
قسمت اول:
در کشورهای توسعه نیافته، ضعف در مدیریت سازمان ها 
تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  مدیریت  و  دولتی  نهادهای  و 
از  خارج  در  که  متخصص  افراد  جذب  در  ناتوانی  نیز  و 
از مهم ترین عوامل ضعف قوای  پرورش یافته اند،  کشور 
توانمند در  و  نبود مدیریت قوی  پژوهشی کشور است. 
نهادهایی که عهده دار پژوهش هستند، مهم ترین مانع 
پیشرفت و توسعه در کشورهای جهان سوم ازنظر علمی و 
تحقیقاتی به شمار می آید. با دست یابی به مدیریت علمی 
که بر نظامی منطقی و اصولی استوار است، مشکالت را 
می توان کاهش داد. مدیریت علمی بدان معنا نیست که 
ما بهترین دانشمندان را به سطح مدیریت در بخش های 
اساسی منتقل کنیم. برای مدیریت علمی در یک مرکز 
پژوهشی، نیازمند فرد یا افرادی هستیم که افزون بر داشتن 
بینش قوی از وضعیت کشور، درک درستی از پژوهش و 
تحقیقات در حال اجرا در جهان کنونی داشته باشند .اگر 
دقت بکنیم  به این نتیجه قطعی خواهیم رسید که هر کار 

برای شروع نیاز به تحقیق و پژوهش دارد.
 یار مهربان، همراه مهربان ندارد 

آن یار مهربانی که در دبستان شعر آن را می خواندیم و برای 
ما دانا و خوش زبان بود، این روزها تنها شده است. کتاب 
یکی از آن رفیق هایی است که بی منت محبت می کند 
اما متأسفانه نوجوانان، جوانان و حتی بزرگساالن به او 

بی توجه شده اند
برای  و رقم های عجیب وغریب  البته گران شدن کتاب   
کتاب ها هم دلیلی برای بی عالقه تر شدن آدم هاست اما 

همیشه می توان راهی پیدا کرد.
این کتاب جان دارد و دلش می سوزد

کار  هزاران  صرف  بی فایده  هزینه  هزاران  روزها  این 
بی فایده تر می کنیم، پس چندان هم دشوار نیست که 
هرروز اندک پولی را برای خرید کتاب پایان هرماه پس انداز 
کنیم . اما خریدن خوراکی های مضر، گوشی های موبایل 
بروز، لوازم آرایشی و زیبایی، خریدن هزاران قرص و مکمل 
هورمونی ورزشی و خریدن کفش های رنگ ووارنگ برای ما 
آسان تر است. این روزها آدم به هر چیزی که اورا ضعیف 
بچه های  است  جالب  دارد.  بی حدومرز  تمایلی  کند 
مدرسه ای فکر می کنند بعد از پایان سال تحصیلی باید 
کتاب خود را ورق ورق کنند تا انتقام سختی های درس 
خواندن را گرفته باشند.یکی نیست بگوید بچه جان!این 

کتاب جان دارد و دلش می سوزد!
زیراندازی برای پست های اینستاگرامی

زمین  روی  خواستند  جا  هر  کرده اند  عادت  نوجوانان 
زیرانداز  را  خود  کتاب  نداشتند  زیرانداز  اگر  و  بنشینند 

کنند و روی آن بنشینند. برخی عادت کرده اند از کتاب 
به عنوان وسیله ای  برای عکس گرفتن های اینستاگرامی و 
فخر فروختن به مطالعه استفاده کنند. درصورتی که حتی 
نوشتن نام آن را از روی کتاب هم بلد نیستند و تمام این 
بدعادتی ها به والدینی برمی گردد که از ورق های کتاب و 
روزنامه برای پاک کردن شیشه استفاده می کنند آن قدر 
حرمت کتاب را پایین آورده ایم که حتی به نگهداری از 
مطالعه  و  خواندن  به  برسد  چه  نداریم  عالقه ای  آن هم 

کردنش.
از خواب غفلت بیدار شویم 

می خواست  دلش  هرچه  و  می کرد  زبان باز  کتاب  کاش 
ما  از جهل  و  تحقیر می کرد  مارا  آن قدر  ما می گفت.  به 
کجا  تا  خود  جهل  در  ما  می آمدیم.  خود  تابه  می گفت 
می خواهیم پیشروی کنیم؟ اگر به ما بگویند فالن داروی 
الغری مفید است هر جور که باشد آن را تهیه می کنیم و 
اصاًل برای ما مهم نیست از چه ترکیبات شیمیایی برای 
فالن  در  بگویند  اگر  اما  است  استفاده شده  آن  ساخت 
کتاب درباره ورزش ها و روش های تغذیه ای الغری مطالبی 
گردآوری شده است به ریش گوینده می خندیم و چهارتا 
حرف درشت هم به او می بگوییم . چون ما به هر چیزی 
که ضعفمان را تقویت کند شدیدتر عالقه مند و مرید آن 

می شویم. یکی باید مارا از خواب غفلت بیدار کند.
یخچال های پر و کتابخانه های خالی 

می خورند. هم  زیاد  و  می خورند  فقط  آدم ها  روزها  این 
یخچال های آن ها سنگین و پربارتر از قفسه های کتابخانه 
آن هاست، البته اگر کتابخانه ای در خانه داشته باشند.فقط 
به فکر بدن خود هستند اما شده تابه حال به فکر اندام مغز 
خود باشند و جیرجیر لوالی مفاصل مغزی برایشان مهم 
باشد؟ خیر نشده است. شده تابه حال ساختن کتابخانه ای 
و خریدن کتاب های خوب  زیبا در یک گوشه دنج خانه 
دغدغه فکری آن ها باشد؟ خیر نشده است . همین است 

که وزن کتابخانه از یخچال خانه آن ها سبک تر است. 

واگویه های کتاب
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آیت الله صفایی بوشهری در جلسه مجازی 
استان  برادران  علمیه  مدارس  مدیران 
بوشهر اظهار داشت: تربیت مبلغ یکی از 
ارزشمندترین کارها است و هر کسی اعم از 
مدیر و استاد که این کار را انجام می دهد، 

این کار ارزشمند و شایسته است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کسانی  تبلیغ  عرصه  در  افزود:  بوشهر 
همواره بودند که نامشان ماندگار شده و این 
ماندگاری بر حسب همین خدمت بزرگ 
است که هم منابع انسانی تربیت کردند و 

هم آثار ارزشمندی را تولید کرده اند.
وی با بیان اینکه تاریخ استان بوشهر در 
عرصه علم و علوم حوزوی بسیار باشکوه 
مدارس  بوشهر  استان  در  گفت:  است 
مهمی پیرامون تاریخ حوزه و تاریخ بوشهر 
الله  آیت  همچون  بزرگانی  تالش  و  بوده 
بالدی بوشهری)ره( در آن زمان باعث شده 

تا یک جامعه قوی حوزوی درست شود.
اینکه  بیان  با  بوشهری  صفایی  الله  آیت 
حدود شش مرجع صاحب رسانه در استان 

بوشهر وجود داشته است گفت: افرادی 
همچون آیت الله بالدی بوشهری)ره(، آیت 
الله مرعشی نجفی و آل عصفور نمونه هایی 

از این مراجع صاحب رساله هستند.
رئیس شورای حوزه علمیه استان بوشهر 
از  را  بودن  تألیف  اهل  و  اخالق  داشتن 
ویژگی های بزرگان روحانیت استان عنوان 
کرد و ابراز داشت: این بزرگان هرگز به دنبال 
و  افرادی عالم  بلکه  نبوده  ثروت  و  قدرت 

متخلق و والیتمدار بودند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مردم استان 
بوشهر همواره نسبت به علما احترام زیادی 
داشتند و دارند گفت: در حال حاضر وظیفه 
تربیت و پرورش طالب بر عهده شما مدیران 
است و حوزه را باید احیا کرد؛ فقط به دنبال 
جذب نباشید بلکه عظمت و بزرگی حوزه را 

احیا کنید.
اینکه  بیان  با  بوشهری  صفایی  الله  آیت 
حوزه باید عالمانی بزرگ، متخلق، بصیر، 
عالم و مبلغ و والیتمدار و با بصیرت تربیت 
کند گفت: دید و افق خود را بلندتر کنیم و 
در این راه الزم است صدها عالمه بالدی 

تربیت شوند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بوشهر با اشاره به تالش های دشمن برای 
تزریق انرژی منفی در جامعه گفت: دشمن 
همواره دشمنی خود را کرده و به دنبال این 

است که از اشتباهات سوء استفاده کند.

حوزه علمیه بوشهر صدها عالمه بالدی تربیت کند

خبــــــر

خودآبیار می تواند برای جلوگیری از ریزگرد ها و بیابان زدایی 
تاثیر بسزایی داشته باشد
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 مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر از کسب 
رتبه برتر این استان در طرح مطالعه عمومی تفسیر 
قرآن کریم از حیث آمار شرکت کننده و برندگان در 

سطح کشور خبر داد.
اسفند ۹۹  حجت االسالم محمدرضا طاهری ۶ 
ضمن تبریک فرا رسیدن میالد حضرت امام علی 
)علیه اسالم( اظهار داشت: با استعانت از درگاه 
خداوند متعال و عنایات قرآن و اهل بیت عصمت و 
طهارت )علیهم السالم( الحمدالله به برکت زحمات 
ادارات و  از معاونین، مدیران  همه همکاران اعم 
کارشناسان قرآنی فرهنگی و اداری، استان بوشهر 
در فاز اول طرح مطالعه عمومی مطالعه تفسیر 
برنده  و  شرکت کننده  آمار  حیث  از  کریم،  قرآن 

شدگان، رتبه اول را در کشور کسب کرد.
 مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر، ضمن تبریک 
همه  استان،  قرآنی  جامعه ی  به  موفقیت  این 
امور  اداره  مجموعه  همکاران  به ویژه  و  همکاران 
آینده  در  کرد  امیدواری  اظهار  کل،  اداره  قرآنی 
شاهد رشد و توسعه ی بیشتر فعالیت های قرآنی 
طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  و  قرآن  برکت  به 

)علیهم السالم( باشیم.
استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  افزود:  وی   
موضوع  با  قرآنی  فعالیت های  توسعه  بوشهر، 
برنامه های متنوع آموزشی در رشته های مختلف، 
شناسایی  تخصصی،  های  دوره  برگزاری 
استان،  سطح  در  درخشان  استعدادهای 
قرآنی   – مردمی  مراکز  از  حمایت  و  ساماندهی 
از  یکی  همواره  و  داده  قرار  خود  کار  سرلوحه  را 
برنامه های محوری خود را تعامل مناسب با مراکز 

و فعاالن قرآنی قرار داده است.
 حجت االسالم طاهری ادامه داد: این دوره تفسیر 
ویژه روحانیون مستقر، مؤسسات وابسته، کارکنان 
سازمان تبلیغات اسالمی و خانواده های آنان بوده 
و با موضوع تفسیر سوره های لقمان )علیه رضوان 
و  علیه السالم(  و  آله  و  نبینا  یوسف)علی  الله(، 
حجرات در ایام الله دهه فجر در سطح کشور برگزار 

شد.
اسفند  برندگان ۵  اعالم  مراسم  است،  گفتنی   
۹۹ با حضور حجت االسالم و المسلمین قرائتی، 
حجت االسالم و المسلمین قمی رئیس سازمان 
تبلیغات اسالمی و حجت االسالم مهدی اخوان 
صباغ رئیس سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد و 
در آن از اداره کل تبلیغات اسالمی استان بوشهر 

به تجلیل عمل آمد.  

استان بوشهر رتبه اول طرح 
مطالعه عمومی تفسیر قرآن 

کریم را کسب کرد
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44 صدای پرطنین مردم استان بوشهر

همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین 

اجتماعی از ضرورت 
باالیی برخوردار می باشد

عبدالباقی صداقت:                                                                                                                                           
)روزنامه نگار و فعال اجتماعی(                                                                                                                                         

احترام به عقاید و 
شکایات بهره گیرندگان 
از کارکردهای اساسی 
مدیریت تغییر می باشد

دکتر اهلل کرم لیراوی:
)فعال اجتماعی و فرهیخته فرهنگی(

فرحناز درخشان فرد: 
)محقق و مشاور طب سنتی(

در این شماره از نشریه دریاکنار، در بخش گپ و گفت سراغ 
کارآفرینی رفتیم که مشکالت و چالش های کار تولیدی را 
نادیده گرفته و دست به  همت زده، کار  و فعالیت خود را به 

عرصه عمل رسانیده است. 
لطفًا خودتان را به طور کامل معرفی کنید.

رئیس  و  مدیرعامل   69 سال  متولد  هستم  زارع زاده  سبحان 
از  پرده  آبگیر  پرنیان  کشاورزی  و  تعاونی  شرکت  هیئت مدیره 
شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر و 

عضو خانواده تعاون استان.
ایده اولیه ساخت محصول از کجا و چه زمان به ذهنتان 

رسید؟
درحقیقت مجموعه ما طرفدار محیط زیست هست و دوست 
داشتیم، که کاری در این باره در این وضعیت بی آبی انجام دهیم، 
ایده اولیه این کار رو برگرفته از سنگ چال خودمان هست همان 
انگور در چاه هایی که کاشته می شد و کشت کوزه ای سیستم 
های تراوایی، در حقیقت پایه اصلی این اختراع به سازه های 
خودمان برمی گردد ولی  با بررسی بیشتری که روی نمونه های 
خارجی  انجام شد این ایده که با نام Self-watering plants یا 
خودآبیار مشهور هست دیدیم هر کدام عیب و ایراد هایی دارند 
و یک مجموعه کامل ندیدیم که هم دوام خوب داشته باشه و هم 
آب رو به صورت مدت زمان خیلی زیاد در خود نگه دارد، در نتیجه 

دست به ساخت این محصول زدیم.
آیا در این اختراع مشکالتی وجود داشت که شما رو ناامید 
این  از  طور  چه  و  دهید  ادامه  نخواهید  که  حدی  تا  کند 

مشکالت عبور کردید؟
ریسک  یک  اختراع  این  بحث  در  ما  باشد  جالب  شاید  بله 
بسیارعجیبی کردیم. ما طرح پایه رو ساخته بودیم و تست کردیم 
بعد که تست کردیم قالب اصلی رو ساختیم به کرات اصالحیه 
زدیم بعد که دستگاه ساخته شد یک سال ما تست رو ادامه دادیم 
تا اطمینان پیدا کنیم که چرخه یکساله رو بدون مشکل، درختان 
طی می کنند. تا به نتیجه کامل رسیدیم تازه برای ثبت اختراع 
اقدام کردیم. که این کار اشتباهی هست چون در این یکسال اگر 
طرح انتشار پیدا کند یکی از شرایطی هست که تو ثبت اختراع رد 
میشه وخوب ریسک بسیار باالیی بود البته آزمایش در محیط بسته 
انجام می شد و پروسه ثبت اختراع کار ما 8 ماه به طول انجامید و 
خداروشکر مشکلی از این نظر وجود نداشت و حتی طرح صنعتی 

رو هم براش به ثبت رساندیم.
پروسه از ایده تا اختراع چند ماه طول کشید؟

پروسه از ایده تا اختراع شاید بیش از دو سال و نیم طول کشید 
و همزمان شد با تولید انبوه ما، از سال 95 که این ایده رو مطرح 
کردیم تا خرداد 97 که اظهارنامه ثبت اختراع رو انجام دادیم و در 
شهریورهمان سال شروع به تولید انبوه کردیم حدود 2 سال و نیم 

زمان برد.
آنوان یه اختراع عظیم در بحث آبیاری درختان به حساب 
می آید آیا یک مشکل رو احساس کردید که رو به این اختراع 

آوردید یا صرفًا یک ایده بود؟
واقعیتش مشکل، بی آبی بود. من زادگاهم شهرستان دشتی 
هست که حتی نسبت به شهرستانی مثل دشتستان و تنگستان 
منابع آبی بسیار کمتری در اختیار دارد. خوب به عنوان نمونه زمین 
های مادری ما بود که غنای خاک باال داشتن ولی کمبود آب مانع 
بزرگی برای کشت زرع بود. کشاورزی شغل بسیاری از مردم استان 
هست و بحث مهاجرت معکوسی که در روستا ها به دلیل کم آبی 
دارد صورت می گیرد، مشکالتی بود که ما را برآن داشت که در این 

زمینه اقدامی انجام دهیم.
مهمترین انگیزه شما از این اختراع چه بوده؟

باغداری،  و  کشاورزی  بحث  از  جدای  داریم  که  مشکلی  االن 
موضوع مقابله با ریزگردها و بیابان زدایی در جنوب کشور است. 
یکی از راه حل های اصلی این کار هم، کشت درخت برای مقابله 
با ریزگردها و جلوگیری از فرسایش خاک است. ولی خب غالب 
پروژه ها به علت اینکه آب موردنیاز برای ادامه حیات درخت تأمین 
نمی شود با شکست روبه رو می شود و هزینه های سرسام آوری رو 
دارند. به طور مثال؛ برای آبیاری درختان در کوه ها و تپه ها امروزه 
محدودیت داریم برای بحث انتقال آب حتی با پمپ ها، مگر چه 
قدر می توان پمپاژ کرد و اگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم چه 
هزینه های برای برق، آب، پمپ و... الزم است که عماًل این کار را 
غیراقتصادی می کند. اما با این طرح می توان برای جلوگیری از 

ریز گرد ها و بیابان زدایی اقدام شایسته ای انجام داد.
یکی از چالش های جدی بعد از یک اختراع، بحث فروش و 

ارائه محصول هست چطور توانستید ازاین سد عبور کنید؟
واقعیتش این هست که یک دست صدا ندارد، من هم یک نفر 
نیستم، من نماینده یه مجموعه هستم. یه مجموعه که دو نفر مدیر 
بازرگانی دارد، نفراتی در گرایش های بازاریابی، استراژیک داریم دو 
نفر مهندس کشاورزی در زمینه های باغبانی و دامپروری همچنین 
کشاورز تجربی، در واقع یه گروه کامل کنار هم جمع شدیم. بخش 
اعظم فروش ما از طریق فضای مجازی بود و شاید جالب باشد 
حتی ما اگر کسی 1 دستگاه هم می خواست ارسال می کردیم 
و خیلی از مشتریانی که پیدا کردیم به دلیل عملکرد خوبی بود 
که دستگاه داشت و دیگران می دیدند و درخواست می دادند. 
ما برای اولین بار 50 دستگاه فرستادیم به امارات، تعدادی هم به 
عربستان ارسال شد. تست کردند و بعد از تست موفق، تیراژهای 
فارس  به کشورهای حوزه خلیج  ارسال  برای  و 2000   1000
داشتیم. اکنون که در خدمت شما هستم از جای جای نقاط ایران 
تماس می گیرند برای خرید محصول حتی از کشورهایی نظیر 
قطر، امارات، کویت، عمان و عراق. درخواست هایی پیرو اخذ 
نمایندگی در اسپانیا، سنگال و مراکش داشتیم که واقعا این همت 

گروه بوده که توانستیم برای فروش به موفقیتی برسیم.
رنج قیمتی این محصول در چه محدوده ای می باشد؟

اولین قیمت دستگاه در سال 97 که تولید شد 98 هزار تومان 
بود. که برنامه ما فروش زیر 50 هزارتومان بود ولی موج گرانی ها 
در اواخر سال 96 دامن ما رو هم گرفت و طی این سال ها به مرور 
هرچه مواد اولیه باال می رفت به ناچار  110،120،135 و همین 
سال دو پله قیمتی داشتیم و تابستان تا 150 رسیدیم که به ضرر 
ختم شد و از سودمان کم کردیم در واقع 30 هزار تومان رو قیمت 

مواد اولیه رفت و سودمان رسید 15 هزار تومن.

با کدام سازمان ها در ارتباط هستید و به نظر شما نیاز به چه 
حمایتی دارید؟

یکی از سازمان های مهم در زمینه کار ما سازمان منابع طبیعی و 
محیط زیست هست. که ساالنه درختکاری دارند و در درختکاری 
ضریب موفقیتشون 46% هست یعنی54% از درختان از بین می 
رود که بیت المال هست. که این وسط هزینه انتقال هست، آب 
هست. آب در کشور ما یک کاالی اقتصادی نیست یک سرمایه 
ملی و استراتژیک است. از این سازمان ها می خواهیم که به 
سمت تغییر شیوه آبیاری حرکت  کنند. این وسیله که با عنوان 
تجاری آناوان ثبت شده، یک دستگاه خود آبیار فیتیله ای است 
که اقدام به آبیاری زیرسطحی نهال و درختان می کند و بالغ بر 90 
درصد صرفه جویی در آبیاری کشاورزی را دارد و از علف های هرز 
اطراف نهال جلوگیری می کند که می تواند به خودی خود بسیار 
مهم باشد. دیگر حمایت ها در بحث مواد اولیه هست که در کشور 
خودمون تولید می شود و زمانی که ما می خواهیم تهیه کنیم به 
قیمت دالر باید خریداری کنیم آن هم از دست پنجم که تو این 
زمینه اگه حمایت شود قیمت محصول هم کمتر و فروش بیشتری 

خواهیم داشت.
در کنار اختراع خودتون چه میزان کارآفرینی داشتید و چه 

تعداد اشتغال پیدا کردند؟
 در این مجموعه 13  نفر مشغول به کار هستیم و براساس پروژه 

هایی که معرفی می شوند به تناسب نیرو می گیریم.
فاکتور های کلیدی موفقیت در کارتان را چه می دانید؟

و  کنم تالش  فکر می  موفقیت،  گفت  مطلق  بتوان  اگر  البته 
پافشاری کردند و مایوس نشدن فکر می کنم کلیدی ترین فاکتورها 
بودن، جای مایوس شدن و پا پس کشیدن بسیار در کار بود که 
پشیمان شویم و عقب نکشیدیم اوایل یک قطعه از دستگاه مشکل 
پیدا کرد و 50 میلیون هزینه برد سخت بود ولی مصمم بودیم و 
ادامه دادیم و تیمی که همراه بودیم و هدف مشترکی که داشتیم 

باعث این مهم شد.
چی شد که رو به کار آفرینی و اختراع آوردین و به زندگی 

کارمندی روی نیاوردید؟
شاید جالب باشه 2 ماه بعد از پایان سربازی موقعیت کار هم برایم 
فراهم شد زنگ زدن و گفتن بیاید اداره زندان نیرو الزم داریم و حتی 
رفتم سرکار ولی چند وقت بعدش گفتم من آدم این کار نیستم با 
روحیاتم نمی خواند که پشت میز باشم و بعد از آن هدفم گذاشتم 
که خودم درگیر کار دولتی نکنم هرچند خانواده هامون همه کارمند 
دولت بودن ولی فراغ بالی که اینجا دارم آنجا نداشتم.هرچند که 
تضمین حقوق کارمندی کجا و وضعیت بازار کجا.. ) با خنده (

چه خواسته ای از مسئولین دارید؟
در بحث تولید امیدوارم که همتی کنند و پا رو از گلوی تولید کننده 
بردارند. یک معضلی هست مثل وام ها البته این را بگم که  تا به 
امروز اینجا به ما وامی ندادن که بگیریم نه که نخواستیم ندادن. تا 
حدی که رفتیم وسط کار گفتن بودجه از تهران نیامده. ولی خوب 
درصد وام ها خیلی وحشتناک هست. حمایت تولید واقعا نیاز 
هست. امثال سال جهش تولید بود از طرف پارک علم و فن آوری 
یه فرم دادن چه قدر بودجه نیاز داری خواستیم یک پروژه بزرگی 
راه بندازیم تو حوزه کشاورزی در خواست 6 میلیارد وام کردیم 
تضمین ها رو هم جور کردیم و سودآوری بسیار باالیی هم داشت. 
ولی فقط این فرم ها پر شده و برمیگردد همین کاماًل فرمالیته ولی 
ما عقب نکشیدیم و طرحمون پیش بردیم و به سرانجام خواهیم 
رساند. البته ما طرح دیگری هم داشتیم بحث قنات معکوس که 
تا مرحله داوری هم رفت ولی متاسفانه  چند وقت که گذشت تو 
شبکه خبر دیدیم همین طرح ما توسط یکی از داورها ثبت شده 
و در کرمانشاه بودجه 15 میلیاردی هم گرفته و خیلی به ما گفتن 
شکایت کن و خسارت بگیر حداقل با اینکه دستمون خیلی خالی 
بود ولی اینکار نکردم چون هدف ما انجام اینکار بود و نشر اون حاال 
ما انجام ندادیم یکی دیگه ولی اینکه این اتفاق در بحث داوری در 

دانشگاه مطرح کشوری می افتد شرم آور هست.
با  را  تجربیاتتون  اینکه  و  و گفت صمیمی  بابت گپ  پایان  در 
خوانندگان نشریه دریاکنار به اشتراک گذاشتید کمال تشکر را دارم.

مصاحبه کننده: میالد احمدی  
کنشگر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

مدیرعامل شرکت تعاونی و کشاورزی پرنیان آبگیر پرده در گفتگو با دریاکنار مطرح کرد:

خودآبیار می تواند برای جلوگیری از ریز گرد ها و مقابله با بیابان زدایی تاثیر بسزایی داشته باشد

مدیرعامل شرکت تعاونی و کشاورزی پرنیان آبگیر پرده در گفتگو با دریاکنار مطرح کرد:

بسم هللا الرحمن الرحیم 
انالله و انا الیه راجعون

کل من علیها فان و یبقی وجه  
ربک ذو الجالل و االکرام 

بدینوسیله ضایعه درگذشت زنده یاد ناخدا سوم عرشه ستاد 
غالمرضا بهمنی را از صمیم قلب، خدمت دریادالن نیروی دریایی 
ارتش و خانواده محترم آن زنده یاد تسلیت و تعزیت عرض نموده 
و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت 

واسعه و برای سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.
مدیر مسئول 

و هیات تحریریه نشریه دریاکنار
زنده یاد ناخدا سوم عرشه ستاد  

غالمرضا بهمنی
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سفر 
گفتم: رویا نمی خوای تمومش کنی و بی خیال بشی؟

گفت: مگه به این سادگی ها میشه فراموش کنم.
گفتم: یعنی هنوز منو نبخشیدی؟

گفت: بخشیده ام، اما  برای فراموش کردن، زمان می 
خواهم.

گفتم: زمان زیادی ازش گذشته، مگه چقدر وقت داریم 
برای ادامه زندگی؟

سکوت کرد و خیره شد به روبرو، بعدش به من نگاه کرد و 
تکیه داد به پشتی مبل.

گفتم: چند روز دیگه سالگرد ازدواجمونه و من یک برنامه 
سفر چیده ام برای همون مسیری که همیشه میگی یکی 

از بهترین سفرهایمان بود.
گفت: مهاباد، ارومیه و تبریز.

وقتی این را گفت لبخندی روی لبهایش نشسته بود.
گفتم: شاید کمک کنه و کمی نزدیکت کنه به فراموش 

کردن.
چشم غره ای کرد و گفت: - زن ها این جور چیزا رو کم 
پیش میاد بخوان برای همیشه فراموش کنند، اما این 
که داری سعیت رو می کنی خوبه. با این سفر موافقم و 
عاشقشم. سفر و دیدن طبیعت، همه اینا رو دوست دارم. 

چه روزی راه می افتیم؟
پس فردا.

هیچ  قبل  شب  افتادیم.  راه  که  بود  صبح  پنج  ساعت 
قرار شد صبحانه  بخوابیم.  نتوانستیم خوب  کداممان 
را در زنجان با نان تازه بخوریم. رویا گاهی چرت می زد.  
احساس خستگی می کردم. به زور چشمانم را باز نگه 
داشته بودم. از قزوین که گذشتیم می خواستم تا زنجان 
رانندگی کنم اما دیدم که نمی توانم. تاکستان جایم را با 
رویا عوض کردم. همیشه وقتی رویا رانندگی می کرد،  
رانندگیش  به  اعتماد کامل  نمی خوابیدم. چون هنوز 
سی  برد.  خوابم  که  بودم  خسته  آنقدر  اما  نداشتم. 

که  بود  مانده  زنجان  به  کیلومتری 
باز  با جیغ و فریاد رویا چشمانم را 
کردم. ماشین به چپ و راست می 
رفت. شوکه شده بودم. بدون هیچ 
عکس العملی فقط نگاه می کردم. 
مردد بودم که یکدفعه ماشین به گارد 

ریل وسط، برخورد کرد. صدای برخورد برای همیشه در 
ذهن هر دویمان ماند. داشتم فکر می کردم که آیا این ما 
هستیم در این وضعیت! هنوز به جلو و اتفاقی که داشت 
می افتاد نگاه  می کردم. باالخره بعد از برخورد با گارد ریل 
وسط و دوبار معلق زدن و توقف روی سقف در پایین شانه 
خاکی جاده، کمربند ایمنی را باز کردم. سرنشین های 
دو ماشینی که عقب تر از ما بودند، به کمک ما آمدند و 
ما را از ماشین بیرون کشیدند. عجیب بود می توانستیم 
ببینیم سالم  تا  راه برویم. دست کشیدیم به خودمان، 
هستیم یا نه. فقط ساق پای راستم کمی زخمی شده بود. 
فالسک آب جوش و لیوان ها و میوه ها، در مسیر معلق 
زدن، وسط جاده ولو شده بودند. به رویا نگاه کردم و سرم 
را تکان دادم، گفت: - من خوبم تو چطوری؟ می ترسیدم 
اتفاقی برایت بیفتد!  شروع کرد به گریه کردن. بلند شدم و 

به طرفش رفتم. کنارش نشستم و بغلش کردم.
گفتم: می بینی ما از این ماشین سالم بیرون آمدیم. وقت 

رفتنمان نبود.
گفت: خواب خواب بودی. حسابی خروپف می کردی. 
چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم و می گفتم چیزی 

نمانده تا زنجان... 
از  قبل  آمبوالنس  و  پلیس  ماشین های  آژیر  صدای 
دیدنشان به گوشمان رسید. آسمان آبی فیروزه ای بود 
بود.  کرده  شروع  را  صبحش  خندان  هم  خورشید  و 
و زیبایی هایش،  اما ما هنوز در حال نفهمیدن زندگی 

ساده لوحانه  به زندگی نگاه می کردیم.
رحیم احمدجو

المومنین علیه االف  امیر  در والدت مولی 
التحیه والسالم

با امید حق کنم این صفحه باز
چهره را سایم به کوی بی نیاز
هست توفیق از خداوند کریم

آنچه هست از اوست ذوالفضل العظیم
حال در ماه رجب ماه خدا

ماه میالد علی مرتضی
منبع فضل خداوند کریم
خانه زاد قادر حی حکیم

ای زبان در مدح اوصاف تو الل
ای که باشی بعد احمد بی مثال

ای همای رحمت رب جلیل 
ای تو کوثر ای تو نهر سلسبیل

ای برادر با رسول  وهم چو جان
ای به مدحت بوده قاصر هر زبان
ای عدالت گشته باجانت عجین

نی توان بنمود شرح ان یقین
ای سحاب رحمت ما خاکیان

ای امید جمله افالکیان
ای سخاوت بر درت چون بنده ای

کی رود از درگهت شرمنده ای
ای به خلقت نیست مانندت دگر

از مالئک بهتر و واالی تر
این تویی استاد جبریل امین

بر تو از خالق عالم آفرین
گر که ادم گشت مسجود ملک

علتش بودی تو نبود جای شک
جز نبی بر درگهت جمع رسل

جمله طفالن رهند در این سبل
یک نم از دریای جودت بهر ما

هست بر درد همه عالم دوا
گوشه چشمی اگر گردد نصیب

کی دگر محتاج دارو وطبیب
گر کنی بر ذره از رحمت نظر
گردد از خورشید هم تابنده تر

پس کجا وصف تو و چون من کسی
عارفان درمانده در وصفت بسی

لیک قلبی پر زنورت داشته
عشق تو در سینه ام انباشته
زین جهت نام تو ارم بر زبان

گر چه بی مقدارم و بس ناتوان
با امید این خانه را در می زنم

بر سر کویت زجان سر می زنم
روز و شب دارم به لب ذکر تو را

ای شه ملک سریر انما
ای به قربان تو و زهرای تو

هم همه گل های بی همتای تو
قدر تو ای نور حق نشناختند
در طریق کفر و ذلت تاختند

جهل بر امت چو دامن گیر شد
علم و حکمت هر دو در زنجیر شد

عالم فرزانه شد خانه نشین
خائنان بنشسته بر جای امین

بعدازاین کین چرخ دستت را ببست
با شرارت پهلوی زهرا شکست

همسر تازه جوانت شد شهید
از جفای دشمن شوم و پلید
بعد زهرا کس دگر یارت نبود

محرم اسرار و غمخوارت نبود
از غم بی یاری و درد و تعب

درد دل با چاه می کردی به شب
لب فرومی بندم از این بیشتر

روحی باید گفت در روزی دگر

حسین علی روحی نظری

قصه ی خیِس اندوهم 
در این حصارسنگی 
فرجاِم اردیبهشت را 

فریاد می زند ...
وقتی اشک هایم ، پشِت تاریکِی شب

یخ می زند !
و من دلتنگ تو 

در بطن چشم هایت 
به انتها نگاه می کنم

تا شاید 
تأخیر را جایگزیِن اجبار کنی

در این روزهایی که 
من هنوز در ُبهِت کوِچ توأم 

و با قدم های لرزان 
ناممکن را 

انتظار می کشم 
در حبِس دیوارهایی 

که از دردهایم کوتاه ترند ...
اعظم بلوری

موال و امیر ومقتدا بود علی 
هم قبله وهم قبله نما بود علی 

تابیدزکعبه برجهان مهر رخش
انوارتجلی خدا بود علی )ع(

خجسته ناطق 

دلنوشته 

مختلف  ورزشی  رشته های  در  مرکزی(  core) بخش  تمرینات 
به  توجه  با  مختلف  ورزشی  های  گروه  دارد.  فراوانی  اهمیت 
الگوهای حرکتی که دارند تمرینات core ویژه خودشان را دارند. 
همان طور که در شماره های قبل نیز اشاره شد، پیالتس یک 
رشته ورزشی است که به طور تخصصی دید core دارد و تمامی 
تمرینات آن  با تمرکز بر تقویت عضالت بخش مرکزی انجام می 
شود. همچنین در مجامع دانشگاهی و مقاالت علمی روز دنیا 
به خوبی اهمیت و کاربرد این رشته ورزشی در تقویت عضالت 
بخش مرکزی)core( شناخته شده است. در این شماره اشاره 
ای می شود به اهمیت کاربردی تقویت عضالت بخش مرکزی در 
پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری ها با ذکر مثال از ورزش تنیس 
و اشاره به کاربرد تمرینات پیالتس جهت پیشگیری و بهبود عارضه 
تنیس البو یا التهاب آرنج تنیس بازان. با ذکر یک  مثال به اهمیت 
این موضوع پرداخته می شود. دو فرد تنیس باز را در نظر بگیرید 
یکی با عضالت core قوی و دیگری با عضالت core ضعیف)مثال 
دو قوطی نوشابه را که در شماره اول زده شد را به یاد بیاورید(. در 
فرد تنیس باز با عضالت core قوی بر طبق الگوی حرکتی در 
هنگام پرتاب توپ، با فرض اینکه اندام تحتانی فرد آسیبی ندارد، 
نیرو از پا به خوبی منتقل می شود به بخش مرکزی و همچنین 
با توجه به قوی بودن عضالت بخش مرکزی نیرو از این  ناحیه به 
خوبی به اندام فوقانی یعنی دست منتقل می شود و سپس توسط 

دست پرتاب توپ به خوبی انجام  می شود. حاال به بررسی فرد دوم  
با عضالت بخش مرکزی ضعیف می پردازیم. با فرض اینکه این 
فرد هم آسیبی در اندام تحتانی ندارد نیرو به خوبی از طریق زنجیره 
ی حرکتی از اندام تحتانی به مرکز منتقل می شود، اما چون فرد 
عضالت مرکزی ضعیفی دارد نیرو به خوبی از مرکز به دست منتقل 
نمی شود و در نتیجه فرد مجبور می شود برای پرتاب توپ  تمام توان 
و انرژی خود را با دست انجام  دهد و این موضوع به مرور زمان منجر 
به  عارضه تنیس البو  می شود. با توجه به مطالب ارائه شده متوجه 
شدیم که آماده سازی عضالت بخش مرکزی به بهبود انتقال انرژی 
کمک می کند و به سرعت حرکتی بیشتر، چابکی و توان تولیدی 
در اجرای ضربه ها منجر می شود. به دلیل اینکه تنیس ورزشی 
است که به حرکات چرخشی وسیع نیاز دارد) برای مثال، فورهند، 

بک هند و سرویس(، بخش اصلی برنامه تمرینات تنیس باید کار 
با عضالت بخش مرکزی با تاکید بر حرکات چرخشی باشد)جفری 
ام. ویالردسون، 2014(. در ادامه اشاره خواهد شد که به خوبی 
می توان از تمرینات پیالتس جهت تقویت عضالت بخش مرکزی 
در تنیس بازان بهره برد. همچنین با توجه به حرکات تکراری و 
همراه با فشار در تنیس احتمال کشش و آسیب در مفصل شانه و 
اطراف آن نیز افزایش پیدا می کند. پیالتس همین طور به حفظ 
تعادل بین ثبات و تحرک در سطح مطلوب حول این مفاصل کمک 
می کند)لین رابینسون، 2009(. با توجه به مطالب ارائه شده 
مجموعه حرکات پیالتس جهت تقویت عضالت core در تنیس 
بازان به منظور پیشگیری و بهبود عارضه تنیس البو و همچنین 
حفظ عملکرد تنیس بازان در سطح باال عبارت اند از: حرکت پیچ 
متقاطع، پالنک های جانبی، ساید پالنک، حرکت دست و پای 
مخالف در پوزیشن میز ، پیچ کمر در حالت ایستاده، کشش تک پا، 
ضربه تک پا، گرد شدن به سمت پایین، اسکوات پیالتس، آماده 

سازی کبرا و غیره
و کالم  آخر اینکه از تمرینات پیالتس به خوبی می توان برای سایر 
ورزش ها از جمله دویدن، دوچرخه سواری، شنا، قایق رانی، موج 
سواری، قایق بادی، اسکی، ورزش های تیمی، تنیس و ورزش 
های راکتی و گلف استفاده کرد. در کتاب اطلس جامع پیالتس به 
مجموعه تمرینات پیالتس توصیه شده برای این رشته های ورزشی 

اشاره شده است.

پیالتس برای سایر رشته های ورزشی با ذکر مثال از ورزش تنیس

تو، جارِی سبِز بی نهایت هستی
مرضّیه وراضی از خدایت هستی

چون هاجری و به دشت تفتیده ی عشق
در َهروله و سعی وصفایت هست

 از مقدمت آسمان پرازهمهمه شد
بر غربت ومظلومِی زن خاتمه شد

احمد ز دودیده اشک شوقش بارید
آن لحظه که ناِم نامی ات فاطمه شد

زینب چراغی 

سال ها بعد
و چه ساده فرصت های »ما« شدن را 

از دست می دهیم 
و افسوسش را 

سال ها بعد 
به وقت پیری 
با آهی از دل 

مرور خواهیم کرد

شادی دامن افشان

و  باز جلسه های اضطراری پشت سر هم در شورای شهر 
سالن اجتماعات شهرداری با حضور مردم و نیروهای مصلح 
برگزار شد تا شاید باهم فکری، به نتیجه نجات بخشی برسند، 
ارتش پیشنهاد منفجر کردن غولک را داد اما دانشمندان با 
این روش شدیدًا مخالفت کردند چون کوچک ترین انفجاری 
باعث حرکت ابرکوه متشکل از زباله های یک  بارمصرف به 
سمت شهر و مدفون شدن شهر زیر زباله ها و زنده به گور شدن 
انسان ها می شد، فعاالن محیط  زیست که عالوه بر خطر 

غولک نگران تجمع زباله های یک بارمصرف در شهر بودند پا به 
میدان تحقیق گذاشتند و بالخره با پیشنهاد بچه های شهر که 
تا حاال به حساب نمی آمدند برای ساختن گلوله  بزرگ فشرده از 
جنس همان زباله های یک بارمصرف موافقت کردند، مشکل 
اساسی چگونه چسباندن این زباله ها به یکدیگر بود، این بار 
هم دانشمندان شهر دست بکار شدند و تمام چسب های 
موجود در بازار را امتحان کرده و چون به نتیجه دلخواه نرسیدند 
به پیشنهاد بچه ها در جلسه اضطراری جدید که امتحان 
ترکیب چسب ها را دادند عمل کردند و موفق شدند چسب 
جدیدی اختراع کنند تا نیروهای ارتش به وسیله منجنیق 

بزرگی که به سرعت با کمک سربازها ساخته شد به سمت 
غولک پرتاب کنند، روز موعود، زن ها، کودکان و سالمندان 
در پناهگاهی پناه گرفتند و مردها و نوجوانان به کمک ارتش 
شتافتن، منجنیق با بزرگ ترین جرثقیل شهر به نزدیک ترین 
نقطه مسلط به دره برده وتوپ با اتصال تریلی ها به هم حرکت 
داده شد، چند روز غذایی به غول بچه نرسیده بود و مانند 
بچه گنجشکی مدام دهانش باز بود و عربده می کشید، همه 
مجهز به محافظ گوش مخصوص بودند تا در مقابل فریادهای 
بچه غول تاب بیاورند، توپ را به وسیله قوی ترین جرثقیل های 
شهرداری روی منجنیق سوار کردند، با سنگین ترین ماشین ها 
چن را کشیدن آن تا وقتی غولک دهانش را برای اربده  تازه ای 
باز می کند با محاسبات دقیق دانشمندان پرتاب شود، توپ 
مستقیم، باقدرت و سرعت یک موشک در حلق باز غولک 
فرود آمد و راه نفس کشیدنش را بست، از حنجره او صداهای 
گوش خراش زشتی به گوش رسید که موهای مردان جنگی را 

سیخ کرد و موی سر بعضی ریخت،غول بچه آن قدر مغ مغ کرد 
تا صورتش کبود شد، از دست و پازدن افتاد وبدنش شل شد، وا 
رفت و فروریخت، صدای شادی وهلهله مردم به هوا بلند شد، 
زن ها و بچه ها از پناهگاه بیرون ریختند و به جشن و پای کوبی 
پرداختند، این جشن هفت شبانه روز طول کشید و در پایان، 
قطع نامه ای توسط فعاالن محیط زیست، ارتش، شهرداری، 
شورای شهر و مردم توسط یکی از بچه ها  مبنی بر تعطیل 
یک بارمصرف  ظروف  ساخت  کارخانه های  تمامی  شدن 
عنوان شد، با پیشنهاد اختراع  یا ساخت دستگاه های که  از 

زباله ها استفاده های بهینه شود.
برای چهار کارگر  باالی دره  یادبودی که  از دیوار  انتها  در 
رزمنده شهرداری و بقیه جان باختگان حادثه توسط بچه های 
هنرستان هنرهای زیبا ساخته شده بود پرده برداری شد، روی 

تندیس عنوان، دره قهرمانان دیده می شد.
پایان

مثل سایه همراهم بود. شاید هم مثل تکه ابری خاکستری 
باالی سرم می چرخید. اصاًل برایم مهم نبود. شاید هم 
خانه  کارهای  دهم.  انجام  نمی توانستم  کاری  اما  بود. 
...درمانگاه ....هرروز سایه بزرگ تر و بزرگ تر شد ..اصاًل 
یادم نمی آمد اولین بار او را کجا دیدم ...تا جایی پیشرفت 
که حتی توی خانه هم آمده بود. در تاریکی، درروشنایی 
...ول کن نبود. دیگر داشتم ازش می ترسیدم. نزدیک 
صبح بود. تا چشمم را باز کردم روی سقف اتاق چسبیده 

بود. گفت: )سالم(
با وحشت به اطرافم نگاه کردم. همسرم در خواب عمیقی 
فرورفته بود. روی تختم نشستم. سرم گیج رفت. حالت تهوع 
داشتم. تنم داغ بود. به سختی به طرف دستشویی رفتم. هر 
چه شب قبل خورده بودم باال آوردم. صورتم را شستم. به 
آینه روبه رو نگاه کردم. هیچ رنگی نبود. تصویرم را نمی دیدم. 

فقط سایه روی آینه ایستاده بود. دوباره سالم کرد.
گفتم: ) تو کی هستی؟ از جون من چی می خوای؟ (

گفت: ) جونتو(
گفتم: ) خفه شو، برو گم شو(

گفت: )چطوری باید گم شم؟ خودت دعوتم کردی .یادت 
نیس؟(

-: )کی ...من ..کجا..(
-: ) مگه منو ندیدی؟ یک هفته هر جا می رفتی باهت 

بودم ...حاال دیگه ما رو نمی شناسی؟ (

درحالی که به طرف اتاقم می رفتم. با خودم گفتم: ) انگار 
دیونه شدم ...دارم با خودم حرف می زنم (همسرم پرسید: 

) چته چرا با خودت حرف می زنی؟ (
گفتم: ) اصاًل حالم خوب نیست. سرم گیج می ره و حالت 

تهوع دارم (
همسرم به طرفم دوید. دستم را گرفت تا کمک کند زودتر 

به تختم برسم. گفت: ) ای وای چقدر داغی (
با صدای لرزان ادامه داد: ) کرونا، ت ت تو کرونا گرفتی( 
به طرف سالن پذیرایی رفت. گوشی تلفن را برداشت به 

اورژانس زنگ زد.
ربع ساعتی بعد آمبوالنس جلو در بود. دو مرد با لباس 
اتاقم  وارد  برانکاو  همراه  عینک  و  ماسک  و  مخصوص 

شدند.
شما  حمیدی  خانم  ای وای   ( گفت:  آن ها  از  یکی   
هستید؟(  سرم را به نشانه تائید تکان دادم. او را نشناختم.
می بردند.  بیرون  خانه  از  گذاشتند.  برانکاو  روی  وقتی 
همسرم آشفته و نگران فقط نگاهم می کرد. دخترم را در 
آغوش گرفته بود و دست پسرم را محکم نگه داشته بود. که 
به طرفم نیاید. نگاه آخرم را به عزیزانم و خانه وزندگی که 

سال های سال برایش زحمت کشیده بودم انداختم.
آغوش  در  را  آن ها  بار  آخرین  برای  دلم می خواست 
بگیرم ببوسمشان. مثل وقتی که برای زایمان دخترم 
کلی  بوسیدم.  محکم  را  پسرم  شدم  خارج  خانه  از 

سفارش بهش کردم.
همسرم دستم را گرفت مادرم کنارم بود. خواهر و پدرم 
پیش پسرم ماندند. اما حاال تک وتنها با دو مرد سفیدپوش 
غریبه و سایه که مرتب زیر گوشم پچ پچ می کرد. )ببین حاال 
من ماندم وتو ...بی خیال ...بیا چند روز دیگه همه چیز 

تمومه(
خواستم جوابش را بدهم اما صرفه امانم را برید. داخل 
م  بینی  و  دهان  روی  را  اکسیژن   ماسک  آمبوالنس 
گذاشتند. تنفسم بهتر شد اما باز نمی توانستم حرف بزنم. 

خواستم به سایه بگویم ) خفه شو، برو گم شو(نشد.ا
ما او شنید. گفت: )تا چند روز دیگه معلوم میشه کی خفه 

میشه و کی گم میشه (
 وارد بیمارستان که شدیم. مرا به اتاقی بردند. روی تخت 
اسکن  درازم کردند. از تخت که پایین آمدم. چند تا از 
همکارهایم از آب بینی و بزاق گلویم نمونه برداشتند. از 

رگم خون گرفتند. بدون آنکه حرفی بزنند دور شدند.
مرتب به این فکر می کردم، اولین بار سایه را کجا دیدم. 
من که ماسک و دستکش می پوشیدم. آن قدر بدنم درد 

می کرد که درد سرنگ را احساس نکردم.
ولی سایه داد می زد. ) آخ ....رهایم کنید.....( وقتی دکتر 
داشت اسکن را نگاه می کرد. سایه را دیدم. روی قفسه 
سینه ام نشسته بود. روی سینه ام سنگین بود. اسهال 
امانم را بریده  و استفراغ، تب ولرز، سرفه، تنگی نفس 
بزنم ولی می دانستم  نمی توانم حرف  بود. می دانستم 
سایه صدایم را می شنود. گفتم: ) زندگیمو دوست دارم، 
همسرم و بچه هامو، پدر ومادرمو، هیچ وقت به تو اجازه 

نمی دم من را از آن ها بگیری ...(
سایه گفت: ) هنوز یک هفته هم نگذشته ...عجله نکن 

...من خیلی حوصله دارم (

تاریک شد دیگر چیزی نمی دیدم. ولی  جلو چشمانم 
صدای سایه را می شنیدم. بلندتر از همیشه. از او پرسیدم: 

)فقط بگو کجا مرا گیر انداختی؟( 
گفت: )وقتی هنوز کسی نمی دانست من اومدم (

گفتم: ) اما درمانگاه ما بیمار کرونایی پذیرش نداشت (
گفت: )او فقط ناقل بود. حتی خودش هم نمی دانست. 

چه برسه به تو! ( 
رهایم  آن ها  خاطره  و  یاد  بودم.  کودکانم  با  ذهنم  در   
نمی کرد. یعنی االن چه کسی به دخترم شیر می دهد. 

پسرم اگر بهانه مرا بگیرد چه جوابی به او می دهند؟
صدای خنده آن ها را گوشم بود. باید یک بار دیگر آن ها 
به  بوسیدم.  ومی  می کشیدم  آغوش  در  می دیدم.  را 
جشن تولدم که دو هفته دیگر بود فکر می کردم. باید 

برمی گشتم. تولدم را کنار عزیزانم جشن می گرفتم.
به پدرم فکر کردم. وقتی خیلی کوچک بودم دستم را 
می گرفت. تا مدرسه بدرقه می کرد. مدتی بود دستش 
می لرزید. نباید با آن دستان لرزان خاک روی تنم بریزد. به 

کسانی که دوستشان داشتم فکر می کردم.
سایه لبخند  زد. گفت: ) بی خود فکرت را مشغول نکن 

..امسال تولدت را باهم جشن می گیریم(
همسرم را بالباس مخصوص و پشت خمیده چند بار پشت 
شیشه دیدم ....مادرم را  صورتش پشت ماسک پنهان بود 
ولی چشمان پف کرده ونگرانش را می دیدم. روزی که از 
دانشکده پرستاری فارغ التحصیل شدم همین چشم ها از 

شادی گریه می کردند. و حاال....
دکتر گفت: ) باید به چیزهای خوب فکر کنی ...تو باید او 

را شکست بدی (
 آزمایش ها تکرار شدند. سایه را دیگر نمی دیدم  روز تولدم 

بود بجای سایه، فرشته هایی را دیدم بالباس سفید.

مادر سادات، سالُم علیک

زخمی نشاند به پهلومسماِرتن داِغ تب دار
آزرده سازد ز پهلو طفلی که باشدز دادار

در را بسوزد حرارت تا ظلم شب پا بگیرد
بستند دست عدالت تا دست آید به اقرار

دارد فشاری به مادر از ضرب پا در به سینه
رد شد چهل مرد سنگی این در سند شد به انکار

بردند باغ فدک را کشتند حوری، ملک را
پاینده کردند شک را بیعت کند شه به اجبار

مادر توانی ندارد کو فضه یاری رساند
باید والیت بماند بابا به بیعت گرفتار

گلرو اگر شب رسیده راهی ندارد سپیده
دل خوش بمانی هنوزم باشد قلندر چوبیدار

مریم شیرچیان
تخلص: گلرو

غولک شفاف ودره قهرمانان

غم سنگین

داستان کوتاه

داستان کوتاه

کارآفرینی فعالیتی است مخاطره آمیز که فردی 
در پی اجرای یک ایده معمواًل اقتصادی توجه 
نهادهای سرمایه گذاری , علمی, صنعتی و غیره 
را جلب نموده و نیروی آن ها را به سمت عملی 
نمودن ایده هدایت می کند. بنابراین یک ایده 
شکل گرفته  اجتماعی  نیاز  یک  اساس  بر  که 
از ملزومات کارآفرینی است. نتیجه کارآفرینی 
حل  جدید،  محصوالت  در  نوآوری  بر  عالوه 
نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران، 
توسعه  و  افراد  و  شرکت ها  سودآوری  افزایش 
تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نیازها به 
کمک تکنولوژی های جدید می گردد. بسیاری 
خصوصًا  جدید  تکنولوژی های  محصوالت  از 
در  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در 
آمده اند.  وجود  به  کارآفرینانه  فعالیت های  اثر 
این مهم در دانشگاه فنی و حرفه ای  بنابراین 
بسیار مهم شمرده و اهمیت و جایگاه ویژه ای 

دارد.

دانشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر در این 
کارآفرینی  دوره های  برگزاری  به  نسبت  راستا 
بسیار فعال بوده است و توانسته است در شرایط 
خاص کرونایی و عدم حضور دانشجو از طریق 
فضای مجازی در قالب وبینار های تخصصی 

این برنامه را به خوبی اجرا نماید.
در این خصوص بر این آمده ایم تا مصاحبه ای 
با مسئول کارآفرینی دانشکده فنی و حرفه ای 
از  ادامه  در  باشد.  داشته  بوشهر  دختران 
این مصاحبه  به مطالعه  شما دعوت می کنیم 

بپردازید:
لطفًا در ابتدا یک کلیتی در راستای اهداف 

حوزه کارآفرینی برای خوانندگان بفرمائید.
تربیت  کارآفرینی  حوزه  اصلی  هدف  درواقع 
روز  دانش  و  علم  تکیه بر  با  که  هست  افرادی 
متکی به نفس و آگاه به فرصت ها بوده و میل به 
راه اندازی و کسب وکار مستقل را در این افراد به 
وجود آورده و با آموزش نوآوری و خالقیت و ایده 

پردازی در این عزیزان راه ورود به بازار کار داخلی 
و جهانی را برای این عزیزان فراهم نماید.

شاخص ها  کدام  اهداف  این  راستای  در 
به عنوان ارزش، سرلوحه کار حوزه کارآفرینی 

هست؟
قطعًا ریسک پذیری و ایده پردازی و خالقیت و 
در دانش آموختگان مهم ترین  موفقیت طلبی 
شاخص هایی هست که به عنوان ارزش در  این 

حوزه سرلوحه کار هست.
مهم ترین مأموریت های حوزه کارآفرینی در 

دانشگاه فنی و حرفه ای چیست؟
مطمئنًا مهم ترین مأموریت ما در حوزه کارآفرینی 
با  که  هست  کارآفرین  و  خالق  نیروی  تربیت 
و  آموزشی  توسعه  و  نوآوری  نظام  هماهنگی 
تقویت قدرت ریسک پذیری، نوآوری و خالقیت و 
مهارت افراد را باالبرده تا به راحتی وارد بازی های 

جهانی شوند.
خاصی  سیاست گذاری  حوزه  این  برای  آیا 

مدنظرتان هست و دراین بین چه انتظاراتی 
وجود دارد؟

بله و سیاست مهمی که ما در پیش داریم درواقع 
به سوی  زیبا  با چشم اندازی  و  نگریست  آینده 

آینده ی روشن گام برمی داریم.
در بخش کارآفرینی در حال حاضر پشتیبانی 

دانشگاه سطح مناسبی دارد؟
بله، مطمئنًا اگر پشتیبانی خوب و همه جانبه 
مشکالت  با  کارآفرینی  حوزه  نباشد  دانشگاه 
متعددی مواجه خواهد شد که تاکنون این حوزه 
به بهترین شکل موردحمایت دانشگاه قرارگرفته 

است.
ارزیابی شما به عنوان مسئول کارآفرینی و 
ارتباط با جامعه در خصوص میزان مشارکت 
حوزه  با  دانشجویان  و  اساتید  ارتباط  و 

کارآفرینی چیست؟
دوره های  کرونا  بیماری  پاندمی  به  توجه  با 
کارآفرینی در قالب سلسله وبینارها و کارگاه های 
آنالین برگزار کردیم که باعث نزدیکی و تعامل 
و  کارآفرینی  بزرگوار  اساتید  بیشتر  هرچه 
دانشجویان عزیز شد که همین موضوع ما را بر 
آن داشت تا استارت آپ های آنالین داشته باشیم 
و توانایی های دانشجویان عزیز و توانمندمان را به 

نمایش بگذاریم.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید:

ضمن دعوت از دانشجویان به شرکت در سلسله 
وبینارها و کارگاه های آنالین کارآفرینی و عرض 
نعیمه  خانم  سرکار  دوره ها  اساتید  از  تشکر 
محمودی، سرکار خانم فرناز مجاب و جناب آقای 
ا... شاهد  دکتر اسماعیل کمالی راد، ان شاء 
دانشگاه  کارآفرینی  در حوزه  اتفاق های خوب 
فنی و حرفه ای باشیم و این وبینار و کارگاه ها 
بهانه ای باشد که بتوانیم ایده های دانشجویان 

را به کارآفرینی درزمینٔه کسب وکار تبدیل کنیم.

گفت و گو

 چشم انداز کارآفرینی در دانشکده فنی و حرفه ای 
دختران بوشهر

به قلم: مهندس مجتبی تن زاده )فعال فرهنگی(

قسمت دوم
داشتن  عجله  خاطر  به  عزیزلطفا  والدین 
استقالل کودکان را نگیرید. و شخصًا خودتان 

کارهایشان را انجام ندهید.
کودکان نیاز به تمرین دارند تا مهارت های 
حرکتی شان پیشرفت کند، و هول کردن، 
غر زدن، داد زدن، دعوا کردن شما باعث 
تنها  شد.  نخواهد  آن ها  سرعت  افزایش 

روي اعتمادبه نفس و حرکت کودکان تأثیر 
خواهد داشت.

با کودکتان صحبت کنید؛
 در مورد چیزهایی که فرزند شما به آن عالقه 
دارد صحبت کنید. صحبت با کودک به او کمک 

می کند که سخن گفتن را یاد بگیرد،
 مهارت های اجتماعی و گفتگو کردن را بیاموزد، 
و اعتمادبه نفسش افزایش می یابد. والدین عزیز 

بدانند آنچه که باید در تربیت فرزند پسر به او بدهید.
 احتــــرام به دیگران؛

مایکل گوریان، نویسنده کتاب »هدف پسران« 
می گوید: 

قانون گذاران  از  شنوی  حرف  با  که  »پسری 
رشد  قوانین  به  احترام  و  زندگی اش)والدین( 

می کند تعامل و احترام به دیگران را می آموزد«.
پسرتان  فرزند  تربیت  برای  عزیز  مادر  و  پدر 
قوانینی محکم وضع کنید. و به او یاد دهید که 

به آن ها احترام بگذارند. 

همچنین شما هم احتــــرام به دیگران را رعایت 
کنید چراکه او از شما می آموزد.

والدین گرامی؛ اگر شما به فرزند خود بگویید: 
دیگر نبینم این کار رامیکنی، ناخودآگاه این 
پیام به مغز کودک ارسال می شود که»این کار را 

دور از چشم من انجام بده«
عواملی که در افزایش اضطراب کودکان تأثیر 

دارد: 
1- اختالفات پدر و مادر 

2- دیدن فیلم های ترسناک
3- تحقیر و سرزنش کودک

4- تهدید به تنبیه بدنی 
5- بی توجهی به کودک به هنگام تولد نوزاد 

جدید

»فرزندپروری«

نکات کلیدی و کاربردی در فرزند پروری
گردآورنده: آسیه مرادی )خبرنگار- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی( 

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

به قلم: هما ایران پور شیرازی )فعال فرهنگی(

به قلم: شهال معافی )فرهیخته فرهنگی(
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از تبار امید بود و بر دلم آرزوهایی سبز می نشاند
خدا خدا می کردم تاج بر سرم نهد زود سهم من شود

تمام کارم فال گرفتن بود یا تفأل به حافظ،
کاش ته فنجانی یا ردیف پاره غزلی مرا به وصالش فرا می خواند

به همین امید کمرنگ، دلشاد بودم و روزگار می گذراندم
سالهاست دل داده ام بدون دریافت هیچ پیش پرداخت عاشقانه ای

امروز بی تفاوت از کنار سال ها عشق و انتظار من گذشت
مجبور به خط زدن دارایی ام شدم 

و عشقم به حساب بدهی ها خاتمه یافت
خواب هم پس اندازی که هیچ شبی چه به وقت چه بی وقت در آغوشم نبود...

نگار توان



یک  که  است  زمانی  دیر  متأسفانه 
موسسه آموزشی عمومی – غیر دولتی 
مستقر در بوشهر با استفاده از واژگان 
جعلی اقدام به درشت نمایی ماهیت 
وجودی خود نموده است، در اینجا 
چند مورد به اختصار واکاوی شده تا  
شاید گامی هر چند کوتاه در جهت 

تنویر افکار عمومی برداشته شود:
غیردولتی  عمومی–  موسسه   .1
مجوز  دارنده  “تنها  را   خود  مذکور 
برگزاری  زمینه  در  مرکز  این  رسمی 
دوره های مهارتی پزشکی در استان 
بوشهر معرفی نموده است” در حالی 
تنها  دارند:  استحضار  همگان  که 
مرکز عالی مهارتی پزشکی در استان 
بوشهر؛ مرکز آموزش مهارتی و حرفه 
ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با 
حاتمی  گیسو  دکتر  خانم  مدیریت 
غیردولتی  موسسات  کلیه  و  بوده 
مستقر در استان می توانند مطابق 
اساسنامه مرکز ملی آموزش مهارتی و 

حرفه ای علوم پزشکی از طریق لینک
https://nacehvet.behdasht.  

 /gov.ir
درخواست مجوز نمایند.

غیردولتی   – عمومی  موسسه   .2
مورد صحبت بسان سایر موسساِت 
مستقر در استان اقدام به درخواست 
مجوز مرکز آموزش علمی – کاربردی 
نموده اند، اما به طرز ناشیانه ای خود 
“دانشگاه علمی – کاربردی” قلمداد 

که  است  درحالی  این  کنند،  می 
آموزشی  مرکز  برای  دانشگاه  کاربرد 
بردن  بکار  بسان  کاربردی   – علمی 
نقش استاد برای مربی می باشد و این 
مهم یک تخلف آشکار و جعل عنوان 

می باشد.
3.  چندی پیش نیز موسسه عمومی 
“تنها  را  خود  مذکور  غیردولتی   –
اداری  سازمان  از  مجوز  دارای  مرکز 
کرد،  قلمداد  کشور”  استخدامی 

این درحالی بود که نماینده سازمان 
مرکز  و  کشور  استخدامی  اداری 
در  کشور  دولتی  مدیریت  آموزش 
مسئولیت  و  هستند  مستقر  استان 
صالحیت  تایید  و  ارزیابی  نظارت، 
دار می  را عهده  آموزشی  موسسات 
باشند و جالب تر اینکه موسسه مذکور 
موسسات  و  مراکز  لیست  در  هنوز 
آموزشی استانی که تاییدیه سازمان 
اداری استخدامی کشور را عهده دار 
)لیست  ندارند.  وجود  باشند،  می 
موسسات مورد تایید سازمان اداری 

استخدامی کشور(
https://aro.gov.ir/Filesyss  
tem/View/File.aspx?Files
id=2F61ba0dse99es44ecsa73F

s05512ac2c981
 با استناد به موارد باال و تنویر افکار 
عمومی؛ امید آن می رود مسئولین 
نظارتی برخوردهای الزم را با ایشان 
در  صداقت  که  چرا  باشند،  داشته 
گفتار بهترین توشه برای قیامت است 
بیماری  ترین  زشت  گویی  کذب  و 

است.

شاید بتوان گفت که مزاج شناسی مهم ترین بخش در فهم 
طب سنتی ایران و همچنین طب اسالمی است.

برای این که بااهمیت این موضوع آشنا شوید مطالب زیر 
را حتمًا بخوانید:

مزاج ها بر ۴ نوع هستند.
خداوند انسان های کره خاکی را بر اساس ۴ طبع آفریده 

است:
-صفراوی

-دموی
-بلغمی

-سودای
_ مزاج گرم و خشک )صفرا(

الف ـ خصوصیات جسمی:
- رنگ چهره و سفیدی چشم آنان به زردی می گراید.

-پوستی گرم و خشک دارند. 
-گرمایی هستند و تحمل فصل تابستان را ندارند.

-عطش زیاد و دهانی خشک دارند.
- بهترین فصل برای ایشان فصل زمستان است. 

-کم خواب هستند.
و  سرکه  و  لواشک  مثل  ها  خوردن ترشی  به  تمایل   -
هم چنین غذاهای سرد مثل خیار و کاهو دارند و به خوردن 

خوراکی های شیرین کمتر تمایل نشان می دهند.
- موهای فر و ضخیمی دارند. 

-الغر و باریک اندام و اکثرًا قدبلند هستند.
-باسنشان نسبت به بدن و کمر بزرگ تر هست. 

-کم حوصله، بینی بزرگ، رگ های برآشفته، سر کوچک، 
شانه جمع، صورت کشیده، در قسمت گونه و پیشانی 

جوش دارند.
-بدن پرمویی ندارند.

-عاشق رنگ قرمز هستند.
-میل جنسی باال و توان متوسط دارند.

ب-خصوصیات روانی:
-زود عصبانی می شوند زود هم پشیمان می شوند.

-زود تصمیم می گیرند زود هم اجرا می کنند.
پرحرف  و  باهوش  پرانرژی،  جنب وجوش،  پر  -افرادی 

هستند.
_مزاج گرم و تر )دم(

الف ـ خصوصیات جسمی: 
-این افراد درشت اندام بوده، دارای پوستی سرخ و سفید و 

موهای پرپشت هستند.
-نبض پر و قوی دارند.

-خواب خوبی دارند گرچه تحمل بی خوابی هم برایشان 
راحت است.

-این افراد نه تحمل گرمای زیاد دارند و نه تحمل سرمای 
زیاد، ولی در کل تحمل سرما برایشان راحت تر است. 

-عالقه به شیرینی و ترشی دارند و تقریبًا همه نوع غذا را 
می خورند.

-پوست بدن ایشان گرم، مرطوب و نرم است.
-میل و توان جنسی بسیار فراوان دارند. 

-چهارشانه هستند، اکثرًا سینه فراخی دارند، ران بزرگی 
دارند، پوست گل گونی دارند، چشم های بزرگی دارند، 
درشت اندام هستند، جوش در کتف دارند، زبان قرمز پهن 
تنومند، ماهیچه بزرگ، صورت پهن و پردارند، لب بزرگ، 

بی عالقه به کارهای تکراری.
ب ـ خصوصیات روانی: 

-انسان هایی شجاع و جسور بوده، معمواًل پیشرو و رهبر 
گروه می باشند.

سعی  ولی  هستند  آرامی  انسان های  به طورمعمول   -
کنید از ظرفیت آن ها سوءاستفاده نکنید چراکه هنگام 
داشته  مخاطره آمیز  رفتارهای  است  ممکن  عصبانیت 

باشند.
-اهل عشق محبت و موسیقی و ادبیات هستند.

-بلندپرواز و دوراندیش، خوش اخالق، خوشرو، انتقام جو،  
عالقه به طبیعت، اهل ریسک

-برای آرامش خود بعضی وقت ها گریه می کنند .
_ مزاج سرد و تر )بلغم(

الف ـ خصوصیات جسمی:
- این افراد چاق و پرچربی هستند و چاقی آن ها به صورت 

گالبی هست.
- پوست سفید، سر کوچک و موهای کم پشت دارند. 

-تشنه نمی شوند و دهان مرطوبی دارند.
- خواب زیادی دارند.

-تمایل به مصرف گرمی ها مثل شیرینی و ادویه دارند و 
تمایل به خوردن سردی ها ازجمله ترشی از خود نشان 

نمی دهند.
-فصل زمستان فصل بدی برایشان هست.

-آلزایمر می گیرند.
زود موهایشان سفید می شود.

-آدم های استرسی و ترسویی هستند.
-خیلی وسواس دارند.

-عرق سرد می کنند.
-چشم روشن دارند.

-درد مفاصل دارند، صدای نازک دارند.
- ریزبین، بی استعداد، گذشته نگر هستند.

-همیشه احساس سرما می کنند.
- زبان سفید بدن سفید بی مویی دارند.

- از شاعری خوششان نمی آید.
- تمیزکار، کندذهن هستند.

-میل و توان جنسی بسیار پایین دارند.
ب-خصوصیات روانی:

این افراد کم انرژی و کند هستند. 
-معمواًل صبور و آرام هستند و کمتر عصبانی می شوند.

_ مزاج سرد و خشک )سودا(
الف ـ خصوصیات جسمی: 
-این افراد اندامی الغر دارند.

- خواب این افراد کم بوده و بینی خشکی دارند.
- به شیرینی و گرمی ها نسبت به سردی ها تمایل بیشتری 

دارند.
بهار  فصل  در  و  دارند  گرم  هوای  به  تمایل  بیشتر   -

راحت ترند. فصل پائیز برای ایشان فصل نامطلوبی است.
- قدبلند، پشمالو، موهای فری دارند، زود هم موهایشان 

سفید می شود. 
-هم ترسو هستند و هم اهل ریسک نیستند.

- چشم گربه ای و کوچک دارند.
- خشکی اندام، سفیدی چشم، فکر زیاد، کابوس آشفته، 

دهان و لب های کوچک دارند.
- سر کوچک، پوست بدن سبزه، فراموشی، ریزش مو 

ندارند.
- میل و توان جنسی پایین دارند.

ب-خصوصیات روانی:
دوراندیش  و  منظم  دقیق،  افرادی  مزاجان  -سودآوری 

هستند.

طبع 

مزاج ها و شناخت آنها

لقمه ُگت تر دهنت ور ندار
Don’t bite off more than you can chew

معادل فارسی: لقمه بزرگ تر از دهانت برندار
معنی این ضرب المثل

1-وقتی لقمه بیش ازاندازه بزرگ باشد دردهان جا نمی گیرد و کوچک تر از آن هم آدم را سیر 
نمی کند. به همین دلیل می گویند: لقمه را به اندازه دهانت بردار؛ یعنی کارت را عاقالنه و با اعتدال 

انجام بده ) نه با افراط و تفریط (.
2- یعنی هرکسی باید کاری را که در توانش است انجام دهد نه فراتر از آن، زیرا شکست خواهد 

خورد.
3- درجایی به کار می رود که شخصی کاری کند که در شأن او نباشد و یا کسی در خرید کردن 

اسراف کند.
داستان این ضرب المثل، به دوران قدیم بازمی گردد و مربوط به مردی به نام حارث است که در 

عصر خود یکی از عالمان و اندیشمندان معروف بغداد بوده است.
حارث محاسبی مردی بسیار دین دار و سخت کوشی بود و در خاطرات خود ذکر کرده است که به 
مدت 40 سال هرروز به صورت روزانه پشت به دیوار نشسته است. یکی از نزدیکانش از او می پرسد: 
یا شیخ؛ به چه دلیلی این همه سختی و رنج به خود می دهی؟ وی لبخندی به او می زند و می گوید:

من بنده ای سراپا تقصیرم و از خدای خود خجالت می کشم که در محضر ایشان پایم را دراز کنم.
حارث مردی منظم و حسابگر بود. به همین خاطر به او لقب محاسبی دادند.

یک روز حارث محاسبی پیش یکی از بزرگان دین به نام جنید بغدادی که در مسجد مشغول عبادت 
بود، رفت. هنگامی که وارد مسجد شد، جنید نگاهی به وی انداخت و متوجه شد که مدتی حارث 
از گرسنگی زجر می کشد. بعد به حارث گفت که اگر اجازه بدهی من به خانه ام می روم و غذای 
خوشمزه ای برایت می آورم تا نوش جان کنی. حارس که مدت ها بود غذای خوب و کافی نخورده 

بود پیشنهاد جنید را قبول کرد.
سپس جنید به خانه اش رفت و کمی از غذایی که شب گذشته از مجلس عروسی برایش آورده 
بودند را گرم کرد و نزد حارث بازگشت. حارث با دیدن غذا بالفاصله مشغول خوردن شد و همین که 
خواست اولین لقمه را وارد دهانش کند، انگشت دست راستش کشیده شد و به سختی توانست 
لقمه را داخل دهانش قرار دهد. ناگهان لقمه ی غذا در گلویش گیر کرد و پایین نرفت. مجبور شد 
لقمه را از دهان خارج کند. بعد از جنید تشکر کرد و گفت که میل به غذا ندارم و اگر اجازه بدهید 
زحمت را کم کنم. جنید از حارث پرسید که چرا آن غذا را نخوردی؟! حارث گفت: این غذا را از 
کجا تهیه کردید؟ جنید هم پاسخ داد که این غذا را دیشب از مجلس عروسی یکی ازاقوام برایم 

آورده اند. ایرادش کجاست؟
حارث محاسبی گفت:

ازآنجاکه پروردگار به من ارادت و محبت دارند، غذای مشکوک و مسئله دار در گلویم گیر می کند 
و پایین نمی رود.

سپس خداحافظی کرد و به خانه اش برگشت و شکر خداوند را به جای آورد.

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ضرب المثل های بوشهری

سانچه  . sanceh : هر قالب یخ.
ِشپاردن . sapardan: چالندن ، چالنیدن لباس . نیز به معنی سیلی محکم 

زدن به صورت کسی.
شیل شیل .  sil.sil  : ریش ریش شدن. 

ِکلکو . keleku : ِپِسرو . مترادف » مردک « است و بیشتر در مورد بچه های 
بزرگسال و جوانان  به کار برند.

ِکلیل .  kelil : همان کلید است. کیلیل هم می گویند. 

واژگان  بوشهری

درآمدی بر گویش بوشهری

ثروت  من  مگر   : ؟  داُرم  کابین  دولت  مو  مگه 
بادآورده را دارم که مرتب می گویی هی پول بده 

هی پول بده . 

ممیر بیو غّصه بخو: )ممیر بیا غّصه بخور( در 
مقام تعجب و حسرت از هر چیز بی مورد  بر زبان  
رانند. هرگاه نادان به جای دانا نشیند، هرگاه آدم 
گمنام و ....آن چنان مقامی  را اشغال کند که اصاًل 

شایسته بدان نباشد، درباره اش گویند...

لیوان،  دو  آرد سفید  مواد الزم: 
شکر دو لیوان، روغن یک لیوان، 
و  گردو  الزم،  میزان  به  زعفران 

خالل  پسته مقداری.
طرز تهیه: ابتدا آرد را الک کرده، 
شکر و گالب و زعفران دم کرده 
و گردو رو را مخلوط کرده و کنار 
می گذاریم. سپس آرد و روغن را 
روی حرارت باهم تفت می دهیم. 
)حدود ۳۰ دقیقه(؛ نباید رنگ آن 
تیره شود. سپس مخلوط شکر و 
گالب را به آن اضافه می کنیم. در 
یک جهت هم می زنیم تا کش دار 
و  کشیده  ظرف  در  بعد  شود، 

تزئین می کنیم.

حلوای آرد گندم محلی بوشهری 

کلي  طور  به  که  است  قواعدي  مجموعه 
در رابطه بین دولت ها و بین ملت ها مورد 
پذیرش قرار مي گیرد . این یك چارچوب 
و  ثبات  با  المللي  بین  روابط  انجام  براي 
سازمان یافته است. حقوق بین الملل از 
است،  متفاوت  دولتي  قانوني  هاي  نظام 
زیرا در درجه اول براي کشورها و نه براي 
است.  اجرا  قابل  خصوصي  شهروندان 
که  زماني  در  است  ممکن  ملي  قوانین 
دادگاه  به  را  به  ملي  صالحیت  معاهدات 

اروپایي،  دادگاه  مانند  المللي  بین  هاي 
واگذار  المللي  بین  دادگاه  یا  بشر  حقوق 
نماید، قانون تبدیل به قانون بین المللي 
پیمان هایي مانند کنوانسیون  مي شود. 
احترام  ملي  قوانین  به  است  ممکن  ژنو 
تا به بخش هایي مربوط برسند.  بگذارند 
بسیار از قوانین بین المللي حکومتي مبتي 
بر رضایت است، این بدان معني است که 
یك عضو دولتي موظف به رعایت این نوع 
قوانین بین المللي نیست، مگر اینکه به 

با یك دوره خاص موافقت کند.  صراحت 
این مسئله حاکمیت دولتي است. با این 
وجود، جنبه هاي دیگر حقوق بین الملل بر 
إساس رضایت نیستند. حقوق بین الملل 
عمومي به مجموعه ار قواعد و مقرراتي که 
بر روابط حقوقي کشورها و سازمان هاي 
شود  مي  گفته  است  حاکم  المللي  بین 
منابع  دسته  دو  داراي  الملل  بین  حقوق 
 ٣٨ ماده  طبق  باشد  مي  فرعي  و  اصلي 
بین  دادگستري  دائمي  دیوان  اساسنامه 
المللي، دیوان داراي منابع ذیل مي باشد 
که در مقام حل و فصل اختالفات طبق این 
منابع حکم خواهد داد که منابع اصلي نام 

دارد.

شده ام.  حساس  زیادی  من  شاید  نمی دانم؛ 
نگران دختران چهارده، پانزده ساله ای که هنوز 
اتاق هایشان پر از عروسک  و اسباب بازی های ریز 
و درشت است؛ و البته تماس های تصویری موقع 
امتحان فرصت سفر ما معلم ها را به اتاق های دانش 
آموزان فراهم کرده. من فکر می کنم کم کم که 
بچه های ما بزرگ می شوند و ما پدر و مادرها رخت و 
لباس و کفش و رژیم غذایی شان را عوض می کنیم، 
باید به فکر رشد محتوای ذهنی بچه ها هم باشیم.

یک  قد  به  باید  نوجوان  که  باشد  حواسمان 
آرزو  باشد،  داشته  دغدغه  بیندیشد،  نوجوان 
کند، خیال پردازی کند، کتاب بخواند، مشارکت 

اجتماعی داشته باشد. عالم عروسک و عروسک 
بگویم،  اینطور  شود،  محدود  آرام  آرام  باید  بازی 
اگر  است.  رشد  زائیده  تغییر،  کنم  می  فکر  من 
بچه هایمان میلی به تغییر دنیایشان ندارند، باید 
شبیه  چیزی  کنیم.  تحلیل  را  رشدشان  نمودار 

نمودارهای قد و وزن و دور سر!!!
یک  رشد  نمودار  در  اختاللی  هر  می آید  یادتان 
زنگ خطر بود؟ من معتقدم تربیت دنیای عجیب 
آن  ابزار  مهم ترین  و  دارد،  دقیقی  و  پیچیده  و 
آدم  مهم ترین  و  است،  نظارت  و  حوصله  و  صبر 
این دنیا مادر است: سپری در برابر قضاوت ها و 
بی حوصلگی های دیگران. و اما مدرسه، مدرسه 

و معلم هایش. 
شنیدم که می گفتند در آخرین جلسات اداری، 
گویا همه تسلیم ماجرای تقلب های دانش آموزی 
شده اند، و این بی صداقتی و بی اخالقی آموزشی 
را پذیرفته اند؛ باشد تسلیم بشوید. اما من می گویم 
کرونا یک سال است که ما را درگیر کرده ولی برای 
یک دانش آموز کالس هفتمی در مدرسه و خانه 
شش سال آموزشی فرصت تربیت داشته ایم. هر 
والدی و هر معلمی از خودش بپرسد در این سال 

ها ما در خانه و مدرسه چه می کردیم؟
چرا موفق نبودیم؟ به مناسبت هایی فکر می کنم 
که در گورستان تقویم در حال دفن شدن هستند، 
و مناسبت هایی که تا عمق زندگی ها یمان نفوذ 
کرده اند، پایشان به بازارها باز شده و به  دغدغه مان 
تبدیل شده اند و دیری نیست از آداب و رسوم مان 

شود، مثل همین ولنتاین که گذشت.

حصیربافی قدمتی زیادی دارد قدیمی ترین 
سال   3500 به  مربوط  حصیربافی  نقش 
پیش است اولین سرپناه پس از زندگی در 
غارها به کمک حصیربافی پدید آمده است. 
حصیر در گیالن از گذشتگان برای نسل ما 
بجا مانده است. این حصیرهای زیبا که به 
اشکال گوناگون در بازارهای محلی به شکل 
کاله، زنبیل، سفره، زیرانداز دیده می شود 
است،  گیالنی  مردان  و  زنان  دستان  هنر 
رو فشتکه روستای ملی  اول استان  چراغ 
یا  با دستان خالی روشن کرد. لی  حصیر 
لیغ که در منطقه مرداب انزلی رشد می کند 
به رنگ سبز هست در فصل تابستان اواخر 
اواسط  تا  می شود  چیده  سبز  لی  تیر، 
سفید  رنگ  به  که  می شود  خشک  مرداد 
می شود.  بافتن  آماده  و  می آید  در  زرد  و 
تماس حصیر 6 مرحله دارد. زدن برگ ها، 
از  بزرگ  پرهای  کردن  جدا  خیساندن، 

شاخه ها رنگ آمیزی، بافتن حصیر و مراحل 
تکمیلی. در حصیر نوعی زیرانداز داریم که 
تهیه  سوف  بنام  وحشی  خودروی  گیاه  از 
می شود که بسیار کاربردی هست بسیاری 
از  پوشیده  تالردار  قدیمی  خانه های  از 
بوده  گیاه  جنس  این  از  زیبا  حصیرهای 
دست ساز  دار  به وسیله  حصیری  زیرانداز 
این  می شود.  بافته  پالر  بنام  شانه  یک  و 
بافته می شود  ابعاد گوناگون  به  زیراندازها 
می شود  استفاده  هم  لی  از  سوف  به جز 
این زیراندازها با نقش های زیبا، حلوا خاج 
زنه  تیک  کالچ  مرخه  گل بوته  شطرنجی 
کردن  رنگ  برای  می شود  یافت  بازار  در 
لی و سوف در قدیم از گل بابونه، سماق، 
زردچوبه استفاده می کردند در حال حاضر 
ما تنوع رنگی زیادی داریم البته رنگ های 
پودر هستند نحوه  به شکل  شیمیایی که 
رنگ آمیزی لی جوش آوردن آب قرار دادن 

لی داخل ظرف آب در حال جوش اضافه 
کردن  اضافه  موردنظر  پودری  رنگ  کردن 
رنگ  تثبیت  برای  سرکه  مقداری  و  نمک 
روی لی و شوک دادن سریع با آب سرد که 
موقع بافت رنگ به دست نگیرد...این  لی 
های رنگی  مجدد خشک کرده و به شکل 
با  گلدوزی  شکل  به  یا  برجسته  گل های 
سوزن روی سفره زنبیل اجرا می کنیم که 

زیبایی خاصی به کارمان می دهد.

حقوقی

آشپزی

طب سنتی

یـم حمله  یـش، روم به اورشـل در حدود ١٩٥٠ سال ـپ
به بردگى  را  را ويران كرد و مردمانش  كرد، آن شهر 

گرفت.
 حدود ٤٥ تا ٦٠ هزار نفر از اين بردگان، برای ساختن 
اين  از  بزرگى  بخش  شدند.  گرفته  كار  به  كولوزیوم 

بردگان در حـیـن كار كشته شدند.
مراسم افتتاحـیـه كولوزیوم با كشتار ٩ هزار حـیـوان 

غیر اهلی برگزار شد.
در كولوزیوم زنان و مردان از هم جدا بودند. 

جايگاه زنان در طبقه پنجم بود، كه ديد بسیار بدی به 
مـیـدان داشت. 

ـار ناامن و  جايگاه مخصوص زنان در كولوزیوم بسـی
خطرناک بود، چرا كه سكوهای آن ها با طناب هایی 

نگه داشته می شد كه هر از چندی پاره می شدند.
یـن سقوطى مرگبار  و زنان از ارتفاع ٥٠ متری به پاـي
ـار امن بود. آن ها بر  می کردند. اما جايگاه مردان بسـی

روی سكوهای سنگى می نشستند.
كولوزیوم، محل برگزاری جشن های امپراتور و مردم 

رم بود. 
به درازا  روز  بار ١٠٠  اين جشن ها، كه هر  در طى 
و  بردگان  جان  به  را  درنده  حـیـوانات  می کشید، 

گالدياتورها می انداختند و يا گالدیاتورها، كه برده 
بودند و امـیـد به زندگى آن ها به سختی به ٢٢ سالگى 

می رسید، را مجبور به كشتن يكديگر می کردند.
یـز شاهد اين كشتار بودند و از   امپراتور و مردم رم ـن

آن لذت می بردند.
در طى هر دوره از اين جشن ها حدود ٥ هزار برده و 

گالدیاتور به قتل می رسـیـدند.
 در روزهايى كه جشن برقرار نبود، محكومان به مرگ 
را جلوی حـیـوانات درنده می انداختند تا زنده زنده 

خورده شوند. 
یـز شاهد زنده زنده خورده شدن  امپراتور و مردم رم ـن

ـاِن تیره بخت بودند.  اين آدمـی
یـش از یک میلیون نفر، ازجمله ٥٠٠ تا  در كل، ـب
طرز  به  کولوزیوم  صحن  در  گالدياتور،  هزار   ٧٠٠

وحشیانه ای كشته شدند. 
اين مـیـدان چهار هزار مترمربعی، بزرگ ترين قتلگاه 

تاريخ بشريت بوده است.
ـا، نماد شهر  ی امروزه، كولوزیوم محبوب ترين بنای ايتاـل

روم و تمدن رومى است.
ـایی ها و حتى اروپایی ها به اين  ی ـان، ایتاـل  همه رومـی

تمدن افتخار می کنند.

شركت  با  نظرسنجى  يك  طى  در  سال ٢٠٠٧،  در 
یـون نفر، كولوزیوم جزو ٧ اثر  ــل یـش از یک صد مـی ـب

برتر و محبوب جهان برگزيده شد .!!!
یـون يورو، تنها برای  ــل در سال ٢٠١١، مبلغ ٢٥ مـی
ـار  تمـیـز كردن ديوارهای كولوزیوم و چند كار بسـی
جزئی ديگر در درون آن، هزينه شد. یک ضرب المثل 

ـايى می گويد: ی قديمى ايتاـل
یـز استوار  » تازمانى كه كولوزیوم استوار است، رم ـن

است«. 
اما...

یـش از ساخته شدن كولوزیوم،  حدود ٦٠٠ سال ـپ
ـان تخت جمشـیـد را ساختند. ی ايراـن

 اثری پرشكوه با زيربنای ١٧٥ هزار متر  ۴۵ برابر كل 
زيربنای كولوزیوم.

خشت های   - غیرقابل انکار  سندهای  اساس  بر   
پخته شده آن زمان - در ساختن تخت جمشید هـیـچ 

بردهای به كار گرفته نشده است.
بهترين  در  ايرانى  هنرمندان  و  مهندسان  كارگران،   

شرايِط كارِی ممكن اين اثر بزرگ بشری را آفريدند.
پادشاهان ايرانى در تخت جمشـیـد جشن های 
ايرانى مانند نوروز و مهرگان، كه ريشه در آشتى، 
برپا  را  دارد،  انسانى  زندگى  و  طبـیـعت  مهر، 

می داشتند. 
همه نگاره های حک شده بر ديوارها و سنگ های 
و  فرهنگ  جشن ها،  نشانگر  جمشید  تخت 

مـیـتولوژی زيبای ایرانی است.
درتصاویرحکاکی شده بر سنگ نبشته های تخت 

جمشید؛ هیچ کس خشمگین و عصبانی نیست،
هیچ کس سوار بر اسب نیست،

هیچ کس رادرحال تعظیم نمی بینید،
هیچ زمان برده داری در ایران نبوده،

تراشیده شده، حتی یک  پیکر  این همه  میان  در 
نقش، تصویر  و چهره ی برهنه وجود ندارد.

تخت جمشـیـد مركز بزرگ ترین قدرت جهان در آن 
روزگار بوده است.

به دست آمده  لوح گلی  در تخت جمشید ۳۲ هزار 
که در آن شرح وقایع روزانه را در مراحل ساخت این 
بنای باشکوه بیان می کند با تمام جزئیات مثل اینکه 
که  تخصصی  نوع  به  هرکدام  مهندسان  و  کارگران 

دارند چه میزان حقوق دریافت می کردند.
تفاوت ایران و اروپا!!! تفاوت میان دو فرهنگ!!!! 

تفاوت) تخت جمشید  ( با)کولوزیوم(
 »ایران؛ شاهکار انسانیت است«

تفاوت )تخت جمشید ( با )کولوزیوم(

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

به قلم: مریم کریم پور )کارشناس امور فرهنگی(

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

به قلم: سهیال ملک محمدی )فرهیخته فرهنگی(

به قلم: مرضیه قهوه چی ) دیپلم معماری ( 

به کوشش:  عبدالحسین احمدی ریشهری

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

به قلم: فرحناز درخشان فرد ) محقق و مشاور طب سنتی(

حقوق بين الملل عمومي

موزه  تقویم!

حصیر بافی

تکذیب برخی درشت نمایی های یک موسسه آموزشی 
عمومی-غیر دولتی جهت تنویر افکار عمومی
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سخن سردبیر

آیا می دانستید!!!

سالم به دوستان و آشنایان و همراهان عزیز نشریه
میالد مولود کعبه، امیر عارفان و مظلومان، پدر 
مظهر  نجف،  شیربیابان  و  والیت  بانی  یتیمان، 
عدالت و مردانگی و جوانمردی، امیر صداقت و 
نجابت و شجاعت، علی )ع( بر عارفان و عاشقان 
جهان مبارک باد و همچنین به همین مناسبت روز 
پدر بر همه ی پدران زحمتکش و مردان نمونه که 
سیرت جاودانه ی موالیمان علی را سرمشق خود 

قرار می دهند به تهنیت و شادباش.
و اما این صفت ها را همه از موالیمان می شناسیم 
ولی خواندن این نوشته های حقیر نیز خالی از 

لطف نیست.
ما که خود را شیعه ی علی می دانیم وقتی می گوییم 
علی امیر مظلومان بود یعنی عدالت خواه بود و 
غیرتش،غیرت بنی هاشم بود و یاور دردکشیدگان 

عالم بود.
وقتی می گوییم پدر یتیمان، یعنی چشم یتیمان با 
دیدنش همه شوق می شد و سفره ی فقیران همه 

نان.
و  در فضیلت  یعنی  بانی والیت  وقتی می گوییم 

شخصیت و اخالق و علم، معصوم است.
اویی  یعنی  نجف  بیابان  شیر  می گوییم  وقتی 

و  اقتدار و صالبت  و مظهر  که خیبرشکن است 
استواری است که دشمنان با شنیدن نامش لرزه 
بر اندام شان می افتاد و با دیدن رخسار پرهیبتش 

توانی برای اشتباه نداشتند.
وقتی می گوییم امیر صداقت و مهربانی بازهم، 
همان علی است که در میدان نبرد و در برابر ظلم 
سخت ترین و شدیدترین است و به هنگام روبرویی 
و  می شود  رئوف ترین  مظلومان  و  دیدگان  رنج  با 

شنونده و تسال دهنده ی دردهایشان می شود.
حال وظیفه ی ما به عنوان شیعه این است که در 
روز میالد فخر عالمیان، امیر پرافتخارعرب و اولین 
امام مان عالوه بر تبریک گفتن و شادی از خود 
بپرسیم که به هنگام تصمیمات مهم زندگی چقدر 
این صفاتی را که بارها شنیدیم و می دانیم در نظر 

می گیریم ؟

علی عالم و عادل
گفتار هفته؛ 

به قلم:  الهام قائدی )فرهیخته فرهنگی(

به قلم: سهیال سلطانی زنگالنی )سردبیر نشریه دریاکنار(



نشریه دریاکنار
صاحب امتیاز: مهندس سید عیسی گلریز                                                  
مدیرمسئول: مهندس مهران سلطانی نژاد         ٠٩٢١١٤8٧٠٠٩
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@daryaaknar  نشریه  دریاکنار

نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(

خرید بیمه عمر یکی از دغدغه های بسیاری از افراد جامعه 
است! آیا واقعًا باید بیمه عمر داشت؟

 در حقیقت هر فرد بزرگ سالی فارغ از وضعیت سالمتی اش 
باید حداقل چند بیمه عمر داشته باشد، حتی افراد جوان و 

سالم نیز باید به فکر خرید بیمه عمر برای خود باشند.
اما چرا یک جوان مجرد 20 و چندساله باید در بیمه عمـر 
سرمایه گذاری کند؟ یا حتی یک جوان متأهل 20 و چندساله؟ 
دلیلش این است که سرمایه گذاری در بیمه عمر چیزی نیست 
که شما برای خودتان انجام دهید. بلکه شما بیمه عمر را برای 
آسایش افرادی که دوستشان دارید، می خرید… والدینتان، 
همسرتان، فرزندانتان )اگر بچه دارید(، حتی برادر و خواهرتان. 
شما  درآمد  به  که  افرادی  می شود  باعث  عمر  بیمه  خرید 
تکیه دارند و اگر برایتان اتفاقی بیفتد در پرداخت بدهی های 

شما دچار مشکل می شوند، محافظت می کند.
از آن هایی که هنوز به خرید بیمه عمر اقدام  احتمااًل اگر 
نکرده اند بپرسید که چرا دست دست می کنید، بیشترشان 
پاسخ خواهند داد که خیلی گران است یا ما چیزی از آن 

نمی فهمیم. بازهم اشتباه…
با فرض اینکه شما می توانید از پس حق بیمه دوره ای بیمه 
عمر برآیید، چه نوع بیمه عمری و به چه مقدار نیاز دارید؟ ما 
در اینجا یک راهنمای کوتاه و مختصر برای خرید بیمه عمر 

آماده کرده ایم.
بیمه های عمر زندگی شما را برای یک بازه زمانی، معمواًل بین 
10 تا 30 سال پوشش می دهد. بیمه های عمر مدت دار به طور 
نسبی مقرون به صرفه هستند چون در درجه اول برای محافظت 
مالی و پشتیبانی از خانواده بیمه شده طراحی شده اند، چیزی 
نوع  این  بعد  مرحله  در  اضطراری.  اندوخته های  به  شبیه 
بیمه نامه ها برای یک سرمایه گذاری جهت اندوختن ثروت نیز 
به کار می روند. شما در ابتدای عقد قرارداد، مدت زمانی که 
قصد دارید با پرداخت حق بیمه از منافع پوششی استفاده 
کنید مشخص می کنید. بعد از پایان مدت قرارداد شرکت 
بیمه موظف است کل اندوخته شما را به همراه سود حاصل از 

سرمایه گذاری به صورت یکجا به شما پرداخت کند.
اما چرا شما باید بیمه عمر را فقط برای 10، 20 یا 30 سال 
بخواهید؟ زیرا عمومًا هر چه مسن تر می شوید، افراد کمتری 
به درآمد شما وابسته هستند. این یعنی نیاز شما برای این 
نوع از بیمه عمر با افزایش سن کمتر می شود. طول دوره 
زندگی گزینه مناسبی برای والدین است. به طور مثال: کسی 
که می خواهد از فرزندانش تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ 
نشده اند ازنظر مالی مراقبت کند حتمًا باید به خرید بیمه عمر 

30 ساله فکر کند.
بیمه عمر که معمواًل با عناوینی مثل بیمه عمر و زندگی، 

بیمه عمر و پس انداز، بیمه عمر و بازنشستگی یا بیمه عمر و 
سرمایه گذاری شناخته می شود برای همیشه بر زندگی تان 
از  بیمه  پرداخت حق  و شما در طول دوره  تأثیر می گذارد 
مزایای مربوط به پوشش فوت، ازکارافتادگی، امراض خاص و 
تسهیالت اعطای وام برخوردار هستید و بعد از پایان این دوره 
می توانید کل اندوخته را یکجا یا در قالب طرح بازنشستگی و 

به صورت ماهیانه دریافت کنید. 
فرقی نمی کند که بیمه عمر خود را از کدام نماینده بخرید، فقط 

مطمئن شوید که آگاهی کاملی در مورد مسائل زیر دارید:
1. حق بیمه پرداختی و نرخ افزایش ساالنه حق بیمه

پرداخت  سال  یک  طی  که  بیمه ای  حق  مجموع  هرقدر 
می کنید بیشتر باشد، طبیعتًا درنهایت سود بیشتری نیز 
دریافت خواهید کرد. شما می توانید برای پوشش تورم در 
قرارداد مشخص کنید که حق بیمه شما سالیانه 5 تا 25 درصد 
افزایش داشته باشد. به این صورت اگر در سال اول ماهیانه 
100000 تومان پرداخت کرده باشید و نرخ افزایش هم 10 
درصد باشد، در سال دوم هرماه ملزم به پرداخت 110000 

تومان هستید.
2. نحوه پرداخت حق بیمه )ماهانه یا ساالنه(

شما می توانید حق بیمه را به صورت ماهانه و سالیانه یا حتی 
طی دو یا چند قسط پرداخت کنید. پرداخت یکجا منافع 
بیشتری برای شما در پی خواهد داشت، اما اگر در متن قرارداد 
شما ذکر شده باشد که حق بیمه به صورت ماهیانه پرداخت 
می شود، دیگر پرداخت چند قسط باهم تأثیری در وضعیت 
را  بیمه خود  با قرارداد حق  بهتر است مطابق  ندارد.  شما 

پرداخت کنید و تأخیر در پرداخت نداشته باشید.
3. پوشش های بیمه ای )فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی، 

بیماری های خاص(

معمواًل این نوع بیمه نامه ها پوشش های خاصی هم دارند که 
به صورت اختیاری قابل انتخاب است؛ اما در صورت انتخاب 
شما یا به صورت جداگانه ملزم به پرداخت هزینه مازاد بر حق 
بیمه پرداختی هستید یا هزینه این پوشش ها از حق بیمه شما 
کسر می شود. از بیمه گر خود بخواهید دقیقًا به شما توضیح 
دهد که اضافه شدن این پوشش ها ماهانه چه قدر برای شما 

هزینه خواهد داشت.
چنانچه بخواهید زودتر از موعد مقرر اندوخته خود را دریافت 
کنید، بیمه طی شرایط خاصی اندوخته شمارا به شما پس 
می دهد. معمواًل هنگام عقد قرارداد جدول محاسبات ریاضی 
در اختیار شما قرار داده می شود. ضمن بررسی این جدول، 
حتمًا از بیمه گر خود بخواهید جزئیات دقیق سود محقق 
شده سال های گذشته شرکت بیمه را به شما اعالم کند. سود 
محقق شده سودی است که به بیمه گذاران در سال های قبل 
پرداخت شده است. عملکرد گذشته می تواند نشانه خوبی 

برای انتخاب آن شرکت باشد.
 استفاده کنندگان از مزایای بیمه در صورت فوت بیمه گذار:

چنانچه شما در طول مدت قرارداد فوت کنید، بیمه سرمایه 
فوت را به بازماندگان شما پرداخت می کند. پس الزم است 
هنگام عقد قرارداد، استفاده کنندگان از سرمایه فوت شما را 
مشخص کنید. به هیچ عنوان از عبارت “وراث قانونی” استفاده 
نکنید. دقیقًا مشخص کنید: “همسرم” یا “فرزند اولم” یا “پدرم”

هرگونه ابهام در این زمینه باعث می شود بیمه در پرداخت 
سرمایه فوت دچار مشکل شود. همین طور شما می توانید 
چندین وارث را به ترتیب اولویت مشخص کنید؛ اما توجه کنید 
که درصد پرداخت سرمایه فوت را برای همه وراث 100 درصد 

تعیین کنید.
برای مثال: اول “همسر – 100%” – دوم “فرزند اول – %100” – 

سوم “فرزند دوم – %100”
این کار به دالیل حقوقی مهم است که می توانید هنگام خرید 

بیمه نامه از بیمه گر خود علت آن را بپرسید.
نتیجه گیری

شما جوان و سالم هستید و تازه در مراحل اولیه زندگی به سر 
می برید، اما به بیمه عمر نیاز دارید. اگر شما بدهی زیادی 
دارید، به بیمه عمر نیاز دارید. اگر همسر یا هر کس دیگری 
را که به درآمد شما تکیه دارد در اطراف خود می بینید، شما 
به بیمه عمر نیاز دارید. اگر بچه دارید، قطعًا به بیمه عمر نیاز 

دارید.
با در نظر گرفتن این ها، مقدار و نوع بیمه عمری که شما نیاز 
دارید برحسب شرایطتان متفاوت است. اگر مطمئن نیستید 
که از کجا شروع کنید، با یک مشاور مالی یا نماینده بیمه 
صحبت کنید. این افراد حرفه ای می توانند به شما در جمع 
بستن این اعداد و فهمیدن اینکه چقدر و به چه نوع نیاز دارید تا 

پوششی که می خواهید ایجاد کنید، کمک می کنند.

در تئاتر ژانرشناسی نوعی علم است که بیش از هرچیز در 
دنیای ادبیات مورد استفاده قرار می گرفت و از آنجایی که 
رابطه بسیار نزدیکی میان دنیای ادبیات و سینما و تئاتر وجود 
است.  کرده  پیدا  راه  نیز  نمایشی  های  مدیوم  این  به  دارد 
نمایشنامه خود شکلی از ادبیات است و اثری است مستقل 
که حتی اگر به اجرا هم نرسد می تواند از دیدگاه خواننده 
مورد بررسی قرار گیرد و مخاطب خود را پیدا کند. به همین 
دلیل است که وجود ژانرشناسی در تئاتر و نمایشنامه نویسی 

به سادگی قابل توجیه است.
مشخص ترین تقسیم بندی که در اکثر کتب موجود به آن اشاره 
شده است بخش بندی هنر تئاتر در دسته های: کمدی- 
تراژدی کمدی- و ملودرام است. نکاتی که بر اساس وجه تمایز 
این ژانرها طبقه بندی شده اند می توانند به افراد برای آشنایی 

با یک نمایشنامه، اجرا یا نقد آن کمک فراوانی کنند. 

و  موضوعی  مهم  وجه  دو  اساس  بر  تئاتر  در  ژانرشناسی 
ساختاری انجام می شود و باید با توجه به این موارد مهم و 
اساسی انجام گیرد. تفاوت ژانرشناسی سینما   تئاتر این است 

که در تئاتر، کالم بیش از تصویر نقش تعیین کننده دارد.
تراژدی-  به دسته های  را  نمایشی  ژانرهای  به طور سنتی 
اپیک- غنایی و شبانی تقسیم بندی  یا  کمدی- حماسی 
کرده اند اما تقسیم بندی جدید گویای این است که قبل از 
هر شخصی دیگر، این نویسنده اثر است که ژانر نوشته خود 
را می داند و تعیین می کند. زمانی که منتقد بر اساس جدول 

ژانرشناسی یک نمایش را واجد شرایط ساختاری یک یا چند 
ژانر اعالم می کند، این موضوع به مخاطب کمک می کند که 

در انتخاب خود با پشتوانه علمی عمل کند. 
هنر نمایش عنصری جدای از زندگی انسان نیست و در هر 
شکل و صورت به انسان تنه می زند و خنده و گریه یا ترکیبی از 
هردو در آن نمود پیدا می کند. تقسیم بندی خاصی که مطرح 
و کمدی  تراژدی  اصول  زیرپا گذاشتن  معنای  به  می شود 
نیست بلکه سعی دارد زیر مجموعه های آنها را تا حد امکان 

آشکار سازد.
اصواًل  و  بگیرد  بر  در  را  ژانر  تواند چند  نمایشی می  اثر  هر 
برای تعیین ژانر یک نمایشنامه یا اثر نمایشی باید از دو منظر 

موضوع و ساختار به اثر نگاه کرد.
نمایشنامه انواع مختلف دارد: اقتباس- انتزاعی- انتقادی- 
اجتماعی- نمایش بورژوا-تئاتر ابزورد- پوچی- کمدی ابزورد- 
سیاه- کمدی  غریب-  و  عجیب  کمدی  بزرگسال-  کمدی 
‹مونولوگ کمدی- کمدی دراما- کمدی وزن و قافیه- کمدی 
ساتیر- کمدی وسترن- طرح کمیک - کمدی هجو- کمدی 
پیش پرده - کمدی تیره- کمدی فانتزی- کمدی موزیکال- 
کمدی رمانتیک- کمدی احساساتی- کمدی بورژوا- نمای 
تمثیلی- آوانگارد- صحنه برهنه- طرح ساده- اپرای خانگی- 
اپرا- اپرت- نمایش تاریخی- نمایش خانگی- کورئوپوئم و غیره

تئاترخرید بیمه عمر چرا برای جوانان و نسل جدید مهم است؟

تعاریف
الف( مدیریت:

 مدیریت، عبارت است از تامین حداکثر 
که  گونه ای  به  مساعی،  حداقل  با  نتایج 
حداکثر رفاه و رضایت خاطر را هم برای 
کارکنان و هم برای کارفرمایان فراهم کند و 
بهترین خدمات و یا مرغوبترین کاالها را به 

مشتریان و یا عامه ی مردم ارائه دهد.
برنامه  فرآیند  از  است  عبارت  مدیریت، 
ریزی، سازماندهی، رهبری و اعمال کنترل 
بر تالش ها و امور اعضای سازمان برای 
دستیابی به هدفهای اعالم شده ی سازمان.
- مدیریت، عبارت است از انجام عملیات 
از  های  هدف  یا  هدف  به  حصول  برای 
پیش تعیین شده از طریق هدایت و تلفیق 

مساعی افراد.
- مدیریت ،عبارت است از هنر انجام امور 

توسط دیگران.
و  توافق  از هنر  است  عبارت  - مدیریت، 

سازش.
ب( تغییر:

 تغییر، عبارت است از ایجاد دگرگونی در 
افراد، ساختار یا فناوری.

- تغییر، عبارت است از قبول یک فکر یا 
ایده ی جدید یا رفتار در سازمان .

به هم  یا  از اصالح  -تغییر، عبارت است 
خوردن وضع موجود هر سیستم.

پ( مدیریت تغییر :
مدیریت تغییر ،عبارت است از برنامه ریزی و 
نظارت دقیق بر حفظ ارزش های بنیادین، 
به روز آوری سنت ها ،شناسایی باورها و 
نگرش ها، همکاری میان افراد و گروه ها و 
سازمانها و اقدام در جهت ایجاد یک فکر و 

ایده و تبدیل آن به یک عمل .
اصول مدیریت تغییر

1. برنامه ریزی و صرف وقت الزم.
2. بهره گیری از از اصول علوم اجتماعی.
3. شناخت نظریه های معرفت شناختی.

الف( نظریه ی نگرش فردی: یعنی توجه 

به اعمال انسان و کسب نتایج مورد انتظار 
،تکرار یک رفتار با پاداش، تاکید بر فردگرایی 
،توجه صرف به عوامل انگیزشی مادی و 

. ...
ب( نظریه ی پویایی گروهی: پیشگام نظریه 
ی ایجاد تغییر بوده است که تاکید آن بیشتر 
بر ایجاد تغییر سازمانی ازطریق گروه های 

کاری و همچنین تاکید بر گروه است.
پ( نظریه ی سیستم باز : این نظریه ی 
شناختی، معمواًل به صورت ترکیبی و به 

صورت آزاد و باز عمل می نماید.
برخی پیامدهای تغییر موثر در سازمان:

1. نوآوری در سازمان.
2. ایجاد تعهد سازمانی.

3. شکوفایی کسب تجربه و آمادگی مواجهه 
با عوامل بیرونی حادتر در آینده.

4.توسعه ی برنامه های آموزشی .
5.مشارکت کارکنان در انجام وظایف شغلی 

خود.
6. زمینه ی بروز خالقیت در کارکنان .

نقش مدیر تغییر :
به  باید  تغییر ،همواره  و رهبری  مدیریت 

مواردی به شرح زیر توجه کند:
قرار  تغییرات  تاثیر  تحت  کسانی  چه 

می گیرند؟
تغییرات  به  نسبت  چگونه  افراد  این 

،عکس العمل نشان می دهند؟
 بی تفاوتی و یا مقاومت در برابر تغییر در افراد 

چگونه است ؟
چه کسی برای رهبری کردن تغییرات وجود دارد؟
 منابع الزم به منظور اجرای دگرگونی ها چیست؟
چگونه مدیران عملیاتی و دیگران درگیر 

فرآیند تغییر خواهند شد؟
و  ها  دگرگونی  تاثیرات  و  اهداف  چگونه 
تغییرات به تمامی ذی نفعان، انتقال داده 

خواهد شد؟
 به چه مهارت ها و رفتارهای متفاوتی نیاز 
است و چگونه می توان آنها را به دست آورد؟

 چگونه فرآیند دگرگونی ها ، مورد نظارت و 
ارزیابی قرار خواهند گرفت؟

 اثربخشی تغییرات ،چگونه اندازه گیری 
خواهند شد ؟

برای ارزیابی تاثیرات تغییر ،چه مراحلی را 
باید طی کرد ؟

دالیل مقاومت افراد در برابر پدیده ی 
تغییر:

 افراد مختلف بر اساس خصوصیات فردی 
و نوع نگرش و ... نسبت به مقوله تغییر، از 
خود واکنش نشان می دهند و نسبت بدان 

نیز مقاومت می کنند.
 این گونه مقاومت ها معمواًل از نوع فردی و 

یا سازمانی است:
الف- مقاومت های فردی:

1. عادت
2. امنیت

3.عوامل اقتصادی
4.تهدیدهای شغلی ،مالی و شخصیتی

5.وحشت از پدیده مجهول
جدید  روش های  کارگیری  به  از  6.ترس 

)استفاده از رایانه(
 7.چشم خود را در برابر واقعیت ها بستن

ب_ مقاومت های سازمانی:
1. مکانیسم ساختاری

2. تغییرات اندک
3. هنجارهای گروه

4. تهدید متخصصان
5. تهدید کردن قدرت مدیران

6.تهدید ناشی از شیوه ی تخصیص منابع
7. تهدید از دست دادن روابط درون گروهی
8. نگرانی از فقدان توانایی در فراگیری )به 

ویژه در کارکنان میانسال(.
مقاومت  از  پیشگیری  برای  تدابیری 

افراد در برابر تغییر:
1. ارتباطات
2. مشارکت

3. در نظر گرفتن تسهیالت

4. معامله
5. توجیه ی صحیح و واقع بینانه ی کارکنان 

در مورد موضوع تغییر
6. آشنایی با موضوع تغییر

7. تغییر در جهت کم کردن فشار کار و 
آسان کردن انجام وظایف

8. آگاه کردن افراد از تغییر )اینکه تغییر، به 
استقالل شغلی و اختیارات آنان خدشه ای 

وارد نخواهد ساخت(.
*کارکردهای مدیریت تغییر:

1. تبدیل تغییر ها به فرصت ها
2. ایجاد تعهد در افراد

3. شناسایی منابع تغییر
4. تمرکز بر اهداف

5. پرورش حس کنجکاوی در افراد
6. حفظ انگیزه و ایجاد حرکت

7.  تعیین اهداف آموزشی
8. با توجه به نظریات افراد مختلف

9. بهره مندی از اطالعات و فناوری جدید
ارائه ی  10. تشویق زیردستان در جهت 

ایده های جدید
در  پردازی  ایده  برای  افراد  تشویق   .11

مواجهه با تغییرات آتی
12. آموزش وسیله ای برای مشارکت دادن 

افراد در پروژه های تغییر
13. مهارت ورزی جهت استفاده از فنون 

برنامه ریزی 
موفقیت  در  که  افرادی  شناسایی   .14

برنامه های تغییر، نقش کلیدی داشته اند.
15. اولویت ارتقا در افرادی که نسبت به 
ایجاد تغییر در خود، احساس تعهد می 

کنند.
بهره  شکایات  و  عقاید  به  احترام   .16
گیرندگان: زیرا آنان، عواملی را که باید تغییر 
یابند، به خوبی گوشزد می نمایند. آنچه 
مشخص است در این صورت، نقاط ضعف، 

مورد شناسایی قرار می گیرند.

مهارت درمانی - قسمت ۲۹ 

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

11- همکاري با شهرداري جهت تصویب 
طرح حدود شهر با رعایت طرح هاي هادي 
و جامع شهرسازي پس از تهیه آن توسط 
وزارت  و  کشور  وزارت  تایید  با  شهرداري 

مسکن و شهرسازي.
12- تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه 
ساالنه شهرداري و موسسات و شرکت هاي 
وابسته به شهرداري با رعایت آیین نامه مالي 
شهرداري ها و همچنین تصویب بودجه 

شوراي شهر.
تبصره–کلیه درآمدهاي شهرداري به حساب 
هایي که با تایید شوراي شهر در بانك ها 
افتتاح مي شود واریز و طبق قوانین مربوطه 

هزینه خواهد شد.
1٣- تصویب وام هاي پیشنهادي شهرداري 
پس از بررسي دقیق نسبت به مبلغ، مدت و 

میزان کارمزد.
آنها  بر  نظارت  و  معامالت  تصویب   -14
و  اجاره  مقاطعه،  فروش،  خرید،  از  اعم 
استیجاره که به نام شهر و شهرداري صورت 
مي پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صالح و 
با رعایت مقررات آیین نامه مالي و معامالت 

شهرداري.
تبصره– به منظور تسریع در پیشرفت امور 
شهرداري، شورا مي تواند اختیار تصویب و 
انجام معامالت را تا میزان معیني با رعایت 
آیین نامه معامالت شهرداري به شهردار 

واگذار نماید.
15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت 
هاي وابسته به شهرداري با تایید و موافقت 

وزارت کشور.
16- تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض 
شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در 

نظر گرفتن سیاست عمومي دولت که از 
سوي وزارت کشور اعالم مي شود.

17- نظارت بر حسن جریان دعاوي مربوط 
به شهرداري.

1٨- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، 
اماکن عمومي، که توسط بخش  و دیگر 
خصوصي، تعاوني و یا دولتي اداره مي شود 
با وضع و تدوین مقررات خاص براي حسن 
قبیل  این  بهداشت  و  نظافت  ترتیب، 
و  شهرداري  پیشنهاد  طبق  بر  موسسات 
اتخاذ تدابیر احتیاطي جهت جلوگیري از 

خطر آتش سوزي و مانند آن.
اراضي  جهت  الزم  مقررات  تصویب   -20
و  بهداشت  نظر  از  شهري  غیرمحصور 

آسایش عمومي و عمران و زیبایي شهر.
21- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه 
و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول 

بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري 

و مسیرهاي تاسیسات شهري.
2٣- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به 
ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و 
فضاهاي سبز و تاسیسات عمومي شهر بر 

طبق مقررات موضوعه.
میادین،  معابر،  نامگذاري  تصویب   -24
خیابان ها، کوچه و کوي در حوزه شهري و 

همچنین تغییر نام آنها.
پیشنهاد  به  الزم  مقررات  تصویب   -25
شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا 
الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي 
دیوارهاي شهر با رعایت مقررات موضوعه و 

انتشار آن براي اطالع عموم.

26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط 
شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با 
رعایت آیین نامه مالي و معامالت شهرداري 

ها.
27- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون 

شهري.
2٨- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره 
میدان هاي عمومي توسط شهرداري براي 
خرید و فروش مایحتاج عمومي با رعایت 

مقررات موضوعه.
تشریك  مورد  در  الزم  مقررات  وضع   -29
مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي 
هاي  نمایشگاه  کردن  دایر  براي  ذیربط 

کشاورزي، هنري، بازرگاني و غیره.
و مقرراتي که  قوانین  تبصره 1- در کلیه 
انجمن شهر عهده دار وظایفي بوده است 
مقررات  رعایت  با  شهر  اسالمي  شوراي 
این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب 

جانشین انجمن شهر خواهد بود.
موسسات  و  خانه ها  وزارت   -2 تبصره 
دولتي و وابسته به دولت و سازمان هایي که 
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 
موظف اند در طول مدت یك سال مذکور 
در تبصره فوق با بررسي قوانین و مقررات 
مربوط به خود هر کجا نامي از انجمن شهر 
سابق آمده و وظایفي را به آن محول نموده 
است جهت اصالح این گونه موارد الیحه 
اصالحي به مجلس شوراي اسالمي ارائه 

نمایند.
مالی  امور  اداره  حسن  بر  نظارت   -٣0
شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، 
و  شهرداری  تابعه  و  وابسته  های  شرکت 
حفظ سرمایه، دارایي ها، اموال عمومی و 

اختصاصی شهرداری، و همچنین نظارت 
انتخاب  با  آنها  هزینه  و  درآمد  حساب  بر 
و  نقض  موارد  اعالم  و  رسمی  حسابرس 
تخلف به شهردار و پیگیري های الزم بر 

اساس مقررات قانونی.
تبصره - کلیه پرداخت های شهرداری در 
با  با اسناد مثبته و  حدود بودجه مصوب 
رعایت مقررات مالی و معامالتی شهرداری 
به عمل می آید که این اسناد باید به امضای 
شهردار و ذي حساب یا قائم مقام آنان که 

مورد تآئید شورای شهر باشند برسد.
٣1- شورا موظف است در پایان هر سال 
مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت 
اطالع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن 
را جهت بررسی به شورای شهرستا ن و استا 

ن ارسال کند.
٣2- واحدهای شهرستانی کلیه سازمان 
ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی 
غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری 
وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه 
ساالنه خود را در خصوص خدمات شهری 
که در چهارچوب اعتبارات و بودجه ساالنه 

خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
٣٣- همکاری با شورای تآمین شهرستان در 

حدود قوانین و مقررات.
هادی  های  طرح  تائید  و  بررسی   -٣4
و  و حریم  تفصیلي  و  و جامع شهرسازی 
آن  ارائه  از  پس  شهرها  قانونی  محدوده 
توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط 

قانونی جهت تصویب نهایی.
 شاخص ها و انتظارات مردم از شورای 

شهر جدید

را  بو  تریلیون  یک  می تواند  بینی   .1
تشخیص دهد.

2. یک چهارم استخوان های شما در 

پاهایتان هستند.
دندان  به اندازه  انسان  دندان های   .٣  

کوسه محکم است.

4- خون شما مانند اقیانوس شور است.
اثرانگشت  دارای  نه تنها  افراد  5-همه   
منحصربه فرد هستند، بلکه انسان ها دارای 

اثرات زبانی بی نظیری نیز هستند.
6. وزن متوسط مغز حدود سه پوند است. 

وزن مغز تازه متولدشده حدود 4/٣ پوند. 
7. رشد بینی و گوش شما هرگز متوقف 

نمیشود.
 ٨- بدن انسان تقریبًا 100 تریلیون سلول 

دارد. 
9. قلب شما 100000 بار در روز می تپد

وظایف شورای شهر

حقایق علمی

9 واقعیت جالب درباره بدن انسان 

در زندگی روزمره بارها کلمه پولشویی را 
شنیده و با آن مواجه می شویم که با تعریفی ساده و آسان می 
توان این واژه را چنین تعریف نمود، پولشویی عبارتند از: مشروع 
کردن پول های نامشروع  و قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی 
و تطهیر پول های حرام و همچنین تبدیل پول های کثیف ناشی 

از اعمال و نتایج امور خالف به پول های تمیز و پاک و صواب.
از نگاه این افراد، در سیر شکل گیری پولشویی منشاء واقعی 
پول می بایست پنهان بماند و شکل پول تغییر کرده  یا با متاع 
و کاال با ارزش دیگری تغییر و تبدیل یابد و بسیار مهم است 
طی این پروسه کاماًل مخفیانه و از این جریان محافظت مستمر 

گردد. افراد دخیل در پولشویی برای تطهیر پول متوسل به  شیوه 
های  متفاوتی می گردند که این روش ها، به عواملی مانند نوع 
خالف انجام شده و نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات 
کشوری که در آن پولشویی قرار است صورت گیرد و یا پول در آن 

تطهیر گردد، بستگی و مرتبط و مهم می باشد.
 یکی از شیوهای عادی و مهم در زمره  پولشویی این است که، 
شخص یا اشخاص پولشو برای کاهش جلب توجه مجریان 
قانون به عملیات پولشویی، حجم و مقدار زیاد پول خود را به 
مقدار و میزان کوچک تبدیل نموده و یا به طور مستقیم آن 
را در بانک با وجوه تمیز و صواب و حالل و مشروع، سرمایه و 

سپرده گذاری کرده و یا با ابزارهای مالی که بانک در اختیار 
آنها قرار می دهد )مانند چک و تسهیالت و غیره ( مبادرت 
به برداشت از حساب مذکور یا استفاده از مبلغ تسهیالت به 
منظور خرید اموال منقول وغیرمنقول می کنند و طریق دیگر 
اینکه این گونه اشخاص با سرمایه گذاری موقت در موسسات 
تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و بورس 
و بازارهای طال و الماس و ایجاد سازمان ها و موسسات خیریه 
)جعلی، قالبی(، شرکت در مزایده و حراج اجناس هنری و 
کاالهای قدیمی )آنتیک(  و شرکت در مزایده های سازمان های 
دولتی و غیر دولتی به منظور خرید اموال، اقدام و حتی از به کار 
بردن شیوه هایی همچون سرمایه گذاری خصوصی در طرح 
ساختمانی)ساخت و ساز( و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، 

ابایی ندارند.  
در یادداشت آتی از اثرات منفی و فلج کننده پولشویی در جامعه 

صحبت خواهیم کرد.

پولشویی به زبان ساده
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(

مترجم: اعظم قنواتی ) کارشناسی ارشد مترجم زبان انگلیسی(

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

قسمت دوم

ادامه دارد...

ادامه دارد...

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

قسمت دهم

اینکه  به  توجه  هیئت دولت اجرای همسان سازی با 
حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از مهرماه 
مبلغ  و  قرارداد  خود  کار  دستور  در  جاری  سال 
قابل توجهی به حقوق ماهیانه آنان اضافه شد و باعث 
خوشحالی و دلگرمی این عزیزان گردید، ولی متأسفانه 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از 
این امر مهم مستثنی شدند و فقط 30درصد به عنوان 
متناسب سازی به حقوق ماهانه اضافه گردید، که مبلغ 
کمی نسبت به مبلغ اضافه شده به حقوق بازنشستگان 

لشکری و کشوری بود.
بودجه  تصویب  و  تأیید  مراحل  که  حاضر  حال  در 
از  قرارگرفته،  مجلس  کار  دستور  در   1400 سال 
درخواست  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
می گردد به موضوع حقوقی و معیشت بازنشستگان، 
تأمین  کارگران  و  ازکارافتادگان  مستمری بگیران، 
هستند،  جامعه  کم درآمد  اقشار  از  که  اجتماعی 
توجه خاص و ویژه ای داشته و با تالشی مضاعف، 
تأمین  سازمان  تا  نموده،  اجرا  را  همسان سازی 

اجتماعی در پایان سال احکام را همانند لشکری و 
کشوری صادر نماید و تبعیض حقوقی ایجادشده در 

سال جاری را به نحواحسن و با عدالت مرتفع گرداند.
در اینجا متذکر می گردد که بازنشستگان در سراسر 
هماهنگی  با  و  قانونی  طریق  از  می بایست  کشور 
درخواست های  به  نسبت  بازنشستگی  کانون های 
خود اقدام و از هرگونه تجمع غیرقانونی و هرج ومرج 
پرهیزکرده تا ان شاءالله مدیران و مسئولین سازمان 
تأمین اجتماعی در فضائی آرام مطالبات بازنشستگان 

را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از ضرورت باالیی 
برخوردار می باشد

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

آموزش خصوصی تئوری موسیقی 
و شعر و ترانه

و آموزش نوازندگی گیتار
ایوب قیاسوند

 09194368143
 09300252827

نوشت افزار آریا - پایگاه دریایی بوشهر
بازارچه تعاون 

انواع لوازم التحریر
سفارش کتابهای کمک درسی

کتاب و اسباب بازی های کمک آموزشی 
کودکان و خردساالن

ایوب قیاسوند 
 09194368143
 09300252827


