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صدای پرطنین مردم استان بوشهر

کتاب خوانی در کشورهای مختلف
هندوستان

مردم هند هر هفته به طور متوسط ۱۰ ساعت و ۴۲ دقیقه وقت خود را 
با خواندن سپری میکنند. میزان خواندن پس از استقالل این کشور در سال 
۱۹۴۷ بیش از ۶ برابر افزایش یافته که شاخصی برای افزایش عالقه به خواندن 
روزنامه  و  مجله  دیگر،  کتاب  هر  یا  و  ادبی  های  کتاب  هند  مردم  است. 

مطالعه میکنند.  
تایلند :در این تحقیق مشخص شد مطالعه هفته های تایلندی ها به طور 
متوسط ۹ ساعت و ۲۴ دقیقه است. نظرسنجی های بیشرت نشان داده اند که 
تقریباً ۸۸ درصد از مردم این کشور کتاب چاپی میخوانند و حدود ۲۸ دقیقه 
نشان میدهد  آمار  این  البته  میکنند.  را رصف خواندن  در روز وقت خود 

خواندن به صورت آنالین در بین تایلندی ها بیشرت است.
چین:سومین کشور در این تحقیق چین با هشت ساعت زمان خواندن در 
هفته است. نرخ سواد در این کشور ۹۶.۴ درصداست که باالتر از میانگین 
را رصف  روز  در  دقیقه   ۱۱ چینی  شهروندان  است.  درصدی   ۸۶.۳ جهانی 

خواندن روزنامه ها و مجالت میکنند.
بر اساس آمار، میزان مطالعه در کشورهای مختلف ) بر اساس ساعت(به 
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کشورهایی که بیشرتین آمار انتشار کتاب را در جهان دارند

چین با ۴۴۴ هزار در مقام نخست، ایاالت متحده با ۳۰۴ هزار و ۹۱۲ در مقام 
دوم، انگلستان با ۱۸۴ هزار در مقام سوم، روسیه با ۱۰۱ هزار و ۹۸۱ در مقام 
چهارم، آملان با ۹۳هزار و ۶۰۰ در جایگاه پنجم، هند با انتشار ۹۰ هزار در 
مقام ششم، ژاپن با انتشار ۸۲ هزار و ۵۸۹ در مقام هفتم و اسپانیا با انتشار 

۷۶ هزار و ۴۳۴ در مقام هشتم قرار دارند.                
بر اساس اطالعات یونسکو بیشرتین تعداد کتاب های منترششده ساالنه   
مربوط به چین، ایاالت متحده و انگلستان است. این اطالعات حاصل جمع 
آوری اطالعات از ۱۲۳ کشور جهان است و آخرین میزان مشخص شده نرش 
ساالنه حدود ۲.۲ میلیون کتاب اعالم شده است. این آمار بر اساس کشورها در 

قاره های مختلف نیز ارائه شده است.      
عادت های کتاب خوانی در ۵ کشور جهان

ایتالیا :میزان افراد باسواد در ایتالیا بیش از ۹۹ درصد است، اما میزان کتاب 
خواندن آنان تقریباً کم است .

در ۳۰  میزان  این  و  است  درصد   ۹۶.۴ چین  در  باسواد  افراد  :میزان  چین 
سال گذشته به شدت افزایش یافته است. ایسلند:نرخ سوادآموزی در ایسلند 
نفر است  این کشور که۳۳۰ هزار  با توجه به جمعیت  ۹۹ درصد است و 
تعداد زیادی از افراد ایسلندی کتاب خوان هستند. هند: طبق نظرسنجی از 
۳۰ کشور مردم هند بیشرت از افراد دیگر کشورها کتاب میخوانند و به طور 
متوسط افراد هندی بیش از ۱۰ ساعت در هفته مطالعه دارند. مکزیک:نرخ 
سوادآموزی در مکزیک ۹۳.۹۶ درصد بوده و این نرخ از سال ۱۹۸۰ به طور 

پیوسته افزایش یافته است.
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تحت  سخت  جهانیان  که  کرونایی  روزگار  در 

فشار هستند و مبارزه با این ویروس منحوس 

توصیه  اولین  باشد،  می  محافل  اول  حرف 

دیگران به مبتالیان کرونا، »بخوور« می باشد، 

در فرهنگ فارسی معین؛  »بُخووِر »بخار آب 

گرم یا داروی جوشانده که برای مرطوب کردن و ضدعفونی کردن هوا 

مورد استفاده قرار گیرد.

حال حدس زنید دنیا چقدر  زیبا می شد، اگر بُخوور نیز در عرصه فرهنگ 

پدیدار می شد و همگان بُخوور فرهنگ را به همدیگر توصیه می کردند 

یعنی فرهنگ انسانها قابلیت ضدعفونی شدن داشت، مدیری که جاه و 

َمنصب گذرای خود را موقعیتی جهت تسویه حساب شخصی می داند، 

با »بُخوور فرهنگی« امانی بودن آن در وجودش نهفته می شود، کارمندی 

می  قرار  خود  روزمره  بازی  را  رجوع  ارباب  امور  در  انگاری  سهل  که 

دهد، فرهنِگ پیشربد امور دیگران را با این بُخوور در وجودش نهادینه  

می سازد و همه مراتب موجود از یک فرهنگ سازی خاصی برخوردار 

می گردند، یعنی می شود چنین محیطی پدیدار شود و روزمرگی دچار 

تحولی عظیم گردد، آری اگر چنین فرآیندی منایان شود بی تردید »بُخوور 

فرهنگ«  به حرف اول محافل و مجالس مبدل می گردد. 

البته ناگفته مناند که این بُخوور در روزگار فعلی موجود می باشد اما این 

اذهان ماست که نسبت به آن خاموش می باشند، بدنیست که اندکی 

روشنفکری را رسلوحه امور قرار دهیم باشد که محیطی شایسته تر از 

روزگار فعلی پدید آوریم.

بُخووِر فرهنگ 

سخن مدیرمسئول
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 )دبیر رسویس

 در یا کنار (
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رودربایستی اعضاء فعلی شورای شهر بوشهر، بازپس گیری 
امالک متعلق به شهرداری را در هاله ای از ابهام قرارداده است مهران سلطانی نژاد 

مدیر مسئول

14

احیای آب انبارها می 
تواند راه حلی مناسب 

برای کمبود آب در 
استان بوشهر باشد.

 آیدا عالی پور :

)مسئول سایت نرشیه دریاکنار(

اندیشه تامین آسایش از 
راه بیمه ریشه در 

گذشته های دور دارد

 حمید  عباسی :
)کارشناس  و مشاور بیمه های عمر و 

تامین آتیه پاسارگارد (

1

خوش به حالت ای عزیز روزه دار
ای که هستی دین حق را افتخار

حرضت حق انتخابت کرده است
جزو مشتاقان حسابت کرده است

هر کسی الیق نباشد نزد اومثل تو مهامن شود خوش آبرونیایش های 
عارفانه و بندگی خالصانه شام روزه اولی های عزیز را تربیک می گویم 

عید فطر برهمه ی شام دانش آموزان کالس سوم مبارک باد
 آموزگار پایه سوم دبستان دنا: صدیقه فروزان

انتخابات پیِش روی شورای شهر بوشهر از چند منظر حائز اهمیت می باشد، از طرفی کنار 
رفنت برخی از اعضاء بواسطه مشکالت پیش آمده در سالهای آخر تصدی و ورود یاران علی 
البدل به جایگزینی ایشان که آنچنان باید و شاید دردی از دِل مردم دوا ننمودند، بلکه با 
رودربایستی های مفرط رصفا متام منودن شورای فعلی را در دستور دارند، از آنجایی که یکی 
از وظایف مهم شوراها نظارت بر حسن اداره و حفظ رسمایه و دارایی هاي نقدي، جنيس و 
اموال منقول و غیرمنقول شهرداري ها می باشد، این موضوع بارها در مورد امالک متعلق به 
شهرداری توسط نرشیه دریاکنار منعکس شده است، زمانی اکرب توسلی )عضو شورای شهر( 
در مصاحبه با نرشیه چراغی که به خانه رواست را به مسجد حرام اعالم منودند و در مورد 

وضعیت باز پس گیری ملک متعلق به شهرداری بوشهر )مرکز رشد سابق جنب پارک مادر( 
ِ های انجام شده و مطابق سند ملکیت به شامره  006852رسی  گفتند: »بر اساس بررسی 
ب سال نود مالکیت مطلق این ملک از گذشته تا به امروز با شهرداری بوشهر بوده و هیچ 

مجموعه ای حق دخل و ترصف در آن را ندارد«.
و پس از ایشان رباب عبیدی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی شورا خواستار بازپس گیری امالک 
شهرداری شد که در اختیار ادارات و دستگاه های دیگر است و ارائه داشتند: »این امالک 
فرهنگی  فعالیتهای  و جهت  گرفته شود  باز پس  و  پیگیری  واحد حقوقی شهرداری  توسط 
مانند برگزاری کالسها و کارگاه های آموزشی، راه اندازی خانه فرهنگ توان یابان و برنامه 
های مدیریت شهری در شهرداری مورد استفاده قرارگیرد«.حال دیر زمانی از این فرآیند می 
گذرد و علی الرغم پیگیری های فراوان از جانب نرشیه دریاکنار، هیچ اتفاقی رخ نداده است 
و نکته قابل توجه این است که اعضاء فعلی شورای شهر یا بواسطه رودربایستی داشنت با 
مسئولینی که جنبه حامیتی موضوع را عهده دار می باشند، یا بدلیل دوری از ایجاد تنش 

برای خود در بازه زمانی باقی مانده تا پایان دوره فعلی، موضوع بدین مهمی را مشمول گذر 
زمان کرده و با عدم پیگیری این بازپس گیری را به تاخیر می اندازند، درحالی بنا به دالیل 
مطرح شده و از آنجایی که بخش های متعددی از شهرداری بوشهر در مکان های استیجاری 
مستقر بوده و بارها حقوق پرسنل شهرداری و کارکنان سازمانهای وابسته به آن با تاخیرات 
فراوان روبرو بوده، چرا بایستی ملکی با این ارزش واال بصورت رایگان در اختیار مجموعه 
آموزشی عمومی غیردولتی قرار گیرد. بر این اساس امید می رود، دوره فعلی افرادی انتخاب 
شوند که حداقل از جنس جوانان باشند یعنی کارآمد، فعال، توامنند و بدون رودربایستی که 
منافع عامه مردم را برجایگاه خود ارجح دانسته و در رس سودای مدیریت شهری بپرورانند 
و با سازندگی، پدید آورنده بالندگی جمعی باشند. لذا از کلیه بوشهری های عزیز درخواست 
می شود انتخابات فعلی شورای شهر بوشهر را بسان یک شاه کلید جهت برون رفت شهر از 
معضل پیش رو در نظر گرفته و حسن اعتامد خود را به سمت جوانان سوق دهند تا عامرت 

خسته شورای شهر تبدیل به یک مبب انرژی شود.

یکی از متداول ترین مشکالتی که سالهای اخیر در شهرداری بوشهر 
اثبات شده است، عدم توانایی این مجموعه در سیاست گذاری و 
ایادی  نظر  از  آنهاست.  اجرای  در  تأخیر  و  ها  پروژه  مبوقع  امتام 
شهرداری مقرص اصلی همیشه پیامنکاران نگون بخت هستند. مثال 
عینی آن تقاطع غیر همسطح شهید مطهری است که درسال ۹۸ یک 
رشکت که سابقه و تجربه زیادی در بخش اجرای پروژهای عمرانی و 
ملی وحتی برون مرزی داشت با حداقل مبلغ ممکن موفق به عقد 
قرارداد برای اجرای این پروژه شد و عملیات اجرا را در خرداد ۹۸ 
رشوع کرد.  رشوع عملیات اجرایی این پروژه مصادف با چالشها و 
پی  برکناری  و  بازداشتها  از  اعم  سازمانی شهرداری  درون  مشکالت 
عدم  و  بود  همراه  غیره  و  شهرداری  عالی  ومقامات  عوامل  درپی 
افزایش تحویل زمین و محل اجرای پروژه به صورت بالمعارض و مشکالت  و  پروژه شده  اجرای  تطویل  موجب  این دست  از  عدیده 

لجام گسیخته نرخ مواد و مصالح مشکالت اجرایی را برای پیامنکار 
تشدید ساخت.  پرواضح است که در آشفته بازار تغییر مدیران ارشد 
به  و  عموم  وقت  اتالف  موجبات  شهرداری،  مانند  سازمان  یک  در 
حاشیه رفنت امور جاری شهری کمرتین انتظار است که تبعاتی این 
چنینی درپی دارد.دراین گونه مواقع معموالً قاطبه مسئولین شهری 
برای الپوشانی ضعف های خود دست به دست هم داده تا پیامنکار 
غیر بومی را که مدافعی غیر ازخدا ندارد قربانی و از صحنه خارج 
منایند.  قطع به یقین با خلع ید پیامنکارفعلی این پروژه، با حدود 
۴۰ درصد پیرشفت فیزیکی، عالوه بر تحمیل زیان سنگین به پیامنکار 
نگون بخت، موجب تضییع اموال عمومی والنهایه رضر سنگین تر 
مسئولین  االسف  بوشهرخواهدشد.مع  شهروندان  و  املال  بیت  به 
شهری بوشهر بجای رفع موانع در مسیر پیرشفت کار و گره گشایی 

از مشکالت و ایجاد بسرتی سامل برای ترسیع در اجرای پروژه، متام 
هم و غم و نیروی جمعی خود را برای زمین زدن پیامنکار متمرکز 
و با افتخار اعالم می کنند که در صدد ورود یک پیامنکار دیگر که 
عمده  آیا  که  است  این  سوال  حال  هستیم،  باشد  هم  بومی  حتام 
مشکالت که ناشی از هم گسیختگی درون سازمانی شهرداری است 

را باید پیامنکار پاسخ دهد؟
 آیا واگذاری این پروژه با چندین برابر قیمت قبلی به رشکتی دیگر، 
در جهت حفظ منافع مردم و حقوق ورفاه حال شهروندان است یا 
هدف دیگری دنبال می شود؟ براین اساس از دستگاه های نظارتی 
حقوق  تضییع  از  مانع  موضوع،  این  به  ورود   با  رود  می  انتظار 
شهری  مجموعه  در  ها  نابسامانی  این  تکرار  و  املال  بیت  و  مردم 

بوشهر شوند.

كشور  متلييك  اموال  فروش  و  اوري  جمع  سازمان  رئيس  و  وزير  معاون  حكم  با 
انساين و پشتيباين سازمان  به عنوان مديركل منابع  پاپري زارعي  مهندس محسن 

گرديد. منصوب  مذكور 
مهندسی  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانش آموخته  پاپری  است،  گفتنی 
مدیریت  دکرتای  دانشجوی  اکنون  هم  و  کشاورزی  اقتصاد  گرایش  کشاورزی، 

بودجه  و  برنامه  هامهنگی  معاون  این  از  پیش  است.وی  تکنولوژی 
کارنامه  در  و  است  بوده  بوشهر  استان  برنامه ریزی  و  سازمان مدیریت 
مدیریت  سازمان  پشتیبانی  و  مالی  اداری،  امور  مدیریت  شغلی اش 
و  برنامه  سازمان  در  بودجه  کارشناس  و  بوشهر  استان  برنامه ریزی  و 

می خورد. چشم  به  نیز  کشور  بودجه 

گزارش 

گزارش 

گزارش 

شورای شهر بوشهر به دست جوانان آینده ای روشن خواهد داشت

چه خبر از پروژه شاخص عمرانی سال 98 شهرداری بوشهر )تقاطع غیر همسطح شهید مطهری(

انتصاب یک هم استاني در سازمان جمع آوري و فروش
 اموال تملیكي کشور

به قلم : سهیال سلطانی )رسدبیر نرشیه دریاکنار(

 رقیه بادره آیلین مبارکی آیلین سلیمانی باران خلیفه نژاد نیایش کامرانی سامینا بنی فاطمه



آذر که می شود
دوستت می دارم 

از رس همین سطر 
تا انتهای بودنت 
 آفریده می شوم 

نم نم
زیر نی نی چشم هایت

چرت چیز دیگریست
شبیه شانه هایت

در آغاز درد
در ازدحام کالغ ها

در سپیدارهای یک منت
آذر که می شود

عاشق ترین بتی می شوم
در روزهای بارانیت

شبیه شاعری
که در جنوب کرت

شیهه می کشد
آذر که می شود

هر روز صبح
اسپرسو را دوبل
و شعرهایت را

تک 

رس می کشم
بتی کبیری

ساعت 30 :7 شب، شیفت کاری ام متام شد. روپوشم 
را در اتاق اسرتاحت عوض کردم و از بیامرستان بیرون 
آمدم. پیاده راه افتادم؛ تا آپارمتانم راه زیادی نبود. باد 
به صورتم می خورد و بینی ام یخ می کرد؛ با شال رویش 

را پوشاندم.
شب مهامن داشتم. رس راه، جلوی یک میوه فروشی 
نداشت؛ چند  میوه  خوبی  و  بود  ایستادم. جمعه 
تا سیب سامل برداشتم، چند تا کیوی کال و چند تا 
گوجه. بعضی از گوجه ها خال داشت؛ می توانستم 
کنم.  رسخ شان  و  بگیرم  را  زده  خال  قسمت های 
بادمجان ها تازه نبود؛ اما چندتایی برداشتم؛ چون به 
فرشاد قول داده بودم که شام برایش خورشت بادمجان 

بپزم. پول میوه ها را حساب کردم و آمدم بیرون.
 بین راه، کمی شیرینی نون خامه ای هم خریدم که 
فرشاد خیلی دوست دارد. تندتر راه می رفتم تا گرم 
شوم. صدای خنده های دخرت و پرسی را شنیدم که 
کنار طالفروشی ایستاده بودند. ناخودآگاه لبخندی زدم. 
لباس نازک پوشیده بودند و دستان یکدیگر را گرفته 
بودند. یاد فرشاد افتادم، اگر او بود می گفت: »فکر 
می کنند می شه توی این هوای رسد با گرفنت دست 

یکدیگر گرم شد.«
بعد می خندید. همیشه یک چیزی برای خندیدن پیدا 

می کرد.
داخل کوچه پیچیدم. ششمین آپارمتان، خانه من بود. 
کلید را توی  قفل انداختم. قفل در خراب بود؛ چند 
بار پیچاندم تا در باز شد. اما کلید از جا قفلی درنیامد. 
خریدها را کنار در گذاشتم و دوباره کلید را کشیدم. 
انگار کلید با من لج کرده بود و درمنی آمد. روی پله 
جلوی در نشستم، لرزم گرفت. منتظر ماندم شاید کسی 

از کوچه رد شود و به من کمک کند. 
خیلی خسته بودم چون امروز چند مریض بدحال قلبی 
و فشارخونی داشتیم. ساعت 10 صبح در آن شلوغی 
بخش سی سی یو، فرشاد بهم زنگ زد تا به اورژانس 
بروم؛ مادربزرگش را به دلیل ناراحتی قلبی به بیامرستان 
آورده بود. تخت خالی در بخش نبود؛ روی هامن 
تختی که در اورژانس خوابیده بود، بردمش به بخش 
و کارهایش را انجام دادم و بسرتی اش کردم. در بخش 

سی.سی.یو هم احیای ناموفق داشتیم.
شیف عرص مال من نبود. همکارم برایش مشکلی پیش 
آمد، مجبور شدم جایش بایستم. البته اوقاتی هم بود 
که او جای من شیفت می آمد؛ مثل چند ماه پیش که 

پدر و مادرم با پراید من، که با برداشنت شیفت اضافی 
خریده بودم، در جاده برفی با کوه برخورد کردند و 

کشته شدند.
پایی،  صدای  نه  منی آمد؛  صدایی  آپارمتان  داخل  از 
نه حرفی، نه بازوبسته شدن دری. قرار بود امشب مامان 
فرشاد به بیامرستان برود تا کنار مادرش مباند. هر چه 
منتظر ماندم آن ها هم بیرون نیامدند تا به من کمک 
کنند. ناامیدانه کلید را چرخاندم؛ پنج یا شش بار بیرون 
کشیدم. انگشتان دستم بی حس شده بود. رسانجام 
موفق شدم کلید را از جاقفلی بیرون بکشم. خوشحال 

شدم؛ انگار جایزه بهرتین پرستار سال را بهم داده اند.
خریدها را برداشتم و وارد آپارمتان شدم. از پله ها باال 
رفتم. خانه ام طبقه  دوم بود. چراغ راهرو چند روزی بود 
چشمک می زد، کاش می سوخت تا عوضش کنیم. روی 
آخرین پله خشکم زد؛ طبقه های آپارمتان سه واحدی 
است؛ اما چهار در را می دیدم. نگاه شان کردم، سه در 
مثل قبل چوبی و کهنه بودند؛ اما در چهارم نو و به 
رنگ قهوه ای روشن بود. جلو رفتم و با کلید به در زدم؛ 
اما کسی در را باز نکرد؛ گوشم را به در چسباندم. چون 
صدایی نشنیدم با کلید محکم تر به در کوبیدم. درِ واحد 
روبه رویی باز شد. صدیقه خانم بیرون آمد و با طعنه 

گفت: »ِچته خانم دکرت در رو خراب کردی.«
من را عقب زد. عینکش را روی موهای فرفری و 
رشابی اش گذاشت تا  ببیند کلید روی در را خراش 

داده یا نه!
دست هایش را به کمر زد.

- کوبه رو منی بینی، باید با این در بزنی.
چند بار کوبه را زد.

بلند صدا زد:
- فرشاد، بیا مادر؛ سبدی که برای مادربزرگت آماده 
کردمم بیار. در رو هم برب داخل تا بعضیا عین بچه ها 
خط خطیش نکردن. فردا بابات یکی رو میاره با این در 

کهنه عوضش کنیم.
خوب دقت کردم، در به دیوار تکیه داده شده بود؛ 
نتوانستم چیزی بگویم.من و فرشاد یک سال نامزد 
بودیم اما با فوت پدر و مادرم صدیقه خانم دیگه با 
این ازدواج موافق نبود و می گفت که من بی کسم. 
در آپارمتانم را باز کردم و رفتم داخل. پشت در روی 
زمین ولو شدم. داشتم کفشم را درمی آوردم که صدیقه 
خانم شاهکار من رو برای فرشاد تعریف می کرد و 
آخرش گفت: »امشب بابات خونه منیاد مأموریتش 
طول کشیده حواست به خونه باشه، من صبح زود 

برمی گردم.«
صبح  تا  حاال  کرد.  ناراحتم  فرشاد  خنده   صدای 

می خواست من را دست بیندازد. 

توری  پرده  الی  از  و  کرد  باز  را  چشمهایش 
را  شب  رنگ  کمی  که  آسامن  به  نگاهی 
بود  شدن  روشن  حال  در  و  بود  باخته 
انداخت،نشست و با خودش گفت : بلند شو، 

یک روز مسخره دیگر را باید رشوع کرد.
نگاهش را به آن سمت تخت خواب انداخت. 
به  دستی   ، بود  خوابیده  معصوم  و  آرام 
موهایش کشید و دوباره تو دلش گفت : فقط 
به عشق تو صبح های مسخره تبدیل به روز 

عادی می شوند ، قشنگ من ، عروسک ناز 
نازی من ، خوشگل و قوی من ، دخرتم سعی 

میکنم آب تو دلت تکان نخوره...
موهای  به  دستی   و  شد  بلند  جایش  از 
مجعدش کشید ، یادش آمد آخرین بار که وقت 
کرده بود به موهایش برسد ، یک هفته پیش 
بوده و خستگیه روزانه وقتی برای رسیدگی به 
موهایش را منیدهد ، آرام و بی رسو صدا آماده 
شد و از خانه بیرون آمد ودر آپارمتان را آهسته 

و آرام بست.
کم  کم  خورشید   ، شد  کوچه  وارد  وقتی 
صبح  رسد  نسیم  و  میکرد  رومنایی  داشت 
و  میکشید  را  صورتش  ماه  اسفند  های 

یاداوری میکرد که بهار در راه است.
راه  به  خیابان  مرتو رس  ایستگاه  سمت  به 
مرتو  وارد  وقت  هر  شد.  مرتو  .وارد  افتاد 
میشد و به سمت پایین زمین میرفت ، حس 
یک موش کور بهش دست میداد که از روی 

طبق  تا  میرود  خاک  زیر  سمت  به  زمین 
عادت زندگی کند.

را  همیشگی  آدمهای  هامن  مرتو  داخل 
میدید ، در زندگی یکنواختی بدترین چیزی 

بود که او را اذیت میکرد.
به ایستگاه مقصد رسید و پیاده شد و مثل 
یک موش کور که به سمت نور و روی زمین 
می آید ، پله ها را تند تند  باال آمد و به 
 ، روی خیابان رسید و نفس عمیقی کشید 
 ، میکشید  نفس  و  زنده شده  دوباره  انگار 
به ساعت وسط میدان نگاهی کرد ، ساعت 

شش و نیم بود ...

 تو، محِو خیاِل شِب تهران مثالًمن و 

دست در دست هم و نم نِم باران مثالً

بغِض من حیِن متاشای دو چشامِن تو و

باز هم گرمِی آغوِش تو اآلن مثالً

نفست گرچه که از دور شنیدن دارد

بوی آن بوی خوِش قمرِص کاشان مثالً

تو به صد شیوه بپرسی چه کسی در دِل توست؟!

به خدا جز “تو” کسی نیست، به قرآن مثالً

جای تو در دِل من حکِم هامن متّهمی است

که دمل بُرده و افتاده به زندان مثالً

تو بگویی که به من فکر نکن، راه بیا

من به تو فکر کنم تا خوِد زنجان مثالً

تار و پود دل تو دست من افتاده و بس

تا که قلبت بشود قالِی کرمان مثالً

باز هم بغض کنم تا که خیامل بپرد

من و تو، محِو خیاِل شِب تهران مثالً

حبسم کن گوشه ِی  آغوشت باز
ای تو همه راز و نیاز و مناز

رسد شده لرزه به جانم رسید

                              کوچ به آغوِش تو شد یک نیاز

                              جز تو درون دل من نیست راز

                            رقص کن و دل برب  و  دف نواز

                             

ناز کنی  ناز تو را می خرم

عشِق تو و حِب تو شد چاره ساز

بی رسوسامان شده ام بنده ای

بی تو به سامان نرسم دلنواز

پر بزن و بر گُل دل خانه کن

گل شده در باغِ دمل باِز باز

شب هم چنان ادامه داشت

واژه های سپیدم را

روی کاغذهای سیاهی نوشتم

شاید سپیده از راه برسد

خواب دیدم که در این سینه نباشی بروی

رنگی از غم به دل خانه بپاشی بروی

هر دو درگیر غم مشرتکیم اما من

ترس دارم که تو درمان شده باشی بروی

وقتی به آغاز و میانه این مسیر مینگرم، تو 
را می یابم،

گرمای حضورت که متام یخبندان های جاده 

را گرما بخشید،  و لبخندت که باعث شکفنت گلها شد!

انگاه که به جستجوی پناه و مأمن محکم، رس بر شانه های 

یک تصویر مینهادم،، وجود پر از شفقت تو ،

آن تصویر را روح بخشید و با هر آغاز ، شکل زیبایی از یک 

زندگی شد...

من در هر ثانیه از عمر، نه یکبار ،، که هزاران بار ،، با تو 

مواجه میشوم

و آنکه فرش سبزی بر زمین این خانه، میگسرتاند،، برکت 

دستان سخاومتند تست!

با تو بهار همیشه سبز تر است و غنچه خوشبو تر...

با باور به تو ، مسیری زیبا یافت میشود که گذر از آن هر 

لحظه، دعوت به چشنی دیگر است...

تو به نزدیکی همین یک نفسی،

و به مهر گسرتی یک مادر...

تو به بخشایش بارانی و استقامت صخره!

من تو را در البه الی هر صفحه از کتاب هایی که میخوانم،

هر ثانیه که به هستی چشم میگشایم،

در ازدحام متام کالم جاری شده بر این سیاره،

و با هر دم    ،، می یابم!
با آرامشی بسی خیال انگیز

و رس سپرده به اقتدار پدری قدرمتند،

بر دستان تو ،،

سوار بر گهواره زندگی،،   در حرکت هستم!

هر چه بیشرت خندیدم،، بیشرت به شادی ام فزودی!

هر چه بیشرت تقدیرت کردم،، افزونرت نعمت بخشیدی!

هر بار که تو را یافتم،، تازه دریافتم که همیشه بودی!

که همیشه هستی!

آنچه مرا به ادامه دادن و باال رفنت و خندیدن و عشق 

ورزیدن  رهنام بود،، تو هستی!

چه می نامند تو را؟؟  معجزه؟!

اعجاز تو آشکار و بی بدیل است

نگاه تو سبز است،

و امنیت تو همیشگی و برقرار!

من تو را در هر ثانیه  از هر روز،

در پس هر درختی که تاکنون دیده ام و با هر صبحگاهی 

که چشم گشودم و هر قطره بارانی که لطفی دگر به من 

هدیه داد،، می یابم!

و چقدر تو نزدیکی...

صدای قلم مرا بشنوید...

صدای درد جامعه را بشنوید...

بشنوید که نسل آینده در دستان شام بزرگ 

خواهند شد... 

تلخ می نویسم چون شیرینی وجود ندارد... 

رنج می برم و سکوت می کنم... از اینکه قرار است نسل آینده در دستان 

آدم هایی شبیه شام بزرگ شوند رنج می برم... 

از اینکه قرار است شامرا پدر مادر صدا کنند بدون آن که شایستگی این 

اسم را داشته باشید،رنج می برم... 

از اینکه دارید جایی می روید که خودتان هم منی دانید انتهایش 

کجاست،رنج می برم... 

از اینکه کسی نیست که تو را از خواب زمستانی ات بیدار کند و 

بگوید:کسی  در آینده وجود دارد که قرار است تو را پدر یا مادر صدا 

کند،کسی وجود دارد که تو الگوی او خواهی شد،کسی که مسئول سامل 

پروش دادنش هستی،رنج می برم... 

مبانید، در خواب زمستانی خود مبانید...اگر ازنظر شام معنای خوشبختی 

در کتاب پیدا منی شود به مهامنی های خود ادامه دهید.. اگر ازنظر 

شام آدم های موفق آدم های عقب افتاده هستند که منی فهمند قرن 

بیست ویک است و باید روی مد بود، ادامه دهید...شام ادامه دهید 

که ما این روی مد را اصالً منی پسندیم،اگر مد این است ما می خواهیم 

عقب افتاده صدا زده شویم... اما لطفاً یکی از پدر یا مادر نسل های 

آینده نشوید که به یک نسل بدهکار هستید...لطفاً فاصله ی خود را با 

ما حفظ کنید، آخر سلیقه ما آدم های روی مد این دوره از زمان نیستند 

و نخواهند بود.

حس مبهم
حواسم پرت چشامش شد

منی دونم کجا افتاد

منی دونم چه جوری شد

که مهرش به دمل افتاد

حاال دل تنگ چشامنشم

که آبی بود و دریایی

هامن فیروزه ی معصوم

هامن چشم های  رویایی

تو این روزای رسد و یخ

یه حس مبهمی دارم

به من فرصت بده یک بار

بگم خیلی دوست دارم

که این دوس داشتنم شاید

به سمت عشق برگرِد

برای داشنت دستانت

یه دنیا پشت به من کرده

تو این بازی بی مهره

دمل تنگ چشات میشه

دوتا تیله , دوتا آبی

که داغش مثل آتیشه

از این بیراهه برگرد و

به من فرصت بده این بار

بگم خیلی دمل تنگه

بگم دوست دارم انگار

ماریا آشنایی

زاده ی آبان
دوزخ

در خامِر چشامن ِعشق می خزید
و قلِب رشحه رشحه ی 

فرمانروای جهّنم را
در آغوِش آتش

غسل می داد
عاقبت عشق

aبر رس ایامِن شیطان
تاس ریخت

صاعقه ی نگاهش
آتش را به گریه نشاند

و شیطان
در سیِل رشاره های حار

 عاشقانه غرق شد
عشق، حتی اگر افرتا باشد

راه گریزی جز سوخنت ندارد
چه کسی می داند؟

شاید سیاوش 
زاده ی آبان بود که نسوخت

شاید سوخت
 ولی هیچ کس ندید

پریا شیخی

شعر و دل نوشته

داستان

داستان

شعاری می بینم ،که آدما 
را از روی سطح لباسشون 
قضاوت نکنید ،شاید زیر 
همین لباس های کهنه دلی بزرگ و مهربان و 

قلبی رسارس از لطف و خردورزی باشد!!! 
کجا دیده ای ،کجا دیده ایم ،اصالً دیده ایم !!!؟
لباس و وضعیت ظاهری که هیچ ،آدما را از 
هفت جد و آبادشان هم قضاوت می کنند و 

اسمش را هم می گذرانند تجدد متدن...!!
اما هامن جاهلیت محض حکم فرماست..

از هامن لحظه تولد رشوع می شود و به پایان 
زندگی هم ختم منی شود،

این چرخه می چرخد و می چرخد و مثل آسیاب 
همه را از دم خرد و خاکشیر می کند،از شهر 
و محله ای که بزرگ می شوی ،از مدارسی که 

می روی،از فامیل و اقوام ات بگیر الی آخر..
ماشاالله!!! که متامی هم ندارد ،اگر فک و 

فامیلی کله گنده داشته باشی که سالی به ماه 
هم نگاه ات نکنند ،در عوض پزشان را که 

می توانی بدهی!!!
بعضی ها نام فامیل که می شود یک دوره تسبیح 

ردیف می کنند و فخرفروشی می کنند،و این 
موضوع چه در مراسم خواستگاری و عروسی 

باشد چه در مراسم خاک سپاری و ختم..
می بینید ؛ همه جا سایه گسرتان سیاه این 

اندیشه ی جاهلیتی بر تن آدمیان شالق 
میزند،حتی برای روابط خانوادگی هم تأثیرگذار 

است،آنجایی که طرفین به اسم ورسم آبا 
اجدادی شان می نازند حتی اگر خودشان مالی 

هم نباشند،آن وقت شعار رس می دهند که کسی 
را از لباس پوشیدن اش قضاوت نکنید!!!

از این شعارهای پوچ گرایی محض و از آن 
رفتارهای معنی دار در متامی مراحل زندگی 

بویی جز نفاق و دورویی و جاهلیت برمنی آید

غم هجرت به که          
گویم، به که ابراز کنم

خسته ام خسته تر از آنکه سخن باز کنم
شهر  این  در  نیست  هوا  رفت  نفسم 

شلوغ
سخن از عشق زیاد است ولیکن به دروغ
در پی ات رو به کدامین طرف شهر کنم
تا به کی بی خرب از روی تو من صرب کنم
دوری ات طاقت من برده منانده نفسی

از همه دل زده ام جز تو مناندست کسی
این همه حرف زدم سفره ی دل وا کردم

گشتم آنقدر توان رفت کمر تا کردم
چه فراقیست مرا و تو که پایانش نیست

تقصیرش  شده  اسیرت  عمر  یک  آنکه 
چیست

کاش ای کاش که این قائله ها گردد ختم
آخر قصه ی این فاصله ها باشد وصل
نیست مرصاعی و بیتی که شود پایانی

جز هامنی که خودت از همه بهرت دانییا 
که از خویش به این غم زده پیغام رسان

مرگش  دم  کنارش  به  را  خودت  یا 
برسان

شهر شلوغقضاوت نكنید 
 به قلم : شهال چراغی)فرهیخته فرهنگی (

 علیرضا محمدی رسچشمه یی) فرهیخته فرهنگی (

ی  شایدم  نوشتم 
را  خودم  ات  مهامنی  پیشواز  به  بیشرت  دونه 

دعوت کردم 
مهربانم گفتی این روزها برکت و معنویت بهم 

هدیه دادی 
اللهم  در  را  بی حالی  و  ضعف  و  کردم  قبول 

ارزقنا حج بیتک الحرام یافتم 
چرا سفره ات سبز تولد امام مهربانی ها کردی 

و اخالق یادم دادی از امام درس بگیرم 

برای جامعه کبیره و دعای مثالی بیشرت اشک 

رستگارم  و  بخواهی  تو  میشد  مگر  ریختم 

بیچارگی  های  دردل  و  بود  نامه  سی  نکنی 
بنده های قدیمی جدیدم کن به روی سجده 

مهر کربالی حسینت 
پدرش  کسای  به  را  دردم  ابیها  ام  جان  به 

تسکین بده 
بی  علی  متقیان  موالی  دست  به  را  کشورم 
همتا بسپار دیگر کسی مورد اطمینان نیست 
بود  قرآن  جزهای  هایم  نامه  همه  خدایا 

سی  در  خواهد  منی  دمل  اما  یکی  روز  هر 

بندگیت  از  ای  بهره  و  شود  متام  روزگی 

سحر  دعای  بگویم  چه  نپوشانی  رویم  به 

مهربانی  کردند  دلخوشم  همگی  افطار  و 
متامی  من  های  التامس  و  نداشت  حد 
ام  بخشیده  را  تو  که  بفهامن  به من  روزی 
باشم  مهامن  فدک  از  شیرین  خرمایی  به 
پس  یوسفش  بدست  را  مادرم  سهمیه  و 
در  بود  جهان  آرزوی  که  صلحی  ای  گرفته 
قبله  باز  و  شنیدم  کعبه  از  بلند  صدای  با 

بندگی. باز  و 

سی نامه بندگی
دلنوشته

 به قلم: تارا شهنام)فرهیخته فرهنگی(

به قلم:  حانیه  بیجاری )فرهیخته فرهنگی (

به قلم:  محمد کریمی)فرهیخته فرهنگی (

به قلم:  سهیال سبزه کار)فرهیخته فرهنگی (

به قلم:  راضیه اخالقی راد)فرهیخته فرهنگی (

 به قلم :مریم حسن بیگی)فرهیخته فرهنگی (

 به قلم: پریسا عسگر زاده) فرهیخته فرهنگی (

یک روز کاری سخت

شهناز )بخش اول (
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خطاب می شود از جنس دوم

و او هرروز منزجرتر می شود از جنس خود
منی داند که در منشور کوروش اسم اوست

باور می کند برابر نیست
بُنیادش برای نوکریست...

منی داند که هستی مادر است
منی داند او برابر است

منی داند که بی مادر جهان برپا نبود
زمین زیبا نبود...

اگر او این چنین بوده؟
پر از بی عقلی و سستی؟

چرا می پروراند طفل را در جان؟
 به مهرش می کند هر خانه را آرام ؟؟

 او را قضاوت می کنند
و او به رسزنش ها عادت می کند

می بخشد و از خود میزند
در عشق متام می شود

چون عشق متام زندگی اوست...
می زداید گرد روی جلد آن تاریخ

که می گوید درون زن یه شیطان است...
منی داند که آن مکتوب

فقط یک واژه دشنام است...
منم یک زن

پرم از مهر و شادی 
و می دانم که می دانم

درونم گوهری دارم
که می بندد همه درها به روی هر چه تزویر است...

فائزه اکرمی  به قلم: آذر بنی اسدی)فرهیخته فرهنگی(

 به قلم:  مجید  طهامسبی )فرهیخته فرهنگی(

دوستت دارم    
قلبت پُر است 

باِن دوستت دارم های مکرر، از َضَ

برای من؛

که هرگز به زبان نیاورده ای!

           لیال طیبی 

 مهمان 
نیمه شب بود

تنم آبسنت شعر
مهامن ماه بودم

درد پیچید در نوشته ها
منتظر زایش شعرهایم

در طلیعت ظهور رنگ نقره ای
نورافشانی واژگان

به زیبایی کوچ پرستوها
را تربیک گویم

ولی 
حس می کنم قلب قلمم را شکستند 

بی صدا در رسزمین آرزوها
 خشک شد 

 جوهر قلمم 
معصومه خدابنده

آری من زنم
اری من زنم

با ارزوهای کوچک خنده دار

میخواهم چشامنم را ببندم

ویک شب تا صبح در مهتاب

برقصم

در چمنزار زیر باران

با پای برهنه بدوم

میخواهم شیرین ترین کیک دنیا را

در آشپزخانه کوچکم بپزم 

میخواهم مو هایم را هزار گیس ببافم 

پیراهنی بانقش هزار پروانه بپوشم 

همراه چین های مواج دامنم با نسیم بچرخم

عطر متام گلهای اطلسی را به موهایم بزنم 

میخواهم

به گوشهایم گیالس بیاویزم 

لبانم رابا گلربگ شقایق اغشته کنم

میخواهم با صدای بلند بخندم

ببوسم

عشق بورزم

اری من یک زنم

میخواهم حوای دلفریب آدم باشم

فرزانه آتشفراز

خلیج همیشه فارس
او  شبیه من دلش گرفته است

دردهای او

متام روز هفته است!

مویه می کند متام

می خروشد از درون

رس به صخره میزند مدام

هی درون خویش مویه می کند

حرف های او - چه دردناک-

زخم او روایِت بلنِد عاشقی ست

چنگ میزند به خاک!

ذره ذره، موج موج

می کشد تن ظریف خویش را

روی ماسه های داغ

شب - شب بلند تلخ تیره ناک-

به امید کورسوی یک چراغ

با گلوی نازِک ورم منوده باز

ناله میزند که های:

“ این من همیشه آبِی غریب

خسته است

دست بسته است

دل شکسته است

خسته از هجوم شب

تاب وتب

خسته از سکوت ممتد عمیق

خنجر نقاب دار هر رفیق!

زخم داِر سایه ها

خسته از تحمل گالیه ها

زخمی سقوط سنگ های بی هدف

موج موج ساحل و دهان و کف

داغدار مرگ جاشوان

با تنی که برنگشته هیچ گاه

آه!

قطره قطره اشِک سفره ماهیان؛

با حزیِن رشوه

هر غروب 

در گذاره ی زمان” 

او هویت من و تو

او شناسنامه ی بلند پارس؛

زخم دارد و سکوت می کند

حرف هاست

در دل خلیج فارس!

 نیکی حیدری 

  فكر کن
هر کاری می کنی 

از هیچ بلندی پرت منی شوی 

می پری زیر قطار 

او هم از روی تو می پرد! 

همه ی دریاها

در تو غرق می شوند

گلوله می خوری

سه قطره خون هم

 منی آید!

هاراگیری

به “ریش قرمز”ت

می خندد

حاال 

به صدسالگی مارکِز  

در تنهایی خودت رسیدی

و باید  بنشینی 

روی کتاب هایی که نوشتی

حساب کنی

زندگی را

بردی یا باختی؟

شاهین بهرامی

دلنوشته دلنوشته

شعر 

شعر 

شعر 

دلنوشته

دلنوشتهدلنوشته 

وعده دیدار 
به کوه طور، دوخته ام

چشم های بی رمقم را

ای خداوندگار غایب و حاض!

موسی شده ام و

پیله کرده ام

به اریکه ی بلندت…

کی اجابت می کنی

وعده ی دیدار را؟

سعید فالحی )زانا کوردستانی(

خیال شب تهران  

نیاز

واژه های سپید

معجزه

برای والدین نسل آینده

 غم مشترک



کودکان ما ممکن است با هر رده سنی               
در  را  زیادی  زمان  دارند  که  متفاوتی 
و  تلویزیون  دیدن  با  یا  مجازی  فضای 
رایانه  های  بازی  و  همراه  های  گوشی 
ای بگذرانند اما آیا از آسیب های زیاد 
دیدن و وقت گذراندن  به طور مداوم 

در این فضاها خرب دارید؟
کودک شام روزانه چند ساعت تلویزیون 
بیند؟  را می  برنامه هایی  می بیند؟ چه 
آیا این برنامه ها و بازی ها مناسب رده 
سنی او هستند؟؟شام به عنوان والدین 
چقدر بر ساعات و نوع برنامه هایی که 

کودکتان می بیند کنرتل دارید؟؟
باید توجه داشت که گاهی ممکن است 
خوبی  بسیاری  های  برنامه  و  مطالب 

نشان  کودکامن  به  ها  رسانه  طریق  از 
داده شود

دیدن  که  کنند  دقت  باید  والدین  اما 
و  باشد  خاصی  ساعات  در  ها  برنامه 
زمان مشخصی داشته باشد و نوع برنامه 
مطابق به نیاز ها و رده سنی کودکامن 
برای  تلوزیون  دیدن  مثال  برای  باشد. 
در  توجه  با کاهش  زیر دوسال  کودکان 
فرزند شام به همراه خواهد بود زیرا در 
تلوزیون  محرک های زیادی برای توجه 
در  کودک  دارندبنابراین  وجود  کودک 
محیط زندگی ممکن است با عدم وجود 
به  نتواند  و  شود  روبرو  ها  محرک  این 
محیط  اطراف خود توجه الزم را داشته 
زیاد  های  ساعت  دیدن  باشدهمینطور 
ممکن   ای  رایانه  های  بازی  و  تلوزیون 
است باعث پرخاشگری در  کودکان  و 
اگر محتوای این برنامه ها از قبل مورد 

بررسی قرار نگیرد می تواند برای کودک 
الگویی باشد تا پرخاشگری را بیاموزد

از  نتایج دیگر می توان  به افرسدگی و 
کم تحرکی در کودکان اشاره کرد  ممکن 
برنامه  این  ها  است کودک شام ساعت 
ها راببینید و هیچ تحرک مفیدی نداشته 
باشدو به مرور زمان به این سبک زندگی 
گفتیم  قبال  که  همینطور  کند  عادت 
زیاد  توجه  بخاطر  ما  کودکان  گاهی 
کم  دچار  ها  برنامه  این  زیاد  دیدن  و 
توجهی و کمبود دقت در محیط زندگی 

خود می شوند
ساعات  هم  می کنیم  توصیه  بنابراین 
که  هایی  برنامه  نوع  هم  و  دیدن  
کودکتان می بیند را با دقت بررسی کنید 
و در چارچوب خاصی اجازه این فعالیت 

ها را به کودک خود بدهید

خو ظن چپه
Dreams go by contraries

معادل فارسی: خواب ظن)گامن، شک( چپ است
یک باور اشتباه در میان مردم

چرا می گویند خواب زن چپ است؟
 جالب است بدانید، اصطالح معروف خواب زن چپه یک 
سخن کامال بی اساس و برداشتی نادرست از جمله خواب 

ظن چپه است.
عبارت  این  بلکه  نیست  چپ  زن  خواب  اصال  اتفاقا 
تحریفی است از واقعیِت “خواب ظن چپه”. به نظر می 
رسد این اصطالح یکی دیگر از دستاوردهای نظام مرد 
ساالرانه باشد. جایگزین کردن زن به جای ظن، به علت 

هم آوایی این دو واژه، ممکن است به دلیل تقلیل جایگاه 
زن در جامعه مردساالرانه گذشته بوده باشد.

ظن” به معنی توهم، گامن بردن و شک کردن و “خواب 
ظن” هم خوابی است که برمبنای توهم و شک و گامن 
شکل گرفته باشد. بسیاری از ما در طول روز با موضوعات 
گوناگون رسو کار داریم بنابراین عد از اینکه می خوابیم، 
ممکن است خواب هایی را ببینیم که بی اعتبار و غیر 
قابل اعتبار باشد که به این نوع خواب ها، خواب ظن می 
گویند که ناشی از ذهن ناآرام و مشغول ما و رسکار داشنت 

با موضوع حل نشده در طول روز است.
پس از این به بعد درست از این اصطالح استفاده منایید، 
زن در نزد پیامرب اکرم از جایگاه ارزنده ای برخوردار بوده 

و ایشان هامنطور که خواب مردان را تعبیر می کردند به 
تعبیر خواب زنان نیز می پرداختند و تفاوتی میان خواب 

مرد و خواب زن قائل نبودند.

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

 به کوشش: حسین دریانورد  )مدرس آیلتس و مکامله زبان انگلیسی(
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شدن  نهایی  از  پس  و  زودی  به  ایران 
دستورالعمل اجرایی کنوانسیون آپوستیل با 
هامهنگی دستگاه های ذیربط، سند الحاق 
به کنوانسیون را نزد امین آن تودیع خواهد 

کرد.
می  فرانسوی  لغت  یک  آپوستیل  ی  واژه 
باشد و معنای آن” گواهینامه” ،و برای بیان 
قانونی کردن یک سند رسمی استفاده می 
شود. معاهده آپوستیل نیز در خصوص تأیید 
و تصدیق مدارک بین کشورهای عضو شکل 

گرفته است.

هلند  کشور  الهه  شهر  در   ۱۹۷۴ سال  در 
استفاده  برای  ای  نامه  پیامن  ازامضاء  بعد 
برای  مدارک  و  اسناد  املللی  بین  و  قانونی 
اروپایی،  کشور  چند  بین  عضو  کشورهای 
و  اسناد  نامه،  پیامن  این  شد.مفاد  اجرایی 
مدارکی است که توسط وکیل محرضی ، و با 
مهر آپوستیل قانونی ،. و در کشورهای عضو 
کنوانسیون الهه به عنوان اسناد رسمی مورد 
استفاده قرار می گیرند.درواقع مهر آپوستیل 
یک پیامن بین املللی ،و اعتبار جهانی گواهی 
صادر شده را در کشورهای عضو کنوانسیون 

مهر  با  مدرکی  هر  کند.،یعنی  می  تأیید 
آپوستیل در هر کشورعضو ، در کشورهای 
دیگر نیز مورد تأیید و قابل استفاده است، 
صورت  ها،  اساسنامه  ها،  گواهی  مانند 
گواهی  طالق،  و  ازدواج  سند  ها،  جلسه 
توان  می  را   .… و  دادگاه  حکم  فوت، 
در  عضویت  کرد.  تأیید  آپوستیل  مهر  با 
شاخص های  از  یکی  آپوستیل  کنوانسیون 
گذاری  رسمایه  برای  کشور  مطلوبیت 
ارزیابی های  در  و   ، محسوب  خارجی 
حال  می گیرد.در  قرار  نظر  مد  بین املللی 
حاض ۱۰۵ کشور عضو این کنوانسیون، و 

دارای گواهی آپوستیل هستند.
الیحه  آپوستیل  بین املللی  کنوانسیون 

را  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق 
بعد از گذشت 7 سال، با تدوین بیش از 
۴۰ کنوانسیون و سند بین املللی در حوزه 
حقوق بین امللل خصوصی پذیرفت.اجرای 
این کنوانسیون  از لحاظ اداری و حقوقی 
داخلی  معمول  فرایندهای  تغییر  به  نیاز 
با  سازمان  دبیرخانه  همکاری  لذا  دارند؛ 
کارشناسی  بررسی  مرحله  در  دولت ها 
آن ها  اجرای  برای  آمادگی  همچنین  و 
طرفین  راستا،  همین  است.در  ضوری 
همکاری و مشارکت سازمان های حقوقی 
با  کشورمان  دانشگاهی  نهادهای  و 
سازمان یاد شده را نیز مورد بررسی قرار 

دادند.

تصویب الحاق ایران به کنوانسیون آپوستیل
حقوقی

     مهدیه پورعلی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی( 

وندالیسم که از آن به عنوان پدیده تخریب اموال عمومی 
دیگر  چون  هم  می شود  یاد  مداوم  و  مکرر  به صورت 
انحرافات و بزهکاری ها در سطح جامعه نشات گرفته از یک 
علت نیست بلکه عوامل مختلف در بروز و ظهور این پدیده 

شوم اجتامعی مؤثر است.
متخصصان علوم اجتامعی اختالالت و بیامری های روحی 
روانی مثل اختالل شخصیت ضداجتامعی و هوش پائین 
و عوامل اجتامعی در محیط های فرهنگی مثل مشکالت 
خانوادگی ، تربیتی، پائین بودن سطح تحصیالت، مصاحبت 
و هم نشینی با دوستان بزهکار؛ و در محیط های اقتصادی 
و  مالی  ناکامی های  طبقاتی،  فاصله  و شکل گیری  ایجاد 
عقده گشایی های منفی ناشی از آن و از این قبیل موارد را 

ازجمله عوامل وندالیسم می دانند. 
در جرم شناسی تأمل در نظریه فشار امیل دورکهیم،کوهن 
و مرتن لزوم مدیریت جامعه برای هنجارمندی طبقات 
این که سوء مدیریت در  اقتصادی را گوشزد می کند چه 
اقتصاد یک جامعه و عدم تقسیم کار و ثروت به صورت 
عادالنه منجر به ناهنجاری های فراگیر در سطح آن اجتامع 
خواهد شد و البته آن گونه که در نظریه جامعه شناسی امیل 
دورکهیم می بینیم عدم توزیع عادالنه فرهنگ نیز جامعه را 

در ابعاد مختلف دچار آنومی می مناید.
در جرم شناسی، نظریه معارشت های ترجیحی ساترلند مسئله 
یادگیری و تأثیر سوء معارشان بزهکار و منحرف را بر ابعاد 
فرایند شخصیت گیری اطفال و نوجوانان گوشزد می مناید که 
در این خصوص به نظر می رسد موفقیت در گرو کاربست 
برنامه های رشد مدار در سطح خانواده ها و القای مهارت 

دوست یابی به فرزندان در انتخاب دوستان سامل و اجتامعی 
باشد.  آن گونه که در نظریه تقلید گابریل تارد می بینم 
بزهکاری و انحراف آموخته می شود و در جامعه حسب 
رشایط و اوضاع واحوال خاص از قضا مد هم می شود که این 
مسئله در خصوص وندالیسم با توجه به این که در بخش 
قابل توجهی عوامل زمینه ساز آن در سطح اجتامع به صورت 

فراگیر موضوعیت دارد مصداق بیشرتی می یابد.
ازنقطه نظر پیشگیری آن گونه که آمد اعامل برنامه های رشد 
مدار در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر وندالیسم 
تأثیرات ریشه ای می تواند داشته باشد . در خصوص پیشگیری 
وضعیت مدار با در نظر گرفنت سیاست تسامح صفر پیرت 
نونز که از دل نظریه پنجره های شکسته جیمز کیو. ویلسون 
و جرج ال. کلینگ بر آمده لزوم به کارگیری بیشرت پلیس 
شهری و گشت زنی های مستمر در کانون وقوع وندالیسم 
و استفاده از دوربین های مداربسته تأثیرات قابل توجهی به 

بار خواهد آورد.
در حال حارض دانشمندان علم سیاست جنایی در آخرین 
یافته های تجربی خودکنرتل پدیده جنایی را در گرو مشارکت 
کلیه اعضای هیئت اجتامع جستجو می کنند که در این مسیر 
فعالیت سمن ها و ایجاد احساس مسئولیت در میان کلیه 
شهروندان در واکنش به رفتارهای وندالیستی می تواند مثمر 

مثر واقع شود.
از حیث حقوق کیفری ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسالمی 

)تعزیرات( به وندالیسم پرداخته است : 
هر کس در وسایل و تأسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل 
شبکه های آب و فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف 
و تلفن و مراکز  فرکانس و ماکروویو ) مخابرات( و رادیو و 

تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و 
انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و 
مخابرات )کابل های هوایی یا زمینی یا نوری( و دستگاه های 
تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا رسمایه دولت یا 
با رسمایه مشرتک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش 
خصوصی برای استفاده عمومی ایجادشده و همچنین در 
عالئم راهنامیی و رانندگی و سایر عالمئی که به منظور حفظ 
جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها 
نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از 
کار انداخنت یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه 
منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس 

از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. 
 تبرصه ۱ – در صوتی که اعامل مذکور به منظور اخالل 
در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی 

باشد مجازات محارب را خواهد داشت. 
تا سه  به جرائم فوق یک   تبرصه ۲ – مجازات رشوع 

سال حبس است.
موارد مذکور در این ماده قانونی متثیلی هستند و ازاین رو 
از جنس  و  موارد مشابه  در  ماده  امکان رسایت حکم 

مثال های ماده قانونی امکان پذیر می باشد.
چون  هم  وندالیسم  کنرتل  در  موفقیت  روی  هر  به 
سایر مظاهر پدیده جنایی در گرو کاربست همه جانبه 
اجتامعی  پیشگیری های  از  واکنشی  و  کنشی  عوامل 
پیشگیری های  تا  فرهنگی  و  اقتصادی  محیط های  در 
وضعیت مدار و پیشگیری های عام و خاص کیفری است 
جنایی  سیاست گذاران  موردتوجه  می بایست  البته  که 

قرار گیرد .

افرسدگی حالت دامئی غم و اندوه و یکی از 
شایع ترین اختالالت روان شناختی در رسارس 
دنیاست. تا چند دهه پیش باور بر آن بود 
که افرسدگی یک اختالل ویژه بزرگ ساالن 
است و کودکان به آن مبتال منی شوند؛ اما 
پژوهش ها و نظریه ها طی دهه های اخیر 
نشان از وجود این اختالل از ابتدای زندگی 
دارند. افرسدگی در کودکان بسیار جدی تر 
از بزرگ ساالن است؛ زیرا نشان از احتامل 
وراثتی بودن اختالل یا وقوع یک رضبه دارد 
و همچنین احتامل تداوم آن تا سال های 
بزرگ سالی بسیار است. همچنین به دلیل 
اینکه کودکان در دوران حساس رشد مغزی 
سنین  این  در  اختالل  وجود  دارند،  قرار 
می تواند منجر به بدعملکردی بسیاری از 
سال های  طی  کودک  مغزی  ساختارهای 
می تواند  افرسدگی  شود.  عمرش  آتی 
تبعات بسیاری در پی داشته باشد که از 
بدعملکردی در زندگی روزمره آغاز و ممکن 

است به خودکشی بینجامد.
dsm- طبق  اساسی  افرسدگی   تعریف 

از  یکی  اساسی،  افرسدگی  اختالل   :  5
است.  افرسدگی  اختالالت  زیرشاخه های 
در این اختالل وجود غم، پوچی یا خلق 
تحریک پذیر، همراه با تغییرات جسامنی و 

شناختی دیده می شود که این مشکالت 
بر  قابل مالحظه ای  به طور  می توانند 
بگذارند.  تأثیر  فرد  کردن  عمل  توانایی 
با  معموالً  اساسی  افرسدگی  اختالل 
می شود  رشوع  دوهفته ای  دوره های 
نیز  هفته  دو  از  طوالنی تر  گاهی  البته 
هستند. در این دو هفته تغییرات واضح 
در عاطفه، شناخت، کارکردهای عصبی، 
وجود  دوره ای  بین  بهبودهای  و  خلق 
نوجوانان  و  کودکان  در  دارند.نکته: 

می تواند خلق تحریک پذیر باشد.
عالئم  از  بیشرتی  تعداد  یا   5 وجود 
به  هفته   2 حداقل  مدت  طول  در  زیر 
یکی  حداقل  عملکرد؛  اختالل  همراه 
یا ب.  افرسده  الف. خلق  نشانه های  از 
داشته  وجود  باید  لذت  و  عالقه  فقدان 

باشد.
با  را  والدین  ابتدا  داریم  قصد  اینجا  در 
چگونگی بروز این اختالل آشنا کنیم.امید 
است با استقبال شام عزیزان ما در ارائه 

ادامه مطلب یاری شویم.
منی شناسند  را  احساساتشان  یا  کودکان 
یا کلمه ای برای بیان آن ندارند،به همین 
اشکال  به  آن ها  در  افرسدگی  دلیل 
متفاوتی بروز می کند.در اینجا عالوه بر 
نام بردن توضیح مخترصی نیز در مورد از 

هریک اشکال خواهیم داد.
که  صورت  این  به  رفتاری:  1.مشکالت 
یا  و  زیاد  ،پرخاشگری،خواب  خشونت 
خواب کم یا آشفته در کودک مشاهده 
دلیل  تحصیلی:به  می شود.2.مشکالت 
بنابراین  پایینی دارد  این که کودک خلق 

مترکز کمرتی برای یادگیری دارد.
3.مشکل با همساالن یا حتی با والدین:چون 
عزت نفس پایینی دارند،آستانه تحمل پایین 
و به دنبال آن بهانه جویی نیز در رفتارشان 
رفتار  این  پی  می شود.در  مشاهده 
کودک دچار کالفگی شده که در پی آن 
طردشدگی را نیز به دنبال دارد.4.تحریف 
کودک  بروز  از  شکل  این  شناختی:در 
در  زندگی  از  ناامیدی  به صورت  رفتاری 
خود نشان می دهد.برای بیان این حس 
دوست  مرا  چون؛”هیچ کس  جمالتی  از 
 “ مبیرم  می خواهد  دمل  حتی  ندارد.یا 

استفاده می کند.

بررسی عوامل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری

اختالل افسردگی در کودکان

سیاست 

روانشناسی  

 به قلم: احمدرضا ونکی )دکرتای حقوق کیفری و جرم شناسی(

 گردآورنده:ملیحه زارع پور )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان(

از جمله حلواهایی است 
خرما  با  آن  شیرینی  که 

تامین می شود.
مواد الزم:

گرفته  هسته  خرمای 
شده و له شده، 2 پیامنه

آرد، 1 پیامنه
روغن، نصف پیامنه

انواع مغزها برای تزیین.
خرماهای  تهیه:  طرز 
هسته گرفته شده را در 

دهیم،  می  تفت  روغن 
که قبال آرد را در آن کمی 
و خوب  ایم  داده  تفت 
مخلوط می کنیم. سپس 
می  ورز  را  آرد  و  خرما 
شود.  تایکدست  دهیم 
دلخواه  شکل  به  سپس 
صورت  به  یا  زده  قالب 
توپکی تزیین کرده و در 
دارچین،زنجبیل و کنجد 

می غلطانیم.

حلوا خرمایی
آشپزی

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

بحران کم آبی اساسی ترین مشکل در استان بوشهر 
بوشهر، شهر خلیج رویایی، خلیجی که حتی نامش عرب ها را 
وسوسه کرده بود این روزها با بحران کم آبی دست وپنجه نرم 
می کند.استانی که بیش از ۷۰۷ کیلومرت مرز دریایی دارد حاال 
مردمان ۷شهر آن روزهای متوالی را با کم آبی و بی آبی سپری 
بحران  می سوزند .این  بی آبی  تب  در  فرزندانشان  و  می کنند 
به ویژه در منطقه ی دشتستان به حدی رسیده که ساکنین را 

برای تأمین آب رشب دچار مشکل کرده است.
صنایع  از  استفاده  بحرانی  رشایط  این  در  پیشنهاد  اولین 
آب شیرین کن ها بود که با عنوان》آب شیرین کن ها دریا را آلوده 

می کنند》رد شد .
درحالی که مقدار زیادی از منابع آب زیرزمینی هم با برخی 
بی تدبیری ها از بین می رود شاید تعدادی چاه آهکی تنها منبع 

تأمین آب رشب این مناطق باشد.
و  محالت  در  آب  جیره بندی  روزها  این  اجرایی  طرح  تنها 
روستاهای استان است که آن هم خود مشکالتی دارد.از طرفی 
نگهداری آب در مخازن فلزی باعث گرم شدن آب و قابل استفاده 

نبودن آن می شود.
با توجه به گرمی هوا و رشجی موجود، آب جیره بندی در این 

استان جوابگوی نیاز شهروندان نیست .
دوباره  استان،احیای  این  ساکنین  دغدغه های  از  یکی  حاال 

آب انبارهاست که متأسفانه با بی توجهی مسئولین روبه رو شده 
و هیچ ارگان و نهادی از طرح احیای آب انبارها حامیت منی کند. 
با نزدیک شدن به فصل تابستان و روزهای به اصطالح خرماپزان 
درحالی که معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان 
بوشهر اعالم کرده است که خشک سالی و کاهش کمی و کیفی 
منابع آبی بر میزان تولیدات محصوالت کشاورزی و نخلیات تأثیر 
داشته است، تنها امید مردم به تصمیامت و اقدامات مدیرعامل 
رشکت آب و فاضالب استان است که سال ۱۴۰۰ را پایان بحران 

کم آبی دانسته است .
 اساسی ترین مشکل در استان تأمین آب است ؛ مدیران مربوطه 

نگاه ویژه ای به مسائل و مشکالت آب در استان داشته باشند.

 

این یک روز سیاه ، دردناک ، غم انگیز است که از خاطرات ما 
، فاجعه آن در  تاریخ ما پاک منی شود  از   ، فراموش منی شود 
نسل های ما غایب نیست ، و یک افرتا در پیشانی ما ، یک 
کاستی در زندگی ما باقی خواهد ماند ، و رشمساری که ما را 
دنبال خواهد کرد تا زمانی که این صفحه معیوب را از سوابق 
خود پاک کنیم ، و با مقاومت ما عزت خود را می شویم و عزت 
خود را بازمی گردانیم و آن را با آن پاک می کنیم. رسزمین ما ، 
دشمن خود را از آن بیرون می کنیم و به آن بازمی گردیم به عنوان 
عزیزان سخاومتند ، با رسباال و رسشار از عزت ، بدون رشایط 
بدترین  این صورت  غیر  در   ، دردناک  امتیازات  و  تحقیرآمیز 
روزهای روزنامه های ما و تحقیرآمیزترین روزنامه های تاریخ ما 
باقی می مانند و ما هزینه آن را خواهیم پرداخت از شأن و 
منزلت خود به عنوان زندگی می کنیم ، زیرا هیچ چیز در تاریخ 
ما شبیه آن نیست جز سقوط اندلس بهشت اعراب و مسلامنان 
، که در آن شکوه و جالل داشتیم که خود را از دست دادیم 
، و بااراده خود آن را نادیده گرفتیم ، و آنچه باقدرت از آن 

دفاع کردیم.
اعراب و فلسطینیان  بزرگی است که همه  این روز فاجعه   
متحمل رنج شدند ، روزی که ارتش های عربی شکست خورده 
و  فلسطین  تسلیم  آن ها  رژیم های  و   ، خوردند  شکست  و 
تحت سلطه قرار گرفتند ، و بر آن تا زمانی که باقی بود تحقیر 
نوشته شد. ، و قبل از باندهای یهودی فروریخت و شکسته 
، روزی است که  ، و عزت و ذلت خود را از دست داد  شد 
عروس عرب ها و مسلامنان فلسطین را ازدست داده و فلسطین 
را اشغال کردند و در آن غریبه ها ساکن و مستعمره شدند ، 
ساکنان مهاجر آن اخراج و مستقر شد ، و یهودیان مقدسات آن 
را آلوده و آلوده كردند ، و سقوط آن به بالیی تبدیل شد كه ما 
هرساله برای آن عزادار می شویم ، و هرسال آن را عزادار می کنیم 
، اما با امید فراوان و عزم راسخ آن را گرامی می داریم كه به آن 
بازخواهیم گشت ، و ما آن را به اذن خدا آزاد خواهد کرد ، و ما 

مهم نیستیم که چه کاری انجام دهیم.
 و ما با ناراحتی یاد ناکبا را گرامی می داریم ، خاطرات دردناک 
را به یاد می آوریم ، و شکوه های ازدست رفته را گریه می کنیم ، 
ارسائیلی ها با شادی و نشاط روز استقالل را جشن می گیرند ، که 
این روز از نکبه ما است که آن ها در آن کشور ما زندگی کردند 
و رسزمین ما را اشغال کردند ، نهاد خود را بر روی آن تأسیس 
کردند ، و کشور خود را در آن اعالم کردند ، و کشورهای جهان 
آن ها را به رسمیت شناختند که باند مسلح هستند. و گروه های 
مهاجر ، و مهاجران خارجی که هیچ ارتباطی با این رسزمین 
ندارند و هیچ ارتباطی با آن ها ندارد به جز استعامر ، استعامر ، 
اشغال و تجاوز ، زیرا آن ها قومی را از رسزمین های خود بیرون 

کردند ، خانه های آن ها را اشغال کردند و در خانه های آن ها 
سکونت داشتند ، در امالک آن ها ویران شدند و مقدسات آن ها 
را هتک حرمت کردند و برخی از آن ها را به دیسکو و بار تبدیل 

کردند و به انبارها و اصطبل ها
امسال  بسیار خوشحال و شاد هستند.  امسال   ارسائیلی ها 
با اسالف متفاوت است و متامیز است. آن ها »بیش از یک 
و   ، می دارند  گرامی  را  استقالل«  »روز  را  عرب«  پایتخت 
پرچم های خود  ، و  را آشکارا و آشکارا جشن می گیرند  آن 
و   ، می کنند  زمزمه  آسامن هایش  درمی آورند  اهتزاز  به  را 
آن ها رسودهای ملی خود را با صدای بلند می خوانند ، و با 
آهنگ های موسیقی ملی خود می رقصند. و آن ها با شادی 
الکل می نوشند و نان تست می کنند ، و پلیس عرب ما برای 
آن ها راهپیامیی ها را از مقابل ستاد جشن ترتیب می دهد ، 
و افراد امنیتی برای محافظت از آن ها و جلوگیری از هرگونه 
حادثه ای که ممکن است موجب آزار آن ها شود و یا باعث 
و  می شوند  مستقر   ، شود  آن ها  در  اضطراب  و  آشفتگی 
رسانه های عربی رویدادهای جشن و تصاویر رشکت کنندگان 

و سخنان تربیک را گزارش می دهند و برکت
 آن ها ممکن است اجاره نشینی کنند تا بزرگ ترین سالن های 
خود  دردناک  مناسبت  به  را  عربی  هتل های  مجلل ترین 
نشان دهند و از بزرگان و افراد مشهور به آن دعوت کنند 
 ، دیگران  و  اندیشه ها   ، رسانه ها   ، سیاستمداران  ازجمله   ،
جنایت را با آن ها به اشرتاک بگذارند و روز استقالل خود را 
جشن بگیرند. با آن ها ، با سفیران آن ها دست دهید و به 
آن ها برکت و تربیک بگویید ، زیرا می دانند که آن ها فقط 
سالگرد  آن ها  می دهند.  برکت  آن ها  به  را  ما  روز شکست 
این  ، و ارسائیلی ها  به آن ها تربیک می گویند  را  ما  فاجعه 
را عمداً می دانند ، و مشتاقانه هستند بر روی آن و تسهیل 
آن ، این پیروزی دیگری است که آن ها به دست می آورند و 
دستاورد جدیدی به آن ها اضافه می کنند ، زیرا رؤیای آن ها 
خنثی کردن کشورهای عربی و ایجاد آرامش در جبهه های 
عربی است که با آن ها می جنگیدند و ارتش هایی که آن ها را 

اشغالگر و آن ها را به عنوان دشمن طبقه بندی کرد.
در  را  استقالل  روز  ارسائیلی ها  که  نیست  بار  اولین   
پایتخت های عرب جشن می گیرند ، هامن طور که قبالً آن را 
در قاهره و امان جشن می گرفتند ، اما امروز آن ها عالوه بر 
قاهره و عامن ، در دوبی و ابوظبی ، در خارطوم و منامه آن 
را جشن می گیرند. در رباط و شاید مخفیانه در جای دیگر 
نخست وزیر  و  ارسائیلی  رسانه های  شد  نخواهد  چنین  و   ،
آن ها ، بنیامین نتانیاهو ، در اعالم و پوشش فعالیت های این 
روز مردد هستند ، و شاید آن ها برنامه های خود را تهیه و 
آماده کرده اند ، اعالم کرده و برای عموم منترش کرده اند و 

خصوصی ، زیرا این موضوعی است که آن ها به آن افتخار 
می کنند و خوشحال هستند. 

برای  خود  طرف  از  را  منایندگانی  است  ممکن  نتانیاهو   
او  زیرا   ، بفرستد  کشور  این  به  روابط  تأیید  و  مشارکت 
محیط های  در  خود  برای  نظریه پردازی  مشتاق  نه تنها 
را  عرب  مردم  عزم  می خواهد  بلکه   ، است  ارسائیل  حزبی 
را  آن ها  اراده   ، کند  تضعیف  را  آن ها  روح   ، کند  تضعیف 
مقاومت  و  فلسطینی ها  به  می خواهد  او  و   ، کند  ضعیف 
شام  با  هیچ کس  و  هستید  تنها  شام  که  دهد  پیغام  آن ها 
را  شام  و  کرده اند  ترک  را  شام  عربی  کشورهای  و  نیست 
می دهیم  پیشنهاد  شام  به  را  آنچه  بنابراین   ، کرده اند  رها 
بپذیرید و با آن موافقت کنید ، در غیر این صورت همه چیز 
شام  به  که  منی کنید  پیدا  را  کسی  و   ، بدهید  دست  از  را 
خدمت کند یا با شام همکاری کند. فلسطینی ها از وضعیتی 
که رژیم های عربی ما به آن رسیده اند عزادار می شوند ، و 
آن ها اقوام ملی و اعتقادات مذهبی خود را رها کرده و به 
دشمن اجازه می دهند در کشورهای خود مواج شود ، وطن 
خود را دستکاری کند ، به خاطر جنایت خودبه خود ببالند و 
جشن بگیرند. اشغال رسزمین ما و استقرار آن ها در آنجا را 
به زمین سوق دهند ، و شاید با آنچه آن ها آسیب می رسانند 
خود را به خطر می اندازد و امنیت خود را به خطر می اندازد 
اعتقادی  طرفش  که  است  بدخواه  دشمن  این یک  زیرا   ،
به آن ندارد و ما از آن اطمینان نداریم و هستیم از مزایای 
آن در امان نیست ، زیرا ملت ما آرزوی سالمتی ندارد ، به 
منافع ما اهمیت منی دهد و امنیت ما را آرزو منی کند ، اما 
همه چیزهایی است که می خواهد کاالهای ما را کنرتل کند و 
بیشرت حقوق ما را به دست آورد ، او یکی است که در کمین 
ماست و علیه ما توطئه می کند ، حتی اگر وامنود کند که با 
ما دوست داشتنی و صلح است. آیا الزم نبود که سیستم های 
عربی ما روز ناکبا فلسطین را جشن بگیرند ، به مردم خود 
اجازه دهند احساسات خود را ابراز کنند و حامیت خود را 
نشان دهند و وفاداری خود را به فلسطین و وفاداری خود 
را به مردم آن اعالم کنند ، زیرا این برای من است زندگی ای 
که خشنود خداوند متعال و پیامرب بزرگوار محمد صلی الله 
علیه و آله است ، خصوصاً که خاطره فاجعه امسال مصادف 
با ظهور ماه مبارک رمضان است ، ماهی که همیشه عظمت 
، و ملت عرب  پیروزی ها را به همراه دارد و افتخار غرور 
ما هنوز خوب ، صادقانه و وفادار به عهد است ، یا این که 
اولین  متعال  خداوند  باخشم  آمریکا  ایاالت متحده  رضایت 
است ، و وفاداری به دشمن است و باخشم او سازگار است 

، متعال ، رضوری است.
* )نوشته شده توسط دکرت مصطفی یوسف اللداوی از لبنان(

داشنت  صورت  در  زن 
فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می برد

چنانچه مرد سه یا چهار همرس عقد دائم داشته باشد، فقط همین 
یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.

اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به 

ارث مے  برد و همچنین اگر مرد، چند همرس داشته باشد، فقط 
همین یک چهارم میان زنان تقسیم می شود.

ڪہ در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همرس  زنے 
متوفایش ارث منی برد و چنانچه اراده شوهر این گونه باشد که 
ڪہ صیغه او است، از او ارث بربد، این موضوع اثر  همرسش 

قانونی ندارد.
ڪہ زن فرزند  ڪہ در صورتی  در مورد ارث مرد از زن باید گفت 
نداشته باشد، مرد یک دوم ارث می برد و در صورتی ڪہ زن فرزند 

داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می برد
ڪہ زن مبیرد اما هیچ  ورثه ای نداشته باشد،  همچنین در مواردی 
ڪہ زن را به ارث می برد. این در حالی است که اگر  شوهر متام تر
شوهر مبیرد و وراثی نداشته باشد، زن رصفاً هامن نصیب خود را 
ڪہ بے وراث، بہ دولت  مے  برد و بقیه دارایی شوهر او هامنند تر

داده مے  شود

                                       
تشخیص  مجمع  اردیبهشت   ۱۵ چهارشنبه  جلسه  در   
که  رسید  تصویب  به  آزاد  منطقه  چند  نظام،  مصلحت 
در  موثق  منبع  است.یک  مناطق  این  جمله  از  بوشهر 
گفت:  خرب  این  تایید  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
بوشهر از جمله مناطقی بود که با بیش ترین رای موافق 
تصویب  به  آن  آزاد  منطقه  اندازی  راه  مجمع  اعضای 
رسید.حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع 
پرونده  گفت:  خرب  این  تایید  با  نظام  مصلحت  تشخیص 

گلستان  استان های  در  صنعتی  تجاری-  آزاد  منطقه   ۸
سیستان  )اردبیل(،  اردبیل  )مهران(،  ایالم  )اینچه برون(، 
مریوان(،  ـ  )بانه  کردستان  )سیستان(،  بلوچستان  و 
)قرص  کرمانشاه  )بوشهر(،  بوشهر  )جاسک(،  هرمزگان 
از  غیر  به  که  شد  بررسی  مجمع  جلسه  در  شیرین( 
منطقه   ۷ تاسیس  با  استان هرمزگان،  در  منطقه جاسک 
کرد. مصوب  را  آن  مجمع  و  شد  موافقت  جدید  آزاد 

قالب  در  بوشهر  آزاد  منطقه   ۹۴ سال  در  بار  نخستین 
از سوی دولت  ۷ منطقه جدید در کشور  تاسیس  الیحه 

شورای  و  مجلس  بین  بار  چندین  اما  شد،  پیشنهاد 
رس  پشت  را  مجلس  دوره  دو  و  شد  پاسکاری  نگهبان 
پیرامون  اختالف  رفع  با  نهایت  در  اینکه  تا  گذاشت 
در  و  شد  سپرده  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  آن 
جلسه این مجمع به طور رسمی ایجاد ۷ منطقه آزاد از 
اراضی  بوشهر شامل  آزاد  تایید شد.منطقه  بوشهر  جمله 
سمت  به  آن  مقابل  اراضی  و  اقتصادی  ویژه  منطقه 
ارتباطی  رو  این  از  است  صدرا  و  عباسک  نگین،  جزایر 

به محدوده شهر بوشهر ندارد.

نكات مهم ارث

بوشهر، منطقه آزاد شد

حقوقی

 امیرحسین حسین زاده )لیسانس حقوق(

بحران کم آبی اساسی ترین مشكل در استان بوشهر 

روز استقالل اسرائیل یک جشن رسمی و برکت است

سیاست

سیاست

 به قلم: آیدا عالی پور )مسئول سایت نرشیه دریاکنار(

  مرتجم امان الله خرضی )مهندس شیمی - کارشناس حقوق (

فرزند پروری

  خانم  عاطفه قاسمی )دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی(

ضرب المثل های بوشهری

خاگ. Xag : تخم مرغ و طیور را گویند .

دمبو. Dambu : موهای جلو رس = دمبور .

دَلّه .  dalleh : حلبی بزرگ نفتی یا روغنی .

زَهله . zahleh : هامن زهره است به معنی پردلی ، جرأت ، شجاعت.  

سبخ زار.  Sebaxzar : زمین شوره ، شوره زار.

واژگان  بوشهری

درآمدی بر گویش بوشهری

آغا نوکری دارد و نوکر چوکری دارد : این مثل را درباره کسی به کار برند که 

خود  فرمان بر باشد و بخواهد بر دیگری فرمانی روا دارد . » چوکر« احتامالً 

از توابع » نوکر« است .

آالتش کُرِن : ) کُرِن = کوتاه است ( دلخور بودن کسی را می رساند . گاه 

گویند که : آالتش با مو کُرِن – یعنی از من دلخور است .

 به کوشش:  عبدالحسین احمدی ریشهری

کودک من و رسانه ها

خرب



نرشیه دریاکنار

صاحب امتیاز: مهندس سید عیسی گلریز                                                  

مدیرمسئول: مهندس مهران سلطانی نژاد         09211487009

رسدبیر: سهیالسلطانی زنگالنی
  روابط عمومی: فریده ترنج مهرگان

گرافیست: بهار ستایی مختاری

کاریکاتوریست:مهندس داریوش مهرزادگان  _  نگار جهانتاب

مسئول سایت: آیدا عالی پور

هیئت تحریریه: سیده فاطمه آزمون، دکرت الله کرم لیراوی ، خانم دکرت زهراحسامی،  

الهام فضلی، حمید رفیعی، مهندس مجتبی تن زاده، حمیدرضا عباسی، زهره خاکسار،  
فاطمه شمسی، فاطمه صالح روشن، حسین دریانورد، سعید محمدی  فرد، الهام 

قائدی،  فرخنده محمدی، اعظم بلوری، اعظم قنواتی، مریم کریم پور، سهیال ملک 
محمدی، مریم شیرچیان گلرو

عکاس: الناز رزمجو، فاطمه سلطانی زنگالنی
آدرس شامل: مازندران، بابلرس، بلوار طالقانی،جنب پارک شهرداری 

آدرس جنوب: بوشهر ، بلوار شهدای نیروی دریایی
تلفن:  01135336947-07791090156
منابر:   02189782795-01135333223

 daryaaknar@gmail.com    :پست الکرتونیکی
                           www.  daryaaknar.ir: وب سایت

لیتو گرافی و چاپ: جمهوری اسالمی ایران 

سال سوم -  شماره 39  - سه شنبه 21 اردیبهشت  1400 -  28 رمضان 1442 - 11 آپریل 2021  - قیمت 3000 

@daryaaknar  نشریه  دریاکنار

نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(

101ـ شتاب زدگی پشیمانی بدنبال دارد.
102ـ شست و شوی لباس با بنزین و مواد نفتی جان 
را  آن  دیگر  آتش کشیده است. شما  رابه  ای  عده 

آزمایش نکنید.
103ـ شرایط و موقعیت های خطرناک را اصالح کنید.

104ـ صدمات هراندازه جزئی باشد تحت معاینه و 
درمان قرار دهید.

نوع  ایمنی یک  و  105ـ صرف هزینه جهت حفاظت 
سرمایه گذاری است.

106ـ طریقه ی صحیح انجام کار را از سرپرست خود 
بیاموزید.

107ـ عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
108ـ عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه.

109ـ علم ناقص خطرناک است.
خانه  به  سالمت   ، دارند  انتظار  شما  عزیزان  110ـ 

برگردید.
111ـ عزرائیل در دست شما است.

112ـ عصبانیت و خستگی حادثه به دنبال دارد.
113ـ عمر کوتاه خود را با حادثه کوتاه تر نکنید.

114ـ غفلت ، اشتباه ، مسامحه، فراموشی از عوامل 
حوادث است.

115ـ غرور و جهالت در هنگام کار با وسایل برقی جان 
انسان را تهدید می کند.

116ـ فقط شما هستید که موقع زخمی شدن رنج و 
زیان می بینید.

117ـ فقط عینک قابل تعویض است نه چشم ها.
118ـ قبل از توقف ماشین حفاظ را برندارید.

119ـ قسمت های گردنده بدون حفاظ خطرناک ترین 
قسمت ماشین آالت است.

120ـ قبل از هر نوع کار به عالئم توجه کنید.
حادثه  دچار  مقررات  تابع  و  محتاط  کارگر  121ـ 

نمی شود.
122ـ کوچک ترین ضایعه در مدار برق ، مرگ آفرین 

است.
123ـ کار از محکم کاری عیب نمی کند.

124ـ کوچک ترین خراش و جراحت می تواند سالمتی 
شما را به خطر اندازد.

125ـ کالهک حفاظتی اره دوار برای پیشگیری چنین 
حادثه تعبیه شده است.

126ـ کار خود را با توجه با توجه به مقررات ایمنی 
انجام دهید.

127ـ کوچک ترین خراش و جراحت را پانسمان کنید.
128ـ کار را بعد از کنترل نمودن کامل شرایط شروع 

کنید.
129ـ کسی از شما محافظت نمی کند.

130ـ محکم کنید بند کالهتان را.
131ـ محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه دارای کنید.

بهتر  ولی  باشد  132ـ ممکن است وضع شما خوب 
استاز وضع همکاران و زیردستان خودآگاه باشید.

133ـ معایب کار و شرایط خطرناک را فوراً به مافوق 
اطالع دهید.

134ـ نظم و نظافت در کارگاه از حوادث کم می کند.
و  سالمتی  ضامن   ، فردی  حفاظت  وسایل  135ـ 

تندرستی شماست.
136ـ هرگز به بیرون هجوم نبرید.

137ـ هرگز با افزار فرسوده و معیوب کار نکنید.
138ـ همیشه و در همه حال محتاط باشید و قبل از 

هر کاری به عواقب آن فکر کنید.
که  اشیایی  حمل  و  گرفتن  دست  به  هنگام  139ـ 
دستکش  دارد،  تیز  لبه های  و  برنده  قسمت های 

حفاظتی به دست کنید تا زخمی نشوید.
140ـ هر بیشه گمان مبر که خالی است ، شاید پلنگ 

خفته باشد.
141ـ هنگام جوشکاری ، ریخته گری و سایر کارهایی 
که در نور بسیار شدید صورت می گیرد ، استعمال 

عینک حفاظتی ضروری است.
سیگار  ته  یک   ، نشده  خاموش  کبریت  یک  142ـ 
روشن ممکن است لحظاتی بعد حادثه شومی ببار آورد.

143ـ یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ به 
وجود آورد.

)پیام  پشیمانی  عمر  یک   ، غفلت  یک لحظه  144ـ 
خرازیان(

از اصـــول ایــمني گویـم تـورا اي باهنـر/ تا که عمر تو 
شود شیرین همانند شکر-

مشو/باید  غافل  عمل  زین  کاري  مشغول  شدي  گر 
ابـزاري منـاسب را بگـیري در نظر-

چون محیط کار خود را نامناسب دیده اي / زود اقـدامي 
بکـن زان پیـش که بیني ضـرر-

کن  قسمتـت/  پرست  سر  ،بـا  پـا  به  کن  را  ایمني 
هماهنگي تو با او ، باشد این خود یک هنر-

                / نکن  آن  در  خود  دست  دیدي  که  را  موادی  هر 
شاید آن سوزند ه باشد ،مي زند بر تو شرر-

گربخواهي بر سرکارت روي بي گفـتگو /  یـک کاله 
ایمني بـاید تو بـگذاري به سـر-

خـراب/ چشم  عینکت گرشد  باشد  تعویـض  قابـل 
،تعویضي نباشد ،گویمت هان اي پسر-

کار سنگین میکني ،پس دستکش در دست کن/ تا 
بماند در سالمت این دودست پر گهر-

ماسک باید استفاده در محیط پر ز گاز  /                     تا 
نگردد تکه پاره قلب واحشاءوجگر

داربستي کن بپا در ارتفاع امـا بــدان/ یک کمر بند 
نجات اي جان بذار دور کمر-

کفش تو باید که باشد ایمني در هر زمان- گر بخواهي 
این دو پا باشد که دور از هر خطر

*در هر زمان و مکانی برای انجام یک کار، جان نیروی 
انسانی مهم ترین فاکتور قابل توجه هست که

 )HSE( تنها با حفظ و رعایت نکات مربوط به اچ اس ای
امکان پذیر خواهد بود. 

HSE 1# تعریف
حال  در  کشورهای  ویژه  به  کشور،  هر  کار  نیروی 
توسعه، بخش پر اهمیت از سرمایه های ملی شناخته 

شده و
اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.

به همین سبب، حفاظت از سالمتی و تندرستی نیروی 
کار و بهینه سازی محیط کار، از اهمیت شایان توجه ای 
برخوردار است.سالمت )Health(، ایمنی )Safety( و 
محیط زیست )Environment( سه اصل اساسی در 
پایه ریزی قوانین بهداشت حرفه ای هستند که به 
کمک آنها می توان در راستای فراهم آوری، حفاظت و 

باال بردن سطح سالمت نیروی کار گام برداشت.
تعریف اچ اس ای:

در  سالمت)بهداشت(  مهندسین  یا  کار  بهداشت 
ساختار اچ اس ای شامل دانش زیر می باشد:

پیش بینی
تشخیص)شناسائی(

ارزیابینظارت بر خطرهای سالمتی در محیط کار
علوم  از  بسیاری  در  ریشه  ارزشمند  دانش  این 
مانند شیمی، فیزیک، مهندسی، ریاضیات، پزشکی، 

فیزیولوژی، آمار و نیز علوم انسانی دارد.

مهارت درمانی - قسمت ۳۰ 

مهارت آموزی و رابطه ی آن با  )]HSE [، سالمت ، ایمنی، محیط زیست و غیره(

به عنوان تسکین اسرتس ورزش کنید
 وقتی بیامری قلبی تشخیص داده شد ، باید تعدادی 
از عوامل اسرتس زای جدید را به طور مداوم کنرتل 
کنید. مقابله با مراجعه مکرر به پزشک ، عادت به 
درمان های پزشکی جدید و سازگاری با تغییر سبک 
زندگی تنها برخی از عواملی است که ممکن است 
اضطراب شوید.  و  اسرتس  دچار  باعث شود شام 
خوشبختانه ، می توانید برای کمک به تسکین اسرتس 
، چند مرحله ساده انجام دهید بسیاری از این مراحل 
می توانند به بهبود سالمت کلی شام نیز کمک کنند ، 
ازجمله سالمت قلب. ورزش یکی از بهرتین راهکارها 
برای مقابله با اسرتس و کنرتل بیامری های قلبی است. 
فعالیت بدنی می تواند به کاهش سطح اسرتس و 
بهبود کیفیت زندگی شام ، ازنظر روحی و جسمی 
کمک کند. ورزش منظم می تواند با از بین بردن تنش 
، اضطراب ، عصبانیت و افرسدگی خفیف که اغلب 
با اسرتس همراه هستند ، بر روحیه شام تأثیر مثبت 
بگذارد. این می تواند کیفیت خواب شام را بهبود 
بخشد ، که می تواند تحت تأثیر اسرتس ، افرسدگی 
و اضطراب قرار گیرد. همچنین می تواند به افزایش 

سطح اعتامدبه نفس شام کمک کند.
چگونه ورزش به اسرتس کمک می کند؟ 

فعالیت بدنی توانایی بدن شام را برای استفاده از 
اکسیژن بهبود می بخشد و همچنین جریان خون را 
بهبود می بخشد. هر دوی این تغییرات تأثیر مستقیم 
تولید  همچنین  ورزش  دارند.  شام  مغز  روی  بر 
اندورفین در مغز شام را افزایش می دهد. اندورفین 
انتقال دهنده های عصبی »احساس خوبی« هستند 
که مسئول »دونده باال« هستند. این حس رفاه و 
رسخوشی است که بسیاری از افراد پس از ورزش 
تجربه می کنند. فعالیت بدنی همچنین می تواند 
ذهن شام را از نگرانی خالص کند. حرکات تکراری 
که در ورزش وجود دارد باعث مترکز بر روی بدن 
شام می شود ، نه ذهن. با مترکز بر ریتم حرکات خود 

، هنگام مترین بسیاری از مزایای مدیتیشن را تجربه 
می کنید. مترکز روی یک کار فیزیکی واحد می تواند 
احساس انرژی و خوش بینی ایجاد کند. این مترکز 
می تواند به ایجاد آرامش و وضوح کمک کند. برخی از 
افراد بالفاصله بعد از مترین متوجه بهبود روحیه خود 
می شوند. این احساسات به همین جا ختم منی شوند 
می یابند.  تجمع  زمان  باگذشت  به طورکلی  اما   ،
به احتامل زیاد ، با متعهد ماندن به یک مترین منظم 
ورزشی ، احساس افزایش رفاه را مشاهده خواهید 
کرد. ورزش منظم عالوه بر تأثیر مستقیم بر میزان 
اسرتس ، از راه های دیگر سالمت مطلوب را نیز ارتقا 
می دهد. پیرشفت در سالمت کلی شام ممکن است 
به طور غیرمستقیم سطح اسرتس شام را تعدیل کند. با 
بهبود سالمت جسمی و سالمت قلب ، کمرت احساس 
اسرتس خواهید کرد. ازجمله مزایای اضافی آن ، ورزش 

می تواند به شام کمک کند: 
عضالت و استخوان های خود را تقویت کنید 

ایمنی بدن را تقویت کنید ، که می تواند خطر بیامری 
و عفونت را کاهش دهد 

فشارخون خود را کاهش دهید ، گاهی اوقات به اندازه 
برخی از داروهای ضد فشارخون سطح کلسرتول 

خوب خون را افزایش دهید 
گردش خون خود را بهبود ببخشید

 توانایی خود را برای کنرتل وزن بهبود ببخشید 
به شام کمک می کند شب بهرت بخوابید 

انرژی خود را تقویت کنید 
تصویر خود را بهبود ببخشید

به چه میزان ورزش نیاز دارید؟
 انجمن قلب آمریکا )AHA( توصیه می کند هر 
هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت هوازی متوسط 
داشته باشید. آن ها پیشنهاد می کنند که حداقل با پنج 
جلسه در هفته مترینات 30 دقیقه ای آن را از بین بربید. 
اگر وقت کافی ندارید و منی توانید در یک جلسه کامل 30 
دقیقه ای جا بیفتید ، نشان داده شده است که سه مترین 10 
دقیقه ای تقریباً به اندازه 30 دقیقه هم زمان کار می کنند. 
AHA همچنین شام را تشویق می کند که حداقل دو 
جلسه فعالیت تقویت عضله را در برنامه هفتگی خود 
بگنجانید. شام باید به همه گروه های اصلی عضالنی خود 
یک مترین خوب ، ازجمله بازوها ، شانه ها ، سینه ، پشت 
، شکم ، پاها ، شکم ها و سایر عضالت اصلی خود بدهید. 
اگر تازه وارد یک برنامه ورزشی شدید ، حتامً سطح فعالیت 
بدنی خود را به تدریج افزایش دهید. به عنوان مثال ، 

پزشک ممکن است به شام پیشنهاد دهد که با 20 
دقیقه ورزش هوازی ، سه روز در هفته رشوع کنید و 

ازآنجا به تدریج افزایش دهید.
انواع ورزش به اسرتس کمک می کند؟

 روش های زیادی برای دستیابی به اهداف ورزش 
هفتگی شام وجود دارد. چه نوع فعالیت بدنی را 
باید انتخاب کنید؟ برای رهایی از اسرتس ناشی از 
ورزش ، نیازی نیست که یک دونده ماراتن یا یک 
ورزشکار نخبه باشید. تقریباً هر نوع ورزش می تواند 
مفید باشد. به عنوان مثال ، سعی کنید مترینات هوازی 

متوسط مانند: 
دوچرخه سواری

 پیاده روی رسیع یا آهسته دویدن
 شنا یا ایروبیک در آب 
بازی تنیس یا راکت بال 

رقصیدن
 قایقرانی 

وقتی صحبت از مترینات تقویت عضله می شود ، سعی 
کنید وزنه برداری یا فعالیت هایی را با باندهای مقاومت 
انجام دهید. حتی موضوعی ساده مانند باغبانی یا انتخاب 
سوارشدن به پله ها به جای آسانسور می تواند یک باالبر 
احساسی برای شام ایجاد کند. هر نوع ورزش می تواند 
تناسب اندام شام را افزایش دهد و اسرتس شام را کاهش 
دهد. بااین حال ، مهم این است که فعالیتی را انتخاب کنید 
که از آن لذت بربید نه اینکه از آن وحشت کنید. اگر 
آب را دوست ندارید ، شنا را به عنوان فعالیت خود 
را مضطرب  دویدن شام  فکر  اگر  نکنید.  انتخاب 
می کند ، مترین برای یک مسابقه 5کیلومرت به شام 
کمک منی کند تا اسرتس شام کاهش یابد. فعالیت های 
مختلفی را امتحان کنید تا زمانی که فعالیت های 
موردعالقه خود را پیدا کنید. وقتی رسگرم می شوید 
، احتامالً به روال مترین خود پایبند خواهید بود. کار 
کردن با شخص دیگری نیز می تواند بر مزایای اسرتس 
ناشی از مترین بیفزاید. به اشرتاک گذاشنت آن با اعضای 
خانواده دوستان می تواند باعث شود ورزش بیشرت 

شبیه رسگرمی و کمرت شبیه کار باشد.

تأثیر ورزش بر کنترل استرس

سامانه ثبت مرغ و گوشت مصرفی خانوار!

  به قلم : زنده یاد دکرت الله کرم  لیراوی )فعال اجتامعی و فرهیخته فرهنگی(

به قلم : خانم دکرت زهرا حسامی ) مدرس دانشگاه (

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

کهن  روزگاران  رسبازان رومی با پرداخت مبالغی از حقوق در 

خود به عنوان حق عضویت و مبلغ ورودی، صندوق هایی تشکیل 

می دادند که در صورت کشته شدن در جنگ، صندوق ها مخارج 

کفن ودفن و پرداخت غرامت خانواده هایشان را به عهده می گرفتند.

اولین بیمه نامه عمر ثبت شده به صورت قرارداد مشخص مربوط به 

بیش از پنج قرن قبل یعنی سال 1537 میالدی و مربوط به زمان 

سلطنت الیزابت اول در لندن است که در آن عده ای تاجر به عنوان 

بیمه گر با عقد قراردادی یک ساله فرد دیگری را بیمه عمر به رشط 

فوت کردند.

اندیشه تأمین آسایش از راه بیمه ریشه درگذشته های دور دارد ولی 

این اندیشه در حوزه بیمه های عمر تا مدت ها امری مذموم تلقی 

می شد زیرا تا قرن هفدهم بیمه عمر در اروپا به صورت رشط بندی 

دو نفر روی عمر شخصی ثالث بود و چون در این رشط بندی یکی از 

طرفین آرزوی فوت شخص ثالث را داشت و حتی گاها موجب فوت 

او برای دریافت رسمایه بیمه می شد، تهیه بیمه عمر عملی مذموم 

بود، چنانچه “پوتیه” در قرن هجدهم بیمه عمر را رشط بندی روی 

عمر آدمی می دید و “پورتالیس” که در نوشنت قانون مدنی مشارکت 

داشت بیان می داشت آزمندی و معامله روی مدت عمر یک شهروند 

هامنند جرمی است که می تواند عمر شخص را کوتاه مناید. مطالب 

مذکور بیانگر راه دشوار بیمه های عمر در آغاز است.

با ورود به دوره انقالب صنعتی و ایجاد نهادهای مالی همچون 

بانک ها و فروش اوراق قرضه دولتی فردی ایتالیایی به نام لورنزو 

و  شد  معروف  تونتین  روش  به  که  کرد  ارائه  را  طرحی  تونتی 

رشکت های مختلف بیمه بر اساس روش تونتین اداره می شدند. 

نحوه کار این رشکت ها چنین بود که گروهی از افراد هم سن، 

رسمایه و وجوهشان را به صورت یکجا یا اقساط در صندوق مشرتک 

می گذاشتند و آن رسمایه رصف خرید اوراق مشارکت داخلی می شد 

و در پایان دوره مالی، بر اساس توافقی که رشکا کرده بودند، سود 

حاصله بین افراد زنده باقی مانده توزیع و سپس رشکت منحل 

می شد. این صندوق ها از پذیرش افراد خیلی پیر یا خیلی جوان 

اجتناب می کردند ولی بااین وجود به دلیل نبود پایه علمی این 

صندوق ها شکست می خورد.

برای مطالعه دقیق تر تاریخچه بیمه های عمر می توان تاریخچه 

جداول زندگی را نیز مطالعه منود. جان گرانت اولین کسی بود که 

با ثبت خاک سپاری ها و غسل های تعمید در تعیین میزان مرگ ومیر 

تالش جدی کرد و نتایج تالش هایش در کتابی به نام مرگ ومیر طبیعی 

و نگرشی بر اسناد مرگ ومیر به چاپ رسید.

ادموند هالی نیز سوابق مرگ ومیر شهر برسالو در طول سال های 

1687 تا 1691را تهیه و با کمک آمار جدولی ارائه منود.

بیمه های  درزمینٔه  برجسته  ریاضی دان  دادسون   1755 سال  در 

عمر فعالیت منود و پس از انتشار مقاله ای در 1756 با دعوت از 

عالقه مندان این حوزه روش محاسبه حق بیمه را برای آن ها رشح 

داد. معیار محاسبات دادسون اسناد مرگ ومیر شهر لندن بود. در 

سال 1781 ریچارد پرایس تغیرات جدیدی در جداول محاسبات بیمه 

عمر ایجاد منود.

رسانجام قانون بیمه عمر در سال 1774 تصویب شد. انگلستان در 

سال های بعد ثبت وقایع 4 گانه را اجباری منود و ویلیام فار سیستم 

ملی آمار حیاتی را ایجاد کرد.

اولین رشکت بیمه عمر در سال 1762 میالدی در انگلستان تأسیس 

شد و اولین بررسی علمی درباره بیمه عمر در سال 1812 منترش شد 

. از آن به بعد رشکت های بسیاری به صورت سهامی یا تعاونی در 

کشورهای اروپایی و آمریکا تأسیس شدند . در سال 1912 میالدی در 

کشور فرانسه 20 رشکت سهامی و 24 رشکت تونتینی و تعاونی و 19 

رشکت خارجی به عملیات بیمه عمر اشتغال داشتند.

توسعه بیمه عمر در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بسیار چشمگیر 

بود بطوریکه در سال 1946 تعداد 473 رشکت و در سال 1972 تعداد 

1805 رشکت به عملیات بیمه عمر مشغول بودند و در همین سال 

اندوخته ریاضی رشکت های بیمه این کشور بالغ بر 1505 میلیون دالر 

بود و تعداد 26 میلیون بیمه نامه جدید صادرشده بود .

بیمه در ایران :

بیمه عمر در ایران در سال 1314 به وسیله منایندگی یک رشکت بیمه 

خارجی بنام ویکتوریا )Victoria Za Berlin ( آغاز شد و بیمه نامه 

با ریال یا ارز خارجی بنا به تقاضای بیمه شده صادر می شد .یک 

امضای بیمه نامه توسط منایندگی رشکت بیمه در ایران و امضای 

دیگر در مرکز رشکت بیمه واقع در شهر برلین انجام می گرفت .اولین 

بیمه نامه ای که این رشکت در ایران صادر کرد از نوع عمر و پس انداز 

متعلق به یک تاجر تربیزی به نام جبار صالح نیا بود. این منایندگی 

بیمه عمر بعد از یک سال فعالیت منحل شد و متام 150 بیمه عمری 

که در طول یک سال فعالیت صادر کرده بود با مجموع رسمایه 

هشت میلیون ریال و حق بیمه ساالنه چهارصد هزار ریال به رشکت 

بیمه ایران که آن زمان تازه تأسیس شده بود واگذار کرد .

با تأسیس رشکت سهامی بیمه ایران در سال 1314 و تصویب قانون 

بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 فصل جدیدی در کتاب صنعت بیمه 

و بیمه عمر در ایران ورق خورد هرچند به دلیل نبود دانش بیمه گری 

برای رشوع کار مشکالت فراوانی پیش روی رشکت تازه تأسیس بیمه 

ایران بود بطوریکه دکرت آقایان از مؤسسین این رشکت در خاطرات 

خود چنین می نویسد : )) در ابتدا دارای دو شعبه بودیم آتش سوزی 

و حمل ونقل و همچنان درصدد پیدا کردن بیمه گر اتکایی برای بیمه 

عمر و حوادث بودیم ولی پیدا منی کردیم چون ایران دارای احصائیه 

فوت نبود و بیمه گران اتکایی منی توانستند حق بیمه را تعیین کنند 

و اصوالً هم به علتی که در باال گفته شد حاض به معامله نبودند 

و برای رد پیشنهاد بهانه می آوردند . تا این که رشکت اونیون سوئیس 

که خود نیز رشکت جدیدی بود قبول کرد و مدیرکل آن به تهران 

آمد و قرارداد  بیمه عمر و حوادث را هم امضا کردیم ((. با این 

ترتیب رشکت بیمه ایران از سال 1315 یعنی یک سال بعد از تأسیس 

عملیات بیمه عمر را آغاز کرد و تا سال 1336 تنها رشکتی بود که در 

ایران بیمه عمر صادر می کرد تا اینکه در سال 1336 رشکت سهامی 

بیمه ملی و در سال 1340 رشکت سهامی بیمه امید نیز به عملیات 

بیمه عمر پرداختند .

تاریخچه بیمه عمر در دنیا 
به قلم : حمید  عباسی )کارشناس  و مشاور بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگارد (

قبل ، بر اساس آخرین ضوابط قانونی پیرو یادداشت های 

و مقرراتی و قانون جدید اصالحی چک و در چهارچوب 

ماده ۲۱ مکرر الحاقی و ماده 7 قانون مطروحه ، اعطای 

دسته چک توسط بانک ها به اشخاص زیر ممنوع است :

 ، از پرداخت محکوم به  ، معرس  1- اشخاص ورشکسته 

یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا اشخاص 

ورشکسته و معرس از پرداخت محکوم به و دارای چک 

برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا منایندگی از 

طرف صاحب حساب) اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( 

اقدام می منایند.2- اشخاصی که  شامل موضوع بند »ج« 

ذیل ماده )۷( قانون بوده و همچنین شخصی که بنا به 

رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مرتبط ، 

به محرومیت از داشنت چک محکوم شده است و یا 

دارنده حساب جاری  که حساب وی به دالیل قانونی 

یا تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از 

آن ممنوع است .3- دارنده حساب جاری و دسته چک ، 

که کمرت هشتاد درصد از مجموع تعداد برگه های آخرین 

دسته چک اعطایی به وی، به بانک ارائه و یا در سامانه 

صیاد ثبت شده است .

4- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به 

دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری 

یا موجبات دریافت آن توسط دیگری را  خود منوده و 

تسهیل مناید.) مدت محرومیت به مدت سه سال (همچنین 

به اختصار از مهم ترین نوآوری ها و تغییرات اصالحی قانون 

صدور چک مصوب سال 1397  می توان به موارد زیر اشاره 

کرد : ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ترسیع در صدور 

اجراییه در مورد چک های بی محل و پیش بینی ضورت انجام 

امور اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتباری معین ، برای متقاضیان 

دسته چک قبل از اعطای دسته چک به آن ها ،توسط شبکه 

بانکی و همچنین ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب ، صدور 

کارت بانکی ، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، و عدم  اعطای هرگونه 

تسهیالت و ضامنت نامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند 

) به جز موارد خاص با نظر شورای تأمین ( از محرومیت های 

در نظر گرفته شده در این قانون است .در قانون اصالحی 

جدید برای رفع سوء اثر چک ، انسداد مبلغ چک در حساب 

، به یک سال تقلیل یافته است و  الزام استفاده از سامانه ها 

و سیستامتیک منودن فرآیندهای مرتبط با تشدید مجازات و 

محرومیت های ناظر بر صدور چک برگشتی توسط بانک ها 

تأکید شده و انسداد ) به میزان مبلغ چک ( کلیه حساب ها ، 

کارت ها و وجوهی که تحت هر عنوان ،صاحب حساب در کلیه 

شبکه بانکی و مؤسسات مالی از اهم این نوآوری قانون جدید 

می باشد ، و همچنین ثبت آنی اطالعات چک های برگشتی و 

رفع سوء اثر ، در سامانه های اطالعاتی مربوطه در بانک مرکزی 

جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتاملی، در نظر گرفته شده 

و به جهت استفاده از عنوان و مزیت  مرور زمان در رفع سوء 

اثر چک ،  انقضای مدت سه سال از برگشت شدن چک ، سبب 

رفع سوء اثر از آن خواهد شد  .در قانون اصالحی جدید اعتبار 

چک از زمان دریافت چک توسط متقاضی، سه سال تصویب  

و برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت وفق ماده )۱۴( قانون ، 

سوء اثر محسوب منی گردد .

الزام بانک مرکزی به تدارک زیرساخت ها پیرامون پیش بینی 

صدور چک موردی و چک الکرتونیکی و  تبادل اطالعات 

برخط و به روز بین سامانه های بانک مرکزی و قوه قضائیه 

در رابطه با اطالعات دعاوی چک و احکام قضایی صادره 

مربوط به اعسار یا ورشکستگی و  ضورت ثبت مالکیت 

دارنده چک در سامانه صیاد توسط به منظور بهره مندی از 

مزایای این سند تجاری از دیگر موارد اهم  این اصالحات و 

تغییرات است .

و بر اساس همین قانون موارد عدم امکان تأدیه وجه چک و 

صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط شبکه بانکی حسب 

درخواست دارنده چک ، به رشح ذیل در نظر گرفته شده 

است :

از اهم آن می توان به  تشخیص اختالف در مندرجات برگه 

چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نام برد و مورد 

دیگر اینکه موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه 

چک از محل سایر حساب های صادرکننده چک در هامن 

بانک ، کافی نباشد.

قلم خوردگی در منت چک ) در صورت فقدان ظهر نویسی 

در مورد تصحیح قلم خوردگی ( و همچنین اگر امضای 

مندرج در چک با منونه امضای معرفی شده توسط مشرتی 

یا وکیل / مناینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری تطابق 

نداشته باشد  از موارد عدم تأدیه وجه چک و صدور گواهی 

عدم پرداخت خواهد بود .

آنچه باید در نحوه صدور انتقال و وصول چک با توجه به قانون جدید 
 به قلم : سعید یکتایی)کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،مدرس بانک -حقوق (

نیست  پنهان  خدا  این از  در  فخیمه  دولت  پنهان،   چه  شام  از 
در  شویی  فنگ  با  و  است  افتاده  تند  دور  روی  آخر   روز  صد 
حال امتام کارهای روی زمین مانده است! از جمع آوری تحریم ها 
و بازگرداندن اعتبار به پول ملی و پاسپورت ایرانی و بهبود فضای 
کسب وکار گرفته تا حذف چهار صفر از پول ملی با پاکن، جلوگیری 

از جنگ و قحطی و تکمیل سامانه ملی امالک!
که  هستید  جریان  در  است.  مهم  خیلی  آخری  مورد  این  البته 
سال هاست قرار است یک سامانه برای اعالم اموال مسئوالن نظام 
می اندازد  گوش  پشت  کافی نت طرف حساب  ولی  شود  طراحی 
سوته  سه  مردم  اموال  ثبت  برای  اما  می کند.  فردا  و  امروز  و 
»سامانه ملی امالک« طراحی شد و اعالم شد در راستای لزوم درج 
اطالعات اقامت و مالکیت متامی اشخاص در سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور، هرکس امالکش را ثبت نکند، این امالک خانه خالی 
به حساب می آیند و هر زمان قصد خریدوفروش آن را داشته باشد 

باید مالیات خانه خالی را پرداخت کند! ) به نقل از جراید(
یارانه  دریافت  برای  ما  که  موقعی  آن  واال   ... فرمودید  مالحظه 
معیشتی ثبت نام کردیم دیدیم همۀ اطالعات ما از خانه و ماشین  

تا  است  دایره  روی  بانکی  مانده حساب های  و  حقوق  تا  گرفته 
جایی که پول آن پراید قراضه مان را که فروخته بودیم و در حساب 

مان گذاشته بودیم به حساب درآمد ماهانه ما ثبت شده بود و بنده 
با 5 میلیون تومان حقوق در ماه، یک خودرو و یک ملک 110 مرتی 
در زمره 17 درصد پولدار جامعه قرار گرفتم! حاال که موقع گرفنت 
مالیات از گردن کلفت ها و پولدارها شده، مردم عادی باید امالک 

شان را در سامانه ثبت کنند! بگذریم...
علی ای حال ازآنجاکه تعمیم امور ثواب در جامعه مورد وثوق است 
و در توسعه پایدار نقشی اساس دارند پیشنهاد می شود دوستان 
روی پلت فرم همین سایت، »سامانه ثبت گوشت و مرغ مرصفی 
ماهانه خانوارها« را نیز طراحی کنند تا خانواده های میزان گوشت 
و مرغ مرصفی خود در ماه را ثبت کنند و از عرضه گوشت و مرغ 
به خانوارهایی که بیشرت از دو سه وعده گوشت در ماه مرصف 

می کنند، جلوگیری شود!
با این شیوه هم بازار گوشت و مرغ کنرتل می شود و هم به تناسب 
بهداشت  وزارت  بچه های  و  بر  و  می شود  کمک  و  افراد  وزن 

دعاگوی طراح سامانه خواهند بود!
مورد  در  می توان  داد  جواب  خوب  شیوه  این  اگر  ضمن  در 
میوه جات، غالت، حبوبات، نان، لبنیات، پوشاک و سایر محصوالت 
را  آن ها  بی رویه  مرصف  جلوی  و  کرد  برنامه ریزی  نیز  کاالها  و 

گرفت. به هرحال صد روز زمان کمی نیست!

 به قلم : وحید حاج سعیدی )روزنامه نگار و طنز نویس (

بوشهر شهر مجالس و نقل ها و روایت های سینه به سینه است . 
شهر گفت وگوها و شب نشینی ها و خاطره گویی ها . شهری که 
با دریا، داستان مالحان و صیادان و  از یک سو  در هم جواری 
ورود  با  از سویی  و  دارد  در خود  دریایی  و سفرهای  غواصان 
مدرنیته،خاطرات و روایت های سینام و تئاتر و فوتبال و چاپخانه 
و روزنامه و به تبع آن ،حکایت ها و ماجرا و اتفاق های پیرامون 
این پدیده های نوین را . هم سابقه  استعامر و استعامرستیزی 
مختص به خود را از رس گذرانده و هم وقایع تاریخی مشرتک 
میهن از جمله انقالب و جنگ را . ثبت و ضبط خاطرات شفاهی 
استان  این  پهنه ی  در  گوناگون  اتفاقات  این  درگیر  که  مردمی 
ازاین جهت جذاب و جالب و به قطع ضوری و الزم  بوده اند 

به نظر می رسد  
 تاریخ شفاهی ،یکی از شیوه های پژوهش در تاریخ است که به 
رشح و شناسایی وقایع، رویدادها و حوادث تاریخی بر اساس 
آن  فعاالن  و  ناظران  شاهدان،  عملکرد  و  شنیده ها  دیده ها، 

ماجراها می پردازد .
تکنیکی در  به عنوان عرصه  و شیوه و  تاریخ شفاهی  امروزه    
تاریخ نگاری در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی 
جهان پذیرفته شده و منظری تازه در برابر مورخان و محققان 
گشوده است. تاریخ شفاهی تکنیک روش و شیوه ای ست که با 
استفاده از ابزاری چون ضبط صوت و دوربین فیلم برداری )صوت 
مصاحبه شونده  شنیده های  و  مشاهدات   ، (خاطرات  تصویر  و 
شیوه ی  این  در    . می  گردد  ضبط  و  ثبت  گفتاری  حالتی  به 
تاریخ نگاری  طی فرایند مصاحبه دو عامل مصاحبه کننده و راوی 
ارتباطی متقابل و نزدیک داشته و مصاحبه کننده به عنوان یک 
شنونده فعال نقش اساسی را در فرایند ثبت و ضبط واقعه و 

حادثه ی تاریخی  ایفا می کند. 
  تاریخ شفاهی مانند بسیاری از روش ها و گرایش های موجود 
در علوم انسانی، در تاریخ پیشینه دارد، اما به عنوان یک پدیده 
مستقل و تعریف شده، امری جدید است. بدیهی ست مورخان 
قدیم نیز برای نگارش تاریخ معارص خویش از برخی از منابع 
شفاهی استفاده می کرده اند اما عمر تاریخ شفاهی به عنوان یک 

شیوه ی نوین و مجزا به سال 1948 میالدی برمی گردد در این سال 
پرفسور »آلن نونیز« در جریان مطالعه  ی پاره ای اسناد تاریخی 
در دانشگاه کلمبیای آمریکا به فکر استفاده از ضبط صوت افتاد.

اما   ما   کشور  در  جدید،  روش  یک  به صورت  شفاهی  تاریخ   
در  هم  را  خاطره نویسی  اغامض  با  اگر   . ندارد  زیادی  قدمت 
شاه طهامسب«  »تذکره  کنیم   لحاظ  تاریخ نگاری  شیوه ی  این 
قدیمی ترین و  شاید از نخستین قدم ها باشد  در دوره قاجاریه 
هم خاطره نویسی در قالب سفرنامه و نیز خاطره نگاری شخصی 
گسرتش قابل مالحظه ای داشت. اما تاریخ شفاهی  با مختصات 
از  شد  ذکر  مقاله  این  ابتدای  در  به اختصار  که  ویژگی هایی  و 

سابقه ای نه چندان طوالنی در کشور ما برخوردار است  
در بوشهر در حوزه ی تاریخ شفاهی  کتاب هایی مفید و جالبی به 
چاپ رسیده است . در این چندساله ازآنچه این قلم در حوزه ی 
تاریخ شفاهی به آن ها برخورد کرده می  توان به کتاب های »سید 
قاسم یاحسینی« اشاره کرد. یاحسینی با کتاب » آتشی در مسیر 
نشیب   و  فراز  پر  زندگی  ،نرش رشوع، 1382،خاطرات   » زندگی 
شاعر بزرگ هم اقلیمی » منوچهر آتشی « را در قالب کتاب جامع 

و کاملی به عالقه مندان تاریخ و ادبیات عرضه منود . یاحسینی 
در مسیر ثبت تاریخ شفاهی قدم های دیگری نیز برداشته است 
. از جمله کتاب » وری وقت جنگه « ، نرش سوره مهر ،1390، 
در   . کاملی  اکرب  آقای  تحمیلی  جنگ  جانباز  شفاهی  خاطرات 
این کتاب یکی از جانبازان دفاع مقدس ،خاطرات خود از دوران 
کودکی و تحصیل در زادگاهش روستای دهقا ئد تا دوران انقالب 
و جنگ و مبباران شیمیایی عراق را مفصل و جذاب و با جزییات 

بیان می کند .
در  قطور  کتابی  نوشنت  درگیر  هم اکنون  یاحسینی  قاسم  سید 
خصوص تاریخ شفاهی انقالب اسالمی است که امیدواریم هرچه 

زودتر به بازار نرش عرضه مناید .
از دیگر کتب مربوط به تاریخ شفاهی می توان به کتاب هایی در 
خصوص تاریخ شفاهی بازار بوشهر اشاره کرد . نخستین کتاب 
این مجموعه با عنوان » تاریخ شفاهی بازار بوشهر ،خاطرات حاج 
غالمعلی نبوی« ، نرش پاتیزه ، در سال 97 منترش شد  . این کتاب 
در قالب مصاحبه و پرسش و پاسخ با راوی به عنوان پیشکسوت 
معامری بازار بوشهر ،  بازار قدیم و بازاریان قدیم و مراودات و 
معامالت و اتفاق های حول وحوش اقتصاد و بازار قدیم بوشهر را 

به خواننده ارائه می کند
جلد دوم این مجموعه  با عنوان  » تاریخ شفاهی بازار بوشهر 
 ،» بوشهر  اصناف  اتاق  و  صنفی  تشکل های  ایجاد  ،چگونگی 
پاتیزه در سال  ، توسط نرش  سیامک برازجانی،مصطفی گراشی 
تاریخ  ثبت  در  دیگر  قدمی  تا  بازار نرش عرضه شد  به  گذشته 

شفاهی این دیار برداشته شود . 
سخن به درازا کشید ، مخترص کنم .  ثبت اتفاقات و حوادث  
و رسگذشت های تاریخی این اقلیم پهنه ای وسیع برای فعالیت 
تاریخ نگاران جوان است  که در حوزه های مختلف باکسانی که 
خاطراتی از زمان های دور و نزدیک در سینه دارند به گفت وگو و 
مصاحبه بنشینند و آن اتفاق  های جذاب و نادر را برای آیندگان 
تا  گرفته  بوشهر  قدیمی  تاریخ محالت  از   . کنند  و ضبط  ثبت 

مالحی و دریانوردی و جنگ و نفت و فوتبال و انقالب و ... 
کدام یک از ما عالقه ندارد پای حرف قدیمی های مجلس گردانی 
بنشیند که خاطرات ناب این کهن دیار را در سینه ی فراخ خود 

دارند .

به قلم : الهام فضلی )دبیر رسویس بانوان نرشیه در یا کنار (

تاریخ شفاهی بوشهر، سوابق و ظرفیت ها
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