
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین : 

کرامت بخشی به زنان موجب 
تحکیم بنیان های خانواده 

و جامعه می شود

مدیریت شهری 
و سازمانهای 

مردم نهاد

جاذبه های 
گردشگری ورامین

 بر بوم نقاش 
ایرانگرد

ورامین َمأَمن 
گدایان پرشمار

بیستم جمادی الثانی به یمن زادروز 
زهرا  فاطمه  اسالم،  نمونه  بانوی 
است.  گرفته  نام  مادر  روز   ،) )س 
زندگی و سیره   حضرت زهرا )س( 
به قدری آموزنده و پاک است که هر 
چونان  را  او  جهان،  در  آزاده ای  زن 
قدیسه ای تحسین می کند, زنی که 
کبری،  خدیجه  دامن  از  تولدش 
همسر پیامبر گرامی اسالم )ص( و در 
کانون نخستین خانواده ی اسالمی با 
نغمه های آسمانی و تسبیح قدسیان 
همراه شد و شب میالدش را عرشیان 
به بانگ تکبیر و تسبیح جشن گرفتند 
و خداوند لقب )کوثر( به او عطا کرد.

ابتکار  به  گران قدر  بانوی  این  تولد 
امام  اسالمی،  جمهوری  بنیان گذار 
خمینی )ره( روز زن و روز مادر نام 
یا  زن  روز  باید  روزی  اگر  گرفت: 
و  واالتر  روزی  چه  باشد،  مادر  روز 
افتخارآمیزتر از روز والدت با سعادت 
که  زنی  است؛  )س(  زهرا  فاطمه 
چون  و  است  وحی  خاندان  افتخار 
عزیز  اسالم  تارک  بر  خورشیدی 

می درخشد.

ضرورت وحدت 
حوزه و دانشگاه

استاندار همدان:   

مقدمات صدور
 پروانه ساختمانی 

در یک ماه فراهم شود

خود نظارتی
مدیر درونی

وجدان یا هوش معنوی 
بکار  سمت  به  دنیا  امروزه 
از  رود که  می  افرادی  گیری 
در  که  باالیی  معنوی  هوش 
کالم  اخص  معنای  وبه  واقع 
مسئولیت پذیری است پیش  
می رود .در مهارتهای زندگی 
آگاهی  از خود  المللی پس  امروزه و کوچهای بین 
با مهارتی به اسم خود نظارتی یا خود ارزیابی آشنا 
بسیاری  ی  مفقوده  ی  حلقه  شاید  که  شویم  می 
از  مسئولیت گریزیها وآسیبهای مختلف اجتماعی 
خود  سطع  ای  جامعه  در  وهرچه  باشد  انسانی  و 
نظارتی افزایش پیداکند مسئولیت اجتماعی ،انسانی 
کوچهای  .در  کرد  خواهد  پیدا  افزایش  واخالقی 
بجای  ونوجوان   کودک  مهارتهای  الملل  بین 
مهارتهای سابق ده گانه با هفت مهارت خودآگاهی 
گذاری  ،هدف  دانش  ،مدیریت  ،خودارزیابی 
،مدیریت رفتار ،انتخاب مسئوالنه وخالقانه و روابط 
مهارتهای  در  .اما چرا  آشنا می شویم  فردی  بین 
دنیای امروز برای کودکان و جوانان  خودارزیابی 
جایگاه ویژه پیدا می کند و نقش پرورشی و خود 
چقدر  .هر  باشد  تواند  می  چیزی  چه  آن  ساختی 
از هوش  باشد  باالتری  نظارتی  خود  دارای  فردی 
معنوی و مسئولیت بیشتری نیز برخوردار خواهد 
بود در خود ارزیابی مسئله مهم تبیین رفتارها بر 
اساس یک ایدئولوژی است که انتخاب همیشگی 
فرد الزم است باشد نه اینکه یک مسئله را با یک 
ایدئولوژی و کار دیگر را براساس ایدئولوژی دیگری 
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درویشی فرماندار ورامین در  مراسم تکریم ومعارفه شهردار ورامین گفت :  

شهرداری ورامین
 در ایجاد زیرساخت های شهری تالش کند

3 3

صفحه3

 والدت حضرت زهرا )س(
 و روز مادر و زن مبارک باد

در نشست با اصحاب فرهنگ ، هنر و رسانه مطرح شد : 

فرهنگسرای ژولیده از مهمترین دغدغه هایی است که در نظر است 
به رفع مشکل آن بپردازیم

ورامین – آبرومند : دغدغه های نمایندگان جامعه فرهنگ ، هنر و رسانه عمومی است و بعنوان یک مطالبه باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. ورامین پتانسیل 
و استعدادهای بالقوه و بالفعل دارد و شرایط جهت بروز اندیشه ها میتواند نمایان گردد.

این منطقه دارای قابلیت های فراوانی میباشد و بنابر توصیفات مقام معظم رهبری باید درخشش از هنر متبلور گردد تا مردم طعم شیرین هنر ایرانی و اسالمی را 
بچشند و الزمه این امر حمایت در ابعاد مادی و معنوی از اصحاب فرهنگ و هنر است.برای انتقال مفاهیم راهی جز ابزار هنر نیست تا بتوان جلوه هایی از حقایق را 

ترویج نمود. بر اساس سند تحول و توسعه فرهنگی یک نقشه راهی وجود دارد که سهم ورامین بزرگ باید مشخص شود و میبایست تقویت گردد.
سهم وزارت فرهنگ و ارشاد در بودجه سال پیش رو ۵/۱ درصد است که بسیار ناچیز میباشد و در این عرصه از سوی متولیان میتواند بودجه ها تامین گردد.
باید از گروه های فرهنگی _ هنری ورامین حمایت ویژه شود و از ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده میتوان بخشی از نیازهای منطقه را برطرف نمود.

یکی از نکات قابل تامل ؛ عدم اختصاص سهم مالی ورامین از سوی متولیان شنیده شده که این امر باید جبران شود تا بتوان از تمامی انجمن ها و گروه های مختلف 
حمایت شود.امیدوارم با استفاده از منابع موجود مشکالت فعلی را برطرف نمود تا حضور مدیرکل در چنین روزی مثمرثمر باشد.

محمد خراسانی زاده در ادامه اظهار داشت:با توجه به آشنایی بنده با خانواده فرهنگ ، هنر و رسانه میتوان بر مشکالت واقف بود تا به بررسی کامل و جامع آن پرداخت.بودجه ای در اختیار نیست تا 
بتوان کمک کرد و نیازهای منطقه را برطرف نمود.نباید نگاهتان به اداره کل و وزارتخانه باشد بنابراین خودتان با همدلی و وفاق بر مشکالت فائق آیید.

تالش بر این است با تخصیص بودجه سفرهای ریاست جمهوری شرایط را برای بازسازی و بهسازی اماکن مهیا کرد.فرهنگسرای ژولیده از مهمترین دغدغه هایی است که در نظر است به رفع مشکل 
آن بپردازیم و باید به اهالی فرهنگ و هنر بازگردد.

برای این امر اهالی فرهنگ و هنر در کنار اصحاب رسانه ضمن حفظ حرمت ها به کمک آیند تا رفع مشکل نماییم. نمایندگان هنر باید حلقه واصله میان فرهنگ و حاکمیت باشید تا بر اساس ظرفیت 
های قانون اساسی مورد شرایط بهره وری مورد استفاده قرار گیرد.

محسن منصوری استاندار تهران:

فرمانداران طی شش ماه تا یک سال
                             به قول های خود عمل کنند

تهران – آبرومند : استاندار تهران گفت: با فرمانداران استان شرط کرده ام که با مردم مدارا کنند و  درب اتاق شان همواره به روی مردم شهرستان باز 
باشد.

محسن منصوری در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان پردیس اظهار داشت: مسئولیت فرمانداری به ویژه در سال های اخیر بسیار دشوار است به 
ویژه در شهرستان پردیس با افق جمعیتی پیش رو، پذیرش این مسئولیت با دشواری های دیگری نیز همراه است.

وی افزود: اینکه آیین معارفه در مسجد برگزار می شود به این سبب است که از فرمانداران جدید مطالبه گر حق مردم هستیم، چراکه عنوان فرمانداری 
در دولت مردمی عنوان سنگینی است و اساسا مردم هستند که باید امور را به دست بگیرند.

استاندار تهران عنوان کرد: توقع کار انقالبی در حوزه فرهنگی در شهرستان پردیس از فرماندار جدید داریم که با بهره گیری از ظرفیت گروه های جهادی، 
جبهه فرهنگی را هدایت کند.

منصوری سپس گفت: اساسا فرمانداران جدید خیلی وقتی برای خدمت ندارند چرا که در انتخاب فرمانداران عهد و شرط می بندیم که در شش ماه تا یک سال به قول های خود عمل کند.
وی با بیان اینکه با فرمانداران استان شرط کرده ام که با مردم مدارا کنند و  درب اتاق شان همواره به روی مردم شهرستان باز باشد، ادامه داد: فرماندار باید محور و مرکز همدلی بین مدیران 

دستگاه های اجرایی شهرستان باشد و اساسا توجه ویژه به مشکالت مردم باید اولویت فرمانداران دولت سیزدهم در استان تهران باشد.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری صدق و اخالص از مولفه های مکتب حاج قاسم است و این مکتب باید در گفتار و رفتار مسئولین جاری و ساری باشد و فرمانداران 

وعده ای ندهند که نمی توانند عملیاتی کنند.
منصوری تصریح کرد: مورد دوم اخالص فرمانداران است و خدا نکند که این پست ها نظیر استاندار، فرماندار و بخشدار بر شخصیت آدم مستولی شود و در این صورت کار برای خدا نیست.

با ما همراه باشید!خبری رد راه است ...
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رفته  باال  رفتاری  و  شخصی  واضطراب  تناقض  سطح  صورت  دراین  زیرا 
وفرد در تعیین هدف وچشم انداز زندگی دچار مشکل می شود اگر فرزندان 
یک جامعه شیوه ی  تببین و ایدئولوژی خود را بدانند در خود نظارتی یاد 
خواهند گرفت اخالقی زیستن هزینه دارد که باید آن را پرداخت کرد واز آن 

هم رضایت داشت چون انتخاب مسئوالنه ی تو بوده است .
فردی که به عنوان یک فرزند،مادر ،همسر یا کارمند و ...دارای خود نظارتی 
باشد دیگر نیازی به کنترل وبازرس  در جاها و کارهای مختلف ومتفاوت 
را نخواهد داشت زیرا او از مدیری درونی برخوردار است که نه تنها کارها 
را تسهیل بلکه به مواقع لزوم تذکرات خاص و مسئوالنه را خواهد داد و هر 
نقش واگذار شده را به نحو احسنت در پیشگاه وجدان خود اجرایی خواهد 
کرد .امروز در اخالق مسئولیتی و اجتماعی نیازی شدید در توجه به این امر 
حس می گردد وقابل لمس است که الزمه ی پیشرفت وپرورش جامعه ای 
مسئول ودلسوز باال بردن مهارت خود نظارتی در افراد است .وقتی خود 
نظارتی به عنوان یک مهارت پرورش یابد روند پیشرفت وموفقیت را در کلیه 
زمینه ها می توان مشاهده نمود زیرا فرد متعهد و مسئول نقش و فعایت 
پذیرفته شده ی خود می گردد و در درون مدیری دارد کاردان که پیش از 
هر ناظری حضور مستمر دارد ووقتی انجام  هرکارو مسئولیت واگذار شده 
را برای خود و تعهداتش بداند قصور و مسئولیت گریزی و آسیب بی معنا 

می شود .
فریبا مرادزاده دارای کوچینگ بین المللی مهارتهای زندگی

قهرمانی پاورلیفتینگ جهان
 در فدراسیون wrpf که باالترین 

سبک پاورلیفتینگ دنیا هست 
نصیب سعید نادری شد

دماوند – بوربوری ، خبر نگار آبرومند:  مصاحبه ی اختصاصی با سعید نادری 
انجام شده که از سمع و نظرتان می گذرد .

جناب آقای نادری ضمن معرفی خودتان ، از سوابق ورزشی و مدال های 
قهرمانی خود برای خوانندگان ما بگویید : سعید نادری هستم. از سال ۷۵ 
ورزش بدنسازی را شروع کردم. سال ۸۰ قهرمان پرورش اندام کشور شدم 
و از سال ۸۵ ورزش پارلیفتینگ را شروع کردم. و توانستم ده دوره قهرمان 
فدراسیون کشور شوم. و چندین بار رکورد کشور را هم جابجا کنم. سال های 
2۰۰۸ و 2۰۱۳ و 2۰۱۵ قهرمان آسیا شدم. و همچنین یک دوره  رکورد آسیا را 
هم جابجا کردم. سال 2۰۱۸ مدال نقره جهان را به دست آوردم. سال 2۰۱۹ 
مدال طالی جهان را در رشته پرس سینه به دست آوردم و رکورد جهان را هم 
جابجا کردم و عنوان اورالی مسابقات که عنوان بهترین پرسور جهان هست 
را از آن خودم بکنم. در سال 2۰2۱ مصادف با بیست و چهارم تا بیست و 
هشتم آذرماه ۱۴۰۰ بود توانستم در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ جهان در 
فدراسیون wrpf که باالترین سبک پاورلیفتینگ دنیا هست قویترین سطح 
هست در پاورلیفتینگ توانستم دو مدال نقره و دو مدال طال را بدست بیاورم 
و رکورد دنیا را دوباره جابجا کنم و همچینن عنوان بهترین پرسور جهان که 
همان اورالی هست را دوباره بدست بیاورم. جادارد اینجا از تمام کسانی که در 
طول این مسیر در طول این موفقیت به من کمک کردند باعث موفقیت من 
شدند خانواده دوستان عزیزم تشکر و قدردانی کنم. همچنین از استاد عزیزم 
دکتر محمدرضا خسروی عزیز که در مدت تمریناتم کمک خیلی شایانی را به 

من کرد تشکر و قدردانی کنم.

ورامین َمأَمن گدایان پرشمار
یکی از نشانه های مناطق توسعه یافته ، عدم وجود متکدیان در سطح 

شهر است.
 ، بی بضاعت  افراد  مشکل  رفع  و  ساماندهی  به جهت  و  اساس  این  بر 
 ، انتظامی  نیروی   ، قضا  دستگاه   ، از جمله شهرداری ها  امر  متولیان 
اداره بهزیستی و فرمانداری ها میتوانند نقش بسزایی ایفا کنند تا نمای 

شهر از رفتارهای هنجارشکن ، مخدوش نگردد.
حضور پرشمار متکدیان طی چند سال اخیر در مناطقی از استان تهران 
و به خصوص شهر ورامین ، باعث نارضایتی عمومی گردیده که بارها 
مورد تذکر شهروندان و به خصوص رسانه ها قرار گرفته ولی در پس آن 

هیچ عکس العملی مشاهده نشده است.
زشت شهری  منظر  ایجاد  بر  عالوه  رخدادی  چنین  داشت  اشاره  باید 
نصیب  را  جبران ناپذیری  آسیب های  و  غیرمنتظره  چالش های   ،
حتی  و  بسیار  هزینه های  با  نتوان  شاید  که  کرد  خواهد  خانواده ها 

تشکیل کارگروه های فرهنگی _ تربیتی به رفع آن پرداخت.
سوء   ، دانش  و  علم  از  دوری   ، تکدی گری  شدن  نهادینه  حال 
 ، مخدر  مواد  توزیع  به  آوردن  روی   ، جسمی  و  جنسی  استفاده های 
مصرف مواد افیونی و دهها اتفاق ناخوشایند دیگر  ، دور از انتظار برای 

کودکان نخواهد بود.
آن  بر   ، متخصصان  و  اجتماعی  فعاالن  که  تفاسیری  چنین  وجود  با 
شهرستان  مسووالن  توجهی  بی  شاهد  هم  باز  ولی  گذاشته اند  صحه 
افزایش  باعث  موضوع  که همین  مهمی هستیم  امر  به چنین  ورامین 
روزافزون و بی رویه تکدی گری در مناطق مختلف شده است.در همین 
و  متکدیان  َمأَمن  ورامین   ، یافت  درخواهیم  کنکاش  کمی  با  و  راستا 
حتی فراگیری آموزش کودکان گردیده تا چنین امر مهمی مصداقی بر 

بی اهمیتی مسووالن نسبت به فاجعه ای جبران ناپذیر باشد.
برای پی بردن به صحت و سقم این ادعا ، فقط کافی است در سطح 
به خصوص مسیرهای  و  راه ها  یا چهار  میادین  متوجه  را  نگاه ها  شهر 
منتهی به چراغ راهنما نمایید تا هجوم کودکان و متکدیان ؛ نگاهتان 

را به یک تصویر زشت و ناپسند خیره نماید!
به قلم: علیرضا_فرجی

ورامین زبرگ

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار پاکدشت :

ابالغ ۱۱۰ مصوبه در قالب استقرار ۱۵میز 
خدمت مسئوالن در مساجد شهرستان پاکدشت

پاکدشت – آبرومند : فرماندار پاکدشت با اعالم این خبرگفت: خدمتگزاری صادقانه 
و ارتباط نزدیک با مردم و تسهیل امورات و تسریع در ارائه خدمات از مهمترین 

وظایف مسئوالن است. 
مهدی یوسفی جمارانی افزود : لذا بر این اساس و با اطالع رسانی قبلی، روزهای چهارشنبه هر هفته به اتفاق 
مسئوالن ادارات و دستگاه های اجرایی در مساجد حضور یافته تا ضمن دیدار چهره به چهره، پاسخگوی 

مطالبات مردم شریف شهرستان بوده و در چارچوب قانون پاسخگو باشیم.
وی اظهار کرد: دیدارهای چهره به چهره مسئوالن و مدیران با مردم در قالب برنامه میز خدمت نماد عینی مردم 

ساالری و تکریم آنان است.
یوسفی جمارانی، خدمت خالصانه و متعهدانه به مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران را ادامه راه شهدا دانست 
و افزود: اگر مسئوالن در جایگاه خود به خوبی انجام وظیفه نمایند و گره از کار مردم باز کنند به طور قطع، 

رضایت خداوند متعال ،شهدا و مردم نیز جلب می شود.

صدور دستور  استاندار 
برای افزایش سهمیه کاالهای تنظیم بازار مطابق

 با جمعیت پیشوا
پیشوا – آبرومند : نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان پیشوا به ریاست ابراهیم تاجیک نوری فرماندار 
شهرستان پیشوا و با حضور کردستانی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری، بخشداران مرکزی و 

جلیل آباد و سایر اعضا برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیشوا، ابراهیم تاجیک نوری در نشست ستاد تنظیم بازار گفت: پیگیر افزایش سهمیه اقالم تنظیم بازار 
شهرستان بر اساس جمعیت واقعی منطقه هستیم و در این راستا نامه نگاری های الزم با استاندار محترم انجام و  ایشان نیز با نظر مساعد، 

دستور عملیاتی شدن این مهم را به سازمان های مرتبط صادر نموده اند. 
فرماندار شهرستان پیشوا اظهار کرد: سهمیه آرد نانوایی ها نیازمند بازنگری است و در همین راستا کمیته تخصیص آرد با حضور نمایندگان 

دستگاه های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف، بسیج و فرمانداری در هفته آینده برگزار خواهد شد. 
این مسئول در ادامه اظهار داشت:  نظارت کامل بر فعالیت نانوایی ها و سایر صنوف ضروری است و به منظور اجرای دقیق و کارشناسی این 

مهم و آشنایی با قوانین تعزیراتی، بازرسان تنظیم بازار دوره های آموزشی الزم را فرا بگیرند. 
فرماندار شهرستان پیشوا در پایان تصریح کرد:  الزم است از اکنون اقدام های الزم برای تامین میوه مورد نیاز شب عید شهرستان انجام شود

ادامه یادداشت روز

خرب ورزشی

گزارش
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بیست و هفتم آذرماه، یادآور عروج آیت الّله 
اندیشه وحدت  از پیشروان  مفتح، است که 
حوزه و دانشگاه بود. این شهید واالمقام در 
راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند تالش های 
بی وقفه ای انجام داد. به پاس فعالیت های 
چشمگیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت 
حوزه و دانشگاه لزوم ارتباط، همکاری و هم 
فکری این دو قشر اندیشمند و تاثیرگذار ، روز 
2۷ آذر که سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد 
مفتح نیز می باشد روز وحدت حوزه و دانشگاه 
رحمه  خمینی  امام  است.  شده  گذاری  نام 
الله درباره ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه 
در بیاناتی فرموده اند: امروز یکی از ضروری 
ترین تشکل ها بسیج دانشجو و طلبه است. 

طالب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها 
باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقالب 

و اسالم دفاع کنند. 
وحدت  درباره ضرورت  رهبری  معظم  مقام 
حوزه و دانشگاه این چنین فرموده اند : در 
نظام اسالمی، علم و دین پابه پا باید حرکت 
این.  یعنی  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  کند. 
وحدت حوزه و دانشگاه معنایش این نیست 
که حتما بایستی تخصص های حوزه ای در 
دانشگاه و تخصص های دانشگاهی در حوزه 
و  حوزه  اگر  ندارد.  لزومی  نه،  بشود  دنبال 
دانشگاه به هم وصل و خوش بین باشند و به 
هم کمک بکنند و با یکدیگر همکاری نمایند، 
دو شعبه از یک مؤّسسه علم و دین هستند. 

البته برای این کار باید برنامه ریزی و سازمان 
دهی بشود. يکي از راه هاي ايجاد وحدت ميان 
حوزه و دانشگاه اين است كه فضاي دوستي و 
محبت را ميان اين دو مركز گسترش دهيم . 
الزم است طبقات محترم روحاني ودانشگاهي 

با هم احترام متقابل داشته باشند.
عظیم  مرکز  دو  عنوان  به  دانشگاه  و  حوزه 
اهداف  پیشبرد  جهت  در  هر کدام  علمی، 
یکدیگر  به  خویش  اسالمی   - انسانی 
مجموعه،  دو  این  وحدت  با  و  نیازمندند 
می  تامین  دیگری  توسط  یک  هر  نیازهای 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  گردد. 
حاکمیت  مهم  مراجع  از  حوزه  و  دانشگاه 
امام  که  گونه ای  به  می شدند  محسوب 

دانشگاه  و  حوزه  نهاد  دو  از  خمینی)ره( 
یاد کردند  اسالمی  نظام  بال  دو  عنوان  به 
جمله  از  نهاد  دو  این  وحدت  پس  آن  از  و 
ضروری ترین و کلیدی ترین اهداف و توصیه 

های امام)ره( به شمار می رفت .
شاید نخستین مانع در راه وحدت حوزه و 
دانشگاه عدم وضوح و تبیین دقیق مفهوم 
رسد که  می  نظر  به  باشد.  نزد طرفین  آن 
این موضوع به صورت جدی بررسی نشده 
و در عوض، برخی نتایج علمی و احتمالی 
مورد  مختلف  های  زمینه  در  وحدت  این 
خوش  و  همدلی  نبوِد  است.  بوده  تأکید 
بینی متقابل نیز می تواند مانع دیگری در 
آید.  شمار  به  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  راه 

گیری  موِضع 
سخنان  و  ها 
نه  ستا و د غیر
از  برخی 

بینی  خوش  و  همدلی  تدریج  به  طرفین 
سازد.  می  و  ساخته  رنگ  کم  را  متقابل 
شناخت  عدم  وحدت،  موانع  از  دیگر  یکی 
دقیق از خصوصیات و توانایی های خود و 
طرف مقابل است. با ايجاد كرسي هاي هم 
انديشي در دانشگاه، مي توان كساني را كه 
با روحانيون روابط خوبي ندارند به اسالم 
و عقل  اسالم دين منطق  زيرا  جلب كرد. 
است و قابليت بسيارزيادي در زدودن جهل 

از اذهان بشريت دارد.

  خالقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در 
تمام ابعاد زندگي انسان مطرح است و عبارت 
از، تحوالت دامنه دار و جهشي در فکر و اندیشه 
انسان است. تورنس معتقد است که انسان 

برای بقا و تداوم حیات سازمان ها در آینده،
نیازمند بسط قدرت خالقیت در کودکان امروز 
است.بدین سبب، اغلب جوامع مدت هاست 
برای شناسایي کودکان و نوجوانان خالق و 
استفاده از شیوه های آموزشي خالق، به برنامه 
ریزی های جدی پرداخته اند مدرسه به عنوان 
یکی از اجزای مهم نظام آموزشی می تواند بر 
فرایند تفکر و مهارتهای ذهنی و شیو ه های 
یادگیری دانش آموزان تأثیر شگرف بگذارد تا 
به راحتی بتواند در جهت تفکر نو و انتقادی و 
کشف مجهوالت پیش برود و راه حل مناسبی 
برای مشکالت ارائه دهد بدین ترتیب مدرسه 
می تواند کانونی جهت یادگیری و پرورش افکار 

خالق باشد.
تفاوت خالقیت و نوآوری : ابیرز خالقیت و 
 : کند  می  تعریف  را چنین  تغییر  و  نوآوری 

خالقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در 
یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین 
ایده هاست و نیز بکار گیری توانایی های ذهنی 
برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. نو آوری 
عبارت است از عملی و کاربردی کردن افکار 
و اندیشه های نو ناشی از خالقیت به عبارت 
دیگر در خالقیت اطالعات بدست می آید و 
در نوآوری آن اطالعات به صورتهای گوناگون 

عرضه می شود.
ویژگی افراد خالق :  تورنس  در زمینه ویژگی 
های افراد خالق بیان می کند شخصیت هم می 
تواند خالقیت را آسان سازد و هم مانع آن شود 
ویژگی هایی از قبیل آمادگی برای خطر کردن 
؛ کنجکاوی و جستجوگری ؛ استقالل اندیشه 
؛ پشتکار و پایداری ؛ شهامت ؛ استقالل رای 
؛ خود آغاز گری ؛ ابتکار ؛ پرسشگری ؛ درباره 
موقعیتهای معما گونه و درگیر شدن با امور 
دشوار از جمله ویژگی های آسان ساز خالقیت 
شمرده اند  هر عملی که ما برای تشویق این 
در  را  انجام می دهیم شخص  رفتارها  گونه 

جهت خالقیت بیشتر سوق می دهد.
موانع خالقیت :در مقابل بعضی از ویژگی های 
نیز وجود دارد که مانع خالقیت  شخصیتی 
بیان  را  زیر  های  ویژگی  باره  این  در   . است 
می کند:  سلطه گری ؛ منفی بافی ؛ مقاومت 
؛  دیگران  از  انتقاد  ؛  از عیب جویی  ترس  ؛ 
سازشکاری ؛ تسلیم در برابر قدرت و کمرویی 
؛ ترس از انتقاد و شکست ؛ تمایل به همگونی 
و نیز عدم تمرکز ذهنی از مهمترین موانع فردی 

خالقیت به شمار می روند.
مشکالتی که معموال مدارس در رشد خالقیت 

ایجاد می کنند می توانند موارد زیر باشد  :
۱. عدم تفکر در مسایل و امور مختلف فردی 
و اجتماعی. 2. رواج فرهنگ سکوت در مقابل 
اظهار نظرهای معلم۳. تکیه بر محفوظات. 4. 
تاکید بر تفکر تقلیدی و قالبی در علم یادگیری. 
5. انتقال معلومات. 6. روش منفصل به جای 
روش فعال. ۷. تکیه بر اصل قطعیت. ۸.  تکیه 
بر سطوح اول و دوم حیطه شناختی. ۹. توجه 
کمتر به مشاهده و آزمایش. ۱۰.  عدم توجه به 

روش حل مساله. ۱۱. معلم مداری. ۱2. توجه 
کمتر به تفاوت های فردی. ۱۳. تجهیز کمتر 
منابع و امکانات برای شکوفایی استعدادها. 
۱4.  عدم اعمال مدیریت مناسب برای ایجاد 

جو مناسب خالقیت و نوآوری .
رشد  های  مولفه  برای  موثر   راهبردهای 

خالقیت در نظام آموزش و پرورش  
خالق در مراکز تربیت معلم-۱-راه اندازی 
های  مهارت  به  مربوط  آموزشي  های  دوره 

خالقیت و شیوه های آموزش 
2- آموزش و ترویج شیوه های صحیح برقراری 
رابطه عاطفي و ایجاد اعتماد متقابل میان معلم 
و دانش آموز۳-آموزش شیوه های یادگیری 
فعال، دوسویه و مشارکت جو به معلمان4--به 
کارگیری هر چه بیشتر شاخص های مربوط به 
انگیزه و عالقه به شغل معلمي در نظام گزینش 
معلمان.5-ترویج روحیه نوآوری و خطرپذیری 
و عدم ترس از طرد اجتماعي و شکست در 
های  ارزیابي  آموزان6-طراحي  دانش  بین 
آموزشي بر مبنای حل مساله خالق و سنجش 

قیت  خال
و  آموز  دانش 
محفوظات  نه 
صرف.۷-توجه 

به اصول علمي مخاطب شناسي و نیازسنجي 
در طراحي محتواهای درسي.۸- رعایت هر 
چه بیشتر عدالت در توزیع و بهره برداری از 

امکانات و فضاهای آموزشي.
به نظر می رسد برای رسیدن به جامعه ای 
خالق و مبتکر و نوآور نیاز داریم تا روش های 
پرورش خالقیت را در فرزندان و دانش آموزان 
اثر  در  که جامعه  زمانی  بنابراین  بشناسیم. 
پیشرفت علمی و فنی دچار تحول می شود 
، آموزش و پرورش که هدفش پاسخگویی به 
نیازهای اجتماعی اخالقی و انتقادی جامعه 
است باید متناسب با تحوالت، تغییر را پذیرد 
دنبال  به  و  شود  سازگار  جدید  شرایط  با  و 
افزایش شکوفایی خالقیت در جامعه هدفش 

باشد.

   در ادامه طرحواره شماره قبل ، میخواهیم 
انواع تله هایی که ممکن است در هر فرد بروز 
کند بیان کنیم که اولین طرحواره، طرحواره 

رهاشدگی است:
لحظه  هر  باشد  این طرحواره  گرفتار  فرد  اگر 
احساس می کند افرادی را که دوستشان دارد 
او را ترک می کنند و در نهایت به تنهایی و بی 
کند  می  احساس  می شود.مدام  دچار  پناهی 
می  دست  از  مرگ  دلیل  به  را  خود  نزدیکان 
دهد یا تنها می ماند.ترس او از تنهایی است.

می ترسد که افراد مورد عالقه اش،فرد دیگری 
را به او ترجیح بدهند.به دلیل همین باور به 
افراد نزدیک خود به گونه ای افراطی وابسته می 
شود.طنز تلخ این طرحواره این است که چون 
رفتارهای حاکی  با  را ترک کنند  او  ترسد  می 
او  از  بیمارگونه،کاری می کند که  وابستگی  از 
دوری کنند.اگر فرد در دام این طرحواره افتاده 
باشد،ممکن است جدایی های معمولی و عادی 
زندگی نیز او را آشفته و عصبانی کند.دو نوع 
رهاشدگی وجود دارد که هر کدام از آنها به دلیل 
شرایط خاصی در دوران کودکی شکل می گیرند 
:۱-رها شدگی مبتنی بر وابستگی2-رهاشدگی 

مبتنی بر بی ثباتی یا فقدان
چرا طرحواره رهاشدگی در من شکل گرفته است 

.دالیل: 
ممکن است فرد زمینه بیولوژیکی برای اضطراب 
جدایی داشته باشد که در این صورت تحمل 
تنهایی برای او سخت و طاقت فرسا می شود.

در سن کودکی،یکی از والدین فرد دار فانی را 

وداع گفته یا برای همیشه او را ترک کرده است.
بیمارستان  در  فرد،مادرش  کودکی  سن  در 
بستری بوده یا برای مدت زمان زیادی از او دور 

بوده است.
یا  بزرگ شده  پرستار  یا  دایه  تحت سرپرستی 
یا  روزی  شبانه  موسسات  به  نوزادی  سن  در 
مراکز نگهداری اطفال سپرده شده است.مادر 
او،فردی بی ثبات و دمدمی مزاج بوده است.

یا اینکه افسرده،عصبانی و میگسار بوده است.یا 
به نحوی مدام در معرض بی توجهی و غفلت او 
قرار گرفته است.در سن کودکی،والدین او از هم 
جدا شدند یا آتش جنگ بین آنها چنان باال می 
گرفت که نگران بوده مبادا بنیان خانواده اش 
از هم بپاشد.فرد پس از یک دوره جلب توجه 
والدین،بطور اساسی مورد غفلت و بی توجهی 
آنها قرار گرفته.ممکن است به دلیل تولد برادر 
یا خواهر یا ازدواج مجدد یکی از والدین،توجه 

والدین را از دست داده است.
افراد خانواده اش سخت به یکدیگر وابسته بوده 
اند و نگذاشته اند آب در دلش تکان بخورد.به 
دلیل حمایت افراطی خانواده هیچ گاه در دوران 
کودکی یاد نگرفته است که با مشکالت خاص در 

دوران کودکی دست و پنجه نرم کند.
انتخاب  را  مشخص  رابطه ای  ما  برای  تله ها 
می کنند.تا به حال این فکر کرده اید چرا همیشه 
انتخاب  عاشقانه  ارتباط  برای  را  ناسالم  افراد 
می کنید؟! از خودتان تعجب می کنید که چرا 
را  آنها  می شوید که  خاصی  افراد  جذب  شما 
نمی خواهید!؟ اما برای اینکه این زنجیره روابط 

غلط تکراری را قطع کنید باید از دالیل پشت 
این روابط آگاه شوید.  اما اگر فکر کنید این افراد 
تصادفی و شانسی در مسیر شما قرار گرفته اند 
و خودتان هیچ نقشی نداشته اید یا از بخت بد 
شماست و اینها سرنوشت اجتناب ناپذیر شما 
هستند؛ هیچ وقت نمی توانید به دالیل واقعی 
رویدادها  شرایط،  علت  به  کودکی  برسید .در 
مجموعه  داشته اید؛  والدین  از  که  تاثیراتی  و 
باورهایی نسبت به خودتان، زندگی و دیگران 
در شما به وجود آمده است و در واقع از همان  
کودکی توسط تصمیم ها و قضاوتهایی که به شما 
انتقال داده اند؛ برای دوران بزرگسالی، برنامه 
ریزی احساسی شده اید! مثل یک کامپیوتری 
برنامه ریزی  این  است.  شده  برنامه ریزی  که 
از  ناشی  هست؛  هم  ناخودآگاه  که  احساسی 
تله هایی  هست که از کودکی در آنها افتاده اید! 
و  بی اعتمادی  تله هایی مثل رهاشدگی،  مثال 
بدرفتاری، وابستگی، نقص و شرم، محرومیت 
هیجانی.این تله ها توسط باورهایی که در آنها 
وجود دارند به شما می گویند جذب چه کسی 
با چه مشخصاتی شوید و از چه کسی اجتناب 
کنید! مثال اگر عشق و توجه الزم را از سمت 
پدر یا مادر نگرفته اید احتماال به کسی عالقمند 
شما  به  توجهی  و  عشق  هم   او  می شوید که 
نداشته باشد و باعث شود احساس کنید باید 
با زحمت زیادی این عشق را بگیرید. اما برای 
اینکه از این برنامه ریزی احساسی آگاه شوید 
تمرین زیر را انجام  دهید و در تکرار آن مداومت 
داشته باشید.جاذبه طرحواره ای چیست؟جاذبه 

طرحواره ای به این معنا است که کسانی که 
مبتال به یک طرحواره هستند جذب چه کسانی 
می شوند .معمواًل افراد جذب کسانی میشوند 
که طرحواره هایشان تایید شود , مثاًل کسانی 
که طرحواره رها شدگی دارند جذب کسانی می 
شوند که آنها را رها کنند.به عنوان مثال شاید با 
دخترانی مواجه شده باشید که مجذوب مردان 
بی قید و بند می شوند و آنها را جذاب تر می 
یابند و حتی کسانی را که متعهد و پایبند به 

اصول هستند را کسل کننده می دانند.
ربائی  آشغال  اصطالح«  به  که  وضعیت  این 
»نامیده می شود موجب می شود که فرد در پی 
عشق شکست بخورد و دچار ناکامی و افسردگی 
شود و این چرخه با ورود یک عشق جدید با 
همان خصوصیت »رهاشدگی » فرد بعدی تکرار 

خواهد شد.
جفری یانگ این چرخه را »چرخه رها شدگی 
تله  در  که  افرادی  عاطفی  .روابط  نامد  می   «

)رهاشدگی (
هستند درست شبیه ترن هوایی است،  پر از 
قهر و آشتی های نمایشی. به عبارت دیگر آنها 
همان هایی هستند که با سر باال می روند و با 
سر هم پایین می آیند! دلیل شکل گیری این 
الگو این است که این افراد تمایل زیادی به »ایده 
آل سازی« شریک عاطفی خود دارند، آنها در 
ابتدای آشنایی تصور می کنند که با بهترین زن 
یا مرد دنیا آشنا شده اند و روی ابرها راه می روند 
ولی دیر یا زود با دیدن کوچکترین نقصی، طرف 
مقابل از چشمشان می افتد و از  او  فاصله می  

گیرند. 
خیلی  پس 
عجیب  هم 
مدام  که  نیست 

احساس می کنند رهاشده اند و رنج می کشند.
راهکار درمان این  است  که  تمرین  کنند به  
جای سیاه  و سفید  دیدن انسان ها،  آنها را  
از نقاط  بینانه یعنی مجموعه ای   بطور واقع 
و  تله »طرد  ببینند.اگر  نقاط ضعف  و  قوت  
رها شدگی« دارید مراقب تاثیر آن بر روابط با 

دوستان هم باشید. 
اگر سخت در دام تلٔه زندگی رهاشدگی افتاده 
باشید، احتمااًل رابطه با دوستان نیز مثل روابط 
صمیمی، از این تله، بی نصیب نخواهند ماند. 
همان مشکالتی را که در روابط عاشقانه تجربه 
می کنید، در روابط دوستانه نیز تجربه خواهید 
کرد، البته با شدت کمتر. اعتقاد راسخ دارید که 
دوستی ها و وفای دوستان، سخت ناپایدار و بی 
ثبات هستند. نمی توانید به روابط دوستانه و 
پایداری انها اعتماد کنید. دوستان زیادی دارید 
بیشتر  با شما چند صباحی  که دوستی شان 
طول نمیکشد. شما در قبال هر عاملی که باعث 
فعال سازی تلٔه زندگی رهاشدگی شود )مثل جرو 
بحث با دوستان، جواب تلفن ندادن، دیر سر 
قرار امدن، بد قولی، اختالف نظر، دوست یابی 
دوستان تان(، واکنشی عاطفی شدید نشان می 

دهید.
ادامه طرحواره در شماره  بعدی...

ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه

نظام آموزشی و پرورش خالقیت

»خواهش می کنم مرا تنها نگذار« طرحواره رها شدگی

دکتر محمد بیدگلی
مدرس دانشگاه 
کارشناس مسائل ایران

دکتر شهره عرب شیرازی 
مدرس دانشگاه

معصومه بزرگ زاده
روانشناس
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شهردار ورامین معرفی شد

ورامین – آبرومند : مراسم معارفه علیرضا مؤمنی شهردار جدید 
و  بزرگ  ورامین  های  شهرستان  مسؤولین  باحضور  ورامین 
مسؤولین استانی در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار 

شد.. 
محمد وصالپور رئیس شورای شهر ورامین در این مراسم اظهار 
کرد: پس از طرح ها و برنامه هایی که از سوی کاندیدای شورای 
ورامین،  انتخاب شهردار  از دوبار  آخر پس  در   ، ارائه شد  شهر 
علیرضا مؤمنی با رای اعضای شورای شهر انتخاب شد که دیدیم 
با فراز و نشیب های فراوان و با پافشاری که بر انتخاب خودمان 
در شورای شهر داشتیم حکم شهردار ورامین از سوی وزیر کشور 

صادر و امضا شد..
وی ادامه داد: در بالتکلیفی انتخاب شهردار ورامین یکصد روز 
کاری تعیین ردیف بودجه هدر و سوخت رفت که مسببان آن در 

قیامت باید پاسخگو باشند.
سرپرستی  دوران  زمان  در  افزود:  ورامین  شهر  شورای  رئیس 
شهرداری ورامین اتفاقات خوبی توسط آقای داودی افتاد که اگر 
ایشان شهردار هم بود نمی توانست چنین اتفاقاتی را رقم بزند 

که این بسی جای تقدیر دارد.
وصالپور تصریح کرد: اگر قرار است ما مرکز استان باشیم باید زیر 
ساخت های یک استان را فراهم کنیم و اگر دوستان بنیاد علوی 
زمینی را در اختیار ما قرار دهند آمادگی ساخت مجتمع ادارات 

کل را در ورامین داریم.

درویشی فرماندار ورامین در  مراسم تکریم 
ومعارفه شهردار ورامین گفت :  

ایجاد  در  ورامین  شهرداری 
زیرساخت های شهری تالش کند 
ورامین – آبرومند : فرماندار ورامین گفت : یکی از مجموعه ها که 
میتواند در پیشرفت شهرها کمک کند شهرداری هاست ، شهرداری 
طبق قانون در ایجاد موضوعات زیر بنایی و توسعه ای نقش بسزایی 

دارد 
مراسم تکریم و معارفه شهردار جدید شهر ورامین با حضور مجید 
درویشی سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین و مهندس گورابی مدیر 
کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران برگزار شد . در این مراسم 
از زحمات مهندس حسین دهقان تقدیر و مهندس علیرضا مومنی به 

عنوان شهردار جدید شهر ورامین معارفه شد. .
در این مراسم مجید درویشی فرماندار ورامین اظهار کرد : خط مشی 
دولت سیزدهم بر این اساس است که پروژه ها و فعالیتهای روی زمین 
مانده با سرعت باال و همدلی ، یکدلی ، هماهنگی و همکاری همه نهاد 

ها حل شود و مرتفع شود
وی افزود : یکی از مجموعه ها که میتواند در پیشرفت کمک کند 
شهرداری هاست ،شهرداری طبق قانون در ایجاد موضوعات زیر بنایی 

و توسعه ای نقش بسزایی دارد.
حل مشکل زمین های فرهنگیان با همین روحیه و با کمک همه ی 

مسئوالن در کمتر از ۳۰ روز انجام گرفت .
درویشی با اشاره به نگاه ویژه به توسعه زیر ساخت و زیر بنایی شهر گفت 
:باید عقب ماندگی های در زیر ساخت ها با سرعت باال طراحی و اجرا 
و جبران بشود تا هر چه زودتر به مردم ورامین خدمت رسانی بیشتری 

ارائه شود.
فرماندار ورامین افزود : با منابع موجود نمیشود عقب ماندگی ها را 
جبران کرد باید با طراحی و برنامه ریزی و آماده سازی شرایط  جذب 

سرمایه گذار باعث جبران  و توسعه خدمات شویم. .
 درویشی در پایان ضمن تقدیر از زحمات مهندس دهقان شهردار سابق 
ورامین گفت :مهندس مومنی جوان ، بومی ، دارای تجربه و تخصص 

در حوزه مدیریت شهری است. 
در این مراسم که گورابی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری 
تهران حضور داشت اظهار کرد : ورامین یکی از شهر های دارای قدمت 
و مدنیت شهری باال در استان تهران می باشد که باید در مدیریت شهری 

نگاه توسعه ای پایدار داشته باشیم. 

حس من 
آرزو کن که اتفاقی زیبا رخ دهد

باران ببارد
شکوفه باشد
شادی باشد

شکالتهای رنگی باشد
مهربانی باشد

خدا را دوست دارم
خدایا شاد شو به خاطر ما

خدایا به بنده ات بناز
چون که من آزاری ندارم

حقی نخوردم ، دلی نشکستم
مالی نبردم، زوری نگفتم
خدایا من که کاری نکردم

شعر از لیال عطایی پیرکوهی

اخبار

شعر
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سال سوم - شامره 31 رفهنگی و اجتماعی

استاندار همدان:   
مقدمات صدور پروانه ساختمانی 

در یک ماه فراهم شود
 همدان – آبرومند : جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان همدان که با حضور دکتر 
علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان، دکتر محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، دکتر توسلی نماینده مردم شهرستان های 

بهار و کبودرآهنگ، مدیران استانی و شهرستانی به صورت ویدئو کنفرانس با فرمانداران سراسر استان در سالن شهدای 
استانداری تشکیل شد.

استاندار همدان در این جلسه، گفت: در استان باز آفرینی پایدار و با ثباتی، در دستور  کار قرار گرفته است. در ستاد 
بازآفرینی شهری استان همدان، دو موضوع مهم یعنی بازسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی، مورد 
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی، باز سازی 

آن ها در ستاد بازآفرینی شهری مورد بررسی قرار می گیرند.
قاسمی فرزاد در ادامه افزود: برای حل موضوع باز آفرینی شهری در استان، دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی استان 

باید مشارکت رسمی و جدی داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین : 

کرامت بخشی به زنان موجب تحکیم بنیان های 
خانواده و جامعه می شود

قزوین – آبرومند : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین در آستانه فرارسیدن میالد 
حضرت زهرا سالم الله علیها با تبریک این روز گفت: جایگاه زنان در جامعه کنونی به عنوان 

محور اصلی تربیت می بایست بیش از پیش تقویت گردد. 
محمدحسین اسماعیلی اظهار کرد: سیره عملی حضرت زهرا سالم الله علیها باید به عنوان یک مکتب تربیتی و الگو محور تبیین 

و در اختیار دختران و بانوان این سرزمین قرار گیرد.
 وی گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال جاری اعیاد فراوانی در تقویم رسمی کشور آمده، می طلبد تا از فرصت های پیش آمده 
همچون میالد حضرت زهرا سالم الله علیها، میالد امام علی علیه السالم، دهه مبارک فجر و اعیاد شعبانیه، در جهت تزریق 
نشاط و شادابی به بطن جامعه تالش کرد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین بدین منظور برنامه هایی طراحی کرده که 

به مرور اجرایی خواهند شد.
 اسماعیلی افزود: کشور 2 سال است که همراه با کرونا درگیر رخوت و مشکالت روحی و روانی حاصل از آن است و جا دارد 

فضای حال حاضر و پیش رو را به فضایی شاداب و امیدبخش بدل کنیم

) قسمت اول ( 
اولین مسافرت کوتاه را  با همسر و فرزندم 
به دژ تاریخی وارنای چهار گوش شروع می 
گرمای  اندازه  به  نه  اما  تابستان  کنم. ظهر 
تیرماه بلکه در شهریور ماه )سنبله( سفر به 
قابل  را  آباد عباسی  تاریخی عسگر  روستای 
تحمل می کند. مردم سختکوش ساکن این 
دارند.  کویر  بردباری  از  نشانی  خود  روستا 
زندگی در کویر برای اهالی بومی آن ، صبر 
روحیه  با   ، و خشکی هوا  در گرما  و تالش 
سخت و محکم مردم ، زندگی را به جلو می 
برد . مردم ساکن عسگر آباد در جوار وارنای 
چهارگوش به زندگی کشاورزی و دامپروری 
به نشان کویری بودنشان از دیار استان یزد 
اند.  شده  روستا  این  به  رهگذران  پذیرای 
که  سبزیجات  کاشت  با  سبز  سر  روستایی 
به نشانه زندگی و تازگی حیات ، قدمت آن 
ای  قلعه  در  زندگی  به  بودن  روستا  از  بیش 
بخش  گرما  پیش  هزار سال  در سه  نظامی 
بوده  پیشدادی  پادشاهان  از  فریدون  تولد 
آبتین یکی از شخصیت  است. فریدون پسر 
که   ، باشد  می  شاهنامه  ای  اسطوره  های 

او  وصف  در  بزرگ  فردوسی  طوس  حکیم 
می سراید :  خجسته فریدون ز مادر بزاد / 
جهان را یکی دیگر آمد نهاد / ببالید بر سان 
شاهنشهی  فر  زو  تافت  همی   / سهی  سرو 
/ جهانجوی با فر جمشید بود / به کردار 

تابنده خورشید بود
شاید  که  ای  دهکده  در  آبتین  و  فرانک 
همین وارنای کهن باشد زندگی می کردند.

کارگزاران حکومتی ضحاک  به دست  آبتین 
بنا به دالیل نامعلومی به بند کشیده شد و 
دوش  بر  مارهای  خوراک  مغزش  پایان  در 
افکنده ضحاک شد. فرانک مادر فریدون از 
، در سه سالگی  غم کشته شدن همسرش 
با  مرد  نزد  کوه  البرز  به  را  او   ، خود  فرزند 
ایمانی می برد و سرپرستی فریدون را به او 
می سپارد. مادر فریدون معیشت زندگی خود 
را تنها با پرورش و نگهداری از حیوانی که در 
بیان شاهنامه » گاوی پر مایه « است ، به 
روزگار با سختی می گذراند. ضحاک پس از 
آگاهی از محل اختفای فریدون ، گاو  توسط 
ضحاک کشته می شود . آن هم تنها معمر 
معیشت  جهت  فریدون  مادر  زندگی  درآمد 

بود.فریدون در عنفوان جوانی وقتی شانزده 
از  و  آید  پایین می  البرز کوه  از  سال داشت 

مادر پیشینه و تبار خود را می پرسد : 
بگو مر مرا تا که بودم پدر / کیم من ز تخم 
کدامین گوهر / چه گویم کیم بر سر انجمن 
بدو  فرانک   / بزن  داستانم  دانشی  یکی   /
گفت کای نامجوی / بگویم ترا هر چه گفتی 
زمین /  ایران  مرز  تو بشناس کز  بگوی / 
یکی مرد بد نام او آبتین / ز تخم کیان بود و 
بیدار بود  / خردمند و گرد و بی آزار بود / 
ز طهمورث گرد بودش نژاد / پدر بر پدر بر 
همی داشت یاد / پدر بد ترا و مرا نیک شوی 
/ نبد روز روشن مرا جز بدوی / چنان بد 
که ضحاک جادو پرست / از ایران به جان 

تو یازید دست 
فرانک به فریدون می گوید پدرت آبتین بود 
و تبارش به نژاد کیان و طهمورث می رسید. 
آبتین پدرت مردی خردمند و پهلوان و بی 
خانواده  و  پدرت  . ضحاک دشمن  بود  آزار 
اش بود که ما برای نگهداری از تو در برابر 
گزند ضحاک روزهای سختی را سپری کردیم 
اما ضحاک پدرت را یافت و او را کشت مغز 

پدرت را خوراک دو ماری کرد که بر کتفش 
جوانان  مغز  غذایشان  و  بودند  آمده  بیرون 
بود. داستان زندگی فریدون در شاهنامه در 
در   پایداری  و  مقاومت   ، اسطوره   ، تراژدی 
کاوه  است.  استوار  حیات  و  زندگی  به  امید 
ای  اسطوره  های  شخصیت  دیگر  از  آهنگر 
شاهنامه فردوسی است که با فریدون شورش 
بر علیه ظلم و ستم ضحاک را شکل میدهد و 
فریدون را به انتقام از ضحاک تشویق می کند 
. فریدون چرم پاره آهنگری کاوه را با پرنیان 
، زر و گوهر می آراید و به عنوان پرچم آزادگی 
کاویانی  درفش  را  آن  آزادی  راه  مبارزان  و 
برادران  دستور  به  وران  پیشه  نهد.  می  نام 
فریدون ، گرزی گاو سر بر سر آن گرز برای او 
می سازند و سروش راز باطل شدن جادوی 
ضحاک را به فریدون می آموزد . فریدون با 
قدرت و شجاعت به نشانه کین خواهی خون 
پدر از ضحاک به کاخ او در اورشلیم حمله 
می برد.فریدون با جنگ و گریز پیروزمندانه 
ضحاک  شبستان  از  و  شود  می  کاخ  وارد 
شهرنواز و ارنواز دختران جمشید را به همراه 
دیگر زندانیان آزاد می کند . اما نبرد نهایی 

داستان  این 
صحنه  در 
یی  و ر یا و ر
با  فریدون 

بر  سر  گاو  گرز  با  فریدون  است.  ضحاک 
)پیک  سروش  ولی   کوبد  می  ضحاک  سر 
ایزدی( او را از کشتن ضحاک باز میدارد و 
فریدون از کشتن ضحاک منصرف می شود 
 ، است  شیر  پوست  از  که  چرمی  بند  با  و 
را  او  و  بندد  می  را  ضحاک  پای  و  دست 
درون غاری در قله دماوند زندانی می کند 
کوه  به   / نوند  جون  را  ضحاک  بیاورد   :
دماوند کردش ببند / به کوه اندرون تنگ 
جایش گزید / نگه کرد غاری بنش ناپدید 
/ بیاورد مسمارهای گران / به جایی که 
مغزش نبود اندران / فرو بست دستش بر 
آن کوه باز / بدان تا بماند به سختی دراز 
آویخته / وزو خون  بران گونه  / ببستش 
دل بر زمین ریخته / ازو نام ضحاک چون 
خاک شد / جهان از بد او همه پاک شد / 
گسسته شد از خویش و پیوند او / بمانده 

بدان گونه در بند او

شبکه های مشارکتی بعنوان نهادهای واسط 
با  دولتی،  نهادهای  و  اجتماعی  عامالن  بین 
حرکت جامعه از ساختارهای سنتی به مدرن و 
با از میان رفتن مشارکتهای سنتی و نیز پیچیده 
پیدا  بیشتری  اهمیت  اجتماعی  زندگی  شدن 

کرده اند.
مسائل  پیچیدگی  و  گستردگی  بدلیل  امروزه 
شهرها،   افزون  روز  توسعه  رشد  و  شهری 
مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل 
نموده است. از این روی شهرداریها و نهادهای 
عمومی برای بهبود شرایط محله های شهری 
در تالش اند تا با استفاده از روشهای مختلف،  
مشارکت مردمی را افزایش دهند و بوسیله این 
مشارکت زمینه ساز دستیابی به اهداف مطلوب 
جوامع محلی بوسیله خود آنها شوند. در این 
بین ؛ یکی از راههای تقویت مشارکت مردمی،  
باشد.  می  غیردولتی  سازمانهای  گسترش 
سازمانهایی که اساسًا در اروپا و کشورهای در 
حال توسعه با اصطالح NGO شناخته شده 
و در ایران سازمانهای مردم نهاد یا به اختصار 

سمن ها خوانده می شوند.
هرچند تشکل های غیردولتی بطور سنتی و از 
دیرباز در تمامی جوامع وجود داشتند و فعالیت 

های مختلفی را عهده دار بودند با این وجود، 
این گروهها از انسجام الزم برخوردار نبودند و 
نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری هایی 
که از سوی حکومت ها اعمال می شد نداشته 
اند. ولی در سه دهه اخیر مفهوم سازمان های 
امروزه  که  نوینی  شکل  به  غیردولتی)سمن( 
مدنظر است بوجود آمده و فعالیت های آنها 
گسترش  یافته  توسعه  جوامع  در  بخصوص 
اقصی  به  و  را درنوردید  و مرزهای ملی  یافت 
نقاط جهان کشیده شد و جوامع دیگر را تحت 
تأثیر قرار داد و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و 
فرهنگی و بعضًا عمرانی نیز بر عهده سازمانهای 

غیردولتی قرار گرفت.
با توجه به نقش سازمان های غیردولتی  لذا 
در افزایش مشارکت عمومی در جامعه شهری 
مطرح  سوال  این  آن،  ضرورت  و  اهمیت  و 
می شود که این سازمان ها چگونه می توانند 
بر مدیریت شهری اثرگذار باشند؟ پاسخ آن را 
باید در کارکرد مدیریت شهری و نحوه مشارکت 
پذیری مردم در فعالیت های شهری دانست 
مسائل  شهرها،  توسعه  با  امروزه  بطوریکه 
بسیاری در آنها وجود دارد که برای حل آنها و 
پاسخ به درخواست های موجود در عرصه های 

زندگی جمعی، وجود مدیریت شهری ضروری 
مسائل  در  خصوص  به  موضوع  این  و  است 
خدماتی و عمرانی جنبه ویژه پیدا میکند. لذا در 
اموری مانند تأمین بهداشت و نظافت محیط 
شهری، ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین ایمنی 
شهر و شهروندان، نیازمند وجود سازمانی با 
را  تا مدیریت شهر  تشکیالت مشخص است 

کمک و یاری رساند.
واقعیت این است که امروزه شهرها در برنامه 
با مشکالتی همچون  امورشان  اداره  و  ریزی 
کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار و نظام 
اداری و فنی ناکارآمد مواجه اند که جهت حل 
این مشکالت و پاسخگویی به چالشهای جامعه 
شهری، نیاز به مشارکت مردم می باشد. اما 
مشارکت واقعی و آگاهانه مردم نیز تنها در سایه 

وجود و 
حضور جدی گروهها و سازمانهای جامعه مدنی 
و غیردولتی میسر است که شهروندان را نسبت 
به حقوق، وظایف و تعهداتشان در برابر جامعه 
شهری وتوانایی آنان را درکنترل و اداره محیط 
تشکلهای  واقع  در  سازند  می  آگاه  اطرافشان 
غیر دولتی بعنوان راهکاری نو برای مشارکت 
آن  از  خود  سرنوشت  درتعیین  مردم  بخشی 

جهت در دنیای امروز اهمیت یافته اند که می 
توانند بعنوان حلقه واسط میان عناصر قدرت 
و مردم در انتقال خواسته های آنان به منابع 

قدرت باشند.
درایران  نیز که  )شهرداری(  شهری  مدیریت 
بعنوان متولی اجرایی امورشهری، بعداز انقالب 
مشروطه باعنوان بلدیه ایجاد شد وتا به امروز 
های  دگرگونی  و  اساسی  تحوالت  دچار  نیز 
عمیق شده و در عصرحاضر جنبه حکمرانی 
 ، است  یافته  اجرایی  نظر  از  را  برشهروندان 
به  توجه  با  و  است  اجتماعی  ساختار  دارای 
اینکه درجامعه ایران مدیریت شهری تاکنون 
با سیاست زدگی و سطحی نگری درآمیخته 
و متولیان اجرایی آن نیز نتوانسته اند درطی 
انتظارات  و  تعهدات  رسانی  خدمت  دوران 
نقش  عمدتًا  لذا  کنند،  برآورده  را  شهروندان 
اذهان  در  اجتماعی  نهاد  این  از  مناسبی 
شهروندان ایجاد نشده است و این امر نیز افول 
مشارکت مردمی در برنامه های آن و رشد بی 
اعتمادی و بی اطمینانی به این دستگاه از سوی 

شهروندان شده است.
اخیر، نمونه های موفقی  اگرچه طی سالیان 
مشاهده  )شهرداریها(  شهری  درمدیریت 

که  شده 
تغییر  از  حاکی 
این  دیدگاههای 
بسوی  مدیریت 

مشارکت مردمی است ، اما بنظر می رسد تا 
رسیدن به نهایت مطلوب یعنی مشارکت کامل 
مردم در امورشهری فاصله زیادی داریم. فاصله 
تسهیل  بسترسازی  نیازمند  آن  رافع  که  ای 
فعالیت سمن ها چه در متن جامعه و از منظر 

اجتماعی و چه در زمینه های سیاسی است .
براین اساس بنظر می رسد درشرایط حاضر نه 
تنها بایستی به نقش سازمان های مردم نهاد 
درمدیریت شهری توجه داشت بلکه باید نقش 
مدیریت شهری در ایجاد و تقویت این سازمانها 
بیان دیگر بی  به  نیز مورد توجه قرار داد.  را 
تردید مدیریت شهرداری نیز می تواند بعنوان 
یکی از نهادهای اجتماعی شهر، ضمن آموزش و 
اطالع رسانی ساکنین درخصوص ایجاد چنین 
سازمانهایی و یا ترغیب آنان به مشارکت دراین 
سازمانها، به توانمندسازی سازمانهای مردمی 
خود  عملکرد  جغرافیایی  درمحدوده  موجود 
نیز اهتمام ورزیده وحتی در این بین به تقویت 
سازمانهای مردمی مورد نیاز خود بپردازد.                             

این که زنان مرموز و پیچیده هستند و نمی 
را شناخت، حقیقتی  آن ها  راحتی  به  توان 
بود که از زمان تولد مثل یک ارثیه خانوادگی 
و  شد  گفته  مردان  ما  برای  نسل  به  نسل 
شود  نمی  را  زنان  شما  کردیم  باور  هم  ما 
باور هم نمی کردیم در  اگر  شناخت. حتی 
نخستین برخورد با یک خانم متوجه اصل 

موضوع می شدیم...
کشوی  داخل  سروصدا  بی  و  آرام  وقتی 
می  زند،  می  برق  تمیزی  از  که  را  لباس 
که  نداریم  را  این  جرات  حقیقتش  گردیم، 
از شما برای بار دهم و شاید هزارم بپرسیم 
اما  ندیدی؟«  منو  های  »عزیزم!جوراب 
خیلی عجیب است این که اصوال شما در یک 
چشم بر هم زدن می توانید وسایل گمشده 
را پیدا کنید آن هم با چه سرعت باورنکردنی! 
بگذارید بگوییم:» شما مثل کریستف کلمب 

کاشف اشیای گمشده ما هستید.

این که جواب بله شما زنان، گاهی به معنای 
بله  خیر و جواب خیر هم گاهی به معنای 
است اما طی سالیان دراز متوجه شدیم که 
می  را  بله  معنای  همان  بله  جواب  گاهی 
رساند و جواب خیر هم همین طور اما برای 
و  باهوش  آنقدر  باید  کشف چنین معمایی 
کارکشته بودیم که تفاوت بله و خیر شما زنان 
را با فرصتی کم به دست می آوردیم آن هم 
در صدم ثانیه چون هرگونه مکث و تعللی در 
جواب، رنجش شما زنان را به دنبال خودش 
داشت. راستش را بخواهید ما از این جمله 
شما زنان خیلی متعجب می شویم؛ این که 
می گویید ما مردان اصوال کم حرف می زنیم 
و شخصیت پیچیده ای داریم. شما اسمش 
را گذاشته اید »مرموز« اما باور کنید برای ما 
مردان وقتی در جواب سوال تان می گوییم 
بله یا خیر هیچ چیز دیگری پشت این کلمه 
وجود ندارد. ما صریح حرف می زنیم پس بی 

جهت به دنبال پیچیدگی جمالت ما مردان 
نباشید.

● یک ویژگی مشترک
ای  اندازه  همان  به  اما  نکنید  باور  شاید 
که شما به ظاهر و سرو وضع تان حساس 
هستید، ما مردان هم به این موضوع خیلی 
اهمیت می دهیم. این که شما در مورد ظاهر 
و لباس های مان چه فکر و نظری دارید، 
خیلی برای مان اهمیت دارد. وقتی قرار است 
برای بار اول با کسی که تصمیم داریم با او 
ازدواج کنیم، قرار مالقات داشته باشیم مثل 
خود شما در مورد لباسی که قرار است به تن 
مان کنیم وسواس داریم. یک چیز را هم به 
خاطر داشته باشید و آن این که از نظر ما 
هر لباسی که شما انتخاب می کنید برازنده 
شماست و برای همین وقتی از ما در مورد 
انتخاب لباس های تان سوال می کنید، ما را 

بیشتر گیج می کنید. 

● چیزی که از آن وحشت داریم 
وقتی می گویید »دیگر با من حرف نزن« یا 
وقتی آن قدر عصبانی هستید که نمی خواهید 
صحبت  ما  با  خودتان  احساسات  مورد  در 
کنید، در تمام آن لحظات برخالف ظاهرمان 
بی  و  بیشتر شما تصور می کنید سرد  که 
نداریم.  تفاوت هستیم، اصال چنین حسی 
اگر شما هم در بدو تولد با نسخه ای مردانه 
و  دردها  احساسات،  و  شدید  می  بزرگ 
هیجانات خود را زیر ظاهر مردانه تان پنهان 
می کردید، بهتر ما را درک می کردید. بین 
خودتان بماند، گاهی اوقات حتی جرات ابراز 
احساسات مان را برای شما نداریم زیرا می 
ترسیم حقیقت وجودی ما شما را ناامید کند. 
البته منظورمان رانندگی سریع و شسته رفته 
نبودن مان که شما را کالفه کرده، نیست 
بلکه ویژگی هایی است که اگر بخواهیم بیان 
شان کنیم وحشت این را داریم که از سمت 

طرد  شما 
شویم. 

اندازه  به  نه   ●
شما ظریف 

فکر می کنیم این باور که زنان را فقط مهربان 
نادرست  و احساسی معرفی می کنند کمی 
است. هرچند ما به اندازه شما زنان سرشار از 
احساسات نیستیم اما مانند شما به محبت 
نیاز داریم. ما به گونه ای تربیت شده ایم که 
نمی توانیم این بخش وجودی مان را برای 
شما ابراز کنیم اما باور کنید برای ما مردان 
هیچ چیز لذت بخش تر از توجه و محبت 
شما زنان وجود ندارد. وقتی همسرمان ما را 
به یک فنجان چای دعوت می کند یا وقتی با 
یک هدیه کوچک غافلگیرمان می کند، سراز 
پا نمی شناسیم اما پیش خودتان بماند: » ما 
یاد گرفته ایم این خوشحالی را به اندازه شما 

ابراز نکنیم.«

از روستای عسگر آباد ورامین تا شاهنشاهی فریدون

مدیریت شهری و سازمانهای مردم نهاد

خصوصیات مردان

احسان تاجیک

 علی اصغر مونسان 
کارشناس ارشد برنامه 
ریزی شهری   

 سمیه نجفی اذر
 روانشناس



میکرونیدلینگ چیست؟
مکانیکی  تحریک  روش  نوعی  میکرونیدلینگ 
از سوزنهای  استفاده  با  ان  در  که  است  پوست 
ناحیه  در  پوستی  کانالهای  تعدادزیادی  خاص 
مورد نظر ایجاد میشود و این امر باعث تحریک 
این  در  البته  میشود  سازی  کالژن  به  پوست 
از  ناشی  زخم(  )جای  اسکارهای  میتوان  روش 

اسیبهای پوستی و جوش را هم درمان نمود.
میکرونیدلینگ به دو روش صورت میپذیرد

سوزنهای  که  است  کوچکی  غلتک  درمارولر که  از  استفاده  با  اول  روش 
بسیار ظریف و ریز از جنس تیتانیون بر روی خوددارد ،در این روش پزشک 
دستگاه را برروی پوست فرد می غلتاند و سوزنها در عمق مشخصی از پوست 
نفوذ کرده و روزنه هایی ایجاد میکنند .در این روش امکان کنترل عمق 

نفوذ سوزنها و فشار انها بسیار محدود است.
 روش دوم استفاده از دستگاه مخصوصی است که دارای هندپیس)سری( 
دستگاه  وسیله  به  و  میباشد  سوزنه  تک  گاها  یا  متعدد  سوزنهای  دارای 
سرعت و عمق نفوذ سوزن را میتوان کنترل نمود.دربسیاری از موارد همراه 
روشن  مواد  و  اسید  هیالورونیک  مثل  درمانی  مواد  از  میکرونیدلینگ  با 
کننده و محرک تولید کالژن هم استفاده میشود که این مواد از طریق روزنه 
هایی که در پوست ایجاد شده وارد شده و به بهبود درمان و نتیجه کار 

کمک میکنند 
میکرونیدلینگ در مواردی مثل رفع چین و چروکهای سطحی پوست ،جای 
جوش ،جای زخم و جراحت،ترک های پوستی،سوختگیهای سطحی پوست 
صورت و بدن و تیرگی و لکه های مختلف پوست صورت و بدن استفاده 
میشود و غالبا این روش درمانی نیاز به تکرار چندین جلسه به فاصله یک 

ماه از هم دارد.
نویسنده : دکتر سید هادی قریشی

در جنگ با عراق
 چگونه پیروزی های درخشان 

به جام زهر انجامید؟
 پروفسور برنارد رایش در مقاله اسراییل و جنگ ایران و 
عراق می نویسد: »بهره ی اصلِی اسراییل از جنگ ایران 
این دو قدرت منطقه ای که هر دو  بود که  آن  و عراق 
دشمن اسراییل محسوب می شدند، علیه یکدیگر وارد 
فراهم  اسراییل  برای  استراحتی  فرصت  و  جنگ شدند 
شد.« او معتقد است اسراییل به دنبال »حفظ موازنه ی 
قوا برای طوالنی کردن جنگ و جلوگیری از پیروزی یکی 
از دو طرف بود.« در تحلیل رایش، جنگ عالوه بر درگیر نگه داشتن این دو کشور، 
جهان عرب را به دو قطب تبدیل کرده بود؛ یک قطب، سوریه، لیبی و یمن جنوبی 
و قطب دیگر اردن، مصر و کشورهای حاشیه ی خلیج فارس و »دودستگی جهان 
عرب، مانع تشکیل جبهه ی متحدی علیه اسراییل شد« )درس هایی از راهبرد، 

حقوق، دیپلماسی در جنگ ایران و عراق، ص۱4۷ و ۱4۸(
 گویا سیاست آمریکا هم ادامه جنگ خونین ایران و عراق بود؛ تا وقتی که برنده ای 
نداشته باشد. الکواری نماینده وقِت قطر در سازمان ملل، درباره موضع آمریکا و 
شوروی در جنگ می نویسد: »در واقع این دو ابرقدرت، به رغم تاکیدهایی که بر 
خالف آن داشتند، از تداوم جنگ و طوالنی شدن آن، مادام که هیچ یک از طرفین 
نتواند بر دیگری غلبه داشته باشد، احساس رضایت می کردند« )عملکرد شورای 

امنیت در جنگ ایران و عراق، ص 2۰۱(
ویران می کردند،  را  و عراق کشورهای هم  ایران  که  وقتی  تا  در سالهای جنگ 
قدرت های جهانی با وجود اظهار نگرانی از ادامه جنگ، تالشی عملی و جدی برای 

پایان دادن به آن نکردند. آنها سال هفتم تصمیم گرفتند جنگ را پایان دهند.
 تحلیلگران ایرانی موفقیت نسبی کربالی 5)زمستان 65( را در تصمیم ابرقدرتها 
برای پایان دادن به جنگ موثر می دانند اما اغلب تحلیلگراِن غیرایرانی ناامن شدن 
خلیج فارس در جنگ دریایی و افشای ماجرای مک فارلین را مهمترین دلیل 

تصمیم آمریکا برای پایان دادن به جنگ می دانند.
 افشای پر سر و صدای ماجرای مک فارلین در آبان 65، که در جهان به ماجرای 
کمک آمریکا و اسراییل به ایران معروف شد، کار را برای بازی دوگانه ی آمریکایی ها 
سخت کرد و آمریکا تحت فشار شدیدی قرار گرفت و به تعبیر کدی و گازیوروسکی 
آمریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که: »باید به گونه ای مستقیم برای پایان 
دادن به جنگ طوالنی ایران و عراق مداخله نمایند.« )نظام دوقطبی و جنگ 

ایران و عراق، ص4۱4( 
 تیر66 قطعنامه ی 5۹۸ برای پایان دادن به جنگ تصویب شد. واکنش ایران به 
قطعنامه منفی بود اما برای اولین بار تمام 5 عضو دائم شورای امنیت برای پایان 
دادن به جنگ تفاهم کرده بودند. به روایت دبیرکل سازمان ملل در جلسه ای که 
مهر66 او با 5 عضو دایم شورای امنیت برگزار کرد؛ شولتز وزیرخارجه ی آمریکا در 
جمع بندی نظر 5 کشور گفت: »همه ی ما پایان جنگ را می خواهیم. همه ما از 

قطعنامه ی 5۹۸ حمایت می کنیم« )به سوی صلح، ص255(
 دکوییار، دبیرکل سازمان ملل، در خاطراتش درباره سیاست آمریکا در این مقطع 
از جنگ می نویسد: »نظر قطعی ایاالت متحده این بود كه برای پایان جنگ: )۱( 
عراقی ها باید به خوبی مقاومت كنند تا مانع هر گونه پیروزی ایران شوند. )2( جنگ 
باید بیش از هر زمانی برای ایرانی ها رنج آور شود. )۳( جریان سالح به ایران باید از 
طریق قطعنا مه ی دیگری در شورای امنیت كاهش یابد و )4( فشار بین المللی در 

ابعاد وسیعی به این كشور وارد شود.«)به سوی صلح، ص26۷(
را سپری می کند. محمدجواد  پایانی خود  ماه های  دریافتند که جنگ  بسیاری   
ظریف از دیپلمات های ایران در سازمان ملل به خاطر دارد که حدود دی ماه 66: 
»مایکل اشتاینر من را صدا کرد و گفت که من یک نکته ای را به تو بگویم و آن 
این است که شما االن دست باال را دارید، ولی امسال سال شکست شما در جنگ 
است. قبل از این که شکست بخورید قطعنامه را بپذیرید. هیچ وقت این از ذهنم 
بیرون نمی رود.« )دیپلماسی ایران و قطعنامه 5۹۸، ص24۹( چندماه پس از این 
گفتگو سخنان نماینده آلمان در سازمان ملل به واقعیت پیوست و در بهار 6۷ ایران 
شکست های پی در پی و سختی را در جبهه های جنگ تجربه کرد. فاو، شلمچه، 
جزایر مجنون را که در عملیات های سخت و طوالنی مدت در چند سال گرفته بود 
در عملیات های سریع دشمن در عرض چند ماه از دست داد و با سخت شدن و 

زجرآور شدن جنگ، قطعنامه ی 5۹۸ را پذیرفت.
و  فروش سالح  بین المللِی  و شرکت های  از کشورها  بسیاری   سودهای سرشار 
منافع بسیاری که در حاشیه جنگ ها وجود دارد، تا چه حد در ادامه جنگ تاثیر 
داشت؟ مقامات ایرانی به ویژه مسئوالن وزارت خارجه تا چه حد به انگیزه ی اصلی 
بردند؟  پی  بود  در طوالنی شدن جنگ  منافعشان  که  و کشورهایی  ابرقدرت ها 
عجیب آنکه در ایران نیز نگاهی مسلط وجود داشت که تالش دیپلماتیک برای 
آیا ممکن است گاه بازی  پایان دادن به جنگ را تالشی خائنانه تفسیر میکرد. 

خورده باشیم و با اصرار بر ادامه جنگ در زمین ابرقدرت ها بازی کرده باشیم؟

نویسنده : حسین علی اعال 
 جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس

قورمه پلو
مواد اولیه مورد نیاز:

5۰۰ گرم برنج
۳۵۰ گرم گوشت ماهیچه یا گوشت چرخ کرده کوفته ریزه شده

۷۵۰ گرم سبزی) سبزی قورمه سبزی(
۱2۰ گرم روغن

۱ قاشق سوپخوری گرد لیمو عمانی
دستور تهیه:گوشت را تکه تکه می کنیم به همراه پیاز و ادویه، فلفل سیاه و  
زردچوبه با کمی آب می گذاریم خوب بپزد بطوریکه بعد از پختن یک لیوان آب 

داشته باشد ، یا کوفته ریزه را سرخ می کنیم و می گذاریم بپزد .
سبزی را خرد می کنیم و با ۳ تا ۴ قاشق روغن سبزی را کمی سرخ می 
کنیم .سپس سبزی سرخ شده را داخل گوشت می ریزیم کمی نمک و گرد 
لیمو عمانی را داخل گوشت و سبزی می ریزیم وآب اضافه می کنیم و می 
گذاریم چند جوش بزند بطوریکه بعد از پخت نصف لیوان آب داشته باشد .در 
صورتیکه کوفته ریزه مصرف کردیم کوفته ریزه های سرخ کرده را با سبزی 
سرخ کرده و یک لیوان آب و کمی گرد لیمو عمانی می گذاریم چند جوش 

بزند .
برنج را آبکش می کنیم و مایه گوشت و سبزی را الی برنج می گذاریم و کمی 

گرد لیمو عمانی روی گوشت و سبزی می پاشیم .
آب گوشت و سبزی و کمی روغن را مخلوط می کنیم بعد از اینکه در قابلمه 

برنج عرق کرد روی برنج می دهیم و برنج را دم می کنیم .
شعله زیر قابلمه را کم می کنیم یک ساعت بعد پلو دم می کشد .موقع کشیدن 
پلو روی دیس را مقداری روغن داغ کرده و کمی برنج زعفرانی می دهیم . 

امیدوارم این غذای خوش عطر و بو را درست و نوش جان کنید.

پوست سیب زمینی : )طبیعت سرد و تر (
خواص : ضد سرطان ، اسهال و بواسیر ، درمان بیماری های کلیوی و قلبی 

و عروقی ، تصفیه کبد و تقویت معده .
طرز تهیه : مقداری پوست شسته سیب زمینی + یک لیوان آب جوش ، 
با شعله غیر مستقیم ، مدتی دم بکشد. سه بار در روز ، هر بار یک فنجان 

بنوشید .
تذکر : به علت دارا بودن نشاسته فراوان قند خون را باال می برد . از سیب 
زمینی هایی که به صورت ارگانیک و بدون استفاده از کود شیمیایی تولید 

شده اند استفاده شود .
برگرفته از کتاب دمنوش ها 

نوشته : محسن رویگر

کروسان شکالتی

مواد الزم:
آرد: 5۰۰ گرم ، آب ۱4۰ گرم ،  شیر ۱4۰ گرم ، شکر 55 گرم ، کره 

۳2۰ گرم ،  خمیرمایه ۱۱ گرم ،
نمک ۱2 گرم ، تخم مرغ ۱ عدد

شکالت تخته ای یا شکالت چیپسی به مقدار الزم
مرحله اول: آرد، آب، شیر، شکر، خمیرمایه، نمک و 4۰ گرم کره 
را در یک کاسه بزرگ مخلوط کرده و به مدت ۳ دقیقه با سرعت 
کم تا متوسط هم بزنید. سپس خمیر را به شکل یک دیسک گرد 
از قبل چرب کرده اید قرار دهید، و  جمع کنید، داخل ظرفی که 
قرار  برای یک شب داخل یخچال  را  بپوشانید. خمیر  را  آن  روی 
دهید تا استراحت کند.مرحله دوم:برای تهیه ورقه کره، ابتدا کره 
را به قطعات کوچک تقسیم کنید و مقداری آرد روی آن بپاشید. 
این ترکیب را داخل یک ظرف مخلوط کنید. سپس کره را روی یک 
قطعه کاغذ روغنی پهن کنید. یک قطعه کاغذ روغنی دیگر روی آن 
قرار دهید و با وردنه سطح آن را صاف و یکدست کنید. ورقه کره را 
به مدت 2 ساعت داخل فریزر قرار دهید تا سرد و سفت شود.مرحله 
سوم:خمیر را از یخچال درآورید و با وردنه بر روی سطح کار پهن 
کنید تا ضخامت آن حدود ۱ تا ۱.5 سانتیمتر شود. سپس ورقه 
کره ای را از یخچال خارج کنید و در مرکز الیه خمیر قرار دهید. 
گوشه های خمیر را به شکل پاکت نامه روی کره بیاورید تا کره به 
طور کامل پوشانده شود. سپس خمیر را به مدت ۳۰ دقیقه داخل 
یخچال بگذارید. مرحله چهارم:به سطح وردنه و میزکار کمی آرد 
بپاشید و خمیر را روی آن پهن کنید. با استفاده از وردنه، خمیر 
را از وسط به بیرون صاف کنید. سپس خمیر را دوباره تا کنید و 
به مدت ۳۰ دقیقه داخل یخچال بگذارید. این کار را تا جایی تکرار 
کنید که کره به خوبی داخل خمیر نفوذ کند. معموال ۳ بار تکرار 
این حرکت برای نفوذ کره داخل خمیر کروسان کافی می باشد. در 
آخر روی خمیر را بپوشانید و به مدت یک شب داخل یخچال قرار 

دهید.
مرحله پنجم:خمیر را از یخچال خارج کنید. به سطح میز کار و 
وردنه کمی آرد بپاشید و خمیر را روی آن نازک پهن کنید. این کار 
را تا جایی ادامه دهید که ابعاد خمیر به چیزی حدود 6۰ سانتیمتر 
شکل  مثلثی  قطعات  به  را  خمیر  برسد. سپس  سانتیمتر   2۰ در 
ببرید.مرحله ششم:مقداری شکالت وسط هر قطعه خمیر بریزید، 

سپس خمیر را از قسمت پهن آن به سمت باریک رول کنید.
مرحله آخر: فر را با حرارت 2۰۰ درجه داغ کنید. زرده تخم مرغ را با 
کمی شیر و شکر مخلوط کنید و با قلم مو روی خمیرهای رول شده 
بزنید. قطعات رول شده را با فاصله روی سینی فر قرار دهید و به 
مدت 2۰ دقیقه داخل فر قرار دهید تا طالیی رنگ شود. امیدوارم 

درست کنید و از خوردن آن لذت ببرید.
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تعطیلی کتاب فروشی در تهران ، آلودگی هوا 
ی پایتخت ،  کرونا ، کشف یک خانه فساد با 
حبس دختران در کمد ، کمبود آب  ، وضعیت 
اقتصادی جامعه و بحرانهای فرهنگی که یکی 
برای  باید  . چاره ای  راهند  از دیگری در  پس 
آدم  هر  دل  که  آنها  بدترین   . اندیشید  هریک 
فرهنگی را به درد آورد تعطیلی کتاب فروشی 
قدیمی تهران بود . با تعطیلی هر مرکز فرهنگی 
که  تیمی  خانه  یک  کشف  مثل  معضل  یک 
باید  را  هستند  محبوس   ، سرزمینم  دختران 
اندرکار  دست  ومسئولین  متولیان   . بشنویم 
خصوصا هم کیشان خودم هرچه سریعتر باید 
مراکز مشابه  و  این مرکز  برای   . اقدامی کنند 
 ، سالیان زیادی خون دلها خورده شده است 
هزینه های زیادی صرف شده ، جوانی چند نفر 

که پای این مرکز گذاشته شده  است ،  همه 
اندازی  و همه حکایت آن را دارد که برای راه 
بهره  آرزوی  همه  و  گذاشته  عمری  مرکز  یک 
برداری وبه ثمر نشستن آن همه تالش در آینده 

را متصور بودند .
 حاال که این همه سال تالش نتیجه اش شده 
این همه مجوز  از دادن  تعطیلی ، پس هدف 
سپردن کارها به بخش خصوصی چیست ؟ نباید 
مراکز قدیمی را حفظ کنیم ؟ نبایدبه تالشگران 
قدیمی بها دهیم ؟نباید پی گیر علت تعطیلی 
باشیم؟ اولین متولی هم وزارت فرهنگ و ارشاد 
وزارتخانه می  این  فرهنگی  و معاونت  اسالمی 
باشد . بعد هم سایر دستگاهها که نظارت بر 
این کار دارند . آیا مدیر زحمت کش این مرکز را 
دعوت کردیم تا پای درد ودل آن بنشینیم ؟به 

هر دلیل باید مراقب 
با  تا مراکزی  باشیم 
تعطیل  قدمت   این 

نشوند .
 البته مشکالت اقتصادی را هم درنظر می گیریم 
، اما هدف تعطیلی هیچ مرکزی نباید باشد . 
کالن شهر تهران با انبوهی از مشکالت ریز و 
درشت فرهنگی و افزایش جمعیت با احتساب 
پنجاه  و  به دویست  شهرستانهای همجوار که 
هزار نفر فقط مهاجر در سال به آن افزوده می 
شود حکایت از آن دارد که انبوهی از مشکالت 
که به واسطه هجوم فرهنگ های مختلف اقوام 
کشور و فرهنگ بیگانه  از چشم هرمسئولی دور 
می ماند . پس مراکز هستند که مشکالت را می 

بینند و برای آن اقدام عملی خواهند کرد .

نقاشی، یکی از هنرهای فاخر در ثبت جاذبه های 
گردشگری و مناظر بکر طبیعت گردی است.

از حدود ۱۴۰ سال پیش در دوران ناصرالدین شاه 
قاجار که خانم مادام دیوالفوا به همراه همسرش 
از طرف دولت فرانسه برای انجام کاوش های 
و  ورامین سفر کرد  و  ایران  به  باستان شناسی 
بخشی از بناهای تاریخی و زندگی مردم را طراحی 

نمود، تاکنون جهانگردان و ایرانگردان متعددی 
به ورامین بزگ سفر نموده و تابلوها و تصاویر 
منحصر بفردی را از این جاذبه ها خلق و در تاریخ 
ثبت نموده اند.اما برای نخستین بار در تاریخ 
ورامین  به  ایرانگردی  جاری  سال  در  ورامین، 
بزرگ سفر، و ورامین گردی نموده که هنر واالی 

دیگری دارد.
صحبت از نقاش ایرانگردی است که سفرهایش 
را با هنر نقاشی عجین نموده و به هر شهری که 
می رسد، با مهیا نمودن وسایل کاری اش، نقشی 
را از جاذبه های گردشگری آن شهر ماندگار می 

کند.
هرچند که کمتر پیش می آید وی به یک شهر 
های  سال  سفر کوتاه  اما  نماید،  سفر  چندبار 
قبلش به روستای فیلستان پاکدشت و نقاشی 
سخت  را  او  روستا،  این  جلیل  سید  امامزاده 
طول  در  بطوریکه  کرد،  بزرگ  ورامین  شیفته 
سال ۱۴۰۰ به همراه دستیار هنرمندش خانم 
مینو امینی، بیش از بیست بار به ورامین بزرگ 
سفر نموده و جاذبه های گردشگری این شهر 
کهن را در چهار فصل زیبای بهار، تابستان، پائیز 

و زمستان نقاشی کرده است.
ماحصل سفرهای ورامین گردی ایشان، خلق 
تابلوهای زیبایی از جاذبه های گردشگری این 
شهر )شهرستان های ورامین، پاکدشت، پیشوا و 
قرچک( ازجمله امامزاده سید جلیل )ع( روستای 
فیلستان، مسجد جامع، برج مقبره عالءالدوله، 
پارک  گل،  کهنه  روستای  )ع(  یحیی  امامزاده 

میراث فرهنگی، میدان امام خمینی ره و امامزاده 
عبدالله )ع( شهر ورامین، قلعه حرمین روستای 
امیرآباد عرب ها، اقامتگاه بوم گردی خانه ننه 
آقا و امامزاده سلطان سید محمود ع روستای 
روستای  )ع(  محمد  شاهزاده  امامزاده  خاوه، 
روستای  رضا)ع(  یوسف  امامزاده  ایجدان، 
روستای  ساله   ۷۰۰ چنار  درخت  رضا،  یوسف 
سعیدآباد، کاروانسرای دیرگچین، عمارت ارباب 
حسین رمضان زاده روستای قلعه بلند، اقامتگاه 
بوم گردی عمارت محمد حسین خان روستای 
امین آباد، قلعه ایرج )گبری( و کشاورزی سنتی 
در روستای عسگرآباد عباسی، امامزاده عبدالله ع 
روستای قشالق امرآباد، بنای کارخانه قند و... 

بوده است.
استاد حسن نادرعلی را میگویم. ایشان متولد 
سال ۱۳۴۳، ساکن تهران، از نقاشان برجسته 
معاصر ایران و دارنده نشان درجه دو هنری از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که به دور 
از هیاهو، شهر به شهر به نقاط مختلف ایران 
های  جاذبه  ایرانگری،  کنار  در  و  می  کند  سفر 
شهرها را بر بوم های سفیدش نقش می زند تا 

در  امروزه  که  آنجا 
بین نقاشان و مردم 
شهرشهره  بهنقاش 

شده است.

این نقاش ایرانگرد، که امروزه از چهره های نام 
آشنای سبک رئالیسم و امپرسیونیسم کشور با 
رنگ روغن به شمار می رود، سالها شاگرد اساتید 
نوه  رحیم  و  کاتوزیان  مرتضی  همچون  بزرگی 
سی بوده و جهت مشاهده و مطالعه آثار نقاشان 
های  موزه  از  متعددی  بازدیدهای  برجسته، 
ایرانی، آسیایی و اروپایی در کشورهای آلمان، 
سوئد، ترکیه، فرانسه، روسیه، هلند، بلغارستان، 
هنرمندی  است.وی  داشته   ... و  ارمنستان 
مردمی و خوش صداست و سعی می کند با حضور 
در محالت قدیمی و بافت های تاریخی شهرها که 
مردم نقش اثرگذاری در آنها دارند، سوژه هایش 
را انتخاب و آثار فاخرش را با حضور آنان به همراه 
آواز سنتی خودش خلق کند.محمدعلی مومنی، 
هنرمند پیشوایی و دوست مشترک من و استاد، 
که در برخی سفرهای استاد به ورامین ایشان را 
همراهی نموده، معتقد است از ویژگی های کار 
اثر در  بازگرداندن هنر به مردم و خلق  استاد، 
میان آنهاست. رهگذران دقایقی می ایستند، اثر 
در حال آفریده شدن را می بینند و با نقاش وارد 

گفت وگو می شوند.
نادرعلی که از عالقمندان معماری اصیل ایرانی 
مختلف  شهرهای  در  است  سال  چهل  است، 
ایران آثار ارزشمندی از بناهای تاریخی و طبیعت 
و  آورده  پدید  تهران  تاریخی  بافت  در  ویژه  به 
نمایشگاه هایی را در ایران و خارج ازجمله در 
و  برگزار   ... و  ترکیه  کانادا،  آمریکا،  کشورهای 
نیز  را  متعددی  تقدیر  و  یادبود  الواح  و  جوایز 

دریافت نموده است.
وی که نخستین بار به توصیه یکی از عالقمندان 
آثارش به ورامین بزرگ سفر نموده، شهرها و 
روستاهای این شهر را بینظیر برشمرده و می 
گوید؛ من نخستین بار بدون شناخت قبلی و 
با دعوت یکی از عالقمندان نقاشی به ورامین 
بزرگ آمدم و فکر نمی کردم اینهمه بنای تاریخی 
و مناظر زیبا داشته باشد. به همین خاطر پس 
از مطالعه و شناخت الزم، سفرهایم را به این 
شهر ادامه دادم. اینجا من را یاد یزد و کاشان 

می اندازد، در فاصله ای نزدیک تر!
در طول این سفرها، خونگرمی و هنر دوستی 
ایرانی  ورامینی ها را درک کردم. ورامین واقعا 
کوچک و بهشت گردشگران است و آثار ارزشمند 
تاریخی و مذهبی آن حتی با یک استان برابری 

می کند.

ورامین – آبرومند: طی احکامی جداگانه از سوی سراج الدین تقوی ونکی بخشدار مرکزی ورامین 
اسماعیل شریفی به عنوان دهیار روستای ریحان آباد ، هومن منصوری به عنوان دهیار جعفرآباد 
اخوان ، علی میرجان به عنوان دهیار سعدآباد امالک ، محمد خانی به عنوان دهیار حسین آباد 
جواهری ، امیر ابوالحسنی به عنوان دهیار باغ خواص ، جواد اردستانی به عنوان دهیار کالته 

منصوب شدند.  
تقوی ونکی بخشدار مرکزی ورامین در این حکم با اشاره به بند » م«  ماده ۶۸ قانون تشکیالت 
، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور خدمت به مردم شریف روستاییان را در راستای 

تحقق اهداف آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی یادآور گردید.
بخشدار ورامین در پایان افزود: دهیاران به عنوان مدیران روستایی در کنار اعضای شوراهای 
اسالمی نسبت به رفع مشکالت و دغدغه های اهالی روستا در چهار چوب قانون شوراها و ضوابط 

طرح های هادی  اقدام نمایند.

ریزش یا رویش فرهنگی

جاذبه های گردشگری ورامین
 بر بوم نقاش ایرانگرد

حکم شش دهیار بخش مرکزی شهرستان ورامین
 توسط بخشدار ابالغ و اعطا شد

بهروز مشتاق 
 کارشناس
 امور فرهنگی

 محمدرضا تاجیک
پژوهشگر
 و ورامین شناس


