 
منحصر به فرد آن می باشد که تحت شرایط معین تا زمانی 
که کارکرد الزامی خود را داشته باشد و جناح یا گروهی به 

آن حساس نشوند، ادامه دار می شود.
سالم  برداری  بهره  گردیده  مشاهده  گاهًا  که  حالی  در 
سیستم توسط این نوع بهره برداری مورد تضعیف واقع 

شده است. 
تنها راهکاری که می تواند بر نزولی شدن این نوع بهره 
برداری  اثر گذار باشد، تحلیل ثمر بخش و مداوم عناصر 
نظارتی و بازبین  بوده، چرا که تحقیق در یک فعالیت، 
فرآیند یا اقدام همواره بهترین و اقتصادی ترین روش می 

باشد که پیامدهای شایسته ای را به همراه دارد.
مهران سلطانی نژاد 

مدیر مسئول

بهره برداری از ِسَمت 

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

باج خواهی یک موسسه آموزشی عمومی غیر دولتی از نماِد آموزش عالی استان

ـ . ف آگهی مزایده  شماره 99/167/ه

» هیئت فروش«

دانشگاه خلیج فارس؛ نماد آموزش عالی استان بوشهر
3
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خاطرات خیس

هرچه کردم نبود قسمت حیف
با تو یک شب کمی قدم بزنم

تو برایم غزل بخوانی و باز
من زعشقت مدام دم بزنم

توی یک کافه، گوشٔه دنجی
بنشینیم وقهوه ای بخوریم

و سپس زیر نم نم باران 
شعر پاییز را رقم بزنم

رفتی و رفته ام من از یادت
دیگر از من نخواه برگردم 

خاطرات گذشته را هر شب
بی سبب هی چرا به هم بزنم؟ 

خجسته ناطق

روی بوم مات دنیا روز و شب ها تارتر
 امتحاِن زندگی هر ثانیه دشوارتر

سقف خانه می چکد از چشم بارانی خود
بی ستونی همچنان بر شانه ها آوارتر

ُمردگی کردیم در این روزگار  لعنتی
مثل مرداری خوراك عده ای کفتارتر

خسته از بی تکیه گاهی آه از بی همدمی
تا عصای دستمان این روزها شد مارتر

انجماد عاطفه در قطِب سرد زندگی
آسمان مه گرفته دودی و غم بارتر

خشت خشت خاطره با روکِش سیمانی اش
دورمان روئید از دیوار هم دیوارتر

در تالطم های سخت و روزهای پرغبار
جز خودت هرگز نمی بینی کسی غمخوارتر

طاهره_داوری

احساس پاکم بعد تو درگیِر مسلخ 
شد

این رابطه گویا به باریکِي یك نخ 
شد

حس  هایم  دست  میاِن  دستت 
دوري داشت

نزدیك تو بودن، برایم چند فرسخ شد!
 

با  هر نگاهت عشق را پس مي زدي ،دیدم-
چشماِن  بي مهرت شبیه توده ي یخ شد

دیوارهاي خانه ام سلوِل تنهایي است
این آشیانه، کوره اي در بین مطبخ شد

بودي کنارم ،معنِي«ما« را نفهمیدي
این زندگي با تو برایم مثِل برزخ شد 

 از چارچوبت که پناهم بود، مي ترسم  
وقتي بهشِت بازوانت عمِق دوزخ شد 

منیره_سادات_ساداتی

نبض من با تپش قلب تو تنظیم شده
هجرت از من به تو شالوده تقویم شده

مدتی هست به جز عشق نگفتم 
سخنی

دفترم بستر این گونه مفاهیم شده.

درد عشق است مرا هیچ مسکن نفرست
مرض عشق من انگار که بد خیم شده

عکسی از نیمرخت دیدم و گفتم که عجب
مثل این است که ماه از وسطش نیم شده

نفسم باز پس افتاد از این فکر که، وای
نکند با دگری چشم تو تقسیم شده

امیرحسین_حسین_زاده

چله ی عاشقی 
دارد میرسد به سر

نیزه ها...آه از نیزه هااااا

مزرعه ی پر از شقایق را دور

 گرفته اند پرچین های تیر

دور برداشته اند تبرهای ناخلف تا-
دست های خدا روی زمین پل ببندد.

چله ی عاشقی دارد می رسد به سر...
خورشید، در کاسه ی سر خشک مغزها خون خود را 

میریزد تا -

شاید

 او
 اولین جان فدا باشد...

کاروان ،
آشوب در دل دارد ُو

 انتظار بر لب و چشم...

و عشق،
 می رسد به... سر

سرها ،سر بر سرسرای جانان  می گذارند
می گذرند از این شومناک تاریک

و ...
حسرت حضرت عشق روایتگرشان است  هنوز

که او مجنون این قصه بود.
زهرا زارع
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خانم کبیری  عزیز برای آشنایی بیشتر 
خواهشمندم  شما  با  خوانندگان 

خودتان را معرفی کنید.
به نام خداوند جان و خرد 

بتی کبیری هستم از اهالی کرمان متولد 
پاییز 

کارشناس ادبیات.
زمانی  چه  از  ادبیات  به  شما  عالقه 
شروع شد؟ از کی شعر گفتن برای شما 
جدی شد؟ اولین شعری که سرودید با 

شعرهای بعدی چه تفاوتی دارد؟
 

کردم  شروع  رو  نوشتن  قبل  سال  ده  از   
داستان کوتاه و شعر دل نوشته شعر آزاد...

عالقه من به شعر و ادبیات از نوجوانی  و 
حضور در محفلهای ادبی حافظ خوانی 

سعدی خوانی و....
فرق شعر ی که سرودم با بعدی چندان 
تفاوتی ندارد مگر در مورد مضمون آن که 

عاشقانه یا اجتماعی بودن آن..

آثار چه شاعرانی را بیشتر مطالعه می 
کنید؟

آثار بزرگانی چون حافظ و سعدی و موالنا را 
مطالعه می کنم.

از نظر شما بزرگ ترین آسیبی که شعر 
و  چیست؟  کند  می  تهدید  را  جوان 
وضعیت شعر جوان کشور به نظر شما 

چگونه است.
متاسفانه شاعران جوان ما هنوز نتوانستند 
باقی  ناشناخته  زیرا  بگذارند  به عرصه  پا 
مانده اند و هنوز دیده نشدند؛ باید شعر 

جوان را معرفی کرد
احساساتی که تجربه نشده مثل شاعری 
که به کویر نرفته ولی شعر در وصف کویر 
میسراید و یا جنگل دریا....اینها به شعر 

یک شاعر جوان لطمه میزند ..
کتاب« اینجا ترانه ها به باران نشسته 

و  است  شده  چاپ  سالی  چه  اند« 
مضامین اشعار این کتاب چیست؟

در کتاب ترانه ها که در سال ۹۸ به چاپ 
رسید 

موضوعات شعر شعر آزاد سپید موج نو و 
دل  نوشته. بیشتر از واژه ای ساده و دم 

دستی استفاده کرده ام...
یکی از اشعارم برنده شعر عاشورایی شد 
در  عکاسان  و  شاعران  از  فراخوانی  طی 
اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی در بخش 
شعر ۱۵ اثر در بین ۲۵ اثر شعر من در کنار 
قرار  جزیره  عکاس  ولدی  عباس  عکس 

گرفت .
من و دلتنگی و پرواز تا او 

چه شد آواز من؟ 
کو بال من؟...

خوانی  نمایشنامه  درباره  مختصری 

آیا فن خاصی  برایمان توضیح دهید. 
دارد؟

نمایشنامه خوانی در واقع یک سنت دیرپا 
هست 

را  نمایش  متن  خوانی   نامه  نمایش  در 
مقابل  در  صحیح  بیان  و  بلند  صدای  با 
مخاطبین اجرا میکنیم..در واقع زمان ؛ 
با  مکان و شخصیتهارو توصیف میکنیم 

خوانش .
آب  دختران  هفت  خوانی  نمایش  در 
و  حسینی  رضی  سید  کارگردانی  به 
نویسندگی عباس دوست قرین در نقش 
دختر بزرگ آب حضور داشتم و ایفای نقش 

کردم.
در صحبت هاتون گرفتید دکلماتور و 
های  نشست  در  سولیست  خواننده 
فیروزه ای و اجرا برای بانوان در کیش 
توضیح  مورد  این  در  لطفا  اید.  بوده 

دهید؟
 دکلمه درواقع بیان شعر و القا آن با معنا 
و مفهوم توسط دکلماتور به شنونده اگر 
شعر با احساس و معنی و مفهوم القا نشود 
پس تاثیرگذاری در مخاطب  هم نخواهد 

داشت.
بیشتر دکلمه اشعار بزرگان چون سعدی و 

حافظ 
افتخاری شد که آواز  بخوانم برای بانوان 
بسیار  داد  رخ  خوب  اتفاق  این  اینکه  از 

خرسندم.
معاونت  همت  به  خوب  اتفاق  این  و 
فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ای 

کیش به وقوع پیوست.

مصاحبه با شاعر

تو بگو  با غم تنهایی و باران چه کنم 
با دِل غمزده در ، سوِز زمستان چه کنم

همه شب منتظرم تا.، تو بیایی زسفر
با دِل دربدر و ،  موی پریشان چه کنم

میروم از غم تو ، دل بسپارم به غروب
گر  نیایی تو بگو با غِم هجران چه کنم

رفتی و  ترک  مرا ، کردی و تنها و غریب
گر که دل بر دگری بسته ای ای جان  چه کنم

سر به صحرای جنون میزنم ، از بی خبری
من و این فاصله و اینهمه عصیان ،  چه کنم

فارا؛ فرح_فردوسی

دلنوشته 

در جامعه امروزی و به ویژه در عصر 
حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی 
و استفاده هرچه بیشتر از ابزارها در زندگی روزمره از میزان 
تحرک افراد جامعه به همان نسبت کم شده و این امر به مرور 
زمان باعث فقر حرکتی شده و در نتیجه زمینه بروز آسیب ها و 
ناهنجاری های بسیاری را برای عموم افراد جامعه فراهم می 
کند. به ویژه در کودکان و نوجوانان با توجه به اینکه در سنین 
رشد هم به سر می برند، این کم تحرکی می تواند مشکالت 
ساختاری و عملکردی متعددی را برای آنها به وجود آورد و در 
نتیجه از کیفیت زندگی آنها کاسته شود. خصوصا در این ایام 

کرونایی با توجه به محدودیت های به وجود آمده و استفاده 
مداوم از تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ، این موضوع بیشتر 
فراگیر شده و فقر حرکتی، یکی از بزرگ ترین مشکالتی است 
که دامنگیر تمامی اقشار جامعه شده است و عالوه بر ایجاد 
آسیب ها و ناهنجاری های جسمی سبب بروز مشکالت روحی 
و روانی بسیاری خواهد شد. پس با توجه به تمامی موارد گفته 
شده اهمیت تحرک و انجام ورزش بر کسی پوشیده نیست. 
ورزش اصولی و مناسب یکی از روش هایی است که می تواند 
به پیشگیری از بروز این آسیب ها و به دنبال آن افزایش شادی و 

نشاط در جامعه کمک کند. 

یکی از رشته های ورزشی اصولی که توجه ویژه ای به این 
موضوع دارد رشته ورزشی پیالتس است. پیالتس یک رشته 
ورزشی است که بدون جهش، پرش و طی مسافت در فضای 
کوچک قابل اجراست و محدودیت سنی هم ندارد. حتی در 
سال های اخیر هم توجه ویژه ای به کاربرد این رشته در مقاالت 
و مجالت پزشکی روز دنیا در زمینه توانبخشی آسیب ها و 
ناهنجاری های بدن و همچنین بهبود عملکرد آنها شده است. 
این رشته ورزشی عمیق ترین عضالت بدن را مورد هدف قرار 

می دهد. با تاکید بر اصل بازآموزی عصبی - عضالنی .
در واقع پیالتس علم کنترولوژی بدن است. این رشته ورزشی 
تقریبا از سال 1385 وارد ایران شد و از سال 1392 با مدیریت 
اصولی و صحیح انجمن پیالتس ایران، فعالیت خود را به صورت 
فراگیر و همگانی شروع کرده و در حال حاضر نیز با پشتکار تمام 
در جهت سالمت عموم افراد جامعه گام بر می دارد. با توجه به 
موارد گفته شده و به ویژه در شرایط کنونی و محدود شدن رفت و 
آمد به باشگاه ها می توان به جرات گفت که یکی از اصولی ترین 
و پرکاربردترین رشته های ورزشی برای استفاده تک تک اعضاء 
خانواده و در فضای خانه است. در ادامه و ان شاا.. چاپ های 
بعدی به طور مفصل در مورد کاربرد این رشته ورزشی برای عموم 
افراد جامعه از کودکان گرفته تا سالمندان و همچنین استفاده از 
این رشته به عنوان یک رشته پایه و کاربردی برای استفاده سایر 
رشته های ورزشی، از ورزشکاران عادی گرفته تا حرفه ای و به 

ویژه کاربرد آن در توانبخشی آسیب ها اشاره خواهم کرد . 

ورزش پیالتس

لیال موسوی
مربی پیالتس
کارشناس ارشد 
آسیب شناسی 
ورزشی و حرکات 
اصالحی

تقریبا جزو برنامه های روتین زندگیم شده بود،اینکه 
تماشای  حین  و  سینما  سالن  برم  ها  اخرهفته 
فیلمهای مضخرفی که روی پرده می رفت خیره 

بشم به صندلی که اولین بار همونجا دیدمش!
گذاشته  نمایش  به  فیلمی  چه  نبود  مهم  اصال 
میشد،مهم این بود که من اونجا بشینم ومنتظربشم 

که یه باردیگه ببینمش!
با همون نگاه متینی که اولین باردیدم و حسش 
عمق  به  میکرد  نفوذ  که  نگاهی  همون  کردم،با 

وجودم و اونوقت به جای دیدن فیلم ...
به یاد بیارم لبخنداشو وقتی که از دیدن سکانسی 
ذوق زده میشد،یا اخماشو و چین بین ابروهاشو 

وقتی که از دیدن صحنه ای غمگین میشد!
یا وقتی  صحنه ای به فکر وامیداشتش انگشتاش 
و  میرفت مینشست کنار لبش وچهره ی جدی 

باصالبتش تپشهای قلبمو به هزارمیرسوند!

نصیب  بی  هم  معموال 
اونوقت  و  دیدنش  از  میشدم 
تایم  ی  همه  مجبورمیشدم 
به  هی  و  کنم  تحمل  فیلمو 

ساعتم نگاه کنم و...
امیدوار بشم به اینکه باالخره 

ببینمش....
متصدی سالن بنده خدا فکر میکرد من عاشق فیلم 
دیدنم،نمی دونست که اگه قراربود روی پرده آگهی 

هم پخش بشه ...
و چراغ  و متصدی  باشم  قراربود فقط من  اگه  یا 
سفید تو دستش،با پونصد تا صندلی خالی،من 

بازم به یاد اون لحظه ای که  قلبم گرفتارش شد...
توهمین سالن سر همین ساعت حاضرمیشدم و به 

همون صندلی همیشگی خیره میشدم!
آزیتا_شیرپور

هر روز
حَدقه های زیادی

زل می زدند بر صورتش
نمایان ؛ پر زرق و برق

در میان آن هوس های َدهشناک
میشنیدم صدای تپش های کوبنده ی قلبش را

نگاه من اما
پشِت سایه ی تاریک لحظه ها گم بود

تمام اش را برانداز کردم
ظاهِر غائبی داشت

مهم نبود چقدر عاشق بودند
انها دیدگان خود را اسراف میکردند

به سان چشمان آهویی زخمی
نگاهش کردم

مهم بود چقدر عاشق بود
در واپسین نگاه 

پنهان شدم در آینه؛ 
تصویر تو

تو در توِی هزار آینه ی شکسته تکثیر شود
مهم بود چقدر عاشق بودم

مهرناز رسولی

های  دیوار  روزگاری 
های  سیم  بلند، 
حلقوی  دار  خار 
نگهبان  دیوار،  روی 
و  آژیر  مسلح،  های 
گردان،  های  چراغ 
و  غیاب  و  حضور 
روزانه؛  خوری  هوا 
بخشی از مختصات 
و  بودند  ها  زندان 
زندان ها هر قدر هم 
که بزرگ بودند برای گذران ثانیه های تلخ و خاکستری 
امروز شواهد  اما  بودند!  و حقیر  دوران حبس، کوچک 
و قرائن نشان می دهد زندان ها دیگر آن حال و هوای 
سابق را ندارند و با اعمال احکام جایگزین حبس، اعطای 
مرخصی، امکان پرداخت جریمه نقدی و موارد دیگر نظیر 
کرونا و ... ، تعداد زندانیان به شدت کم شده است و حتی 
در بعضی زندان ها، تعداد زندان بان ها از زندانیان بیشتر 
شده است! در حقیقت بعد از اعمال و اجرای قوانین و 
سیاست های احکام جایگزین حبس و شرایط مرخصی 
و ... دیگر زندان آن حال و هوای سابق را ندارد و بسیاری 
از افراد سابقه دار در جامعه )نه چندان آزادانه( مبادرت به 

انجام اعمال خالف و بزه می کنند!
هر چند تقویت آموزه های فرهنگی، اخالقی، مذهبی، 
اجتماعی و ... در جامعه بهترین و کامل ترین گزینه برای 
ولی  است  در سطوح مختلف  وقوع جرم  از  پیشگیری 

همواره در جامعه عده ای از افراد بر خالف مسیر آب شنا 
می کنند و برای تفهیم برخی مفاهیم باید با زبان دیگری با 
آنها سخن گشود که قطعَا این زبان دیگر احکام جایگزین 

حبس نخواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است در صورتی که احکام جایگزین 
حبس به جا و مناسب استفاده شوند به طورحتم می تواند 
صورت  این  غیر  در  و  شود  واقع  موثر  جرم،  کاهش  در 
ناکارآمد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس 
مرتکبان  برخی  حال  به  مفید  و  جامعه  نفع  به  »حتما 
اعمال مجرمانه« است زیرا از یک سو باعث می شود در 
در  افراد  این گونه  بیهوده  نگهداری  هزینه ای که صرف 
زندان ها می شود، صرفه جویی شده و از دیگرسو امکان 
بدآموزی آنها و یاد گرفتن آموزه هایی که از آن آگاه نیستند 
از زندانیان باسابقه از بین برود. این تغییرات همواره از 
خواسته های مهم مقامات ارشد نظام بوده است و در سال 
های اخیر به کارگیری این احکام شدت بیشتری پیدا 

کرده است.
از سوی دیگر احکام باید به نحوی صادر شوند که عالوه 
بر تنبیه فرد متخلف برای سایرین نیز بازدارنده باشد. اما 
با عنایت به عدم تغییر برخی قوانین که مربوط به چندین 
دهه قبل هستند و صدور قوانین جدید به ویژه در بحث 
احکام جایگزین، به نظر می رسد نه تنها بازدارندگی احکام 

به حداقل رسیده است، بلکه در مواردی رضایت کامل 
مفسدان و در برخی موارد اراذل و اوباش را فراهم آورده 
است و این رضایت قطعًا منجر گرایش سایر افراد جامعه 

به بزهکاری و اعمال مجرمانه خواهد شد.
فی المثل جریمه 5 هزار تومانی در برخی موارد تخلفات 
اقتصادی یا جریمه ، بیشتر به یک شوخی بی مزه شبیه 
اعتبار  و  جذبه  تردید  هیچ  بی  قانون!  اجرای  تا  است 
پلیس، قوه قضا و نهاد های امنیتی بیشتر از خود احکام 
بازدارندگی و خاصیت دارند و اگر این هیمنه و جذبه با 
شکسته  خاصیت  بی  و  لعاب  و  رنگ  کم  احکام  صدور 
شوند، دیگر جوالن اشرار و اراذل و سارقان به بخشی از 
خرده فرهنگ های یک جامعه تبدیل می شود و مهار 
این رویه به شدت سخت، زمان بر و در مواقعی ناممکن 

خواهد بود.
افزایش سرقت ها به ویژه سارق اولی ها، افزایش درگیری 
هم  گرم  سالح  از  استفاده  که  مختلف  های  نزاع  و  ها 
فساد  و  جرم  افزایش  حتی  و  است  شده  آن  چاشنی 
اقتصادی و غیر اقتصادی در مسئوالن که بی تعارف تعداد 
اگر زیاد نباشد، عدد قابل اعتنایی است، نشان از بازدارنده 
نبودن احکام در برخورد با جرایم سازمان یافته و سازمان 

نیافته و خرد است.
هر چند به دلیل گستردگی ابعاد و پیچیدگی الیه های 

مختلف قانون، صدور قوانین باید با لحاظ جمیع شرایط 
باشد، اما به نظر می رسد قانونگذار باید بین افرادی که 
برای اولین بار یا حتی به اجبار و تهدید یا در اثر حادثه و 
... مرتکب خالفی شده اند با فردی که دو صفحه سابقه 
در پرونده دارد و به همان اندازه نیز خالکوبی و اسکار) رد 
زخم( بر روی پک و پهلو و صورت دارد و شرارت بخشی 
، فرق بگذارد  را تشکیل داده  از مختصات زندگی اش 
و مجازات جایگزین حبس در صورتی برای این افراد به 
اعمال شود، که منجر به جری تر شدن و بی تفاوتی این 

افراد نسبت به احکام صادره نشود!  
در حقیقت برداشتن ترس از جرم در جامعه خود عامل 
جرم خواهد شد و در صدور احکام صادره قبل از تنبیه 
مجرم، باید جنبه ترس و بازدارندگی لحاظ شود چرا که 
تنبیه بدون ترس و اثر گذاری، عاملی برای جلوگیری از 

تکرار جرم نخواهد بود.
به هر روی آنچه مسلم است، تورم جمعیت کیفری در 
جامعه، افزایش جرایم خشن، استفاده از اسلحه به ویژه 
در درگیری ها و سرقت ها، صدور چک های بی محل، 
فضای  نسبت  به  که  مجازی  فضای  در  جرایم  افزایش 
حقیقی از نظارت کمتری برخوردار است و ... حاکی از آن 
است که احکام صادره بازدارندگی چندانی ندارند و تبعات 
ناشی از انجام یک جرم یا مفسده به نسبت به مراتب کمتر 
از منافع آن برای مرتکب بزه است. فقط خدا کند به روزی 
نرسیم که احکام قضایی افراد شرور به نوشتن چند برگ 
جریمه یا رفتن به اطاق و فکر کردن به کارهای زشت شان 

خالصه شود! به هوش ...

آیا مجازات های جایگزین حبس و سیاست های بازدارنده، واقعًا بازدارنده هستند؟!

زندان دغدغه مشترک زندانیان و دولت!

به قلم:  وحید حاج سعیدی  

نویس طنز  و  نگار  روزنامه 

اولین دیدار

مصاحبه کننده؛ 
صغری دلداده 
بارانی 

چون  هایشان  خنده  صدای  عصر،  حوالی 
پیچکی دور گردن باغ میپیچید

هیچ چیز غم انگیز نبود همه چیز در نگاهشان 
میخندید و رنگ داشت

فریاد  را  شان  کودکی  دویدند،  می  هم  دنبال 
میزدند

دستهایشان از هم جدا نبود، گویا خدا تقدیرشان 
را کف دست یکدیگر گذاشته بود

چقدر زیبا عشق را به تصویر میکشیدند!!!
گاهی به چشم خود مجنونی را میدیدم عاشق 

لیلی شاید هم لیلی دیوانه مجنون
روزها همراه با شالیزارهای سرسبز به رقص می 
آمدند دست هایشان گره خورده به این طرف و 

آن طرف تاب میدادند
آنقدر میچرخیدند تا درختان، در آسمان سایه 

بیندازند بر سرشان
دنیا تمام نمیشد حتی با بستن چشمهایشان در 
رو داشت،کنار  پیش  کنکور  امسال  آرزو  خواب 

امید درسهایش سرعت بیشتری گرفته بود 
به  را که ورق میزدم عشق ال  گاهی کتابهایش 

الیش موج میزد 
دلتنگی را در گوشه های کتابش نقاشی کرده بود

نام امید را در هر صفحه میدیدم
گاهی آینده کوچکشان را.

همه چیز امید بود و عشق آرزو
دستهای پر خراش امید را چنان بوسه میزد انگار 

دریایی ساحل را
کار میکرد آنقدر سختکوش که گاهی فراموش 

میکرد غذا بخورد زندگیش آرزو بود و آرزوهایش
روز امتحان فرا رسید او را از زیر قرآن رد کرد و به 

خدا سپرد
فراموش کردن لحظه های بی قراری امید، کار 
را دنبال  از عشق  نبود هر کس ردی  ساده ای 

میکرد به آنها میرسید
روزها منتظر نتیجه امتحان، لحظه ها را با عشق 

به آغوش میکشیدند 
عاشقانه، انتظار آرزو را میبوسید و قلب بی قرارش 

را آرام میکرد 
تا اینکه نتایج مشخص شد

تربیت معلم...!!!!! 
چیزی که هر دو را خوشحال میکرد

پنجره  از پشت  آنها  تماشا کردن شادی  چقدر 
اتاق، مرا به وجد می آورد

گاهی از شدت بیماری قلبم، همانجا پشت پنجره 
بیهوش میشدم

وقت آن رسیده بود امید خدمتش را تمام کند
با هزار بی قراری او را راهی کرد

آرزو روزها ابتدای ده به انتظار مینشست
تا برگشتنش در باغ درختی میکاشت 

هر روز آبیاری میکرد تا جوانه بزند و شکوفا شود
اولین مرخصی امید فرارسید

شادی در چشمانشان برق میزد
تمام دنیا بی رنگ شده بود جز حلقه آغوش آنها

یادم می آید یک روز آمدن امید به تاخیر افتاد
با مادرم برای دلداریش رفته بودیم

دریای  و  آشوب  میتوانست  کسی  چه  ولی 
خروشان دلی عاشق را بخواباند

حوالی صبح به خانه برگشت، خبر از درگیری در 
پادگان را آورد و تاخیرش را توضیح داد

زمانهایی که چشمش به امید نمی افتاد چقدر 
اندوهگین بود

قلبش با نفسهای او کار میکرد
با هم خوب بودند آنقدر خوب که گاهی مطمئن 

میشدم بدون هم نمیتوانند زندگی کنند
زمستان بود از شدت سرما همه راه ها مسدود 

شده حتی بعضی ها از برف و بوران، یخ میزدند 
یا تصادف میکردند

از  یکی  به  تدریس  برای  آرزو  سربازیش  اواخر 
شهرهای اطراف رفته بود

با نامه از حال هم باخبر میشدند
از آرزو شنیدم نامه امید به او را:

رویای شیرینم تبسم روزهای تلخ و طاقت فرسای 
غربت و سربازی فردا باز میگردم تا باز در آغوش 

آرامشت شوم
آرزو خود را سریع به ده رسانده بود

هیجان  از  قلبش  کرده  جارو  و  آب  را  باغ  همه 
تندتند میزد میخندید و شاد بود

ساعتها منتظر ماند
ولی اثری از امید نبود

بی قراری هایش بیشتر شده بود
دستهایش را بهم می مالید زبانش را گاز میگرفت 

و مدام راه میرفت
تنها شده بود نه امید بود و نه امیدی به آینده

حاال سالهاست که میگذرد امید را در کالسها 
چشمانش  از  اشک  همزمان  و  میکند  تدریس 

سرازیر میشود
زمانهایی که دلش برای امید تنگ میشود سرش 
را روی سینه من میگذارد تا صدای قلب امید را 

بشنود
و من دلم عجیب میگیرد...

»آرزو«

نویسنده :نگار توان

داستان کوتاه 



*اویی که ریخته نمیشا جمش کنی*
.You can’t mend a broken egg

معادل فارسی:آبی که ریخته رو نمی تونی جمع 
کنی  

شدنی  جمع  ریخته  آب  المثل  ضرب  معنی 
نیست

۱- هنگامی که رازی فاش شود،آبرویی برود 
و.. دیگر نمیتوان آن را دوباره به حالت اولیه باز 
گرداند و همانند آبی است که اگر بر زمین جاری 

شود نمی توان آن را جمع کرد.
۲- کار اشتباه کردن مثل پرتاب سنگی است که 

دیگر بر نمی گردد!
۳- آب اگر ریخته شود نمی توان آن را جمع 
پاک  فاحشی کند  گناه  اگر  انسان هم  کرد؛ 

کردن و جبران کردن آن مشکل است.
۴- آبرویی که ریخته شود درست کردنش دشوار 

است

داستان این ضرب المثل زنی شایعه ای را درباره همسایه اش مدام تکرار 
می کرد. در عرض چند روز، همه محل داستان را فهمیدند. شخصی که 
داستان درباره او بود، عمیقًا آزرده و دلخور شد. بعد زنی که شایعه را پخش 

کرده بود متوجه شد که کاماًل اشتباه می کرده.
او خیلی ناراحت شد و نزد خردمندی پیر رفت و پرسید برای جبران 
اشتباهش چه می تواند بکند؟ پیر خردمند گفت: به فروشگاهی برو و 
مرغی بخر و آن را بکش. سر راه که به خانه می آیی پرهایش را بکن و یکی 
یکی در راه بریز. زن اگرچه تعجب کرد، آنچه را به او گفته بودند انجام داد.

روز بعد مرد خردمند گفت: اکنون برو و همه پرهائی را که دیروز ریخته 
بودی جمع کن و برای من بیاور! زن در همان مسیر به راه افتاد، اما با 
ناامیدی دریافت که باد همه پرها را با خود برده است. پس از ساعت ها 

جستجو، با تنها سه پر در دست بازگشت.
خردمند گفت: می بینی ؟ انداختن آن ها آسان است اما بازگرداندنشان 
غیر ممکن است. شایعه نیز چنین است. پراکندنش کاری ندارد، اما 
به محض اینکه چنین کردی دیگر هرگز نمی توانی آن را کاماًل جبران 
کنی. آبروی مردم هم همینطور اگر آن را ریختی به فکر جمع کردنش 

هم باش!!

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ضرب المثل های بوشهری

دلش ترن . deles. Teren : زنده دل است . 

سر روزه . sarruzeh : فطریه .

سـی.  sey: نـگاه کـردن ، تماشـا . » سـیل « هـم می 
 . گویند 

َکّچه . kacceh : چانه ، زنخدان  . 

ُکمپه . kompeh : مرد کوتاه قد شکم گنده را گویند . 

ِگِرن . geren : همان ِگِره است. 

واژگان  بوشهری

به کوشش:
حسین دریانورد
مدرس آیلتس 
و مکالمه زبان 
انگلیسی

به کوشش: 
عبدالحسین 

احمدی ریشهری

های  نام  از 
افتیمون  دیگر 
در طب سنتی 
الجنون،  دواء 
ترشک، شیون 

است.
طبع افتیمون، 

گرم و خشک است.
معرفی

ساقه های آن ظریف و باریک به شکل نخ قرمز 
رنگ یا قرمز مایل به زرد یا کرم مایل به قرمز 

است .
گل آن سرخ غبار دار با ریشک های بسیار 
نازک مانند مو ، میوه ی آن به اندازه ی دانه ی 
شاهدانه و به رنگ زرد ، دانه های داخل میوه 
از دانه ی خردل ریزتر و قرمز مایل به زرد است 

، طعم این گیاه تلخ و تند است.
این گیاه پیچیده و انگلی است بدون کلروفیل 
برگ  های آن بسیار ریز است که مشاهده نمی  
روی  آن مکنده است که  و ساقه  های  شود 
بدنه گیاهان دیگر مستقر است و خاصیت آن 
بیشتر بستگی به نوع گیاهی دارد که اطراف 

آن پیچیده است.
زیاد  پتاسیم  دارای  آن  رنگ  نوع خاکستری 

است.
خواص افتیمون در طب سنتی

مسهل سودا و بلغم است.

 برای بیماری  های عصبی، جنون، مالیخولیا، 
سردرد، کابوس مفید می باشد.

دردهای مفاصل و لقوه و سرطان را درمان می  
کند.

برای رفع سردردهای سوداوی ۵ گرم از این 
گیاه را در۲۰۰ سی سی شیر جوشیده شده 
سکنجبین  کمی  با  نموده  صاف  خیسانده 

مخلوط نموده میل شود.
 تصفیه کننده خون است. تقویت کننده کبد 

است.
مفید  دارند  زودرس  انزال  که  کسانی  برای 

می باشد.
برای درمان هراس، مالیخولیا و تشنج عصبی 
۸ گرم افتیمون با ۶۰ گرم سکنجبین و یک 

لیوان شیر میل شود.
مبتالیان به لرزش عصبی به خاطر مصرف 
 ۲۰۰ در  گرم  سه  روزی  الکلی  مشروبات 
میل  روز  مدت ۴۰  به  دم کرده  آب  سی سی 

کنند به جای قند از مویز استفاده شود.
در  جوشانده  را  افتیمون  سردرد،  رفع  برای 

بینی بچکانید و کمی میل شود.
برای رفع رطوبت های حبس شده در معده 
افتیمون، آریغون، آمله مقشر از هر کدام ۱۰ 
گرم، نبات ۲۰ گرم سائیده هر صبح ناشتا یک 

قاشق مرباخوری میل شود.
شربت افتیمون برای امراض سودا نافع است،

دم کرده افتیمون تحلیل برنده ورمها، لطیف 

کننده، بازکننده انسداد و مفرح قلب ، جهت 
بیماریهای مغز و اعصاب مانند سردرد، تشنج، 
بیماریهای  و  وسواس  و  کاووس  افسردگی، 

مفاصل مفید است.
بنفشه  با  و  سودا  و  بلغم  مسهل  تنهایی  به 

مسهل صفرا می باشد.
موارد منع مصرف افتیمون

مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر هست. 
مصلح افتیمون کتیرا است.

مصرف مداوم سبب افسردگی می شود.
مصرف در بارداری و شیردهی ممنوع است. 

اطفال نیز نباید از آن استفاده کنند.
اعماق  و  عروق  در  صادق)ع(:افتیمون  امام 
و مفاصل بدن نفوذ می کند و مواد غلیظه و 

سوداویه و بلغمیه را می کشدودفع میکند.

طبع افتیمون

درآمدی بر گویش بوشهری

شــاخ مــار تــوش اشکســن : ) شــاخ مــار در آن شکســته 
شــده اســت ( . اشــاره بــه ایــن دارد کــه کار ، دچــار مشــکل 
شــده اســت و بــه درســتی و راحتــی انجــام نمــی گیــرد . 
ــه ایــن زودیهــا گشــودنی  گــره ای در آن وجــود دارد کــه ب

. نیست

ــرای چــه  ــو کفــن هــم بخوســیم : )ب ســی چــه همــه ت
همــه در کفــن یکدیگــر بخوابیــم (. بــرای چــه مــن گنــاه 
دیگــری را بــردارم ، بــرای چــه ســهمیه دیگــری را مــن  بــه 

ناحــق بخــورم . 
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رنگینک  یکی از دسرهای  مشهور جنوب و یکی از حلواهای 
خوشمزه با خرما محسوب می شود. یک نوع آن با شیرخشک 
تهیه می شود.  که طعم به یاد ماندنی پیدا می کند. برای تهیه 
ی آن  به مواد زیر نیاز داریم: رطب نیم کیلو؛ مغز گردو یک 
پیمانه؛ آرد ۴قاشق غذاخوری؛ شیرخشک ۴ قاشق غذاخوری؛ 
روغن مایع به میزان الزم و پودر دارچین و پودر پسته هم برای 

تزئین. 
برای تهیه ی این حلوا: رطب ها را از هسته جدا کرده و مغز 
گردو جایگزین هسته می کنیم. و به شکل ایستاده و منسجم 
کنار هم در ظرف می چینیم. آرد را الک کرده و با شیرخشک در 
روغن سرخ می کنیم. روغن باید به حدی باشد که آرد یک مایع 
روان شود. سپس آرد و روغن و شیرخشک طالیی شده را روی 

رطب ها می ریزیم و با دارچین و پودر پسته تزئین می کنیم.

رنگینک  با شیرخشک

 به موجب ماده 11٠٦ قانون مدني در عقد 
اینکه  است  شوهر  عهده  به  زن  نفقه  دائم 
مي  زوج  عهده  به  زوجه  نفقه  دائم  عقد  در 
باشد حکمي است غیر قابل إسقاط؛ به این 
مفهوم که زوجین نمي توانند با تراضي آن را 
ساقط نمایند، بالعکس در عقد ازدواج موقت 
چنین وظیفه اي بر عهده زوج قرار نمي گیرد 
مگر اینکه در لحظه وقوع عقد موقت، شرط 
پرداخت نفقه مطرح شود و یا اینکه عقد مبني 
بر آن جاري شده باشد. طرح شکایت کیفري 
و ادعاي کیفري زوجه علیه زوج فقط نسبت به تأمین نفقه حال میسر 
است ، لذا شکایت کیفري نسبت به عدم پرداخت نفقه در گذشته 
پذیرفته نمي شود براي چنین اقدامي شکواییه اي در کاغذ عادي 
خطاب به دادستان محل یا روساي نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ 
نوشته مي شود و ادعاي عدم تامین نفقه از ناحیه زوج با ذکر مشخصات 
کامل زوجین و آدرس دو طرف درج و تقاضاي تعقیب کیفري زوج به 
علت ترك انفاق مطرح و تصویر سند نکاحیه و یا شناسنامه از صفحاتي 
که مشخص کننده زوجیت است ضمیمه و با إلصاق تمبر دادرسي 

تقدیم مقام یاد شده مي گردد در دادسرا ادعاي مطروحه بررسي و با 
انجام تحقیقات مقتضي در صورت احراز جرم، پرونده یا کیفرخواست 
به دادگاه عمومي جزائي ارسال مي شود. هر کس با داشتن استطاعت 
مالي نفقه زن خود را در صورت تمکین آن ندهد یا از تادیه، نفقه سایر 
أشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیزي درجه ٦ حبس 
بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. تعقیب کیفري منوط به 
شکایت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکایت در 

هر زمان تعقیب جزائي یا اجراي مجازات موقوف مي شود. 

موضوع مقاله: نفقه زوجه در عقد ازدواج دائم و موقت
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دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی 
دفاع،  شرایط،  آن  وجود  صورت  در  که  است 

مشروع تلقی خواهد شد.
دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم 
آن  وجود  صورت  در  و  است  شرایطی  دارای 
شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد 
کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله 

باید متناسب باشد.
به دیگری  با چوب  به عنوان مثال، اگر کسی 
حمله کرد، مدافع نمی تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین الزم است 

که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.
یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این 
است که خطر قریب الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفًا تهدید 

کند، مدافع نمی تواند با سالح او را به قتل برساند.
در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، 

اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه ای آرام به شما وارد و سپس 
فرار کند و دور شود، مدافع نمی تواند با سالح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا 
کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق 

باشد، مشروع تلقی می شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

شرایط دفاع در مقابل سارق

امیرحسین 

حسین زاده

 لیسانس حقوق

حقوقی

استـاد  
حمیـدرضا  جعفری

طب سنتی

نکات زیادی درباره 
اتوکردن  روش 
ملحفه  ، س ها لبا
هاو دستمال های 
وجود  ای  پارچه 
آن  دارد که رعایت 
ها می تواند کار اتو 
کشی را برای خانم 
خانه راحت تر کرده 
وجلوه ای متفاوت به لباس ها و ملحفه ها بدهد!
۱-برای پیشگیری از افتادن رد زیپ یا دوخت 
پارچه های شلوار روی هم بهتر است پیش از اتو 
کشیدن یک مقوای نسبتًا ضخیم میان دو پاچه 
شلوار قراردهیم .                                                           

۲-بهترین روش برای اتو کشیدن ملحفه ها آن 
است که آنها را با نم اندکی که در ملحفه ها باقی 

ماندن ،اتو بکشید.این کار باعث صاف شدن 
چروک هاواز بین رفتن آن ها می شود.                                         
هستند  براق  که  هایی  ودستمال  ۳-لباسها 
کنید.این  ورو  پشت  کشیدن  اتو  از  پیش  را 
درخشندگی  رفتن  بین  واز  شدن  کدر  از  کار 

لباس،پیشگیری می کند.             
۴-برای از بین بردن برق پارچه که در اثر اتو 
نمدار  دستمال  یک  از  شده  ایجاد  کشیدن 
کمک بگیرید و آن را آرام روی پارچه بکشید.                                           
۵-اگر لباس یا دستمالی از جنس مخمل دارید 
هرگز آن را اتو نکشید .برای  از بین بردن چروک 
پارچه های مخملی از بخار آب کمک بگیرید .                               
۶-برای پیشگیری از کش آمدن پارچه ،لباس 
یا دستمال ها دقت کنید تا آن ها را بر اساس 

خواب وبافت پارچه اتو بزنید.

نکات کاربردی در خانه

گردآورنده:مریم 

کریم پور

»اتو کشی آسان را تجربه کنید.  «     

در  »ابهام  عنوان  با  شده  منتشر  اخبار  برخی  پیرو 
بوشهر / ضرورت  نوآوری  تاسیس کارخانه  فراخوان 
ورود نهادهای نظارتی« و عناوین مشابه از سوی برخی 
خبرگزاری ها، مقتضی است براساس قانون مطبوعات 
و به منظور روشن شدن اذهان عمومی موارد ذیل به 
عنوان توضیحات دانشگاه خلیج فارس به اطالع عموم 

رسانده شود: 
بسم الله الرحمن الرحیم

لعل   *** نیست  قدرش  آن  از  یابی  جا  همه  آبگینه 
دشخوار به دست آید، از آن است عزیز

پاسخ موضوع در دو بخش خدمت شهروندان عزیز و 
عالقه مندان حوزه علم و فناوری و نوآوری تقدیم می 

گردد:
الف: فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار برای 

کارخانه نوآوری بوشهر:
در این مورد چند نکته به شرح زیر اعالم می گردد:

موجب  به  گذار  سرمایه  شناسایی  فراخوان   )1
مورخ   ۲۶  /۵۲  /۴۶۱۸۶ شماره  جلسه   مصوبه 
16/10/1399 تشکیل شده در استانداری بوشهر 
به منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر سپرده شد 
و مقرر گردید دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم 
پزشکی و پارک علم و فناوری با منطقه ویژه برای تهیه و 

انتشار فراخوان همکاری کنند. 
2( اعالم فراخوان عمومی، نخستین گام برای انتخاب 
سرمایه گذار است و دقیقا به منظور ایجاد فضای رقابتی 
و فراهم آوردن فرصت برابر برای همه متقاضیان انجام 
می شود. در این مرحله هنوز انتخابی صورت نگرفته و 
در اولین گام که فراخوان عمومی است، تخلفی قابل 
تصور نیست. در این راستا منطقه ویژه علم و فناوری 
کامال براساس صورتجلسه ی ابالغی به وظیفه خود 

عمل کرده است. 
3( منطقه ویژه علم و فناوری، زیرمجموعه استانداری 
است و در حال حاضر مدیر آن - که از سوی استاندار 
علمی  هیات  اعضای  میان  از   - شود  می  منصوب 
بنابراین  برگزیده شده است.  دانشگاه خلیج فارس 
مسؤولیت انجام فراخوان ارتباط مستقیمی با دانشگاه 
خلیج فارس نداشته و به استانداری ربط می یابد. اما 
این که چرا در موضوعی که ارتباطی با دانشگاه خلیج 
فارس نمی یابد این گونه با دانشگاه برخورد می شود 

جای تأمل دارد!!
و  ماجرا  برای روشن شدن مسائل پشت صحنه   )4
برخی  اینجا  در  است  الزم  شریف  مردم  استحضار 
از موضوعات حاشیه ای نیز بیان شود. بعد از ابالغ 
صورتجلسه از سوی استانداری بوشهر، مسؤول جهاد 
دانشگاهی طی تماسی با مدیر منطقه، این درخواست 
را مطرح کرده است که نام جهاد دانشگاهی نیز در 
این  اما  گیرد  قرار  دانشگاه  دو  نام  کنار  در  فراخوان 
درخواست از یک سو با توجه به مغایرت با صورتجلسه و 
از سوی دیگر با توجه به اینکه هیچ گونه توجیه منطقی و 
حرفه ای برای انجام آن وجود نداشت مورد پذیرش قرار 
نگرفت. این امر سبب اعتراض ایشان شد و سرانجام 
به تهیه و انتشار این گزارش از طرف ایشان از طریق 

خبرگزاری ایسنا انجامید.
5( فراخوان جاری هیچ ارتباطی با موضع ساختمان و 
این که کارخانه در چه ساختمانی راه اندازی شود ندارد 
و نهایتا بر حسب نظر کارشناسی، مکان یابی، و انجام 
هماهنگی الزم با معاونت علمی و فناوری، مکان مورد 

استفاده برای کارخانه نوآوری نهایی خواهد شد.
ب( بهره برداری از ساختمان مجتمع فناوری مروارید: 

واقع  در  مروارید«  فناوری  »مجتمع  ساختمان   )1
ساختمان »سازمان مرکزی« دانشگاه است که احداث 
آن بر حسب ضرورت های موجود و نبود یک ساختمان 
مناسب برای استقرار بخش ستادی و سازمان مرکزی 
دانشگاه خلیج فارس، در سال ۱۳۸۷ مصوب شد و در 

فرایند ساخت قرار گرفت.
2( این ساختمان در سال 1390 به دالیل مختلف از 
جمله مشکالت مربوط به پیمانکار و پر شدن سقف 
اعتباری پروژه به صورت ناتمام رها گردید. با توجه به پر 
شدن سقف اعتباری پروژه و بسته شدن ردیف اعتباری 
مربوطه، امکان تکمیل آن از راه های متعارف بودجه 
امکان پذیر نبود. در این میان دانشگاه با هدف ایجاد 
زیرساخت های فناوری و ستادی )اداری( و شکل دهی 
زیست بوم نوآوری و فناوری، علیرغم شرایط سخت 
تأمین مالی و تخصیص اعتبارات عمرانی، در یک گام 
بزرگ و با جلب حمایت معاونت ریاست جمهوری و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار محترم و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کشور اقدام به 
تکمیل این پروژه نیمه کاره نمود و خوشبختانه این طرح 
با نام زیبای »مجتمع فناوری مروارید« در اردیبهشت 
سال جاری به دست دکتر سورنا ستاری، معاون محترم 

علم و فناوری ریاست جمهوری افتتاح گردید.
3( از کل اعتبار و هزینه ای که برای احداث ساختمان 
مجتمع فناوری مروارید صورت گرفته است، تنها ملبغ 

950 میلیون تومان جهت پارتیشن بندی فضای پیش 
بینی شده برای استقرار شرکت ها از سوی معاونت 
علمی آن هم با عنوان مجتمع فناوری، تأمین شده 
است. همچنین مبلغی معادل 2 میلیارد تومان نیز 
جهت اجرای پست برق ساختمان و تامین بخشی از 
هزینه محوطه سازی ساختمان، تأمین شده است. 
سایر منابع مورد نیاز از طریق سازمان برنامه و بودجه 
کشور، سازمان مدیریت استان و با حمایت استاندار 

محترم تأمین شده است.
4( از ابتدا بر اساس پیش بینی ها، دو طبقه همکف و 
اول ساختمان برای استقرار شرکت های فناوری، دانش 
بنیان و شتاب دهنده ها و طبقه چهارم و پنجم نیز جهت 
بهره برداری ادار ی و ستادی در نظر گرفته شده است.

5( همزمان با تکمیل ساختمان، موضوع ایجاد کارخانه 
های نوآوری به تازگی در معاونت علمی مطرح شده بود. 
از این رو  مسؤوالن حوزه معاونت علمی اظهار تمایل 
کردند که این فضا جهت راه اندازی کارخانه نوآوری 
بوشهر مورد استفاده قرار گیرد که با استقبال دانشگاه 
رو به رو شد. ولی در آن زمان چارچوب ها و ضوابط راه 
اندازی کارخانه های نوآروی هنوز مصوب و روشن نشده 

بود.
6( در آیین گشایش ساختمان، عالوه بر این که طبق 
تفاهم های اولیه، این ساختمان با عنوان »مجتمع 
این  از  برداری  بهره  شد،  افتتاح  مروارید«  فناروی 
و  نیز مطرح  نوآوری«  »کارخانه  عنوان  با  ساختمان 

اطالع رسانی گردید.
7( بعد از تدوین و ابالغ سیاست ها و ضوابط مربوط 
به راه اندازی کارخانه های نوآوری، شرایطی از قبیل: 
استفاده از سوله های صنعتی متروکه داخل شهرها و 
الزام به سرمایه گذاری بخش خصوصی برای این هدف 
مطرح شد که ساختمان مجتمع فناوری فاقد این دو 

ویژگی بود.
نیز  بوشهر  ادامه کار، دانشگاه علوم پزشکی  8( در 
متقاضی راه اندازی کارخانه نوآوری شد و در یکی از 
سفرهای دکتر ستاری به استان بوشهر، این موضوع 
با ایشان طرح شد. دانشگاه خلیج فارس نیز با هدف 
با  مخالفتی  استان،  برای  جدید  فرصت  یک  ایجاد 
موضوع نداشت. در این مرحله ترجیح داده شد که 
دانشگاه علوم پزشکی محوریت راه اندازی کارخانه 
نوآروی را به عهده بگیرد و برنامه دانشگاه خلیج فارس 

در مرحله بعد با کارخانه نوآوری یکپارچه شود.
9( اعتبار راه اندازی »مجتمع فناوری مروارید« مستقل 
از کمک های معاونت علمی به کارخانه های نوآوری 
بوده و منابع حمایتی کارخانه های نوآوری صرفا به 
بخش خصوصی تعلق می گیرد. بنابراین طرح این 
مدعا که دانشگاه برای احداث کارخانه نوآروی از منابع 
مربوطه استفاده کرده و لی عمال این ساختمان در 
راستای آن مورد بهره برداری قرار نگرفته است از اساس 
بی مورد می باشد. بدیهی است در صورتی که فضای 
مجتمع فناوری مروارید به »کارخانه نوآوری« اختصاص 
می یافت منابع الزم برای حمایت آن به صورت مستقل 

از سوی شرکت سرمایه گذار اختصاص می یافت.
10(  دانشگاه پس از افتتاح رسمی مجتمع زیبای 
فناوری مروارید و با توجه به لزوم تجهیز فضای استقرار 
واحدهای فناور، به صورت همزمان بهره برداری از این 
مجتمع را در راستای اهداف از پیش تعیین شده ی 

فناورانه و ستادی پیگیری کرد. 
11( دانشگاه همچنان آمادگی کامل دارد تا  در صورتی 
که با صالحدید مسؤوالن مربوطه در معاونت علمی و 
فناوری، این ساختمان برای راه اندازی کارخانه نوآوری 
بر اساس  را  مناسب دانسته شود، فضای مورد نظر 

تفاهمات پیشین به این منظور اختصاص دهند.
در حال حاضر مراکز و واحدهای زیر در مجتمع فناوری 

مستقر شده اند:
- مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه

- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
- اختصاص دو فضا برای واحدهای تحقیق و توسعه 

شرکت های بزرگ استان
- پذیرش و انعقاد قرارداد استقرار 5 شرکت فناور در 

مجتمع فناوری و شروع به کار یک واحد فناور 

- تجهیز و آماده سازی مرکز بین المللی توسعه نرم افزار 
این مرکز در مراحل نهایی تجهیز و آماده سازی است و 

در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
 نکات زیر در این میان شایسته تاکید است:

• بر فعاالن عرصه فناوری پوشیده نیست که فرآیند 
قراردادهای  عقد  و  فناور  واحدهای  توسعه  و  جذب 
استقرار، امری تدریجی و زمان بر است و یکباره اتفاق 
نمی افتد. دانشگاه خلیج فارس با حمایت از فرآیند 
طبیعی شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری در 
همه ی فضاهای متعلق به دانشگاه، از هر نوع اقدام 

متظاهرانه اجتناب خواهد کرد.
• با توجه به روند انقباضی بودجه های تجهیزی و 
عمرانی کشور، بر هر فردی که اندکی بار مسئولیت را در 
این دوران چشید، روشن است که تجهیز چنین فضایی 
گاهی قابل قیاس با هزینه ی ساخت آن است. با این 
حال، راه اندازی و رفع عیوب اولیه ی سامانه خنک 
کننده و تاسیسات فنی و اتصال به شبکه در تمامی 
مجتمع و نصب قریب الوقوع دوربین های مدار بسته 
ساختمان، آن را به محلی ایمن برای استقرار سایر 
واحدهای فناور بدل خواهد کرد. پیشرفت این امر تا 
کنون از منظر هر ناظر منصف، و با توجه به بودجه های 
تخصیصی دانشگاه خلیج فارس، بعید است که قابل 

تحسین نباشد.
دانش  و  فناور  های  شرکت  فعالیت  مجموع،  در   •
بنیان، متکی به دانشجو است و به دلیل شرایط شیوع 
آموزشی،  فعالیتهای  بودن  مجازی  و  کرونا  بیماری 
تمامی بخش های دانشگاه از جمله مرکز کارآفرینی 
و نوآوری و مرکز رشد از حضور چشمگیر دانشجویان 
به  نسبت  دانشجویان  حضور  سطح  و  بوده  محروم 
شرایط متعارف محدودتر است. اما همین امر نیز مانع 
از  حمایت دانشگاه از فعالیتهای فناورانه نشده و در کنار 
سایر دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارشد و دکتری، 
به دانشجویان کارشناسی که عضو واحدهای فناور 
دانشگاه بوده اند نیز امکان استفاده از خوابگاه های 

دانشجویی داده شده است. 
برای  آمادگی  اعالم  فارس ضمن  دانشگاه خلیج   •
همکاری با اهالی رسانه و سایت های خبری جهت 
ارائه اطالعات صحیح درخصوص برنامه های توسعه 
واحدهای فناور دانشگاه از مدیران محترم سایت های 
خبری که خبر مزبور یا اخبار مشابه را منتشر کرده اند 
می خواهد تا از این فضای زیبا و فعالیتهای در حال 
انجام در آن در هر زمان که صالح بدانند بازدید به عمل 
آورند. به هر روی، شادابی، فعال بودن و مثبت بودن این 
فضا، امتیازی است که سود آن به همه ی افراد جامعه، 
از جمله خود این عزیزان و فرزندان آنها نیز خواهد 
رسید. بنابراین بدون تردید سعی در سرزنده نگه داشتن 
آن فضا و ترغیب افراد به استفاده از فرصت استثنایی آن 
- که قطعا انگیزه بدوی درج آن اخبار بوده - نیز بخشی 

از یک مسئولیت ستودنی اجتماعی است.
• در نهایت، روی سخن با انگشت شمار افرادی است 
که به دنبال نیمه خالی لیوان می گردند: چگونه می 
توان از کنار این حجم از فعالیت ها گذر کرد  و تنها از 
دیوارها و میزهای خالی گزارش تهیه کرد؟ سزاست 
که ما برای آنها آرزو کنیم که خداوند فرصت خدمت و 
آبادانی این سرزمین را به این دوستان نیز عطا فرماید. 
قطعا در ادای این دین بزرگ خواهند دید که کار آنقدر 
هست که فرصت حاشیه سازی برای دیگران نماند و 
لمس خواهند کرد که فعالیت های بزرگ و ارزشمند و 
هدفمند، نه دفعی و ناگهانی بلکه با صبر و ممارست 
تردید  پیگیری پیش خواهد رفت. دانشگاه بدون  و 
در مقابل هرگونه گزارش و خبر حرفه ای و غیرحرفه 
ای خود را مسؤول و پاسخگو می داند، ولی استفاده 
ابزاری از رسانه توسط برخی مدیران مدعی با هدف باج 
خواهی، غیر اخالقی بوده و این گونه رفتارها را شایسته 

عرصه علم و فناوری و نوآوری نمی دانیم.
• از مسوول محترم جهاد دانشگاهی استان که به طور 
ویژه بر فعالیت این دانشگاه نظارت دارند تا عنداللزوم از 

آن استفاده خاص ببرند هم سپاسگزاریم.
و ما النصر اال من عند الله العزیز الحکیم و آخر دعوانا ان 

الحمد لله رب العالمین
روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس

نوآور، الهام بخش و کارآفرین

باج خواهی یک موسسه آموزشی عمومی غیر دولتی 
از نمادِ آموزش عالی استان
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و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(
صدای پرطنین مردم استان بوشهر

 

معاونین  به  ای  ابالغیه  در  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
استانداری های سراسر کشور،  امور عمرانی  هماهنگی 
خواست تا با توجه به ورود موج جدید سرما، نسبت به تجهیز 
گرمخانه های دائم، مددسراها، مراکز سرپناه )شلتر(، ایجاد 
گرمخانه های سیار و افزایش ساعات خدمات رسانی و نیز 
برقراری گشت های فوریتی امداد اجتماعی جهت انتقال 
افراد بی خانمان، کارتن خواب و آسیب دیده به این مکانها 

با رعایت کامل پروتکلهای های بهداشتی اقدام کنند.
 دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در نامه ای به 
معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر 
با  استان  شهرداری های  همکاری  با  تا  خواست  کشور 
همکاری سایر دستگاهها و نهادهای مسئول نسبت به 
و تجهیز گرمخانه های دائم ،  نیاز  امکانات مورد  تامین 
مددسراها، مراکز سرپناه)شلتر(، ایجاد گرمخانه های سیار 
و افزایش ساعات خدمات رسانی و نیز برقراری گشت های 
فوریتی امداد اجتماعی جهت انتقال افراد بی خانمان، 
کارتن خواب و آسیب دیده به این مکانها با رعایت کامل 
نکات  رعایت  نامه  شیوه  و  بهداشتی  های  پروتکلهای 
بهداشتی در گرمخانه ها و مراکز ساماندهی آسیب دیدگان 

اجتماعی اقدام عاجل بعمل آورند.
به  سرما  جدید  موج  ورود  به  توجه  با  مجدد  دستور  این 

کشور و اعالم سازمان هواشناسی کشور مبنی بر برودت 
شدید هوا در اکثر شهرهای کشور و بارش نزوالت آسمانی 

و یخبندان در برخی از استانها ابالغ شده است.
جمالی نژاد همچنین در این ابالغ از معاونین هماهنگی 
تا  خواست  کشور  سراسر  های  استانداری  عمرانی  امور 
گزارش مستندی از اقدامات انجام شده در این خصوص را 
تا پایان بهمن ماه جهت انعکاس به قرارگاه عملیاتی ستاد 

ملی مبارزه با کرونا تهیه و ارائه کنند.
گفتنی است، پیش از آغاز فصل سرما نیز، معاون عمران 
و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، از معاونین 
کشور  سراسر  های  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
خواسته بود تا با همکاری شهرداری ها و نهادهای مسئول 
نسبت به آماده سازی و تجهیز گرمخانه ها و مراکز ویژه 
مطابق با دستورالعمل بهداشتی ستاد مقابله با ویروس 
از  جلوگیری  برای  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  و  کرونا 
سرمازدگی و فوت احتمالی افراد بی خانمان، بی سرپناه و 
کارتن خواب ها و ساماندهی گروههای فوق با رعایت کامل 
پروتکلهای بهداشتی و شیوه نامه رعایت نکات بهداشتی 
در گرمخانه ها و مراکز ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی 

اقدام کنند.
گفتنی است، براساس شیوه نامه رعایت نکات بهداشتی 
در گرمخانه ها و مراکز ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی 

اسفند  ابالغی  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  برای 
۱۳۹۸، بر استفاده از تجهیزات بهداشتی و ایمنی نظیر 
لباس ها و دستکش مخصوص و ماسک برای جلوگیری 
به تماس  نیاز  بیماری در صورت  به  ابتالی مددکاران  از 
مستقیم با افراد توان یاب، معتادان متجاهر و کارتن خواب 
ها، امحا و ضدعفونی البسه افراد توان یاب، انجام تست 
های پزشکی و تب سنجی در زمان پذیرش، انتقال افراد 
دارای عالئم و مشکوک به کرونا به بیمارستان در اسرع 
وقت، ارائه آموزش های الزم برای پیشگیری از شیوع و 
انتقال کرونا به توان یابان، جلوگیری از تجمعات و کاهش 
ضدعفونی  ها،  گرمخانه  در  یابان  توان  میان  ارتباطات 
محیط  و  غذا  طبخ  و  تهیه  در  بهداشتی  نکات  رعایت  و 
کننده  ضدعفونی  مواد  ارائه  ها،  گرمخانه  و  آشپزخانه 
مانند ژل ضدعفونی و مواد شستشو در محوطه سالنهای 
گرمخانه ها و مراکز ساماندهی برای توان یابان و ... تاکید 

شده است.

با توجه به ورود موج جدید سرما در نامه ای به معاونین عمرانی استانداری ها ابالغ شد؛

دستور مجدد معاون وزیر کشور به استانداری ها برای 
حمایت از افراد بی سرپناه در شب های سرد زمستان

در  گذشته  شماره  در 
و  اهمیت  خصوص 
ضرورت بیمه های عمر و 
تامین آتیه سخن گفتیم 
به  انسان  که  ونیازی 
استفاده از خدمات بیمه 
مقاله  این  در  دارد.  ای 
میخواهیم کمی متفاوت 
تر به این مقوله بپردازیم. 
هنگامی که شما برای ثروتمند شدن برنامه دارید، به 
شما انگیزه تالش می دهد، حتی باعث می شود تا به 

سختی بتوانید به رختخواب بروید.
بنابراین قصد داریم یک فرمول ساده برای به ثروت 

رسیدن را با شما به اشتراک بگذاریم.قانون ۳۰/۷۰
معموال ۷۰ درصد درآمد ماهیانه برای پرداخت قبوض 
و مالیات و مخارج خانه خرج  می شود. اما مهم این 
است که ۳۰ درصد باقی مانده را به چه چیزهایی 
به ما  اختصاص دهیم.1٠ درصد درآمد ما متعلق 
نیست و باید به دیگران کمک کرد. 1٠ درصد برای 
شرایط اضطرار و 1٠ درصد آخر را باید پس انداز کنید 
. این یکی از هیجان انگیز ترین قسمت های ایجاد 

ثروت است.
زیرا ممکن است شما را برای »زمستان« زندگی آماده 
کند. اجازه دهید تعریفی از »غنی« و »فقیر« را به شما 
ارائه بدهم: مردم فقیر پول خود را خرج کرده و اگر 

چیزی باقی بماند را پس انداز می کنند در حالی که 
مردم ثروتمند پول خود را پس انداز کرده و آنچه را که 

باقی مانده  خرج می کنند.
بنابراین، به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری و 
صرفه جویی، مانند هر گونه نظم و انضباط، یک 
اثر ظریف است. در پایان روز، هفته و ماه، نتایج به 
سختی قابل توجه است. اما اجازه دهید پنج سال 
بگذرد و بعد از آن نتیجه متفاوتی به دست می آید و 
همچنین در پایان ۱۰ سال این تفاوت ها چشمگیرتر  
می شوند و  تصاعد سرمایه با همان مقدار پول شروع 
می شود، فقط یک فلسفه متفاوت است:))فلسفه 
بروی هم  یعنی سود های خرد   . اثرمرکب((  سود 
انباشته شده و در طول زمان به سود کالن  و سرمایه 

تبدیل می گردد. 

اما در عمل چگونه و از چه راهی ؟
تضمین آینده

یکی از راه های تحقق این ایده، تهیه بیمه نامه عمر و 
تامین آتیه می باشد. 

شرکت های بیمه ای عمر و آتیه با اتخاذ مکانیزم های 
مناسب، این امکان را فراهم کردند تا در کنار استفاده 
از پوشش خطرات و جبران هزینه های پیش بینی 
نشده ، بتوان از ترکیب سود حاصل از پس انداز حق 
بیمه های پرداختی افراد )سود مرکب( در بلند مدت 
به سرمایه ای چشمگیر دست پیدا کرد که نتیجه 
آن به عنوان پاداش بازنشستگی در پایان قرار داد به 
بیمه گذاران تقدیم می گردد. در این میان شرکت 
بیمه پاسارگاد از پیشروان و قدرتمندان صنعت بیمه 
عمر و تامین آتیه با اتخاذ تصمیمات و خط و مشی 
مشتری گرایانه قدم های بزرگی را در این خصوص 
برداشته است. این شرکت تا کنون با صدور نزدیک 
به 5 میلیون بیمه نامه عمر و آتیه، زمینه استفاده از 
این خدمات را برای عموم مردم تسهیل نموده و با 
توجه به کیفیت مطلوب خدمات، مورد توجه، اقبال 
و استقبال مردم بوده و به تبع آن خود را موظف می 
داند که بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به بیمه 

گذاران خود ارائه نماید. 
در شماره های آتی در خصوص فعالیت های این 
مجموعه و نیز نحوه کسب سود از بیمه های عمر 

وتامین آتیه با شما سخن خواهیم گفت.

آینده ما در گرو تصمیمات امروز ماست.

رضاشاه  دوره  در 
نمایشی  گروههای 
حرفه  نه  و  جدی) 
و  شدند  تشکیل  ای( 
نمایشنامه  همچنین 
فن  که  نویسانی 
در  دوران  این  در  آموختند  را  نویسی  نمایشنامه 
با تقلیدچیان و مطربان  تئاتر سعادت  سرچشمه 
تشکیل شد. این تماشاخانه برای نخستین بار زنی 
را در نمایش شرکت داد به اسم شارمانی گل و پس از 
او زنان دیگری چون ملوک مولوی و پری گلوبندکی.

جمعیت مادام پری آقابابایف از گروههای غیرسنتی 
بود که در کافه پالزا به اجرای نمایش های فرنگی 
زنانی  اولین  از  وارتوطریان)ماهیار(  پرداخت.  می 
است که در جامعه باربد برروی صحنه تئاتر رفت، 
فضل  چون  ای  برجسته  های  چهره  همچنین 

آزاد، رفیع حالتی، علی  ، رقیه چهره  بایگان  الله 
دریابیگی، ملوک ضرابی و بعدها ادیب خوانساری 
،علی اصغر فروتن و عبدالحسین نوشین از یاران 
این گروه بودند. نکته قابل توجه در این دوره به بعد  
حضور زنان در عرصه تئاتر می باشد. به خصوص 
نقش زنان ارمنی در تیاتر ایران نقشی غیرقابل انکار 

و ستودنی است.

دریابیگی  علی  سرپرستی  با  شهرداری  تئاتر 
تشکیل شد که به مدت ۳ سال تا تاسیس هنرستان 
هنرپیشگی تهران به کار خود ادامه داد. رضا کمال 
معروف به شهرزاد مهمترین نمایشنامه نویس این 
دوره است، وی نمایشنامه هایی چون پریچهروپریزاد 

و همچنین شب هزارویکم را به رشته تحریر درآورد.
احمد  ماند  آن هنرجویان  بین   از  که  تنها کسی 
قدکچیان بود که هنوز هم فعال است و کار میکند. 
در کوچه ملی  زیرزمینی بود که تئاتر هنر نام داشت 
و بخشی از فارغ التحصیالن مدرسه تئاتر شهرداری 
باهم بصورت  سهامی درست کرده بودند از قبیل  

عزت الله انتظامی ، مهدی امینی ، و...
تئاتری بود به نام تهران که سیدعلی خان نصر آنرا 
بوجود آورده بود،  بعدها تئاتر فردوسی به وجود آمد 
و عبدالحسین نوشین پایه گذار آن بود و هر تئاتر ۳ 

ماه روی صحنه میرفت. ادامه دارد....

پشتوانه ای به نام بیمه عمر و تامین آتیه

تاریخچه تئاتر

 به قلم :
حمید عباسی 
کارشناس و مشاور 
بیمه های عمر و 
تامین آتیه پاسارگاد

 به قلم :

فرخنده محمدی

مراسم  در  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
معارفه مسئول جدید سازمان اردویی، راهیان نور 
ایرانی  زندگی  سبک  گفت:  بسیج،  گردشگری  و 
اسالمی از ماموریت های مهم فرهنگی بسیج تلقی 

می شود.
جلسه تکریم سردار یعقوب سلیمانی و معارفه سردار 
سازمان  جدید  مسئول  عنوان  به  مطهری  عباس 
سالن  در  بسیج  گردشگری  و  نور  راهیان  اردویی، 
به صورت  و  جلسات سازمان بسیج مستضعفین 

تصویری با سپاه های استانی برگزار شد.
اردو، راهیان نور و گردشگری هر کدام از مولفه های 
مهم و اصلی در شکل  گیری بسیج، در توسعه و 

تقویت بسیج و در اعتالء بسیج محاسبه می شود.
مقاطع  در  آموز  دانش  نفر  میلیون  چهار  از  بیش 
بهرمند  مجازی  نور  راهیان  از  تحصیلی  مختلف 
خواهند شد. راهیان نور به بلوغ رسیده و یک شبکه 
دویست هزار نفری مردمی دست اندر کار راهیان نور 

هستند.
جلسه تکریم سردار یعقوب سلیمانی  و معارفه سردار 
سازمان  جدید  مسئول  عنوان  به  مطهری  عباس 
سالن  در  بسیج  گردشگری  و  نور  راهیان  اردویی، 
به صورت  و  جلسات سازمان بسیج مستضعفین 

تصویری با سپاه های استانی برگزار شد.
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سازمان اردویی در 

سازمان بسیج مستضعفین
بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی  سردارغالمرضا 
مستضعفین با اشاره به وظایف مهم سازمان اردویی، 
راهیان نور و گردشگری بسیج گفت: در زمینه اردو، 
راهیان نور و گردشگری مطالب زیادی هست که 
میتوان ذکر کرد اما همه این مطالب در این جلسه 
قابل طرح نیست و همه ما بی تردید به این مسئله 
اذعان داریم که اردو، راهیان نور و گردشگری هر 
کدام از مولفه های مهم و اصلی در شکل  گیری 

بسیج، در توسعه و تقویت بسیج و در اعتالء بسیج 
محاسبه می شود و باید در حد و اندازه الزم به این 
موضوعات توجه شود خصوصا بعضی از مولفه ها که 
توسط رهبر معظم انقالب روی آنها تمرکز شده و در 
تدابیر معظم له به عنوان یک فناوری انقالب اسالمی 
از آنها نام برده شده موثر است و از بسترهایی جذب 
محسوب می شود هم برای انتقال یک فرهنگ و 
مفاهیم فرهنگی  مهم و نقش آفرین است و هم برای 
نیروهای جذب شده چند ده میلیون جوان مومن  

انقالبی پایه کار اثر بخش است.
چون  افزود:  ادامه  در  سلیمانی  غالمرضا  سردار 
سبک زندگی ایرانی اسالمی از ماموریت های مهم 
فرهنگی بسیج تلقی می شود و از اولویت باالیی 
برخوردار است تفریح سالم و نشاط هم در این زمینه 
تعریف می شود که این موضوعات هم در سازمان 
تعریف  بسیج  گردشگری  و  نور  راهیان  اردویی، 

می شود.
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سازمان اردویی در 

سازمان بسیج مستضعفین
به  اشاره  با  مستضعفین  بسیج  سازمان  رییس 
مشکالت به وجود آمده توسط ویروس کرونا در اردو، 
راهیان نور و گردشگری بسیج گفت: ان شاءالله باید 
آمادگی های الزم را داشته باشیم که بعد از فروکش 
کردن کرونا این برنامه ها از سر گرفته شود و زیر 
ساخت های این حوزه نیز باید تقویت شود که یکی 
از مسائل مهم بسیج اردو، راهیان نور و گردشگری 
باشد و مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یکی 
از ظرفیت هایی است که به ما اضافه شده که تا 

سالیان زیادی از آن بهرمند خواهیم شد.

وی با اشاره به تالش های سردار یعقوب سلیمانی 
در سمت فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه 
و  نور  راهیان  اردویی،  سازمان  مسئول  و  بسیج  و 
خدمات  منشا  ایشان  گفت:  بسیج  گردشگری 
بسیاری بوده اند و در این راه مجاهدت ها و تالش 
های بسیار گسترده در این حوزه انجام داده اند و 
اینکه تجربیات بسیار گران سنگی در این خصوص 
دارند  که در بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه فعالیت 
سردار  طرفی  از  و  میشود   تقدیر  داشت  خواهند 
عباس مطهری که در سمت های مختلف تالش 
ارزنده ای چه در سطح سپاه استانی و چه  های 
در اقشار بسیج داشته اند به عنوان مسئول جدید 
بسیج  گردشگری  و  نور  راهیان  اردویی،   سازمان 

معرفی می شوند.
سردار یعقوب سلیمانی نیز در این مراسم به توسعه 

کمی و کیفی راهیان نور در دهه گذشته اشاره کرد و 
گفت: ظرفیت 1٠/2٠٠ نفری اسکان راهیان نور به 
12٠/٠٠٠  ارتقاع پیدا کرده و هر چه در این عرصه 
کار شده خادمی، جهادی، دلی بوده و همه کارها در 
پیشگاه خداوند متعال ثبت شده و همه تالش کردند 
کار گروهی انجام شده کار یک فرد نبوده تیمی عمل 
شده و به حمد الله راهیان نور به بلوغ رسیده و یک 
اندر کار  شبکه دویست هزار نفری مردمی دست 
راهیان نور هستند و در موضوعات دیگر هم خیلی 
کار شده در مراسم اربعین حسینی در برنامه نمایش 
باز سازی واقعه غدیر خم که از یک نقطه در کشور 
شروع و در کل کشور فراگیر شد و مخاطبین چند 
میلیونی دارد در موضوع خادمین شهدا و آموزش 
مدیران کاروان های بسیج هم خیلی کار شده است 
بیش از ۸۰۰ گروه جهادی در سال جاری ایجاد شد 

و در عرصه های مختلف در حال فعالیت هستند
سردار یعقوب سلیمانی با اشاره به راهیان نور مجازی 
دانش آموزی گفت: با هماهنگی هایی که با وزارت 
آموزش و پرورش صورت گرفته بیش از چهار میلیون 
نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از راهیان 

نور مجازی بهرمند خواهند شد.
وی در ادامه در مورد گردشگری گفت: در خصوص 
گردشگری تعالی بخش پیشرو بوده ایم و با نهادهای 
و  شده  انجام  زیادی  همکاری  نامه  تفاهم  مرتبط 
تعالی بسیج در بستر اردو رقم می خورد و سازمان 

اردویی نیاز به توجه بیشتر دارد.
قاسم  حاج  مکتب  به  اشاره  با  سلیمانی  یعقوب 
سلیمانی گفت: کارهای ارزشمند ۴۰ ساله و مکتب 
حاج قاسم سلیمانی با شهادت ماندگار شد او انسان 
هایی را تربیت کرد که جبهه مقاومت را حفظ خواهند 
کرد و حاج قاسم با شهادت نمرد بلکه خود احیاگر 
شد چه انسان ها، چه دل ها و چه جریان هایی که 
با شهادت حاج قاسم احیا شدند؛ گفتمان، مردم 
داری، اخالق و حریت، مکتب فکری و رفتاری حاج 

قاسم همه احیاگر هستند.
در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  فرهنگی  معاون 
خصوص راهیان نور گفت: مقام معظم رهبری مدظله 
خرسندی  ابراز  نور  راهیان  های  فعالیت  از  العالی 

کردند و بیانات زیادی در این خصوص دارند.
یعقوب سلیمانی در پایان از همه همکاران دست 
اندر کاران راهیان نور تشکر کردند و خواستند که 
همانگونه که تا اینجا کار همراه بودند از این پس نیز 

با تالش فراوان کارها را به پیش ببرند.
درباره  مراسم  این  در  هم  مطهری   عباس  سردار 

تاکید  مورد  نور  راهیان  نور گفت:  راهیان  اهمیت 
و  است  العالی  مدظله  رهبری  معظم  مقام  موکد 
چندین سفر  به یادمان های دفاع مقدس داشته اند  
که در سال ۱۳۹۵ نقطه عطفی در راهیان نور بود که 
به تاکید ایشان سند ملی راهیان نور تدوین شد و در 
مورد گردشگری نیز در سفر های استانی اشارات 

فراوانی به موضوع گردشگری داشته اند.
سردار مطهری در ادامه گفت: یکی از لجمن های 
گردشگری  و  نور  راهیان  اردویی،  سازمان  بسیج 
با بدنه مردمی  بسیج است که ارتباط مستقیمی 
نظام دارد و در تولید سرمایه های اجتماعی بسیار 
موثر است که نیاز به حمایت بیشتر از این سازمان 
وجود دارد و ان شاءالله همه دوستان کمک کنند تا 
با قوت این راه را ادامه بدهیم و اردوهای محله محور 
را در دستور کار قرار باشد و بتوانیم این فناوری که 
مد نظر مقام معظم رهبری است محقق سازیم که 
ایشان فرمودند کار های زیاد و خوبی شده ولی جای 

کار زیادی هم وجود دارد.
نور و گردشگری  اردویی، راهیان  مسئول سازمان 
بسیج در ادامه گفت: خداوند توفیق عنایت فرموده 
به کارکنان سازمان اردویی که به گفته امامین انقالب 
به سه گروه خدمت میکنیم، یکی از این گروه ها 
مردم  سوم  و  بسیجیان  دیگری  و  هستند  شهدا 
هستند که تاج افتخار خدمتگزاری در این سه بخش 
به این مجموعه اهدا شده که ان شاءالله سربلند 
از این سنگر به فضل الهی و عنایت شهدا و کمک 

بسیجیان و مردم بیرون بیاییم.
ما  نور  راهیان  در  گفت:  پایان  در  مطهری  سردار 
و ما به صورت عینی  با شهدا کار داریم  مستقیم 
هستند  شهدا  که  رفتاری  های  الگو  با  عملی  و 
ارتباط  داریم و از همه همکاران و دست اندر کاران 
درخواست میکنم به صورت تیمی و همدالنه کار ها 

را به پیش ببریم

مسئول جدید سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری بسیج معارفه شد؛

سردار سلیمانی: سبک زندگی ایرانی اسالمی از ماموریت های مهم فرهنگی بسیج تلقی می شود

خبری  انتشار  پی  در  انتظامی:  نیروی  سخنگوی 
مبنی بر سیلی یک نمایندگان مجلس به مأمور وظیفه 
سردار  دولت،  دروازه  ویژه  خط  محدوده  در  راهور 
از  حمایت  برای  ویژه ای  دستور  بالفاصله  اشتری 
حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق 
معاونت حقوقی و بازرسی نیروی انتظامی صادر کرد.

اجازه نمی دهیم به ساحت مقدس سبزپوشان  خدوم 
نیروی انتظامی در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی 

شود.
در صـورت احـراز تقصیـر نماینـده مجلـس، نیـروی 
انتظامـی از حـق کارکنـان خـود بـه جدیـت دفـاع 

خواهـد کـرد.

واکنش پلیس به خبر سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور

منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
طبیعی استان بوشهر ضرغام حیدریه:

برای نخستین بار مجوز بهره برداری از پرورش مرغ مادر 
گوشتی در فضایی به مساحت بیست هزار مترمربع 
و با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در بخش ارم شهرستان 
دشتستان توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی استان بوشهر راه اندازی شد. 
تولید  این طرح، زنجیره  به بهره برداری رسیدن  با   
گوشت مرغ استان شامل واحدهای مرغ مادر،  نیمچه 

گوشتی، جوجه کشی،  کارخانه خوراک دام و طیور و 
کشتارگاه صنعتی تکمیل می گردد. 

کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  اصلی  اولویت   
استفاده از تکنولوژی های نوین و بهره گیری از تجارب، 
دانش فنی و تخصصی کارشناسان مجرب در توسعه 
بخش کشاورزی استان است و این سازمان، آمادگی 
الزم جهت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی به منظور تحقق جهش تولید و ایجاد 

اشتغال پایدار را دارا می باشد.

اولین طرح پرورش مرغ مادر گوشتی در استان بوشهر به بهره برداری رسید

با توجه به تالش های قابل تحسین مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر 

اما 
جاده  در  ها  آن  تخلیه  و  ها  زباله  آوری  جمع 
نیروگاه بسیار نامناسب و غیربهداشتی است و 
شیرابه های زباله ها بطور گسترده ای در محیط 
پخش می شود که عالوه بر مسائل بهداشتی و 
زیست محیطی چهره منطقه را زشت کرده است 
و  مهاجر  پرندگان  و  دریایی  مرغان  با هجوم  و 
استفاده از زباله ها  باعث انتقال بیماری به نقاط 

مختلف شهر و مراکز پرورش دام و طیور و آبزیان 
می شود. 

همچنین معضل معدوم سازی زباله ها که با 
و  نامطبوع  بوی  و  هوا  آلودگی گسترده  تولید 
آزاردهنده ای تا کیلومترها قابل استشمام بوده 
به طوری که در نواحی ساحلی استان باعث 
ایجاد نارضایتی برای همشهری ها و مهمان ها 
و توریست ها گردیده است و از آنجا که پسماندها 
و زباله ها را به عنوان طالی کثیف می شناسند 
می توان با تفکیک زباله و بازیافت آن ها عالوه 

بر ایجاد شغل و درآمد زایی در بهداشت شهر و 
منطقه کمک شایانی کرد. 

شهرهای  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  طبق 
نفر  هزار   200 باالی  شهرهای  و  ساحلی 
شهری  پسماند  مدیریت  راستای  در  جمعیت 
موظف هستند تا پایان برنامه پسماندهای خود 
را با روش های نوین و فناوری های جدید انجام 
دهند که الزمه آن همت و احساس مسئولیت 
عزیزانی است که در منصب های مدیریتی قرار 

می گیرند.

مسئولیت پذیر باشید

دكتر عبداهلل نجم
دكترای حرفه ایی دامپزشکی
كنشگر سیاسی و مدنی
مدرس مركز تحقیقات 
جهاد كشاورزی
مدرس سازمان 
فنی حرفه ای كشور
جهادگر نمونه سال 96


