
یکی از مهم ترین ثمرات استقالل راهبردی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  ایران 
و  ساز  امنیت  های  فناوری  به  دستیابی 
و  اتمی  سوخت  چرخه  همچون  کلیدی 

برنامه فضایی و موشکی مستقل بود. 
مهم  از  یکی  گذشته  های  سال  طول  در 
ترین دغدغه های نظام جمهوری اسالمی 
ایران تالش برای گسترش علم و فناوری و 
همچنین توسعه علوم راهبردی در داخل 
کشور بوده است. توسعه این علوم از آنجا 
که به شدت سبب افزایش امنیت کشور 
تثبیت قدرت سیاسی می  به  و  می شود 
انجامد با تحریم ها و موانع تراشی های 
غربی  های  قدرت  جانبه  چند  و  یکجانبه 
امروز  مثال  عنوان  به  شود.  می  رو  روبه 
های  زمینه  در  ایران  علمی  های  برنامه 
گوناگون با فشار های بی مانندی چه در 
خرید تجهیزات و چه در تبادل دو جانبه رو 
به رو می شود و اغلب نیز چنین اقداماتی 
بهانه های سیاسی همچون توسعه سالح 
سال  طول  در  دارد.  جمعی  کشتار  های 
از پیروزی انقالب اسالمی یکی  های بعد 
از مهم ترین برنامه های امنیت ساز  در 
برنامه هسته  حوزه فناوری توسعه بومی 
ای کشورمان بوده است. برنامه ای که در 
ترین  انگیز  بر  مجادله  از  یکی  به  نهایت 
پرونده های بین المللی کشورمان تبدیل 
با  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  شد. 
توجه به تحریم ایران در حوزه هسته ای، 
ایران تمام همت  نظام جمهوری اسالمی 
مستقل  توسعه  مصروف  خودرا  وتالش 
ازاین  اول  کردبخش  ای  هسته  صنعت 
برنامه در دهه 60شمسی بامجوز امام )ره( 
برای تکمیل کردن نیروگاه هسته ای بوشهر 
و در ادامه برای تکمیل چرخه سوخت در 

ایران صورت پذیرفت.
برنامه موشکی و فضایی ایران ثمره اسقالل 

راهبردی 
با  که  ای  پیشرفته  صنایع  از  دیگر  یکی 
پیروزی انقالب اسالمی توانست به نقطه 
شود  تبدیل  ایران  برای  افتخاری  و  بلوغ 
از  بود.بعد  فضایی  و  موشکی  فناوری 
جنگ  آغاز  با  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
تحمیلی، دشمن بعثی به طرز گسترده ای 
شروع به استفاده از موشک های بالستیک 
علیه ایران کرد و کار به آنجا رسید که حتی 
پایتخت کشورمان نیز به شدت مورد هدف 
قرار گرفت. اندوه این واقعه آنچنان است 
که حتی با وجود گذشت بیش از 30 سال 
از آن ماجرا رهبر معظم  انقالب اسالمی  از 
آن با تلخی یاد می کنند. بعد از این ماجرا 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  که  بود 
صورت جدی توسعه برنامه موشکی خود را 
دنبال کرد و در مدت کوتاهی توانست با 
اتکا به توان داخلی خود به درجات باالیی 
از توسعه این برنامه دست پیدا کند. ابتدا 
آمریکایی ها با تحریم شرکت های چینی و 

روسی که سابقه همکاری با ایران داشتند 
به دنبال مهار تهران در این زمینه بودند. با 
این حال این حرکت نه تنها متوقف نشد 
آزمایش موشک  با  و  از  سال1998  بلکه 
و  آویو  تل  3،عمال  شهاب  مایع  سوخت 
تیررس  در  آمریکا  پایگاه های  ترین  مهم 
از  گرفتند.پس  قرار  ایران  موشکی  توان 
های  موشک  جدی  توسعه  ایران  نیز  آن 
خود  کار  دستور  در  نیز  را  جامد  سوخت 
قرار داد تا بتواند مسیر جدیدی را در این 
از  استفاده  کند.  تعریف  خود  برای  حوزه 
سوخت جامد در موشک های نسل جدید 
بالستیک ایرانی نه تنها این امکان را فراهم 
می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن این 
تسلیحات آماده شلیک شوند بلکه امکان 
اختفای طوالنی مدت آنان را در یک نقطه 
این  توانایی  اکنون  هم  کند.  می  فراهم 
برنامه به آن اندازه باال رفته که یک موازنه 
جدید در عرصه خاورمیانه تعریف کرده و 
در تالش هستند  ایران  ای  رقبای منطقه 
تا با استفاده از حربه تحریم و میز مذاکره 
ایران را وادار به محدود کردن برنامه هسته 
ای خود کنند. عالوه بر این ایران توانسته 
هسته  و  بومی  صنعت  همین  به  اتکا  با 
ای خود به دستاورد های مهمی در حوزه 
تنها  اکنون  هم  ایران  برسد.  نیز  فضایی 
کشور مستقل خاور میانه است که در حال 
پرتاب ماهواره در دنیاست و سایر کشور 
پرداخت  با  امارات  همچون  مدعی  های 
توانند  مبالغ کالن به سایر کشور ها می 
قرار دهند.  در مدار  را  ماهواره های خود 
دستیابی به این توان مهم و راهبردی در 
سایه تالش های ایران به استقالل علمی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  نظامی  و 
امکان  استقالل  این  بدون  و  شد  ممکن 
امکانپذیر  ها  دستاورد  این  به  دستیابی 
نبود. امید آن که نظام جمهوری اسالمی 
ایران در دهه جدید پیش روی خود بتواند 
سربلندی  برای  ای  تازه  های  دستاورد  به 
مردم ایران زمین دست پیدا کند.                                            

دستاوردهای انقالب

مدیریت تربیت، آموزش و پژوهش پایگاه دریایی بوشهر
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 امیرحسین حسین زاده
)حقوقدان(

به نام مقام متعال 
اکثریت قریب به اتفاق فعالین رسته های مختلف، 
یک روال ثابت و گام به گام را برای پیشبرد اهداف 
تا حصول نتیجه در نظر گرفته و پای در مسیر می 

گذارند.
در این مسیر فرد یا مجموعه ای را بعنوان راهنما 
و الگو تحت نظر گرفته و نمای شماتیکی برای 

تسهیل و تفسیر اهداف خود ترسیم می کنند.
الگوبرداری معموال می تواند مخفیانه یا آشکارا باشد، اما الگوبردار همواره 

بایستی اصل قدر دانی را بجای آورد.
در این بین مجموعه فعال دریا کنار همواره بعنوان الگو زبان زِد خاص و عام 
بوده و استاندارد کیفی خاصی را برای هم رسته ای خود ترسیم نموده است 
و این استاندارد سازی از عناصر پیش پا افتاده تا پیشرفته را در بر می گیرد.

اما نکته اساسی که در این مقاله مورد بحث می باشد، عادت بسیار زشت 
سمپوزیوم برخی از الگوبرداران در مستند سازی می باشد. 

سمپوزیوم در مستند سازی به تعبیر ساده همان نمک خوردن و نمکدان 
شکستن می باشد، یعنی الگوبرداران مذکور اصل قدر دانی را زیر پا گذاشته 
و با برگزاری جلسات متعدِد شبانه روزی بحث و تبادل نظر، بررسی سیر 
تکوین و تحقق طرح بهره برداری غیر اصولی از واقعیت را در پیش گرفته 
و با روی هم ریختن دانسته و ندانسته های خود یک فرآیندی را به مرحله 
اجرا در می آورند، به ساعت نکشیده آن عمل به عکس العمل تبدیل شده و 

ماهیت ایشان را بر همگان نمایان می کند.
بواقع سمپوزیوم در مستند سازی زمانی شایسته و کارا می باشد که پیشبرد 
اهداف عامه را در دستور کار قرار داده و ثبت تنگناها و مشکالت فنِی مرتبط 

با ایشان را به بهترین نحو ممکن ثبت و تنظیم نماید.

سمپوزيوم در مستند سازی 

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

ساخت آب شیرین کن دلوار در هاله ای از ابهام 
خاییز نگران شوری آب و بی آبی
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کادرِ درمان در 
جبهه ایثار و 

فداکاری فعالیت 
می کنند

عبدالباقی صداقت 
روزنامه نگار و فعال اجتماعی:

جوابیه سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر به نشریه دریاکنار
نظر به گزارشات دریافتی نشریه دریاکنار 
مبنی بر وقوع برخی امور خارج از ُعرف 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  توسط 
از  ذیل(  شرح  )به  کنگان  شهرستان 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
تقاضا گردید جوابیه خود را اعالم نمایند. 
می  شرح  بدین  شده  مطرح  سواالت 
باشند: 1 - صدور مجوز برای معادن غیر 
فعال  در دامنه کوه کنگان بدون نظارت 
بر زمینه کار و دامنه فعالیتی آنها 2 - عدم 
لحاظ ایمنی وضعیت فیزیکی شهر کنگان 
در هنگام فصل بارندگی و تخریب موقعیت 
های بکر زیست محیطی توسط عملیاتهای 
نمایندگی آن سازمان 3 - صدور مجوز برای 
معدن  برداشت سنگ الشه  در تخته سنگ 
قله بِرافتو کوه کنگان که اعتراضات زیادی را 
از سوی شهروندان، تشکل های ورزشی  و 
عالقه منداِن محیط زیست  را بدنبال داشته 
است. 4 - تفویض اختیارات برخی اتحادیه 
رئیس  تایید  با  فقط  اصناف  اتاق  به  ها 
اتحادیه و بدون صورتجلسه اعضاء هئیت 
مدیره  و وظایف نامشخص اتاق اصناف در 

قبال تفویض اختیارات صورت گرفته
برخی  به  مربوط  های  هزینه  واریز   -  5

اتحادیه ها به حساب اتاق اصناف
6-  تفویض اختیار  و سپس حذف برخی 
اتحادیه و هئیت مدیره از  سامانه اصناف 

ایرانیان
7 - ثبت تمامی رسته ها تحت پوشش اتاق 
اصناف و صدور پروانه کسب توسط خود آن 

مرجع
اتحادیه ها  8 - امضاء برخی چک های 

توسط دبیر اتحادیه بجای خزانه دار
بزرگ   های  فروشگاه  برخی  فعالیت   -  9
با  رسته مختلف با یک پروانه کسب خرده 

فروشی  

10- واردات های متعددی که توسط برخی 
از مسئولین وابسته به آن سازمان صورت 

می پذیرد .
جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آگاه سازی جمعی  استان بوشهر جهت 

بدین شرح  ارائه گردید:
بندهای 1و2 و 3 در خصوص معدن سنگ 
الشه تنگ قنات2  به آگاهی  می رساند 
طی ثبت محدوده معدنی واخذ  استعالم 
ربط مطابق  اجرایی ذی  از دستگاههای 
با ماده 24 قانون معادن)اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری - اداره کل حفاظت 
 ،  ) اموراراضی  کل  اداره  زیست–  محیط 
 119/9773 شماره  به  اکتشاف  پروانه 
مورخ 1386/05/23 به نام آقای محمد 
از  پس  و  صادر  سازمان  توسط  سفالی 
تکمیل عملیات اکتشافی و مدارک مورد نیاز 
منتج به صدور  پروانه بهره برداری با شماره 
119/8489 مورخ 1389/06/22 به نام 
آقای محمد سفالی شده است.متعاقب 
قانونی  تعهدات  انجام  عدم  دلیل  به   آن 
مطابق با ماده 20 قانون معادن در تاریخ 

1392/08/13  معدن سلب صالحیت واز  
طریق مزایده عمومی درسال 93 به آقای 
صادق شفیعی واگذارگردیده است . ضمنا 
مطابق با ماده 26قانون معادن محدوده 
های معدنی تا پایان عمر معدن به صورت 
اموال عمومی دراختیار وزارت صنعت معدن 

تجارت  قراردارد.
بند 4: وفق ماده 38 قانون نظام صنفی در 
شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ها به 
علت نداشتن امکانات و  توانائی های الزم 
نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، 
به پیشنهاد آن اتحادیه و  تصویب کمیسیون 
نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به 
طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار 
به  بنا  مشکل،  رفع  صورت  در  می گردد. 
پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب  کمیسیون 
نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر 

عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
بند 5 : در سامانه ایرانیان اصناف، پس از 
پوشش  تحت  اعضای  و  امورات  واگذاری 
اتحادیه به اتاق اصناف، اطالعات اتحادیه 
در سامانه قابل نمایش نبوده و پس واگذاری 

در  اتحادیه  اطالعات  اتحادیه،  به  مجدد 
سامانه بارگذاری و برای عموم قابل نمایش 

می باشد.
بند 6 : وفق ماده 38 در صورت واگذاری 
امورات صدور پروانه کسب اتحادیه به اتاق 
اصناف، کلیه پروانه های کسب به امضای 

رییس اتاق اصناف خواهد رسید.
اعالم  به  نسبت  است  شایسته   : بند 8 
اطالعات اتحادیه مربوطه و همچنین اسناد 
مرتبط بعنوان مدارک قابل پیگیری، به این 

سازمان اقدام الزم بعمل آورند.
 بند 9 :    به موجب بند )1( بخشنامه ی 
شماره ی 60/33707 مورخ 95/01/31 
عنوان  نظارت،  عالی  هیات  دبیرخانه 
وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان   روسای 
مفید  مساحت  حداقل  سراسرکشور، 
و  انبار  احتساب  )بدون  فروشگاهی 
پارکینگ( برای صدور پروانه کسب فروشگاه 
انواع  )عرضه  کننده  منظوره  چند  بزرگ 
کاالها و خدمات( حداقل یک هزار متر مربع 
بوده و کمیسیون نظارت با پیشنهاد اتحادیه 
مساحت  حداقل  اصناف،  اتاق  تایید  و 
مورد نیاز را برای رسته های صنفی تصویب 

می نماید.
 بند 10: کلیه پرونده های ثبت سفارش 
نامه  پیوست  دستورالعمل  مفاد  وفق 
وزارت   1397/09/28 مورخ   251975
متبوع ، بخشنامه ها و مکاتبات مربوطه در 
حال انجام بوده و صاحبان کارتهای بازرگانی 
که دارای شرایط مندرج در بخشنامه های 
به  نسبت  توانند  می  باشند  اشاره  مورد 
دریافت مجوز ثبت سفارش اقدام نمایند 
و چنانچه مصداقی مبنی بر بهره مندی 
قانونی  های  چارچوب  از  خارج  افرادی 
وجود داشته باشد، در صورت اعالم ، توسط 
این سازمان قابل رصد و پیگیری می باشد.
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و  افتتاح مرکز مراقبتی  آیین  ایرانی در  محمد تقی 
توانبخشی معلولین ذهنی و حرکتئ نیلوفران آبی 
۲ بوشهر با بیان اینکه مردم کشورما به نوعدوستی و 
خیرخواهی در دنیا مشهور هستند، اظهار داشت:در 
میان مشکالت متعدد اقتصادی که تحریم و بیماری 
را  جامعه  نیازمندان  نباید  ما  آورده  وجود  کرونابه 
فراموش کنیم و ترویج نوع دوستی، اخالق و کرامت 
انسانی مهمترین مولفه یک جامعه متمدن و دین 

مدار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر 
با اشاره به اینکه در گذشته شاید مراکز مراقبتی نیاز 
اولویت دار جوامع نبود ولی در عصر ما برخی خدمات 
جزئی از ضرورت های جامعه انسانی است، افزود: 
دغدغه انسانهای شریف در حفظ کرامت انسانی با 
نگاه محبت آمیز به ما عاشقانه زیستن را می آموزد و 
یادآورمان می شود که ابعاد روح خدایی انسانها منشا 

خیر و نیکی بشر است.
وی با عنوان اینکه در انجام این چنین کارها ما در 
کنار بخش خصوصی، سمن ها و انسان های دغدغه 
مند هستیم، بیان کرد: ساختمانی که امروز به بهره 
برداری رسید شاید بشود آنرا با میزان مادی قیمت 
گذاری کرد ولی روح عاطفی و معنوی که نیازامروز 
بشر است را نمی توان با معیارهای مادی سنجید . و 

این اوج انسانیت و نوع دوستی است.

تبریک فرارسیدن ایام هللا دهه 
مبارک فجر به کشتی های پهلو 

گرفته در اسکله های بندر بوشهر  

طی آیینی فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر به کشتی 
های پهلو گرفته در اسکله های بندر بوشهر تبریک گفته 

شد.
همزمـان بـا ایـام اللـه دهـه مبـارک فجـر و چهلمیـن 
دومین سـالگرد پیـروزی انقالب ،مسـئولین  و اعضای 
شـورای فرهنگـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان 
بوشـهر، با حضور در کشتی های پهلو گرفته در اسکله 
هـای بندر بوشـهر، با اهدای  گل و شـیرینی ایـن روز را 

بـه آنان تبریـک گفتند. 

ما نباید نیازمندان 
جامعه را فراموش کنیم

در آستانه یوم الله 22 بهمن و آغاز چهل 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  دومین  و 
جامع  مرکز  ایران  اسالمی  انقالب 
توانبخشی معلولین ذهنی  و  مراقبتی 
محمد  دکتر  حضور  با  آبی  نیلوفران 
امنیتی  سیاسی  معاون  ایرانی  تقی 
استانداری، عباس جمشیدی فرماندار 
، مسعود شیرافکن معاون طرح و برنامه 
بوشهر،  شهرستان  فرمانداری  ریزی 
محبوبه  کل،  مدیر  حاجیونی  دکتر 
توانبخشی  حوزه  معاون  دهقانی 
منوچهری  آرزو  استان،  بهزیستی 

سرپرست مدیریت بهزیستی شهرستان 
بوشهر و دیگر مسئولین در شهر بوشهر با 
رعایت پروتکلهای بهداشتی افتتاح شد.

علیرضا حاجیونی مدیر کل بهزیستی 
استان در آیین افتتاح مرکز توانبخشی، 
اظهارداشت:  آبی،  نیلوفران  مراقبتی 
انجام  با  می کند  تالش  بهزیستی 
را  بهتری  زندگی  مختلف  فعالیت های 

برای مددجویان خود فراهم کند.
 وی با بیان اینکه گروه های مختلفی 
تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: 
از جمله این گروه ها می توان به معلولین 
جسمی، حرکتی، حسی، روانی و ذهنی 

اشاره کرد.
با  بوشهر،  استان  بهزیستی  مدیرکل 
و  توانبخشی  ۳۵مرکز  اینکه  عنوان 
بیان  دارد،  وجود  استان  در  اقامتی 
توانان ذهنی  به کم  آن  کرد: ۱۷ مرکز 

اختصاص دارد.
حاجیونی با اشاره به اینکه ۶ هزارو ۴۰۰ 
بهزیستی  پوشش  تحت  ذهنی  ناتوان 
استان هستند، تصریح کرد: این مراکز 
فقط اقامتی نبوده و خدمات توانبخشی 

نیز ارائه می کنند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: 
بالغ بر شش هزار و ۴۰۰معلول ذهنی 

تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر 
هستند

محمد تقی ایرانی نیز در این آیین  با بیان 
اینکه مردم کشورما به نوعدوستی در دنیا 
مشهور هستند، اظهار داشت: در میان 
مشکالت متعدد اقتصادی که تحریم و 
بیماری کرونابه وجود آورده جامعه ما به 
افراد دغدغه مندی که اخالق و انسانیت 

را در جامعه ترویج می دهند نیاز دارد.
آیین  این  ابتدای  در  است  ذکر  شایان 
گزارشی از روند شروع به کار و احداث 

ساخت این مرکز ارائه شد.

بیش از شش هزار معلول ذهنی تحت حمایت بهزیستی استان بوشهر هستند 

مهران سلطانی نژاد 
مدير مسئول

برای افرادی که دارای 
محکومیت قضایی 
می باشند، دسته 
چک جدید صادر 

نخواهد شد

سعید یکتایی
 )کارشناس ارشد حقوق خصوصی(:



یک خبر بسیار نگران کننده این است که آب گوارای 
از  کیفیت  نظر  از  که  بیرمی  کوهساران  های  چشمه 
بهترین آبهای آشامیدنی جهان بودند، که بعنوان نمونه 
آب یکی از چشمه ها  که بر پایه واحد شوری )EC( ۵ سال 

پیش  اندازه گیری شد،
میزان آن ۲۳۰ بود  تا اینکه بعلت برداشت زیاد آب چاه 
های کیسی خاییز که سی سال پیش به منظور تامین آب 
بخش ساحلی تنگستان و در آن زمان بدون در نظر گرفتن 
مباحث  کارشناسی و همچنین بدون توجه به قوانین 
توزیع عادالنه آب حفر و آب به ساحل انتقال یافت، مقدار 
شوری آب شور بختانه عدد ۳۶۸ را  نشان داد یعنی در 
این ۵ سال ۱۴۸ واحد شورتر شده است و چشمه ها نیز از 

لحاظ تعداد ،کاهش و از ۱۵۵ چشمه به ۸ چشمه کاهش 
پیدا کرده است ،لذاتا نابودی کامل خاییز زیبا  چیزی 

باقی نمانده  است.
تنها راه نجات چشمه ساران، کشاورزی و معیشت منطقه 
خاییز، ابتدا تسریع در روند ساخت آب شیرین کن دلوار 
و درپایان، قطع خط انتقال آب از خاییز می باشد، امری 
که با در نظر گرفتن وعده های مسئوالن تا کنون میسر 

نشده است.
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انديشه امروز ...
بیایید امروز را فقط برای امروز زندگی کنیم!

امروز برایمان روز خاصی است و دیگر هرگز تکرار 
نخواهد شد...

 ، آسمانی  ایست  هدیه  رخدادها  تمام  امروز 
درسهایی که ما بدان نیاز داریم.

امروز را با پنداری مثبت، گفتاری زیبا و رفتاری 
مهرآمیز آغاز می کنیم.

امروز اندیشه ِی گذشته، ما را رنج نمی دهد.
 نگران آینده هم نخواهیم بود!

امروز ساده باشیم، ساده بخوریم، ساده بپوشیم 
وساده بیندیشیم.

استفاده  هامان  یافته  از  ها  بافته  جای  به  امروز 

کنیم...
فقط امروز را نخواهیم جنگید و 
با عشق و محبت جنگ جویان را 

خلِع سالح می کنیم.
امروز به هر بهانه ای می خندیم و 

می خندانیم.
و احشاِء  امعاء  بدنمان،  اعضاِء  تِک  از تک  امروز 

درون سپاس گذاری می کنیم.
امروز ورزش می کنیم و به اطالعاتمان می افزائیم.
امروز از نعمِت بودن وهستی ، شکر گذاری می 

کنیم.

سوری طوفانی  

روزت  مادرم  بزنم  هوار  خواهد  می  دلم  چقدر 
مبارک ...صدامو می شنوی اشک گوشه چشمتو 
چکار کنم ..کدوم لباس برات بخرم که لیاقت تن 
الغر و نحیفت را داشته باشد ..نمی دانم هوس 
کیک شکالتی داری یا پرتغالی ..کدامین عطر روز 
را برایت بگیرم که عطر بوسیدن تو را داشته باشد 
زود  اما  داشتی  دوست  ارکیده  گل  جان  ..مادر 
پژمرده شد گل زنبق و نرگس حلقه کنم روی سرت 
می دانستی می گویند دخترها بابایی اند .. چه 

کنم با تو مادر دختر بابایی شدنش می ارزد 
این روزها از هر چه تبلیغ روز مادر عقم می گیرد 
چه کنم بگو خودت بگو دارمت فقط یک کلمه بگو 
دخترت چگونه بگوید دوستت دارد و تاج تو را الیق 

سرش می داند 
چشمهایم خشکیده از اشک برای سالمتیت 

می دانی هیچ کسی جای تو را 
پر نکرد فقط پوشالی اند چقدر 
بی ریا بودی و خالص طال ارزش 
ندارد هرچه جواهر گرانتر فقط 

اسم تو را یدک می کشد 
دستم هنوز به آسمان خیره برای سالمتیت 

دوستان گلم قدر مادرتان را بدانید و برای فرشته 
های که دیگر نیستند شادی آرزو کنیم 

همدیگر را مادرانه در آغوش بگیریم شاید ابرهای 
دلتنگی مادرها را بفهمیم 

دوست داشتنی ترین معنا که هیچ لغت نامه ای تو 
را نتوانسته معنا کند 

روزتون مبارک مادران سالمت 
روحتون شاد آسمانی شده ها

تارا شهنام

عشق را باجان گشودم و جهان رابامعشوق،

را  قلب  و  کردم  دلگیر  را  دل 
شکستم،

گریان  و  کردم  پنهان  را  پناهی 
آغوش  در  را  عشق  و  دویدم 

گرفتم.
چه زیباست رابطه ی زخم خورده ایی که زخمش 

دوا ندارد.
چقدر هوای عاشقی دلگیر است و تاریک،انگار 
روشنایی برقش برای این رابطه پریده و خاموش 

شده.
وتو آخرین کسی هستی که در تاریکی های آن 

قدم میزنی، دلم برای عاشقی تنگ شده .
عاشقی های خورشیدو ماه که همیشه به دنبال 

هم هستن و هیچوقت بهم نرسیدند.
فاطمه نصراصفهانی

راست میگویی وهر حرف   تو را میدانم
اینچنین است که برعهد خودم میمانم

حرف توهرچه که باشد به یقین حرف دل است
مصرع هرغزلت را که به دل می خوانم

عشق آسیمه سری رابه من آموخته است
درحریم حرم عشق تو سر گردانم

غزلی تازه بگو تادل من شاد کنی
من که باشعروغزلهای شما خندانم

بارهاحرف دلم بوده که عاشق نشوم
چه کنم گشتم اسیروبه دلت زندانم

حال ، من سخت پریشان شده ام  میدانی
خبرم نیست نه ازخویش و نه از سامانم

گفتم ازعشق! نپرسیدز معشوقه من
عاشقش هستم ودرکنج دلش مهمانم

اوکه خودمهربورزد نکندفرق به او
که منم مومن ویاگبرم وبی ایمانم

می شناسیدهمه آنکه دلم را برده
عاشق اوشده ام واله ام و حیرانم

ودراین بی خبری گاه زخود میپرسم
نکندکرده فراموش مراجانانم

ناگهان میرسدم مژده که باتو ست خدا
اینچنین است که برعهد خودم  میمانم

» محبوبه انفرادی«

فاصله ام با عشق
شبیه دو خط موازی 

در کشش های بی امان و
ترس های بی دلیل

قلبم را می فشارد.
و من بی هیچ تردیدی 

به اسارت می روم...

هادی کرباليی حسنی

2

مبتال 

پرم از هوایی که تو می شناسی
و از محتوایی که تو می شناسی 

و یک کوله بار از امیدی که دارم
ِز جنِس دعایی که تو می شناسی 

تویی ضامن این دِل خسته ِی من
به هر مبتالیی که تو می شناسی 

من از راِه دوری به سویت دویدم 
به لطِف خدایی که تو می شناسی 

نبین زائرت بی نوایی است خسته
پرم از نوایی که تو می شناسی ...

کبوتر ، کبوتر ، به شوقت پریدم 
به آن مقتدایی که تو می شناسی 

به حِق جوادت مرانم از این در ...
به صحن و سرایی که تو می شناسی 

اعظم بلوری

دلنوشته 

 در شماره قبل به اصول پیالتس و اهمیت عضالت بخش 
مرکزی) core( یا عضالت ناحیه تنه به عنوان یکی از مهمترین 
به اهمیت تقویت عضالت  این اصول اشاره شد. همچنین 
بخش مرکزی در داشتن وضعیت بدنی صحیح نیز اشاره شد. 
با توجه به اهمیت این موضوع، در این شماره نیز به توضیحات 
تکمیلی در مورد عضالت بخش مرکزی پرداخته می شود. در 
صورتی که این عضالت به خوبی تقویت شوند، ایجاد ثبات و 
تعادل در بدن می کنند و باعث وضعیت بدنی صحیح می 
شوند. وضعیت بدنی صحیح چیزی جز تجزیه و تحلیل تعادل 
در بدن نیست. وقتی تعادل برقرار باشد ، فشار کمتری روی 
مفاصل و ستون مهره ها وارد می شود ، عضالت انرژی کمتری 
مصرف می کنند و در نتیجه به دنبال آن خستگی کمتر اتفاق 
می افتد، راندمان کاری افزایش پیدا می کند، به اضافه اینکه 
شما یک وضعیت روحی-روانی خوب پیدا می کنید و در نتیجه 
کیفیت زندگیتان باال می رود. این اصطالح در پیالتس رایج 
است که تمامی حرکات از مرکز بدن منشا می گیرد. تنها برای 
آگاهی آن دسته از عزیزانی که با دید تخصصی تر مطالب را 
دنبال می کنند اشاره ای می کنم به عضالت بخش مرکزی و 
همچنین مجموعه مواردی که با هم باعث ثبات بخش مرکزی 
می شوند. قدرت عضالت بخش مرکزی و ثبات بخش مرکزی 
بیشتر به جای هم بکار برده می شوند، اما این دو واژه معنی 
یکسانی ندارند) جفری ام. ویالردسون ۲۰۱۴(. وقتی صحبت 
از عضالت تنه و قدرت عضالت بخش مرکزی می شود، منظور 
انقباض مجموعه عضالت: عرضی شکمی، مولتی فیدوس، 
همچنین  و  دیافراگم  عضله  شکم،  خارجی  و  داخلی  مایل 

عضالت کف لگن است که مجموعا به صورت یک جعبه در 
ناحیه تنه در نظر گرفته می شوند. البته ناگفته نماند که وقتی 
از  عضالت بخش مرکزی صحبت می شود، منظور ۲۹ جفت 
عضله است که در اینجا به مهم ترین آن ها که شبیه به یک جعبه 
است اشاره شد. اما وقتی صحبت از ثبات بخش مرکزی می 
شود منظور مجموعه مواردی است که با هم ایجاد ثبات در تنه 
می کنند و عبارت اند از: هم انقباضی عضالت بخش مرکزی 
که اشاره شد، وضعیت خنثی لگن) وضعیتی که لگن در حالت 
طبیعی قرار دارد (، توجه به ریتم صحیح تنفس و همچنین 
غافل نشدن از عضالت باالی بخش مرکزی.  منظور از عضالت 
باالی بخش مرکزی، عضالتی هستند که باعث ثبات در کتف ها 
می شوند و به راحتی می توان این عضالت را با کشیدن شانه ها 
به سمت پایین و کمی عقب به خوبی درگیر کرد. پس با توجه به 
توضیحات داده شده به خوبی تفاوت این دو واژه را آموختیم و 
متوجه شدیم که نباید این دو واژه به جای هم به کار برده شوند. 

در ادامه میخواهم اشاره مختصری داشته باشم به نحوه درگیر 
کردن هر کدام از عضالت بخش مرکزی. ابتدا اشاره میکنم به 
عضله عرضی شکمی که مانند کمربندی دور تا دور ستون مهره 
ها را در برگرفته و نقش ثبات دهندگی به ناحیه تنه را دارد. برای 
درگیر کردن این عضله نیاز به انقباض شدید و انفجاری نداریم 
چون در آن صورت عضالت سطحی را درگیر میکنیم. بلکه به 
راحتی می توان این عضله را با کشیدن حدود ۲ سانتی متر 
ناف به داخل درگیر کرد به طوری که اگر دو انگشت خودتان را 
روی ناف قرار دهید، باید فقط احساس کنید پوست زیر دست 
شما سفت شده است. ثابت شده است که طی الگوی حرکت 
کشش شکم به داخل، عضله مولتی فیدوس با عضله عرضی 
بین  همکاران ۲۰۱۱(.  و  هایدز  شود)  می  منقبض  شکمی 
انقباض این عضله با عضله مولتی فیدوس رابطه مستقیم وجود 
دارد. به طوری که اگر ما یک انقباض قوی از عضله عرضی 
شکمی داشته باشیم حدود ۴ونیم برابر انقباض عضله مولتی 
از عضله  انقباض ضعیفی  اگر  و  بود  بیشتر خواهد  فیدوس 
عرضی داشته باشیم به همان نسبت انقباض عضله مولتی 
فیدوس نیز ضعیف تر خواهد بود. عضله دیگر بخش مرکزی، 
عضله دیافراگم  است. نقش این عضله در تنفس و در دم و بازدم 
است، که در چاپ بعدی به عملکرد آن اشاره می شود. عضالت 
کف لگن را هم میتوان به راحتی با اندکی کنترل ادرار و کنترل 
مدفوع به خوبی درگیر کرد. نکته مهم و کاربردی این است که 
وقتی روی تقویت عضالت بخش مرکزی تمرکز دارید، باید 
بتوانید به راحتی نفس بکشید، یعنی والسالوا یا حبس نفس 
نباید داشته باشید. به اصل تنفس صحیح در پیالتس در چاپ 

بعدی اشاره خواهد شد.

اصل مرکزیت در پیالتس و اهمیت آن در وضعیت صحیح بدن

آزادی
سال ها حصاری به دور خود تنیده بودم

حاصل حصار،  ناکامی درعشق بود
 که عاشق باید جهد کند برای رهایی من

می شنیدم از زبان بیگانگان
آزادِی اندیشه سخت است مرا هم بسته می کند. 

عمر و زمان خرج کردم تا رهایی را یافتم. 
یافتم که داشته های گذشته ام، شده یافته های حال دیگران

آزادی به رهایی جسم نیست
دل را،  فکر را باید رهایی داد. 

رهایی یعنی دوری جستن از نگاه های بدبینانه دل
رهایی یعنی یافتن فکرهای عقالنی موافق

دل باید آزاد باشد، همچو رود
اندیشه را باید از محدود کردن های نا به جا رهایی داد.

سيده فاطمه آزمون

محل جمع آوری زباله های یک بار مصرف دره ای بیرون 
از شهر بود،گودالی بسیار دور از شهر که فقط کارگران 
نظافت شهری به آنجا دسترسی داشتند،تلی از زباله های 
غیر قابل بازیافت که کم کم به تپه های متعدد وسلسله 
کوه بدل میشد.هیچ کس جز کارگران حمل زباله های 
یک بار مصرف به این مکان رفت وآمدی نداشت وحتی 

بسیاری از مردمی که در تولید این زباله ها از هم پیشی 
می گرفتند از وجود چنین جایی بی خبر بودند،تل انبار 
شدن زباله ها آنقدر ادامه پیدا کرد که بیشتر کارگران از 
نزدیک شدن به دره ای که حاال به کوه زبا له های یک بار 
مصرف بدل شده بود وهر آن امکان ریزش آن می رفت 
هم  شهرداری  کاری  اضافه  های  ،وعده  ترسیدند  می 
بی فایده بود،بالخره چهار کارگر شجاع که از رزمندگان 
قدیمی بودندبرای خالی کردن زباله های یک بار مصرفی 

جدید داوطلب شدند، به محض خالی کردن اولین بار 
ماشین زباله ها ،ابر کوه مانند بهمن با صدای مهیبی 
فرو ریخت وهر چهار کارگر قهرمان را بلعید،جستجو برای 
جنازه آنها خطری بزرگتر بود، به محض فرو دادن چهار 
قهرمان ابر کوه شروع به فعل وانفعاالت صدا داری کرد، 
بخارهای رنگی متفاوتی از دره بر خواست،درست مانند 
یک رنگین کمان اما بد بو ،بوهای تند ومشمعز کننده ی 
جدیدی تا شهر کشیده می شد که باعث آلودگی شدید 

هوا ومسمومیت عده ای از مردم شهر می شد، اخبار 
سالمت به کودکان وسالمندان تذکر داد جز به ضرورت 
دار  فیلتر  های  ماسک  از  وحتما  نشوند  خارج  خانه  از 
مخصوص استفاده کنند،دره ابر کوه مدام در حال تغییر 
شکل بود و دود برخاسته از آن جلو تابش نور خورشید به 
شهر را گرفته بود ،روز وشب قابل تشخیص نبودند،در یکی 
از همین روز های شب شده صدای مهیبی که نه شبیه 
رعد بود نه غرش، مردم را از خواب پراند،بزرگ ترها کنجکاو 
رد صدا وبوهای حال به هم زن را با ماشین های فوق 
مدرنشان دنبال می کردند تا به تیر رس ابر کوه رسیدند 
وناباورانه دهانه دره را در حال زایش موجودی تازه دیدند. 

تولد تولد تولدت مبارک
مبارک مبارک تولدت مبارک

همه مشغول دست زدن و سر دادن آهنگ تولد بودند فقط 
یک نفر آن گوشه فارغ از هیاهوی جمع مورچه ای که تکه 

شیرینی تولد را میدزدید دنبال میکرد
یکی سیاه یکی سفید، ابروهای پهن و پژمرده ای که آنقدر 
پایین بود، انگار هیچوقت با یک لبخند به باال هدایت 

نشده بود.
بود  آمده  جلو  طوالنی  سکوت  از  که  حجیمی  لبهای 
مدام تکان میخورد ولی کسی حرف هایش را نمیشنید 
دستانش را بهم میمالید چشمان ریز شده اش نور نداشت 

گودی دور چشمانش بی خوابی را فریاد میزد.
صورتی افتاده، چین و چروک کنار لبانش غم کهنه را 

خوب به نمایش گذاشته بود.
ردپای اشکهایش چون رودخانه ای تا زیر چانه اش جریان 
ریز  ریز  دانه های  بود  راه کرده  راه  را  و صورتش  داشت 

صورتش حاکی از سن و سال او بود.
موهایش فرق بود به دو قسمت مساوی،

ریز خورده هایی از موهایش جامانده از مسیر اصلی مدام 
خودنمایی میکردند و او با بی رغبتی پسشان میزد.

در این اندیشه بودم کدام فکر او را از جمع جدا ساخته، 
کدام درد بر جانش رخنه کرده و راه گلویش را بسته است

چرا نمیتوانستم نزدیکتر شوم
چرا نمیتوانستم با بقیه آهنگ تولد سر دهم

چهره اش آرام بود و معصوم 
 نگاهم را به سمت خود میکشاند

باالخره مهمانی تمام شد و به خانه برگشتیم
هنوز ذهنم در پیچ و تاب ناشناخته های آن پیرزن بود

از کدام فکر آشفته و منزوی بود؟؟ 
با تمام مجهوالت ذهنی خود رهسپار خواب شدم

ولی کدام خواب؟!!!
خواب هم از چین و چروک و سکوت پیرزن مدام سوال 

میپرسید
 امشب به ناچار باید سرگردانیم را به آغوش میکشیدم!!!!

تا یاد دارم
همیشه آرام بود، آرام گام برمیداشت آنقدر آرام که برای 

رفتن به مسجد
دقیقه های طوالنی را در راه بود

اغلب با خود حرف میزد
 چه چیزی را زمزمه میکرد نمیدانم

ولی لبخند گاه و بیگاهش نشان از حال خوب او بود
تا جایی که او را میشناختم همیشه با تنهایی خلوت میکرد

نمیدانم شاید من اشتباه میکردم!!!
شاید او پرآشوب ترین قلب جهان را داشت!!! 

صبح زود بیدار شدم
انگار دنبال کشف یک ماجرا بودم

شاید دوست داشتم بیشتر و بیشتر به پیرزن همسایه 
نزدیک شوم

او چرا تنها زندگی میکند؟!؟!!!
چرا همیشه با خود حرف میزند و انگار همیشه منتظر 

است!!!!
 هنگام رفتن به مدرسه او را دیدم

چشمانش از روزهای دیگر پرفروغ تر و منتظرتر
من هم کنجکاوتر

پرسیدم مادرجان کمک نمیخواهی؟!؟

لبخند زد و با دستهای مهربانش سرم را نوازش کرد
با او تا خانه هم قدم شدم

احساس میکردم روح بزرگی کنارم به پرواز درآمده است 
باشوق برای اولین بار به خانه اش رفتم

خانه اش کوچک ولی باصفا
خلوت ولی پر از حرف

با کنجکاوی به در و دیوار نگاه میکردم
شاید دنبال یک سر نخ بودم تا مجهوالت ذهنیم را حل 

کنم
برایم چایی آورد همراه با قندانی که پر از 

گلهای محمدی بود
کنارم نشست دستانم را لمس کرد

به جان میشنیدم حرف هایش را
نمیخواست  شاید  میکرد  سکوت  حرفهایش  الی  البه 

بغضش شکسته و اشکهایش دیده شود
همه چیز مرتب بود

آنقدر تمیز که دوست داشتم بنشینم و ساعتها خانه را 
تماشا کنم

اندکی بعد تلفن زنگ خورد آهسته به سمت تلفن رفت
زنگ های آخرش بود که جواب داد

الو؟!؟!
صدا نمی آید

بلندتر
گوش هایم سنگین شده است

کی؟؟!؟! کجا؟!؟!!
خودم را میرسانم؟؟!!!

بله بله حتما می آیم 
نمیدانستم چه اتفاقی افتاده است

 ولی از ذوق، کنار تلفن نشست شروع کرد به گریه
گفتم مادرجان چیزی شده است

گفت پسرم؟؟!!! 
نفس نفس میزد نمیفهمیدم چه میگوید

اشاره میکرد به عکسی که درون طاقچه بود
قاب را برایش آوردم در بغل فشرد

انگار تنی در آغوشش جان میسپرد
نمیدانستم از چه حرف میزند 

کدام پسر؟
او که همیشه تنها بود بچه ای نداشت!؟!؟! 

ساعت را دیدم مدرسه ام دیر شده بود
سریع خودم را به مدرسه رساندم 

در کالس همه حواسم درگیر صبحی بود که با حرفهای 
پیرزن سپری شد

نمیدانستم کی کالس تمام میشود
احساس میکردم امروز کالسهایم طوالنی شده بود

موقع برگشتن آرام می آمدم و سنگ ریزه ای را با پایم 
همراه میکردم

 به کوچه نزدیک شدم خانه پیرزن شلوغ بود
چه خبر شده است؟!؟! 

دوان دوان نزدیکتر آمدم از البه الی جمعیت خودم را به 
داخل خانه رساندم

حرفهایی میشنیدم از قبیل:
باالخره بعد از سالها انتظار، به پسرش رسید 

باهم به خانه ابدی رهسپار شدند!!! 
معنی آن حرفها را نمیدانستم نفس نفس از همسایه ها 

سراغ پیرزن را گرفتم
او نبود، همه خانه را گشتم

ترس از دست دادنش دلم را می لرزاند
مادرم آنجا بود از او پرسیدم

بهت زده به حرفهایش گوش میدادم
چشمانم قصد باریدن کرده بودند

کاش صبح بیشتر کنارش میماندم
هنوز مهربانی دستانش را بر سرم احساس میکردم

کودک هشت ساله ای بودم شاهد یک معجزه بزرگ
و ادامه دهنده یک راه بزرگ 

گویی در کلمات سردرگمم
اما

عشق؛ در کلمات نبود
در سکوتی ال به الی آنها دست و پا میزد

سهمم از سکوت چقدر بود؟!
باید در طرف دیگر شعر 

سایه ِی عشق را
پشت چشمانم میکشیدم

تا نوِر احساس از دیدگانم فرو ریزد
حال دیگر

سهمم از سکوت؛ عشق بود
مهرناز رسولی

غولک شفاف و دره قهرمانان

»چشمان منتظر«

داستان کوتاه

داستان کوتاه

به قلم : ليال موسوی )مربی پيالتس کارشناس ارشد آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی(

ايران پور شيرازی  به قلم: هما 

به قلم : نگارتوان

قسمت اول

سالم به همراهان عزیز نشریه 
گرچه کمی دیر شده است ولی الزم است که میالد 
بانوان  بانوی  زهرا)س(،  فاطمه  حضرت  کوثر،  ساقی 
جهان و سرور عالمیان و به همین مناسبت روز زن و 
گرامیداشت مقام واالی مادر را به همه ی بانوانی که 
تالش می کنند تا فضایل اخالقی بی شمار آن حضرت 
و مقام واالی معنوی و علمی ایشان را بشناسند و منش 
و سیرت او را در زندگی الگوی خود قرار دهند، تبریک و 

شاد باش بگویم.
بقول اقبال: مادران را اسوه ی کامل بتول است.

این روزها همه جا صحبت از روز زن و مادر و به همین 

مناسبت هدیه دادن و گرفتن است.
این خیلی خوب و لذت بخش است که در این روز با 
شاخه گلی به عزیزانمان یادآوری کنیم که دوستشان 
مان  زندگی  در  حضورشان  و  وجود  قدردان  و  داریم 
هستیم ولی یادمان نرود این روز، میالد عزیزی است 
که فرش قدومش، بال مالئک و چراغ راهش نور الهی 

است.
و چون بهترین زنان و مادران عالم است و از مقام عصمت 
کبری برخوردار بود، روز والدتش به روز زن و مادر لقب 
گرفته است تا عالوه بر کادو دادن و گرفتن الگوی تمام 
عیار ازصفات برتر برای زنان و مادران سرزمینمان باشد.

گرچه که هنوز چهره ی روشن او مشخص نیست و مردم 
هنوز از این شخصیت مقدس و بزرگ خیلی نمی دانند 
ولی مولفان در ترسیم صفات آن کوثر بینظیر کتاب های 
بسیاری نوشته اند که یکی از این کتاب ها،کتاب فاطمه 

فاطمه است از دکترشریعتی است.
که در خط به خط این کتاب تالش شده است که راه 
آگاهی بخشی و شناخت شخصیت این بانوی بلندمرتبه 

را هموار سازد.
پس من به عنوان یک زن دوستدار خانواده و مادرعاشق 
و یک عضو از جامعه به خودم قول می دهم که در روز 
زن و مادر ، دقایقی را با خود خلوت کنم و به جوهرصدق 
و صفا، فاطمه ی اطهر فکر کنم و تشکر من از عزیزانم 
بجای استوری کردن کادوهایم و شریک کردن دیگران 
کنونی؛  شرایط  در  هم  آن  ام،  خصوصی  زندگی  در 

الگوبرداری از فضائل اخالقی صاحب این روز باشد.

مادران، اسوه کامل بتول
گفتار هفته؛ 

به قلم:  الهام قائدی )فرهيخته فرهنگی(

ساخت آب شیرین کن دلوار در هاله ای از ابهام و خاییز نگران شوری آب و بی آبی

به قلم: علی جهاندار ) فعال عرصه رسانه و مطبوعات(



بسمه تعالی

پائولو کوئلیو، نویسنده معروف  کتاب کیمیاگر نوشته 
برزیلی، از خواندنی ترین کتاب های تاریخ ادبیات جهان 
است. داستانی جذاب از جوان بی قراری به نام سانتیاگو 
که از کودکی رویای شناختن جهان را در سر داشته و برای 
تحقق بخشیدن به بزرگ ترین دلیل زندگیش که آن را سفر 
می داند، زادگاهش در آندلس را ترک کرده و به چوپانی 
می پردازد. پس از دو سال سفر به همراه گوسفندانش و در 
پی یک رویای صادقه، به شمال آفریقا می رود تا در نزدیکی 
اهرام مصر گنجی مدفون شده را پیدا کند. او در مسیرش 
با زنی کولی، مردی که خودش را پادشاه سالم می داند، 
بلورفروش و یک کیمیاگر آشنا شده و عاشق فاطمه، دختر 
صحرا، می شود. همه این افراد هدایت گر سانتیاگو در 
مسیر جست و جو هستند. سانتیاگو در  طول سفر خود 
احساساتی از قبیل اشتیاق، ترس، تردید، تنهایی، عشق 
و حتی شکست را تجربه می کند اما همچنان مصمم به راه 
خود ادامه می دهد. کوئلیو در این کتاب با نقد از زندگی 
یکنواخت و روزمره همه چیز را با تخیل شروع می کند اما 
در آخر آنچه برای خواننده روشن می شود تحقق رویا و 
آرزویی است که در ظاهر محال پنداشته می شد. در این اثر 
از جمالت و تصاویر پر معنایی استفاده شده که داستان را 
بسیار زیبا و دلنشین کرده است. عالوه بر این هر فرد و هر 
رویداد نمادی از خصلت های انسان یا موانع و نشانه های 
موجود بر سر راه او برای رسیدن به موفقیت هستند. در 
واقع کتاب کیمیاگر را می توان یکی از موثرترین کتاب 
های موفقیت دانست که به شیوه ای داستانی و ماندگار 
به بررسی و تحلیل موفقیت و راه رسیدن به آن می پردازد. 
سانتیاگو نمادی از انسان هایی است که می خواهند برای 
رسیدن به اهداف خود تالش کنند. به عقیده ی کیمیاگر 
هر فرد در زندگی خود دارای یک افسانه شخصی است 
که تحقق بخشیدن به آن یگانه وظیفه آدمیان است و 
تنها به وسیله این ماموریت شخصی است که انسان می 
تواند زندگی رضایت بخشی داشته باشد. جهان تنها در 
صورتی به کمال می رسد که همه موجودات آن در تالش 
باشند تا ماموریت شخصی شان را انجام دهند و در این راه 
به موجودی بهتر تبدیل شوند و رشد و پیشرفت کنند. به 
عبارتی کیمیاگری تبدیل مس به طال نیست، بلکه تبدیل 
جهل به آگاهی، تبدیل نفرت به عشق، تبدیل غم به 
شادی و تبدیل انسانی که هست به انسانی بهتر است. 
بنابراین هر انسان بر روی زمین گنجی دارد که انتظارش 
را می کشد در حالی که فقط تعداد اندکی در راه جست 
و جوی آن قرار می گیرند. بیشتر انسان ها جهان را چیزی 
تهدید کننده می پندارند و به همین دلیل هم جهان به 
به  تبدیل می شود؛ در حالی که  چیزی تهدید کننده 
عقیده ی کیمیاگر جهان برای تحقق افسانه شخصی 
انسان کاماًل با او همسو و سخاوتمند است. کیمیاگر می 
گوید هنگامی که انسان آرزوی چیزی را دارد سراسر کیهان 
هم دست می شوند تا او بتواند آرزویش را محقق کند. البته 
قطعًا در این راه موانع و مشکالتی هم بر سر راه آدمی قرار 

دارد و هیچ موفقیت و گنجی آسان به دست نمی آید.
 در ابتدای داستان کیمیاگر، پائولو کوئیلو به نقد زندگی 
روزمره، یکنواخت و دور از تنشی می پردازد که انتخاب 
بسیاری از انسان ها است. در این داستان به افرادی مثل 
مرد بلورفروش برمی خوریم که افسانه شخصی شان را رها 
می کنند و به همین دلیل هیچ گاه به رضایت و خوشنودی 
قلبی کامل از شرایط زندگی نمی رسند؛ همیشه دچار 
حسرت هایی هستند و قطعا روزی پشیمان می شوند زیرا 
انسان هرگز نمی تواند رویا و خواسته قلبی اش را خاموش 
کند. البته این افراد برای ترک افسانه شخصی شان دالیلی 

دارند که داستان به صورت نمادین و به شکلی بسیار 
ماهرانه به آنها هم می پردازد. به نظر کیمیاگر معیارهای 
ظاهری و برخی مصادیق عرف و قراردادهای اجتماعی 
اجتماعی  موقعیت  و  راحتی  نسبی،  رفاه  شغل،  مثل 
انسان ها را به سمت یک زندگی یکنواخت، بدون تنش و 
عاری از ریسک سوق می دهد. در موارد زیادی هم ترس 
از شکست و نداشتن شهامت الزم برای تغییر شرایط و 
مواجهه با شرایط جدید و ناشناخته باعث رها کردن افسانه 
شخصی می شود. کیمیاگر در این مورد به مقایسه تفاوت 
انتخاب و تصمیم گیری بین سانتیاگوی چوپان و یک 
ذرت فروش می پردازد. ذرت فروش هم مثل سانتیاگو از 
کودکی همواره آرزوی سفر داشته اما برخالف سانتیاگو 
که دست به عمل زده، ترجیح داده یک چرخ دستی ذرت 
بوداده بخرد؛ سال ها پول جمع کنند و وقتی پیر شد یک 
ماه با آفریقا برود؛ در حالی که هرگز نمی داند آدم همیشه 
امکان تحقق بخشیدن به رویایش را دارد فقط باید کمی از 
عادت ها و معیارهای ظاهری اش دست بردارد و شهامت 
الزم را به دست آورد. کیمیاگر دالیل ذرت فروش را برای به 
تعویق انداختن افسانه شخصی اش چنین بیان می کند 
که در جامعه او، ذرت فروش از چوپان معتبرتر است؛ ذرت 
فروش خانه ای دارد در حالی که چوپان ها در فضای باز 
می خوابند و قطعا مردم ترجیح می دهند دخترشان را به 
ذرت فروش ها بدهند تا به چوپان ها. در اینجا کیمیاگر 
با اشاره به موقعیت اجتماعی و رفاه نسبی از به تعویق 
انداختن افسانه شخصی توسط ذرت فروش برای رسیدن 
به زمان مطلوب صحبت می کند در حالی که ممکن است 
او فرصت رسیدن به افسانه شخصی اش را از دست بدهد. 
در جای دیگری از داستان به مرد بلورفروش می رسیم که 
در آرزوی رفتن به مکه برای انجام تکلیف شرعی است اما 
ترس های درونی او مانع از دنبال کردن افسانه شخصی 
اش شده اند. او می ترسد بعد از تحقق افسانه اش، دیگر 
انگیزه ای برای ادامه زندگی نداشته باشد زیرا فکر می کند 
که هم اکنون این رویای سفر به مکه است که او را زنده نگه 
داشته است. مرد بلور فروش نمونه افرادی است که فقط 
رویایشان را دوست دارند اما از تحقق آن می ترسند؛ در واقع 
یک رویای دست نیافته که سال ها با آن زندگی کرده و به آن 
عادت کرده اند را به واقعیت دست یافتنی اما ناشناخته 
ترجیح می دهند. در اینجا مسئله خواستن مطرح است 
و اینکه چقدر اراده فرد برای تحقق بخشیدن به رویای 
شخصی اش می تواند موثر باشد. به عبارتی  قدم اول برای 
تحقق رویا این است که فرد بخواهد و اراده کند. بنابراین 
به عقیده پائولو کوئلیو در کتاب کیمیاگر مهم ترین و اولین 
مرحله موفقیت تصمیم گیری و انتخاب است؛ امری که 
در تمام طول مسیر و لحظه به لحظه با آن مواجه هستیم 
و بارها در شرایط و بزنگاه های حساسی قرار می گیریم 
که باید بتوانیم با شهامت و هوشمندانه تصمیم بگیریم و 
بین دوراهی های موجود انتخاب درستی داشته باشیم. 
اما برای یک انتخاب درست و تصمیم گیری هوشمندانه 
انگیزه ای قوی و شهامتی باال نیاز است. همانطور که 
گفتیم کیمیاگر فردی است که در راه بهتر شدن خودش 
در حال تالش و جست و جو است؛ طبیعی است که در 
این راه، موانع درونی و بیرونی زیادی وجود دارد. یکی 
از این موانع عادت ها و وابستگی های انسان هاست که 
برخی ممکن است عشق را هم در این گروه قرار دهند؛ 
در حالی که به عقیده کیمیاگر عشق هرگز انسان ها را از 
افسانه شخصی شان جدا نمی کند.  در مورد عادت ها و 
وابستگی ها هم همانطور که قبل تر گفتیم وجود انگیزه و 
شهامت برای غلبه بر آنها و قرار گرفتن در مسیر درست الزم 
است. سانتیاگو در طول سفر خود بارها مجبور می شود 
بین گوسفندانش که به آنها عادت کرده و رویایی شخصی 

اش یا بین فاطمه که عاشقش شده و هیچ گنجی را باالتر 
از او نمی داند و بازهم رویای شخصی اش، انتخاب کند. 
بارها دچار تردید و دودلی شده و تصمیم گرفته بلیط 
بازگشت بخرد و به زندگی آرام قبلی خودش برگردد. اما 
درست در همین بزنگاه ها نشانه هایی او را به ادامه مسیر و 
تسلیم نشدن تشویق می کند. بارها دچار ترس می شود؛ 
ترس از شکست که به عقیده کیمیاگر از خود شکست بدتر 
است. تنها یک چیز می تواند یک رویا را به ناممکن تبدیل 
کند و آن ترس از شکست است. البته گاهی ترس ها به 
دلیل نداشتن آگاهی هستند و کیمیاگر می گوید زندگی 
انسان ها در این شرایط وابسته به این است که بیاموزند، 
تالش کنند و ناامید نشوند. تاریک ترین ساعت شب 
پیش از طلوع خورشید می رسد، عبارت بسیار معروف 
کتاب کیمیاگر است که یکی از نکات کلیدی در رسیدن به 
موفقیت را بیان می کند و آن هم تالش تا آخرین نفس های 
باقی مانده است؛ تنها در این شرایط است که به موفقیت 
نزدیک می شویم. همان طور که گفتیم برای غلبه بر برخی 
ترس های موجود باید همواره سطح آگاهیمان را در مسیر 
باال ببریم. سانتیاگو داستان ها و رمز و رازهای زیادی را از 
صحرا و حتی هر ذره شن آن می آموزد و عنوان می کند 
که از گوسفند ها آموخته، از بلورها آموخته پس می تواند 
از صحرا هم بیاموزد. در واقع این آنها نیستند که می آموزند 
بلکه سانتیاگو است که یاد می گیرد.  خاطرنشان می کنم 
که صحرا نماد سختی ها و مشکالت مسیر است. بنابراین 
مشکالت هم می توانند معلم خوبی برای انسان باشند به 
شرط آنکه انسان دانش آموز خوبی باشد. از طرفی عنوان 
می کند که برای آموختن تنها یک روش وجود دارد و آن 
هم عمل کردن است. پس عمل کردن که قطعًا با سعی 
و خطا هم همراه است، یکی دیگر از نکات کلیدی برای 
رسیدن به موفقیت است. در اینجا داستان مرد انگلیسی 
و عالقه وافرش برای تبدیل سرب به طال عنوان می شود. 
ثابت قدم بودن، پشتکار و بردباری از دیگر موارد الزم برای 
رسیدن به موفقیت هستند که پائولو کوئلیو به شیوه ای 
جذاب و تاثیرگذار به بررسی یکایک آنها می پردازد. داستان 
کیمیاگر در نهایت به خوانندگان نشان می دهد که جست 
و جو و تالش در راه افسانه شخصی، ارزش سختی ها و 
رنج هایش را دارد. همان طور که سانتیاگو توانست با 
شهامت بر تمام موانع درونی و بیرونی مسیر غلبه کرده و به 
گنج نمادینش دست یابد. البته کیمیاگر قبل تر به او گفته 
بود که حتی اگر نتوانی به افسانه شخصی ات راه یابی، 
در حال زیستن آن می میری و این بسیار بهتر از مردن 
مانند میلیون ها آدم دیگر است که هرگز نمی دانند افسانه 

شخصی وجود دارد.
کتاب کیمیاگر، کتابی بسیار جذاب و آموزنده است که 
عناصر خیال و واقعی را بهم آمیخته و  با استفاده از جذابیت 
های داستانی اش مخاطب را به شدت تحت تاثیر قرار می 
دهد. کیمیاگر در بیش از 150 کشور دنیا انتشار و به بیش 
از 52 زبان ترجمه شده است. در میان ترجمه های خوب 
این کتاب به فارسی، می توان به ترجمه آرش حجازی و 

حسین نعیمی اشاره کرد.

کتاب کیمیاگر نوشته پائولو کوئلیو

مار شی بافه
A snake in the grass

معادل فارسی: مار خوش خط و خال
کسی که ظاهری خوب و فریبنده اما باطنی زشت و پلید و بدذات دارد.

سالها پیش در یکی از دهکده های هندوستان چوپانی فقیر زندگی می کرد. اسم این چوپان 
حسن بود. حسن هر روز صبح نی خود را بر می داشت و همراه گله و سگ باوفایش از دهکده 

بیرون می رفت.
روزی حسن گله را در دشتی به چرا واداشته بود و خودش روی سنگی نشسته بود و نی می زد. 
در نزدیکی او چاهی بود. کنار آن چاه بوته ای بود. حسن ناگهان دید که بوته تکان می خورد. 
خوب که نگاه کرد، در پشت بوته، ماری را دید که چنبر زده و سرش را باالگرفته است. حسن 

ترسید و خواست که برخیزد و برود.
ولی چشمش به چشم مار افتاد. مار دوستانه حسن را نگاه می کرد. حسن تا آن روز در نگاه 
هیچ حیوانی آن قدر مهربانی و دوستی ندیده بود. نگاه مار حسن را خاطر جمع کرد و او را در 

جای خودش نگاه داشت.
حسن تا آن روز مارهای بسیار دیده بود، ولی ماری که جلو او چنبر زده بود با همه آنها فرق 
داشت. این مار مار بزرگی بود با سری کشیده و چشمانی بسیار زیبا. ولی چیزی که بیشتر از 
همه اینها حسن را به تعجب واداشته بود رنگ پوست مار بود. او هیچ وقت ترکیبی از رنگ سبز و 

قرمز و خاکستری را با این هماهنگی و زیبایی ندیده بود.
حسن بارها شنیده بود، و خودش چندین بار در جمع مارگیران دیده بود که مار چقدر از صدای 
نی خوشش می آید. نی را برداشت و دوباره شروع به نی زدن کرد. همین طور که حسن نی می 
زد، مار آهسته آهسته به جلو می خزید تا برابر حسن رسید. آن وقت نیمی از تنه اش را باال آورد 
و با نوای نی شروع به حر کت دادن سر و بدنش کرد. مدتی حسن نی زد و مار رقصید. کم کم 

غروب شد. حسن برخاست و گله اش را به دهکده باز گردانید. مارهم آهسته به درون چاه رفت. 
این اولین روز دوستی حسن و مار بود.

از آن روز به بعد، حسن هر روز مدتی برای مار نی می زد و مار برای حسن می رقصید. همه مردم 
ده از دوستی حسن و مار خبردار شدند. بعضی از آنها هم خودشان همراه حسن آمدند و رقص 

مار را دیدند. زمان می گذشت و دوستی حسن با مار هر روز بیشتر می شد.
روزی مارگیری به آن دهکده آمد. کار او این بود که مارها را می گرفت. اگر مار قشنگی پیدا می 
کرد، آن را به کسانی که مار را می رقصانند می فروخت. مارگیر مردم راجمع کرد و به آنها گفت: » 
ای مردم، من دشمن دشمنان شما هستم. مار بدترین دشمن آدم است. من این دشمن را می 
گیرم و در بند می کنیم. هر کس که در خانه اش یا در مزرعه اش ماری هست، پیش از آنکه آن 

مار عزیزانش را بزند، او را به من نشان بدهد.«
مارگیر آنقدر از بدی مار گفت تا عاقبت زنی وسط حرفش دوید و گفت: »ای مرد، همه مارها به 
این بدی که تو می گویی نیستند و مثاًل ماری که با حسن دوست است بی آزار است. من آن مار 

را دیده ام و می دانم که با چه محبتی به حسن نگاه می کند.«
مارگیر، وقتی که همه حرفها را شنید و از زیبایی مار باخبر شد، به طرف خانه حسن به راه افتاد. 
آنقدر در جلو خانه حسن ماند تا غروب شد و حسن به خانه بازگشت. مارگیر به او گفت: »ای 
حسن، هیچ کس نمی تواند از مار انتظار وفاداری داشته باشد. این مار هم عاقبت، روزی بی 
وفایی خواهد کرد و تو را خواهد گزید. تو هیچ وقت از نیش او در امان نیستی. بگذار تا دیر نشده 

است آن را اسیر کنم.«
حسن خندید و گفت: من تا امروز تورا نمی شناسم، ولی این مار را مدتی است که می شناسم. 

او از تو وفادارتر است.«
هر چه مارگیر خواست حسن را بترساند بی فایده بود. مارگیر که خیلی دلش می خواست این 
مار قشنگ را بگیرد، ناچار صحبت از پول کرد. به حسن گفت: »اگر به من کمک کنی که مار را 

بگیرم، حاضرم صد سکه به تو بدهم.«
حسن پسر فقیری بود و صد سکه برای او پول زیادی بود. با وجود این، راضی نشد.

در اینجا مارگیر همان فردی است که ظاهر خوب و فریبنده دارد اما باطن زشت و پلیدی دارد
حسن باطن پلید او رو دید و حاضر نشد دوست خودش رو بخاطر سکه بفروشد.

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ضرب المثل های بوشهری

جوغ.  Juq : جوی آب ، جدول
جون سير.  Jun. sir : از جان سیر شدن ، به تنگ آمدن .

ُجهال .  gohal  : جوان ، نوجوان .
ِهسِک ِهسک .  heske. Hask : نفس نفس زدن بعد از دویدن 

و خستگی ورزش .
َهسكو . hasku : گوشت کوب بزرگ چوبی را گویند . 

واژگان  بوشهری

کندر، شیره گیاهی به همین نام است که مزه ای 
گس و تلخ دارد و درمانگران طب سنتی از قدیم آن 
را برای درمان بسیاری بیماری ها مورد استفاده قرار 
می دادند که به سه صورت خوراکی، موضعی و بخور 

مصرف می شده است.
کندر

کندر در اندازه و رنگ های مختلف در بازار موجود 
است و گفته می شود کندر سفید بهتر از دیگر انواع 

آن است.
کندر دارای طبیعتی گرم و خشک است و موجب 
تقویت حافظه می شود. تحقیقات روی کندر نشان 
دوران  در  دارویی  گیاه  این  مصرف  که  است  داده 
قدرت  و  سرعت  و  حافظه  تقویت  در  نیز  بارداری 
یادگیری نوزادان، تأثیرگذار است اما هنوز مطالعات 
کافی درباره اندازه و زمان دقیق استفاده از این گیاه 

دارویی در دوران بارداری انجام نشده است.
خوردن کندر به همراه عسل و مویز - هنگام ناشتا، 

حافظه انسان را تقویت می کند.
آن  دود  که  است  معطر  دارویی  گیاه  یک  کندر 
می تواند مانع از خونریزی بینی شود. کندرهایی که 
هنگام سوختن، دود کمتر و اشتعال بیشتری ایجاد 

می کند، کمتر ناخالصی دارد.
کندر در روايات

و  مفید  گیاهی  کندر  اسالمی  پزشکی  روایات  در 
برخی  در  دارد.  گوناگونی  و خواص  است  باارزش 
و  انبیاء است  برگزیده  آمده است که کندر  روایات 
مریم )ع( از آن کمک می جست و هیچ دودی از دود 
آن زودتر به آسمان باال نمی رود و دودش شیطان را 
می راند و مرض را دفع می کند، بنابراین از آن محروم 

نمانید.
امام رضا علیه السالم درباره اهمیت و ارزش این گیاه 
مفید می فرماید: هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر به 
حرام بودن خمر سخن گفت و این که خدا هر چه 
می خواهد می کند و این که در میراثش کندر وجود 

داشت. 
این گیاه مفید توجه  به  امام رضا علیه السالم هم 
داشته و از آن بهره می بردند. در روایتی معمر بن خالد 
می گوید: حضرت رضا علیه السالم هنگامی که در 
خراسان بودند، وقتی نماز صبح را ادا می کردند، در 
سجاده خود می نشستند تا آن گاه که آفتاب طلوع 
می کرد، بعد برای آن جناب یک کیسه سر بسته که 
در آن تعدادی مسواک قرار داشت حاضر می کردند و 
مسواک می نمودند. بعد از این کار کندر می آوردند و 

آن را مصرف می فرمودند. 
کندر و افزايش ضريب هوشی فرزندان

بین کارشناسان طب سنتی باوری وجود دارد که 
افزایش  باردار موجب  مصرف کندر توسط مادران 
هوش و ضریب هوشی جنین و کودک آینده آن ها 
می شود. حقیقت آن است که روایات اسالمی بر این 
نکته صحه می گذارد، اما طبق تحقیقات پزشکی 
کندر  مصرف  که  باشند  مراقب  باید  باردار  مادران 
بیش از 3 ماه موجب بیش فعالی کودک آن ها شده و 
این مسئله در آینده آن ها را با مشکل روبه رو می کند. 
از این رو برای افزایش میزان هوش و تقویت حافظه 
نوزاد خوردن یک ماه کندر کفایت می کند و این یک 
باید بعد از 4 ماهگی جنین صورت گیرد. در  ماه 
همین راستا است که امام رضا علیه السالم توصیه 
می فرمایند: به زنان حامله کندر بخورانید که اگر 
بچه ی شکمش پسر باشد با قلبی پاک، دانا و شجاع 
متولد شود و اگر دختر باشد، خوش اخالق و زیبا 
می شود و نزد شوهرش نیز سعادتمند و خوشبخت 

می گردد. 
امام علی )علیه السالم( نیز درباره ی خواص کندر 
فرموده اند: جویدن ُکندر دندان ها را محکم و بلغم را 

دفع می کند و بوی َبد دهان را از بین می برد.
کندر و گوارش

کندر ویژگی های دیگری هم دارد، از جمله آنکه برای 
دستگاه گوارش و معده مفید بوده و به هضم غذا 

کمک می کند. دراین باره امام رضا )ع( می فرماید: 
زیاد کندر بخورید و آن را در دهان نگه دارید و خوب 
بجوید. جویدن آن برای من، دوست داشتنی تر است. 
کندر بلغم را از معده می شوید و معده را پاک سازی 
گوارا  را  غذا  و  می گرداند  قوی  را  عقل  و  می کند 

می سازد. 
کندر و تقويت حافظه

تقویت  شده  نقل  کندر  برای  که  خواصی  از  یکی 
دراین باره  است.  یادگیری  توان  افزایش  و  حافظه 
چیز  سه  می فرمایند:  علیه السالم  علی  حضرت 
حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد، قرائت 

قرآن، عسل و کندر. 
در همین زمینه در کتاب فقهی منسوب به امام رضا 
علیه السالم به نقل از امام کاظم علیه السالم آمده 
است: در عسل، درمان هر دردی است، هر کس 
ناشتا یک انگشت از آن را بلیسد، این عسل بلغم را 
پایان می دهد، صفرا را فرومی نشاند، تلخه ی سیاه 
می بخشد  صفا  را  ذهن  می شود،  مانع  را  )زرداب( 
و اگر که همراه با کندر خورده شود، حافظه را نکو 

می سازد.
بخورید؛  کندر  می فرمایند:  نیز  )ص(  اکرم  پیامبر 
زیرا همان طور که انگشت، عرق را از پیشانی پاک 
می کند، کندر هم سوزش قلب را می برد و کمر را 
محکم و عقل را زیاد می کند و ذهن را ذکاوت و چشم 

را جال می بخشد و فراموشی را از میان می برد. 
کندر  خواص  درباره   نیز  )علیه السالم(  علی  امام 
فرموده اند: جویدن ُکندر دندان ها را محکم و بلغم را 

دفع می کند و بوی َبد دهان را از بین می برد..

شیره ی جادویی کندر

درآمدی بر گویش بوشهری

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

شده است . 

زار  بگويی  سيش   ، ميخوا   ، ِکِمشن  حاجی 
می  کند  نمی  اکتفا  بودن  حاجی  به  حاجی: 
خواهد برایش بگویند زایر حاجی . یعنی دوست 
ندارد که وی را با لقب حاجی ...صدا بزنند بلکه 
باید وی را » زایر حاجی«  صدا کنند : کنایه است 

به افراد طمع کار.
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این نوع حلوا با مواد نشاسته ای به نام 
ساگو تهیه می شود. به همین دلیل با 
همین نام خوانده می شود. که ماده 
اولیه این حلوا از فروشگاه های مواد 
می  تهیه  فروشی  خارجی  خوراکی 
گردد. و این حلوا در کشورهای حاشیه 
در  و  دارد  رواج  نیز  فارس  خلیج  ی 
بوشهر نیز به دلیل همجواری جایگاه 

خود را پیدا کرده است. 
مواد الزم: ساگو یا سوگو یک پیمانه؛ 
آب ۵ پیمانه؛ شکر یک پیمانه؛ گالب 
روغن  پیمانه؛  نصف  هل  و  زعفران 

هم به میزان الزم.
اول  مرحله  حلوا:  این  ی  تهیه  طرز 

ابتدا  که  هست  ساگو  سازی  آماده 
پودر ساگو را با دو لیوان آب به مدت 
می  کنار  و  خیسانده  ساعت   ۲۴

گذاریم.
در مرحله دوم نصف شکر را با روغن 
تفت می دهیم تا طالیی رنگ شود که 

حدود ۲۰ دقیقه طول می کشد. 
در مرحله سوم، سوگو را با بقیه آب 
مخلوط کرده و نصف هل و گالب و 
زعفران را با آن مخلوط کرده، و بقیه 
ی شکر را به آن اضافه کرده و حلوا را 
روی حرارت هم زده تا قوام آید. که 
ممکن است چندساعت طول بکشد. 
وقتی به غلضت ماست رسید در یک 
ظرف چرب دیواره دار ریخته، و روی 
و  کرده  تزئین  مغزها  انواع  با  را  آن 

نوش جان می کنیم. 

حلوای ساگو

 

به موجب ماده ١ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 
١3٩4 ، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي 
به دیگري محکوم شود و از اجراي حکم خودداري کند . اموال 
محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن حسب 
مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا مي شود و حسب ماده 
3 همان قانون اگر امکان استیفا محکوم به فراهم  نشود و مالي از 
محکوم علیه بدست نباید محکوم علیه به تقاضاي محکوم له تا زمان 
اجراي حکم یا پذیرفته شدن اعسار او یا جلب رضایت محکوم له 
حبس مي شود. محکوم علیه که موضوع محکومیت وي پرداخت 
مهریه به زوجه مي باشد نیز مشمول حکم قانوني مذکور است. 
پس از صدور حکم به پرداخت مهریه و قطعي شدن راي مزبور و 
صدور إجراییه به درخواست محکوم لها، اجراییه به زوج محکوم 

علیه ابالغ مي شود وي از تاریخ ابالغ اجراییه ظرف ده روز مهلت 
و وظیفه دارد رأسا نسبت به تادیه مهریه اقدام کند، پس از گذشتن 
ده روز مهلت قانوني مزبور، اگر قبال مالي توقیف نشده باشد با 
معرفي اموال محکوم علیه از ناحیه محکوم علها ) زوجه ( اموال 
محکوم علیه جهت اجراي حکم توقیف مي شود و چنانچه زوجه 
نتوانند مالي را معرفي نمایند در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي درخواست بازداشت محکوم علیه  زوج را بنماید 
دادگاه موظف است بدوا با اعزام مأمورین اجراي احکام به اقامتگاه 
و در آدرس دیگري که از شخص محکوم علیه در اختیار دارد بررسي 
الزم را راجع به وجود مال و اموال قابل توقیف به جز میتثنیات دین 
( به عمل آورد . پس از آن و چنانچه به مالي دسترسي خاصي نشود 

نسبت به درخواست ماده 3 مرقوم اتخاذ تصمیم نماید .

حقوقی

آشپزی

حضانتی  است حق  والدین  عهده  به  که 
تقاضای  به  خاصی  شرایط  در  است  ممکن 
از  او،  قیم  یا  طفل  خویشاوندان  و  نزدیکان 

والدین سلب شود.
در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه 
در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی پدر 
است،  او  حضانت  تحت  طفل  که  مادری  و 
در  طفل  اخالقی  تربیت  یا  جسمی  صحت 

معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای 
بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب 
مقتضی دیگری را برای حضانت فرزند اتخاذ 

نماید.
مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت 

باشد عبارتند از:
یک: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛

دو: اشتهار به فساد اخالقی و فحشا؛

سه: ابتال به بیماری روانی به تشخیص پزشکی 
قانونی؛

چهار: سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود 
مانند فساد، فحشا،  به مشاغل ضداخالقی 

تکدی گری، قاچاق؛
پنج: تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

چنانچه مادر در دورانی که حضانت با وی است 
ازدواج نماید و یا اینکه عدم صالحیت او را زوج 
اثبات نماید مواردی که  فوق ذکر شد می تواند 
از مصادیق تغییر حضانت باشد. هر یک از پدر 
یا مادر که مدعی عدم صالحیت طرف مقابل 

است، می تواند دادخواست سلب حضانت را به 
استناد یک یا چند مورد از موارد باال به دادگاه 

ارائه کند.
البته صرف ادعا کافی نیست و باید دالیل قابل 
قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه 
موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا 
انحطاط اخالقی دارنده حضانت بداند؛ مانند 
کار وقت گیری که مانع نگه داری شایسته طفل 
به  یا سهل انگاری و بی توجهی مداوم  باشد، 
سالمت جسمانی یا تربیت اخالقی طفل که 

تشخیص آن با دادگاه است .

کلیات سلب حضانت از والدین
حقوقی

معرفی کتابطب سنتی

مشکالت  از  اگر 
نگاهی  بهتراست  می برید  رنج  زیر 
می خورید  که  موادغذایی  به 
تغییرات  که  این  از  بیندازید؛مسلما 
اندازه  تا چه  رژیم غذایی  در  کوچکی 
می تواند تأثیرات شگفت انگیزی در حل 
باشد؛  داشته  شما  پوستی  مشکالت 
خاطر  به  خواهیدشد.  زده  شگفت 
شبه  یک  تغییرات  این  باشید  داشته 

حاصل نخواهد شد.
»چروک«

به رژیم غذایی خود سبزیجات برگدار. 
آلو  زرد  و  هلو  چون  تازه  های  میوه 
از  غنی  موادغذایی  این  بیفزایید. 
ویتامین Aهستند که می تواند از پیری 
پیشگیری کند و به ترمیم سلول های 

الیه خارجی پوست کمک نماید.
»پوست خشک«

بهترین راه این است که بیش از پیش 
آب بنوشید. این کار به پوست رطوبت 
می بخشد و به غذای خود روغن زیتون 
ماهی  کنسرو  همانند  ماهی  روغن  یا 

اضافه  خوراکی  های  ودانه  ساردین 
کنید.

»پوست زرد «
به رژیم غذایی خود لیمو بیفزایید، لیمو 
روی ساالد، درون آبی که می نوشید، 
مصرف  که  وسبزیجاتی  ماهی  روی 

می کنید. تا پوستتان شفاف شود.
»ناخن های شکننده «

مشکالتی چون ناخن های شکننده یا 
موهای سست می تواند نشان دهنده 
ی نیاز فرد به پروتئین گوشت، مرغ و 
ماهی است. کسانی که انواع گوشت 
به رژیم غذایی  نمی خورند می توانند 
خود سویا یا دیگر پروتئین های گیاهی 

بیفزایند.
»موهای خاکستری«

حفظ  را  موها  ی  رنگدانه  ومس  آهن 
می کنند. بهترین راه برای افزودن آهن 
قرمز  گوشت  مصرف  غذایی  رژیم  به 
است. کسانی که می خواهند از مصرف 
به  باید  کنند  خودداری  قرمز  گوشت 
رژیم غذایی خود تخم مرغ و سبزیجات 

دارای برگ سبز ومیوه اضافه کنند.
»موهای بی روح «

را  کسانی  راحتی  به  توان  می  معمواًل 
که از رژیم غذایی پیروی می کنند را با 
مشاهده ی موهایشان شناخت. دلیل 
امر فقدان چربی در رژیم غذایی  این 

است.
بهتراست چربی های مفید چون روغن 
زیتون وروغن ماهی را به رژیم غذایی 

خود اضافه کنید.

تأثیرات رژیم غذایی درشما 

به کوشش: حسين دريانورد )مدرس آيلتس و مكالمه زبان انگليسی(

به قلم :  اميرحسين  حسين زاده  )ليسانس حقوق( 

گردآورنده :مريم کريم پور

به قلم : دکتر سحر ناصربخت )دکتري حقوق بين الملل (

به کوشش:  عبدالحسين احمدی ريشهری

به قلم :  وجيهه  بای )مربی و کارشناس صنايع غذايی  فنی حرفه ای  استان بوشهر(

به قلم : دکتر فاطمه فخری فخرآبادی )دکترای شيمی(به قلم : استـاد  حميـدرضا  جعفری

درخواست بازداشت محكوم عليه مهريه

من اسمش را می گذارم سال جنگ 
اعصاب آموزشی، شاید دیگری اسمش 
دیگری  تولید محتوا؛  بگذارد سال  را 
بگویید سال پوست اندازی آموزش و 
پرورش و جوانه زدن. دیگری به شوخی 
بهشت  همان  مادرها  ما  گوید  می 
برایمان کافی بود، دیگر شغل انبیا را 
نمی خواستیم. هر کس، ماجرایی که 
در حال پشت سر گذاشتن هستیم را به 
نوعی تعبیر می کند. بسته به حوصله، 
البته  و  دیجیتال  سواد  سال،  و  سن 

امکاناتی که در اختیار داشته. 
رازهایی  ها،  مکش  کش  این  در  اما 
آشکار می شود که باید ثبتشان کرد. 
به قول اهل قلم باید تجربه نگاری کرد. 
فرآیندی علمی و به درد بخور. باید پای 
حرف های مادری نشست که حاال به 
کارهای خانه داری و مشغله هایش، 
شده،  اضافه  هم  ها  بچه  به  تدریس 
سروصدای بیشتر، اصطکاک بیشتر، 
خستگی بیشتر، حتمًا مدیریت قوی 
تری می خواهد و ثابت می کند که ما 

نیاز به مادران قوی تری داریم. 
اما من فکر می کنم، در آینده ای نه 
چندان دور وقتی دوباره دانش آموزان 
خانواده  حتمًا  گردند،  باز  مدرسه  به 
مدرسه  به  گذشته  از  تر  قدردان  ها 
نگاه خواهند کرد. معلمی که چندین 
ساعت شاید نزدیک به 100 نفر دانش 
دهد،  می  قرار  آموزش  تحت  را  آموز 
مشتاقانه و مهربانانه. به دور از تنش و 
درگیری؛ آنها حتمًا به این باور رسیده 
اند که این نگهداری و مراقبت از بچه 
البته  که  بوده؛  بزرگی  هنر  هایشان، 
این موضوع صرف آموزش نبود. گروه 
های سرود، گروه های علمی، بازارچه 
های دانش آموزی و ... آنچه که بچه 
ها در فضای پرورشی مدرسه و کنار 

آموختند  می  هایشان،  همکالسی 
این  شاید  و  شده.  زده  کنار  عماًل 
تلنگری بود برای همه ی آنهایی که 
فقط یک جانبه به نقد مدرسه و نظام 
آموزشی می پرداختند. در این کش 
و قوس، مدرسه و زمینه های رشدش 
شود.  می  نمایان  پیش  از  و  بیش 
مدرسه  بستر  در  فقط  که  اتفاقاتی 
شکل می گرفت. حاال برای بچه ها 
شعار »مدرسه خانه دوم« فقط یک 
از  عمیق  باور  یک  نیست،  شوخی 
حرف  پای  اگر  است.  رفته  دست 
هایشان بنشینیم، حتی دلشان برای 
گچ و تخته ی مدرسه هم تنگ شده 

است.

برگشت به یک باور از دست رفته

به قلم : سهيال ملک محمدی)  فرهيخته فرهنگی (



20٪ اکسیژن زمین توسط جنگل های بارانی آمازون 
تولید می شود

 جو ما تقریبًا از 78 درصد نیتروژن و 21 درصد اکسیژن 
تشکیل شده است و گازهای مختلف دیگری نیز در مقادیر 
کم وجود دارند. اکثر قریب به اتفاق موجودات زنده روی 
زمین برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند و هنگام تنفس 

آن را به دی اکسید کربن تبدیل می کنند.  خوشبختانه، 
گیاهان به طور مداوم از طریق فتوسنتز سطح اکسیژن 
سیاره ما را پر می کنند.  در طی این فرآیند، دی اکسید 
کربن و آب به انرژی تبدیل می شوند و اکسیژن را به عنوان 
با  آمازون  بارانی  آزاد می کنند.  جنگل  محصول جانبی 
مساحت 5.5 میلیون کیلومتر مربع )2.1 میلیون مایل 
مربع(، قسمت قابل توجهی از اکسیژن زمین را چرخه 
می زند و مقادیر زیادی دی اکسید کربن را به طور همزمان 

جذب می کند.
بعضی از فلزات آنقدر واکنش پذیر هستند که در اثر 

تماس با آب منفجر می شوند

 فلزات خاصی وجود دارد: از جمله پتاسیم، سدیم، لیتیوم، 
در  که  هستند  پذیر  واکنش  آنقدر  که  سزیم؛  و  روبیدیوم 
می  دار  لکه  )یا  شوند  می  اکسید  بالفاصله  هوا  معرض 
شوند(.  آنها حتی می توانند هنگام افتادن در آب انفجار 
ایجاد کنند! همه عناصر تالش می کنند تا از نظر شیمیایی 
پایدار باشند. به عبارت دیگر، یک پوسته الکترون بیرونی 
کامل داشته باشند.  برای دستیابی به این هدف، فلزات 
الکترون را از دست می دهند.  فلزات قلیایی فقط یک 
الکترون در پوسته خارجی خود دارند، و آنها را بسیار متمایل 
می کند تا این مسافر ناخواسته را از طریق اتصال به عنصر 
دیگری منتقل کنند.  در نتیجه آنها ترکیباتی با عناصر دیگر 
را به راحتی تشکیل می دهند که به طور مستقل در طبیعت 

وجود ندارند. 
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@daryaaknar  نشریه  دریاکنار

نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(
صدای پرطنین مردم استان بوشهر

به  طور کلی بیمه های زندگی به سه دسته کلی تقسیم 
و  تمام عمر«  »بیمٔه   ، مدت دار«  عمر  »بیمٔه  می شوند؛ 
»بیمٔه مختلط« . در بیمه عمر مدت دار، بیمه گذار حق 
بیمه تعیین شده را برای مدت معینی پرداخت می کند و 
در صورتی که در طی مدت قرارداد، زنده بماند )به شرط 
حیات( یا فوت کند) به شرط فوت(، شرکت بیمه به ذی نفع 
نامه  بیمه  این  می پردازد.  را  مشخصی  مبلغ  نامه  بیمه 
ساده ترین نوع از بیمه های زندگی محسوب می شود. در 
بیمه تمام عمر، مدت بیمه نامه نامحدود است و شرکت بیمه 
متعهد می شود در صورت فوت بیمه گذار در هر زمانی، 
بیمه  حق  بپردازد.  آن  ذی نفعان  به  را  بیمه نامه  سرمایه 
پرداختی برای استفاده از بیمه تمام عمر به طور متوسط 
۵۰ درصد از بیمه مدت دار بیشتر است. بیمٔه مختلط، 
صورت کامل تری از بیمه های زندگی است که طی آن اگر 
بیمه شده در طی مدت قرارداد فوت کند، سرمایه فوت 
بیمه نامه به عالوه اصل و سود حاصل از ذخایر بیمه نامه 
به ذی نفع پرداخت می شود. اما اگر در طول مدت قرارداد 
فوت اتفاق نیفتد، اصل و سود حاصل از ذخایر بیمه نامه 

پرداخت می شود.
شرکت های بیمه برای سپرده ها یا پرداخت حق بیمه 
مشتریان خود سودی در نظر می گیرند که در این مطلب 
به میزان سود بیمه عمر پاسارگاد که به اندوخته های بیمه 

شدگان خود اختصاص می دهد را خواهیم پرداخت.
سود بیمه عمر پاسارگاد:

میزان سودی که برای اندوخته مشتریان در نظر گرفته 
می شود مهمترین عاملی است که باعث می شود، بیشتر 
مردم راغب شوند تا در این شرکت سرمایه گذاری کنند و با 
آسوده خاطر بیشتری به عقد قرارداد بیمه می پردازند.می 
خواهیم بدانیم چقدر قرار است به دارایی های ما اضافه 
شود. طبیعتا هر چقدر سود بیمه عمر پاسارگاد بیشتر 
باشد رضایت بیشتری از مشتریان خود دریافت خواهد 

کرد.
هدف اصلی بیمه عمر ایجاد صندوق پس انداز قابل توجه، 

در زمانی که به قول معروف وقت مبادا است و زمانی که 
دیگر نای کار کردن را ندارین و حاال نوبت به شرکت بیمه 
کننده می رسد تا شما را طبق قرارداد یک عمر ساپورت 

مالی کند.
پوشش های مهم بيمه عمر پاسارگاد:

در پاسخ به اعتماد مشتریان خود این شرکت پوشش هایی 
را جهت رفاه حال مردم عزیز ارائه می دهد که معروفترین 

آنها به شرح زیر می باشد.
_پوشش فوت بر اثر حادثه

_پوشش بیماری های خاص
_پوشش بازنشستگی و از کار افتادگی

_پوشش نقص عضو
_ پوشش پرداخت هزینه های حوادث

_پوشش معافیت از عوارض
_پوشش آتش سوزی

شما می توانید توضیحات تکمیلی این پوشش ها را در 
اینجا مطالعه فرمائید.

نکته : یکی از ویژگی های خوب بیمه عمر پاسارگاد دارا 
بودن پوشش آتش سوزی به طور اتوماتیک و بدون عقد 
قرار داد جدا است. در صورتی که در شرکت های بیمه 
دیگر باید به صورت جداگانه این پوشش را درخواست 

نمائید.
انواع سود های بيمه عمر پاسارگاد

سودهای این شرکت را می توان به دو دسته تقسیم بندی 
کرد.

_سود تضمینی بیمه عمر
_سود مشارکت منافع بیمه عمر

سود تضمينی بيمه عمر:
میزان  حداقل  که  است  شرکت  این  سود  دسته  اولین   
سودی می باشد که به صورت تضمینی شده و ۱۰۰% از 
شرکت بیمه دریافت می کنید. معموال میزان سودی در 
نظر گرفته می شود در شرکت های بیمه مشترک و یکسان 
خواهد بود و مقادیر آن در دو سال شروع قرارداد بیمه عمر 
۱۶ % و دو ساله دوم ۱۳% و ما بقی سال های قرارداد ۱۰ 

% می باشد.
سود تضمينی مشارکت:

سود مشارکت منافع بیمه عمر : دومین دسته سود این 
شرکت تلقی می شود، سود این دسته به این صورت می 
باشد که شرکت بیمه عمر پاسارگاد با استفاده از پرداختی 
حق بیمه مشتریان خود در شرکت ها و عمران پروژه ها 
سرمایه گذاری می کنند و سود حاصله را با بیمه شدگان 
تقسیم  را  دارند  امر  این  در  سهمی  که  کسانی  و  خود 
می نمایند. میزان درصد سودی که از این مشارکت باید به 

بیمه شدگان تعلق بگیرد ۸۵ % خواهد بود.
با بررسی کردن میزان سودهای پرداختی در سال های 
اخیر آنان بهتر می توان در انتخاب شرکت بیمه توجه کرد و 

راهنمای خوبی محسوب می شود.
از امتيارات صندوق های بيمه عمر:

برداشت وجه موجود در صندوق در هر زمان
پرداخت سود ۱۶ % بدون شرط

امکان افزایش دادن پوشش های بیمه ای خود.
هنر بیمه های عمر و آتیه در آن است که  پول های خرد و 
ناچیزی که عمال قابلیت هیچگونه سرمایه گذاری ندارند را 
جمع آوری و سرمایه گذاری می نماید و به سود دهی می 
رساند و با استفاده از اثر سود مرکب تبدیل به پشتوانه آینده 

و ذخیره ای برای دوران طالیی زندگی می کند.
آينده فرزاندان ما، حال امروز ماست، پس با نگاهی به 

امروز برای فردايی بهتر تصميمات درستی بگيريم.

در سال ۱۳۴۷ نعلبندان با نمایش )به نام حالج( جایزه ی 
دوم نمایشنامه نویسی را برده بود. جایزه ی اول را بیژن مفید 
با )شهر قصه( و جایزه ی سوم را نویدی به خاطر )سگی 
در خرمن جا( برده بودند. سال ۱۳۴۸ که کارگاه نمایش 
به وجود آمد ریاست کارگاه نمایش را بیژن صفاری داشت 
که اکنون در پاریس زندگی می کند. اولین کارگردان های 
بودند. کارگاه  و شهرو خردمند  انور  ایرج  نمایش  کارگاه 
نمایش هم در چهار راه یوسف آباد بود. در اواخر دهه ی 
چهل و پنجاه سعید سلطان پور و ناصر رحمانی نژاد انجمن 
تئاتر بدون  تاسیس کردند و هدفشان کار  را  ایران  تئاتر 
پشتوانه ی دولتی بود. تا بهمن ۱۳۵۷ جز نمایش هایی 
که به وسیله ی گروه های دانشگاهی و دولتی تصویب و 
آماده ی اجرا می شدند گروه های مستقل کمتر ممکن 
بود که اجرای نمایش به وسیله ی آنها با ممنوعیت اداره ی 
ممیزی، اداره ی نگارش و عامالنشان روبه رو نشود . در 
سال های نخست انقالب اسالمی تئاتر نیز همچون دیگر 
فعالیت های هنری به خاطر شرایط سیاسی، اجتماعی آن 

روزها دچار تغییرات شد و به دلیل عدم برنامه های مشخص 
با رکود همراه بود. در این سال ها هنرمندان حرفه ای تئاتر 
یا راهی سینما و تلوزیون شدند یا این کار را به کلی کنار 
گذاشتند. چند نفر نیز تن به مهاجرت دادند با این همه در 
سال ۱۳۵۸ در مجموع ۲۳ نمایش در تهران به صحنه رفت. 
در سال بعد نیز ۱۹ نمایش و در سال ۶۰ نیز ۱۶ نمایش در 

تاالر های تهران به اجرا رفت.    

 
از سال ۶۱ با روی کار آمدن مسئوالن جدید و سیاست 
گذاری های مرکز هنرهای نمایشی تولیدات تئاتری رو به 
افزایش گذاشت و با برگزاری جشنواره های مختلف تئاتری 

آمار تولیدات باال رفت.    
جشنواره های سراسری تئاتر فجر که در این سال نخستین 
دوره ی فعالیت خود را آغاز کرد در طول ۲۵ دوره برگزاری 
هم اکنون نه تنها به عنوان مهم ترین رویداد نمایشی ایران 
در سال های پس از انقالب که اصلی ترین معیار برای 
ارزیابی تئاتر ایران به شمار می آید جشنواره ی تئاتر فجر در 
پنج سال نخست بیشتر به اجرای نمایش هایی با مضامین 
انقالب و جنگ و بازتاب مسائل اجتماعی آن روزها محدود 
بود. اما در سال های بعد به تدریج موضوعات دیگری نیز 
وارد نمایشنامه ها شد و تئاتر کودک، تئاتر خیابانی و نمایش 
های سنتی و بومی نیز در صحنه ها به اجرا درآمد. سال ۶۸ 
را می توان سال شکوفایی تئاتر ایران در سال های پس از 
انقالب به شمار آورد. در این سال ۶۸ نمایش در تهران به 
صحنه رفت. هشتمین جشنواره ی سراسری تئاتر فجر از 

۱۲ تا ۲۲ بهمن با اجرای ۲۴ نمایش در تهران برگزار شد.

تاریخچه تئاتر بیمه عمر سودی ماندگار و همراهی همیشگی 

برای  الزم  های  قابليت  و  معيارها 
انتخاب اعضای کارگروهی:

الف. رهبری شخصی:
دارای  باید  گروه  اعضای  از  یک  هر   
استانداردهای باالیی از لحاظ خصوصیات 

اخالقی باشند.
متعهد  خود،  تعهدات  به  و  باشند  پیرو   

باشند.
 برای انجام کار بدون دستور و خواهش 

پیشگام باشند.
ب. پيوستگی و انسجام تيمی:

و  هنجارها  از  اطاعت  و  بودن  پایبند   
استانداردهای گروهی.

بر  گروهی  کار  اهداف  دانستن  مقدم 
اهداف شخصی.

 ارائه ی تصویری مثبت و موثر از گروه به 
بقیه بخش های سیستم.

پ. کارگروهی:
 هر یک از اعضای کارگروه، باید به دیگر 
و  مهارت ها  بتوانند  تا  کند  کمک  اعضا 

دانش الزم را یاد بگیرند .
انجام  باید  کارگروه،  اعضای  از  یک  هر   
کارها  از  ای  منصفانه  و  عادالنه  سهم 

)فعالیت های گروه( را متعهد شود.
 هر یک از اعضای کارگروه باید کارهای 
اعضا هماهنگ  دیگر  کارهای  با  را  خود 

کند.
ت. حضور موثر در جلسات:

 هر یک از اعضای کارگروه ،باید تالش کند 
تا در تمامی جلسات حضور یابد و به موقع 

نیز وارد جلسه شود .
 هر یک از اعضای کارگروه باید با آمادگی 
مباحث  در  و  شود  جلسات  وارد  قبلی 

شرکت کند.
در  ،باید  کارگروه  اعضای  از  یک  هر   

جلسات ،بر دستور جلسه تمرکز کند.
ث. حل مبتكرانه مساله:

ارتباط  در  کارگروه،  اعضای  از  یک  هر   
با دانش، روش ها و فناوری های خود؛ 
اعضا را در جریان قرار دهد و سیر این گونه 

پیشرفت ها را به اطالع دیگران برساند .
هر یک از اعضای کارگروه، باید دیگر اعضا 
زیر  را  موجود  وضعیت  تا  کند  تشویق  را 

سوال ببرند.
ج. شنیدن موثر )خوب گوش دادن(:

با دقت  هر یک از اعضای کارگروه ،باید 
به گفته های دیگر اعضا گوش فرا دهد و 

حرف آنان را قطع نکند.
 هر یک از اعضا ،هنگامی که به گفته های 
دیگران گوش می دهد، باید برای بررسی 
میزان درک و فهم خود، سواالتی را مطرح 

کند.
چ. گفت و گو و صحبت کردن :

بدون  ،باید  کارگروه  اعضای  از  یک  هر   
یا تحریکات احساسی  و  خجالت، ترس 

،صحبت کند.
و  عقاید  منطق  و  دلیل  باید  عضو  هر   
نظریات خود را به طور دقیق توضیح دهد.
 هر عضو باید برای تغییر دادن منطقی 

عقیده و نظر خود، تمایل نشان دهد.
ح. حل تعارض:

  هر عضو هنگامی که با نظریات و عقاید 
دیگر اعضای کارگروه ،مخالف است، باید 
عدم موافقت خود را به طور واضح و روشن 

بیان کند .
 هر عضو به هنگام بیان عدم موافقت خود 
،باید اداب حضور در جمع را کاماًل رعایت 

کند .
 هر عضو هنگامی که با هم تیمی خود 
ی  درباره  ،باید  می کند  پیدا  مشکل 
زمینه های توافق و راه های ممکن رسیدن 

به آن بحث کند.

در يک کارگروه موفق، رهبر شايسته 
بايد دارای خصوصيات زير باشد:

۱. آگاه بودن از نیازهای مربوط به وظایف 
گروه و افراد .

با  متناسب  رهبری  سبک  در  تغییر   .۲
موقعیت.

۳. آگاه بودن از نقاط ضعف و قوت گروه .
۴. تشویق کارگروه به مشارکت در مواقع 

مناسب و ضروری.
۵. دارای مهارت در ایجاد ارتباط .

منظور  به  کارگروهی  در  تعهد  ایجاد   .۶
دستیابی به اهداف مورد نظر .

۷. حمایت کننده .
۸. مشارکت در موفقیت گروه.

۹. تشویق و توجه به عقاید و پیشنهادهای 
کارگروه .

افراد  ی  همه  اینکه  از  اطمینان   .۱۰
می رود،  انتظار  آنان  از  آنچه  از  کارگروه 

مطلع باشند.
۱۱. تشویق در ایجاد روحیه ی مثبت در 

کارگروه .
۱۲. نه تنها رهبر کارگروه باشد ،بلکه خود 

را عضوی از گروه تلقی کند .
۱۳. قبول مسئولیت های خود.

۱۴. اخذ احترام از کارگروه به وسیله ارائه 
الگوی مثبت رفتاری و اخالقی از خود.

 اعضای موثر گروه بايد :
 با یکدیگر و به ویژه در ارتباط با بازخورد ها، 

صادق باشند.

 اطالعات را با یکدیگر تقسیم کنند.
 به عقاید دیگران احترام بگذارند حتی اگر 

با آنان موافق نباشند.
 درباره ی آنچه احساس می کنند صادق 

باشند.
 در تمام فعالیت ها شرکت کنند.

 آماده ی چالش یا عقایدی باشند که با آن 
موافق نیستند .

 از تغییر به عنوان یک فرصت، استقبال 
کنند.

هر انسانی جدا از زندگی شخصی خود 
مختلف  گروه های  و  جامعه  با  نوعی  به 
اجتماعی نیز تعامل دارد .بنابراین به جز 
هویت فردی که برآمده از شخصیت و نوع 
تربیت اوست ، دارای هویت جمعی نیز 
می باشد .هویت جمعی می تواند در یک 
گروه کوچک شکل بگیرد و یا در کل جهان 
متبلور شود. اما آنچه مشخص است ،اینکه 
جمعی،  احساس  و  هویت  وجود  بدون 
هیچ جامعه ای دارای ثبات و پیشرفت به 
سمت آینده نخواهد بود. امروزه سازمان ها 
و گروه های مختلف برای بقا و ادامه حیات 
خود ،نیازمند آن هستند که فعالیت های 
خود را بر مبنای کارهای گروهی )تیمی( 
قرار دهند. از سوی دیگر، این گونه سازمان 
ها و گروه ها باید از توان ،دانش ،مهارت و 
تخصص تمامی افراد خود استفاده نمایند 
تا بلکه از این طریق بتواند مشکالت خود 
را حل کنند و تصمیماتی مناسب اتخاذ 
نمایند .الزمه ی این کار نیز بالطبع تقویت 
اصول اساسی ))کار گروهی (( و شناخت 
تا  است  آن  ،احتمالی،  معایب  و  منافع 
و استوار  ترتیب گام هایی اصولی  بدین 
در راستای بهسازی کار گروهی )تیمی( 
برداشته شود. و حتما باید گروه و تشکالت 
خصوصی خوب شناخته شوند و تعریفی 
به  بتوانیم  تا  باشیم   آن داشته  از  روشن 
 NGO یا یاانجمن  از حزب  بهترین وجه 

خود بهره مند شویم:
 تعريف گروه :

گروه عبارت است از مجموعه افرادی که 
مشترک  اهدافی  به  دستیابی  جهت  در 
میل  به  و  می پردازند  همکاری  به  هم  با 
تا  را  خود  انرژی  و  توانایی  تمام  خود، 
دستیابی کامل به اهداف گروه یا تیم به 

کار می گیرند.
گروهی((  ))میان  و  گروهی((  پویایی   ((
طی چند دهه ی اخیر از اهمیت ویژه ای 
برخوردار شده است. این اهمیت از عالقه 
ای همه جانبه به فرایندهای گروهی ناشی 
می شود، در همه مواقع، افراد به شناخت 

گروه ها ابراز عالقه می کنند و این عالقه 
که  می گیرد  نشأت  امر  این  از  احتمااًل 
ها  در گروه  را  بسیاری  اوقات  ما  همگی 
این است که  واقعیت   . سپری می کنیم 
جامعه از دانش و معرفت مربوط به گروه 
جامعه  توانمندی  و  نیست  نیاز  ،بی  ها 
همانا در گرو حسن عمل گروه های متعدد 
تشکیل دهنده ی آن است .ارزنده ترین 
منابع جامعه ،گروه هایی از افراد هستند 
آموزشگاه ها،  ،مجامع،  خانه ها  در  که 
ارگان ها  دیگر  و  ،سازمان ها  مساجد 
و  موفقیت  شک،  .بی  اند  آمده  هم  گرد 
پیشرفت جامعه بدون تالش های پیگیر 
تشکیل  کوچک  های  گروه  مجدانه  و 
این  بر  نمی شود.  حاصل  آن  ی  دهنده 
و معرفت در  امروزه کسب دانش  اساس 
خصوص پویایی گروهی و میان گروهی 
،چنین اهمیت شایانی پیدا کرده است.
در  مهارت  اهمیت  به  کوتاه  بیان  این  با 
خواه  تشکل  یک  ی  اداره  و  تشکیل 
و  باشد خواه حزب و خواه شورا  انجمن 
چه خصوصی باشد و چه نیمه خصوصی 

پی بردیم . 
این مهارت هم به مهارت های فردی افراد 
تشکیل دهنده ی آن بر می گردد و هم 
در  ، هم مهارت  به مهارت های جمعی 
است  نظر  مورد  تشکل  در  زندگی کردن 
و هم مهارت های فنی و حرفه ای مورد 
نظر است که در تشکالت مورد نیاز است 
و اینست که مهارت های نظری و عملی با 
کانون ها و گروه ها رابطه مستحکمی دارند 
، هر چه مهارت ها قوی تر ، تشکالت و 
حتما    ، بالعکس  و   ، تر   دوام  با  احزاب 
و  ماهر  نیروهای  ،دارای  قوی  تشکالت 

کاردانی هستند .
ارتقا  به  زمانی  تشکلی  هر  و  گروه  ولی 
و  »بخشندگی  مهارت  که  رسید  خواهد 
دهنده  تشکیل  افراد  «در  کریمی  خوی 
ی آن به عنوان یک اصل جاری باشد و 
افراد هم به راحتی دیگران بیندیشند و هم 
معتقد به استفاده از تجربیات پیران و هم 

دانش جوانان توأمان باشند :
-گر ، کان فضایلی و گر دریایی/بی راحت 

خلق، باد می پیمایی
-ور با همه عیب ها ، کریم آسایی/عیبت 

هنرست و زشتیت زیبایی
-ز تدبیر پیر کهن بر مگرد /که کار آزموده 

بود ، سالخورد
-در آرند بنیاد رویین ز پای/جوانان به 

نیروی و پیران به رای)سعدی(
پایان

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

استان بوشهر میزبان خیل عظیم صنایع 
نفت و گاز است و نقش بسیار مهمی در 
و  ثروت  خلق  درآمدزایی،  تولید،  حوزه 
خدمات  از  ولی  دارد  ملی  خالص  تولید 
صنعت ازجمله در بخش بهداشت ودرمان 

و ... بی بهره است
سال ها است که از عسلویه به عنوان پایتخت 
انرژی و اقتصادی کشور یاد می شود این 
نام گذاری هم به علت وجود صنایع بزرگ 
نفت و گاز در این منطقه است، تأسیسات 
عظیم پارس جنوبی و تولید بیش از نیمی از 
گاز کشور که بخشی از آن در داخل مصرف 
و بخشی از آن نیز صادر می شود یکی از 

ظرفیت های استان بوشهر است           
نفت  درصد   ۹۰ از  بیش  صادرات 
از  و  بوشهر  استان  طریق  از  کشور 
نفتی  پایانه های  و  خارگ  جزیره  مسیر 
است،  مستقر  جزیره  این  در  که  ایران 
می شود.                                                                                         انجام  نفت  صادرات  عملیات 
مختلف  نقاط  در  پتروشیمی  صنایع 
استان و خصوصًا در شهرستان عسلویه 
تولیدات  بیش ترین  و  است  مستقرشده 
پتروشیمی  محصوالت  صادرات  و 

است.                                                                               بوشهر  استان  به  مربوط  کشور 
این ها تنها بخشی از ظرفیت های نفت و 
گاز و پتروشیمی در استان بوشهر است، 
ظرفیت هایی که بیش از آنکه برای مردم 
استان بوشهر مفید باشند، سود و منفعت 
آن ها به مردم کل کشور می رسد، این در 
شرکت های  پیرامون  محیط  است  حالی 
نفت و گاز توسعه چندانی نداشته است.                                                                                                               
بوشهر  استان  مردم  ذهن  که  سؤاالتی 
که  است  این  کرده  مشغول  خود  به  را 
مسئول کیست و چه کسی باید جوابگو 
باشد؟ در کنار این صنعت عظیم گازی، 
وجود  منطقه  مردم  شأن  در  بیمارستانی 
استان  مردم  سالمتی  کی  تا  و  ندارد 
شود؟                                                                                                                                        تلقی  کم ارزش  باید  بوشهر 
مسئولیت های اجتماعی در همه جهان و 
برای همه صنایع اصلی پذیرفتنی است ولی 
گویا در ایران و خصوصًا در استان بوشهر 
این موضوع موردتوجه قرار نگرفته است و 
تاکنون به خوبی پاسخی داده نشده است.                                                  
شایسته ای  میزبان  بوشهر  استان  مردم 
پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  صنایع  برای 
بوده اند ولی عایدی استان بوشهر از این 

و  است  بوده  آن ها  آلودگی  تنها  صنایع 
جوانانی که در کنار این صنایع داد بیکاری 
سر می دهند.                                                

کشور  مختلف  نقاط  در  نفت  صنعت 
بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی 
متعدد و متنوعی را بنا نهاده است و در این 
زمینه خدمات ارزنده ای را ارائه می کند ولی 
در استان بوشهر خبری از این کارها نیست.                                                  
مجهز  بیمارستان  چندین  نفت  صنعت 
شهرهای  در  اراک،  اصفهان،  تهران،  در 
بندرعباس،  خوزستان،  استان  مختلف 
کرمانشاه  و  شیراز  ساری،  رشت،  تبریز، 
یک  بوشهر  استان  در  درصورتی که  دارد 
بیمارستان آن هم در جم دارد که جوابگوی 
کارکنان  به  کامل  به صورت  ارائه خدمات 
شرکت های تابعه خود هم نیست.                                                                            
گازی  منابع  که  درجاهایی  نفت  وزارت 
می کند  دایر  بیمارستان  ندارد  نفتی  و 
ولی در قطب انرژی ایران به فکر ساخت 

بیمارستان تخصصی مجهز نیست 
بی شک یکی از عوامل اصلی آن نتیجه 
عدم مطالبه گری مردم استان و مدیریت 

غیر بومی در استان می باشد. 

استان های شمالی  در  مثال:  عنوان  به 
بومی  کارکنان  نسبت  به  که  زمانی  شما 
و غیر بومی نگاهی بیندازید متوجه می 
شوید که باالی ٩0% کارکنان آن ها بومی 
به  هستند  بومی  غیر  هم  تعدادی  اگر  و 
دلیل نداشتن نیرو تراز اول در آن زمینه از 
استان مربوطه می باشد و آن ١0% نیرو 
هم عمدتا برای کارهای خدماتی استفاده 
اصلی  و  مدیریتی  های  نیرو  و  شود  می 
کامال بومی استخدام می گردند. ولی در 
تاسف  عرض  با  امروزه  عزیزمان  بوشهر 
باال  مسوالن  و  مدیران  اکثر  گفت  باید 
دستی از شهرهای بزرگ تهران،اصفهان، 
شیراز، تبریز و... بر سرکار هستند و سهمیه  
دیپلم  نیروهای  برای  اکثرا  استان  بومی 
کجا  به  باشد.  می  خدماتی  های  نیرو  و 
گوش  به  را  خود  صدای  و  زد  فریاد  باید 
مسولین رساند. امروزه بسیاری  دانشجو 
التحصیل رشته های ارشد و دکتر  فارغ 
مهندسی شیمی در استان وجود دارند از 
دانشگاه های بزرگ و دولتی و توان علمی 

باال که در استان مورد بی مهری هستند.
» به امید آن روز که شهرم را همشهریان 
وضعیت  این  از  خود  دلسوز  و  نخبه 

نجات دهند.«

همانطور که همه آحاد مردم عزیز ایران 
استحضاردارند، از حدود یک سال پیش 
بصورت  و  فراوان  شدت  با  کرونا  ویروس 
فراگیر در جهان شیوع پیدا کرد و فعالیت 
سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  های 
تحت  را  تفریحی  و  ورزشی  فرهنگی، 
الشعاع خود قرار داد و باعث تغییرالگوی 
زندگی همه اقشارمردم در جهان گردیده 
و  نموده  بیماری  دچار  را  تعدادزیادی  و 
سمت  به  درمان  و  مداوا  جهت  را  مردم 

بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز درمانی 
سوق داده و شرایط سخت و طاقت فرسائی 

را برای کادر درمان بوجود آورده است.
در حال حاضر مجموعه کادر درمانی اعم 
پزشکی،  علوم  دانشگاه های  رؤسای  از 
رؤسای بیمارستان ها، پزشکان، پرستاران، 
کادر اداری و خدماتی مراکز بهداشتی و 
قراوالن  پیش  و  سربازان  بعنوان  درمانی 
و  فداکاری  ایثار،  خود  از  سالمت  جبهه 
گذشت را به نمایش گذاشته اند و تعداد 

مدافع  شهدای  بعنوان  آنان  از  زیادی 
راه مقدس  این  در  را  سالمت جان خود 
تقدیم نموده اند و دیگر همکاران نیز ادامه 
دهنده این وظیفه مهم  وخطیر بوده و تا پای 
جان خدمت رسانی به مردم را سرلوحه کار 
خود قرار داده اند و همچنان در این ماراتن 
پایان ناپذیر دفاع از سالمت کوشا و فعال 

هستند.
در اینجا جا دارد همه مردم ایران به پاس 
کادر  مجموعه  های  ایثارگری  و  زحمات 
فرود  تعظیم  آنان سر  احترام  به  و  درمان 
آورده ومورد لطف و محبت خود قرارداده و 

سالمتی و توفیق روز افزون آنها را از خداوند 
متعال درخواست نمایند.

همچنین عالوه بر موارد فوق الذکر و در 
کنار همه تشویق های معنوی برای این 
مجموعه دلسوز و فداکارمی بایست بودجه 
های  تشویق  عنوان  تحت  جداگانه  ای 
مادی نیز در الیحه بودجه سال آینده در نظر 
گرفته و نگاه ویژه ای توسط دولت و مجلس 
به حقوق این کارکنان زحمت کش داشته 
باشند تا از لحاظ مادی و هم معنوی مورد 

تشویق و تقدیر قرار گیرند.
بهمن ماه ۹۹

محرومیت قطب انرژی کشور

کادرِ درمان در جبهه ایثار و فداکاری فعالیت می کنند

مطالبه گری

مدافعان سالمت

با توجه مطالب قيد شده  در شماره قبل 
در خصوص قانون  جديد  چک، در اين  
يادداشت مطالبی پيرامون محدوديت و 
محروميت های در نظر گرفته شده بيان 

خواهد شد؛  
 طبق تبصره دوم ماده 2١ مکررقانون چک، 
پس از گذشت دو سال از اجرایی شدن قانون 
جدید چک، تسویه چك صرفا در سامانه 
تاریخ  و  تسویه چك )چکاوك( طبق مبلغ 
درج شده در سامانه و در وجه مالك نهایی 
از سامانه صیاد(  استعالم  براساس   ( چك 
انجام خواهد شد و بدیهی است چك هایی 
که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده 
تبع   به  نبوده  قانون  این  مشمول  باشند، 
قانون صدور چك برخوردار نمی  ازمزایای 
از پرداخت وجه  بانك ها مکلفند  باشند و 

اینگونه چک ها  آنها خودداری نمایند.
بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، برای 
هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید 
مسلما«الزمه  و  شود  می  گرفته  نظر  در  و 
رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع 
بر این  قضائی، وجود کد رهگیری بوده و 
قانون جدید  اجرایی  اقدامات  پیرو  اساس 
چک، موضوع صدور کد رهگیری، یکی از 
عواملی است که به سرعت توسط بانک ها، 

به مورد اجرا گذاشته شده است .
گردآوری و تدوین مفاد قانون جدید چک با 
حضور و مشارکت حداکثری دستگاه های 
مختلف اجرایی و کارشناسی صورت گرفته تا 
قانون مذکور بدین طریق کمترین ابهام و ایراد 
را داشته باشد؛ ضمن اینکه ابتکار این قانون 
برای ایجاد چک های الکترونیکی در آینده 
نیز از جمله نقاط قوت این قانون و از منظر 
دیتا و آی تی به آن نگاهی ویژه شده است؛ 
چرا که، در این قانون، چک الکترونیکی به 

رسمیت، شناخته شده و مقررات الزم برای 
چک های الکترونیکی نیز تعریف گردیده که 

در مراحل آینده به مرور اجرا خواهد شد.
تمامی  گردیده،  مقرر  جدید  قانون  در 
اطالعات  سامانه  در  برگشتی  چک های 
شده  فوری  ثبت  مرکزی،  بانک  یکپارچه 
ابالغ  بانک ها  تمام  به  و ظرف ۲۴ ساعت 
اند   گردد؛ همچنین بانک ها موظف شده 
حساب  از  چک،  مبلغ  کسری  اندازه  به 
صادرکننده، مسدود و شبکه بانکی از افتتاح 
حساب جدید، ارائه تسهیالت بانکی و صدور 
خودداری   نیز  ریالی  یا  ارزی  ضمانت نامه 
نموده که مسلما« این اعمال محدودیت، به 
پیشگیری از صدور چک های برگشتی بعدی 
منتهی خواهد شد. در مرحله اول پرداخت 
وجه چک از محل وجوه کلیه حساب ها و 
هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر 
عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری 
مبلغ چک نیز برای صاحبان چک برگشتی  
در نظر گرفته شده است که پس از تعیین 
تکلیف نسبت به رفع انسداد این حساب ها 

اقدام می شود.
همانطور که در یادداشت قبل بیان شد بر 
اساس قانون جدید چک به صادرکننده چک 
برگشتی از زمان صدور اجرائیه به مدت ۱۰ روز 
برای پرداخت مطالبات مهلت داده می شود 
که در صورت نقد نشدن چک، محدودیت ها 
و محرومیت های شدیدی در سامانه صیاد 
اعمال خواهد شد من جمله وجوه تمامی 
حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ 
متعلق به صادرکننده چک به میزان کسری 
چک، در شبکه بانکی مسدود خواهد شد و 
همچنین پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی 
یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی برای 
صادرکننده چک برگشتی ممنوع و از افتتاح 

هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید 
وگشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی محروم 
می گردد. در این قانون مقرر گردیده است 
در صورت نقد نشدن چک در مهلت قانونی 
) از زمان صدور اجرائیه به مدت ۱۰ روز برای 
پرداخت مطالبات مهلت داده می شود که 
در صورت نقد نشدن چک، محدودیت ها و 
محرومیت های سامانه صیاد اعمال خواهد 
شد ( با صادرکننده چک برگشتی از طریق 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

برخورد شود.
و  پیشین  روند  اصالح  منظور  به  واقع  در 
قانون  ابزار،  این  از  استفاده  سازی  بهینه 
اصالح قانون صدور چک، پنج محدودیت و 
محرومیت شدیدی را برای افرادی که نتوانند 
وجه چک صادره را تامین نمایند، اعمال کرده 

است:
صدور  و  حساب  گونه  هر  افتتاح  عدم 
کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هر گونه 
تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های 
اعتبار  گشایش  عدم  نیز  و  ریالی  یا  ارزی 
این  از  ای  نمونه  ریالی  یا  ارزی  اسنادی 

محرومیت هاست.
که  است  کرده  تاکید  صراحت  به  قانون 
ارائه  با ممنوعیت  دارندگان چک برگشتی 
روبرو  صیاد  سامانه  در  جدید  چک  دسته 

خواهند شد.
بر اساس ماده 2١ مکرر قانون جدید چک، 
بانك مرکزی مکلف شده ظرف مدت دو سال 
پس از الزم االجراءشدن این قانون ترتیبی 
اتخاذ نماید که در مورد اشخاص معسر از 
پرداخت محکوم به یا اشخاصی که  دارای 
چك برگشتی  بوده اما رفع سوءاثر ننموده اند، 
و همچنین اشخاص ورشکسته، از دریافت و 
یا  صدور چك جدید در سامانه صیاد وحتی  

استفاده از چك موردی، جلوگیری نماید.
حال سوال اینجاست که در صورت صدور 
کشور،  بزرگ  های  بنگاه  برگشتی  چک 
قانون جدید چک برای کمک به این بنگاه 
ها چه پیش بینی نموده است؟  زیرا اگر این 
واحدها چک برگشتی داشته باشند، با توجه 
به  محدودیت ها و محرومیت های در نظر 
گرفته شده قانونی، نیروی کار خود را از دست 
خواهند داد، که در این صورت در چارچوب 
دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران رسیده 
است و به منظور مماشات با اینگونه بنگاه ها  
و جلوگیری از بن بست اقتصادی و آسیب 
قشر کارگر و کارفرما، با موافقت شورای تأمین 
استان، اجرای محدویت ها به جز مسدودی 
وجوه حساب ها برای مدت یک سال به تعویق 

خواهد افتاد.
یکی از دالیل اصالح قانون چک، افزایش 
تعداد چک های برگشتی و زیان های ناشی 
از آن در فضای کسب و کار کشور را می توان 
برشمرد. همچنین از تکالیف بانک مرکزی 
استعالم  امکان  سازی  فراهم  به  توان  می 
آخرین وضعیت صادر کننده چك که شامل 
اطالعاتی همچون سقف اعتبار مجاز صادر 
کننده، سابقه چك برگشتی در سه سال اخیر 
و میزان تعهدات چك های تسویه نشده را،  
برای کسانی که قصد دریافت چك را دارند، 
اشاره کرد. بر اساس قانون جدید که اکنون  
نیز در حال اجرا می باشد  می توان از صدور 
چک به طور سیستمی و از طریق سامانه 
صیاد نام برد. بنابراین در سامانه صیاد بانک 
شامل  صالحیت  فاقد  افراد  برای  مرکزی  
کسانی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده 
دارند و یا افرادی که دارای محکومیت قضایی 
هستند دسته چک جدید صادر نخواهد کرد.

برای افرادی که دارای محکومیت قضایی می باشند، دسته چک جدید صادر نخواهد شد
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