
دیدار دکتر نوش آبادی 
با رئیس سازمان تبلیغات 

اسالمی کشور

بخشدار 
جدید جواد آباد 

ورامین معرفی شد

بررسی مشکالت بخش 
شریف آباد پاکدشت

 با حضور فرهاد بشیری

اختالل 
هویت گسسته

 یا چند شخصیتی 

حقوق شهروندی
 و توسعه اجتماعی

حمایت از سرمایه های 
اجتماعی و تقویت اعتماد 

عمومی جزء نیازهای ضروری 
امروز کشور است

زیر بنای تمدن یک سرزمین 
را باید در زمان بحران دید

قبال شنیده اید که: يك كمپانی آمريكايی برای به رخ 
ضخامت  به  سيمی  خود،  تكنولوژی  قدرت  كشيدن 
يكهزارم تار موی انسان تولید و برای كمپانی رقيبش در ژاپن فرستاد. 
مدتی بعد كمپانی ژاپنی همان سيم را پس فرستاد، در حالی كه روی آن 
سيم به فواصل منظم سوراخ و سه سیم نازک تر از داخل آن رد شده بود!

شگفت انگیز بود، نه؟!!!
اما آنهایی كه گمان میبرند شكوه تمدن ژاپن از قدرت تكنولوژيك آن 

برمیخيزد، دچار ساده انديشی و سطحینگریاند. 
تمدن، يگانه كااليی است كه مبادله نمیپذيرد و فقط بايد در درون يك 
ملت  »توليد « شود. اگر آن طور بود كه همه ملتها با خريد فناوری 

متمدن میشدند. 
رفتار برخی از شهروندان خودمان كه سوار بر آخرين مدل خودروهای 

ژاپنی با آخرين فناوری آنها هستند را ببينيد.
قدرت فناوری خيره كننده چشم بادامی های ژاپنی، به رغم همه جالل و 
شكوهش، یک  » فرع  « كوچك است بر تمدنی كه اين ملت آفريده است.

 »اصِل« اين تمدن را بيش از آنچه در كارخانههای معظم ايالت اوزاكا 
بتوان يافت، در ويرانههای دلخراش ايالت فوکوشيما میتوان ديد. وقتی 
رفتار متمدنانه آوارگانی كه از پی مخوفترين زلزله قرن، منظم و تميز در 
صف آب میايستند و بیجنجال و هياهو و ناسزا، فقط به اندازه مصرف 
همان روز خود، آب دريافت میكنند را با رفتاِر مردمان يك كشور جهان 
سومی، در شرايطی كامال عادی، مقايسه میكنيم، معنای تمدن نمايان 

میشود.
در همه فيلمها و عكسهای خبری كه از روزهای پس از زلزله و 
ازدحام،  درگيری،  صحنه  يك  شد،  منتشر  ژاپن  ويرانگر  سونامی 
اعطايی،  كمكهای  دريافت  برای  َوَلع  فروشگاه،  غارت  هجوم، 

بینظمی و حتی فرياد و َجَزع ديده نمیشد.
يكی از خبرگزاریها خالصه مشاهدات خبرنگارانش را چنين بازتاب 

داد:
۱ - صفوف منظم آب و غذا بدون هيچ حرِف زننده يا رفتار خشن.

۲ - هيچ ساختمانی در زلزله ۹ ريشتری آسيب نديد، همه خسارتها 
مربوط به سونامی و ورود دريا به شهر بود. )مدیریت پیشگیری(

۳ - غارتگری ديده نشد. زورگويی يا از دست ديگران ربودن ديده 
نشد. فقط تفاهم بود. )مدیریت انتظامی(

از كارگران نيروگاه اتمی به رغم نشت مواد راديو  ۴ - پنجاه نفر 
اكتيو، با از جان گذشتگی ماندند تا به خنك كردن دستگاهها ادامه 

دهند. )مدیریت بحران(                                             صفحه۲
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                                       احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران: 

نمایشگاه مجازی کتاب، به کمک مردم کتابخوان می آید 
تهران – آبرومند:  احد جاودانی درباره تاثیرات نمایشگاه مجازی کتاب اظهار کرد: نمایشگا ه های مجازی کتاب در سراسر کشور به کمک مردم 

کتابخوان می آید و می تواند آثار مثبت و خوبی در این زمینه داشته باشد. 
به گزارش  خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا(:  احد جاودانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب گفت: در حوزه فرهنگ و هنر به دلیل شرایط کرونایی تحول تاکتیک داشتیم و مدل کاری خود را تغییر دادیم؛ فعالیت ها را از فضای 

فیزیكی و اجتماع محور به سمت فضای مجازی بردیم و توانستیم تا حدی این فرهنگ را نهادیه کنیم.
 وی ادامه داد: فرهنگ اشاعه و استفاده از فضای مجازی را در این مدت تبلیغ و اطالع رسانی کردیم؛ شب  یلدا کنسرت های آنالین برگزار 
شد یا فیلم  های سینمایی در فضای مجازی به اکران درآمد و مردم بدون حضور در سینما از آن استفاده کردند؛ حتی جشنواره تئاتر استانی 

نیز در فضای مجازی برگزار شد.
جاودانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران طی سال های گذشته افزود: این نمایشگاه هر سال با مشارکت ناشران و بخش عمده ای از مردم همراه بود که 

استقبال خوبی از آن می شد اما امسال به دلیل بیماری کرونا برگزار نشد؛ ولی در هفته کتاب تجربه خوبی برای برنامه کتاب گردی داشتیم که به صورت مجازی انجام شد.
جاودانی با بیان اینکه از کتاب در ایام کرونا استقبال بیشتری شده  است بیان کرد: از آنجایی که مردم این روزها ساعات بیشتری در منزل حضور دارند به خواندن کتاب روی 
آوردند از این رو باید تازه های نشر و کتاب  به نحوی در اختیار مخاطبان قرار گیرد؛ به نظرم نمایشگا ه های مجازی کتاب در سراسر کشور آثار مثبت و خوبی در این زمینه 

خواهد داشت.

موقت  جمعه  امام   : آبرومند   – ورامین 
از  حمایت  انجمن  در  حضور  با  ورامین 
مدیر  زحمات  از  شهرستان  این  زندانیان 
عامل و اعضای این انجمن تقدیر و تشكر 

کرد.
حجت االسالم سیدمحسن محمودی امام 
دیدار گفت:  این  در  ورامین  موقت  جمعه 
در این گرفتاری های فعلی جامعه کار شما 
خانواده  کمک  به  که  است  تحسین  قابل 
یک مجرم می روید که گاها افراد اجتماع 

آنها را طرد کرده اند.
پس  زندانیان  زندگی  مهمات  از  یكی  وی 
اشتغال  را   زندان  زمان  در  یا  و  آزادی  از 
آموزش  ایجاد  کرد:  تصریح  و  دانست 
زندانیان  برای  پایدار  اشتغال  و  تخصصی 
و می  است  بسیار مهم  دربند  و  آزاد شده 
مهم  این  به  تولیدی  مرکز  یک  حتی  توان 
کارخانجات  در  آنها  از  و  داد  اختصاص 
های  شهرک  چون  برد  بهره  تولیدی 
نیروی  بدنبال  ورامین  شهرستان  صنعتی 

کار متخصص و ساده هستند.
از  انتقاد  با  ورامین  موقت  جمعه  امام 
ورامین  در  بومی  غیر  مدیران  بكارگیری 
پیگیری  ورامین  شهر  در  متاسفانه  افزود: 
اکثر  چون  ندارد  وجود  کارها  برای  جدی 
اینها  و  هستند  بومی  غیر  ما  مدیران 
است  شده  شهر  این  مردم  برای  خسارت 
هماهنگی هایی برای ارتقای سطح کمی و 
کیفی  شهرستان صورت می گیرد اما چون 
دلسوزی نیست و کارها تعارفی شده است 

وضعیت این است که میبینیم.
خیرین  از  دعوت  ضمن  محمودی 
شهرستان برای کمک به این انجمن اظهار 
داشت: الزم است جلساتی برای الگوگیری 
و در جریان امور قرار گرفتن خیرین از این 
برای  هم  خیرین  تا  بگیرد  صورت  انجمن 
کمک به مراکزی مانند انجمن حمایت از 

زندانیان آگاهی و انگیزه کافی پیدا کنند.
حسین خلیلی مدیر عامل انجمن حمایت 
از زندانیان ورامین هم با تشكر از حمایت 
حال  در  گفت:   محترم  جمعه  امام  های 
و  ثابت  بصورت  خانواده  دویست  حاضر 
تحت  موردی  بصورت  خانواده  چهارصد 
شهرستان  هستنند که  ما  انجمن  پوشش 

ندارد  زندانیان  از  حمایت  انجمن  پیشوا 
شهرستان  این  از  نیز  مراجعاتی  بعضا  و 

داریم.
های  خانواده  عمده  مشكالت  به  وی 
این  اکثر  افزود:  و  کرد  اشاره  زندانیان 
مسكن  و  درمان  مشكالت  ها  خانواده 
نقدی  وجوه  و  ماه سبد کاال  هر  در  دارند 
ها  خانواده  این  معیشت  به  کمک  جهت 
هم  موارد  سایر  در  و  گردد   می  تقدیم 
بعنوان مثال در سال قبل هزینه ثبت نام 
پزشک  دو  با  و  کردیم  تقبل  ۱۱دانشجورا 
ده  همراه  که  داریم  قرار  دندانپزشک 
خانواده جهت این خدمات بصورت رایگان 

مراجعه نمایند.

ضرورت ایجاد آموزش تخصصی و اشتغال پایدار برای زندانیان

صفحه2
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۵ - حتی يك مورد سوگواری شديد يا زدن به سر و صورت ديده 
نمیشد. مصيبت و غم همراه با طمأنينه بود. )مدیریت روانپزشكی(

۶ - مردم فقط اقالم مورد نياز خود را تهيه كردند و اين باعث شد 
به همه آب و آذوقه برسد. )مدیریت تدارکات(

میكردند.  دستگيری  بيمار  و  پير  و  ناتوان  افراد  از  مردم   -  ۷
رستورانها قيمتها را كاهش دادند. )مدیریت اجتماعی(

خودپردازها بدون محافظ دست نخورده ماندند!!!
۸ - همه دقيقًا میدانستند بايد چه كاری انجام دهند. انگار بار 
دومی بود كه اين اتفاق افتاده است! )مدیریت مانورهای عملیاتی(

انتشار  از  بودند.  دقيق  و  محتاط  اخبار  انتشار  در  رسانهها   -  ۹
گزارشهای التهابآفرين خودداری میكردند و فقط اخبار آرامبخش 

پخش میشد. )مدیریت ارتباطات و رسانه ها(
را  اجناس  مردم  رفت،  برق  فروشگاه  يك  در  كه  هنگامی   -  ۱۰
برگرداندند سرجايشان و به آرامی فروشگاه را ترك كردند. )مدیریت 

اجتماعی(
مصنوعات  و  محصوالت  بقيه  كه  است  »تمدنی«  »همان  »اين 

تمدنی، بر آن بنا شده است.
سونی و پاناسونيك و هيتاچی و تويوتا و هوندا و نيسان موتورز بر 

اين تمدن بنا شده است.
چنين فرهنگ و چنان رفتار مدنی است كه منجر به رشد و توسعه 

در همه عرصهها و همه ابعاد میشود.
زيربنای ناب تمدن يك سرزمين را بايد درمواقع بحران ديد. اينها 
را مقايسه كنيد با رفتار بسياری از هموطنان خودمان، آن هم در 

مواقع عادی و فراوانی و ثبات، ببينيد ابعاد تفاوت را.
فرق است ميان مردمی كه پس از جنگ ويرانگر جهانی و انفجار 
دو بمب اتمی در كشورش، كارگرانش در سراسر جهان نان خالی 
ميخوردند و هر يك  »سنت «شان را به  »ين « تبديل میكردند تا 
كشورهای  رسيده  دوران  به  تازه  قشر  با  بسازند،  را  سرزمينشان 
را به دالر تبديل  جهان سومی كه هر يك  »واحد پول ملی «شان 

میكنند
دوستی نقل میكرد: ساليان پيش به همراه چند هموطن برای كار 
به ژاپن رفته بوديم و چند اتاق كنار هم اجاره كرده بوديم. اتاقها 
قفل و بست نداشت. هرچه به صاحبخانه گفتيم چرا قفل و كليد 
ندارد، گفت برای چه نگرانيد؟ اينجا امن است! كسی به شما كاری 
ندارد. باالخره بعد از چند روز با شرمندگی به او حالی كرديم كه از 

شما نگران نيستيم، از خودمان نگرانيم! 
به هرحال، تمدن را نه میتوان خريد و نه میتوان با شعار و دستور 

به دست آورد.
» تمدن « محصولی است كه بايد در فرآيندی عاقالنه، متعهدانه، 
هوشمندانه و به غايت منظم توليد شود. زمينه توليد تمدن، نه 
دانشگاه و نه كارخانه و وزارتخانه و دولت، كه خانواده  و  آموزش 

و پرورش  است.
سال ۱4۰۰ فقط با خودمان و نه دیگران )چون عهدهای گروهی 

مان، ناپایدارند!( عهد ببندیم که اینگونه باشیم. 

ادامه یادداشت روز

رفهنگی و اجتماعی

محمد حسین اسماعیلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین:  

لزوم جهت دهی پژوهش های حوزه فرهنگ
 به سمت کاربردی شدن 

قزوین گفت: جهت دهی  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  : مدیرکل  آبرومند   – قزوین 
پژوهش ها در حوزه فرهنگ به سمت کاربردی شدن و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی، از 

مهم ترین رسالت های نهادهای فرهنگی است. 
محمد حسین اسماعیلی در نشست شوراهای فرهنگ عمومی استان قزوین که در سالن شهید امامی استانداری 
قزوین برگزار شد با اشاره به  وضعیت فرهنگ در استان قزوین اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات جلسات 
شورای فرهنگ استان تاکنون با همراهی امام جمعه قزوین و استاندار اقدامات قابل توجهی در سطح استان انجام 

شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین گفت: طبق آمار سال ۹۹ شورای فرهنگ عمومی استان قزوین بر 
اساس تعداد و استمرار جلسات، مصوبات کمی و کیفی، اجرای مصوبات و تشكیل کارگروه ها با ۸۳ درصد در بین 
۳۲ استان کشور در جایگاه دوم و همچنین بر اساس ارزیابی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، استان قزوین 

در راستای تولید و انتشار اخبار فرهنگ عمومی جایگاه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

حمایت از سرمایه های اجتماعی و تقویت اعتماد 
عمومی جزء نیازهای ضروری امروز کشور است

قزوین – آبرومند : استاندار قزوین گفت: حمایت از سرمایه های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی از 
نیازهای مهم و ضروری امروز کشور بوده و یكی از پایه های اصلی دوام و قوام یک ملت به شمار می رود. 
هدایت الله جمالی پور  در نشست شورای فرهنگی عمومی استان قزوین با بیان اینکه مردم مهم ترین 
سرمایه کشور، نظام و قدرت بازدارنده ما در برابر دشمنان نظام هستند،افزود: اگر این سرمایه را از 

دست بدهیم همه چیز را از دست می دهیم، چرا که امروز سرمایه اجتماعی یک ظرفیت اساسی برای کشور است و ما به آن باور و ایمان 
داریم باید آسیب شناسی کنیم که با این قدرت چه کرده ایم.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی باید در مورد کارهای اساسی و ماندگار تصمیم سازی کند،اظهار داشت: برای همبستگی ملی 
و تقویت وحدت جامعه در این شورا باید برنامه ریزی شود.

جمالی پور با تاکید بر جلب اعتماد مردم به  عنوان یكی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی،افزود: باید در شورای فرهنگ عمومی 
برنامه های ملی را منعکس کنیم و مسائل و مشكالت استانی را باید خودمان حل کنیم.

نماینده عالی دولت در استان قزوین تصریح کرد: شناخت و اطالع از وضع فرهنگ عمومی، اصالح و ارتقای آن، نظارت، پیگیری 
مصوبات ابالغی شورای عالی انقالب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور از وظایف شوراهای فرهنگ عمومی است و 

باید به طور جدی دنبال شود.

اختاللی که در آن دویا چند هویت )شخصیت (
مجزا به نوبت شخصیت فرد را کنترل می 
کنندو فرد نمی تواند اطالعات مهم زندگی 
خود را به یاد آورد مثل اینکه شكافی بین 
خاطرات باشد و مربوط به خاطرات آزارنده 
است )مثالدر تجاوز فرد قطعات بزرگی از 

کل یک رویداد را به یاد نمی آورد(. 
اختالل هویت گسسته نشانه ی ناتوانی در 
ادغام جنبه های مختلف شخصیت ،حافظه 
و  حالت  هر  جاییكه  تا  است  هشیاری  و 

شخصیت طوری تجربه می شود که انگار 
زندگی و گذشته ی مخصوص به خود را دارد 
،هویت های مختلف اسامی مختلفی دارند 
و معموال شخصیتها متضاد یكدیگرند )فعال 
شدت  و  پذیر(  وسلطه  گر  نفعل،سلطه  و 
فراموشی در شخصیت منفعل و سلطه پذیر 
باالتر است . هویتهای مختلف معموال از 
وجودیكدیگر بی خبرند ولی ممكن است 

برای کنترل رفتار فرد با یكدیگر بجنگند.
فرد معموال یک هویت اصلی یا شخصیت 

میزبان دارد که پیش از اختالل وجود داشته 
است وچند هویت فرعی داردکه پس از به 
دو  حالت  ترین  ساده  .در  آیند  می  وجود 
هویت به نوبت رفتار فرد را کنترل می کنند 
و در اکثر موارد هویت فرعی از هویت اصلی 
اطالع دارد ،اما هویت اصلی از وجود هویت 
هویت  است  وممكن  ندارد  خبری  فرعی 
اصلی از روی شواهد از وجود هویت فرعی 
فرعی  هویتهای  تعداد  ممكن  شودو  آگاه 
به  فرد  که  دالیلی  از  ویكی  برسد  ۱۳تا  به 

بیمارستان روی می آورد ممكن است این 
باشد که یكی از هویتها می خواهد دیگری را 

به قتل برساند.
عامل اصلی در این اختالل ترومای کودکی 
است) در ۹5درصد موارد بدرفتاری فیزیكی 
و سوء استفاده ی جنسی بخصوص از سوی 
محارم( وهر کدام از هویتها کنترل بخشی از 

زندگی فرد را در اختیار می گیرد
اختالل پیش از ۱۲ سالگی وبا یک ترومای 
شدید بوجود می آید که شاید روشی باشد 

فراراز  برای 
آگاهانه  تجربه 
از  ناشی  ی 

نگه  ودور  تروما 
داشته شدن از آن .

براساس  و  مطالعه  جهت  فوق  مطالب 
آخرین نسخه تشخیص وتوصیف اختاالت 
باشد  بالینی  DSM5وآسیب شناسی می 
ودرصدهای ذکر شده مربوط به جامعه ی 

ایران نمی باشد . 

با رشد و توسعه شهرها و گسترش آپارتمان 
نشینی ، هنوز هم انسانها براساس مسائل 
و  به گل  زیبایی شناسی، عالقه  و  فطری 
گیاه را از دست نداده و خصوصا همشهریان 
ورامینی که به ناچار در آپارتمانهای کوچک 
زندگی می کنند همواره چگونگی انتخاب، 
کاشت ، نگهداری گلها و گیاهان آپارتمانی 
آنان  زندگی  از دغدغه های  یكی  به عنوان 
مطرح می باشد. از اینرو یكی از مواردی که 
همه عالقمندان به گل و گیاه باید اطالعات 
کاملی درباره آن داشته تا بتوانند همیشه 
باغچه یا محیط دارای گل و گیاه خود را زنده 
و شاداب داشته باشند ، آفات و بیماری های 
بروشور  این  در  باشد که  مهم گیاهان می 
آموزشی به اختصار به مهمترین آفات گیاهان 

آپارتمانی اشاره شده است.
آفات متداول گیاهان آپارتمانی

پیشگیری ساده تر و ارزان تر از درمان است 
. در صورتی که کلیه شرایط محیطی مانند 
نور، رطوبت محیط، آبیاری به موقع، خاک 
مناسب، تغذیه کافی و درجه حرارت مورد 
نیاز برای گیاه فراهم باشندو چنانچه عوامل 
بیماری زا و آفات گیاهی هم پیرامون گیاه 
نماید  گیاه  نمودن  آلوده  بر  یا سعی  باشد 
تشكیالت حیاتی گیاه هم مانند هر جاندار 
دیگر به مقابله برمی خیزد و در نتیجه عوامل 

بیماری زا توان خود را از دست می دهند .
 پس در هنگام انتخاب و خرید گیاه به خاطر 

بسپاریم که:
الف- بتوانیم به نیازهای آبی، نوری، غذایی 
و رطوبتی آن به بهترین وجهی پاسخ گوئیم.

ب- گیاه سالم انتخاب کنیم و به بقایای 
آفات و امراض، سرمازدگی و به طور کلی 
سالمت گیاه توجه کامل نموده و نیازهای 

اساسی گیاه را از فروشنده سوال نمائیم.
اجازه  و  ببریم  به منزل  را سالم  گیاه  ج- 
ندهیم عوامل نامساعد جوی در بین راه به 

گیا ها ن صدمه وارد نمایند.
آفت چیست؟

به حشراتی که با فرو بردن خرطوم خود به 
داخل بافت گیاه ، شیره گیاهی را مكیده و 
یا با جویدن بافت های گیاهی باعث اختالل 
در اعمال حیاتی گیاه می گردند آفت اطالق 
می گردد. گاهی در برخی متون کتابها کلمه 
» سم نفوذی« و »سم تماسی« به کار رفته 
است، زمانی سم نفوذی  را مورد استفاده 
قرار دهید که آفت مورد نظر مانند شته ها و 
یا کنه ها مكنده بوده و از شیره گیاهی تغذیه 
می نمایند و شما مجبور به مسموم نمودن 
شیره گیاهی هستید و سم تماسی را هنگامی 
به کار ببرید که حشره )مانند سوسک ها( 

بافت های گیاهی را پاره نموده و از آنها تغذیه 
می نماید. 

نام  یادگیری  به  لزومی  آفات  با  مبارزه  در 
هیچ نوع سمی نیست چون نام تجاری آن 
همیشه در حال تعویض و سموم جدیدی 
همیشه  ولی  گردد.  می  عرضه  بازار  به 
کلمه سم نفوذی و سم تماسی را به خاطر 
بسپارید. قابل توجه است که آفات به مراتب 
از بیماری ها در  تر  متداول ترو خطرناک 
گیاهان آپارتمانی بوده و باید با آنها مبارزه 
جدی نمود. آفات عمومی گیاهان آپارتمانی 
عبارتند از: شته، کنه، شپشک ، حلزون و 

آفات خاکزی.
شته

متداول ترین آفت گیاهان شته می باشد. 
شته حشره بسیار ریزی است که بدنش نرم 
و به رنگ های سبز، خاکستری و سیاه دیده 

این  شود.  می 
حشره در نوک 
جوانه گیاهان و 

آنها  تازه  برگهای 
خرطوم  و  کرده  له النه  لو

مانند خود را وارد نسوج گیاه کرده و شیره 
نباتی را می مكد. شته ها معموال به صورت 
و  ها  جوانه  جوان،  های  شاخه  از  گروهی 
سطح زیرین برگها تغذیه کرده و در نتیجه 
خوردگی  پیچ  صورت  به  هایی  ناهنجاری 

برگی در گیاه به وجود می آید.
شته ها در اثر تغذیه از شیره گیاهی ، از خود 
عسلک تراوش کرده که مملو از موارد قندی 
بوده و  عالوه براینکه مورچه ها را به طرف 
گیاه جلب می کنند باعث رشد نوعی قارچ 
دوده ای نیز شده که الیه ای سیاه رنگ در 

روی برگ تولید می کنند.

کرونا  بیماری  بحران  پیش بینی  شاید 
تقریبًا ممكن نبود اما نگاهی به گذشته 
نکته  این  آمده مؤید  پیش  بحران های  و 
است که همیشه پرستاران فداکار و از جان 
گذشته این مرزو بوم بالفاصله در صحنه 
حاضر شده و تمام قد ایستادگی کرده و 
هرگز منافع خود را بر منافع بیمار ترجیح 

نداده اند.
جانباختگان  و  مبتالیان  آمار  افت وخیز 
تا  شیوع  آغاز  از  همه گیر کرونا  ویروس 
کنون در کشور و جهان نشان می دهد، 
کنترل شیوع این ویروس بسیار مشكل 
است و البته در این نبرد سنگین، پزشكان 
و کادر درمانی وظیفه خطیر و سنگینی را 
به دوش دارند.  آن ها می کوشند تا همه 
مبتالیان را از خطر مرگ نجات دهند. بنا 
برگزارش مسووالن سازمان نظام پزشكی 
و وزارت بهداشت از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در کشور تاکنون بیش از  ۱۹ هزار 
نفر از پزشكان، پرستاران، بهیاران، ماماها 
و  پزشكی  کادر  خدمتی  رده های  سایر  و 
شده اند  آلوده  کرونا  ویروس  به  درمانی 
کرده اند.  فوت  مبتالیان  از  نفر   ۱۳۸ و 
شهدا  مظلوم ترین  سالمت  شهدای 
هستند؛ چرا که برای آنان که بیش از ۳۰ 
سال تحصیل کرده اند و در بحران اپیدمی 
یک سال اخیر نیز فداکاری مثال زدنی از 
خود نشان داده اند، حتی نمی توان تشییع 

جنازه پرشكوه و شایسته ای برگزار کرد.
»آتیه آنالین« به منظور اطالع از وضعیت 
ناوند«  »انیس  با  سالمت،  مدافعان 
بیمارستان  مامایی  و  پرستاری  مدیریت 
ناوند  است؛  تهران گفت وگو کرده  میالد 
بیش از ۲۵ سال در حرفه مقدس پرستاری 
خدمت  به  مشغول  اشتیاق  و  افتخار  با 
دانشگاهی،  مراکز  در  کار  و سابقه  است 
دارد.  نیز  خیریه  و  خصوصی  دولتی، 

مشروح این گفت وگو تقدیم می شود.
کرونایی  بیماران  بخش  وضعیت 

بیمارستان میالد چگونه است؟
بیمارستان میالد از ابتدای شروع بحران 
کرونا تاکنون حدود ۳۰ هزار بیمار مبتال 
به کووید۱۹ را پذیرش کرده و تعداد ۳۰۰ 
بیماران  این  به  بخش  هشت  در  تخت 
بیماران  تمام  از  است.  داده  اختصاص 
 PCR مراجعه کننده، طبق دستور، تست
و CT اسكن ریه گرفته می شود. بیماران 
و  عفونی  ریه،  فوق تخصص های  توسط 
بیهوشی تحت درمان قرار می گیرند. در 
بخش ICU نیز با تجهیزات تخصصی و 
ادامه  بیماران  درمان  به روز،  و  پیشرفته 

دارد.
بیمارستان،  اورژانس  استاندارد  تریاژ  در 

پس از معاینه و تشخیص اولیه، بیماران 
حاد تنفسی جداسازی می شوند. در بخش 
به منظور  امنی  تریاژ، کریدور  از  دیگری 
این  و  است  ایجاد شده  بیماران  پذیرش 
و کاهش  امنیت  احساس  در  فضاسازی 
موثر  بسیار  کنندگان  مراجعه  اضطراب 

است.
به  میالد،  بیمارستان  هستید که  مطلع 
نظر  زیر  آموزشی  بیمارستان  یک  عنوان 
پیک   در  است.  پزشكی  علوم  دانشگاه 
اوج  بحران همه گیری بیماری کرونا، این 
بیمارستان با پذیرش روزانه ۳۰۰ بیمار، 
رتبه اول بستری بیماران کووید در بین 
دانشگاه  پوشش  تحت  بیمارستان های 

علوم پزشكی ایران را دارا بود.
ویژگی یا کمبود خاصی در فرآیند درمان 
احساس  بیمارستان  در  کرونا  بیماران 

می کنید؟
مراجعه  بیشترین  که  این  به  توجه  با 
بیماران  بیمارستان میالد،  به  کنندگان 
بعضًا  و  حاد  وضعیت  در  و  بدحال 
گاه  هستند،  مراکز  سایر  از  ارجاعی 
تنفسی  تخصصی  تجهیزات  کمبود  با 
مواجه   NIV ماسک  و  ونتیالتور  مانند 
مدیریتی  تیم  وجود  با  اما  می شویم؛ 
تیمی  کار  و  صحنه  در  حاضر  همیشه 
خاص  ویژگی  که   - متخصصان 
همچنین   و   – است  میالد  بیمارستان 
و  ویزیت ها  مشخص  درمانی  برنامه 
کمبودها  تاثیر  به موقع،  ترخیص های 

کمرنگ و گاه جبران می شود.
ما  کشور  در  روزی  می کردید  فکر 
همه گیری بیماری رخ بدهد و شما در 
کسوت پرستاری با آن مبارزه کنید؟ آیا 
اگر زمان به عقب برگردد  باز این رشته 

را انتخاب می کنید؟
پرسش جالب شما در خصوص انتخاب 
و  قاطعانه  جواب  شغل  این  دوباره 
به  که  چرا  دارد؛  بزرگ«  آری  »یک 

خداوند  طرف  از  بزرگ  مأموریتی  نظرم 
شاید  است.  شده  اعطا  پرستاران  به 
تقریبًا  کرونا  بیماری  بحران  پیش بینی 
و  گذشته  به  نگاهی  اما  نبود  ممكن 
نکته  این  مؤید  آمده  پیش  بحران های 
از  و  فداکار  پرستاران  همیشه  که  است 
این مرزو بوم بالفاصله در  جان گذشته 
صحنه حاضر شده و تمام قد ایستادگی 
کرده و هرگز منافع خود را بر منافع بیمار 
ترجیح نداده اند . من هم حسب وظیفه 
در زلزله اخیر غرب کشور )سرپل ذهاب( 
به مدت ۱۰ روز در دو روستا داوطلبانه 
مشغول به خدمت بودم و آن زمان هم 
آن  در  همكارانم  عاشقانه  حضور  شاهد 

مناطق بودم.
کرونا از نظر روحی و روانی چه تاثیری 

بر پرستاران داشته است؟
افراد  بر  بحرانی  هر  قطعًا طوالنی شدن 
و  جسمی  تأثیرات  بحران  آن  در  دخیل 
روحی دارد؛ ابتالی تعداد زیادی از کادر 
عزیزان  این  از  برخی  شهادت  و  درمان 
قطعًا به بروز تألمات روحی در همكاران 
استفاده  همچنین   است.  شده  منجر 
ساعات  در  فردی  حفاظت  لوازم  از 
مراقبت ها  انجام  سختی  نیز  طوالنی 
هیچ  شک  بی  اما  می دهد  افزایش  را 
و  تعهدات  از  ذره ای  نمی تواند  مشقتی 
را  پرستاران  دلسوزانه  مسئولیت های 

بكاهد.
چه خاطره تلخی از مرگ های کرونایی 
مکدر  خاطرتان  آنها  مرور  با  دارید که 

می شود؟
پرسنل  غم انگیز  و  تلخ  خاطرات  از  یكی 
به  مبتال  باردار  مادر  مرگ  بیمارستان، 
با تالش پزشكان مجرب  کووید بود که 
این مرکز در کمترین زمان ممكن  نوزاد 
شد.  متولد  و  یافت  نجات  مرگ  از  وی 
بین  از شادی در  نوزاد موجی  این  تولد 
همكاران به وجود آورد و به راستی یادآور 

که  بود  نغز  نکته  و  آسمانی  کالم  این 
همیشه در پس هر سختی، آسانی است.

و  مبتالیان  آمارهای  صحت  در  برخی 
دارند؛  تردید  کرونا  روزانه  فوتی های 

نظر شما چیست؟
به نظر می رسد در تمام دنیا آمارها ۱۰۰ 
این  و  نباشد  واقعیت  بر  منطبق  درصد 
عدم  نظیر  مختلف،  علل  به  شاید  نیز 
مراجعه تمامی مبتالیان به مراکز درمانی 
روستایی  بیماران  نداشتن  دسترسی  یا 
یا مرزنشین به خدمات تخصصی باشد. 
اما در مراکز درمانی تخصصی، با انحراف 
معیار کمی، آمار نزدیک به واقعیت است. 
برای مثال، بیشترین آمار فوتی کرونایی 
ما در ۱۰ ماه گذشته، ۱۲ مبتال در یک 

روز بوده است.
وقتی می بینید مراقبت های شما و کادر 
درمان به بهبودی بیمار نمی انجامد چه 

حالی می شوید؟
به طور کلی تلخ ترین ساعات یک پرستار، 
مرگ بیمار است؛ به ویژه در مبتالیان به 
که تالش مضاعفی هم می طلبد.  کرونا 
را  درمان  تیم  تالش،  بودن  نتیجه  بی 
پریشان می کند؛ اما همین تیم با توکل 
بر خدا به تالش بی وقفه خود، امیدوارانه 

ادامه می دهند.
با  خودتان  خلوت  در  واگویه هایی  چه 

کرونا دارید؟
هیچ واگویه ای جز برچیده و محو شدنش 
شبانه  دعاهای  شاهد  بارها  و  نداریم  را 
بر سفره  یا  نماز  بر سجاده  همكارانمان 
برداشتن  خداوند،  از  که  بوده ایم  افطار 
شر این بال را طلب کرده اند. من همواره 
کشورمان،  پرستاران  همه  با  همدلی  با 
افزایش  از خداوند صبوری، استقامت و 
تمامی  در  را  همكارانم  تاب وتوان 
نبرد  این  در  بیمارستانی  بخش های 

سخت خواستارم.
ویژه  به  و  بستری  کرونایی  بیماران  با 

بهبود یافتگان آن چه صحبتی دارید؟
می تواند  بیمار کرونایی  هر  من  نظر  به 
جهانی  بهداشت  سازمان  نماینده  یک 
پروتکل های  رعایت  الزام  تبلیغ  برای 
بهداشتی و اجتماعی باشد. چنین فردی 
یک شاهد عینی زحمات متعهدانه کادر 
درمان است و از نزدیک از جان گذشتگی 
آنها را دیده و لمس کرده است. بنابراین 
در  می تواند  دیگری  هرکس  از  بهتر 
فرسایش  و  خستگی  از  کاستن  راستای 
کادر درمان، خانواده و اجتماع کوچک 
متعلق به خود را به رعایت هرچه بیشتر 

پروتکل ها ملزم کند.
پرستاران چه خواسته هایی دارند؟

حمایت  سالمت،  مدافعان  خواسته 
و کمک  قرنطینه  رعایت  با  مردم  است؛ 
اصلی  حامی  مبتالیان  کاهش  به  کردن 
این  که  می خواهیم  آن ها  از  ما هستند. 
روند را تا ریشه کن شدن کامل بیماری 
اجتماعی  تأمین  سازمان  دهند.  ادامه 
از  را  خود  مالی  و  عاطفی  حمایت  نیز 
سایر  و  میالد  بیمارستان  پرستاران 
مراکز ملكی خود انجام داده است. اما با 
توجه به افزایش تورم و شرایط نابسامان 
تأمین  فکر  از  که  پرستاری  اقتصادی، 
معیشت زندگی خود فارغ باشد در ارائه 
از  بود.  خواهد  موفق تر  بهینه  خدمات 
این رو از مدیران محترم سازمان حمایت 

بیشتری را توقع داریم.
به عنوان یک پرستار دوست دارید دنیای 
پس از کرونا چگونه باشد و فکر می کنید 

الزمه خلق آن دنیای دلخواه چیست؟
مقایسه  در  لحظاتی،  در  شاید  ما  همه 
کرونا،  از  قبل  دوران  با  حال  زمان 
از  ناخوشایند  شاید  و  مبهم  تصوراتی 
آینده داشته ایم؛ ولی به طور حتم، حس 
مشترک همگی ما قدردانی و شكرگزاری 
تاکنون  که  است  سالمتی  نعمت  بابت 
خوشحالم  می شد.  آن  به  کمی  توجه 
مردم  اتفاق  به  قریب  اکثر  تاکنون  که 
بهداشت  اهمیت  از  خوبی  درس های 
توجه  زیست،  محیط  به  احترام  فردی، 
روابط  اهمیت  به  توجه  سالمندان،  به 
اجتماعی، جلوگیری از اسراف، قدردانی 
از نعمت های خداوند و ... از این بحران 

گرفته اند.
از صلح، صفا،  پر  دنیایی  خواهان  همه 
آرامش و برکت هستیم و تک تک ما در 
اساسی  نقش  از کرونا  پس  دنیای  خلق 
با  دنیا  این  خلق  در  بیاییم  پس  داریم؛ 
کسب تجربه از دنیای پیشین مسئولیت 

پذیر باشیم.

اختالل هویت گسسته یا چند شخصیتی 

مهمترین آفات گیاهان آپارتمانی

فریبا مرادزاده 
کارشناس ارشد 
روانشناسی

فاطمه ذاکری امین 
کارشناس ارشد گیاه 
پزشکی

چگونه یک گوشی مناسب بخریم؟ 
انتخاب  در  گمشده  حلقه  کاربری؛  رابط 

مناسب ترین موبایل
یكی از مواردی که در انتخاب یک گوشی 
کاربری  رابط  است،  تاثیرگذار  موبایل 
تمام  روزها  این  است.  موبایل  برندهای 
خود  تمرکز  از  بخشی  موبایل  برندهای 
سعی  و  داده  قرار  موضوع  این  روی  را 
را  تجربه  زیباترین  و  ترین  راحت  دارند 
برای کاربران فراهم آورند. در حال حاضر 
بسیاری از برندها ازجمله آیفون و سامسونگ به دلیل تجربه های 

موفق در این زمینه طرفداران بسیاری را در کنار خود می بینند.
از کجا خرید کنیم؟ در انتخاب موبایل خوب تاثیرگذار است

بسیاری از کاربران و خریداران گوشی های هوشمند اعتقاد دارند 
که خرید از نمایندگی های رسمی موبایل یا فروشگاه های معتبر 
تفاوتی با محل های دیگر ندارد. نکته قابل توجه در این بخش این 
است که عالوه بر سلیقه شخصی کاربران، در مورد محیط خرید 
نیز باید اعتبار آن مجموعه یا سایت را مورد بررسی قرار داد و سپس 

اقدام به خرید گوشی مورد نظر خود کرد.
با تمام این تفاسیر مسائل بسیار زیاد دیگری هنگام خرید کاربران 
وجود دارد که متناسب با نیاز آنها می توان یک خرید بسیار خوب 
داشت. تمام موارد مطرح شده در مورد سوال »چگونه یک گوشی 
مناسب بخریم« به خود کاربر و سالیق شخصی وی مربوط می 

شود اما بهتر است قبل از خرید به موارد ذکر شده توجه کرد.

نویسنده : علی تاجیک

دمنوش ارزن )طبیعت سرد و خشک (
خواص : ضد لک و جوش صورت , 
تصفیه کننده خون , رفع نفخ شكم 
با آن  و دل درد . شستن صورت 
جوش  و  صورت  لک  رفع  موجب 

های پوستی می شود . 
طرز تهیه : یک قاشق غذا خوری + 
یک لیوان آب جوش , با شعله غیر 
مستقیم , مدتی دم بكشد . سه بار 
در روز هر بار یک فنجان بنوشید .

بر گرفته از کتاب دم نوش ها 
نوشته محسن رویگر

بخشدار جدید جواد آباد ورامین 
معرفی شد

ورامین – آبرومند : آئین تکریم و معارفه بخشدار جدید جواد آباد با 
حضور حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین و با حضور جمعی 
از مسئولین شهرستان  برگزار شد. در این مراسم حسن خدادادی به 
عنوان بخشدار جدید جوادآباد معرفی و از تالش های محمد حیدری 

تقدیر شد.
خدادادی در سابقه کاری خود بخشداری مرکزی شهرستان ری و 
مدیریت بحران شهرستان ورامین را داشته است. خدادادی اصالتا از 

اهالی روستای باغخواص شهرستان ورامین است.

یاران جاوید

نوشیدنی

خرب ویژه

بیمارستان میالد پیشرو در پذیرش بیماران کرونایی است
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اگر بیشتر می دویدم، همانم!
همانم که درجا زدم،نردبانم !

نپرسیدی از من چرا لحظه ای تو؟
چرا زخم خوردم،ولی مهربانم!!!
چقدر آزمون داده ام در همه عمر
همین که تویی سالها امتحانم!!!

زبانم سر سبز من را فنا کرد
نبوده ست دیگر تنی در توانم!

که در موردم اشتباه است،گویی
نه اینم که مردم فریبم،نه آنم!!!

همین! افتخارم که پیش تو باشم
برای چنین سوگلی باغبانم 

چنان در پی ام آمدند این حسودان!
ندادند چون  ردپایی  امانم!

ولی با تمام غریبی در این شهر
دلم خوش که نزد دلت میهمانم !
پر از خواب های پریشان دورم!

که احساسم این است در پادگانم!!!
نبردند از من دلی را به یغما

ندادند حتی به حرفی امانم !!!

محمد تقی قشقایی

)HSV(تبخال یا هرپس هیمپلکس
عفونت های HSV  با دو نوع مختلف 
. عفونت  دو شناخته می شوند  و  یک 
با عفونت های دهانی و نوع  شماره ۱ 
است  تناسلی همراه  با عفونت های   ۲
. هر دو نوع الگوی یكسانی از عفونت 
را بوجود می آورند . بسیاری از عفونت 
ها بدون عالمت می باشند و تشخیص 
انجام  قابل  خون  آزمایش  با  فقط  آن 

می باشد . عفونت های HSV دارای ۲ فاز هستند , فاز اول 
بیماری در همان  فاز دوم عود  و  استقرار ویروس در عصب 

محل میباشد . 
سرعت عود بر اساس نوع ویروس و محل درگیری متفاوت 
از  برابر بیشتر  تقریبا 6  تناسلی  . عود عفونت های  میباشد 

عفونت های دهانی – لبی می باشد . 
ضایعات داخل پوست می باشند و غالبا بدون برجای گذاشتن 

اثر درگیری بهبود می یابند . 
تظاهرات بالینی بصورت تاولهای آبكی گروهی می باشند که 
سپس  و  بود  خواهد  ملتهب  و  قرمز  درگیری  ناحیه  پوست 
بصورت دلمه دیده می شود . آسیب های موضعی پوست مانند 
مواجهه بااشعه  فرابنفش , خشكی و ترک پوست , خراش و 
ساییدگی , تزریق ژل یا لیزر پوست و یا تغییرات سیستمیک 
مثل قاعدگی , خستگی و تب سبب تجدید فعالیت ویروس می 

شوند .
عالئم اولیه بصورت خارش , سوزش برای ۱۲ تا ۲4 ساعت 

ادامه می یابد .
در مدت ۱۲ ساعت گروهی از ضایعات خیلی سریع بر پایه یک 
ناحیه ملتهب بصورت تاول ایجاد در مدت ۲-4 روز تاولها پاره 
شده و دلمه می بندند . درمان تبخال استفاده از قرص خوراکی 

اسیكلوویر و پماد آن می باشد .
نویسنده : دکتر سید هادی قریشی 

تغییر در حریم خصوصی 
کاربران واتس اپ 

شمار کاربران پیام رسان تلگرام در چند 
تغییرات  از  انتقاد  پی  در  گذشته  روز 
واتس اپ،  در  خصوصی  حریم  جدید 
بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافت و از 

مرز ۵۰۰ میلیون نفر عبور کرد.
تلگرام با رشد کاربران جدید، خبر عبور 
شمار کاربرانش از مرز نیم میلیارد نفر را 

اعالم کرد.
فوریه  هشتم  از  که  واتس اپ  خدمات  و  شرایط  در  تغییرات 
اجازه می دهد اطالعات  اپلیكیشن  این  به  اجرایی می شود 
بگذارد. کاربران  اشتراک  به  با شرکت فیس بوک  را  کاربران 
باید با شرایط جدید که به آنها اجازه می دهد هدف تبلیغات 
هدفمند قرار گیرند موافقت کنند در غیر این صورت دسترسی 

به اکانتهایشان در واتس اپ را از دست می دهند.
انتقادات  هدف  اخیر  روزهای  در  محبوب  رسان  پیام  این 
گسترده قرار گرفته و مجبور شده تغییرات را ۳ ماه به تعویق 
پیامهای  شامل  مذکور  تغییرات  دهد که  توضیح  و  انداخته 

خصوصی کاربران با دوستان و خانواده شان نمی شود .
IT نویسنده : محمد مظهری، مهندس

شهید مدافع حرم مهدی حیدری
مهدی حیدری متولد بیست و هشتم بهمن  سال 
مشكی  کمربند  دارای  همدان،   قروه  در   ۱۳6۳
جودو، خادم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، 
مربی دفاع  شخصی و از همه مهم تر جوانی که با 
داشتن همسر و یک پسر؛ از همه تعلقات دنیوی 
گذشت و بیست و یكم دی  سال ۱۳۹4 در سوریه 
در سن ۳۱ سالگی به شهادت رسید. در حالی که 
۱۰ روز بعد، خبر شهادتش را به خانواده اش دادند و 

پیكرش 5 ماه بعد به وطن بازگشت و در بهشت زهرا آرام گرفت.
مهدی به عنوان نیروی مستشاری به سوریه رفت چرا که او پاسدار قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا بود. از او یک فرزند به یادگار ماند.
هوای سرد منطقۀ خانطومان کار جنگ را سخت تر کرده بود ... باران گلوله های 
هدفمند و کور دشمن هم لحظه ای قطع نمی شد ... بچه های فاتحین تهران 
با تمام توان مقاومت می کردند ... یكی دو ساعت بعد با دستور عقب نشینی 

رزمنده ها به پشت خط مقدم برگشتند اّما مهدی در بین آنها نبود ...
چند نفری در این حمله به شهادت رسیدند و شرایط به گونه ای رقم خورد که 
پیكرشان همانجا در محل درگیری جا بماند ... چند هفتۀ بعد مأموریت فاتحین 
در سوریه خاتمه یافت و دیماه ۹۴ در تقویم احساسی تهرانی ها برای همیشه 

خاکستری شد 
با تأیید خبر شهادت مهدی خانواده اش رخت عزا پوشیدند ولی پیكری برای 
تشییع و تدفین نبود ...                                         گردآوری: پژمان منصوری

یاران جاوید

اجتماعی

بررسی مشکالت بخش شریف آباد پاکدشت با  
حضور فرهاد بشیری

جلسه بررسی مسائل و مشكالت بخش شریف آباد با حضور فرهاد بشیری نماینده 
پاکدشت، یوسفی جمارانی فرماندار، حجت االسالم والمسلمین خداپرست امام 
جمعه بخش شریف آباد، علیدادی بخشدار بخش شریف آباد، اصالنی رئیس اداره 
آبفای شهرستان، داریان رئیس اداره گاز، توکلی رئیس بنیاد مسكن، سعید پور رئیس 
اداره محیط زیست و جمعی از دهیاران و اعضا  شورای های بخش در سالن جلسات بخشداری شریف آباد برگزار 

گردید.
در این جلسه فرهاد بشیری بیان کرد: باتوجه به بازدید ها و گزارشات مردمی بیشترین مشكل آب در ۳ روستای 
کریم آباد،کلین و علی آباد می باشد که باید هرچه سریعتر اصالح شبكه و زیرسازی انجام شود تا هیچ مشكل آبی 

در سال آینده نداشته باشیم.
در ادامه بشیری با پیگیری از رئیس اداره آبفای شهرستان پاکدشت قول رفع مشكل آب در شهرک خسرو را گرفت.

وی در ارتباط با مشكالت روستای علی آباد گفت: با اصالح طرح هادی پس از چندین سال در روستای علی آباد 
بیشتر مشكالت مردم همچون آب،برق و گاز رفع می شوند و مردم عزیز این روستا نیز می توانند از این خدمات 

بهره مند شوند.

دیدار دکتر نوش آبادی 
با رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور

ورامین – آبرومند :حسین نوش آبادی نماینده مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا، با 
حجت االسالم قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور، دیدار و گفتگو کرد. 

در این دیدار، ابتدا نماینده مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به پیشینه تاریخی و انقالبی ورامین بزرگ ، خواستار توجه بیشتر به این 

منطقه شد و با توجه به ظرفیت کم نظیر فرهنگی و تمدنی و هویت دینی و والیی مردم این خّطه، امكانات موجود را متناسب 
با نیازها و مطالبات مردم ندانست و از کاهش اعتبارات فرهنگی و تبلیغاتی در سال های اخیر و عدم اجرای پروژه های مربوطه، 

انتقاد کرد.
نوش آبادی، قیام پانزده خرداد را شناسنامه مردم منطقه ورامین؛ پیشوا و قرچک دانست و با اشاره به فرمایشات حضرت امام 
)ره( و مقام معظم رهبری در تجلیل از قیام مردم این سرزمین در دوران استبداد رژیم سابق ونقش بی بدیل مردم در انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس و عرصه های مختلف نظام، حل مشكالت مردم را مورد تاکید قرار داد.
حجت االسالم قمی ریاست سازمان تبلیغات اسالمی کشور، ضمن تشكر از حضور نماینده مردم، و بیان مشكالت و نارسایی 
های این منطقه، و تجلیل از نقش تعیین کننده مردم ورامین بزرگ  در پیروزی انقالب اسالمی و حمایت از رهبری و نظام 
مقدس شورای اسالمی ، منطقه ی ورامین را دارای ظرفیت های باالی فرهنگی دانست و قول مساعد داد، در یک سفر کاری، 

به این مشكالت رسیدگی کند.

آشپزی

دانستنی های پزشکی

فناوری اطالعات

توسعه اجتماعی  یكی از ابعاد اصلی فرایند 
توسعه و بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی در 
راستای  دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد 
افزایش  اجتماعی،  انسجام  و  یكپارچگی 
کیفیت زندگی و ارتقا کیفیت انسانها است . 
به نظر میرسد که در جامعه در حال گذار 
ایران توجه به توسعه اجتماعی از اهمیت و 
ضرورت علمی و اجتماعی خاصی برخوردار 
در  غالب  اجتماعی  ساختارهای  است. 
جامعه با ارزشها و اهداف عام مورد توجه 
مردم به ویژه جوانان مطابقت ندارد و به 
واپسگرایی،  هنجارشكنی  علت  همین 
روندی رو به افزایش است. چنانچه تحوالت 
و  نگیرد  صورت  ساختاری  اصاالحات  و 
توسعه اجتماعی به معنی تحكیم اجتماع 
انسجام، همبستگی، اخالق  تقویت  عام، 
عمومی، جامعه مدنی، اعتماد اجتماعی و 
بسط هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی تحقق 
نیابد در آینده ای نه چندان دور عالوه بر 
آسیبها و نابسامانی های اجتماعی با طغیان 

نسل جوان نیز روبه رو خواهیم شد.
؛ بنابراین اندیشمندان اجتماعی باید روی 
توسعه  معرفهای  و  شاخصها  ها،  مؤلفه 
اجتماعی و مكانیسم های تحقق آن کار 
نتایج  نیز  ریزی  برنامه  مسئوالن  و  کنند 
کار گیرند  به  را  تحقیقات  این  از  حاصل 
تا توسعه اجتماعی به عنوان یكی از ابعاد 
جانبه  و همه  متوازن  توسعه  مهم  بسیار 
بعد  در  هم  و  علمی  بعد  در  هم  ایران، 

عملی_ اجرایی مورد توجه قرار گیرد. 
توسعه به عنوان واقعیت و هدف غایی و 
مدلی متعالی همیشه برای جوامع توسعه 

بوده  مطالبه  مورد  و  خواستنی  یافته 
است. دستیابی به توسعه نیازمند  بررسی 
آن  به  نیل  در جهت  اساسی  راهكارهایی 
جوامع  در  مختلف  منابع  وجود  است. 
توسعه نیافته، از زمینه های اساسی و مهم 
از  آگاهی  میشود.  توسعه محسوب  برای 
مورد  مفاهیم  از جمله  حقوق شهروندی 
عالقه  اندیشمندان علوم اجتماعی است 
در  پژوهش  و  بحث  اخیر  در سالهای  که 
فوق  اهمیت  از  و  یافته  افزایش  آن  مورد 
با  آن  رابطه  و  برخوردار گشته  ای  العاده 
دموکراسی،  چون  مختلفی  های  پدیده 
جامعه مدنی، آسیبهای اجتماعی، آموزش، 
سالمت، توسعه اجتماعی و اقتصادی و ... 

مورد بررسی قرارگرفته است.
حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و 
مسئولیتهای افراد در قبال یكدیگر، شهر و 
دولت است و شامل حقوق سیاسی، مدنی، 
میشود.  جنسیتی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
مسئولیتها  و  حقوق  این  ی  مجموعه  به 

»حقوق شهروندی » اطالق میشود . 
در  و  میداند  شهروند  را  خود  که  فردی 
دارای  میگیرد،  قرار  شهروند  هویت 
مجموعه ای به هم پیوسته ای از آگاهیها، 
تصورات و انتظارات است که در رابطه او 
با محیط اجتماعی اش را تعریف و تنظیم 

میكند. 
شهروند برای خود حقوقی قائل است و آن 
را دائمًا از مسئوالن  طلب میكند. شهروند 
نیازهای  و  ها  توانایی  از  آگاهی  با  واقعی 
خود و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه 
اش، درصدد است تا بر محیط اجتماعی 

زندگی اش نظارت کند و در مواقع لزوم به 
تغییر شرایط و محیط پیرامونش بپردازد. 
لذا شهروند واقعی باید از حقوق شهروندی 
خود مطلع باشد. این آگاهی باید تا حدی 
باشد که شهروند را به تحرک وادارد و به 
وی قدرت فعال شدن در محیط اجتماعی 

را بدهد.
در  شهروندی  حقوق  وضعیت  چگونگی 
هر جامعه ای برآیندی از وضعیت شاخص 
های توسعه در آن جامعه است. تضمین 
توسط  جامعه  افراد  شهروندی  حقوق 
حكومت به شكلی که افراد جامعه احساس 
از حقوق  آرامش برای استفاده  امنیت و 
اجتماعی و سیاسی خود کنند؛ و نگران 
لوازم  از  نباشند  خود  حقوق  به  تعرض 
حكمرانی خوب در عصر جدید است که در 
آن تقسیم بندی عقیدتی، قومی، نژادی و 
مالی به عنوان مبنای بهره مندی از حقوق 

مدنی و سیاسی دیگر پذیرفته نیست.
جهت رسیدن به یک زندگی پایدار، تحقق 
شهروندی  تعهدات  و  حقوق  از  درجاتی 
شهروندان  درگیری  شدت  میتواند  که 
از  آگاهی  تأثیر  تحت  را  امور مختلف  در 
حقوق و تعهدات، سرمایه اجتماعی، تعلق 
در  دانست.  ای  رسانه  سواد  و  اجتماعی 
عصری که به گونه ای جهانی پست مدرن 
میشود شهروند یک ایده خوش آتیه است 
یعنی  اش  دهنده  تشكیل  اجزای  چراکه 
سیاسی  مشارکت  و  مسئولیتها  حقوق، 
انسان ضروری هستند.  امور  اراده  برای 
از  باالینی  درجه  به  کشوری  اینکه  برای 
نمودن  فراگیر  از  ناگزیر  آید  نائل  توسعه 

عبارتی  به  از  شهروندی  وظایف  حقوق 
فرهنگی،  توسعه  و  ابزار رشد  شهروندی 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. 
و  دمكرات  جوامع  های  شاخص  از  یكی 
مشارکتی وجود درجاتی از آزادی، امنیت، 
رفاه، اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی 
است که تمامی این مقوله ها در شهروندی 

و تحقق آن در جامعه تجلی مییابد.
در کشور ما، به رغم پیشرفتهای صنعتی و 
اقتصادی در دهه های گذشته و همچنین 
پتانسیل های موجود در قوانین کشوری 
و سیاست ها و برنامه های توسعه کشور 
در امر توسعه اجتماعی، شاهد تغییرات 
چندانی نسبت به دیگر حوزه ها به طور 
عینی نبوده ایم. این امر در مورد برنامه ها 
و سیاست های شهری نیز صادق است و 
با وجود اینکه سالها از مطرح شدن توسعه 
اجتماعی به عنوان آخرین بعد توسعه و 
فراگیرترین بعد توسعه میگذرد هنوز در 
فحوای ادبیات عملی سیاستهای توسعه 
ای و همچنین متولیان اجتماعی، توسعه 

اجتماعی )کارکردها، مولفه ها و 
شاخصهای مربوط به آن( تقریبا ناشناخته 
توجه  بنابراین  است؛  نشده  آزمایش  و 
ریزی  برنامه  امور  متولیان  و  مسئولین 
توسعه ای باید نسبت به این بعد از توسعه 

الزام و ضروری است.
آموزش حقوق شهروندی به عنوان یكی از 
ضرورتهای اساسی هر جامعه ملی و سهم 
اساسی آن در تحقق واقعی استانداردهای 
و  واضح  همگان  بر  شهروندی  حقوق 
آموزش  که  است  بدیهی  است.  روشن 

ق  حقو
ی  ند و شهر
تحقق  در 

توسعه اجتماعی 
سازوکارهای  ، و  ملی

منطقه ای و جهانی، تضمین آن حقوق 
به اشخاص و گروههایی که به واقع حقوق 
تعلق  آنها  به  شهروندی  های  آزادی  و 
دارد مسؤلیتی همگانی و یک استراتژی 
زیر بنایی و فاقد قید و بندهای زمانی و 
مكانی است. آموزش حقوق شهروندی، 
ای  پشتوانه  و  ضمانت  حقوق  این  به 
واقعی و مؤثر می بخشد و زمینه ایجاد 
میآورد.  فراهم  را  جهانی  مدنی  جامعه 
شهروندی  حقوق  آموزش  حقیقت  در 
که  است  کسانی  به  شناخت  اعطای 
بالفعل یا بالقوه در معرض نقض حقوق 
شهروندی شان می باشند. حق آموزش 
از  بسیاری  برخالف  شهروندی  حقوق 
جمله  آن  از  سیاسی،  و  مدنی  حقوق 
به خود محقق  نیست که خود  حقوقی 
و  تعرض  از  صرفًا  دولت  هر  و  گردد 
حق  گردد.  منع  آن  حریم  به  مداخله 
آموزش حقوق شهروندی مستلزم تکلیف 
و  امكانات  ساختن  فراهم  به  دولت  هر 
زمینه های تحقق عینی آن حق است. 
بنابراین هر دولت مكلف است که البته 
آموزش حقوق  به  امكانات خود  در حد 
شهروندی همت گمارد کما اینکه بایست 
حقوق  آموزش  راه  در  مانع  ایجاد  از 
شهروندی توسط سازمانهای غیردولتی 
و حتی نهادهای بین المللی احتراز ورزد.

با رویكردهای  فرقه ها تشكیالتی پنهانی 
قدرت  به  در جهت دستیابی  آزادمندانه 
استفاده  با  هستند که  بیشتر  ثروت  و 
تکنیكهای  و  مغزشویی  روشهای  از 
نگهداری  و  به جذب  اقدام  روانشناختی 
می کنند.  خود  ساختار  درون  در  افراد 
فرقه ها  نفوذ  غیرقابل  و  بسته  سیستم 
شخص پرستی،  مهم  اصل  سه  پایه  بر 
مغزشویی و کنترل روابط اعضای فرقه، 
است.  گرفته   شكل  هرمی  ساختار  و 
از  شخصی شده  تقریرهای  همچنین 
مهمترین  از  اخالقی  و  دینی  متون 
ویژگی فرقه ها است که منجر به تحریف 
و انهدام پایه های اخالقی و اعتقادی در 
اعضای فرقه می شود و به شكل گیری یک 
منطق جدید مبتنی بر باورهای فرقه ای 
نه  باورها  این  می انجامد.  شخص  در 
بلكه  هستند،  غیردینی  و  شخصی  تنها 
از آنجا که فرقه ها داعیه جانشینی ادیان 
را دارند، می توان گفت  در دوران جدید 
با وجود تحریف های خطرناکی که فرقه ها 
در متون دینی صورت می دهند و منجر به 
جابجایی مرزهای اخالقی در اعضای خود 
می شوند و تبدیل به ساختارهای مخوفی 

می شوند که توانایی بر هم زدن نظامات 
اجتماعی و اخالقی را دارند.

از شبكه اول سیما  باری، اخیرًا سریالی 
پخش شد که به بررسی روابط پشت پرده 
فرقه ها و آسیبهای موجود در مناسبات 
فرقه ای می پرداخت. سریال »خانه امن« 
اگر چه به مقتضای موضوع و محمولی 
که به آن می پرداخت گاهی به شعارزدگی 
اما در مجموع می توان آن  نزدیک شد، 
را سریالی موفق در حوزه تخصصی خود 
دانست. اشاره به وجود ریشه های یكسان 
برای ساختارهای فرقه ای متفاوت نظیر 
داعش، مجاهدین و امثال آنها از جمله 
اگر  فرقه ها  بود.  سریال  این  مهم  نقاط 
کارکردهای  و  شكل ها  ظاهر،  در  چه 
متفاوتی دارند اما در بطن و ریشه، همگی 
برخوردارند.  مشترکی  ساختارهای  از 
زیربناهای  عضوگیری،  شگردهای 
اعتقادی و اخالقی، تکنیک های نگهداری 
اعضا در فرقه و استفاده ابزاری از اعضای 
از  فرقه ها  رهبران  منافع  در جهت  فرقه 
جمله نکات مهم مورد اشاره این سریال 

بود.
اما نکته مهم دیگری که در این سریال 

اشاره شد، عالوه بر ضرورت پشتوانه های 
قانونی در مبارزه با فرقه ها، ضرورت وجود 
از  دولتی(  یا  )مردمی  نهادهای حمایتی 
آسیب دیدگان فرقه هاست. متاسفانه در 
کشور ما هنوز قوانین موثری برای مبارزه 
با فرقه ها به تصویب نرسیده و تقریبًا هیچ 
خدمات  برای  حمایتی  نهاد  یا  سازمان 
مشاوره روانشناختی و حقوقی از افرادی 
که می خواهند خود را از دام فرقه ها رها 
که  فرقه ها  اعضای  ندارد.  وجود  کنند 
قصد رهایی و بریدن از فرقه را دارند عماًل 
بدون هیچ پشتوانه اجتماعی، مجبورند 
این مسیر مخاطره آمیز را به تنهایی و با 
تحمل رنج انبوهی از آسیبهای روانی طی 
کنند. این افراد، سال ها به دلیل عضویت 
فشار  تحت  فرقه ای(،  )هر  فرقه  در 
کشنده ترین تروماهای روانی بوده اند، از 
بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم 
خود  عضویت  سنوات  بر  بنا  و  بوده اند 
در فرقه و میزان حل شدن در مناسبات 
شخصی،  ابعاد  تمام  در  تقریبًا  فرقه ای، 
اجتماعی،  و  خانوادگی  شخصیتی، 
زیان های بزرگی را متحمل شده اند. حتی 
با وجود نهادهای حمایتی هم سالها طول 

می کشد تا زخمهای روانی ای که اعضای 
فرقه ها بر روح و روان خود دارند ترمیم 
شود، چه رسد به اینکه در این میان، هیچ 
ملجاء و پناهگاه امنی هم برای این افراد 
وجود نداشته باشد. در این مسیر، وجود 
نهادهای حمایتی که بتواند هم حقوق از 
دست رفته این افراد را استیفا کند و هم 
قرار  مشاوره ای  حمایتهای  تحت  را  آنها 

دهد بسیار حیاتی و الزم است.
قضایی  محاکم  انقالب،  پیروزی  بدو  از 
با اتکا به مواد ۱۳۰، ۱4۲، ۲۸6، 4۹۸، 
4۹۹، 5۰۰، 5۰۷، 5۱۳ و برخی دیگر از 
قانون مجازات اسالمی که عمومًا  مواد 
و  ملی  امنیت  به   که  جرائمی  مورد  در 
با  مقابله  به  است  مقدسات  به  توهین 
گردانندگان فرقه ها پرداخته اند. تا اینکه 
در دوره نهم مجلس شورای اسالمی در 
تاریخ ۷ دی ماه سال ۱۳۹۳ طرح »منع 
تشكیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها« 
برابر  در  انسان ها  از  صیانت  منظور  به 
دگرباوری،  گرایش های  مغزشویی، 
القای ایدئولوژیک تغییر معنا، دگرگونی 
فریبكارانه، القاگری، ایجاد وهن و فتنه 
سوءاستفاده  از  جلوگیری  و  اعتقادی 

فرقه ها  افراد،  
جریانات  و 
ی  فکر

منحرف، تقدیم 
مجلس شد اما چند 

مجلس  راهروهای  خم  و  پیچ  در  سال 
منتظر تصویب بود. تا اینکه سرانجام در 
مردادماه سال ۱۳۹۸ به افزودن دو ماده 
به عنوان مواد ۶۹۹ و ۵۰۰ مكرر به فصل 
اول باب تعزیرات قانون مجازات اسالمی 
گرچه  شد.  بسنده   ۱۳۷۵ سال  مصوب 
در  شاید  و  باید  که  آنچنان  قوانین  این 
برابر فعالیتهای فرقه ها بازدارنده نیستند 
اما در هر صورت بهتر از خالء قانونی در 

این زمینه است. 
امید است به تصویر کشیدن گوشه های 
اجتماعی  و  فردی  آسیبهای  از  کوچكی 
و  جامعه  روان  و  روح  بر  فرقه ها  که 
موجب  می کنند،  وارد  خود  اعضای 
باره  این  در  موثرتری  قوانین  وضع 
تشكلهای  شكل گیری  به  منجر  و  شده 
مردم نهاد یا دولتی در حمایت از کسانی 
که از جریانات فرقه ای جدا شده و یا قصد 

خروج از فرقه ها دارند شود.

نقش  امروزی، شهرها  متمدن  دنیای  در 
عالئق  دهی  جهت  در  ناپذیری  انکار 
شهروندان به سوی فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی داشته و در کنار نقش موثر هویت 
در  شهروندی،  تعلق  احساس  و  سازی 
تحكیم روابط اجتماعی میان جوامع انسانی 

نیز اثر گذار می باشد. 
در راستای شناخت و آشنایی مردم ایران 
ویژگیهای  و  تمدن  و  فرهنگ  تاریخ،  با 
مردم شناسی مناطق مختلف کشور اکثر 
شهرهای مختلف تاریخی و فرهنگی ایران 
براساس شاخص  کشورها،  برخی  حتی  و 
فرهنگی  تاریخی،  پیشینه  و  سوابق  ها، 
تقویم رسمی  در  را  روزهایی  اجتماعی،  و 

کشور انتخاب و به نام خود ثبت نموده اند 
که از جمله آنها می توان به روز نیشابور، 
روز  زنجان،  روز  مراغه،  روز  گرگان،  روز 
رشت، روزهمدان، روز دزفول، روز کیش، 
و   ... و  تهران  روز  تبریز،  روز  شیراز،  روز 
در حوزه خارجی حتی به روز استانبول نیز 

اشاره کرد.
روزها به دلیل وقایع خاصی که در آنها رخ 
شهرها  آن  نام  به  و  انتخاب  است،  داده 
تا وقایع آن برای همیشه  نامگذاری شده 
ماندگار شود و این نامگذاری می تواند در 
فرهنگ  گسترش  و  احیاء  و  حفظ  جهت 
در  آن  تبع  به  و  کشورمان  اقوام  غنی 
خصوص جذب و جلب گردشگران داخلی 

از سایر اقوام کشور موثر باشد.
بزرگ  بسیار  وقایع  نیز  ورامین  تاریخ  در 
انتخاب و  تاثیر گذاری رخ داده است و  و 
آن رویدادها  از زمان های  نامگذاری یكی 
به عنوان روز ورامین و ثبت آن به عنوان 
روزملی ورامین در تقویم رسمی کشور، گام 
بسیار موثری برای معرفی ورامین در سطح 

ملی و بین المللی خواهد بود.
از جمله این وقایع در تاریخ ورامین می 
تاثیرگذاری  و  بزرگ  رویدادهای  به  توان 
ورامین  تاریخ معاصر  در  الخصوص  علی 
قیام   ،۱۳۴۲ سال  خرداد   ۱۵ قیام  مثل 
معظم  مقام  سفر   ،۱۳۵۷ سال  دی   ۱۰
وفات  روز  خرداد ۱۳۸۲،  در ۲۲  رهبری 

روز  ورامینی،  رازی  الدین  قطب  عالمه 
مذهبی  و  تاریخی  بناهای  اتمام ساخت 
همچون مسجد جامع، برج عالءالدوله، 
می  که  کرد  اشاره   ... و  یحیی  امامزاده 
تواند پشتوانه خوبی برای انتخاب این روز 

باشد.
طی سال های اخیر پیشنهادات متعددی 
به مسئولین دشت ورامین ارائه گردیده 
به  ایی  هفته  نامگذاری  آن  جمله  از  که 
آن هفته  در  تا  بود  ورامین  عنوان هفته 
جمله  از  جامعه  مختلف  اقشار  همه 
پژوهشگران،  و  نویسندگان  هنرمندان، 
روستائیان و عشایر، شاعران و ... بتوانند 
دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، 

 ... و  ورزشی 
خویش را ارائه 
با  گروه  هر  و 

یک  اختصاص 
این  از  هفته روز بخصوص 

به نام خود، پیوندهای خود را با همدیگر 
مستحكم تر نمایند.

پیگیری انتخاب و تصویب روز ورامین و 
درج آن در تقویم رسمی کشور و اجرای 
برنامه های آن در سطح محلی، استانی و 
ملی مستلزم حمایت، همدلی و همكاری 
همه مسئولین محترم است تا با به ثمر 
زمینه  مردمی،  خواسته  این  نشستن 
معرفی ملی و جهانی ورامین فراهم گردد.

وارد مدرسه که می شوی بوی آب و جارو 
هر  و کالسها  مدرسه  حیاط  تمیزی  و 
دانش آموزی را به وجد می آورد . سر و 
صدا و شلوغی ، جیغ و داد ، بازی و بگو 
مگوهای بچه ها  و در آخر زنگ کالس ،  
برای یک تا یک و نیم ساعت سكوت، دو 

باره گشت و گذار باباهای مدرسه و تمیز 
کردن مدرسه واین چرخه ادامه دارد تا 
آخرین زنگ . هیچ کس زحمات آنان را 
شاید حس نکند ، انسانهایی که بین ما 
کمتر دیده می شوند  و به آنها توجه می 
کنیم . زحمتکش ترین و تاثیرگذارترین 

پرتالش  صفورهای  مانند  جامعه  افراد 
شهرداری ، زود وارد مدرسه شده دیرتر 
به خانه می روند . با ریختن چای تازه دم 
برای معلمان خستگی را از تن آنان به در 
می شود .  گاها ارتباط با والدین  و دانش 
آموزان و گاها پا در میانی کردن ها را زیاد 

و  پاییز و زمستان  . در سرمای  دیدیم  
در  تابستان همیشه  گرما ی  و  بهار  در 
. سی سال تالش  دارند  مدرسه حضور 
 ، منت  بدون   ، ناپذیر  خستگی  و کار 
همراه شدن با تربیت چندین نسل آینده 
 . مدیران  و  معلمان  توسط  ساز کشور 

که  براستی 
قدردان  باید 

آنان  زحمات 
گرامی  و  بود 

داشت یاد و نام آنان را.

حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی

این خانه امن است؟ 
تاملی بر ضرورت تصویب قوانین بازدارنده و ایجاد نهادهای حمایتی از آسیب دیدگان فرقه ها

روز ورامین؛ رویکرد ملی، نماد جهانی

باباهای مدرسه

مسعود محمد حسینی 
دانشجوی دکترای 
حقوق کیفری

احسان احمدی خاوه 

محمدرضا تاجیک 
کارشناس ارشد تاریخ

بهروز مشتاق 
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من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت

و با عرض سپاس، بدین وسیله مراتب قدردانی و تشكر خود را از یكایک شما سروران، دوستان، ادارات 
،نهادها ،سازمانها ، اصناف ،بازاریان ،اتحادیه های صنفی ، اتاق اصناف ,فرماندار وبخشدارمحترم مرکزی 
پیشوا , شوراهای اسالمی شهر قرچک و ورامین , خبرنگاران ،  مدیران نشریات و خبرگزاری ها،پایگاههای 
خبری ، دوستان ادمین بعضی از کانالها تلگرامی ، دوستان و عزیزانی که به صورت تلفنی،  پی ام  تلگرامی 
، واتساپ و پیامک از شهرستانهای ورامین، قرچک ، پیشوا،  پاکدشت ,پردیس ، فیروزکوه، گرمسار، 
ری ، تهران بزرگ، اصفهان ؛ لرستان، کرمانشاه ؛ مشهد ؛ راه های دور و نزدیک ، نیروهای نظامی و 
انتظامی و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران ؛  هیات امنای صندوق معراج، که در 
مراسم تشییع، تدفین، ومراسم سوم و هفتم امیر ارشد محیط بان حاج عباس میرزا کریمی )پسرعموی 
اینجانب ( شرکت نمودید و یا با ابراز همدردی، موجب تسالی دل اینجانب و سایربازماندگان  و خانواده 

میرزاکریمی به نحوی ُشدید.
صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نمایم وان شاءالله بتوانم در شادی  های همه شما عزیزان جبران نمایم .

 با تقدیم احترام . حاج طاهر میرزاکریمی

 ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : طاهر میرزاکریمی
سردبیر: پژمان منصوری

 زیر نظر شورای نویسندگان
دفتر مرکزی : استان تهران ، شهرستان ورامین

میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک 
روبروی سه راه بیهقی ساختمان 110 

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پیامکی : 30008536257001
Abroumand98@gmail.com
سازمان آگهی ها : 021-36257004
سازمان شهرستان ها : 021-36257005
تلفن روابط عمومی : 09220860258
 لیتوگرافی و چاپ : چاپ ریحان
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مراسم تشییع پیکر  امیر ارشد محیط دارحاج عباس میرزاکریمی به روایت تصویر


