
هر چیزی که به اینترنت مربوط باشد می تواند 
اعتیاد آور باشد. که  می توان به گشت و گذار 
بیش از حد در اینترنت، شبکه های اجتماعی و 
بازی های اینترنتی اشاره نمود. در حال حاضر 
کلینیک ها و دکترهای روان پزشکی هستند که 
مشخصاً در زمینه بر طرف نمودن مشکالت 
می دهند. ارائه  خدمات  اینترنت  با  مرتبط 

اعتیاد اینترنتی باعث بروز مسائل جسمی و 
روحی می شود و این مسائل اگر مورد توجه 
قرار نگیرند می توانند به بیماری تبدیل  گردند 
این  از  اینترنت  این که  با  این، حتی  بر  .بنا 
قابلیت برخوردار است تا زندگی ما را ساده تر 
و راحت تر سازد در عین حال از قدرت ایجاد 
ویرانی نیز برخوردار است. تأثیر گذاری اینترنت 
بر ما اکثراً ازطریق انتخاب  هایی که به صورت 
انجام می دهیم صورت می پذیرد. ما  آنالین 
اینترنت می توانیم  از  با استفاده ی سنجیده 
قابلیت های نا محدود اینترنت را مهار نموده و 

از تأثیرات نامطلوب آن فاصله بگیریم.
اکنون  به لطف خدمات پولی بی شمار، ما 
قادریم همه ی معامالت مالی خویش را به 
صورت آنالین انجام دهیم. می توانیم بلیط 
سینما رزرو کنیم، پول انتقال دهیم، قبوض و 
مالیات ها را پرداخت نمائیم بدون اینکه منزل 

یا محل کار خویش را ترک کنیم.
 استفاده از اینترنت جهت انجام امور بانکی، 
ایجاد شبکه های اجتماعی، و ... غالباً اطالعات 
پذیر  آسیب  سرقت  مقابل  در  را  شخصی 
می سازند. هیچ راه مطمئن و غیر قابل نفوذی 
جهت محافظت از تمامی اطالعات شمادر برابر 
سرقت و سوء استفاده توسط وب  سایت ها و 
افراد سارق وجود ندارد .یکی دیگر از معایب 
دنیای  میان  شکاف  ایجاد  قابلیت  اینترنت 
واقعی و دنیای مجازی است. دنیای مجازی 
اغلب می تواند به قدری جذاب و فریبنده به 
نظر رسد که کار بر پس از این که مجذوب آن 
شد دیگر باز گشت به زندگی واقعی برایش 

ترسناک و تشویش آور باشد.

اینترنت

قسمت دوم

مدیریت تربیت، آموزش و پژوهش 
پایگاه دریایی بوشهر

در مراسمی با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار و جمعی از 
مسووالن استان بوشهر، موزه منطقه ای خلیج فارس به عنوان بزرگترین موزه جنوب کشور در 

بوشهر افتتاح شد.
این موزه در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار احداث شده که بنای موجود مربوط به دوران قاجار است.
در موزه منطقه ای خلیج فارس ۱۵ گالری، آزمایشگاه، کارگاه مرمت اشیا و ۲ هزار اثر تاریخی طبقه 

بندی و حفاظت می شود.
برای احداث موزه منطقه ای خلیج فارس به عنوان بزرگترین موزه جنوب کشور ۴۱ میلیارد تومان 

هزینه شده است.

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا 
با حضورمدیران و کارکنان تامین 

اجتماعی استان بوشهر

همزمان با آغاز دهه مبارک فجر ، مدیران و کارکنان تامین اجتماعی استان بوشهر با حضور 
در گلزار شهدا ، مزار شهدای انقالب اسالمی ، دفاع مقدس و مدافعان حرم را غبارروبی 
و عطرافشانی کردند .عباس دیری ،سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهردر 
این آئین معنوی در جمع کارکنان تامین اجتماعی با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهیدان گفت : زیارت قبور مطهر شهدا نماد احترام 
به ارزشهای واالیی است که مردم عزیز برای آرمان های مقدس انقالب اسالمی قائلند. 
وی این حضور را فرصتی برشمرد تا تجدید میثاقی دوباره باشد برای اهداف و آرمانهای 
بلندی که برای آن اقشار مختلف مردم خون پاک خود را نثار آن کرده اند و مسئولیت حفظ 
و صیانت از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی را بر دوش یکایک آحاد ملت بزرگ 

ایران قرار داده اند .
دیری با تاکید براینکه خشنودی شهدای گرانقدر ایران اسالمی ، سربلندی کشور و 
خدمت صادقانه به مردم است ، توجه به نیازهای مردم و رفع موانع و مشکالت را امری 

مهم برشمردند .
گفتنی است روسای شعب یک و دو بوشهر ،نماینده گزینش ، امور ایثارگران و جمعی از 

همکاران فرزندشهید و خانواده ایثارگرو جانباز در این مراسم حضور داشتند . 

افتتاح بزرگترین موزه جنوب کشور در بوشهر
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مهارت آموزی و رابطه 
ی آن با تشکالت ) کار 

گروهی و تیمی(

4

ماجرای عجیب یک جشن تولد

سعید یکتائی:
چک و قانون جدید آن

10 کشور جهان که به دلیل داشتن نکاتی 
منحصر به فرد از سایر کشور ها متمایز شده اند

افتتاح بزرگترین موزه جنوب کشور در بوشهر
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دکتر اله کرم  لیراوی:

ایشان  ماهیت  و  تیم  زرین  کلیات  به  قبال 
پرداختیم، در این قسمت سعی بر آن داریم 
بخشی از اهداف پیش روی ایشان را آشکار 

سازیم.
با موافقت  توجه آن جاست که  قابل  نکته 
از  ایشان  نفوذ  به موجب  و  تیِم مذکور  سر 
بین معتمدین رسمِی و هم مسیر که واجد 
صالحیت معین باشند، افرادی مشخص و اموری به ایشان محول 
می گردد و مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف *زرین تیم* 

گام بردارند مورد حمایت و اعتماد ایشان می باشند. 
به وجوهی اطالق می شود که برخالف  تیم*  اما *سپرده زرین 
قوانین و مقررات به منظور پشتوانه سازی، جلوگیری از تضییع و 
پیشبرد اهداِف خارج ُعرف از مبادی عاملین معرفی شده در باال 
تامین گشته و به موجب محکم کاری صورت پذیرفته کال یا بعضا از 

قابلیت استرداد خارج می باشند.
نکته قابل توجه آن جاست که برخی از این سپرده ها در پشتوانه 
آموزش و فرهنگ سازی برداشته می شود، حال سوال اینجاست؛ 
مگر می شود؟ در جواب باید گفت: وقتی نفوذ کامل وجود داشته 
باشد، در قالب این دو حیطه سپرده برداری بسیار آسان صورت 
پذیرد، بعضا منِت فرهنگ سازی و تسهیل در آموزش هم چاشنی 

فعالیت می گردد.
حال سپرده گذاری زرین تیم به نقطه پایانی خود رسیده است، 
مسئولین نظارتی و حراستی هم که فقط فرهنگ سازی و اموری 

جهادی را نظاره گر بودند.
ادامه دارد....

مهران سلطانی نژاد 
مدیرمسئول

 سپرده زرین تیم 

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

سردبیر نشریه دریاکنار گزارش می دهد؛ 

افتتاحیه های صوری که شعوِر عامه را قلقلک می دهد
افتتاح پروژه ای که 4 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، چه معنایی دارد؟

4

سهم زوجه از اموال 
همسرش ثمن یا

یک هشتم اموال منقول 
و غیر منقول می باشد

دکتر سحر ناصر بخت:
)مدرس دانشگاه(

درصدی از پول نفت 
برای اجرای طرح های 
ویژه در استان های نفت 

خیز اختصاص یابد

بیژن زنگنه وزیر نفت:

زنگنه: از درآمد نفت، چیزی گیر استان های نفت خیز نیامده است
استان های  در  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
نفت خیز و گازخیز درصدی از درآمد نفت 
به این استان ها تعلق می گیرد اما قانون به 
گیر  چیزی  هیچ  که  شد  تصویب  گونه ای 
این استان ها نیامد، گفت: دولت باید الیحه 
از  درصدی  اینکه  خصوص  در  طرحی  یا 
در  ویژه  طرح های  اجرای  برای  نفت  پول 
استان های نفت خیز اختصاص یابد، ارائه 

دهد.
اقتصاد  شورای  جلسه  در  زنگنه  بیژن 
مقاومتی که امروز )۱۲ بهمن ماه( با حضور 
استانداری  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  خوزستان 
خوزستان سرمایه گذاری های بزرگی شده 
خوزستان  تحول  در  انتظارات،  طبق  اما 
این  از  کمتر  بسیار  است.  نبوده  تاثیرگذار 
میزان در اصفهان سرمایه گذاری شده اما 

موثرتر بوده است.
پول  همه  می کنند  فکر  همه  افزود:  وی   
کشور به اصفهان رفته است در حالی که در 
خوزستان بسیار بیشتر هزینه شده است. 
دوستان می گویند این سرمایه گذاری ها با 
اهداف برون استانی انجام شده است اما 
اینگونه نیست. به طور مثال سرمایه گذاری 
صنعت فوالد درخوزستان و اصفهان یکسان 
است اما پیوند فوالد با مجموعه اجتماعی در 

اصفهان بسیار قوی تر بوده است.
 وزیر نفت گفت: شاید کسی باور نکند اما 
خوزستان سومین ماشین ساز کشور است 
و بیشترین تجهیزات سنگین در این زمینه 
در خوزستان تولید می شود. مدیریت استان 
خوزستان باید به گونه ای تالش کند که طعم 
این موارد ذائقه مردم را شیرین کند و اقتصاد 
این منطقه تاثیر جدی در بهبود زندگی و 

سطح رفاه عمومی مردم داشته باشد.
زنگنه بیان کرد: در طول تاریخ توسعه استان 
بوده است.  نفت  توسعه  پایه  بر  خوزستان 
بعد از انقالب اسالمی به دالیلی، نفت در 
حد  در  تا  است  کرده  کار  نگه داشت  حد 
توسعه های بزرگ. تنها اخیرا به غرب کارون 

پرداخته شده است.

وی افزود: باید به توسعه نفت کمک شود 
شود.  استان  توسعه  به  منجر  همچنین  و 
به  که  دارد  عقب ماندگی هایی  خوزستان 
صورت ساده قابل حل نیستند و باید دولت 

در این زمینه همت بزرگی داشته باشد.
وزیر نفت ادامه داد: در استان های نفت خیز 
این  به  نفت  درآمد  از  درصدی  گازخیز  و 
استان ها تعلق می گیرد اما قانون به گونه ای 
تصویب شد که هیچ چیزی گیر این استان ها 
نیامد؛ در حالی که در هر جایی باید کاری با 
پول نفت انجام شده باشد. ابتدای انقالب 
اسالمی یک روز پول نفت را به هر استان 
اختصاص دادیم که هنوز کارهای انجام شده 

آن مشخص هستند.
طرحی  یا  الیحه  باید  دولت  گفت:  زنگنه 
نفت  پول  از  درصدی  اینکه  خصوص  در 
برای اجرای طرح های ویژه در استان های 

نفت خیز اختصاص یابد، ارائه دهد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در استان 
دشت  در  دارد.  وجود  مشکل  خوزستان 
کی  دارد؛  وجود  فاضالب  و  آب  مشکل 
می خواهیم این مسائل را حل کنیم؟ باید 
مشکالت آب و فاضالب خوزستان حل شود 
زیرا این وضعیت برای ما بد است. مشکل آب 
روستاها نیز باید حل شود و این مشکالت به 

صورت نقطه ای و لوکال قابل حل نیستند.
آقای  سفر  دستاورد  کرد:  بیان  نفت  وزیر 

جهانگیری برای خوزستان باید این باشد که 
در دولت الیحه ای تصویب شود که درصدی 
از پول نفت بدون آن دخالت ها به استان های 
نفت خیز پرداخت شود و با بودجه های دیگر 

قاطی نشود.
زنگنه بیان کرد: در حال حاضر طرح های 
زیادی از جمله طرح های نگه داشت تولید 
در خوزستان در حال اجرا است. طرح های 
نفتی غرب کارون فعال هستند. ان.جی.
بخش  است.  انجام  حال  در   ۳۲۰۰ ال 
نیز  خصوصی پتروشیمی مسجدسلیمان 
پتروشیمی  دارد.  قرار  پایانی  مراحل  در 

اندیمشک نیز از دیگر طرح ها است.
وی گفت: بازسازی تمام تاسیسات نفت باید 
انجام شود که انجام این کار به حدود ۷ تا ۸ 

میلیارد دالر نیاز دارد.
زنگنه با اشاره به بازدید از واحد بهره برداری 
اهواز یک گفت: این واحد ۶۰ سال پیش 
احداث شده، یعنی به موزه صنعتی تبدیل 
شده است اما اکنون در مدار است که باید 

در این زمینه اقدام شود.
وزیر نفت بیان کرد: خوزستان ظرفیت تولید 
در  دارد.  را  تولید ورق عریض  و  لوله سازی 
حال حاضر ورق های عریض مورد نیاز کشور 
در خوزستان تولید می شود و دومین کارخانه 
آن نیز در خرمشهر قرار دارد. حوزه های فنی 
و حرفه ای نیز در خوزستان باید مورد توجه 

قرار بگیرند زیرا دانشگاه های عادی و آزاد به 
درد کار در حوزه نفت نمی خورند بلکه باید 
کارهای فنی و حرفه ای آموزش داده شود. 
در این زمینه یک مرکز در سوسنگرد احداث 

خواهیم کرد.
صنایع  راه اندازی  خصوص  در  گفت:  وی 
پایین دستی پتروشیمی مشکلی وجود ندارد 
و حتی حاضر هستیم سرمایه گذاری های 
زیربنایی را در جایی که شهرک وجود دارد، 
وجود  سرمایه گذار  باید  اما  دهیم  انجام 

داشته باشد.
زنگنه ادامه داد: کارخانه های نوآوری و مراکز 
نوآوری در خوزستان باید راه اندازی شوند. 
در گذشته در خوزستان در زمینه نفت، تنها 
دانشگاه نفت را داشتیم اما اکنون دانشگاه 
چمران نیز پرقدرت در حال فعالیت است 
و حتی جهاد دانشگاهی به نحوی در این 
زمینه در حال فعالیت است اما راه اندازی 
نوآوری در خوزستان الزم است  مراکز  این 
مراکز  این  از  نفت  باالدستی  بخش  در  تا 

استفاده کنیم.
وی افزود: یک مرکز پارک فناوری در تهران 
وجود دارد که می توان از طریق ارتباط با این 
مرکز، از دانشگاه ها و این مراکز حمایت کنیم 

و اشتغال زیادی ایجاد خواهد کرد.
وزیر نفت افزود: همچنین می خواهیم طرح 
را  نفت  کم بازده  یا  بسته  چاه های  اجرای 
اجرا  کمی  هزینه  با  و  استارتاپ ها  توسط 
فرد  هزاران  اشتغالزایی  به  منجر  که  کنیم 
تحصیلکرده خواهد شد. احتماال این طرح 

تا یک ماه دیگر عملی شود.
وی بیان کرد: همه چیز در خوزستان برای 
جهش به سمت زندگی مردم فراهم است و 

مدیران استانی باید با هم زیاد دعوا نکنند.
زنگنه تصریح کرد: قوم بازی و قبیله بازی در 
و هر  استان خوزستان بسیار شدید است 
قبیله و قومی که می آید از خودش می گیرد 
و بقیه را در دفتر و دستک راه نمی دهد. این 
قوم بازی بسیار چیز بدی است و به استان 
وارد  ضربه  کشور  جای  همه  و  خوزستان 

می کند.

همراهان  به  سالم 
گرامی نشریه

آمده ام با ماجرایی 
تازه... 

کتاب  امروز 
کالس  ریاضی 
روبروی خود  را  اول 
گذاشته بودم و می 
موضوع  خواستم 
صف و دسته بندی 
را تدریس کنم و به دنبال یک صف ملموس برای این 
روزهایمان می گشتم که برای بچه ها قابل درک باشد!

همان طور که به کتاب خیره شدم ناخودآگاه به صف 
روغن رسیدم....

در آن لحظه حال عجیبی را تجربه کردم، لبخندی بر 
لبانم جاری شد و آهی در درونم شکل گرفت و از عمق 

وجود نگران شدم برای آینده...
اگر کمیاب شده باشد که ما ملت در صحنه ایم، همه 
باهم تحمل می کنیم تا مشکل به سر آید ولی نکته 
به  بازی های بی سرانجام  این  ته  اینجاست که  در 
انبار مغازه دارهایی ختم می شود که خودشان ملت 

هستند.

با خودم پرسیدم چه می شود که دوستانی هستند 
که خم به ابروی وجدانشان نمی آید و به قول لسان 
الغیب گویا باور نمی دارند روز داوری کاین همه تقلب 

و دغل در کار داور می کنند؟
حال ای کاش راهی برای حل این بحران های به نام 
ساده و در باطن فاجعه پیدا شود که این نگرانی ها 
حل امروز سرزمینم را گرفته و می ترسم که این بغض 
در گلو خفه اش کند یا چون آتش فشانی فوران کند و 

دامن گیر شود.
اما من عاشق وطن دلداری اش می دهم و باز هم 
بقول لسان الغیب :حافظ از باد خزان در چمن دهر 

مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟ 

صف روغن

به قلم:  الهام قائدی
فرهیخته فرهنگی

گفتار هفته؛ 
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امشب انگاری که من حال و هوایم بهتر است
خانه ام مهمانپذیر این یگانه دختر است

چای میریزد برایم با کمی ناز و ادا
زندگی هم در چنین موقعیتی زیباتر 

است

چشم و ابروی سیاهش شیطنت دارد ولی 
جرات من درجوارش همچو مردی ابتر است

ناز دارد صورت زیبا و بی همتای او
برق موهای بلندش همچو نور اختر  است

شرط بسته که مرا مجنون کند این دخترک
گفته در آینده میفهمی کدام عاشق تر است

عهد و پیمان من و دلدارم امشب بسته شد
عهدو پیمانی مبارک . ..چه از این باالتر است

اول راهیم  و ما هردو کمی بی تجربه
پند و اندرز بزرگان هم که الی دفتر است

عهد بستم گر شود سردش در آغاز مسیر
آتش قلبم ُکند گرمش ولی خاکستر است

درسرم نجوای امید و صبوری داده است
 قلب و روح من دگر با عشق او هم بستر است

کوثر خزائی

شعری در مرتبت ام البکا، ام االدب، بانوی عشق ام 
البنین )س(

سوگند به عشق که تو، زهراترین تویی
والله که به اقصای ادب، آخرین تویی

دلسوخته جانی که سزاوار شعله ای
بر اهل سیادت، تو بهین جانشین تویی

ای ام ادب، ام قمر، ام بی بنین
با فاطمه هم نامی و ام البنین تویی
آن مصحف اعجاز که با نهر علقمه

گریان شده از هجر شهیدان دین تویی
با چار شهیدت به لبت ذکر یا حسین

جانی به فدا در ره حق الیقین تویی

گفتی مه من خادم اوالد فاطمه است
بی سرشدگی تربیت از توست این تویی

بی تاب ز بی تابی ی نوباوه ی رباب
آن کاو که بسوزد به غمی آتشین تویی

یک سو غم عباس و دگرسو حسین توست
فی الجمله که مظلومه مرد آفرین تویی

فخرت بود که خادمه از بهر زینبی
اسطوره  فخری به تمام زمین تویی

زهرای دگر آمده در بیت بو تراب
شمعی که بتابد به بهشتی برین تویی

اعظم قنواتی

2

چشمانم را به آرامی باز کردم. آسمان صاف 
می  چشمک  ها  ستاره  و  بود  یکدست  و 
می  دشت  سمت  از  مالیمی  نسیم  زدند. 
وزید و صدای چرق چروق خار و خاشاک 
توی گوشم می پچید. نگاهی به دور و بر 
آن  محمود  و  طرف  این  محمد  انداختم. 
پایم.  پایین  هم  ناصر  بود.  افتاده  طرفم 
لب هایم خشک شده بود و ردی از خون، 
صورتم را پوشانده بود. تالش کردم تکانی 
به خودم بدهم و محمد را که نزدیک تر بود، 
صدا بزنم، نشد. فکر کردم من هم شهید 

شده ام. دوباره سرم را روی زمین گذاشتم و به آرامی پلک هایم را بستم..
***

خورشید در حال غروب بود. بچه ها هر کدام به کاری مشغول بودند. من و 
محمد و محمود، و یکی دو نفر دیگر کنار هم نشسته بودیم و با هم صحبت 
می کردیم. نسیم مالیمی که از سمت دشت می وزید از روی سنگ ها بلند 
می شد و خنکی آن به صورتمان می خورد. صدای ناصر و رضا از دور به گوش 

می رسید که در مورد خط مقدم و عملیات شب قبل با هم حرف می زدند. 
حاجی که از راه رسید همه ساکت شدیم. حاجی سن و سالی داشت و بگی 
نگی همه ازش حساب می بردیم. به وقتش هم مهربان بود و خونگرم. وسط 

حال و احوال بودیم که نگاهش به سنگر نیمه ساز افتاد و گفت:
-هنوز که آمادش نکردید؟

بچه ها که انگار از آفتاب داغ اردیبهشت بیابان های مریوان خسته شده بودند 
نگاهی به هم انداختند و گفتند هوا خوبه حاجی. از صبح کلی عرق ریختیم . 

حرف هاشان حاج نعمت را قانع نکرد. نگاهی به آسمان انداخت و گفت:

-چند تا تکه ابر اون دور تر ها می بینم. هوای بهار که معلوم نمی کنه. اگه یه 
باد بیادو ابرا رو بیاره،تاراق و توروق و خالص. آب کل سنگرو برمی داره. باید 
پیشگیری کنید. اونورا پلیت زیاده. چند نفر آماده بشن تا خیلی تاریک نشده 

جمع کنید بیارید تا بندازیم روش. 
انداختند و کسی  به هم  نگاهی  بودند  را گذرانده  بچه ها که روز سختی 

داوطلب نشد. حاجی کوتاه نیامد. لبخندی زد و گفت:
-باشه. پس خودم انتخاب می کنم.

 رضا سرش توی دوربینش بود. این چند روز کلی عکس گرفته بود. روزای آخر 
خدمتش بود. گاهی همگی با هم به دشت های اطراف می رفتیم و عکس 
می گرفتیم. روز های مریوان گرم بود و شب هایی سرد داشت. خانه های 
روستایی همه از سنگ ساخته شده بودند و به خاطر نوع آب و هوای آنجا 
در و پنجره هایی کوچک داشت. ال به الی درخت های خودرویی که توی 
دامنه ها و نزدیک تپه ها و صخره ها رشد کرده بودند،گاهی پرنده هایی می 
دیدیم که عالوه بر صدای خوشی که داشتند،سوژه های خوبی بودند برای 
رضا که ازشان عکس بگیرد. محمود و محمد هم دو ماه دیگر خدمتشان تمام 
می شد. محمد بزرگتر بود. پسر دایی پسر عمه بودند و همگی می دانستیم 
محمود،دامادشان هم هست. ولی قبل از آن کلی رفیق بودند. برای همین 
گاهی محمد سر به سرش می گذاشت و محمود شرمگین سرش را پایین 
می انداخت و لبخند می زد. از قرار معلوم،به رسم آبادی،آن روز عصر هم 
خمیر عروسی کرده بودند تا توی همین چند روزه که محمود به مرخصی 
می رفت،بساط عروسی اشان را بر پا کنند. توی روستاهای خمین رسم بر 
این بود که چند روز قبل از عروسی،نان می پختند و زنان روستا برای تبریک 
و شادباش،طبق هایی از شیرینی و میوه و شربت به خانه داماد می بردند و 
برای عروس و داماد آرزوی خوشبختی می کردند. آن روز هم خمیر عروسی 

محمود بود.

صدای حاجی توی گوشم پیچید:
-سه چهار نفرتون بره کافیه. محمود و محمد. رضا و ناصر. جواد تو هم برو. 

بی چون و چرا از جا بلند شدم و پوتین هایم را  که برای هواخوری از پا درآورده 
بودم،دوباره به پا کردم. هوا کامال تاریک شده بود و آسمان پر از ستاره بود. 
پشت سر هم شروع به حرکت کردیم. یک دامنه کوچک بود که باید ازآن رد 
می شدیم. گاهی زیر پایمان قلوه سنگ هایی می آمد که اگر حواسمان نبود 
مچ پایمان می غلطید. صدای بگو و بخند محمود و محمد که پشت سر من 
در حرکت بودند هوای خنک دشت را پر کرده بود. ناصر و رضا هم به شوخی 
هایشان ریز ریز می خندیدند. همینطور که جلو می رفتم تا پلیت هایی که 
حاجی آدرس داده بود پیدا کنیم،چیزی زیر پا احساس کردم. چیزی شبیه 

قلوه سنگ اما قلوه سنگ نبود. 
و ناگهان صدای مهیبی بلند شد.  و دیگر چیزی نفهمیدم.

پلک هایم را که باز کردم چند تکه ابر بزرگ روی ماه را پوشانده بود. محمود و 
محمد با چشمانی آرام و نیمه باز انگار که سال ها خواب بودند این طرف و آن 
طرفم افتاده بودند. فکر کردم من هم شهید شده ام. سرم را زمین گذاشتم و 
دوباره چشم هایم را بستم. پام می سوخت و همه چیز را می فهمیدم. حتی 
صدای مالیم نسیم که به صورتم می خورد و خنکم می کرد. مادر محمود را می 
دیدم که طبقی از شیرینی و شربت روی سرش گذاشته و کل می کشید. تنم 
خیس عرق بود و سوزش پا امانم را بریده بود. تالش کردم نیم خیز شوم. پایم 
از زانو قطع شده بود و خون از رگ های بریده اش فوران می زد. ناصر و رضا هم 
دورتر از ما افتاده بودند. صدای انفجار مین هنوز توی گوشم بود. سعی کردم 
فریاد بزنم  تا کسی صدایم را بشنود. درد امانم را بریده بود. همراه با ناله ای عمیق 

که از عمق جانم بیرون می آمد چند بار فریاد زدم الله و اکبر..الله و اکبر..
و باز از هوش رفتم. به هوش که آمدم توی بیمارستان بودم ولی تنها. نه از 

محمد و محمود خبری بود. و نه از ناصر و رضا...

داستان کوتاه                               

جهان  سراسر  در  کشور   196
از  یک  هر  که  دارند  وجود 
فرهنگ، تمدن و زبان منحصر 
به فردی برخوردارند. در مقایسه 
نکاتی  به  یکدیگر  با  کشورها 
برخورد می کنیم که سبب تمایز 

و برتری یکی از آنها نسبت به دیگری است. 
 مصر

مصر، قدیمی ترین کشور دارای حکومت است و از تمدنی بسیار 
کهن برخوردار می باشد. این کشور برای نخستین بار در سال 

3100 پیش از میالد تشکیل حکومت داد.
 روسیه

روسیه از قدرت نظامی بسیار باالیی برخوردار است و ارتش این 
کشور یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان به شمار می رود.

گفتنی است ارتش روسیه 21 هزار تانک دارد. این در حالی است 
که ارتش آمریکا تنها 16 هزار تانک دارد.

همچنین روسیه از نظر تولید اکسیژن در جایگاه نخست قرار دارد؛ 
زیرا 25 درصد از کل اکسیژن جهان در جنگل های سیبری تولید 

می شود. 
 مغولستان

مغولستان، کم تراکم ترین کشور دنیا از نظر جمعیت به شمار می 
آید. تا آنجا که در هر مایل مربع تنها 4 نفر زندگی می کنند و به 
همین دلیل، بسیاری از مردم این کشور همسایگان خود را نمی 

شناسند.

 نیجریه
به  امید  نیجریه کمترین  مردم 
زندگی را دارند به طوریکه طبق 
آخرین گزارشها، میانگین طول 
عمر مردم این کشور، 49 سال 

است.
 اوکراین

میانگین  بیشترین  اوکراین 
کاهش جمعیت را دارد و پیش 
بینی می شود در سال 2050 
 30 کشور  این  ساکنان  شمار 

درصد کاهش یابد.
 مالت

کشور مالت در برهه ای از زمان 
و  اقتصادی  مشکالت  دچار 

افزایش هم زمان جمعیت شد. در نتیجه بسیاری از ساکنان آن 
مجبور به ترک کشور شدند و در کشورهای دیگر سکونت گزیدند. 
از این رو می توان گفت مالت کشوری است که بیشتر ساکنان آن 

بیرون از مرزهای این کشور به سر می برند.
 سنگاپور

سنگاپور بزرگ ترین کشور بدون مزرعه است و اقتصاد این کشور به 
فعالیت های کشاورزی اتکایی ندارد.

 کانادا
کانادا بیش از سایر کشورهای دنیا دانشجو دارد به طوریکه 50 

درصد افرادی که در این کشور تحت آموزش قرار دارند، دانشجو 
هستند.

 سومالی
بیشترین جنگ و درگیری در سراسر دنیا در سومالی به وقوع می 
پیوندد. هر چند عراق در این زمینه با سومالی شباهت زیادی دارد، 

اما میزان جنگ و درگیری در این کشور فراتر از بقیه کشورهاست.
 افغانستان

افغانستان بیشترین تولید تریاک را به خود اختصاص داده است تا 
آنجا که 95 درصد از تریاک مصرفی در سراسر جهان در این کشور 

تولید می شود. 

ترین ها

شوق دیدار

کی شود هجران به سر آید خدا
ما ببینیم روی آن یار هما

چشم ما که دائمًا مانده به راه
کی منور می شود از نور ماه

کی شود آید گل نرگس ز راه
ما همه آییم برون از عمق چاه

ما که عمری در غم هجران بودیم
از برای وصل او ناالن بودیم

دائمًا یاالعجل را گفته ایم
درد دل را جمکران ما برده ایم

ما به امید وصالش زنده ایم
از برای دیدنش آماده ایم

چونکه آید جمعه ی دیگر ز راه
ما بگوییم از غم هجران و آه

ای خدا پس یوسف زهرا کجاست
شاید او اینک به دشت کربالست

یاربا شاید که او در مکه است
در مدینه یا صفا یا مروه است

صاحباچشم انتظاران خسته ایم
دل به امید وصالش بسته ایم

       
فاطمه سادات فاطمی جبلی

دلنوشته 

شب های مریوان

بسم الله الرحمن الرحیم
نیز  قبل  شماره  در  که  همانطور 
اشاره شد پیالتس یکی از اصولی 
های  رشته  پرکاربردترین  و  ترین 
سالمت  جهت  که  است  ورزشی 
همچنین  و  جامعه  افراد  عموم 
و  ها  آسیب  بهبود  و  پیشگیری 
ناهنجاری ها می تواند نقش بسزایی را ایفا کند. به ویژه می 
توان به خوبی از این رشته و تمرینات آن در مدارس و برای 
دانش آموزان استفاده کرد. همگی به خوبی از این موضوع آگاه 
هستیم که  پایه و اساس ساختار بچه ها از سنین کودکی شکل 
می گیرد و بسیار مهم است که در این سنین برای سالمتی آن 
ها سرمایه گذاری شود. پیالتس می تواند به عنوان  یک  رشته 
به آموزش طرز صحیح   ورزشی اصولی که اهمیت ویژه ای 
اجرای  در  همچنین   و  دارد  خوابیدن  و  ایستادن  نشستن، 
تمرینات تاکید ویژه بر آموزش راستای صحیح بدن در پوزیشن 
های مختلف می شود می تواند از بروز بسیاری از ناهنجاری 
ها و آسیب های احتمالی در دانش آموزان پیشگیری کند و 
در نتیجه باعث افزایش کیفیت تحصیلی، انجام بهتر فعالیت 
های روزمره  و در مجموع افزایش کیفیت زندگی آن ها شود و 
آینده ی بهتری را برای آن ها رقم  بزند. با توجه به اینکه کودکان 
ورزش را بیشتر در غالب بازی می پذیرند تا صرفا یک چارچوب 
نظام مند، می توان ورزش پیالتس را نیز در قالب بازی به بچه 
ها در سنین مختلف از کودک گرفته تا دانش آموزان آموزش 
داد و با یک طراحی خوب و هدف مند به تمامی اهداف این 
رشته ورزشی در قالب بازی نیز دست یافت. البته ناگفته نماند 
که تحقق تمامی این اهداف در کنار یک مربی آگاه به اصول 
پیالتس و همچنین دارای علم مورد نیاز در این زمینه است۰ 
پس حتما قبل از شروع این رشته ورزشی نسبت به انتخاب 
مربی پیالتس خود دقت الزم را داشته باشید و با آگاهی دست 
انتخاب بزنید. ایساوویتز ۱۰ اصول حرکت را  شناسایی  به 
می کند که از اصول روش های هنرهای بدن و علم بین المللی 
BASI پیالتس است. این اصول ادغام اصول ژوزف پیالتس 

است که در کتاب ها و تدریس ها به کار برده می شود و با 
پشتوانه ۴۰ سال تجربه ایساوویتز در تمرین و آموزش همراه 
است.  این اصول روش پیالتس را منحصر به فرد کرده و آن را از 
دیگر اشکال آمادگی جسمانی متمایز می کند. ایساوویتز تاکید 
می کند که از مزایای این روش باید بهره مند شوید و همچنین  
تاکید می کند یک مربی پیالتس باید تمام این اصول را هنگامی 
که به دیگران آموزش و تمرین می دهد به یاد داشته باشد. این 
اصول شامل: آگاهی، تعادل، تنفس، تمرکز، مرکز، کنترل، 

کارایی، جریان، دقت و هماهنگی است)سامانتاوود ۲۰۱۹(.
 از مهم ترین این اصول، اصل مرکزیت و اصل تنفس است. 
تقویت عضالت بخش مرکزی بدن باعث حفظ پوسچر بهینه 
یا همان  وضعیت بدنی صحیح می شود و تقویت این عضالت 
برای تمامی افراد در هر سنی که باشند حائز اهمیت است به 
خصوص در کودکان و دانش آموزان همان طور که اشاره شد. 
افرادی که پیالتس کار می کنند بویژه افراد حرفه ای کامال به 
این اصل آگاهی دارند. این اصطالح در پیالتس رایج است که 
تمامی حرکات از مرکز بدن منشاء می گیرند. در واقع نیرو از 
مرکز بدن به اندام ها منتقل می شود. هر چه مرکز بدن قوی 
تر باشد، فشار کمتری روی دست و پاها و مفاصل بدن وارد 
می شود. نکته بسیار مهم در مورد عضالت بخش مرکزی این 
است که عضالتی هستند که باید قبل از شروع حرکت فعال 
شوند . دقت کرده اید که در حرکات آنی و لحظه ای و در واقع در 
حرکاتی که به آن فکر نمی کنیم کمر می گیرد و حتی ممکن 

است منجر به آسیب های جبران ناپذیری شود)مانند زمانی 
که جسمی روی زمین افتاده و یک دفعه خم می شویم و آن 
را برمی داریم(در چنین مواقعی که فکر نمی کنیم، مغز ما به 
جای فرمان دادن  به عضالت عمقی تنه که ایجاد ثبات در تنه 
می کنند و در نتیجه  جلوگیری از آسیب، ابتدا به عضالت 
سطحی فرمان می دهد و همین موضوع ایجاد آسیب می 
کند. این موضوع اشاره ویژه به اهمیت درگیر کردن ذهن در 
انجام حرکات دارد و در واقع اشاره به بازآموزی عصبی عضالنی 
در پیالتس. جالب است بدانید که عضالت بخش مرکزی به 
علت عمقی بودن به راحتی قابل دسترس نیستند و در نتیجه 
فراخوانی آن ها دشوار است و نیازمند تمرکز ذهنی و آگاهی 
و تمرکز است و مرکز بدن در پیالتس یعنی متحد کردن بدن، 
ذهن و روح است پس به خوبی این امر واضح است که با تمرکز 
بر اصول پیالتس می توان به خوبی و به راحتی به این عضالت 
دست یافت. با ذکر یک  مثال اهمیت تقویت این عضالت را 
برای حفظ وضعیت بدنی صحیح به طور واضح تر بیان  می 
کنم. دو قوطی خالی نوشابه را در نظر بگیرید، یکی را مچاله 
کنید و حاال وزنه ای را از باال بر آن وارد کنید. مشاهده می کنید 
که به راحتی فرو می ریزد و این را می شود شبیه سازی کنید به 
عضالت ضعیف بخش مرکزی و حاال وزنه را بر روی قوطی سالم 
قرار دهید. همان طور که مشاهده می کنید اتفاقی برای آن 
نمی افتد شما می توانید براحتی آن را در یک بدن با عضالت 
ناحیه تنه قوی تطابق دهید. در واقع هرچقدر مرکز قویتری 
داشته باشیم  عضالت، مفاصل و لیگامنت های بدن در برای 
نیروهای خارجی وارده مقاومت بیشتری از خود نشان خواهند 
داد و در نتیجه بدن  در یک  شرایط مطلوب و بهینه به سر خواهد 
برد. حاال جدای از اهمیت تقویت این عضالت در ورزشکاران 
و به ویژه ورزشکاران حرفه ای م، که ان شاءالله در ادامه به آن 
خواهم پرداخت، اشاره ای می کنم به کاربرد و اهمیت تقویت 
این عضالت در افراد عادی: تقویت این عضالت باعث کاهش 
درد کمر می شود، باعث می شود به راحتی از پله ها باال و پایین 
بروید، به راحتی از روی صندلی بلند شوید، جارو بکشید، بدون 
درد خم و راست بشید، با بچه هاتون بازی کنید و به طور کلی 
کارهای روزمره را بهتر انجام دهید. با توجه به مطالب ارائه شده 
فکر می کنم به خوبی به اهمیت تقویت عضالت بخش تنه در 
فعالیت های روزانه آگاه شدید. پیالتس به طور تخصصی و ویژه 
تمامی حرکات خود را با تمرکز بر مرکزیت و آگاه بودن به این 
ناحیه انجام می دهد، البته در کنار سایر اصول. و کالم  آخر 
این که بسیاری از تمرینات پیالتس شبیه سازی فعالیت های 
روزمره است. ان شاءالله در چاپ بعدی نشریه به اهمیت تنفس 

صحیح در اجرای حرکات پیالتس اشاره خواهد شد.

پیالتس و اهمیت کاربرد آن برای 
کودکان و دانش آموزان

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

به کوشش: مهندس
مجتبی تن زاده

پرستو مختار

موضوع: 
نیک  خیرین  و  نیکوکاران  فعالیت  تاثیر   _۱
اندیش در حوزه تعلیم و تربیت برای  کودکان و 

نوجوانان در آینده ی کشور
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 آثار ارسالی نبایدپیش ازاین منتشر شده باشد.
 زمان فراخوان: اول بهمن ماه تا پایان بهمن ماه 
 داستان  باید در قالب فایل word با فونت ۱۴ 

حروف چینی شده باشد.
بیان  با  را  اثر  پنج   تا  می تواند  نویسنده   هر   
مشخصات کامل خود نام و نام خانوادگی/ تاریخ 

تولد/ کد ملی/ نام استان/ شهر/ 
شماره تماس و ایمیل به پست الکترونیکی :

yaraneelm@gmail.com
ارسال  یا شماره وات ساپ ۰۹۳۶۶۳۶۸۱۱۲ 

نمایید. 
 انتخاب اسم یا عنوان برای  داستان  الزامی است.

آثار ارسالی با انتخاب داوران منتخب در عرصه 

ی ادبیات چاپ خواهد شد. 
داوران :

خانم معصومه یزدانی 
خانم عارفه روئین 
خانم لیال دارابی 

خانم سمیه سیدیان 
دبیر اجرایی:

صغری دلداده بارانی 
این فراخوان جایزه نقدی نخواهد داشت. 

و  به خاطر شرایط خاص کشور  این روزها که 
شیوع بیماری کرونا، عده ی زیادی از هم میهنان 
ما نیاز به یاری و کمک دارند و خیرین ارجمند  
کنند،  می  تالش  اولیه  مایحتاج  تامین  برای 
موسسه خیریه فرهنگی آموزشی  »یاران علم 
»  به نوبه ی خود، با فراخوان از نویسندگان می 
با  و  روایت گر مهربانی شده   قلم ها  با  خواهد 
همدلی سهم کوچکی در گسترش تفکر توجه 

خیرین به حوزه تعلیم و تربیت را داشته باشد.

ماه در چشم تو خوابیده و من بیدارم
هر شب از دغدغه ی دورِی تو تب دارم

بس که مشغول تماشاِی نگاهت هستم 
نقش چشمان تودارد همه ی اشعارم

مثل الکل که ندارد اثر از هشیاری
روزها رفته و من بی خبر از اخبارم

سیب ممنوعه ی لب های تو چیدن دارد
 باز دنبال همان خنده ی بی تکرارم

طعم هر فلسفه ای ازلب تو شیرین است
غرق اداراک الفبای تو شد گفتارم

بی تو بد حال ترین شاعر دنیا بودم
خوش به حالم که عزیزم تو شدی دلدارم

فرزانه الله یاری

با 

درب  به  مکث  کمی 
خانه  ی  شده  بسته 
نگاه کرد ،آهی کشید.
دستش را به نرده های 
حس  کشید  ها  پله 
سوار شدن به آسانسور 
را نداشت .هنوز قدمی 
برنداشته بود که دوست 
های  پله  روی  داشت 
وسط البی بنشیند انگار 

بود،خیلی نیاز مبرمی بود نشستن برروی  .خسته  پله 
خسته از دردهای روزگار با چشمانی کم نه از اشک دوباره 
به درب آپارتمان خانم صادقی چشم دوخت وباخودمرور 
کرد صبح تا حاال را .همین امروز که صاحبخانه جلویش 
را گرفته بود ،همین امروز که از بانک بابت اقساط عقب 
افتاده تماس داشتن .همین امروز که نزدیک تولد علی 
بود .اوه چه  بد اقبالی بود امروز .خدا خیرت ندهد زن 
حاال وقت سفر بود.یک لحظه نور عبور کرده با شکست 
های رنگی از پنجره ی مدور البی نظرش را جلب کرد . 
رقص گردوغبارها در نور با شکوه بود ،مدتی خیره شد به 
این منظره؛ناگهان با صدای جیغهای خانم صادقی از 

عمق ملودی های ذهنش بیرون آمد،مدام داد میکشید 
زود باشید دیر میشه به پرواز نمیرسیم ۰»چرا اینقدر دیر 
به من گفتن .چرا اول ماه نگفت میخواهند به سفر بروند 
..چرا، آخه چراا.مگه تفاوتی هم میکرد . آره حداقل دنبال 
کار میگشتم .«.تمام این افکار در روح وروانش رژه رفتن 
،اما چه فایده ..دردی درمان نمیشد برایش .دستش به 
نرده ها لغزید یا علی گفت وپاشد..دکمه ی آسانسور را زد 
..کمی انتظار .سوار شد به البی ورودی ساختمان رسید 
چقدر آرزوی داشتن خانه در اینجاراداشت ،اما..اینجا کجا 
وما کجا؟با خودش گفت :دیگه خیالبافی نکنم،بروم که 
دنیا روی ستیز دارد امروز با من تنها به ساعت روی مچش 
نگاه کرد نزدیک ظهر بود ،چه خوب که علی به مدرسه 
زیرورو  را  . کیفش  میرفت خانه  باید  االن  وگرنه  نمیرود 
کرد .. سکه ای پیداکرد،به داخل تلفن انداخت وسریع 
شماره گرفت بوق خورد ،با دومین بوق صدای معصومه 
پیچید الو،سالم کرد وگفت علی چکار میکند اذیتت که 
نمیکند ،معصومه با خنده گفت نکنه دوباره آمدی نان 
بخری یاد علی افتاده ای! خودش هم نیش خندی زد،بر 
سر زبانش آمد که بگوید »نه برای سه یا شش ماه بیکارم 
«.اما حرفش را خورد ،دلش نیامد آنها را هم ناراحت کند ،با 
خنده ی آمیخته با غم گفت : آره معصومه پرسید »حالت 
خوب است کمی صدایت گرفته «با لبه روسری اش اشک 

پنهانی اش را پاک کرد وبا بغض نالید ..کمی خسته ام 
خانم صادقی امروز مهمان دارد کارم زیاد است .. معصومه 
شب میبینمت ،مواظب علی باش، گوشی را قطع کرد 
حتی منتظر جواب خداحافظی معصومه نماند.چادرش 
خود  وبا  کرد  لمس  را  اش  دستی  ،کیف  کرد  مرتب  را 
گفت .)خدا بزرگ است.(.شاید کاری پیدا کنم. کمی 
به این طرف ،آن طرف خیابان نگاه کرد ،پارکی مقابلش 
بود،از خیابان رد شد ،روی نیمکتی میان پارک نشست، 
به آسمان خیره شد ناگهان سایه ای جلوی چشمانش را 
گرفت،خیره نگاهش کرد ،زنی بودمیانسال با چادری به 
کمر بسته ،شالی قرمز به کمر بسته بود دستان پینه بسته 
اش را جلو آورد،فالت را بگیرم ...خنده اش گرفت وبا سر 
گفت »نه«.زن سرش را تکان داد و آرام آرام رفت .به ساعت 
نگاهی دوباره انداخت؛هنوز مانده بود تاکاریابی باز شود 
،منتظر ماند ،با خودش گفت :چقدر زمان دیر میگذرد.. 
برق  مثل  زمان  بود  صادقی  خانم  ی  خانه  اگر  حاال 
میگذشت .سروکله زدن با بچه ها هم عالمی داشت ،به 
برگهای روی زمین .بازی پروانه ها ،رقص گلبرگهای میان 
پارک نگاه کرد . ساعتش ۱۶:۴۵ را نشان میداد رفت تا به 
کاریابی برود تقریبا نزدیک بود کمی راه رفت تا رسید از پله 
ها باال رفت طبقه اول نه دوم .در زد،صدای نازکی گفت: 
بفرمایید .داخل رفت خانم هاشمی  پشت میز نشسته بود 

سالم کرد .هاشمی با لبخند جوابش را داد وگفت :از این 
طرفها..با کمی بغض گفت آمده ام دنبال کار ،هاشمی 
سر  :کار..با  گفت  وباتعجب  رفت  باال  ابروهایش  کمی 
تائید کرد وگفت :خانم صادقی سه یا شش ماه قراره بره 
خارج منزل خواهرش ،به من گفت از فردا نروم منزلش 
.هاشمی  دارم  کار  به  نیاز  میدانی  که  را  من  ،وضعیت 
قبول  دور  کار هست کمی  یه  .اما خوب  گفت :عجب 
میکنی ؛هنوز نشنیده، گفت: آره ،آره هرچه باشد قبول 
..هاشمی آدرس را نوشت وگفت از فردا صبح میتوانی به 
آنجا بروی ،تماس میگیرم تا منتظرت باشند!  کار خوبی 
است! از هاشمی تشکر کرد وبرگه آدرس را ازاو گرفت وبا 
خوشحالی آنجا را ترک کرد؛خیلی خوشحال بود خیلی 
..نگاه به آسمان خداراشکر کرد بابت این روز که شاید 
اولش بد بود اما حاال انگار بهشت را به او داده بودندبه 
صف نانوایی رفت نانواگفت نان تمام است نایست در صف 
.با عجله گفت، یکی می خواهیم ،نانوابا سر تأیید کرد 
،ایستاد .نان را گرفت پول راداد . راهی ایستگاه اتوبوس 
شد. چند گامی برداشت که ناگهان برخورد جسمی را به 
کمرش احساس کرد آهی کشید .دستش راباال بردتا نان 
را ببیند اماجای قرص نان قرص ماه رادید چقدر نزدیک 

اوست حتی  چشمانش شده ماه، قرص ماه.
تقدیم به روح تمام مادران آسمانی!

10 کشور جهان که به دلیل داشتن نکاتی منحصر به فرد از سایر 
کشور ها متمایز شده اند

میخواهم به رفتنت فکر نکنم...
ولی به هر چیز که نگاه میکنم 

...مرا یاد تو می اندازد...
هرلحظه که بی تو میگذرد...

تر  ُکند  و  ُکند  قلبم  ضربان 
میشود...

اصاًل مگر این زندگی بی تو برایم معنایی هم دارد ؟!

زینب همتی نژاد

یک قرص ماه، یک قرص نان  داستان کوتاه

نویسنده :
مریم کریم پور



کمی قبل از غروب به دستم رسید. بعد از نماز مغرب 
با شور و شوق زیادی شروع به خواندنش کردم. با 
آنکه هیچ پیش زمینه ای از شهید مهدی ثامنی راد 
نداشتم و تا بحال کتابی از شهدای مدافع حرم را 
ورق نزده بودم، اما چیزی به من می گفت که این 
یک رزق است و همین، تاب و توانم را گرفته بود. مثل 
همیشه که کتابی را می خوانم، کنار دستم خودکار 
و کاغذی گذاشتم برای نوشتن و مدادی هم برای 
خط کشیدن زیر نکات مهم یا زیبای متن کتاب. روی 

کاغذ با خودکار قرمز نوشتم:
ماجرای عجیب یک جشن تولد

شیوه ی نویسنده در تمام مراحل نگارش کتاب، 
کشف قصه از مستندات بوده به گونه ای که چیزی 
اضافه بر سندها و گفته ی راوی ها ننویسد. پس 
واقعی  کتاب  این  ماجرای  که  شود  می  مشخص 
است؛ واقعی اما عجیب و برای مثل من، کمی غریب 

اما باز هم می گویم واقعی!
تروریستی  گروه  جزو  روستا  توی  نیروهای    -
پشتیبانی شان هم  نیروهای  احرارالشام هستند. 
از اعضای جیش الحرند. اطالعات بدست آمده از 
آنها می گوید به پیکر کشته ها جسارت می کنند. 
رزمنده ای که زنده به چنگشان بیفتد به اسیری نگه 
نمی دارند و مچ دست و پایش را می برند. سرش را 
هم از بدنش جدا می کنند. از کارهاشان فیلم می 
گیرند و توی شبکه های اجتماعی پخش می کنند. 
آنجا  به هرجایی در عراق حمله می کند،  داعش 
را با کمترین مقاومتی می گیرد. آنها هر سدی را با 
ماشین ها و نیروهای انتحاری شان می شکنند و با 
رعب و وحشتی که در دل مردم می اندازند، شهرها 
و روستاها را یکی پس از دیگری تصرف می کنند. 
های  سنی  بعضی  ها  قدیم  گویند  می  ها  عراقی 
افراطی جرف الصخر) شهری در نزدیکی کربال( به 
زائرهای امام حسین )ع( تعرض می کردند. گاهی 
حتی مردها را سر می بریدند و زن هاشان را می 

دزدیدند.
جایی گوشه ی ذهنم به کشورم فکر می کنم و به 
و  به شهرها  داشته؛  با داعش  که  فاصله ی کمی 
روستاهای خودمان، به پدر و مادرم، به دخترم، به 

امنیت!
هرچه به پایان کتاب نزدیک تر می شوم، توانم برای 
نوشتن کمتر می شود؛ کتاب را محکم تر در دست 
می گیرم و خودکار و مداد را رها می کنم. فقط گاهی 
همراه  به  نویسم  می  کاغذ  روی  ای  واژه  مختصر 
ی  جوانمردی،کفه  و  انصاف  اش.  صفحه  شماره 
ترازو، عدالت، انصاف حتی در جنگ، ادب، غیرت!  
غیرت یعنی کسی که برای روزهای سخت می شود 
روی او حساب کرد؛ برای همراهی در جایی که شاید 
خیلی ها همراهت نباشند. انتظار و اشتیاق! برای 
رفتنی که ممکن است برگشتنی نداشته باشد. آثار 
جنگ که حتی در تاریکی شب هم به خوبی دیده 
می شود. تانک ها و کامیون های سوخته، نخل های 
بی سر و شهربازی جنگ زده ای در نزدیکی دمشق؛ 

و من باز به دخترم فکر می کنم!
گاهی حتی نتوانسته ام چیزی بنویسم. فقط شماره 
ناگهان  که  آنها  مثل  ای،  واژه  حتی  بی  را  صفحه 
الل شده اند و مبهوت، یادداشت کرده ام. همان 
جاهایی که به قول نویسنده ی کتاب: تنها چیزی 
که می تواند جای حرف های نگفته را بگیرد، نگاه 
است. نگاه هایی که معنی اش را گاهی خود آدم هم 

نمی فهمد.
-  پنج شنبه بیست و دوم بهمن 94 ...

یعنی یکی از همان شب هایی که من آرام در بسترم 
خوابیده بودم یا کتابی در دست گرفته و در سکوت و 
آرامش مشغول خواندنش بوده ام؛ یا یکی از همان 
شب هایی که کنار خانواده ام به گپ و گفت و بگو 
از  و  ام  برای دخترم قصه گفته  ام.  پرداخته  بخند 
جوانمردی برایش گفته ام؛ از همان شب هایی که با 
خیال راحت، سرم را روی پشتی نرمم گذاشته و تمام 
آرزوهای دور و درازم را در سر گذرانده و برایشان برنامه 

ریزی کرده ام؛ درست یکی از همان شب ها...
و دیگر هیچ چیزی نتوانستم بنویسم تا ساعتی بعد 

از اتمام کتاب.
با اینکه متن کتاب احساسی نیست و بیشتر به یک 
میدان جنِگ خوب روایت شده با همان هیجان ها و 
ترس و دلهره هایش می ماند؛ اما از ابتدای خواندن 
کتاب، نیرویی که نمی دانم چه بود زیر پوستم و در 
رگ هایم حرکت می کرد؛ بغض عجیبی که آرام و قرار 
نداشت برای وا شدن، انگار پایش را گذاشته بود روی 

گاز تا با سرعت تمام به آن جایی برسد که می ترکد.
از آن کتاب هایی که وقتی می خوانی، چیزی نمی 
تواند حواست را پرت کند. واقعی است و آنقدر خوب 
روایت شده که می توانی تصاویر را به خوبی در ذهنت 
تجسم کنی؛ هیجان داری و درست مثل یک سرباز 
جنگی دچار ترس ها، اضطراب ها و حتی قوت قلب 
ها می شوی. صادقانه و بدون اغراق نوشته شده؛ 
نویسنده در هیچ کجای روایتش روضه خوانی نکرده 
و در عین حال اشک ها سر از پا نمی شناسند برای 

سرازیر شدن. 
و  حساب  با  اینجا  در  چیزها  خیلی  است  درست 
کتاب ما آدم ها جور در نمی آید. بعضی واژه ها، 
واژه نیستند؛ دریایی از معانی اند! مثال وقتی از ادب 
حرف می زنیم، هرجا و در هر شرایط و برای هر فرد 
واکنش متفاوتی در ما ایجاد می شود. گاهی ممکن 
لبخند  یا غیور  ادب  با  قبال یک شخص  است در 
بزنیم، گاهی ممکن است به او غبطه بخوریم؛ به 
او افتخار کنیم اما گاهی ممکن است دلمان بلرزد. 
این واژه نیست که این همه متفاوت معنا می شود. 
این روح پنهان شده در جهان ماست. هر چیزی در 
این جهان روحی پنهان دارد. حتی واژه ها، حتی 
گاهی اشیای بی جان. هر چقدر روح فردی بزرگ تر 
باشد و معنویتش بیشتر، به همان اندازه تاثیرش بر 
جهان اطرافش بیشتر می شود. این معنویت گاهی 
آنقدر زیاد می شود که دنیای مادی را هم در بر می 
گیرد. آن وقت یک واژه، یک قرارداد دنیایی، چنان 
معنویت و عظمتی می گیرد که می تواند ما را در 
آغوش بگیرد. واژه ای که بارها بی تفاوت از کنارش 
رد شده ایم، حاال اشکمان را در می آورد؛ زانوهایمان 
را سست می کند و تمام رگ و ریشه های روحمان 
را کنکاش می کند. نمی دانم چه قدرتی است؟! 
چه عظمتی؟! به اندازه ی قسمت یک روزه ای هم 
است.  وسیع  بسیار  دانم  می  اما  ام  نکرده  درکش 
بحری است که در کوزه ی کوچک من جا نمی شود. 

اما  ام  ایستاده  جهان  کجای  دانم  نمی  اصال  من 
جهان یکباره در دست های من می ایستد به خراب 

کردن تمام حساب و کتاب هایم از دنیا!
یکهو دست می گذارند روی یک نفر و تمام!

یک نفر می شود شهید!
یک نفر می شود آقای نویسنده!

و یک نفر هم می شود خواننده ای که هنوز نمی 
داند کدام رشته ی ارتباط، در عرض چند ساعت این 
چنین عمیق پیوند می دهد او را به ماجرای عجیب 

یک جشن تولد.
و من فکر می کنم که تمام این ها رزق است. همیشه 
به رزق بودن کتاب ها معتقد بوده ام و همیشه در 
ذهن داشته ام که خدا در قرآن به زمان قسم می 
خورد و اتمام حجت می کند که انسان هایی که از 
زمانشان به درستی استفاده نکنند و عمل شایسته 
و صالحی انجام ندهند در حال خسران و زیانند و 
سخت معتقدم که کتاب نخواندن خسران است. 
گذرد،  می  چه  ما  اطراف  جهان  در  ندانیم  اینکه 
اینکه ندانیم چه انسان های بزرگی در همین دنیای 
کوچک و ناپایدار ما چقدر زیبا و به یاد ماندنی زندگی 
زیبا جان می سپارند، خسران  و چقدر  کنند  می 
است. اینکه به اندازه ی کوزه ای از دریای بی کران 
دانش و معرفتی که در اطرافمان هست، بهره نبریم 
خسران است. کتاب ماجرای عجیب یک جشن تولد 
نمونه ی بارِز رزق است. راه زندگی است برای ما که 
به خیال زندگی در زنده بودنمان گم شده ایم و راه 
جان سپردن است برای ما که جانی باقی نگذاشته 

ایم برای سپردن! چیز زیاد دیگری باقی نمی ماند.
توصیه ام را با این جمالت به پایان می برم؛ من بی 
تعلق پا به دنیای این کتاب گذاشتم اما با تعلقی 
عمیق برایتان نوشتم! بی شک دریایی است عمیق 
که هرکس به قدر وسعش از آن بهره مند می شود؛ 
برخی غرق می شوند، برخی پاهایشان را خیس می 
کنند و برخی ساکت و آرام بر پهنه ی بی کران آن به 
تماشا می ایستند و در تمام اینها چیزی جز زیبایی 
می  قاطعانه  که  است  جایی  همان  اینجا  نیست. 

گویم: این فرصت را از خودتان نگیرید!
کتاب ماجرای عجیب یک جشن تولد

نویسنده: جواد کالته عربی
انتشارات 27 بعثت 

ماجرای عجیب یک جشن تولد

تش شی چاله میکو
Add fuel to the fire

معادل فارسی: آتیش بیار معرکه  
ضرب المثل ” آتش بیار معرکه “ درباره کسانی به کار می رود که دوست 

دارند اختالف بین دو نفر را همیشه تازه نگه دارند.
روشی  هر  از  اما  نیستند  دعوا  طرفین  از  افراد  این  که  این  با 
نشود. تمام  نفر  دو  بین  دعوای  تا  کنند  می  استفاده 

آن ها با سخن چینی و توطئه هیزم در آتش اختالف دیگران می 
اندازند و از این کار لذت می برند.

ممکن است در روابط با دیگران سوء تفاهم هایی پیش آید که با کمی 
صحبت و به راحتی حل شود اما اگر دوستانی داشته باشید که آتش 
بیار معرکه باشند، سوء تفاهم های شما تبدیل به اختالفات شدید با 
دیگران خواهد شد، زیرا این گونه افراد به جای ایجاد صلح، عاشق 

جنجال هستند.
اگر نزدیک این گونه افراد باشید خواهید دید که آن ها تالش می کنند 
شما را نسبت به دیگران و روابطی که دارید بد بین نگه دارند و در دراز 
مدت ممکن است بسیاری از دوستان خود را به همین علت از دست 

بدهید.
مانند بیش تر ضرب المثل ها، “آتش بیار معرکه” هم ریشه در داستانی قدیمی دارد که از این 

قرار است:
در قدیم هنگام بر پایی جشن از گروه های موسیقی استفاده می شده، اعضای این گروه از 
دف و ضرب استفاده می کردند و تمام افراد عضو گروه ساز و آواز را بلند بودند و در آن سر رشته 

داشتند به جز یک نفر که به او ” دایره نم کن ” یا ” آتش بیار ” گفته می شد.
با این که این فرد سازی بلد نبود اما وجودش در گروه موسیقی بسیار مهم بود به طوری که با 

نبودن او گروه موسیقی شکل نمی گرفت.
دایره نم کن یا آتش بیار، در تمامی فصول باید مراقب ساز ها می بود تا آن ها خراب نشوند زیرا 
دف و ضرب از چوب و پوست ساخته شده بود و در بهار و تابستان این ساز ها خشک می شدند 

و در زمستان دچار رطوبت می شدند.
او در فصل بهار و تابستان با مرطوب کردن ساز ها و در زمستان با قرار دادن ساز ها روی حرارت 

از خرابی آن ها جلوگیری می کرد.
به همین علت وجود او و کارش در گروه موسیقی بسیار مهم بود و اگر مشکلی برای ساز ها پیش 

می آمد همه او را مقصر می دانستند.
ضرب المثل ” آتش بیار معرکه ” هم دقیقا اشاره به نقش فردی دارد که با دخالت ها و بد گویی 
هایش می تواند باعث شعله ور تر شدن اختالف بین دو نفر شود و اگر او نباشد بسیاری از 

اختالفات به راحتی حل خواهد شد.

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ضرب المثل های بوشهری
سیالغ . silaq : سوراخ . سیالخ هم می گویند .

گزیم .  gozim : نام فارسی عقرب است . از مصدر 
گزیدن یعنی نیش زدن اشتقاق یافته است . 

َگّسـار.  gassar : صخـره هـای بـه هـم پیوسـته 
دریایـی که بیشـتر در حاشـیه  سـاحلی دیـده می 
شـود . سـنگ هـای سـخت بـه هـم پیوسـته تیـره 

رنـگ و لبـه تیـز دریایـی کنـار سـاحل . 

ِگَللو .  gelalu : حیران ، پریشان ، سرگردان . 

ُگنـز .  gonz : هرنـوع زنبـور را گویند به غیر از زنبور 
عسل.

واژگان  بوشهری

به کوشش:
حسین دریانورد
مدرس آیلتس 
و مکالمه زبان 
انگلیسی

به کوشش: 
عبدالحسین 

احمدی ریشهری

پزشکی  علم  در 
ثابت شده است 
که عسل به دلیل 
پایین،  رطوبت 
فشار ُاسمزی باال 
بودن  اسیدی  و 
سبب توقف رشد 
عوامل عفونت زا می شود و پوشش استریلی روی 
زخم ها ایجاد می کند، عسل برای درمان یا تقویت 
یا پیش گیری امراض پوستی، تقویت رشد طفل، 
سرطان، تنفس، کبد، صفرا، چشم و گوش، بینی و 

غیره مؤثر است.
تأثیر عسل طبیعی در بهبودی زخم های دیابتی، 
زخم سالک، کاربرد موضعی عسل بر زخم باز پوست 
التیام زخم می شود. مصرف  روند  موجب تسریع 
موجب  می تواند  خرما  و  عسل  شربت  خوراکی 
افزایش میزان پیشرفت طبیعی زایمان و انقباضات 
مؤثر رحم شده و در نتیجه نیاز به سزارین را کاهش 

می دهد.
با بررسی متون انجام شده می توان نتیجه گرفت 
که تأکید قرآن بر استفاده از عسل در رژیم غذایی 
و اشاره به خاصیت شفادهندگی آن برای مردمان 
بی سبب نبوده و امروزه نیز علم پزشکی تأیید کننده 
خاصیت درمانی عسل برای بسیاری از بیماری ها 
می باشد.از عسل در فرآورده های ضد سرفه به طور 
مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود. مزه مزه 
و غرغره شربت عسل برای برطرف کردن زخم های 
دهان و ورم گلو بسیار سودمند است. عسل ضد آسم 
است، با این که بسیار شیرین است، برای دندان ها 
و لثه مضر نیست، بلکه لثه ها را سالم می سازد و 

دندان ها را سفید می کند.
را پاک کرده و ضد اسهال است.  دستگاه گوارش 
در تحقیقات ثابت شده اثر بسیار مفیدی بر بهبود 
عفونت های معده دارد، از این رو ضد زخم  معده و 

دستگاه گوارش است.
عسل در درمان آب مروارید مفید است، بادشکن 
می شود  تجویز  روده  قولنج  معالجه  برای  و  است 
را  گوارش  دستگاه  غذایی،  مسمومیت های  در  و 
آن  بیماری های کبدی مصرف  پاک می سازد، در 
مفید است. سکنجبینی که با عسل تهیه می شود، 

صفرابری بی نظیر است.
عسل سنگ های کلیه و مثانه را از بین می برد، برای 
باید مصرف کرد. در  با کندر  را  این منظور عسل 
قدیم هر دارویی را با عسل مخلوط می کردند، زیرا 
خاصیت بهبودبخشی داروها را چند برابر می کرده و 
امروزه هم از عسل در بسیاری از محصوالت آرایشی 

و بهداشتی استفاده می کنند.
بیماری  به  مبتالیان  به  و  است  خواب آور  عسل 
کم خوابی توصیه می  شود که قبل از خواب چند 
رفع  برای  کنند،  میل  عسل  مرباخوری  قاشق 
کم اشتهایی مفید است و کاًل جریان خون را در بدن 
بهبود می بخشد؛ از این رو به رشد عضالت کمک 

می کند، پس برای بچه های کم اشتها و افراد ورزشکار  
بسیار مفید است.

عسل گرفتگی مویرگ ها را باز می کند و برای عروق 
بسیار مفید است، پس سالمندان اگر هر روز شربت 
طوالنی تری  عمر  بنوشند،  تازه  لیموی  و  عسل 

خواهند داشت.
حتی موم عسل نیز خواص زیادی دارد و ماسک آن 
برای صورت، چین و چروک و فرورفتگی های پوست 

را می پوشاند و پوست را لطیف می کند.
نشان  تا ۲۰۰۱  سال های ۱۹۸۴  مقاالت  بررسی 
می دهد حداقل ۲۵ تحقیق راجع به اثرات ضدزخم 
عسل انجام شده که نتایج آن ها مثبت بوده است، 
عسل به عنوان التیام دهنده زخم و نگهدارنده پوست 
مورد تأیید قرار گرفته است، همچنین ۴۰ مورد دیگر 
با  ضد خونریزی  اثرات  دارای  عسل  داده،  نشان 
موفقیت ۸۸ درصد بوده که این عمل به همراه اثرات 

ضد میکروب نیز بوده است.
اثرضد میکروبی عسل، پس از قرارگیری در معرض 

آفتاب و گرم شدن کاهش می یابد
خاصیت ضد میکروبی در عسل با PH حدود ۳/۲ 
تا ۵ به هیدروژن پراکسید)H۲O۲( مرتبط بوده که 
از تغییرات آنزیمی گلوکز به گلوکونیک اسید حاصل 
از گرم  اثر ضد میکروبی عسل پس  می شود ولی 
شدن یا در معرض آفتاب قرار گرفتن کاهش می یابد.
عسل ماده ای کاماًل خوراکی است، ولی در موارد 
بوتولیسم  اسپورعامل  به  است  ممکن  استثنایی 
آلوده باشد که ایجاد سم کرده و مسمومیت زاست، 
به همین دلیل مصرف آن برای کودکان زیر یک سال 
ممنوع است. همچنین بعضی افرد ممکن است 
نسبت به دانه های گرده موجود درعسل حساسیت 

داشته باشند.
برخی از احادیث معصومین )ع( در مورد عسل؛

باد دو درمان؛  پیامبر اکرم) ص( فرمود: »بر شما 
عسل و قرآن«

 و نیزامام رضا)ع( فرمود: »هر که می خواهد در همه 
زمستان از سرماخوردگی دور بماند، هر روز سه لقمه 
شهد)عسل( بخورد«.)طب االمام الرضا علیه السالم 

، صفحه ۳۷(
پیامبر اکرم)ص( نیز فرمود: »نزد من، برای زن تازه زا، 
درمانی همانند خرما و برای بیمار، درمانی همانند 
العمال جلد ۱۰ صفحه  عسل وجود ندارد«.)کنز 

)۴۴
کرد  نقل  اسالم)ص(  مکرم  نبی  از  رضا)ع(  امام 
داده  قرار  عسل  در  را  برکت  »خداوند  فرمود:  که 
پیامبر  هفتاد  و  است  آن  در  دردها  درمان  است، 
خواسته اند«. خداوند  از  آن را  سودمندی  دوام 
)مکارم االخالق جلد ۱ صفحه ۳۵۹ ( و امام موسی 
کاظم)ع( از امیرالمؤمنین، علی)ع( نقل کرده که 
به چیزی همانند خوردن عسل،  »بیمار،  فرمود: 
درمان نجسته است«.)الکافی جلد ۶ صفحه ۳۳۲ 

حدیث ۵(
خوب  چه  »عسل  فرمود:  اکرم)ص(  پیامبر 

نوشیدنی ای است، قلب را مراقبت می کند و سردی 
جلد ۱  االخالق  می برد«.)مکارم  میان  از  را  سینه 

صفحه ۳۵۸(
درد  هر  درمان  »عسل  فرمود:  نیز  کاظم)ع(  امام 

است، اگر که آن را از شهدش استخراج کنی«.
درمانی  چیزی  در  »اگر  فرمود:  پیامبراکرم)ص( 
باشد، در نیشتر حجامت گر و نوشیدنی ای از عسل 

است« 
و نیز امام کاظم)ع( فرمود: »در عسل، درمان هر 
آن را  از  انگشت  یک  ناشتا  کس  هر  است،  دردی 
پایان می دهد، صفرا را  را  بلغم  بلیسد، این عسل 
فرو می نشاند، تلخه سیاه) زرداب( را مانع می شود، 
ذهن را صفا می بخشد و اگر که همراه با کندر خورده 
شود، حافظه را نکو می سازد« و نیز پیامبر اکرم)ص( 
فرمود: »عسل ، درمان است«.)بحار االنوار جلد ۶۶ 

صفحه ۲۹۴ حدیث ۱۹(
امام رضا)ع( به نقل از پیامبر اکرم)ص( فرمود: »اگر 
رد  کرد،  تعارف  را  عسل  از  شربتی  شما  به  کسی 
نکنی«.)اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السالم 
صفحه ۷۲۴( و نیز فرمود: »خداوند متعال در عسل 
داده  قرار  آن  در  را  دردها  شفای  و  گذاشته  برکت 

است«.
که  است  کرده  نقل  علی)ع(  امام  از  رضا)ع(  امام 
فرمود: »سه چیز حافظه را زیاد می کند و بلغم را از 
بین می برد، قرائت قرآن، عسل و کندر«. )اخبار و آثار 

حضرت امام رضا علیه السالم صفحه ۷۲۴(
حضرت امام رضا)ع( فرمود: »هر کس در نطفه اش 
نقصانی پدید آمد، شیر یا عسل بخورد«.)اخبار و 
آثار حضرت امام رضا علیه السالم صفحه ۷۲۴( و 
نیز پیامبر اکرم)ص( فرمود: »تن با سه چیز شاداب 
و  مالیم  لباس  خوش،  بوی  می شود.  پروریده  و 
نوشیدن عسل«.)مفاتیح الحیاة صفحه ۱۵۹ و طب 

النبی صفحه ۲۵(.
گذشته،  عصرهای  در  ما  دینی  بزرگان  بنابراین، 
مواد غذایی  فایده های  بر  الهی،  از وحی  الهام  با 
درمان  در  آن  کاربرد  و  عسل  جمله  از  مختلف، 
خویش  پیروان  بر  و  تأکید  گوناگون  بیماری های 
از  استفاده  برای  کرده اند.  توصیه  را  آن  مصرف 
غذاهای  شناخت  زمینه  در  بزرگواران  آن  سخنان 
در  درمانی  و  بهداشتی  اصول  رعایت  نیز  و  مفید 
جامعه، پژوهش های فراوانی الزم است که در این 
مسیر، احیای طب اسالمی، امری ضروری به شمار 

می رود.

شهد شفا بخش

خواص دارویی عسل

درآمدی بر گویش بوشهری

اشتر گفت من بار خودم بارم است . 
منشـاء ایـن مثـل ، ناشـی از اینجاسـت کـه بـه شـتر  
گفتنـد : مـادرت مـی زایـد پسـر مـی آورد یـا دختـر !؟ 
شـتر در جـواب مـی گویـد : پسـر بیـاورد یا دختـر ، من 
بـار خودم بارم اسـت . یعنی مـن ناراحتی خـودم دارم ، 

چـه کار دارم بـه دیگـران . 
آنچه پدر کند رودش پس بدهد : 

هر ظلم و ستم و کار ناشایستی که پدر کند فرزندش 
مکافات آن را پس می دهد . 
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یک نوع حلوا که در بوشهر آماده می شود و بیشترین کاربرد آن 
برای مادرانی است که به تازگی صاحب فرزند شده اند و شامل 

انواع گیاهان دارویی می باشد. 
مواد الزم: مواد گیاهی دارویی شامل ۲۵۰ گرم از گیاهان زیر 
است که به صورت پودر شده از قبل باید آماده کرد. ) زیره 
سیاه، زنیان، دارچین، جوز هندی، زیره سبز، فلفل سیاه، سیاه 
دانه، خسرودار، زنجبیل(؛ آرد گندم ۲ پیمانه، شکر ۵۰۰ گرم، 

روغن ۵۰۰ گرم، گالب یک لیوان، آب یک لیوان.
طرز تهیه: آرد را الک کرده و با روغن سرخ می کنیم تا رنگ 
آن طالیی شود. سپس شکر و گالب و آب را روی حرارت 
مالیم به صورت شهد آماده کرده که نباید به جوش آمده 
باشد. در حد حل شدن شکر، حرارت دیده باشد. در این 
مرحله حرارت را خاموش می کنیم و گیاهان دارویی را به آن 
اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم تا گیاهان بر اثر حرارت 
سوختگی پیدا نکنند. و بعد فورا شکر و گالب و آب را اضافه 
می کنیم. و خوب هم می زنیم تا قوام پیدا کند. سپس در 

ظرف کشیده و تزئین می کنیم.

حلوای دارویی

 با فوت زوج یا زوجه بسته به اینکه هریك از 
زوجین أوالد و وارث دیگري داشته باشند یا 
خیر ، میزان سهم اإلرث آنان متفاوت است .   
الف( سهم اإلرث زوج : در صورتي که زوجه 
 ، باشد  داشته  أوالد   ، أوالد  یا  أوالد  و  بمیرد 
سهم زوج ربع یك چهارم ( از تمام ترکه متوفیه 
است ولي اگر أوالد یا أوالد أوالد نداشته باشد 
سهم او نصف ترکه خواهد بود و مابقي بین 

مقررات ارث تقسیم خواهد شد. در صورتي سایر ورثه زوجه حسب 
که زوجه بمیرد و وارثي جز زوج نداشته باشد ، تمامي ارث به همسرش 
خواهد رسید .   ب( سهم اإلرث زوجه : چنانچه زوج بگیرد و أوالد یا أوالد 
أوالد داشته باشد ، سهم زوجه از اموال همسرش ثمن ) یك هشتم ( از 
عین اموال منقول و یك هشتم بهاي اموال غیر منقول اعم از عرصه و 
أعیان است . لیکن در صورتي که أوالد یا أوالد أوالد نداشته باشد ، سهم 
زوجه ربع ) یك چهارم ( از اموال مذکور است و مابقي بین سایر ورثه 
تقسیم میشود و دو صورتي که وراث دیگري براي زوج نباشد ، نصیبي 

بیش از ربع اموال او که شرح ان گذشت به زوجه نمیرسد و مابقي مانند 
ترکه بال وارث متعلق به بیت المال است و به تملك دولت در میاید به 
موجب ماده 949 قانون مدني. در صورت نبودن هیچ وارث دیگر غیر 
از زوج یا زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را مي برد لیکن زن 
فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بال وارث و 

تابع ماده ٨66 خواهد بود .

سهم اإلرث زوج و زوجه

دکتر سحر ناصربخت   
مدرس دانشگاه  و 
پژوهشگر حقوق 
مدرس داوري   

حقوقی

  وجیهه  بای 
مربی و کارشناس 
 صنایع غذایی
 فنی حرفه ای

 استان بوشهر    

آشپزی قانون مدنی، حضانت  اساس اصالحیه  بر   
فرزندان اعم از دختر و پسر، تا سن ۷ سالگی 

برعهده مادر است.
حضانت  که  مادری  اگر  قانون  با  مطابق 
فرزندش را برعهده دارد، مجددًا ازدواج کند، 

حق حضانت از او سلب می شود.
حضانت به معنی نگه داشتن فرزند، مراقبت و 

تربیت او و تنظیم روابط او با خارج است.
مواردی  شامل  فرزند  از  مراقبت  و  نگهداری 
مانند تعلیم آداب مختلف اجتماعی، فراهم 
کردن فضای مناسب تفریح، بهداشت و آرامش 
است و به طور کلی هر آنچه که فرزند برای رشد و بالندگی به آن نیاز دارد 

در مقوله حضانت قرار دارد.
 اولویت حضانت تا ۷ سالگی کودکان با مادر است و پس از این سن 
دختران تا ۹ سالگی و پسران تا ۱۵ سالگی، تحت حضانت پدر قرار 

دارند.
اما مطابق با قانون پس از سن بلوغ دختران در ۹ سالگی و پسران در 

۱۵ سالگی به طور کامل حق خواهند داشت که خودشان انتخاب 
کنند با کدام یک از والدین می خواهند زندگی کنند.

اگر در مدتی که حضانت کودک با مادر است، او به جنون مبتال شود 
یا ازدواج مجدد کند، حق حضانت به پدر می رسد، البته اگر حضانت 
از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد، صرف ازدواج 

مجدد مادر، حق حضانت او نسبت به کودک از بین نمی رود.

 در صورت ازدواج مجدد زن، حضانت فرزند به چه صورت می باشد؟

امیرحسین 

حسین زاده

 لیسانس حقوق

حقوقی

استـاد  
حمیـدرضا  جعفری

دکتر فاطمه فخری فخرآبادی
 دکترای شیمی

معرفی کتابطب سنتی

اینکه  خالصه   
همه چیز دست به 
شود.  می  دست 
فیلم  صداهایمان، 
شوخی  هایمان، 
هایمان.  خنده  و 
و  ها  کردن  دعوا 
 . ن یما ها ید تهد
کالس  آن  عماًل 
که  دربسته  های 
هر کسی باید برای 

سلسله ورود و خروج به آن اجازه می  و  گرفت 
مراتب رعایت می کرد، تبدیل شده به کالسی شیشه 
ای که  همه می بینندش و می دانند در آن چه خبر 
است. گاهی دانش آموز با پدر و مادرش سر کالس 
حاضر می شود، و گاهی بدون اجازه از کالس خارج 
توان خورد، خوابید،  این کالس می  در  می شود. 
محتویات  که  کالسی  نبود.  رسمی  اینکه  خالصه 
در  شده  منتشر  صداهای  و  ها  فیلم  شده،  گفته 
آن تاریخ انقضا ندارد، معلوم نیست تا کی بماند و 
همچنان سوژه ای ناب، برای دست به دست شدن 

باشد. در این کالس معلم باید خیلی حواس جمع 
باشد. مسلط باشد. در این مدل تدریس، حق اشتباه 
بسیار پایین است. فقط خطا در تدریس که نیست. 
میکروفن  کالس  پایان  از  بعد  است  ممکن  مثاًل 
سیستم یا برنامه ای که با آن درس می دهی را نبسته 
قرار  زندگی ات  اخبار  آدم در جریان  تا کلی  باشی 

بگیرند، به همین راحتی. 
خوب، معلم بودن سخت تر شده. بلدی کار با انواع 
درسی  محتوای  تولید  برای  ها  برنامه  و  اپلیکشن 
که  کالسی  به  بودن  مسلط  ماجراست،  طرف  یک 
اقتضائات گفته شده را دارد  هم طرف دیگر ماجرا. 
این طور معلمی کردن، بلدی خاص خودش را می 
طلبد. کار با ابزارهای جدید، مسلط بودن به فضای 
جدید آموزشی، نوع برخورد با دانش آموز در فضایی 

متفاوت. 
طرف دیگر دانش آموزی است که عمومًا مشکلی 
در کار با ابزارها ندارد اما امتیازات آموزش حضوری 

وجود  دیگر  مدرسه  کنترلی  نگاه  داده،  از دست  را 
راست  حاال  نیست.  دقیقی  نظارت  عماًل  ندارد، 
راستی خودش است و خودش. اگر می خواهد از 
قافله عقب نماند، باید بیش از پیش قوای تحلیل و 
محاسباتش را به کار بگیرد. با برنامه تر باشد. صرف 
نظر از اینکه کسی او را می بیند یا نه، کسی او را پای 
میز سوال و جواب بکشد یا نه، باید صادقانه درس 

بخواند. 
اندک،  ولو  باید  که  است  مادری  دیگر  سوی  در 
آموزگاری آموخته باشد تا گاهی بتواند بحران ها را 
مدیریت کند. حداقل مهارت برخورد با دانش آموزی 
که زیر بار نیاموخته ها و تکالیف عقب مانده، خود را 
باخته، بلد باشد. بتواند آراَمش کند. امیدورش کند، 
دوباره موتورش را روشن کند تا خودش را به کالس 
برساند. گاهی برای بچه های کوچکتر باید بتواند 
درس بدهد، رفع اشکال کند، پا به پایش شعر و سوره 
حفظ کند. به هر حال برنامه هایش به هم ریخته، 

باید خودش رابا برنامه ی مدرسه وفق دهد.
با خودم فکر می کنم، مدرسه چقدر کار می کرد و 
خطا پوش بود؛ حاال که نیست، انگار همه باید قوی 

تر شویم: معلم ها، شاگردها و والدین.

قوی شو!

سهیال ملک 
محمدی 
فرهیخته فرهنگی
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نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(
صدای پرطنین مردم استان بوشهر

ارائه  مطالب  ادامه  در 
گذشته  مقاالت  در  شده 
اهمیت  خصوص  در 
وضرورت بیمه های عمر 
این  در  پاسارگاد،  آتیه  و 
های  بیمه  انواع  شماره 
می  شرح  را   آتیه  و  عمر 

دهیم .
دیـدگاه  از  عمـر  بیمـه 
آن  موجـب  بـه  کـه  اسـت  قـراردادی  حقوقـی، 
بیمه گر)نماینـده بیمـه( در مقابل دریافـت حق بیمه از 
بیمه گذار)بیمه شـونده( متعهد می شـود که در صورت 
فـوت و یـا حیـات بیمه شـده در زمـان معینـی مبلغـی 
بـه عنـوان سـرمایه و یـا مسـتمری بـه اسـتفاده کننده 
)بیمه گـذار یا شـخص ثالث( تعیین شـده از طـرف او و 

بپـردازد. یـا وراث قانونـی 
شامل  و  علت  هر  به  عمر،  بیمه های  در  فوت  خطر 
انواع بیماری ها و حوادث می باشد و فقط هزینه های 
تحت  تنها  شده،  مستثنی  آن  از  خودکشی  و  جنگ 
هدف  می گیرند.  قرار  پوشش  تحت  خاصی  ضوابط 
اساسی بیمه های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، 
سرمایه گزاری  از  حاصله  سود  کسب  سرمایه گزاری، 
قبال  در  بیمه گر  شرکت  تعهدات  ایفای  نهایتًا  و 

استفاده کنندگان می باشد.
در بیمه های عمر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه معینی 
به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا، مبلغ معینی را پس از 
پایان مدت از بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت 
بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده 

کنندگان تعلق می گیرد.
عمده تقسیمات بیمه عمر شامل موارد ذیل می 

باشد:
 بیمه عمر انفرادی

بیمه عمر انفرادی بیمه  ای است که به موجب آن بیمه گر 
بیمه شده ،  حیات  یا  فوت  صورت  در  می شود  متعهد 
سرمایه ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده کننده 
که در بیمه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع 

بیمه بیمه گذار برای بیمه نمودن خود اقدام می نماید.
بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک ها وام دریافت 
می دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت کنند، پرداخت 
اقساط وام از سوی بازماندگان آنها مشکل و یا غیرممکن 
عمر  بیمه  خرید  با  می تواند  وام گیرنده  بود.  خواهد 
مانده بدهکار برای خود، این مشکل را برطرف سازد. 

دراین نوع بیمه، هرگاه وام گیرنده )بیمه گذار( درطول 
مدت وام فوت کند، بیمه گر بقیه بدهی او را، ازتاریخ 
یا  و  وام دهنده  وجه  در  یکجا  وام،  مدت  پایان  تا  فوت 
استفاده کنندگانی که در بیمه نامه ذکر شده اند پرداخت 
می کند؛ درنتیجه بازماندگان او دینی درقبال موسسه 
وام دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه 

شده آزاد خواهد شد.
بیمه تامین آتیه فرزندان

 والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیالت 
ازدواج  هزینه  همچنین  و  جهیزیه  هزینه  فرزندان، 
فرزندانشان از بیمه نامه آتیه فرزندان استفاده کنند. در 
صورتی که فرزندان از بدو تولد می توانند تحت پوشش 

این بیمه نامه قرار گیرند.
بیمه عمر زمانی انفرادی

در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خالل مدت بیمه 
فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، 
سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت 
خواهد شد. ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید 
حیات باشد، بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه 
ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق 
بیمه آن می باشد. در بیمه های عمر زمانی انفرادی سن 
شخص بیمه شده به اضافه مدت بیمه نباید از 70 سال 

تجاوز نماید.
بیمه تمام عمر انفرادی

 هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق 
تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد 
ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس 
از فوت وی می باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه 
در مقابل دریافت حق بیمه می باشد. بیمه گر در ازای 
دریافت حق بیمه، بطور مادام العمر متعهد می شود که 
اگر هر زمان و به هر علت، بیمه شده فوت کند سرمایه 
مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل 
مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

بیمه عمر و پس انداز انفرادی
در این بیمه، چنانچه بیمه شده در خالل مدت بیمه 

فوت نماید، در صورتی که حق بیمه ها تا تاریخ فوت 
بیمه نامه  در  مندرج  سرمایه  باشد،  شده  پرداخت 
به اضافه سرمایه ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل 
مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت 
شده و چنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد، 
سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه اضافی که 
ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد 

به ذینفع پرداخت می شود.
بیمه تامین هزینه جهیزیه

 در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر 
دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری 
است که عالقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده 
کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری 

است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است.
بیمه جامع زندگی

 این بیمه نامه عالوه بر تأمین منابع الزم برای آینده 
زمان  در  بیمه  سرمایه  دریافت  قبیل  از  شدگان  بیمه 
بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل 
خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه 
و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه 
شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا 
بودن ضریب افزایش ساالنه جهت حق بیمه و سرمایه 
فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز 

می نماید.
 بیمه عمر گروهی

موجب  به  که  است  بیمه نامه ای  گروهی  عمر    بیمه 
آن بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات 
یا  ذینفع  به  یکجا  بصورت  را  سرمایه ای  بیمه شده ، 
است  گردیده  قید  بیمه نامه  در  که  استفاده کننده 
برای  بیمه گذار  بیمه نامه  نوع  این  در  نماید.  پرداخت 

بیمه نمودن کارکنان خود اقدام می نماید.
بیمه عمر مانده بدهکار

موسسات اعتباری یا بانک ها می توانند افرادی را که 
از آنها وام دریافت می دارند را بیمه نمایند تا چنانچه 
درطول مدت وام، وام گیرنده فوت کند، پرداخت اقساط 
وام از سوی بیمه گر انجام می شود، درنتیجه بازماندگان 
وام گیرنده دینی درقبال موسسه وام دهنده نداشته و 

وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد. 
 در این راستا شرکت بیمه پاسارگاد تمامی این پوشش ها 

را بصورت جامع به هموطنان عزیز ارائه می نماید. 
درشماره های آتی  به تفصیل انواع این  بیمه ها و نحوه 
انتخاب بهترین و مفید ترین آن ها  را شرح و توضیح 

می دهیم.

آغازین  سال  ده  در 
سلطنت محمدرضا پهلوی 
فشارهای  از  حدودی  تا 
دیکتاتوری پدرش کاسته 
برای  آزادی  فضای  و  شد 
کار هنری ایجاد شد و در 
نمایش  هنر  دوره  همین 
به عنوان یکی از مطرح ترین رشته های هنری گسترش 
یافت و تئاتر حرفه ای پاگرفت، این دوره را دوره طالیی 
نمایش ایران نامیده اند. اما بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال 
۳۲ دوران سیاه هنر و هنرمند ایرانی آغاز شد و سال های 

پراکندگی تبعید و بی رمقی تا اواخر دهه ۳۰ ادامه یافت.
دراین سال ها هنرمندانی مانند سرکیسیان به آموزش 
تئاتر پرداخت و از پا ننشست. درسال های ۳۶_۱۳۳۵ 
دوکارگردان آمریکایی به ایران دعوت شدند که نام یکی از 
آنها کویین بی بود و به کمک وی نمایشنامه نویسان جوان 
میرصادقی  جمال  قریشی_  مهری  جعفروالی_  مانند 

و خلیل موحد دیلمقانی اولین تجربه های نویسندگی 
شان را به روی صحنه بردند، یکی از موفقترین نمایشنامه 
نویسان این دوره علی نصیریان بود که نمایش معروفش به 

نام بلبل سرگشته برروی صحنه رفت.
گروه هنرملی به سرپرستی عباس جوانمرد چند سال 
قبل از آن تشکیل  شده بود و همچنین تئاتر آناهیتا به 

همت مصطفی و مهین اسکویی تاسیس شد که به تربیت 
هنرپیشه و اجرای نمایشنامه پرداختند. در سال ۱۳۳۹ 
تلوزیونی گذاشته شد  برنامه های  نمایش جزو  اجرای 
و این برنامه به مدت هفت سال تا دولتی شدن تلوزیون 
جشنواره  یک  با  سنگلج   ۱۳۴۳ درسال  یافت.  ادامه 
نمایشی گشوده شد که درآن آثاری از نمایشنامه نویسان 
نسل جدید بروی صحنه رفت، از آن جمله پهلوان اکبر می 
میرد به نوشته بهرام بیضایی، بهترین بابای دنیا به نوشته 
غالمحسین ساعدی. این دوره یکی از پربارترین دوران در 

تئاتر ایران محسوب می شود.
در سال ۴۶_۱۳۴۵ دانشکده های هنرهای دراماتیک و 
دانشگاه هنرهای زیبا با دو رشته نمایش و موسیقی بوجود 
آمد، در همان سال جشن هنر شیراز که نمایش یکی از 
بخش های اصلی آن را تشکیل می داد و درسال ۱۳۴۷ 
نمایش  کارگاه  درسال  ۱۳۴۸  و  هنر  و  فرهنگ  وزارت 

وابسته به جشن هنر شیراز شکل گرفت.

تاریخچه تئاتر ایران تعریف بیمه عمر از دیدگاه حقوقی و انواع بیمه های عمر

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

 به قلم :

فرخنده محمدی

مهارت های کلیدی 
گروه  داشتن  ،برای 

برتر:
 اطالعات را با یکدیگر 
تا  بگذارید  میان  در 
از  باالتری  سطح  به 
اطمینان و مسئولیت 

دست یابید.
در انجام وظایف خود  مرز معینی برای آزادی عمل 

تعیین کنید.
 از مهارت خود گردانی در تصمیم گیری ها استفاده 

کنید تا نتایج بزرگی به دست آورید.
 گام هایی برای ایجاد کارگروه برتر:

 گام اول: اقدام به یادگیری مهارت های برتر.
 گام دوم : سرعت بخشیدن به فرآیند تبدیل گروه.

 گام سوم: تسلط بر مهارت ها.
 اصول اخالقی مورد نظر برای داشتن یک گروه 

برتر:
 اعضای تیم یا کارگروه، همواره با متانت و احترام با 

یکدیگر برخورد می کنند.
 اعضای کارگروه در قبال نتایج حاصله از کارهای گروه 

به یک اندازه مسوولند.
 اعضای کارگروه با رعایت وقت شناسی در جلسات 
،پرهیز از زبان تحقیر آمیز و تصدیق نظریات مختلف به 

دیگران احترام می گذارند.
خوشی  اوقات  و  می کنند  سعی  کارگروه،  اعضای   

داشته باشند.
رفتارهای ارتباطی )مثبت و منفی( در کارگروه:

 الف( رفتارهای مثبت: 
و  ها  ،پیشنهاد  عقاید  ی  ارائه  کردن:  ۱.پیشنهاد 

راهبردهای جدید.
۲. ارائه ی طرح: ساخت و ارائه ی یک نوع الگوی 

عملی.
۳. جست وجوی اطالعات: جویا شدن از اطالعات و 

نظریات دیگران.
۴. ارائه اطالعات : دادن اطالعات و نظریات به دیگران 

.
نظریات  از  حمایت  یا  :موافقت  کردن  حمایت   .۵

دیگران .
۶. مخالفت کردن : مخالفت با ذکر دلیل، با عقاید و 

پیشنهادهای دیگران.
منظور  به  اضافی  اطالعات  ارائه  دادن:  توضیح   .۷

تبیین نمودن مطلبی که قبال گفته شده.
۸. خالصه کردن: مشخص کردن و مورد تاکید قرار 
دادن نکاتی که قباًل مورد بحث و توافق قرار گرفته 

است .
۹. آزمون ادراک: روشن نمودن ادراک خود یا دیگران 

در مورد آنچه قبال گفته شده است .
۱۰. وارد جمع نمودن : تالش مستقیم یا مثبتی که 
گروه  دیگر  اعضای  کردن  فعال  در  سعی  آن  هدف 

باشد.
۱۱. تعادل برقرار کردن: تالش به منظور مصالحه بین 

اختالف نظرها و تعارضات.
ب( رفتارهای منفی:

۱. مسدود کردن :مخالفت بدون دلیل .
۲. قطع کردن صحبت: قطع کردن صحبت دیگری، 
که ممکن است با منظور یا بدون منظور باشد، باعث 

می شود که آن شخص از بحث خارج گردد.
۳. دفاع یا حمله کردن: دفاع از موقعیت خود یا حمله 
به عقاید دیگران که اغلب توأم با بار عاطفی خاصی 

می باشد.
اصول کار گروهی :

 اگر همه ی اعضای کارگروه، اصول و مولفه های الزم 
برای کار گروهی را به شرح زیر  رعایت کنند، مطمئن 
باشید که نقش تیمی خود را نیز بالطبع خوب ایفا 

خواهند کرد:
کار  در  بخواهید  اگر   : پذیرند  انعطاف  و  سازگار   .۱
گروهی، عضوی موثر باشد باید از انطباق با کارگروهی 

ابایی نداشته باشید.
اعضای انعطاف پذیر کارگروهی:

الف. آموختن را دوست دارند.

ب. احساس امنیت می کنند.
پ. خالق هستند.

ت. خدمت به مردم را دوست دارند.
۲. همدست، همدل و هم داستانند: چهار تحول باید 

رخ دهد تا همکاری اعضای کارگروه همدالنه شود:

الف( تحول در برداشت و بینش.
ب( تحول در نگرش.

ت( قرار دادن اهداف گروه در کانون توجه )به جای 
خود، گروه را در کانون توجه قرار دهید.(

ث( اندیشیدن به نتیجه،) همکاری و همدلی، را دو 
چندان می کند.(

۳. تعهد پذیرند: لحظه ای که خود را به انجام کاری 
متعهد می سازید، خداوند هم به یاری می آید و دست 
هایی به یاری می آیند که اگر تعهدی نداشتید، بالطبع 

این دستان به یاری نمی آمدند.
۴. ارتباط برقرار می کنند: ارتباط باز و مثبت پایه های 
اعتماد را محکم می سازد. داشتن مقاصد پنهان و 
ایجاد ارتباط از طریق شخص ثالث مناسبات گروه را 

تضعیف می کند.
۵. الیق و با کفایت هستند: اعضای با کفایت هر تیمی 
توانایی و صالحیت انجام کار را در بهترین وجه ممکن 

آن دارند و افرادی کمال طلب هستند.
۶. قابل اعتماد هستند: پایه های اعتماد عبارتند از: 
انگیزه اصلی، مسئولیت پذیری، فکر کردن و پایداری .
۷. انضباط دارند: اشخاص باید در سه زمینه انضباط 
ایجاد کنند تا برای انجام کار گروهی مفید و موثر عمل 

نمایند:
الف. انضباط در اندیشیدن) فعال نگه داشتن ذهن(

ب. انضباط در احساسات )تعادل در احساسات(
پ. انضباط الزم برای اقدام و عمل.

۸. یاران گروه را ارتقا می بخشند: کسانی که یاران 
را  راه رشد شان  و  پروبال می دهند  را  کارگروه خود 

می گشایند ،ویژگی مشترک دارند :
 یاران گروهی خود را قدر می شناسند.
 قدر و منزلت یاران گروه را باال می برند.

 به دیگران بال و پر می دهند، قبل از آنکه خود بال و 
پر گشایند.

۹. مشتاقند : کارگروهی که محفل مشتاقان باشد 
تردید  بی  نیرویی  و چنین  یابد  نیرویی شگرف می 

منشأی قدرت می شود.
۱۰. قصد و هدفی دارند: کار گروهی موفق می شود 

که اعضای آن برای رسیدن به هدف مصمم باشند و 
هوش و تمرکزشان به کارشان باشد.

احساس  که  آنان  کنند:  می  رسالت  ۱۱.احساس 
رسالت می کنند، چهار ویژگی دارند:

الف( مقصد گروه را می دانند.
ب( می گذارند که رهبر کارگروه ،رهبری کند.

پ( اول توفیق کارگروه را می خواهند ،بعد توفیق خود 
را.

 ت( به هر کاری که الزم باشد دست می زنند تا رسالت 
خود را انجام دهند.

اند: آمادگی ،چنین ایجاب می کند که  ۱۲. آماده 
به سیر حرکت آینده بیندیشیم به طوری که اکنون 

دریابیم که بعدها چه نیازی داریم.
پای  که  وقتی  جوشند:  می  کارگروه  یاران  با   .۱۳
مناسبات به میان می آید همه چیز با احترام و ارج 

نهادن به دیگران آغاز می شود.
ارتقای  ارتقای شما،  ارتقای خویشند:  پی  در   .۱۴ 
بیاموزید که گویی،  کارگروه است. الزم است چنان 

عمری جاودانه دارید.
۱۵. از خود گذشته اند: جایی که کارگروه باشد، دیگر 
))فردیت((، معنایی نمی یابد .هیچ تیمی توفیق نمی 
یابد مگر اینکه هر کس )) دیگری(( را بر خود، مقدم 

بدارد.
 برای از خودگذشتگی باید:

الف. بخشنده و گشاده دست باشید .
ب. سیاست بازی را کنار بگذارید.

پ. وفادار باشید.
۱۶. مشکل گشایند: دنبال درد نگردید درمان را پیدا 

کنید، به یاد داشته باشید که :
الف. مشکالت، تصویرهای ذهنی ما هستند.

ب. همه مشکالت ،قابل حل و فصل می باشند.
نکنید.  را ترک  اند، هرگز میدان  و نستوه  پیگیر  ج. 
انسان های مقاوم و نستوه، به بخت، سرنوشت یا قضا و 
قدر متکی نیستند و وقتی که شرایط دشوار می شود، 

از کار و ایستادگی دست نمی کشند .
ادامه دارد

مهارت آموزی و رابطه ی آن با تشکالت ) کار گروهی و تیمی(

به قلم :
دکتر اله کرم  لیراوی

در جهان امروز که جهان ارتباطات 
گروهی  های  رسانه  شده  نامیده 
نظارت  با  دارند.  حساسی  نقش 
جمعی  های  رسانه  بر  مسئولین 
و مبارزه با مظاهر فساد مثل فیلم 
های سینمایی و تلویزیونی و کتب 
آگاهی  غیراخالقی،  مجالت  و 
الگوهای  ارائه  و  مردم  به  دادن 
مناسب به آنان و تشویق به خواندن 
سازی  فرهنگ  و  هدایتگر  کتب 
وسایل  از  درست  استفاده  برای 

اشاعه  در  توانیم  می  ارتباطی 
فرهنگ حجاب موفق باشیم.

باید امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه احیا شود و زنان از آرایش 
نامناسب  های  لباس  پوشیدن  و 
کنند.  خودداری  منزل  بیرون  در 
مشغولیت  ایجاد  با  همچنین 
برای زنان و جوانان و مبارزه با فقر 
اقتصادی با مشکل بدحجابی می 

توان مبارزه کرد.
و باالخره مراکز آموزشی از طریق 

آموزش خانواه ها باید به آموزش 
نهاد  و  بپردازند  مردم  عمومی 
تربیت  در  که  پرروش  و  آموزش 
می  مهمی  نقش  فرزندان  دینی 
کتب  طریق  از  کنند  ایفا  توانند 
دانش  به  را  خود  آموزش  درسی 
آموزان ارائه دهند. همچنین توجه 
به حوزه های علمیه و دانشگاه ها 
دانشجویان  به  درست  آموزش  و 
حجاب  ترویج  در  مؤثر  راهکاری 

خواهد بود.

راهکار های عملی و فرهنگی حجاب 
حجاب

بنا بر تغییر اساسی در امور مرتبط با چک در 
قانون جدید چک و آثار و تبعات آن که متوجه 
مردم می باشد و همچنین به دلیل پیامد های 
نامطلوب ایجاد شده اقتصادی ناشی از شیوع 
بیماری کرونا برای کسب و کارها،  توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران مقرر گردید که 
اجرای قانون صدور چک مرحله ای و تدریجی 
انجام پذیرد تا با فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
مستمر از طرف بانک ها و فضای مجازی معتبر 
آگاهی  ارتقای  زمینه  گروهی،  های  رسانه  و 
جامعه از قوانین جدید چک ممکن و درعین 
حال کمترین آثار منفی را برای مشاغل به دنبال 

داشته باشد.
با توجه به زیرساخت های توسعه یافته فعلی 
در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصالحات 
مقرر شده در قانون اصالح قانون صدور چک  
بالفاصله بعد از ابالغ قانون مذکور قابل انجام 
و ممکن بوده  و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی 
و نرم افزاری خاصی نداشت. بنابراین پس از 
ابالغ قانون در تاریخ در آبان ماه 1397 بخشی 
بانک ها،  توسط  قانون  در  مندرج  تکالیف  از 
صدور  ساماندهی  جمله  من  شد.  عملیاتی 
دسته چک با راه اندازی سامانه صیاد و اتصال 
برخط تمامی بانک ها به سامانه مذکور و برقراری 
نسبی دسترسی به اطالعات در زمان صدور 
چک برای گیرنده از طریق راه اندازی سامانه 
صیاد، استعالم پیامکی سوابق چک برگشتی 
و همچنین ایجاد فرآیند مطالبه وجه چک از 
طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده 
ماهوی ظرف  بدون رسیدگی  برگشتی  چک 
مدت کمتر از20روز،  در نظر گرفتن تکالیف و 

الزاماتی برای بانک ها من جمله ارائه دسته چک 
از طریق  الشرایط صرفا«  به متقاضیان واجد 
سامانه صیاد، دریافت کد رهگیری و درج آن 
در فرم گواهینامه عدم پرداخت، عدم اعطای 
دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء 
موجودی  محل  از  وجوه  پرداخت  نشده،  اثر 
انفرادی  های  حساب  سایر  از  برداشت  قابل 
جاری افراد و مشترک مشتری، عالوه بر درج 
مشخصات صاحب حساب در سامانه اطالعات 
بانک مرکزی، درج مشخصات  شخص مورد 
نمایندگی یا وکالت امضا کننده چک برگشتی 
در سامانه مذکور، اعمال محرومیت های بانکی 
برای این اشخاص ) که در مبحث آینده به آن 
خواهیم پرداخت (، از جمله اقدامات صورت 
حاضر  حال  در  بطوریکه  باشد،  می  پذیرفته 
تبعات اجرای نسبی این مقررات و قوانین تاثیر 
به سزایی در آمار چک های برگشتی داشته، به 
طوریکه نسبت چک های برگشتی به مبادله ای 
از 15/4 درصد در پایان سال 1396 به 9/2 
درصد در پایان شهریور 1399 رسیده است از 
طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی مبادله ای 
از 21/5 درصد در پایان سال 1396 به 10/1 
است. رسیده  سال 1399  شهریور  پایان  در 

با توجه به اهمیت قانون اصالحی جدید چک 
مواردی را جهت رفع ابهام خوانندگان محترم یاد 
آوری مینمایم:                    ماده 2 قانون مدنی بیان 
می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون 
نسبت ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود 
قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع 

اتخاذ شده باشد. 
لذا با نگاهی به ماده فوق الذکر و با عنایت به 
عدم پیش بینی مقررات و شرایط خاص در قانون 
اصالح قانون صدورچک و با توجه به بند الف 
تبصره 3 ماده ۵ مکرر قانون چک، وجوهی 
که به مدت 2سال مطابق دستورالعمل حساب 
جاری جهت رفع سوء اثر نزد بانک مسدود شده 
اند، پس از گذشت یک سال، امکان برداشت آن 
بر اساس قانون جدید صدور چک وجود ندارد و 
مسلما« این موضوع  و دستورالعمل شامل چک 
های اخیر و از تاریخ الزم االجرا شدن قانون یاد 

شده نخواهد شد. 
بنابراین برداشت وجوهی که طبق بند ۴ ماده 
رفع  جهت  جاری،  حساب  دستورالعمل   11
سوء اثر و قبل از الزم االجرا شدن قانون  اخیر 

به مدت دو سال مسدود بوده اند، برداشت آن 
توسط شخص )غیر از دارنده چک( منوط به 
گذشت مدت دو ساله مقرر در بند ۴ ماده 11 
دستورالعمل مذکور می باشد و تبعیت از قانون 

جدید نمی نماید.
چک  اصالحی  قانون  در  که  دیگری  مورد 
صورت  در  که،  است  این  شود  می  مالحظه 
عدم  گواهی  صدور  و  چک  زدن  برگشت 
پرداخت، به استناد بند ب ماده 5 مکرر قانون 
ضرورت دارد بانک ها، ضمن مسدود نمودن 
کلیه حساب های صادر کننده چک، وجوه 
موجود در حساب های مشترک وی با اشخاص 
ثالث، به نسبت سهم او که در فرم افتتاح حساب 
توسط افتتاح کنندگان در بانک مشخص شده 
است از حساب مشترک و به میزان کسری مبلغ 
چک به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب 
قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه 
مدت و سرمایه گذاری بلند مدت  )در همان 
بانک صادر کننده چک(، تامین موجودی شده 
و پرداخت گردیده و در مرحله بعدی و در صورت  
نداشتن موجوی در حساب های دیگر، به ترتیب 
گفته شده، نزد سایر بانک ها در شبکه بانکی  

مسدود خواهد شد.
بانکی می بایست وجوه  بیان دیگر شبکه  با   
موجود درحساب های مشترک صادر کننده 
چک را با اشخاص ثالث را به میزان کسری مبلغ 
چک، مسدود نماید و این مسدودی شامل وثایق 
نقدی، پیش دریافت ها می باشد و سایر وجوه 
متعلق به صادر کننده را نیز در بر می گیرد. با 
توجه به عرف و رویه فعلی جاری در حال اقدام 
در بانک ها، عملیات انسداد مبلغ، مشروط به 
وجود مانده  در حساب متعلق به بانک صادر 
کننده نبوده و در هر صورت عملیات انسداد 
حتی در صورت فقدان موجودی این امر انجام 
و اجرای مفاد بند ب ماده 5 مکرر الحاقی قانون 
اصالحی جدید چک در شرایط اجرای مفاد این 
بند صورت می پذیرد. بدیهی است در صورت 
خالی بودن و عدم موجودی حساب های متعدد 
متعلق به صادر کننده با وجود سازکار فنی و نرم 
افزاری  و توسعه زیر ساخت های الزم به منظور 
بانکی،  قانون جدید در شبکه  اجرایی شدن 
موجودی  کسری  میزان  تا  مسدودی  امکان 
چک، برای کلیه حساب ها در شبکه بانکی به 
طوری که به محض واریز وجه به حساب های 

انسدادی مبلغ تعیین شده، ممنوع از نقل و 
انتقال می گردد. 

بر اساس ضرورت، بانک مربوطه مکلف است 
یا  حساب  صاحب  توسط  وجه  واریز  از  پس 
شخص ثالث  به حساب های شخصی دارای 
از  یک  هر  جدید  موجودی  برگشتی،  چک 
حساب ها را تا میزان کسری مبلغ چک، مسدود 
چک،  مبلغ  مازاد  به  نسبت  و  گذاشته  باقی 
امکان برداشت را برای اشخاص ذینفع و ذیحق 
فراهم نماید. در واقع با وضع ماده قانونی اعمال 
محرومیت های اعالم شده شامل  صاحبان 
حساب جاری مربوطه و امضا کننده یا صادر 

کننده چک برگشتی خواهد شد.
موردی دیگری که قابل به یاد آوری و توضیح 
 2 تبصره  مطابق  که،  است  این  باشد  می 
ماده 5 مکرر الحاقی  در صورتی که چک به  
نمایندگی  یا وکالت از طرف صاحب حساب 
اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، 
اقدامات  و محرومیت های ذکر شده پیرامون 
انسداد حساب ها ) موضوع این ماده ( عالوه 
بر صاحب حساب در مورد نماینده یا وکیل  نیز 
اعمال و قابل اجرا می باشد، با بیان دیگر وجوه 
حساب های شخصی و مبالغ متعلق به امضا 
کنندگان چک ) نماینده شخص حقوقی ( و 
نیز خود شخص حقوقی و همچنین با توجه به 
نوع امضا داران چک شخص حقوقی صاحب 
حساب ) دارای چک برگشتی ( یا امضا کننده 
دیگری  حقیقی  یا  حقوقی  شخص  با  چک 
دارای حساب مشترک باشد، موجودی حساب 
مذکور به نسبت سهم شخص حقوقی صاحب 
حساب یا امضا کننده چک  که در هنگام افتتاح 
حساب در بانک افتتاح کننده معین شده است، 
به میزان کسری مبلغ چک در شبکه بانکی 
به شرح بیان شده فوق به میزان مبلغ چک  

مسدود خواهد شد. 
در نهایت اینکه در صورت برگشت چک مربوط 
به حساب انفرادی صادرکننده شخص حقیقی، 
های  حساب  در  موجود  وجوه  می بایست 
مشترک وی با اشخاص ثالث اعم از حقوقی 
و حقیقی در شبکه بانکی به نسبت سهم او از 
حساب مشترک و به میزان کسری مبلغ چک 

مسدود خواهد شد.
اعمال  خصوص  در  بعدی  یادداشت  در 
محرومیت های  در نظر گرفته شده برای صادر 
اصالحی  قانون  در  برگشتی  چک  کنندگان 
جدید بر اساس ماده 5 مکرر مطالبی عنوان 

خواهد شد.

چک و قانون جدید آن

سعید یکتائی
لیسانس  مدیریت  بانکی-  حقوق 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مدرس بانک دروس حقوق مولف  کتاب 
:  سفته ،  از تعریف تا اجرا

مناسبت  به  که  اتفاقاتی  ترین  مهم  از  یکی 
گرامیداشت دهه فجر  افزایش می یابد، افتتاحیه 
باشد،  می  کشور  سراسر  در  متعدد  های  پروژه 
متاسفانه در برخی موارد این مهم مورد سوء استفاده 
قرار می گیرد که شعور جمعی  استانی  مسئولین 
خبری  تازگی  مثال  بعنوان  برد،  می  سوال  زیر  را 
تعجب برانگیز منتشر شد با این عنوان که » مجتمع 
فرهنگی،  میراث  وزیر  حضور  با  درسا  گردشگری 
مسووالن  و  استاندار  دستی،  صنایع  و  گردشگری 

استان بوشهر افتتاح شد«  
اوال«: این مجتمع بیش از 4 ماه می باشد که فعالیت 
خود را رسما آغاز کرده است یا عامه مردم معنی و 
مفهوم افتتاح را متوجه نمی شود یا تفسیر مسئولین 

به نحوی دیگر می باشد. 
گذاری  سرمایه  و  تالش  یک  مذکور  پروژه  ثانیا«: 
شخصی بوده که بیشتر منافع فردی سرمایه گذار 
را هدف قرار می دهد، نه اینکه صرفا منافع جمعی 
محترم  مسئولین  از  دهد،  قرار  پوشش  تحت  را 
درخواست می شود سعی در پیشبرد پروژه ها به و 
تبع آن افتتاحیه هایی شود که خالصانه و با دخالت 
کل  شود  می  وگرنه  پذیرد  صورت  دولت  مستقیم 
ساخت و سازهایی مردمی هم در معرض افتتاح قرار 

داد. 
قبال نیز معاون گردشگری و سرمایه گذاری بوشهر 
اعالم نموده بودند: مجتمع گردشگری ساحلی درسا 
اکنون  آغاز شد  آن در سال ۱۳۹۸  بوشهر ساخت 
باالی ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در هفته 

دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مسئولین  از  مردم  عامه  درخواست  کلی  بصورت 
محترم این می باشد که بجای مستند سازی و صرفا 
بولد نمایی مراتب، سعی در کاهش مشکالت داشته 
و اندکی هم درک و شعور عامه را چاشنی فعالیت های 
خود نمایند، چرا که مردم بر فعالیت های مسئولین 
نظارت کامل و وافر داشته و نمره مثبت را زمانی برای 
فعالیتهای ایشان درج می نمایند که اعمال و اهداف 

ایشان خالصانه باشد.

سردبیر نشریه دریاکنار گزارش می دهد؛

افتتاحیه های صوری که شعوِر عامه 
را قلقلک می دهد

به قلم:
سهیال سلطانی زنگالنی 
) سردبیر نشریه دریاکنار(

میالد احمدی
 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 
فعال فرهنگی و کنش گر سیاسی


