
انقالب اسالمی را باید سرآغاز تحوالت بزرگ و بنیادین 
و جهان غیراسالم  ایران، منطقه، جهان اسالم  در 
امام  حضرت  اسالمی  انقالب  کبیر  رهبر  دانست. 
چون  عناوینی  با  اسالمی  انقالب  از  )ره(  خمینی 
کلمات  همین  و  کرده  یاد  نور  انفجار  و  قرن  معجزه 
برای توصیف عظمت و بزرگی انقالب اسالمی کفایت 
اسالمی  انقالب  پیروزی  زمان  از  هرچه  کند.  می 
موضوع  به  پرداختن  اهمیت  شود،  گرفته  فاصله 
تبیین  اهمیت  و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  
دستاوردها و پیشرفت های جمهوری اسالمی بیشتر 

می شود.
 یکی از اهداف راهبردی دشمنان در جنگ نرم علیه انقالب 
و جمهوری اسالمی، ایجاد ناامیدی   در جامعه به ویژه در 
نسل جوان نسبت به آینده، از طریق سیاه نمایی، بزرگ 
کردن مشکالت و یا کم ارزش جلوه دادن دستاوردهای 

انقالب و ناکارآمد نشان دادن نظام دینی است.
چرا باید به مسیر علمی که انقالب اسالمی در طول  

43 سال  پیموده است افتخار کرد؟
اولین نکته ای که باید به آن توجه داشت دستیابی کشور به 
یک جامعه علمی بزرگ پس از 4 دهه حیات  پربرکت انقالب 
اسالمی است. حقیقتی که شایسته ملتی بزرگ  با پیشینه 
تاریخی و فرهنگی ملت ایران است اما متاسفانه ما در طول 
حکومت قاجار و به خصوص پهلوی از آن محروم بودیم، 
در حالی که تمام  دنیا  به سمت پویایی علمی حرکت می 
کرد و پیشرفت های شگرف علمی در جهان بروز پیدا کرده 
بودند ولی کشور ما ازاین قافله فاصله داشت. وقوع انقالب 
اسالمی با تمام کاستی ها و مشکالتی مانند جنگ، نفوذ، 
محاصره اقتصادی وغیره که به اجبار قدرت های غربی با 
آن روبه رو شد، خوشبختانه تا امروز باعث شده که بخشی 
از این فاصله جبران شود. این دستاورد کمی نیست و واقعا 

می توان به آن بالید و افتخار کرد.  
جایگاه و موقعیت جامعه دانشگاهی  ایران در آستانه 
ورود به دهه پنجم حیات خود و پویایی علمی در ایران 
تا چه اندازه محقق شده است و نقاط ضعف حرکت 

علمی کشور چه هستند؟
جامعه علمی ما امروز بالغ بر 80 هزار عضو هیئت علمی، 
تعداد زیادی دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی است. 
انقالب  علمی  قوت  نقاط  از  یکی  افراد  همین  وجود  و 
اسالمی است. نقطه ضعف، جامعه علمی کشور مدیریت 
غیرتخصصی است. متأسفانه مدیران ما ازاین ظرفیت بزرگ 
برای یک پیشرفت جهشی استفاده  نمی کنند. برخی از 
شرایط و قوانین غیر ضروری خواسته یا ناخواسته سبب 
ایجاد اختالل و توقف های مقطعی در این حرکت بزرگ 
می شوند. با اتکا به همین جامعه علمی است که امروز 
می توانیم  بخش اعظم وابستگی ها ی موجود به خارج 
از مرز ها را قطع کنیم. متخصصان ایرانی در داخل کشور 
توان تولید و رفع نیازهای ضروری کشور را دارند. اگر برخی 
از کاالها در داخل کشور تولید نمی شوند به دلیل نبود 
علم آن نیست، بلکه بیشتر جنبه اقتصادی دارد. تصور 
مدیران این است که واردات از تولید برخی از کاالها به 
صرفه تر است. چنانچه روزی این مسیر بسته شود و نگاه 
مسئولین  به سمت داخل مرزها بچرخد، شاهد خواهند 
بود که از منظر علمی هیچ محدودیتی برای رفع بسیاری 

از احتیاجات ضروری کشور وجود ندارد، البته تحقق این 
اراده زحمت دارد و ممکن است که رسیدن به یک کیفیت 
کاالیی از یک کشور خاص، در زمانی کوتاه محقق نشود و 
نیاز به ممارست بیشتری داشته باشد اما عرض این است 
که مسیر دستیابی به این هدف راه سختی نیست و فتح آن 

برای جامعه علمی ایران ممکن است.
برخی از مصادیق پیشرفت های ایران در حوزه هوش 

مصنوعی
ایران اسالمی امروز در تمام عرصه های هوش مصنوعی 
حرف هایی برای گفتن دارد. شرکت های بزرگی در این 
حوزه هستند و محصوالت خوبی را روانه بازار کرده اند. 
ما تقریبا در حوزه هوش مصنوعی خودکفا هستیم، برای 
مثال در حوزه بینایی، ماشین و انواع دوربین های کنترل 
ترافیک در شهر یا ابزارآالت کنترل کیفیت در کارخانه ها 
که توسط دانشمندان داخلی طراحی شده اند و آن دسته 
که هنوز بومی سازی نشده هم به راحتی قابل پیاده سازی 
البته آنچه که امروز بومی سازی نشده بیشتر  هستند. 

وابسته به اقتصاد بوده و توان علمی این کار وجود دارد.
 چشم انداز علمی ایران با توجه به وضعیت جاری 

کشور
 چشم انداز علمی کشور برمبنای سند چشم انداز افق 
انقالب اسالمی در 1404 تدوین می شود که بر اساس 
آن قرار است ایران اسالمی، جایگاه علمی اول منطقه را 
داشته و برای سایر ملت ها الهام بخش باشد، اهدافی که 
تا حد زیادی از نظر کمی محقق شده اند اما در ایران باید 
در جست و جوی موقعیت های فراتر از این سطح باشیم. 

 ایران با نقطه ای که از دیدگاه قرآنی در مسیر علم باید 
راه  نقشه  ما هنوز  که  دارد چرا  زیادی  فاصله  کند،  فتح 
دقیق خود را نیز تعریف نکرده ایم. در گام اول، یک نقشه 
راه باید تعریف شود، سپس برای آن برنامه ریزی کنیم که 
محقق شود، بنابراین آینده ایران اسالمی بسیار روشن 
برای  رهبری  معظم  مقام  که  گام دومی  براساس  است. 
آینده انقالب اسالمی ترسیم کردند و تأکید ایشان در بند 
اول این سند مسائل علمی و پژوهشی بوده، مسئله ای 
که نشان اراده نظام جمهوری اسالمی برای تحقق آرمان 
های بلند علمی دارد ولی تحقق این آرمان ها در بازه زمانی 
کوتاه مستلزم ترسیم نقشه علمی کشور بر اساس دیدگاه 
قرآنی است. ما برای تحقق این آرمان امکانات را داریم، 
اما اراده کافی نداریم. متأسفانه گروهی بدنبال استحاله 
جمهوری اسالمی هستند برای همین به این آرمان ها 
که  دارند  دوست  ها  آن  دهند،  نمی  نشان  خوش  روی 
جمهوری اسالمی از کارکرد اصلی خود بازمانده و جزئی از 
نظام سلطه جهانی باشد که در اصطالح به آن )) نرمالیزه 

کردن(( می گویند.

جایگاه و موقعیت ایران  اسالمی درآستانه پیروزی انقالب اسالمی

مدیریت تربیت، آموزش و پژوهش پایگاه دریایی بوشهر

بیمه عمر و آتیه 
فرزندان؛ تکیه گاه 

امروز

4

قصه سوری و گوشی تاچ

نکاتی کاربردی در مورد سفته 

معرفی آثار هنری ایوب یوسف نژاد

 انواع سبک های نمایشی در تئاتر 

2

4

2

4

به نام مقام متعال 
یکی از مواردی که زرین تیم و عناصر وابسته 
به ایشان در دستور کار دارند، بوجود آوردن 
انحصارطلبی برای اعضا تیم در عرصه های 
مختلف و مانع تراشی برای دیگران )حتی 

به شرط توانمندی( می باشد.
توانایی القای انحصار طلبی و عادی سازی شرایط برای جلوگیری 
و مانع شدن از پیشرفت جمعی در راستای نگرش های خاص از 
عمده وظایف زرین تیم بوده که سهم به سزایی در داد و ستدهای 
نا مشروع از سرشاخه های کالن دارند، بواقع ایجاد فرآیندی 
با این حجم پیچیدگی در قالب فعالیت های سازمان یافته در 
پشتوانه باال بردن کیفیت اجرایی طرح ها و جلوگیری از صرف 
هزینه های زائد، از عهده افراد معمولی با وظایف حقیر بر نمی 
آید، بلکه مسئول کالن با نفوذ گسترده می تواند نسبت به بنیان 
گذاری زرین تیم اقدام نموده و نیرنگ زادگانی در َمسنِد امور 
قرار دهد که تامین منافع فعلی را انجام دهند و الگوی ترسیمی 
را اجرا نمایند تا زمانی که شرایط مساعد جهت حضور مسئول 

کالن مهیا گردد.
تنها نکته ای که همواره می توان به آن اشاره کرد، ماهیِت نیرنگ 
زادگاِن زرین تیم است که بواسطه جاه طلبی و عدم اطمینان 
متقابل با واقعیت وجودی خود بیگانه گشته و کنار زدن هم تیمی 

ها را برای بدست آوردن منَصب به کار می گیرند.

انحصار طلبی در زرین تیم
سخن مدیر مسئول

سردبیر نشریه دریاکنار در پی مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف الزام دولتی ها به انتشار آگهی در مطبوعات مطرح کرد:

شوخی شوخی، با مطبـوعات هم شوخی
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بهره برداری از ۵ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان بوشهر

عبدالله جامعی ملی پوش بوشهری 
به عنوان رئیس هیات ژیمناستیک 

این استان انتخاب شد.
هیات  انتخابات  مجمع  در 
ژیمناستیک استان بوشهر، از میان 
و  برقک  محمود  جامعی،  عبدالله 
 ۱۲ با  جامعی  یاسرصفوی،  سید 
رای به مدت ۴ سال به عنوان رئیس 

هیات انتخاب شد.
در  ژیمناستیک  فدراسیون  دبیر 
با  جامعی  گفت:  مجمع،  این 
کسب نشان برنز رشته خرک حلقه 
سال  در  ژاپن  آسیایی  مسابقات 
تاریخ  نشان  نخستین   ،۲۰۱۵
فدراسیون ژیمناستیک کشورمان را 

به دست آورد.
بعد  افزود:  هاشمی  حمیدرضا 
رشته  ورزشکاران  نشان،  این  از 

نشان    ۱۱ کنون  تا  ژیمناستیک 
رنگارنگ در مسابقات آسیایی و بین 

المللی کسب کرده اند.
او ادامه داد: استان بوشهر در این 
رشته مستعد است اما به پشتوانه 
افزاری  سخت  امکانات  سازی، 
شکوفایی  برای  انسانی  نیروی  و 

استعداد های ورزشی نیاز دارد.

دبیر فدراسیون ژیمناستیک عنوان 
الزم  زمینه  فدراسیون  این  کرد: 
مشارکت  با  استعدادیابی  برای  را 
و  کرده  فراهم  پرورش  و  آموزش 
ژیمناستیک  انجمن  رئیس  اکنون 
وزارت آموزش و پروش عضو هیات 

رئیسه این فدراسیون است.
هاشمی بیان کرد: سومین پایگاه 

مدرسه قهرمانی این رشته به زودی 
به همت فدراسیون ژیمناستیک راه 

اندازی می شود.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بوشهر نیز با اشاره به نگاه ویژه این 
اداره کل به ژیمناستیک، افزود: دو 
سالن اختصاصی این رشته پایه، در 
شهر های بوشهر و برازجان در حال 

ساخت است.
احمد بهروزیان فرد بر فعال شدن 
و  استان  در  ژیمناستیک  رشته 
و  مربی گری  کالس های  برگزاری 

داوری تاکید کرد.
او بیان کرد:به علت شیوع و یروس 
کرونا، این رشته هنوز فعالیت خود را 
در استان بوشهر از سر نگرفته است 
با  مبارزه  ستاد  مجوز  با  امیدوارم  و 
کرونا ژیمناستیک دوباره در بوشهر 

فعال شود.

تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  طرح  پنج 
 ۱۰۴۱ گذاری  سرمایه  با  کشاورزی 
بهره  به  بوشهر  استان  در  ریال  میلیارد 

برداری رسید.
سازمان  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر 
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این 
آبزیان،  خوراک  کارخانه  شامل  طرح ها 
صفر  زیر  سردخانه  و  خرما  بندی  بسته 
نگهداری  جهت  درجه  صفر  باالی  و 
آبزیان(  و  )خرما  کشاورزی  محصوالت 
تا ۳ سال  بین ۲  آن ها  اجرای  که  است 

طول کشیده است.
طرح ها  این  افزود:  پور  قلی  مصطفی 

در  نفر   ۱۳۶ برای  شغل  ایجاد  با 
بوشهر،  دشتستان،  شهرستان های 
تنگستان، گناوه و دیلم افتتاح شده است.

وی گفت: با افتتاح و بهره برداری از این 
روستاییان  برای  اشتغال  زمینه  طرح ها 
بیش از پیش فراهم می شودو باعث ایجاد 

ارزش افزوده در کشاورزی می شود.
قلی پور افزود: طرح های صنایع تبدیلی 
و  حمایت  نیازمند  کشاورزی  تکمیلی  و 
قیمت  ارزان  تسهیالت  یارانه  تخصیص 
بانکی و پشتیبانی و معافیت های بیمه ای 
و مالیاتی بیشتر سایر دستگاه های دولتی 
مرتبط برای رسیدن به اهداف خود است.
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  بوشهر با اشاره 
به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای 
این  گفت:  استان  صنعتی  واحدهای  تولید  رونق 

تسهیالت به واحدهای صنعتی  پرداخت شده است.
سید حسین حسینی، با بیان اینکه تکمیل واحدهای 
صنعتی باالی 60 درصد در اولویت برنامه ها قرار دارد 
اظهار داشت: تکمیل واحدهای صنعتی نیمه تمام، 
تامین نقدینگی صنایع و احیاء واحدهای راکد در 

اولویت برنامه ها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه چند واحد صنعتی راکد استان بوشهر 
در 10 ماه امسال به چرخه تولید بازگشتند تصریح 
نتوانسته اند  از واحدهای صنعتی که   کرد: برخی 
تجهیزات و امکانات خود را به روز و خطوط تولید را 
بازسازی و احیاء کنند سبب خروج آنها از چرخه تولید 
شد که با حمایت های ویژه امسال تاکنون 22 واحد 
صنعتی راکد، فعال شدند و به چرخه تولید بازگشتند.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
را  صنعتی  واحدهای  نیاز  مورد  نقدینگی  پرداخت 
مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مهمترین مشکالت 
واحدهای صنعتی تامین اعتبار به خصوص سرمایه 
در گردش، یا تامین مالی برای سرمایه های ثابت و 
نوسازی خطوط تولید بود که مشکل برخی از این 

واحدهای راکد و تعطیل حل شده است.
حسینی، با بیان اینکه در مجموع 20 شهرک و ناحیه 
استان  در  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  فعال  صنعتی 
واحد   593 اکنون  هم  گفت:  است  فعال  بوشهر 
صنعتی و تولیدی به استثنای صنایع نفت و گاز در 

استان بوشهر فعال است.

جایزه ویژه »عباس ریاضی کرمانی« به 
دکتر علی باقری بردی از دانشگاه خلیج 
فارس و دکتر اکرم الیاس پور اهدا شد

همزمان با افتتاحیه کنفرانس ساالنه ریاضی ایران در 
دانشگاه کاشان، روز دوشنبه مورخ 27 بهمن ماه سال 
1399 »جایزه ویژه عباس ریاضی کرمانی«، به دکتر علی 
باقری بردی عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس و 
دکتر اکرم الیاس پور دانش آموخته این دانشگاه اهدا شد.

این جایزه به منظور ارائه بهترین مقاله در  پنجاهمین 
برگزار  شیراز  دانشگاه  در  که  کشور  ریاضی  کنفرانس 

گردید، به این دو محقق اهدا می شود.
سابقه ترین  با  و  معتبرترین  از  ایران  ریاضی  کنفرانس 
همایش های علمی بین  المللی کشور است، که همه ساله 
در یکی از مراکز مهم دانشگاهی برگزار می شود و صدها 
مقاله علمی درگرایش های مختلف علوم ریاضی توسط 
اعضای هیات علمی ایرانی و خارجی و نیز دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی در این همایش ارائه می شود.

300میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی برای رونق تولید در 
استان بوشهر پرداخت شد

مهران سلطانی نژاد 
مدیر مسئول

سالم....امروز مطلبی را خواندم و مرا به عالمی از 
فکر فرو برد،آن جمله این بود که با آرامشم اعتماد 

پشه را جلب کردم و بعد کشتمش!
به عقیده ی بنده این رفتار در عمق زشت و در ظاهر 

ساده،همان دورویی ما آدم هاست.
همه ی ما می دانیم یا حداقل شعار می دهیم که 
یکی از زشت ترین صفات شخصیتی دورویی است 
چون صفاتی چون غیبت،دروغ،تهمت و....نیز به 
دنبال همین دورویی می آیند.ولی شاید در یک روز 
و در برخورد با آدم های مختلف بارها و بارها از آن 
استفاده می کنیم و آیا واقعا عذاب وجدان این رفتار 
ما را به دار نمی کشد و یا آنقدر غرق در آن شده ایم 

که در طبیعت ما این صفت فرومایه جا خوش کرده 
است.

واقعا چرا وقتی همه ی ما می گوییم زشت ترین کلمه 
دورویی است و بیایید یک رنگ باشیم باز دورنگی جز 

شخصیتمان است؟!
پر  این جهان  که  گوید  زیبا می  باب  این  در  فروغ 
است از صدای پای مردمی که همچنان که تو را می 

بوسند،در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
دوستان عزیزم ما به دنیا آمده ایم که در این فرصت 
داده شده لذت بردن را تجربه کنیم و خوب زندگی 

کنیم،بباییم برای هم نقش بازی نکنیم.
خوشبختی بدست آوردن پول و مقام آن هم با دورویی 

،یکی از خطرناک ترین حاالتی است که ما تجربه می 
کنیم چون در این حال خوبمان که قطعا چون عمر 
گل های بهار کوتاه است،دل هایی شکسته و حق 

هایی پایمال شده است .
موال علی می فرماید:آدم های دورو،رویشان پاکیزه 

است و دلشان بیمار.
بیایید به هم کمک کنیم که حال دلمان خوب باشد 
و راست و حقیقت را تجربه کنیم حتی اگر زشت 
باشد ولی جرات کنیم و شرط سعادت را در یکرنگی 
ببینیم و این بزک تهوع انگیز دورویی و دوپهلویی را 
از چهره ی رخ خود بزداییم و با آب فراوان بشوییم تا 
آدم های دور و برمان نسبت به همه چیز و همه کس 
بدگمان نشوند و این جمله که که هیچ کس تو را به 
خاطر خودت نمی خواهد،حتما یه منفعتی براش 

داری؛مصداق واقعی زندگی امروزمان نباشد.
خالصه که از دورویی دوری کنیم،جای دوری نمی رود.

زشت ترین کلمه
گفتار هفته؛ 

به قلم:  الهام قائدی )فرهیخته فرهنگی(

ملی پوش بوشهری، رئیس هیات ژیمناستیک استان شد

آگهی دولتی

الزام دولتی ها به انتشار آگهی در مطبوعات

امید آن می رود  
حذف  مصوبه 
ها  دولتی  الزام 
آگهی  انتشار  به 
در مطبوعات یک 
انتخاباتی  شوخی 

باشد
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34 صدای پرطنین مردم استان بوشهر

صعود و ورود گردشگر 
به کوه بیرمی )خاییز-

تنگستان(  ممنوع 
می باشد 

علی جهاندار :
)فعال عرصه رسانه و مطبوعات(

احداث آب شیرین کن 
از مهم ترین راه حل 

های مقابله با کمبود آب 
استان می باشد

عبدالباقی صداقت :
)روزنامه نگار و فعال اجتماعی(:

حمید عباسی:
)کارشناس و مشاور بیمه های 

عمر و تامین آتیه پاسارگاد (



ــه هســت و مناظــر طبیعــی منطقــه چایپــاره هســتند.  ــا همــان واقــع گرایان ــه ســبک رئالیســم ی ــوم ب ــر روی ب ــا تکنیــک رنــگ روغــن ب تابلــو هــای نقاشــی ب

روزتان مبارک؛ زمینیان پرافتخار 
بنویسم به نام پدر یا که نه حیدر کرار امیرم مومن 

شدم به تو ...
امیری که زرهش را فروخت برای ازدواج با افتخار 

فخر زنان عالم 
پدر همیشه در اوج قدرت زیستن بود مثل موالیش 

..در جبهه حق علیه باطل بود 
جای  به  هایش  مدال  تمام  داشت  غرور  قدر  آن 
گردنش در وجودش سرتاسر بدنش جا خوش کرده 

اند 
غنیمت جنگیش جانبازی در راه اعتالی وطن و 

دینش بود 
دستش را تنها در دست محمد زمانش گذاشت و 

ایمان آورد 
را در سرزمین خشک جنوب جا  آب  پدر قمقمه 

گذاشت تا به یاد سردار لب تشنگان باشد 

پدر آن قدر درد کشیده به سان 
فقط  کنان  سجده  و  سجاد 

خدایش را شکر کرد 
تابلویی  است  زنده  شهید  پدر 
گرانقدر که دوست دارد به روی 
اما وصیت  نباشد  هیچ دیواری 

نامه اش را نوشته با پرچم سه رنگ کشورش دوباره 
کفن  اربابش  داند  می  گرچه  برگردد  خاکش  به 

نداشت اما صحنش همیشه دلش را گرم می کند.
در  را  آثارش  پاست.  بدون  پوتین های  یادگار  پدر 
جایی چاپ و نشر نداده و فقط سجاده ای که قبله 

گاهش هست و اشکهای نماز شبش.
به پدر اعال  اما  نیامده  پدر در کعبه خدایی بدنیا 
افتخار می کند که بیمارستانش و زادگاهش خانه 

خدا بود.
روز پدر روز علی اعالست.

 تارا شهنام 

چادر خاکی تو رخت عزای روزگار بود
و آهت مرثیه ماندگار قرنها ماتم

مأمنی بود برای قلب های بی پناه
گوشه اش عجیب می گریست

و به شیون آراسته میشد
چشمانت سکوت را بیداد می کرد

خدا در میان لبهایت ذکر میشد و نجوا می خواند
آرام آرام انتظار وصال به ابدیت ریشه می دواند در وجود 

معنویت
جنگ ناعادالنه ای بود میان صبوریت و جور زمانه

حجم کدام بغض در چشمان معصومت پنهان کرده 
بودی

که باران شرم داشت از باریدن
زانو  به  را  بودی که صبر  آمده  گویا 

درآوری
با کدام غمت آسمان ناله سر داد

بی سر دیدن حسین 
مسموم شدن حسن

اسارت زینب
یا درد و دل های علی با چاه 

نشسته ای به روح پرخراش دردها 
و می نوازی با طراوت معنا

تو را به جدال کشتند و به جهان آفریدند
نگار توان

غم و غمخانه
میبرم بار دگر یاد تو را خانه خود

طوطیم نای غمی را ببرد النه خود

همه آفاق مرا غم  به بغل گیرد دوست
غم من مست شود بر در میخانه خود

پرسشی دارم ازین حال پریشان چه کنم؟
ماند این پرس و پاسخ به کاشانه خود

منزلم گشت و خراب همه ویران دانی؟
میرسد منزلم اکنون به ویرانه خود

منم وخواب پریشان ازین حال  خراب
شیوه رندانگی آموخت از افسانه خود

هوش ازین عقل ببردست دل مجنونم
دل مجنون رهی  داده به دیوانه خود

همه جانم که گرفتار همین درد شدست
توکجایی که رود درد به غمخانه خود

دیگر نه گلی روید ازین حال و هوا
دست من گیر ببر سمت به گلخانه خود

من غریبم تو غریبانه نخوان حال دلم را
که چه کردی شده عارف زبیگانه خود

وحید حسین زاده 
)تخلص عارف قره ضیاءالدینی (

و اینک 
این وامانده ی ِبی قایق ِدریا ناآشنا

هوس شنا کردن در دریای چشمانت را دارد

و چشمانت چه عمق ترسناکی برای یک نابلد دریا دارد
اما چه جای ترس و خیال

وقتی به غریق نجات بودن عشقت ایمان هست
چه باک از دریا زدگی

وقتی که تو ناخدا 
و چه بیم از گم گشتگی

وقتی که تو پیامبر آب هایی 
مرا تا عمیق ترین نقطه ی عشق خود ببر

و سپس به سان غریقی رها کن 
که تا ابد در آن عمق آبی عشق 

رها و آزاد 
غوطه ور باشم

به سان دریا برده ای که با حجم آب یکی می شود
مرا با خود یکی کن 

مرا در عشق خود مستحیل گردان
و واقعیت مرا به حقیقت وجودت نزدیک کن

تا به سان روحی واحد در اجسام متفرق یکی شویم
و هر دو به سرچشمه ی آبی عشق متصل گردیم.

مهدیه پورعلی

قصه ِی خیِس اندوهم 
در این حصاِر سنگی 
فرجاِم اردیبهشت را 

فریاد می زند ...
وقتی اشکهایم، پشِت تاریکِی شب

یخ می زند!
و من دلتنگ تو 

در بطن چشم هایت 
به انتها نگاه می کنم

تا شاید 
تاخیر را جایگزیِن اجبار کنی

در این روزهایی که 
من هنوز در ُبهِت کوِچ توام 

و با قدم های لرزان 
ناممکن را 

انتظار می کشم 
در حبِس دیوارهایی 

که از درد هایم کوتاهترند 
اعظم بلوری

آیینه وار
خودم را

در تو دیدم
اما

سکوت پنجره
آواز گنجشک ها

و صدای لوالی دِراتاقم
پیغام رفتنت را دادند

هرروز پشت پنجره
با گیسوانی رها در باد

و چشمانی که
در کوچه ی بن بست قدم می زند

تا تو را پیدا کند
و سرشار از عطر بودنت شود

وقتی کسی نبود
جز ظلمت شب

و من و آیینه بی تاب انتظارت
به ناگاه

انگار
ضربان قلبم

ضرب آهنگ تورا نت به نت
وبا شتاب به تنم می زند

و چه قدر زیبا
از نکاح من و لبخند

وقتی به تنهایی متولد می شود
و انتظار

هنوز نفس می کشد
مهنازپژوهی

دلنوشته 

 در شماره قبل به اصل مرکزیت در پیالتس و اهمیت آن در 
وضعیت بدنی صحیح اشاره شد. در این شماره نیز به یکی 
دیگر از مهم ترین اصول پیالتس که اصل تنفس است پرداخته 
می شود. تنفس صحیح در پیالتس اهمیت ویژه ای دارد، به 
طوری که اگر در هنگام انجام حرکات پیالتس تنفس صحیح 
صورت نگیرد حرکات از کیفیت الزم برخوردار نخواهند بود 
و درنتیجه ما را به اهداف پیالتس نخواهد رساند.  تنفس در 
وضعیت  یا  پوسچر  به  حرکت  ریتم   ایجاد  بر  عالوه  پیالتس 
صحیح بدن نیز کمک می کند. با ذکر یک  مثال اهمیت این 
موضوع را بیشتر بیان می کنم. اگر بدن) یا، با دید جزئی تر 
مرکز بدن( را به عنوان یک ماشین در نظر بگیریم، تنفس را 
می توان به عنوان  سوخت اصلی این ماشین در نظر گرفت، 
به طوری که اگر تنفس صحیح نداشته باشیم سوخت الزم 
برای حرکت را نیز نخواهیم داشت. همچنین تنفس را می توان 
مانند یک ریسمان در نظر گرفت که در کلیه اصول پیالتس که 
در شماره قبل به آن ها اشاره شد، جریان دارد و در واقع آنها را 
به یکدیگر متصل می کند. ژوزف پیالتس در کتاب بازگشت به 
زندگی از طریق کنترولوژی می گوید: تنفس سست و بی رمق، 
ریه ها را به معنای واقعی به گورستان و حتی پناهگاهی ایده آل 
برای رشد و تکثیر میکروب های مضر تبدیل خواهد کرد. تنفس 
در پیالتس به صورت جانبی یا بین دنده ای انجام  می شود، 
یعنی تمرکز بر بازشدن جانبی قفسه سینه و گسترش دنده 
ها در طول دم و استفاده از این شیوه باعث افزایش ظرفیت 
ریه و عملکرد تنفسی می شود. در شماره قبل اشاره شد که 
در هنگام دم عضله گنبدی شکل دیافراگم منقبض شده و به 
پایین می رود، برای ورود هوا به درون ریه ها و افزایش حجم ریه 
ها. در بازدم عضله ی دیافراگم به سمت باال حرکت می کند. 

در این مرحله عضالت شکم  برای کمک به عضله دیافراگم و 
خروج هوا از ریه ها بیشتر منقبض می شوند. در طول بازدم 
باید احساس کنید شکمتان به داخل می رود. در اینجا می 
توان اشاره ای داشت به عضله عرضی شکمی و نقش آن در 
ثبات تنه که در  دم فعال می شود و در بازدم  با قدرت به کار برده 
می شود. همچنین در بازدم  عضالت کف لگن نیز برای افزایش 
فشار درون شکمی بیشتر فعال می شوند، به همان روشی 
که در شماره قبل توضیح داده شد. همان طور که می دانید 
عمل دم از طریق بینی و عمل بازدم از طریق دهان انجام  می 
شود. سعی کنید در هنگام دم شانه های خود را شل نگه دارید 
و همچنین در بازدم نفس خود را مانند یک  آه عمیق یا مانند 
خروج باد از بادکنک از طریق دهان  خارج کنید و از ایجاد تنش 
در عضالت گردن خودداری کنید. برای کمک به تمرکز بر این  
ناحیه، صاف بنشینید یا بایستید و یک شال یا باند کشی را دور 
قسمت پایینی قفسه سینه خود بپیچانید و در جلو ضربدری 
قرار دهید. انتهای مخالف هر طرف شال را بگیرید و به آرامی 
آن را بکشید تا محکم شود)رابینسون، ۲۰۰۹(. در واقع با این 

روش به راحتی متوجه تنفس جانبی در پیالتس می شوید به 
طوری که در عمل دم با افزایش حجم ریه ها و باز شدن جانبی 
قفسه ی سینه مشاهده می کنید که کش یا شال تنگ می 
شود و همین طور در عمل بازدم  مشاهده می کنید که کش 
یا شال آزاد می شود. در BASI پیالتس، الگوهای پایه تنفس 
به این گونه است که هنگام بازدم ستون  مهره ها خم می شود و 
در هنگام دم، ستون  مهره ها باز می شود. در تمریناتی که نمی 
توانیم به طور مشخص ستون مهره ها را خم و یا باز کنیم، الگوی 
تنفس، بازدم در زمان فشار حرکت است)سامانتاوود،۲۰۱۹(. 
به طور مثال در حرکت دراز و نشست در هنگام بلند کردن سر 
و کتف ها از روی زمین)فلکشن یا خم کردن قسمت فوقانی 
پشت( عمل بازدم را انجام می دهیم . یا در حرکت شنا که خم 
شدن یا باز شدن ستون مهره ها را نداریم در هنگام پایین رفتن  
دم و در هنگام باال آمدن که حرکت سخت تر می شود بازدم را 
انجام می دهیم. کالم پایانی، همان طور که در ابتدای متن نیز 
اشاره شد پیالتس به تنفس صحیح اهمیت زیادی می دهد. 
پیالتس بر روی تنفس صحیح تمرکز دارد و این  اجازه را به ما می 
دهد تا عضالت کلیدی مرکز بدن را فعال سازیم. تنفس جانبی 
برای حفظ انقباض شکم از طریق چرخه ی تنفس استفاده 
می شود و از جمله ی فواید آن: اکسیژن رسانی خون و تغذیه 
بدن در سطح سلولی، خارج کردن سموم از بدن، بهبود گردش 
خون، آرام کردن ذهن و بدن، تقویت کردن  تمرکز و فراهم  کردن 
ریتم برای حرکت)سامانتا وود، ۲۰۱۹(. پس با توجه به مطالب 
ارائه شده، به خوبی می توان از این شیوه ی تمرینی برای 
افزایش ظرفیت ریوی و تنفسی بهره برد، به ویژه در این ایام 
کرونایی. ان شاء الله در چاپ بعدی به کاربرد این رشته ورزشی 
و استفاده از تمرینات آن جهت تقویت عضالت بخش مرکزی، 
با توجه به الگوی حرکتی سایر رشته های ورزشی و همچنین 

نیاز تخصصی آنها در رشته مورد نظر خود اشاره خواهد شد.

موضوع: اصل تنفس و اهمیت آن در پیالتس 

مقصد
گه گاهی خاطرات، 

از کوچه پس کوچه ذهنم عبور می کنند. 
می بینم راه هایی که طی شد ولی به بیراهه بود. 

و چه مسیرهایی که سرانجامش مقصد بود. 
دیدم درابتدای راه جوانانی،  

که وقت برگشت پیر شده بودند. 
چه بسیار دویدن هایی که گویی ایستاده دیدم. 

چه بسیار غصه هایی که قصه ای بیش نبود. 
یافتم گنجینه ای باارزش را،

با گرفتن درس هایی از گذشته.
حال، راه های پیش رو را آسان می بینم، 

از سختی ها و شکست های گذشته
درس هایی یافتم،  

که برایم آسان نمود پیمودن راه ناهموار را

سیده فاطمه آزمون

 

بچه غولی از تجمع ظروف یکبار مصرف متولد شد، به 
محض بیرون آمدن از دهانه رحم دره، با صدایی که شبیه 
شکسته وفشرده شدن ظروف یک بار مصرف در هم بود 
شروع به ور زدن کرد. صدایی جیغ مانند ممتد که پرده 
گوش انسان ها تحمل شنیدنش را نداشت، هر بار که 
غول بازیافتی دهان باز می کرد تا نعره جدیدی بکشد 
ونفسی عمیقی بیرون دهد بویی مانند بوی سیر پخته 
ترکیب با بوی جوراب، زیربغل وفاضالب تا شهر می رسید 
و بزرگترهای کنجکاو که به ابر کوه نزدیک شده بودند را 
بی هوش می کرد، غولک دستش را دراز کرد و یکی از 
دوانگشت  ومیان  بر داشت  را  بی هوش شده  مردهای 
شصت واشاره اش که از جنس شیشه های پالستیکی 
یک بار مصرف بود مقابل چشمانش که از کاسه قرمز 
وخوب  چرخاند  بود  شده  تشکیل  یکبارمصرف  رنگ 

وارسی کرد، چشمانش برق تیزی زد و مرد مادر مرده را 
توی دهان غار مانندش پرت کرد و با لب های زرد لوله 
ایش مرد را چندین بار مکید و با بینی سیاهش که شبیه 
لوله های فاضالب بود، بو کشید ومیان لثه صورتی رنگ 
پالستیکی اش او را فشارداد وجوید وقورت داد، ازصدای 
شکسته شدن استخوان های مردک کسانی که بیهوش 
بودند به هوش آمدند وپا به فرار گذاشتند، غولک باز نعره 
زد ومردم در حال فرار را که می دانستند او هنوز گرسنه 
است تا آنجا که دستش دراز می شد می گرفت ومی بلعید 
واگر می توانست حرکت کند ترتیب بقیه را هم می داد، 
خبر به سرعت در شهر پیچید وجلسه های اضطراری 
تشکیل شد، صدای نعره های غولک پالستیکی شفاف 
لحظه ای قطع نمی شد وخواب را از چشم همه ربوده 
بود، دیگر حتی بچه ها هم می دانستند که غول بچه 
گرسنه است وبه جای پنهان شدن پشت مادرشان باید 
فکری برای سیر کردن شکمش کرد تا از شر صدای زجر 

آورش حتی برای ساعتی راحت شوند، به پیشنهاد شورای 
شهر قرار شد روزی دو وعده غذا به وسیله هلی کوپتر به 
غولک برسد، غولک غذاهای ریخته شده را پخش وپال 
کرد ونخورد، هلی کوپتر را گرفت وتکه تکه کرد وخلبان 
آن را خورد. شورای شهر به این نتیجه رسید که بچه غول 
فقط از گوشت تغذیه می کند وروز بعد شهرداری از هلی 
کوپتری که از راه دور کنترل میشد استفاده کرد وگوشت 
های منجمد سرد خانه ای را در دره ریخت،غولک برای 
نصف روز ساکت بود وبه محض نعره زدن باز کار قبل تکرار 
می شد، بعد نوبت به گوشت ماکیان، گوشت منجمد، 
گوشت گرم فروشگاه وقصابی ها و گوشت موجود در خانه 
ها، گاو گاو داری، مرغ  مرغداری ها، شتر مرغ وبوقلمون، 
بلدرچین وگوسفندان زنده رسید تا آنجا که دیگر هیچ 
گوشتی در شهروجود نداشت وهیچ حیوان گوشتی برای 
زاد ولد وتولید گوشت نمانده بود، غولک روز به روز بزرگتر 
می شد، عده ای که دیگر طاقت نعره های دره را نداشتند 
از شهر گریختند وتعدادی روانه دیوانه خانه ها شدند، 
حاال نوبت سگ، گربه وحیوانات خانگی رسید، سپس 
موشدهای فاضالب، صدای اعتراض حامیان حیوانات 
از همه ی رسانه ها بلند شد، در این شرایط شورای شهر 
با همکاری شهرداری نظر سنجی عمومی ترتیب داد تا با 

بهترین پیشنهاد ها بتوان کلک غول بچه را قبل از چهار 
دست وپا راه رفتن بکند ، تنها یک پیشنهاد معقول بنظر 
می رسید، آغشته کردن غذای غولک به انواع واقسام سم 
ها، دانشمندان دست به کار تحقیق شدند، بعد از چند 
با آغشته کردن  و  آزمایش، سمی ترکیبی ساختند  روز 
یک خر به سم، آن را راهی ابر کوه کردند، سم تاثیر نکرد، 
تصمیم جمعی بعدی، فرستادن حیوانات وحشی باغ 
وحش به جنگ با غولک بود ، جانوران درنده به بچه غول 
حمله کردند ومانند اسباب بازی لت وپار وخورده شدند 
هر چند توانسته بودند زخم های سطحی به غول بچه 
بزنند اما از دست ناخن ودندان های تیز او که از جنس 
قوطی های غیر قابل بازیافت آلمینیومی بود وضربه های 
سنگین دستانش در امان نماندند، دیگر هیچ گوشتی در 
شهر وجود نداشت پس دست به دامان اجساد مرده ها 
شدند وبه جای دفن کردن، آنها را برای غولک فرستادند تا 
شاید بتوانند کمی بخوابند، اما باز هم بی فایده بود سراغ 
افراد به کما رفته وبعد دیوانه خانه  شهر رفتند اما با مقاومت 
شدید حامیان انسانی رو به رو شدند، غول بچه حاال می 
توانست روی دو پا بنشیند، باید فکری می کردند، اگر بچه 
غول شفاف می توانست چهار دست وپا  راه برود یا روی دو 

پا بایستد نسل بشر منقرض می شد... )ادامه دارد(

باالخره بعد از اصرار بچه ها و همسرم که گوشیت قدیمی 
و تابلو شده من را وادار به خریدن یک گوشی جدید 

کردند.
به فروشنده گفتم: آقا میشه طرز کارشو بهم یاد بدهید؟

گفت: خانم از شما بعیده!
کاری نداره این دکمه را بزنید اطالعات میاد روی صفحه، 

دکمه دلخواهتون را انتخاب کنید.
با گوشی جدید به خونه اومدم. 

دخترم شماره های ضروری را ذخیره کرد و داد به حافظه!
فردا روز پرکاری داشتم ...

صبح از خونه بیرون اومدم و سوار مترو شدم.
وای که چه خبر بود، فروشنده ها  انگار رقابت داشتند!

خراسان،  زعفرون  مردانه،  زیر  لباس  ملس،  لواشک 
سواالت کنکور، وام بدون بهره، شناسنامه المثنی وغیره

خیلی شلوغ بود!
ایستگاه مورد نظر پیاده شدم و به بانک رفتم تا قسط واریز 

کنم، اما هرچه دکمه ها رو زدم شماره حساب نیامد.
آخرین دکمه را زدم، یکدفعه صدای موسیقی بلند شد!

باز ای الهه ناز با دل من بساز ... 
ده تا دکمه رو زدم موسیقی قطع نمی شد، همه من رو 

نگاه می کردند.

کاین غم جانگداز برود ِز برم ...
وقتی رئیس از روی صندلی بلند شد گفتم: بخدا گوشی 

رو دیشب خریدم بلد نیستم قطعش کنم.
جوانی مهربان جلو آمد و موسیقی قطع شد و من با 

شرمندگی از بانک بیرون آمدم.
تصمیم گرفتم به آژانس زنگ بزنم و برای مشهد بلیط رزرو 

کنم اما هرچه زنگ زدم کسی جواب نداد!
بی فایده بود ...

بعد به شرکت برادرم زنگ زدم. 
الو آفتاب مهر؟

خانم یک ذره فکر کن تو این هوای ابری کدام شرکت 
آفتابیه؟

و قطع کرد و من ماندم و بوقی ممتد ...
یکهو گوشی ام زنگ خورد اولین تماس بود!

با یک ژسِت خاصی دکمه رو زدم.
بله؟

صدای یک خانم عصبانی، بله و زهرمار ... 
از صبح سه دفعه به شوهر من زنگ زدی، ببین خانوم 
من اجازه نمیدم کسی زندگی من رو از هم بپاشه. آخرین 

بارت باشه!
گفتم: بخدا اولین بارمه!

تازه من اهل ریخت و پاش نیستم اشتباه شده، شما 
چقدر حساسین ؟

اگر شما به گوشی همسر من زنگ می زدین مهم نبود 
اصال شوهرم رو می دادم به شما !

خانم مگه شوهر دالره که چنچ کنید؟
قطع کردم، عجب گوشی ُپر ماجرایی شده !

تصمیم گرفتم به پسرم زنگ بزنم شب بیاید و روش کار 
کردن با این گوشی دردسر ساز رو بهم یاد بدهد.

الو؟
مرکز نا باروری و ناتوانیهای جنسی بفرمایید؟

وا آقا کدام ناتوانی؟ 
ما سه تا بچه داریم...

آهان متوجه شدم برای چهارمی می خواهید اقدام کنید ؟ 
مشاور ما دوشنبه ساعت ۶ عصر در خدمت شماست 

خدانگهدار... 
واااای چه وضعی شد؟ 

خسته شدم...
همه  از  پزشکی  دندان  وقت  سوری  گفتم:  خودم  با 

واجبتره، خدایا به امیِد تو ... 
تا شماره را گرفتم پایم رفت توی یک چاله و یک َوری 

شدم، صدای مردی از آنطرف گفت: آژانس پرواز رویایی
بفرمایید؟ 

گفتم: کدام پرواز آقا؟
من در حال سقوطم!

خانم خواهش می کنم قطع نکنید. من هم در حال 
سقوطم یعنی خیلی از ما در حال سقوطیم...

اما وقتی ما در کنار هم پرواز کنیم می توانیم آسمان رو 
تسخیر کنیم.

دیدم حالش خیلی بده، قبل از اینکه از آسمان رویاییش با 
سر بیفتم زمین قطع کردم!

خدا کنه سالم به خونه برسم.
عجب روزی بود امروز ...

بهتره زنگ بزنم به همسرم بیاد و من رو به خونه ببره.
الو؟ 

صدای زن جوانی با جذابیت گفت: جوووونم فریاد زدم 
گوشی اش دست تو چکار میکنه؟ 

چطوری وارد زندگیم شدی؟
گفت: با هلیکوپتر دیوونه ! 

مستقیم برو تیمارستان...
تازه فهمیدم اون خانم حق داشت صبح با من دعوا کرد.

سر کوچه مون بودم، باخودم فکر کردم بهتره برم شلوار 
همسرم رو از خیاطش بگیرم.

شماره خیاطشو گرفتم بدون معطلی سالم آقای خانی 
شلوار رحمانی حاضره بیام بگیرم؟

خانمی از پشت خط گفت:
حالتون خوبه؟

 اینجا باشگاه ورزشی بانوانه!
شلوار آقای رحمانی اینجا چکار میکنه؟؟

گوشی را پرت کردم ته کیفم و گفتم: دیگه بهت دست 
نمیزنم قبل از یک دوره آموزشی ...

ویراستار : اعظم بلوری

ناطق قرآن علی ) ع (

 ای اساس ممکنات ای مطلع ایمان علی
 ّسر خلقت ، رکن دین و اکمل انسان علی

 شأن وحی سرمدی، بر کام جان شهد طهور 
مست و مدهوش از می پیمانه ی پیمان علی

 از منیت تا منا ای مظهر غیب و شهود 
َمحرم اسرار حي خالق سبحان علی

 ای دلیل کل ما فیها ، اتّم محسنات 
نّص پر شور سخاوت، قبله ی وجدان علی

 مخزن االسرار عشق و جوهرعرفان علی ست
 باب عاشورای عطشان مرد نخلستان علی
 عز عرشی، فخر فرشی، باب علمی یا علی

 شیر حق ای پادشاه ملک جاویدان علی 
نهج شیوایت در آمد در بالغت جمع جمع 

شمع جمعی جانفشان، محراب خون افشان علی 
چهره گلگون و محاسن در خضاب خون نشست 

حالیا بر کین اعداء ، چشمه ی غفران علی 
بنگر ای روح االمین، شق القمر اندر زمین

 فرق منشق عدالت ، قاطع برهان علی
 غصه ها دارد دل چاه از سرشک مرتضی
 غصه ها دارد به جانش یار مظلومان علی

 دردمندی از غم بیچارگان شب کوچه گرد
 می برد بر دوش خسته کوله بار نان علی
 کمتر از حق نیستی بلکه خدای دیگری

 کس نشد آنگونه انسان، چون تویی اینسان علی
 گشته ُمحرم بر حریم المکان والیزال

 آیه ی تطهیر فرقان ، ناطق قرآن علی

اعظم قنواتی

غولک شفاف ودره قهرمانان

قصه سوری و گوشی تاچ

داستان کوتاه

داستان طنز

 

پدرها و مادرها نباید 
به هیچ وجه از بوسیدن فرزندانشان غافل شوند. 

فرقی نمیکند که او طفل، کودک
نوجوان و یا جوان است. والدین بدانند وقتی 
می خواهید با عجله به جایی بروید هرچه عجله 
کنید کودک کندتر آماده می شود. پس بهتر 
است زمان بیشتری را برای این کار اختصاص 

دهید.
مکانی را که برای تنبیه کودک در نظر می گیرید 

نباید تاریک یا ترسناک باشد. 
باید مکانی امن باشد که برای کودک سرگرم 
کننده نباشد و او را از مکان دلخواهش دور کرده 

باشد.
والدین عزیزبدانند؛ هنگامی که احساس خوبی 
نسبت به فرزند خود دارید، آن را با وی درمیان 

بگذارید.
سخاوتمندانه او را تحسین کنید، تحسین باید 

توصیف باشد نه قضاوت.
به فرزند خود یاد بدهید عبارت ها و جمله های 

مثبت در مورد خود به کار ببرد.
به فرزند خود تصمیم گیری را یاد بدهید و زمانی 
که تصمیم درستی گرفته است، آن را به رسمیت 

بشناسید.
برای رشد روانی سالم فرزندتان، او باید احساس 

کند مهم و ارزشمند است.
هنگام عصبانیت نگوئیم، دیگر دوستت ندارم. 

تنهایت می گذارم.
به او ثابت کنید خودش را دوست دارید و عمل 

نادرستی که انجام داده را دوست ندارید. 
اگر پدر و مادر به چیزی که می گویند اعتقاد 

داشته باشند و خود به آن عمل کنند، مسلم 
بدانید از نفوذ مناسبی برخوردارند. 

سعی کنید تجربه نافرمانی در کودکان آموخته 
نشود، تکرار نافرمانی یعنی تثبیت کارها. 

بیرون می  یا گردش  برای خرید  هنگامی که 
روید، او را عادت ندهید که هر چیزی خواست، 

برایش بخرید. 
اگر کودک از مسائل جنسی از شما سوال کرد، 
دچار اضطراب نشوید یا او را سرزنش نکنید، 

بلکه متناسب با سن او آموزش را شروع کنید.
چگونه به فرزند خجالتی خود کمک کنیم؟

از آرمان گرایی و مقایسه بپرهیزید.استعدادهای 
استعداد  کودکی  هر  است.  متفاوت  کودکان 

منحصر به فرد خود را دارد.
این انتظار که کودک شما مانند سایرین باشد، 
فشار مضاعف و خارج از توانایی وی به او وارد 
می کند که موجب ضعف اعتماد به نفس کودک 

ضعف  نمودهای  از  یکی  کمرویی  می شود. 
اعتماد به نفس در کودکان است.

بچه های باهوشي كه هنوز آلوده به باورهای ما 
نشده اند سوالهايي می کنند كهجوابي ندارد.

وقتي فرزندتان سوالي می کند كه جوابش را 
نمی دانید حتما به فرزندتان بگویید » نمي دونم

اما تو چي فكر مي كني« 
پدر و مادر بايد روزی يكبار به فرزندشان بگويند 
نمی دانند تا ناداني بچه ها باعث حس بد به 

خودشان نشود.
را  جواب  دانید  نمی  را  سوالي  جواب  وقتي 
حواس  ندهیـد  اشتباه  جواب  نزنیـد،  حدس 

كودک را پرت نكنیـد.

»فرزندپروری«

»فرزندپروری«
گردآورنده: آسیه مرادی )خبرنگار(

به قلم : لیال موسوی )مربی پیالتس،  کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی(

به قلم: هما ایران پور شیرازی )فعال فرهنگی(

به قلم : سوری طوفانی )فعال فرهنگی(

قسمت دوم

معرفی آثار هنری ایوب یوسف نژاد

خوابهایم 
حجم وجودت را

فریاد می زنند
شبیه اسارت

در فاصله های دور
که جز دوست داشتنت 

هیچ نمی خواهد ...
و مقصِر حیرانِی من در این روزها 

فقط تویی ...
هادی کربالیی حسنی

هنرمند هفته

صاحب اثر: ایوب یوسف نژاد )دبیر بازنشسته آموزش و پرورش (
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خانواده  التهاب  که  مواردی  از  یکی 
گذشته  روزهای  در  را  مطبوعات 
هیأت  که  بود  مصوباتی  داد،  افزایش 
وزیران در قالب آئین نامه نحوه فعالیت 
دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( را تصویب و به 
شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ 
از  که  کردند،  ابالغ   ۱۳۹۹/۱۱/25
جمله مهمترین مفاد این مصوبه می توان 
به بهره گیری از امضای الکترونیکی، 
فراخوان ها  انتشار  و  معامالت  انجام 
بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و 
همچنین  و  موازی  و  سنتی  رویه های 
و  مزایده ها  برای  روزنامه  آگهی  حذف 

مناقصه ها اشاره داشت.
تصویب  این   ۱۳ ماده  اساس  بر  که 
سامانه  مشمول  دستگاه های  نامه، 
مکلفند با انجام معامالت در بستر این 
قوانین،  معامله ذیل  انجام  از  سامانه، 
به  مرتبط  نامه  آئین  و  دستورالعمل ها 
صورت کاغذی اجتناب کنند و مدعی 
شدند مطابق بررسی های انجام شده 
اسناد  تجهیز  قابلیت  از  برداری  بهره 
الکترونیکی  امضای  به  الکترونیکی 
)اسناد پیشنهاد پاکت های ب و ج( برای 
امور اجرایی و نظارتی و نیز حذف کاغذ و 
رویه های سنتی و موازی، منجر به حذف 
حدود یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار 
مراجعه حضوری در سال و به تبع آن 
کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، 
حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، 
نقل، کاهش مصرف  و  کاهش حمل  
و  آلودگی هوا  از  پیشگیری  و  سوخت 
حفاظت از محیط زیست و از همه مهم تر 

سهولت امور کاربران بخش خصوصی و 
دولتی خواهد شد.

همچنین، طبق ماده ۱۴ این تصویب 
مورد  و  معتبر  مکفی،  بر  مبنی  نامه، 
الکترونیکی  انتشار  بودن  پذیرش 
تدارکات  سامانه  طریق  از  فراخوان ها 
الکترونیکی دولت )ستاد(، باید از انجام 
به صورت کاغذی خودداری گردد  آن 
و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه 
نخواهد  کثیراالنتشار  روزنامه های  در 
بود. بر اساس برآوردهای که ارائه دادند 
در معامالت منتشر شده در سامانه و 
نوبت  تخمین هزینه های حداقلی دو 
چاپ آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار، 
 ۵۰۰ حداقل  می گردد  بینی  پیش 
دولت  هزینه های  در  تومان  میلیارد 
جهت چاپ آگهی صرفه جویی صورت 
بررسی های  طبق  همچنین  پذیرد. 
انجام شده، حداقل یک هفته در فرآیند 
زمانی چاپ آگهی مشتمل بر تکمیل 
فرم درخواست آگهی و تکمیل مدارک 
اخذ  و  درخواست  ارسال  نیز  و  آگهی 
تأییدیه و مجوزهای الزم تا درج دو نوبت 

آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار صرفه 
جویی می گردد.

حال نقدی که می توان به این ادعاهای 
که  است  این  داشت  گرفته  صورت 
در  ها  مطبوعاتی  از  ای  نماینده  چرا 
این مصوبه مهم حضور نداشت، مگر 
بُبرند،  می شود یک هیاتی خودشان 
خودشان هم بدوزند و نظر ذی نفعان را 

جویا نشوند.
اگر مبنای فعالیت صورت گرفته، نابودی 
نشریات است، پس چرا در قالب صرفه 
در  صراحت  و  شود  می  عنوان  جویی 
نمی  انتخاب  جایگزین  بعنوان  گفتار 
حضور  ابتدای  از  که  دولتی  شود، 
رسانه  عرصه  بر  متعددی  فشارهای 
داشته، حال با مصوبه ای خود نوشته 
تیشه بر ریشه مطبوعات کشوری می 
زند و کتمان واقعیت را از اهم واجبات 

می داند.
متوالی  سالهای  که  هایی  مطبوعاتی 
به حداقل ها قناعت نموده، هر گونه 
آیا  پذیرفتند،  دل  و  جان  بر  تخریبی 
رواست چنین برخوردهایی؟ وقتی که 

یک مجموعه ای برای بازوان روشنگری 
جمعی حداقِل ارزش قائل نباشد و پای 
بر گلوی ایشان نهاده و آنان را به سمت 
توقعی  چه  شود  می  رهنمون  نابودی 
می توان داشت که رضایت جمعی را در 

دستور کار قرار دهد؟
امید آن می رود مصوبات  به هر حال 
اخیر شوخِی انتخاباتی باشد و ابطال آن 

در دستور کار قرار گیرد )امیدواریم(
گفتنی است مسئولین ذی ربط نسبت 
به این مهم واکنشهایی داشته اند من 
عمومی  روابط  مرکز  رئیس  جمله: 
و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و 
ارشاد اسالمی در گفت و گو با برنامه 
تاکید کردند:  »پیگیری« شبکه خبر 
برای  ارشاد اسالمی  و  وزارت فرهنگ 
نتیجه  حصول  تا  مصوبه  این  اصالح 

پیگیری های الزم را به عمل می آورد.
همدان  استان  مطبوعات  خانه  یا 
مجمع  و  استاندار  از  ای  بیانیه  در 
نمایندگان استان همدان خواسته  که 
ضمن پیگیری این موضوع تا رسیدن 
به  و  رسانه ها  برای  مطلوب  نتیجه  به 
ویژه مطبوعات، اجازه ندهند در این 
روزها خبرنگاران و اهالی رسانه دوران 

پرتالطم تری را تجربه کنند.
در  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جمهور  رئیس  اول  معاون  به  نامه ای 
نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی 
نگرانی  و  بوده  کشور  مطبوعات  برای 
میان اصحاب  در  و گسترده ای  جدی 

مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.
زیاد  ها  حدیث  و  حرف  این  خالصه 
هست، مهم فعالیتی ارزنده می باشد که 
مسئولین ذی ربط بایستی در دستور کار 

قرار دهند.  

کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی، کتابی قدرتمند و 
کاربردی برای رسیدن به موفقیت و تغییر سبک زندگی 
است. این کتاب یک استراتژی کامل و ثابت شده ارائه 
می دهد: حرکت قدم به قدم برای ترک عادت های 
غلط و ایجاد عادت های خوب در زندگی به گونه ای 
که حرکتی پیوسته به سمت بهتر شدن داشته باشیم. 
به گفته ی اثر مرکب، زندگی ما نتیجه خالص هر قدمی 
است که برمی داریم و این قدرت اثر مرکب کارهای 
کوچک در طی زمان است که ما را به موفقیتی پایدار و 
بزرگ می رساند. تصمیمات کوچک روزمره می توانند 
ما را به زندگی آرمانی مان برسانند یا فاجعه و شکست 

به بار آورند. 
نویسنده در ابتدای کتاب با خوانندگان اتمام حجت 
می کند که برای رسیدن به موفقیت خبری از معجون 
جادویی، فرمول های اسرارآمیز، راه حل های فوری، 
یک شبه و بدون زحمت نیست؛ بلکه به دست آوردن 
زحمت  پر  فرسا،  طاقت  سخت،  فرآیندی  موفقیت 
نابرده رنج،  و گاهی خسته کننده است. به عبارتی 
گنج میسر نمی شود. اما تنها چیزی که نیاز است 
داشتن یک برنامه ی دقیق برای حرکتی الک پشتی 
اما پیوسته است. راه حل پیشنهادی کتاب اثر مرکب 
و دارن هاردی، این است که به جای شرط بندی های 
بزرگ و تغییرات چشمگیر که گاهی از پسشان بر نمی 
آییم و در میانه راه رهایشان می کنیم، باید اهدافمان را 
به عادت های کوچک روزانه که به طور مستمر و جدی 
دنبال شوند، تبدیل کنیم و سپس با مداومت در طول 
زمان به نتیجه های بزرگ دست خواهیم یافت. در این 
مسیر پشتکار حرف اول را می زند؛ پشتکار و مداومت 
در طول زمان. پشتکار و تالشی که حتی پس از رسیدن 
به موفقیت هم متوقف نشود. برای اینکه تالش های 
ما حتی پس از موفقیت متوقف نشوند، باید تبدیل به 
عادت شده باشند. کار روزانه ای که بر پایه عادت های 
خوب انجام شود، موفق ترین فرد را از بقیه جدا می کند. 
به گفته ارسطو:» ما همانی هستیم که دائم انجام می 
دهیم.« و به عقیده دارن هاردی، افراد موفق با هوش تر، 
با استعدادتر و حتی خوش شانس تر از دیگران نیستند 
اما عادت هایشان آنها را در مسیر آگاه شدن، داناتر 
شدن و الیق تر شدن قرار می دهد. به عبارتی انسان 
های موفق، مخلوق عادت های خوب و قهرمانانه شان 
هستند. پس برای تبدیل شدن به یک آدم موفق، ابتدا 
باید عادت های بد را با عادت های خوب جایگزین کنیم 
تا الیق موفقیت شویم. به عنوان مثال فردی را در نظر 
بگیرید که به دنبال یافتن همسر مناسب، لیستی از ایده 
آل هایش تهیه کرده  است. این فرد ابتدا باید از خود 
بپرسد که فردی با این ویژگی ها و ایده آل ها آیا حاضر 
است همسر فردی مثل من شود؟! مشخص می شود 
که فرد ابتدا باید خود تغییر کند و لیاقت داشتن چنین 
همسری را پیدا کند تا آن وقت بخت و شانس هم به او 
روی آورده  و به همسر ایده آل و مناسبش برسد. پس 
بدیهی است که برای تغییر سبک زندگی به سمت بهتر 
شدن، باید ابتدا خودمان و عادت هایمان را تغییر دهیم. 
اما اولین قدم به سمت تغییر، آگاهی است. آگاهی از 
خودمان، عادت ها، شرایط، اهداف و قابلیت هایمان. 
به عقیده دارن هاردی یکی از بهترین راه های شناخت، 
ثبت کردن رفتارها و کارهای روزانه است. ثبت کردن 
یک تمرین ساده است و به این خاطر جواب می دهد 
که در بخش هایی از زندگی که می خواهیم تغییراتی 
ایجاد کنیم، به ما آگاهی لحظه به لحظه می دهد. تا 
زمانی که کاری یا چیزی را نسنجیم نمی توانیم آن را 
مدیریت کنیم و ثبت کردن یک راه موثر برای سنجش 
است. اینکه چه میزان از وقت، انرژی و هزینه را صرف 
چه کارهایی می کنیم؟! با چه کسانی بیشتر وقت می 
گذرانیم؟! چه وقت هایی و در کدام مکان ها عادت های 
بد بیشتری داریم و در چه زمان هایی بهتر رفتار می 
کنیم؟! همه این سوال ها و ثبت روزانه پاسخ آنها کمک 
زیادی در شناخت عادت های خوب و بد و علل بوجود 
آورنده آنها به ما می کنند. اگر رفتارها و عادت هایمان 
را به طور منظم و روزانه ثبت کنیم، بعد از مدت کوتاهی 
متوجه می شویم که چه مقدار از وقت، پول و انرژیمان 
را هدر داده ایم. در صورتی که قبال حتی نمی دانستیم 

که آنها وجود دارند چه برسد به اینکه کنترلشان کنیم.
بعد از آگاهی، باید تصمیم بگیریم از زندگی و خودمان 
چه می خواهیم؛ به عبارتی هدف و چرایی زندگی مان 
را تعیین کنیم. موفق ترین افراد جهان به این دلیل به 
موفقیت رسیده اند که چشم اندازشان را ترسیم کرده 
اند. اگر به قانون جذب اعتقاد داشته باشید، باید بدانید 
که برای جذب چیزی باید روی آن متمرکز شویم. مثال 
وقتی می خواهیم ماشین بخریم، یک مرتبه می بینیم 
که خیابان پر شده از همان مدل ماشین که ما انتخاب 
کرده ایم؛ در حالی که تا دیروز یکی از آنها را هم نمی 
دیدیم. این مسئله به خاطر این است که توجه ما به این 
مدل خاص از ماشین معطوف شده است. در واقع به 
مغزمان یک جفت چشم داده ایم تا بر روی چیز خاصی 
تمرکز کند. تعیین هدف هم باید به همین شکل باشد. 
افراد موفق اهداف روشنی دارند که بر روی آن متمرکز 
می شوند؛ در حالیکه افراد ناموفق اهدافشان را مثل 
تیله هایی که در قوطی رها شده اند، در سرشان پراکنده 
نگه می دارند.  در اینجا باید توجه داشت که موفقیت 
به خودی خود هدف نیست. هدف و چرایی زندگی 
باید چیزی درونی، عمیق و مطابق با ارزش های ما 
باشد تا ما را به موفقیتی بزرگ و پایدار برساند. زیرا در 
غیر این صورت ممکن است پس از رسیدن به موفقیت 
هنوز احساس رضایت و شادی قلبی نداشته باشیم و 
قطعا موفقیت بدون احساس رضایت با شکست هیچ 
فرقی ندارد. روانشناسان می گویند هیچ چیزی مثل 
افراد موجب  با ارزش های  ناسازگاری اعمال و رفتار 
ایجاد استرس و ناراحتی نمی شود. بنابراین در تعیین 
هدف، ارزش های اصلی ما به عنوان قطب نما عمل 
می کنند. از طرفی هدف باید به اندازه کافی قوی باشد 
تا بتواند تکانش بزرگ را در ما ایجاد کند. طبق قانون اول 
نیوتون، قانون لختی، اجسام ساکن تمایل دارند ساکن 
بمانند مگر آنکه نیرویی خارجی بر آنها اعمال شود. 
اجسام در حال حرکت تمایل دارند در حرکت بمانند مگر 
آنکه چیزی آنها را از حرکت بازدارد. به عبارتی تنبل ها 
عادت دارند تنبل بمانند و افراد موفق که به ریتم تالش 
و موفقیت عادت کرده اند به تالششان ادامه می دهند. 
ایجاد تکانش در اینجا کار راحتی نیست و همیشه 
اولین قدم سخت ترین قدم است. شاتل فضایی در 
چند دقیقه اول پرواز از بقیه زمان باقی مانده سوخت 
بیشتری مصرف می کند. چرا؟! چون باید به نیروی 
جاذبه زمین غلبه کند. وقتی که این کار را انجام داد می 
تواند به راحتی در مدار حرکت کند. به گفته دارن هاردی 
هر چقدر بیشتر پای تلویزیون بنشینید و سریال تماشا 
کنید، بلند شدن و حرکت کردن برایتان سخت تر می 

شود؛ پس همین حاال شروع کنید.
 پس از ایجاد تکانش، همان طور که قبل تر هم گفته 
شد، پشتکار و مداومت هر روزه برای تبدیل شدن به 
عادت و رسیدن به موفقیت پایدار الزم است. در این 
مرحله مسئولیت پذیری نقش مهمی دارد. مسئولیت 
پذیری باعث می شود بهانه تراشی را کنار بگذاریم و 
انگشت اتهاممان همیشه به سمت خودمان باشد. 
به عقیده دارن هاردی 100% مسئولیت کارهای ما با 
خودمان است. آسان ترین کار دراز کردن انگشت اتهام 
به سمت دیگران و مقصر دانستن دیگران است؛ اکثرا 
انتظار دارند فرد دیگر یا دولت مشکالتشان را حل کند. 
این بهانه ها و توجیه ها ما را از راه اصلی موفقیت دور 
می کنند و تنها درصورتی قدرت کامال در دست ماست 
که 100 درصد مسئولیت کارها و انتخاب هایمان را به 
عهده بگیریم. عالوه بر این نظم و انضباط که به نوعی 
انجام کارهای ساده است، شرط  همان مداومت در 

اساسی دیگر برای رسیدن به موفقیت است.
 اما عالوه بر شرایط درونی که تا اینجا به آنها اشاره کردیم، 
بعضی شرایط بیرونی هم می توانند ما را در رسیدن به 
موفقیت یا عقب ماندن از آن همراهی کنند. خوشبختانه 
کنترل این عوامل بیرونی هم در دستان ماست. منظور از 
شرایط بیرونی شانس نیست. زیرا به عقیده دارن هاردی 
شانس به طور مساوی بین همه مردم تقسیم شده 
است. معموال افراد از شانس به عنوان بهانه استفاده می 
کنند در حالی که شانس وقتی اتفاق می افتد که فرصت 
با آمادگی همراه باشد. بنابراین شانس در همه خانه ها 

را می زند، اما همه افراد آمادگی پذیرایی از این مهمان 
خوش یمن را ندارند. پس منظور ما از شرایط بیرونی 
شانس نیست؛ بلکه ورودی های ما از محیط بیرون 
است. کنترل این ورودی ها تاثیر بسزایی روی بازده و 
عملکرد ما دارد. گزینش اطالعات خوب و جلوگیری 
از ورود اطالعاتی که می توانند خالقیتمان را از بین 
ببرند، یک مبارزه ی تمام نشدنی است. در اینجا باید 
مراقب رسانه ها بود! به عقیده دارن هاردی، رسانه ها ما 
را گروگان گرفته اند. آن ها ده ها خبر تاثرآور، جنجالی، 
جنایی و غم انگیز که هر روز در جهان اتفاق می افتند را 
بارها و بارها در روزنامه ها، شبکه های خبری، اجتماعی 
و وب سایت ها نمایش می دهند. در همین 24 ساعت 
اتفاقات زیبا و فوق العاده ای هم می افتند با این حال 
ما خیلی کم از آنها می شنویم. از آنجایی که مغزمان در 
جست و جوی خبرهای منفی است.  این خبرها که 
99 درصد آنها تاثیری روی زندگی شخصی یا اهداف ما 
ندارند، آب های آلوده و ورودی های مسمومی هستند 
که ما را بیمار می کنند و انگیزه و اراده برای رسیدن به 
موفقیت و بهتر شدن را از ما می گیرند. دارن هاردی 
توصیه می کند که به خودتان رژیم رسانه بدهید: یعنی 
حذف ورودی های منفی و جایگزین کردن آنها با ورودی 
های مثبت، بعنوان مثال جایگزین کردن رسانه ها و 
شبکه های مخرب با کتاب ها و سی دی های انگیزشی 

و آموزشی. 
گام بعدی کنترل ارتباطات ما است. طبق تحقیقی که 
یکی از روانشناسان اجتماعی دانشگاه هاروارد به نام 
دکتر دیوید مک کالند انجام داده است، » گروه مرجع« 
تعیین کننده 95 درصد از موفقیت ها یا شکست های 
ما هستند. یعنی همان افرادی که بیشتر وقتمان را با 
آنها می گذرانیم. دارن هاردی می گوید: مراقب باشید! 
شما نمی توانید با افراد منفی نگر وقت بگذرانید و انتظار 
داشته باشید که مثبت زندگی کنید.  ابراز احساسات 
از بدی و وخامت اوضاع و شنیدن هر روزه آنها، بسیار 
خطرناک است و منجر به تقویت باورهای منفی در ما می 
شود. پس یکی از عوامل بیرونی که با کنترل آن می توان 
به موفقیت نزدیک شد، دوری از افراد منفی نگر و نزدیک 
شدن به افراد موفق و مثبت است. اینها استانداردهایی 
هستند که ما برای زندگی مان تعریف می کنیم و قطعا 
استانداردهای باالتر ما را به سطح باالتری از زندگی می 

رسانند. 
پاکسازی محیط بیرون، تنها به افراد و رسانه هایی که با 
آنها مرتبط هستیم، ختم نمی شود؛ بلکه درهم ریختگی 
ها و آشفتگی های ذهنی را هم شامل می شود. نمونه 
ای از این درهم ریختگی های ذهنی، کارهای عقب 
مانده هستند. این کارهای ناتمام ما را عقب نگه می 
تا وقتی که تمام شوند. پس بایدهر چه زودتر  دارند 

تمامشان کنیم. 
و در نهایت باید بدانیم که کنترل تمام این عوامل درونی و 
بیرونی دست خودمان است. کار سهل الوصولی نیست 
اما شدنی است. دارن هاردی می گوید باختن یک 
عادت است؛ بردن هم همینطور. ما می توانیم بردن را به 
عادت خودمان تبدیل کنیم. برای این کار باید یاد بگیریم 
و عمل کنیم. کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی، در 
این راه به ما آموزش هایی کاربردی و عملی می دهد. 
بنابراین خواندنش را به همه آنهایی که در قبال خود و 

جامعه احساس مسئولیت می کنند، توصیه می کنم.

کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

زیره سی کرمون بردن
 Carry coals to Newcastle

معادل فارسی: زیره به کرمان بردن
کار بیهوده کردن

زیره بوته گیاهی با برگ های ریسمانی شکل است که اصل آن از نواحی مدیترانه ای 
است . دانه های معطر آن برای خوشبو کردن ،برنج ، آش، پنیر و …به کار می رود ، این 

گیاه همچنین مصارف پزشکی فراوانی دارد.
در ادبیات فارسی، به ویژه در اشعار مولوی، نیز واژه کمون بجای زیره آمده است. زیره 
یا تخم زیره به رنگ زرد تا قهوه ای است که به همان شکل یا به صورت کوبیده به عنوان 

ادویه در غذاهای شرقی به کار می رود.
این دانه گیاهی از دیر باز یعنی به طور قطع قبل از زمان ناصر خسرو در منطقه کرمان 
بسیار کاشته می شده و مورد توجه بوده ،کاروان هایی بودند که بازگانان زیره را از 
کرمان به باقی نقاط ایران می بردند ،حاال اگر بازرگانی بار زیره را از سایر جاها به کرمان 
می برد، کار او بسیار احمقانه به نظر می رسید چرا که متاعی را به شهری برده که خود 

معدن آن است و خریدار ندارد.
در شعر فارسی درباره این ضرب المثل نمونه زیاد است ما فقط به یک نمونه بسنده 

می کنیم
عاشقانت سوی تو تحفه اگر جان آرند/به سر تو که همی زیره به کرمان آرند

سنایی غزنوی
در فرهنگ عامه ایرانی ، زیره به کرمان بردن را مصداق کار بیهوده کردن یا هدیه بی 

ارزش دادن می دانند

ضرب المثل های بوشهریضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

قاُتغ .  qatoq : نان خورشت ، به نهار و غذای ظهر اطالق می شود .
َته . tah : تا ، تا کردن لباس و کاغذ . 

دوبارته .  dobarteh : دوباره .
دیاره . diyarh : آدم برازنده را گویند . 

چوقه . cuqeh : همان چوخه یا چوخا است . عبای پشمین . 

واژگان  بوشهری

درآمدی بر گویش بوشهری

میراث ُبوات بگرده : ) میراث پدرت بگردد( 
. جنبه ناسزا و نفرین را دارد .یعنی جای پدر و میراث پدرت 
بماند . » میراث بوات گشت« و » میراث گشت« نیز می گویند 
و این مورد اخیر » میراث گشت « یا » میراثت بگردد« صحیح 

تر است . 

میزویه یا ُپس میاره یا ُدخت میاره : ) باالخره می 
زاید یا پسر می آورد یا دختر می آورد ( . اصل این 
عبارت به داستان : ُاشتر گفت من بار خودم دارم ، پیوند می 
خورد اّما در اینجا و در کنایه به معنی فاش شدن موضوعی 

است که فعال سرپوش روی آن گذشته شده است .

از  که  حلوا  نوع  این  تهیه  برای 
خرما و آرد و روغن در آن استفاده 
باید به شکل و ظاهر  می شود. 
محصول توجه شود، زیرا به دلیل 
ظاهر زیبای آن باتوجه به سادگی 
زیاد  آن  برای  تقاضا  محصول 

است.
حلوا؛  این  تهیه  برای  الزم  مواد 
کیلو؛  یک  گفته  هسته  خرمای 
آرد گندم یک لیوان؛ روغن نصف 
لیوان؛ دارچین، پودرنارگیل؛ پودر 
میزان  به  پسته  و  بادام  و  گردو 

الزم.
هسته  خرماهای  تهیه؛  طرز 
گرفته را با ورز دادن یکدست می 
کنیم، سپس آرد و روغن را با هم 
رنگ  طالیی  تا  کنیم  می  سرخ 
شود. دقت کنید که آرد و روغن 
روان باشد و حالت خمیری شکل 
باشد. سپس روی نایلون فریزر 
ضخامت  با  خرما  سلیفون،  یا 

کمتر از نیم سانت پهن کرده و 
آن  روی  را  روغن  و  آرد  سپس 
می ریزیم. به شکل دو الیه، با 
رنگ تیره و روشن. سپس پودر 
دارچین و پودر مغزها را روی آن 

رول  نایلون  با کمک  و  پاشیده؛ 
می کنیم. حدود ۲۴ ساعت در 
یخچال استراحت داده؛ سپس با 
چاقو چرب؛ رولت آماده را برش 

می زنیم.

رولت خرمایی

به موجب ماده 110٥ قانون مدني : در روابط زوجین ریاست خانواده از 
خصایص شوهر است ( از آثار این ریاست تعیین خط مشي صحیح اداره 
خانوار است که به طور طبیعي جهت تصدي صحیح امور خانواده بهتر است 
از مشاور زن نیز بهره برداري شود لیکن تصمیم گیرنده نهایي زوج است تا در 
امور مهم ، خانواده را رهبري و هدایت نماید . از جمله این امور مهم تعیین 
تکلیف در اشتغال یا عدم اشتغال زوجه است . زن هنگامي در تمکین مرد 
محسوب مي شود که در خروج از منزل نیز اجازه همسرش را تحصیل نماید 

و اال از تمکین خارج شده و ضمن اینکه بنا به فتواي مراجع گرانقدر زن در 
چنین وضعي مرتکب معصیت شده است ، به موجب قانون محروم از نفقه 
نیز خواهد بود ، بنابراین چنانچه اشتغال زن مستلزم خروج او از منزل است 
باید با تحصیل اجازه زوج باشد و اال عواقب شرعي و قانوني مذکور را متحمل 
خواهد شد . البته گاهي صور مختلفي حاصل مي شود که منع اشتغال زوجه 
توسط همسرش اثر شرعي و قانوني نداشته و موجب عواقب اشاره شده 

نخواهد بود . 

کل  مدیر  از  ارسالی  مورخ ۹۹/۱۱/1  نامه  پیرو 
شهرستان  دادستان  به  خطاب  بوشهر  استان 
فصل  واسطه  به  است،  شده  تاکید  تنگستان 
حفاظت  منطقه  در  جانوری  های  گونه  زاداوری 
شده کوه بیرمی )خاییز_تنگستان( هرگونه صعود 
و ورود گردشگر به منطقه محافظت شده از پایان 
بهمن ماه لغایت پایان اردیبهشت ماه سال جاری 

ممنوع می باشد.
با تاکیدات مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
در بازه های زمانی دیگر ، هر گونه صعود به کوه 
محیط  پاسگاه  از  مجوز  اخذ  نیازمند  و  محدود 

بانی  خاییز و تنها از مسیر تنگ روان امکان پذیر 
می باشد.

ضمنا با توجه به محدودیت های ایجاد شده به 
کرونای  ستاد  مجوز  اخذ  کرونا  ویروس  واسطه 

شهرستان نیز از دیگر شروط صعود می باشد.
از  بیش  صعود  شاهد  اخیرا  است  ذکر  به  الزم 
ظرفیت کوه وبه نوعی بی نظمی و در نهایت آسیب 
به منطقه حفاظت شده شاهد برهم زدن آرامش 
ارزشمند بیرمی بوده ایم و چنانچه در این مورد 
سهل انگاری صورت پذیرد، شاهد نابودی این اثر 

ارزشمند زیست محیطی خواهیم بود.

حقوقی

آشپزی

موارد  از  بسیار شایع جرم فریب ��یکی 
در ازدواج اعالم عدم سابقه ازدواج یکی 
از طرفین عقد هست. به عبارتی دیگر 
تجرد یکی از مواردی است که عقد بر 

مبنای آن واقع می شود.
��هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب 
فریب در ازدواج شود ، موجب شش ماه 

تا دو سال حبس هست.

فریب  از  جلوگیری  راههای  از  ��یکی 
گرفتن گواهی تجرد قبل از عقد ازدواج 

است .
��به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر 
اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج 
به  ازدواج واقع شده منجر  یا  و  نداشته 
جدایی بر اثر طالق ، فسخ نکاح ، بذل 

یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت 
همسر شده باشد.

��به عالوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی 
از مدارک الزم برای استخدام در برخی 
مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، 
و  مقاطع  از  بعضی  در  تحصیل  ادامه 

حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است .

عدم اطالع از ازدواج قبلی زوجه
حقوقی

معرفی کتاب

امروزه خیلی از مادر و پدرها نگران بلوغ زودرس 
فرا  با  کنند  می  فکر  و  هستند  خود  دختران 
رسیدن سن بلوغ، دیگه رشد فرزندشون قطع 

می شود!
گاهی مادران برای بلوغ زود رس فرزندان خود 
نگران می شوند و با رفتارهای غلط این مسئله رو 
برای کودکان خود یک نقص بزرگ تلقی کرده و 
بدون توجه به عواقبش با آنها بد رفتاری می کنند.
اما اگر یک مادر بداند، بلوغ زود رس چیست و 
چرا اتفاق می افتد، قطعًا رفتارهای صحیح رو 
جایگزین تحقیر فرزند خود کرده و اوراهمراهی 

می کند.
علل بلوغ زودرس!! 

ناشناخته  علل  به  مسئله  این  درصد  هشتاد 

مانند اختالالت  اما مواردی  مربوط می شود. 
مانند  داخلی  غدد  اختالل  یا  ژتتیکی 
تیروئیدجنسی و فوق کلیوی همچنین عوامل 
محیطی به این مسئله یعنی علل بلوغ زودرس 

بر میگردد.
در  تواند  می  هم  دیگری  گزینه هایی  البته   
گزینه هایی  باشد.  موثر  زود رس  بلوغ  ایجاد 
مثل زیاد حمام رفتن کودک به دلیل استفاده 
از مواد شیمیایی موجود در شامپو ها، تماشای 
تعادل  زدن  برهم  در  آن  تأثیر  و  تلویزیون  زیاد 
هومورن های بدن، عدم حضور کافی پدر کنار 
فرزند و مصرف زیاد گوشت از آن دسته مواردی 
مستقیم  اثر  زود رس  بلوغ  روی  که  هستند 

می گذارد.

شرایطی  چنین  با  مواجهه  در  والدین  وظایف 
ایجاد یک رابطه دوستانه و صمیمی هست که 

باعث نزدیکی فرزند با ما بشود.
 باید به زبان خود کودک مسئله را برایش توضیح 
رعایت  را  مسائلی  چه  خواست  آنها  از  و  داده 

کنند. 
کادر  و  والدین  بین  نزدیک  و  جدی  ارتباط   
فعالیت های  رأس  در  باید  مدرسه  در  آموزشی 
چنین کودکانی قرار بگیرد، تا آنها با درک شرایط 
حاضر، بستری مناسب را برای کودک و دیگر 

هم کالسی هایش فراهم کنند.
راجع به خانواده هایی که نگران متوقف شدن 

رشد قدی فرزندشون هستند
 در پاسخ به دغدغه این خانواده ها باید بگویم که 
این فرضیه اشتباه هست، چرا که بعد از بلوغ نیز 
رشد بچه تا حد طبیعی خود ادامه دارد و جای 
نگرانی نیست، در این خصوص موارد زیر توصیه 

می شود:
و  ماشینی  مرغ   تخم  و  مرغ  وجه  هیچ  به    

فرآوردهای هورمونی را مخصوصًا به دختران خود 
ندهید.

 اضافه وزن ایشان را کنترل کنید، چرا که چاقی 
می تواند باعث بلوغ زودرس و رشد موهای زاید 

بشود.
 غذای سالم به ایشان بدهید و بگذارید پروسه 

بلوغ فرزندتان طی بشود و نگران نباشید.
 ضمنًا آمپول های تزریقی برای جلوگیری از بلوغ 
زود رس بسیار مضر هست و محور تخمدان به 
هیپوفیز را مختل می کند و تاثیر منفی در رشد 

واژن و رحم دارد.
سویا و بلوغ زودرس دختران

گیاهی  استروژن  حاوی  گیاهان  مصرف 
)فیتواستروژن( از جمله سویا و رازیانه می تواند بر 
زمان بلوغ، دوره قاعدگی، عملکرد هیپوتاالموس 
در ترشح هورمون های محرک تخمدان، و نیز 

عملکرد تخمدان تأثیر بگذارد.
باز هم تکرار می کنم چاقی هم می تواند بلوغ 

دختران را جلو بیندازد.

بلوغ زودرس دختران

به کوشش: حسین دریانورد  )مدرس آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی(

به قلم :  امیرحسین  حسین زاده  )لیسانس حقوق( 

به قلم: مریم کریم پور )کارشناس امور فرهنگی(

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

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

به کوشش:  عبدالحسین احمدی ریشهری

به قلم :  وجیهه  بای )مربی و کارشناس صنایع غذایی  فنی حرفه ای  استان بوشهر(

به قلم : دکتر فاطمه فخری فخرآبادی )دکترای شیمی(

موضوع منع كلي اشتغال زوجه   

صعود و ورود گردشگر به کوه بیرمی )خاییز_تنگستان( ممنوع می باشد

آگهی دولتی

الزام دولتی ها به انتشار آگهی در مطبوعات

امید آن می رود  
مصوبه حذف 

الزام دولتی ها 
به انتشار آگهی 

در مطبوعات 
یک شوخی 

انتخاباتی باشد
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@daryaaknar  نشریه  دریاکنار

نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(

با برنامه ریزی دقیق امروز، می توانیم زندگی و آینده 
در  را  فرزندان مان  تحصیلی  و  اجتماعی  شغلی   ، 
بازه زمانی از بدو تولد آنها تا 30 سال آینده تغییر 
دهیم    )مدت و شرایط بیمه عمر و آتیه فرزندان در 
هیچ  است(.  متفاوت  مختلف،  بیمه  شرکت های 
خود  فرزندان  موفقیت  از  که  نیست  خانواده   ای 
خانواده ها  از  برخی  چون  اما  نشود   .  خوشحال 
برنامه   ریزی برای آینده ندارند به ناچار کاری هم برای 

موفقیت فرزند خود    انجام نمی دهند.
بیمه آتیه فرزندان به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
مفید و قابل توجه بیمه عمر و   سرمایه گذاری است. 
که در آن عالوه بر برخورداری از خصوصیات بیمه   ، 
سرمایه   ای مطمئن برای تهیه نیازهای زندگی آینده 
هزینه  جهیزیه   ،  تهیه  مسکن،  تهیه  قبیل  از  آنان 
تأمین می نماید.  را  و …  ازدواج  عالی،  تحصیالت 
شک  بدون  فرزندان،  آتیه  و  عمر  بیمه  طرح های 
تکیه گاه امروز و روشنی فردا امید های زندگی مان 

خواهد بود.
نگاهی بر بیمه عمر و آتیه فرزندان

این  بیمه نامه از بدو تولد می تواند کودکان را تحت 
پوشش قرار دهد و اندوخته   ای مطمئن را برای آنها 
که  والدینی  دوراندیشی  نتیجه ی  دهد.  تشکیل 
بیمه عمر و آتیه فرزندان را انتخاب می کنند؛ آینده 
تحصیلی و زندگی بی دغدغه و راحت فرزندانشان 

است.
بهترین   سرمایه گذاری برای کودکان

اساس بیمه عمر و آتیه فرزندان بر   سرمایه گذاری های 
به  تبدیل  مدت  مدت  دراز  در  که  است  کوچکی 
اندوخته ای بزرگ و چشمگیر برای تأمین نیازهای 
تولد  زمان  از  والدین  می شوند.  کودکان  آینده ی 
بیمه   ای  مبالغ  تعیین  با  را  آنها  می توانند  کودکان 
منعطف بیمه کنند. حق بیمه این طرح را می توان با 
شرایط کامال انعطاف پذیر و به َاشکال ماهانه، چند 

ماه یک بار یا ساالنه پرداخت نمود.
فقط کافی است بخشی از درآمد ماهیانه خود را که 
برای هزینه های پیش بینی نشده در نظر گرفته اید؛ 
برای این   سرمایه گذاری پر سود کنار بگذارید. تا این 
پس انداز به ظاهر اندک در مجموع تبدیل به سپرده    
قابل توجهی شود که سود مشارکت تضمینی نیز 
به آن تعلق خواهد گرفت. شما می توانید به صورت 
روزانه از دوران کودکی برای فرزند خود   پس انداز کنید 
و درانتهای دوره از اندوخته این  بیمه نامه به صورت 
یکجا برخوردار شوید. مبلغی که برای حق بیمه عمر 
و آتیه فرزندان در نظر گرفته می شود نسبی است. هر 
شرکت بیمه مبلغی را به عنوان حداقل قسط بیمه 
بر اساس  بیمه گذار می تواند  تعیین نموده است. 
توانمندی خود، مقادیر بیش  تری را برای پرداخت 

مشخص نماید.

مزایای بیمه عمر و آتیه فرزندان
دریافت سود تضمینی

دو  برای  ساالنه  تضمینی  سود  میزان  حداقل 
سال اول این  بیمه نامه ۱۶ درصد، ۲ سال بعد ۱۳ 
درصد و برای سال های بعد از آن  ۱۰ درصد در هر 
سال می باشد. )البته این درصدها ممکن است در 

شرکت های مختلف متفاوت باشد(.
دریافت وام

فرزندان  وآتیه  مزایای  بیمه نامه عمر  از  دیگر  یکی 
دریافت وام بدون وثیقه و بدون هیچ گونه تشریفات 
سال  پایان  از  می تواند  بیمه گذار  می باشد.  اداری 
دوم، تا %۹۰  از مبلغ ارزش صندوق  بیمه نامه فرزند 

خود را وام دریافت نماید.
معافیت از مالیات و دریافت سود خالص

از  انتهای دوره معاف  سود و سرمایه پرداختی در 
مالیات و هرگونه عوارض می باشد و تمامی آن متعلق 

به شما می باشد.
سرمایه بدون باز پرداخت

یکی از مزایای قابل توجه در  بیمه نامه آتیه فرزندان 
پایان،  در  شده  پرداخت  سرمایه  که  است  این 
تسهیالت و یا وام نبوده و نیز باز پرداخت ندارد؛ بلکه 
سود خالص شما از این   سرمایه گذاری و   پس انداز 
می باشد و برای هزینه های مختلف از قبیل تهیه 
عالی،  تحصیالت  هزینه  جهیزیه   ،  تهیه  مسکن، 

ازدواج و … می توانید استفاده کنید.
بیمه آتیه فرزندان یا   پس انداز در بانک؟

همیشه در هنگام انتخاب بین خرید بیمه نامه عمر 
دارد.  وجود  بانک   تردیدهایی  در  سرمایه گذاری  و 
سوال مهم این است که کدام یک ارجحیت دارند؟ 
کدام مفیدتر و مطمئن تر و بهتر است؟ در این بخش 
قصد داریم تا تفاوت های بیمه عمر و آتیه فرزندان و 

سپرده  گذاری در بانک را به اختصار شرح دهیم:
است،  کوتاه مدت  گذاری  سرمایه   شما  قصد  اگر 
سپرده گذاری در بانک ها به نظر جذاب تر می آید، اما 
باید در ابتدا مبلغ بسیاری را در بانک سپرده گذاری 
کنید تا سود قابل  توجهی را بدست بیاورید. اما در 

بیمه عمر، کافیست تنها یک حق بیمه را پرداخت 
کنید تا تحت پوشش بیمه ای نیز قرار بگیرید؛ بانک 

فاقد این پوشش هاست.
در حساب ها و سپرده  گذاری های بلندمدت بانکی، 
امکان برداشت پول قبل از اتمام قرارداد وجود ندارد، 
اما در بیمه عمر امکان برداشت اندوخته )وام بدون 
وثیقه، ضامن و بدون تشریفات اداری( طی مدت 

قرارداد وجود دارد.
سپرده  بین  که  توجهی  قابل  تفاوت های  از  یکی 
فرزندان  آتیه  عمر  بیمه  خرید  و  بانک  در   گذاری 
مطرح است، متغیر و ثابت بودن نرخ سود پرداختی 
به اندوخته شما است. در مورد سپرده  گذاری در 
متغیر  متفاوت  شرایط  تحت  بهره  نرخ  بانک ها، 
است، اما در مورد بیمه عمر نرخ سود تا پایان روندی 

مشخص و ثابت دارد و تغییری نمی کند.
بازخرید بیمه عمر به نفع ماست یا به ضرر ما؟ شرایط 

و مدارک الزم برای بازخرید بیمه عمر
و  فرزندان  آتیه  بیمه  تفاوت های  سایر 

سرمایه گذاری در بانک
تفاوت عمده دیگر در حق برداشت طلبکاران است. 
در صورتی که پس انداز کننده یک سپرده در بانک 
داشته باشد، طبق قانون طلبکاران او در صورت از 
کارافتادگی و بروز مشکالت دیگر می توانند از محل 
سپرده های بانکی، طلب خود را وصول کنند. در 

بیمه عمر چنین برداشتی امکان پذیر نیست.
یک تفاوت مهم دیگر نیز وجود دارد، بانک ها تا زمانی 
که روند پس انداز ادامه دارد یا سرمایه را در اختیار 
دارند، به آن سود پرداخت می کنند و در صورت از 
کارافتادگی کلی پس اندازکننده و کاهش درآمد او 
روند پس انداز کردن متوقف می شود؛ اما بیمه عمر 
سرمایه گذاری  و  پس انداز  بر  عالوه  که  آنجایی  از 
از  صورت  در  دارد  هم  ریسک  پوشش دهی  جنبه 
کارافتادگی دائم و کلی، بیمه شده از پرداخت حق 
بیمه معاف می شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات 

مندرج در بیمه نامه الزام دارد.
اهداف بیمه عمر و آتیه فرزندان

فرزندان  آتیه  و  عمر  بیمه  اساسی  و  اصلی  هدف 
و  مالی  اندوخته ی  آوری  جمع  و  آوردن  بوجود 
سرمایه گذاری و کسب سود از این سرمایه گذاری 
می باشد. و در نهایت ایفای تعهدات شرکت بیمه گر 

در قبال استفاده کنندگان است.
طرح آتیه فرزندان بسته به شرکت موردنظر می تواند 
از یک تا سی سال ادامه داشته و سرمایه قابل توجهی 

را بوجود آورد.
و  نام ها  با  و  طرح ها  در  فرزندان  آتیه  و  عمر  بیمه 
شرایط متفاوت در شرکت های مختلف به متقاضیان 
تأمین  برای  طرح ها  این  از  هریک  می شود.  ارائه 
هزینه  جهیزیه   ،  تهیه  مسکن،  تهیه  هزینه های 
تحصیالت عالی، ازدواج و … برای آینده کودکان 

استفاده می شوند.

قسمت۹
های  روش  و  سبک  دارای  تئاتر  همان  یا  نمایش  هنر 
خاصی در دنیای هنرهای نمایشی می باشد. البته این 
سبک ها منحصر به هنر نمایش نمی باشد و در اصل یک 
سبک و روش و تکنیکی است که تمامی هنرها را در بر 
می گیرد و هنر نمایش نیز چون سایر هنرها از این سبک 

متأثر می باشد.
در  بار  نخستین  اصطالح  این  اکسپرسیونیسم: 
از  که  نقاشان  از  ای  عده  بین  تمایز  برای  و  نقاشی 
دل  رفت.  کار  به  بود  شده  جدا  امپرسیونیسم  سبک 
مشغولی اکسپرسیونیسم ها بیان تصورات احساسات 
و رویاهایشان بود همین رویکرد نیز در تئاتر آلمان رواج 
تا  داشتند  تالش  آلمان  های  اکسپرسیونیسم  یافت، 
حاالت درونی و ناخودآگاه انسان را به نمایش بگذارد. 
نمایش نامه نویسان اکسپرسیونیست که نظرگاهشان 
شخصیت  به  فقط  غالبًا  بود  ذهنی  نخست  درجه  در 
اصلی نمایش عمق روانشناسانه می دادند و از طریق 

آن مکنونات ذهنی و درونی خود را آشکار می ساختند، 
ولی  نبود  طوالنی  چندان  ناب  اکسپرسیونیسم  عمر 
تأثیرعمیقی بر نمایشنامه نویسانی چون )شون اکسی( 

)ساموئل بکت( )اوژن یونسکو( )ژانرنه( گذاشت.
تئاتر پوچی یا  ابزورد

تئاتر پوچی هیچگاه به عنوان مکتبی واحد به وجود نیامد 
بلکه مرکب از گروهی نمایشنامه نویس بود که کم و بیش 
این گروه ظاهرًا معتقد  یافتند.  زمان واحدی ظهور  در 
بودند که اگر زندگی بی معنا و پوچ است این پوچی را فقط 
می توان به کمک شکلی، همانقدر پوچ و بی معنا بیان 
کرد از این حیث آنها وارثان هنری مکتب دادائیسم بودند. 
)ساموئل  سبک  این  نویسان  نمایشنامه  مشهورترین 
بکت( با نمایشنامه های معروفی )در انتظار گودو( )پایان 
بازی( )اوژن یونسکو( با نمایشنامه هایی چون )اواز خوان 
طاس( )صندلی ها هستند( اصطالح پوچی را به معنی 
بیان هستی بی معنی و کوشش های بیهوده ی انسان 
برای نخستین بار )آلبر کامو( در مقاله اش به نام )اسطوره 

سیزیف( برای شرح موقعیت انسان به کار برد.
رومانتیسم: این جنبش همواره تأکید که احساسات 
و تجارب ذهنی شخصی واقعی تر و مهمتر از چیزهای 
منطقی و عقالنی است. رومانتیک ها طبیعت را نه آن 
گونه که هست بلکه آن  گونه که آرزو می کردند به صف 
به  نمایش  در  رومانتیسم  نمود  اولین  می آوردند.  در 
جنبش شورش و کوشش در آلمان مربوط می شود که با 

نمایشنامه های اولیه شیلر و گوته شکل گرفت.
زندگی  تا  کوشند  می  رئالیسم  هنرمندان  رئالیسم: 
ساختار  دهند.  نمایش  هست  واقع  در  که  آنچنان  را 
نمایشنامه های رئالیستی بر قوانین طبیعت و جامعه 
موقعیت  پروتو  در  را  روانی  پدیده های  و  است  استوار 
محیطی و ویژگی های فردی می جوید. هنرمند رئالیست 
اجتماع را مانند موجود زنده و پویا می نگرد، از )هنریک 
ایبسن( به عنوان پیشرو و نمایشنامه نویسان رئالیست 
نام می برند از دیگر نمایشنامه نویسان رئال می توان به 
)ماکسیم گورکی(، )آنتوان چخوف(، )تنسی ویلیامز( و 

)آرتور میلر( اشاره کرد.
ادامه دارد...

 انواع سبک های نمایشی در تئاتر بیمه عمر و آتیه فرزندان؛ تکیه گاه امروز

نیمه گمشده ات را دیر پیدا می کنی_ 
سر بجنبانی خودت را پیر پیدا می کنی/
 در مدار روزگار و گردش چرخ فلک_ 
عاقبت روزی تو هم تغییر پیدا می کنی.

 به جز خداوند همه چیز در حال تغییر است 
و فقط ال یتغیر ذات باریتعالی است.

 گاهی تغییر را در فرد و گاهی در گروه و 
اجتماع مورد بررسی قرار می دهیم ،گاهی 
))مدیریت  مباحث  در  سازمانی  تغییرات 
دولتی(( مطرح است و گاهی تغییرات در 
ذات و ساختار مباحث تشکیالتی و تیم ها 
و گروه های خصوصی و غیردولتی. در هر 
صورت تغییرات اگر بر پایه اصول اساسی و 
پذیرفتنی باشد، می تواند در زندگی فردی 
بخش  هم  و  دولتی  ،هم  سازمانی  هم  و 
خصوصی تحول و حرکت رو به جلو را ایجاد 

کند.
 آنچه مهم است ))مدیریت تغییر(( است و 
اینکه ما بتوانیم به نفع سازمان و تشکیالت 
خصوصی این تغییر را به روزرسانی و در 
جهت رفع نیاز افراد و اجتماع تشکیالت 
آن را هدایت و آن را به هدف یا هدف های 

متعالی مشخص شده برسانیم.
بر  ،تغییرات  عالم  پدیده های  خلق  در   
و  نتیجه  به  ،برای رسیدن  اهداف  اساس 
محصول اصلی ایجاد می گردند. یک دانه 
و یک هسته در تغییرات خود برای رسیدن 
به ثمر و محصول اصلی در حرکت است که 
خداوند عالم این قدرت را در دل آن نهفته 
است تا بر اساس استفاده و ارتباط با دیگر 
عوامل ضروری مثل )آب -خاک- نور و ...( 
رشد کند تغییرات الزم را پشت سر بگذارد و 

به آن مقصود اصلی دست یابد .
عوامل تغییر ،ضرورت تغییر و مقدمات و 
اجزای تغییر باید به عنوان یک ))مهارت(( 
شناخته شوند در مبحث مهارت درمانی و 
))مهارت آموزی(( و رابطه آن با ))مدیریت 
تغییر(( به این نتیجه می رسیم ، هرچقدر 
فرد و مدیر ))مهارتی تر و فنی تر(( باشد ، 
این تغییرات در اداره و تحول اداره و یا تشکل 
مطالب مرتبط خود بهتر و اصولی تر انجام 

می گیرد .
به عبارتی بین این دو ارتباط موثری موجود 
است، یعنی: مهارت ها- حرفه ها و فنون 
و  فردی  مدیریت  در  تغییرات  پیشبرد  در 
جمعی موثرند و مدیریت های تغییر در درون 
خود نیازمند و مرتبط با مهارت ها و هنرها 

و فنون بوده اند که عاملی در تغییر است ، 
و باید بدانیم که مهارت یا حرفه و هنر و ... 
ارتباط آن با مدیریت تغییر که امروزه بسیار 
ضروری و اساسی است از دو نظر گاه مورد 

توجه است:
تغییر  یا مدیری که می خواهد  اول، فرد 
با خود  یا مجموعه ی مرتبط  را در خود 
ایجاد و مدیریت کند ،باید اصول ،چالشها 
و قوانین)) تغییر(( را خوب بداند. که این 
،کارکردها  تدابیر  چارچوب،  و  قوانین 
،زمینه ها او را در ))هدایت تغییر(( بسیار 
مدیر  یک  سپس  و  کرد  خواهند  کمک 
موفق و یا موفقیت در مدیریت را در پی 

خواهد داشت .
کردن  نهادینه  و  توسعه  خود  ؛  دوم 
گسترش  و  آموزی  هنر  و  مهارت آموزی 
فرهنگ و الزام به یادگیری فنون و حرفه 
های به روز و مورد نیاز هر جامعه و سازمان 
هاست که باعث می شود تغییر ایجاد شود. 
تغییر در هر کاری، تغییر در هر فن و هنری، 
با صراحت بگوییم  توانیم  به عبارتی می 
انسان های فنی ، افراد مهارتی و هنری به 
دنبال تغییرات بهتر و تحول و ارتقا در کار 
خود با تغییرات اساسی و به روز هستند، 
یعنی تغییر در حیطه ی کاری یک انسان 
فنی و یک هنرمند بیشتر و چشمگیر تر 
از بقیه اجزای جامعه می باشد و گسترش 
آموزش های  توسعه ی  و  فرهنگ مهارت 
تغییرات  باعث  می تواند  جامعه  در  فنی 

سریع و اساسی شود. 
»از آن هر لحظه مجنون در بیابانی کند 
جوالن-که در هر جلوه لیلی می دهد تغییر 

محمل را ، /
شوند از اهل مشرب،زاهدان خشک هم 
صائب -توان گر گوهر شهوار کردن مهره 

گل را «.
پس قوام و دوام یک جامعه به پویایی آن 
جامعه است و پویایی یک جامعه به تغییرات 
اصولی و اساسی که به طور منظم در اجزای 
آن جامعه،یعنی انسانها، گروه ها ،تشکالت 
بخش خصوصی و سازمان ها ایجاد می شود 
جوامع  و  گردد  می  مدیریت  خوبی  به  و 
مترقی در طول زمان و تمدن های مطالعه 
شده در تاریخ، کشورهای توسعه یافته و 
تمام انسان های اندیشمند و فکور، زمانی به 
این رشد و ارتقا رسیدند که تغییر را در خود 
ایجاد کردند و این تغییر را به خوبی مدیریت 

نمودند.
 پس باید با نهادینه کردن)) مهارت آموزی(( 
در جامعه در تمام احاد اجتماع و تمام مراکز 
و موسسات آموزشی بتوانیم به سرعت این 
تغییرات اساسی را هنگام با تمدن جهانی 

در خود و جامعه خود ایجاد کنیم.
•هیچ یک از ما آدم پارسال نیستیم. آنهایی 
که دوستشان داشته ایم هم، دیگر آدم سال 
قبل نیستند. این صرفًا نیک بختی است  
انسان تغییر کرده ی امسال،انسان تغییر 
دوست  قبل  سال  که  را  دیگری  ی  کرده 
داشته ،هم چنان دوست بدارد )سامرست 

موآم (
•))درست است که هر چیزی که ما با آن 
روبرو می شویم ،نمی تواند تغییر کند، با 
این حال هیچ چیز نمی تواند تغییر کند 
،مگر اینکه با آن روبه رو شویم.(( )جان سی 

مکسول(
•)) مسئله این نیست که توانایی تغییر را 
بلکه چقدر سریع می توانیم  نه،  یا  داریم 

تغییر کنیم.(( )آنکال مرکل(
•))من دوست دارم که تغییر کنم، المپی 
را  اتاقی  تواند  می  هنری،  ،اثری  جدید 

دگرگون کند.(( )مدونا(
•))استفاده از ابزار سیاسی، برای تغییرات 
)زیگی  داد.((  نخواهد  جواب  اجتماعی 

مارلی(
روی  بر  که  نیست  این  دعا  کارکرد   ((•
خداوند تاثیر بگذارد، بلکه فطرت کسی که 
دعا می کند را تغییر می دهد.((  )سورن 

گیرکگارد(
•)) تعلیم و تربیت قوی ترین سالحی است 
که می توانی برای تغییر دادن دنیا از آن 

استفاده کنی.(( )نلسون ماندال(
برخورد  ،مثل  شخصیت  دو  مالقات   ((•
دو ماده شیمیایی است: اگر هرگونه فعل 
و انفعالی رخ دهد هر دو تغییر شکل می 

دهند.(( )کارل یونگ(
•)) ما نمی توانیم هیچ چیز را تغییر دهیم، 

مگر اینکه آن را بپذیریم.(( )کارل یونگ(
•)) اگر چیزی هست که می خواهیم در 
کودکان تغییر کند ،باید اول آن را بررسی 
کنیم و ببینیم که آیا چیزی نیست که بهتر 
)کارل   )). کند  تغییر  خودمان  در  است 

یونگ(
•)) کارها حتمًا باید دنیا را تغییر دهند تا 

دارای اهمیت باشند.((  )استیو جابز(

خارج  که  است  افرادی  به  راجع  •))اپل 
که  ،افرادی  می کنند  فکر  چهارچوب  از 
می خواهند از کامپیوترها استفاده کنند تا 
به آنها کمک کند ،دنیا را تغییر دهند، به آنها 
کمک کند چیزهایی بسازند که تفاوت ایجاد 
کند ،نه اینکه فقط کاری را انجام دهند.((  

)استیو جابز(
در این مقوله به چیستی تغییر ،اهمیت 
و زمینه ها و اصول آن و نقش یک مدیر 
مهارتی و اینکه مهارت شناخت این اصول 
و قوانین چه میزان در تغییر اصولی یک 
))کانون ،انجمن ،سازمان دولتی یا سازمان 
مردم نهاد و کار گروهی و تیمی تاثیر دارد 

می پردازیم:
وای از دست تو ای شیوه عاشق کش جانان

که تو فرمان قضا بودی و تغییر نکردی
مشکل از گیر تو جان در برم ای ناصح عاقل
که تو در حلقه زنجیر جنون گیر نکردی

کسان گویند
چون سعدی جفا دیدی تحول کن

رها کن تا بمیرم
بر سر کوی وفاداران

گرم پای سفر بودی و رفتار
تحول کردمی زینجا به جایی

حکایت برگرفت آن پیر فرتوت
ز جور دور گیتی ماجرایی

سرو اگر نیز تحول کند از جای به جای
نتوان گفت که زیباتر از این می گذرد

حور عین می گذرد در نظر سوختگان
یا مه چارده یا لعبت چین می گذرد

چندین عنایت از پی چندین جفا چه بود
تغییر طور خویش چرا مدعا چه بود

ما کشته جفا نه برای وفا شدیم
سد جان فدای خنجر تو خونبها چه بود

جهان رنگ با تغییر وضع خود جدل دارد
است  باوهم  است  سنگی  و  شیشه  جا  بهر 

پرخاشش
بتشویش دل مایوس رنجی نیست مفلس را

شکست کاسه در بزم کرم کرده است بی آشش

تبدیل نداری که توان خواند جهانت
تغییر نداری که توان گفت که جانی

عطار عیان است که محتاج بیان است
گر اهل عیانی به چه در بند عیانی

مهارت درمانی - قسمت ۲۹ 

مهارت آموزی و رابطه ی آن با  ؛  » مدیریت تغییر و لزوم تحول « 

قسمت اول 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  بنابر 
ایران، شورا یکی از ارکان نظام می باشد و 
شهرداری ها،  خاص  ویژگی های  از  یکی 
حضور شورای شهر با این امکانات در کنار 
شهرداری ها است. تأکید قانون به شکلی 
است که از آن اجبار به وجود شورای شهر 
را می توان یافت. هر چند وزارت کشور در 
زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم 
مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است 
اصل ۱۰۳  از  فهم  و  تاکیدات  بنابر  ولی 
قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ 
و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با 
را  قائم مقامی وزارت کشور  بودن  دائمی 

می توان یافت.
مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر؛ بر 
اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری ها چنانچه 
بخشداری  یا  فرمانداری  یا  استانداری 
نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند 
بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطالع، 
تقاضای  و  اظهار  انجمن  به  را  خود  نظر 
تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم 

معترض ماند، معترض می تواند به انجمن 
ایالتی یا والیتی یا وزارت کشور اعتراض خود 
را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از 

ابالغ نهایی است.
در قانون اساسي 34 ماده و 9 تبصره وظایف 
و اختیارات شوراي اسالمي شهر به شرح زیر 

مي باشد: 
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

موظف  شهر  اسالمي  شوراي  تبصره 1- 
است بالفاصله پس از رسمیت یافتن نسبت 
به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمي تواند همزمان عضو 
شوراي شهر باشد.

با  شهرها  در  شهرداران  نصب  تبصره 3- 
جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز 
استان بنا به پیشنهاد شوراي شهر و حکم وزیر 
کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شوراي 
گیرد. می  صورت  استاندار  حکم  و  شهر 

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر 
خاتمه مي پذیرد.

الف:استعفاي کتبي با تصویب شورا
ب:برکناري توسط شوراي شهر با رعایت 

مقررات قانوني
ج: تعلیق طبق مقررات قانوني

سمت  احراز  شرایط  از  یك  هر  د:فقدان 
شهردار به تشخیص شوراي شهر.

نیازها   ، کمبودها  شناخت  و  بررسی   -2
فرهنگی،  اجتماعی،  های  نارسایي  و 
رفاهی  و  اقتصادی  بهداشتی،  آموزشی، 
حوزه انتخابیه و تهیه طرح هاو پیشنهادهاي 
اصالحي و راه حل هاي کاربردي در این 
به  آن  ارائه  و  برنامه ریزي  زمینه هاجهت 

مقامات مسئول ذیربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و 
طرح هاي مصوب در امور شهرداري و سایر 
سازمان هاي خدماتي در صورتي که این 

نظارت مخل جریان عادي این امور نگردد.
4- همکاري با مسئولین اجرایي و نهادها 
زمینه هاي  در  مملکتي  هاي  سازمان  و 
آموزشي،  فرهنگي،  اجتماعي،  مختلف 

اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
٥- برنامه ریزي در خصوص مشارکت مردم 
اقتصادي،  اجتماعي،  خدمات  انجام  در 
امور  سایر  و  آموزشي  فرهنگي،  عمراني، 

رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذیربط.
خصوص  در  مردم  ترغیب  و  تشویق   -6
گسترش مراکز تفریحي، ورزشي و فرهنگي 

با هماهنگي دستگاه هاي ذیربط.
7- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها 
و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و 
تاسیس تعاوني هاي تولید و توزیع و مصرف، 
نیز انجام آمارگیري، تحقیقات محلي و توزیع 
ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذیربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و 
دارایي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول 
و غیرمنقول شهرداري و همچنین نظارت 
بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه اي که 

مخل جریان عادي امور شهرداري نباشد.
پیشنهادي  نامه هاي  آیین  تصویب   -9
شهرداري پس از رسیدگي به آنها با رعایت 

دستورالعمل هاي وزارت کشور.
هزینه  و  درآمد  جامع  صورت  تایید   -10
توسط  یکبار  ماه  شش  هر  که  شهرداري 
شهرداري تهیه مي شود و انتشار آن براي 
اطالع عمومي و ارسال نسخه اي از آن به 

وزارت کشور.

با توجه به اینکه مردم استان بوشهر در 
فصل تابستان گرم و طاقت فرسا با مشکل 
و معضل کمبود آب مواجه هستند و مجبور 
به ذخیره آب و نوبت بندی می باشند، 
همچنین بدلیل خشکسالی های مکرر، 
کاهش نزوالت جوی، پایین رفتن سطح 
آبهای زیر زمینی  وعدم وجود منابع آبی 
و  ترین  مناسب  رسد  می  بنظر  پایدار. 

شاید تنها ترین راه حل، احداث و نصب و 
راه اندازی دستگاه های آبشیرین کن در 

سطح استان می باشد.
که  الذکر  فوق  های  پروژه  اجرای  برای 
مطالعات آن نیز انجام شده نیاز به بودجه 
ای خاص جهت استحصال آب آشامیدنی 

از طریق دریا خواهد بود.
در اینجا الزم است از مدیران ارشد استان، 

درمجلس  استان  محترم  نمایندگان 
و متولیان آب  و مدیران  شورای اسالمی 
استان درخواست گردد تالشی مضاعف 
و  جذب  برای  جدی  های  پیگیری  و 
تخصیص اعتبار، جهت رفع کمبود آب 

آشامیدنی داشته باشند.
را  امیدوارم مسئولین استان این هشدار 
از  قبل  و  امروز  همین  از  و  گرفته  جدی 
رسیدن فصل گرما و نیاز شدید مردم به 
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی راه حل 

های مناسبی برای جذب سریعتر بودجه 
ارائه نمایند تا با نصب و راه اندازی دستگاه 
های آبشیرین کن از شمال تا جنوب استان 
و شهرها و روستاهای ساحلی، این مشکل 

دیرینه مردم مرتفع شود.
البته جهت اجرای چنین پروژه های عظیم 
ان  باشد که  زیادی می  اعتبارات  به  نیاز 
شاءالله  دولت و مدیران وزارت نفت این 
مشکل مالی پایتخت انرژی کشور یعنی 
استان بوشهر را با جدیت و نظر مساعد 

برطرف خواهند کرد.

وظایف شورای شهر

احداث آب شیرین کن از مهم ترین راه حل های مقابله 
با کمبود آب استان می باشد

با مراجعه به دادگاه ها متوجه خواهیم شد، 
برای استفاده کنندگان از این ابزارمالی و 
سند، مشکالت قانونی و قضایی فراوانی 
فراهم شده است چرا که حجمی از پرونده 
این  به  قضایی  مراجع  در  مفتوحه  های 
موضوع اختصاص یافته است و دلیل آن 
هم نا آشنایی با قانون سفته و این ذهنیت که 
سفته ابزاری سهل الوصول و پرکاربرد و بدون 

عواقب و تبعات قانونی می باشد. 
در اقتصاد امروزی، سفته به عنوان وسیله  
و ابزاری اعتباری نقش مهم و بسزایی در 
تامین منابع سرمایه گذاری به صورت کوتاه 
مدت ایفا می کند. بطوری که حتی اشخاص 
حقوقی من جمله شرکت  ها با صدور آن نزد 
بانک ها و موسسات مالی، با اخذ تسهیالت 
و اعتبار و برای گذر از بن بست و مشکالت 
مرتفع،  را  خود  آمده  پیش  جاری  مالی 
می نمایند. به جرات می توان بیان داشت 
که در کشورمان سفته از مهمترین وسایل 
پرداخت اعتباری و بیش از برات استفاده 
می شود، که بر خالف سایر کشورها، دارا و 
صاحب قانون و مقررات مستقلی در این باره 
نمی باشد ، چرا که در ایران برای حل مسائل 
مرتبط با سفته الزامًا می بایست به سیستم 
حقوقی و مفاد قانونی تدوین شده درباره 
برات که خود به عنوان سند تجاری دیگری 
در قانون مطرح بوده رجوع نمود آن هم در 
حالی که سند تجاری برات تقریبًا کاربردی 

در سال های اخیر در کشور نداشته است. 
خوانندگان محترم با نگاه  به سفته مالحظه 
نموده اند که برای هر برگ، سقف خاصی 
برای تعهد در نظر گرفته شده که به صورت 
چاپی به صورت عمودی در حاشیه سفته 
درج گردیده است، به طوری که می توان 
مبلغ تعهد سفته را تا حداکثر سقف درج 

شده در آن نظر گرفت. 
دارنده سفته می بایست در تاریخ سررسید 
آن را مطالبه و وجه آن را وصول نماید ولی 
چنانچه مبلغ سفته از طرف صادر کننده، 
پرداخت نشود دارنده سفته باید ظرف ده 

واخواست  را  تاریخ سررسید، سفته  از  روز 
کند، در واقع دلیل واخواست سفته، برای 
بهره بردن از مزایای اسناد تجاری از جمله 
خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از 
صدور حکم دادگاه و مسئولیت تضامنی 
امضا کنندگان الزم و در نظر گرفته شده 
نیز  واخواست  بدون  دیگر  بیان  با  است. 
امکان مطالبه وجه سفته وجود دارد اما در 
این حالت سفته یک سند عادی در نظر 
گرفته شده و به آن رسیدگی خواهد شد و در 
واقع دعوی مطرح در دادگستری، دعوای 

مدنی است.
 خسارات تاخیر تادیه در سفته با وجود سه 
فاحش  تغییر  است:  مطالبه  قابل  شرط 
مالی  توانایی  ساالنه،  قیمت  شاخص 
پرداخت وجه  از  امتناع وی  و  صادرکننده 
سفته، مطالبه و درخواست  خسارت توسط 

دارنده سفته. 
نکته مهم اینکه میزان خسارت، طبق نرخ 
ساالنه توسط بانک مرکزی اعالم می شود 
میزان  محاسبه  مبداء  قانون  همچنین  و 
خسارت تاخیر تادیه را، از زمان مطالبه وجه 
سفته ) واخواست ( در نظر گرفته و مالک، 
تاریخ مندرج در سفته ) تاریخ پرداخت ( نمی 

باشد. 
 واخواست، اعتراض رسمی دارنده سفته، 
علیه صادرکننده آن، نسبت به سفته ایی 
است که  در سررسید مد نظر و قید شده، 
پرداخت نگردیده و مسلمًا باید این اعتراض 
تا  گردد  ابالغ  و  اطالع  رسمی  صورت  به 
رسمیت یابد، توضیح اینکه واخواست در 
برگه های چاپی که توسط قوه قضاییه تهیه 
 ( پذیرد.  می  انجام  است،  شده  تنظیم  و 
اینگونه فرم ها نیز نزد بانک ها نیز به صورت 
چاپی موجود می باشد(. در واقع واخواست 
نامه رونوشتی کامل از اطالعات سفته می 
باشد که در سه نسخه مشابه، تهیه و تنظیم 
و به وسیله واخواست کننده امضا و پس از 
الصاق تمبر مالیاتی، توسط مامور اجرا از 

طرف دادگستری ابالغ می گردد. 

اکنون با توجه به تصویب قانون جدید صدور 
پذیرفته،  صورت  های  اصالحیه  و  چک 
محدودیت ها و محرومیت ها و همچنین 
در نظر گرفتن مقررات عدم امکان استفاده 
اموری  برای  دار  وعده  صورت  به  چک  از 
مانند اعتبار و تضمین، در قانون اصالحی 
جدید، فرصتی فراهم شده است تا به سفته 
که نوعی وسیله پرداخت اعتباری مانند برات 
می باشد و احتمال می رود استفاده فراگیر از 
آن با توجه به قانون جدید، ازدیاد یابد و بیشتر 
مورد توجه قرار گیرد. بنابراین بررسی دقیق و 
عمیق تر نسبت به قوانین و مقررات سفته در 
مقایسه با برات توسط مقنن ضروری به نظر 

می رسد.
 یکی از ابهامات و مشکالتی که در مورد 
سفته در اجتماع و برای مردم وجود دارد،  
تشخیص عنوان امضا کننده در پشت سفته 
است  ضامن  عنوان  به  شخص  که  است 
دلیل، چنانچه  به همین  نویس؟  یا ظهر 
شخصی بخواهد از دیگری به عنوان ضامن 
پشت سفته امضا بگیرد باید به وضوح بر این 
موضوع تاکید نماید، به طوری که در ذیل یا 
محل امضا عبارتی مانند: » پرداخت وجه 
این سفته را تضمین می کنم «  و یا جمالتی 
از این چنین  و دارای این نوع مفهوم را قید و 
درج نماید، زیرا در این صورت است امضای 
ظهر سفته، معنای ضمانت را خواهد رساند 
و اگر در آینده صادر کننده سفته تکلیف 
قانونی خود را از بابت پرداخت وجه سفته 
انجام ندهد، شخصی که ضامن پرداخت 
که  گردد  مدعی  نمی تواند  است  سفته 
امضای سفته به عنوان ظهر نویس» انتقال  

یا وکالت در وصول « بوده است.
 امروزه اخذ سفته در هنگام استخدام تحت 
عنوان ضمانت و به منظور حسن انجام کار 
بین متقاضیان کار  یا  بین کارگر و کارفرما، 
بسیار معمول و اتفاق می افتد، یکی از نگرانی 
ها و سواالتی که در مورد این گونه سفته 
ها، برای صادرکنندگان آن به وجود می آید 
در مورد نحوه وصول و ابهام در چگونگی 

اجرای این گونه سفته ها می باشد که در 
سفته  این  چون  گفت:  می توان  باره  این 
ها در اصل و حقیقت بابت پرداخت دین و 
وجه صادر نشده است و هدف و مقصود از 
صدور آنها، انجام درست و صحیح تعهد می 
باشد، بنابراین اصل بر این است که کارفرما 
یا متقاضی اخذ سفته نمی تواند وجه آن را 
وصول نماید مگر اینکه ثابت نماید که کارگر 
یا صادر کننده سفته در انجام تعهد قراردادی 
یا شغلی خود کوتاهی و قصور نموده باشد. 

مورد دیگر اینکه سفته از جمله اسنادی است 
که بانک ها و موسسات مالی هنگام پرداخت 
تسهیالت از متقاضی تسهیالت دریافت می 
نمایند و همچنین در روابط تجاری تجار و 
معامالت بازرگانی نیز کاربرد دارد بطوری 
که بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد 
می شود که مبلغ معینی را در زمان تعیین 
شده، به او پرداخت نماید. همچنین طلبکار 
خواهد توانست سفته را تا تاریخ سررسید 
نزد خود نگاه داشته یا اینکه در صورت نیاز 
به وجه آن طلبش را در برابر دریافت مبلغی 
با مبلغ سفته)در  برابر  یا   ) تنزیل   ( کمتر 
صورت توافق و تفاهم ( به شخص دیگری 
انتقال  این منظور جهت  به  انتقال دهد، 
ظهرنویسی  یا  نویسی  پشت  را  آن  سفته 
سفته   ذینفع  اینکه  نهایت  در  می نماید. 
تواند  می  طریق  دو  از  سفته  وصول  برای 
اقدام نماید: چون سفته از انواع اسناد الزم 
االجرا می باشد در صورتی که ذینفع سفته 
) دارنده ( به وظایف قانونی خود عمل کرده 
باشد می تواند به اجرای اسناد رسمی در 
اداره ثبت اسناد مراجعه و علیه صادرکننده، 
پشت نویس و ضامن  برای وصول طلب خود 
اموال بالمعارض  اقدام و تقاضای توقیف 
اشخاص مسئول را به منظور وصول طلب 
با   اینکه  دوم  طریق  و  نماید  ارائه  را  خود  
تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام 
مسئوالن سند تجاری ) سفته(  اقامه دعوا 
نماید و در صورتی که دادخواست تنظیمی 
به محکومیت قطعی صادر کننده  منجر 
در دادگاه شود و اگر پس از اجرای حکم، 
اموالی از محکوم علیه یافت نشود، ذینفع 
سفته می تواند به استناد قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی تقاضای بازداشت و جلب 

شخص محکوم علیه را نماید.مولف  کتاب(

نکاتی کاربردی در مورد سفته 
به قلم: سعید یکتائی )کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مدرس بانک_حقوق(

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

به قلم : دکتر الله کرم  لیراوی )فعال اجتماعی و فرهیخته فرهنگی(

به قلم : ��میالد احمدی )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،�� کنش گر سیاسی، اجتماعی،فرهنگی(

به قلم :عبدالباقی صداقت )روزنامه نگار و فعال اجتماعی(

 به قلم : فرخنده محمدی ) دانشجوی کارشناسی ر وانشناسی عمومی، نمایشنامه نویس(

ادامه دارد...

صدای پرطنین مردم استان بوشهر


