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روز قانون در ایران 
كشورمان،  تاريخ  زرين  صفحات  الي  البه  در   
سالروز  و  قانون  روز  عنوان  به  ماه  هفتم خرداد 
به  اسالمي  شوراي  مجلس  دوره  اولين  تشكيل 
چشم مي خورد، در چنين روزي در سال 1359 اين نهاد بر اساس 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و برگزاري انتخابات عمومي 

تشكيل شد.
، در قانون اساسي مشروطه و تاسيس نخستين نهاد قانون گذاري 
جمهوري  اساسي  قانون  و  خورشيدي   1285 سال  در  ايران  در 
اسالمي پيش از بازنگري ، نام اين نهاد ›مجلس شوراي ملي‹ بود 
اما در 31 تير 13۵9 نمايندگان مجلس اين نهاد را »مجلس شوراي 

اسالمي« ناميدند.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري در ايران همواره و در طول ادوار 
تاريخ كشور مورد توجه جدي بوده است و در اين ميان ايرانيان 
شاهد تشكيل مصلحتخانه 25 نفره تا خانه ملت 290 نفره بودهاند.

ايران  در  اسالمي  شوراي  مجلس  سال 1359  ماه  خرداد  هفتم 
احترام  داليل  مهم ترين  از  يكي  مجلس  گشايش  شد،  تاسيس 
به قانون و اهميت دادن به رأي و نظر مردم در نظام جمهوري 
اسالمي است و وجود مجالس قانون گذاري در هر كشور، حكايت از 

وجود آزادي در نظام حكومتي آن مي كند.
به همين منظور، هفتم خرداد ماه، سالروز تاسیس مجلس شوراي 

اسالمي، به عنوان روز قانون ناميده شده است.
بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي 
صالحيت عام قانونگذاري را دارا است و در عموم مسايل در حدود 
مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند. مجلس شوراي 
نيز  نظارتي  قانونگذاري، مسووليتهاي  وظيفه  بر  اسالمي عالوه 

برعهده دارد.
اصل  اساس  بر  قانونگذاري  نهاد  اين  عضو  حاضر 290  حال  در 
شصت و دوم قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب ميشوند.

مجلس در ايران سابقه و تاريخچه كهني دارد به طوري كه اسناد 
نشان ميدهد در زمان اشكانيان هم چنين ساختاري در تشكيالت 

حكومتي ايران وجود داشت.
»مجلس  مي گويند:  مجلس  اهميت  مورد  در  خميني)ره(  امام 
بايد  كه  است  مجلسي  است.  مشورت  مجلس  اسالمي  شوراي 
متفكران و آقايان، مسايلي را كه مايحتاج ملت و كشور است در 

ميان بگذارند و با هم مشورت كنند.«
بر اساس اصل 64 قانون اساسي تعداد  نمايندگان  مجلس  شوراي  
اسالمي  دويست  و هفتاد نفر در نظر گرفته شد و تغيير اين تعداد 
بر اساس سازوكاري پيشبيني شد كه  از تاريخ  بازنگري در قانون 
اساسي در سال  1368 پس  از هر 10  سال  ...          ادامه صفحه 2
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صفحه2

صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم تشییع مرحوم استاد کشاورز: 

عشق به ایران تا پایان عمر 
همراه استاد کشاورز بود

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی :

الگوی مدیریتی دستگاه های اجرایی نا کارآمد است
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                                                        شهردار قرچک: 

شهرداریقرچکدرحوزهوسایلنقلیهآتشنشانی
بامشکالتیمواجهاست

قرچک-آبرومند: محسن خرمی شریف در جلسه بررسی مشكالت شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک با حضور تقی زاده معاون 
عمرانی استانداری، فرمانداران قرچک و پیشوا و با حضور مدیران کل استانی به میزبانی فرمانداری شهرستان ورامین برگزار شد، اظهار 
داشت: بعضی از مشكالت شهرستان نیاز به رسیدگی در استان دارد و گاهی مدیران استانی پرونده ها و مشكالت مردم را به کندی 

پاسخ می دهند.
وی گفت: یكی از مشكالت موجود در شهر قرچک روشنایی معابر است، اداره برق در خصوص رفع و نوسانات برق اقدام شایسته انجام 

نمی دهد، نیازمند حمایت اداره برق هستیم چراکه وظیفه ما خدمت گذاری به مردم است.
شهردار قرچک افزود: آرامستان قرچک در حال احداث است و مسیر به حدود دو و نیم کیلومتر نیاز به روشنایی دارد تقاضا داریم در این خصوص هم اقدام شایسته 

صورت گیرد.
خرمی شریف ادامه داد: شهرداری قرچک در حوزه وسایل نقلیه مانند آتش نشانی با مشكالتی مواجه است، سهم شهرداری در خصوص خرید نردبان 

آتش نشانی واریزشده ولی خبری از پرداخت سهم استانی نیست. تقاضا داریم از معاون استاندار تهران که این مهم انجام شود.
وی در پایان گفت: رشد و پیشرفت جمعیتی شهرستان قرچک در ارتفاع صورت می گیرد و وجود ماشین آالت آتش نشانی مجهز از واجبات مدیریت شهری 

است.

سخنانقاطعدکترنوشآبادیدرصحنمجلس
ورامین-آبرومند: حسین نوش آبادی نماینده شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسالمی در جلسه  مجلس، 

ضمن اشاره به مشكالت مردم، گفت: مجلس انقالبی و جهادی باید تصمیماتش هم انقالبی و جهادی باشد.
وی گفت: چرا با وجود گذشت سه هفته از آغاز به کار مجلس یازدهم و آغاز هفته چهارم مجلس، هنوز تکلیف کمیسیون های تخصصی 

مجلس که موتور محرکه مجلس محسوب میشوند،مشخص نشده است؟
رئیس فراکسیون دیپلماسی بین المللی  و  منافع ملی مجلس افزود: هنر مجلس،تشخیص و تعیین اولویت هاست. انتظار مردم از مجلس 

یازدهم این است که با روحیه انقالبی و عزم جهادی به موضوعات اساسی کشور بپردازند.
دبیر مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران، تاکید کرد: نیاز امروز جامعه ، رسیدگی به مشكالت معیشتی مردم، ایجاداشتغال و 

کارآفرینی و رونق کسب و کار و جهش تولید است.
نوش آبادی با اشاره به خواسته ها و مطالبات مردم از مجلس یازدهم گفت: مطالبه جدی مردم از نمایندگان مجلس،مقابله با تورم و 
گرانی  افسار گسیخته و مبارزه با فساد است و نباید اجازه دهیم وقت ارزشمند مجلس، به بحث های بی حاصل و تذکرات تکراری که جز اتالف وقت، نتیجه ای برای 

مردم ندارد،مصرف شود.
نوش آبادی با اشاره به پیام افتتاحیه  رهبر معظم انقالب به مجلس یازدهم، افزود: توجه به حوزه اقتصاد و فرهنگ و  انجام کارهای زیربنایی و  تالش بی وقفه مسئولین 

برای خدمت صادقانه به مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: نمایندگان دوره یازدهم، باید ساختار معیوب مجلس را اصالح کنند و با کم کردن 

تعطیالت زاید هفتگی و بین هفته، عزم جهادی و روحیه انقالبی خودشان را نشان دهند.
 

شهردار  کلهری  محمود  تهران-آبرومند: 
در  شاغل  کارگران  با  دیدار  در  منطقه1۷ 
بخشهای مختلف مدیریت شهری  با اشاره 
به زحمات کارگران در اداره شهر گفت: بعد 
از پرسنل بیمارستان ها نیروی های خدماتی 
کرونا  با  مبارزه  مقدم  خط  در  شهرداری 
مشكل  دچار  کارکنان  این  اگر  دارند.  قرار 
به  رسانی  خدمت  طبعا  شوند.  بیماری  یا 

شهروندان با مشكل مواجه خواهد شد.
وی با تشكر از زحمات همكاران خدوم حوزه 

شهرداری  کرد:  خاطرنشان  خدماتی  های 
درخشید  خوش  کرونا  با  مبارزه  در  تهران 
تالش  و  زحمات  مرهون  موفقیت  این  و 
و  ضدعفونی  گندزدایی,  در  خدوم  کارگران 

جمع آوری پسماند است.  
کلهری گفت: به عنوان همكار شما به وجود 
منطقه1۷  کنم.اگر  می  افتخار  زحماتتان  و 
با موفقیتی روبرو بوده قطعا تالش شما هم 
به اندازه همه پرسنل در تحقق این موفقیت 

سهیم بوده است.  

شهردار منطقه1۷ تصریح کرد: در سال98 
نکته  این  شد،  کسب  خوبی  موفقیتهای 
هم ماحصل تالش شما کارگران زحمتکش 

است.  
وی گفت: شما نزدیكترین حلقه واسط میان 
مردم و شهرداری هستید. خواهشمندم تا 
پایان کرونا رعایت نکات بهداشتی را جدی تر 

انجام دهید تا دچار مشكل نشویم.  
از زحمات همكاران خدوم  با تشكر     وی 
کرد:  خاطرنشان  خدماتی  های  حوزه 
کرونا خوش  با  مبارزه  در  تهران  شهرداری 
زحمات  مرهون  موفقیت  این  و  درخشید 
گندزدایی,  در  خدوم  کارگران  تالش  و 

ضدعفونی و جمع آوری پسماند است.  
کلهری گفت: به عنوان همكار شما به وجود 
منطقه1۷  کنم.اگر  می  افتخار  زحماتتان  و 
با موفقیتی روبرو بوده قطعا تالش شما هم 
به اندازه همه پرسنل در تحقق این موفقیت 

سهیم بوده است.  
شهردار منطقه1۷ تصریح کرد: در سال98 
نکته  این  شد،  کسب  خوبی  موفقیتهای 
هم ماحصل تالش شما کارگران زحمتکش 
حلقه  نزدیكترین  شما  گفت:  ی  است.  
هستید.  شهرداری  و  مردم  میان  واسط 
نکات  رعایت  کرونا  پایان  تا  خواهشمندم 
دچار  تا  دهید  انجام  تر  جدی  را  بهداشتی 

مشكل نشویم.  

ترافیكی   مشكالت  تهران-آبرومند: 
این  معابر  و  شمالی   زنجان  خیابان 
ستاد  خروجی  درب  انتقال  با  محدوده 
ترخیص خودرو به خیابان  شهید حبیب 

الهی ساماندهی می شود.
در   2 منطقه  ،شهردار  پور  رسول کشت 
بازدید مشترک با سردار رحیمی ،فرمانده  
نیروی انتظامی تهران و سردار مهماندار 
، فرمانده پلیس راهورتهران بزرگ  که به 
منظور بررسی مشكالت ترافیكی خیابان 
حجم  گفت:  شد،  انجام  شمالی  زنجان 
شمالی  زنجان  خیابان  در  تردد  باالی 
خودرو  ترخیص  ستاد  وجود  لحاظ   به 
و مرکز شماره گذاری موتور سیكلت در  
ترافیكی  و مشكالت  این خیابان مسائل 
مراجعین  و همچنین  برای  ساکنین  را 

این مراکزایجاد کرده است.
پارک  ظرفیت  کمبود  اینکه  بیان  با  وی 
خودرو  از دیگر مسائل این خیابان است 
ترخیص  ستاد  پارکینگ  ظرفیت  گفت: 
به  مراجعین  نیاز  پاسخگوی  خودرو 
مشكالت  امر  همین  و  نیست  مرکز  این 
نیز  اطراف  های  خیابان  به  را  ترافیكی 
منتقل می کند و نارضایتی شهروندان را 

موجب شده است .
اولویت   به  اشاره  با    2 منطقه  شهردار 
ساماندهی  در  منطقه  های  برنامه 
معضالت ترافیكی گفت: پس از مطالعات 

ستاد  خروجی  درب  انتقال  کارشناسی، 
ترخیص خودرو به خیابان  شهید حبیب 
ساماندهی  در  راهكار  عنوان  به  اللهی 
زنجان  خیابان  ترافیكی  مشكالت 
پیشنهاد شد وهمین امر مستلزم توافق 
و مشارکت نیروی انتظامی و پلیس راهور  

است.
الزم به ذکر است  در  این بازدید مشترک 
مقرر گردید طرح پیشنهادی با همكاری 
 ، انتظامی  نیروی  مشترک  هماهنگی  و 
اجرا  منطقه2  شهرداری  و  راهور  پلیس 

شود.

محمود کلهری شهردار منطقه۱۷ تهران:

به همکاری با کارگران خدوم افتخار می کنم
رسول کشت پور ،شهردار منطقه 2 تهران:

ترافیک خیابان زنجان ساماندهی می شود

صفحه7
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روز قانون در ایران 

با در نظر گرفتن  عوامل  انساني ، سياسي ، جغرافيايي  و نظاير آنها 
حداكثر 20 نماينده  ميتواند اضافه  شود.
**اشکانيان بنيانگذار مجلس در ايران

نخستين مجلس شناخته شده در تاريخ ايران به زمان اشكانيان باز 
ميگردد، در اين دوران مجلس مهستان از ميان بزرگان و اشراف 
ايراني به دو دسته بزرگان و شاهي تقسيم ميشده است. پس از 
حمله اعراب به ايران بساط مجلس در حكومتهاي ايران براي بيش 

از 12 قرن برچيده شد.
در زمان ناصرالدين شاه وي در چند مورد مجوز تشكيل مجالسي 
را صادر كرد، از ميان آن مي توان به مجلس 2۵ نفره مصلحتخانه 

يا به اختصار مجلس مشورت و مجلس وكالي تجار اشاره كرد.
نخستين مجلس ملي كشور پس از انقالب مشروطه تشكيل شد، 
فرمان تشكيل اين مجلس در روز 1۴ مرداد سال 128۵ توسط 

مظفرالدين شاه به امضا رسيد.
مجلس شوراي ملي كه در فرمان مشروطيت نيز يك بار مجلس 
شوراي اسالمي خوانده شده بود از 128۵ تا زمان وقوع انقالب 

اسالمي در سال 135۷به مدت ۷2 سال به حيات خود ادامه داد.
**مجلس ايران پس از پيروزي انقالب

نيز در بيست و چهارم  انتخابات مجلس شوراي اسالمي  اولين 
اسفندماه 1358 برگزار شد و در روز هفتم خردادماه 1359 اولين 

جلسه مجلس شوراي اسالمي برگزار شد.
با توجه به شرايط انقالبي جامعه ايران، اين دوره، به خاطر اختالف 
از طيفها و گروههاي مختلف سياسي  نمايندگان كه  نظر شديد 
بودند به تغيير قوانين قديمي و تصويب قوانين جديد مشغول شد. 
البته وقوع جنگ در سال 1359، سالهاي پاياني دوره مجلس اول 

را به خود مشغول كرد.
ماه  فروردين  و ششم  بيست  در  مجلس  دوره  دومين  انتخابات 
1363 برگزار شد، برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخشهايي 
بود،  مصادف  عراق  نيروهاي  توسط  كشور  مرزي  مناطق  از 
در  شهرها  آن  مهاجرين  براي  جنگزده  حوزههاي  انتخابات  اما 
حوزههاي مجاور برگزار شد. اين دوره شديدًا تحتالشعاع جنگ قرار 
داشت. عالوه بر اين، برخي از مسايل سياست خارجي نظير تداوم 

دشمني آمريكا نيز از دلمشغوليهاي مجلس دوم بود.
در نوزدهم فروردين ماه 136۷ كه آخرين سال جنگ تحميلي بود، 
انتخابات سومين دوره مجلس برگزار شد. در اين دوره مباحث 

سازندگي ويرانههاي موضوع مهم براي مجلسيان بود.
انتخابات دوره چهارم مجلس در 21 فروردين 13۷1 برگزار شد. 
تداوم سازندگي همچنان در رأس دستور كارهاي مجلس اين دوره 

بود.
انتخاب نمايندگان پنجمين دوره مجلس در هجدهم اسفندماه 
13۷4 صورت گرفت، مقابله با برخي از مسايل خارجي نظير افزايش 
فشارهاي آمريكا و اروپا به ويژه پس از اعمال تحريمهاي آمريكا عليه 

ايران مهمترين موضوع كاري مجلس پنجم بود.
بنا بر سازوكاري كه در اصل 64 قانون اساسي طراحي شده بود و بر 
اساس يكي از مصوبات دوره پنجم، تعداد منتخبان از دوره ششم 
مجلس شوراي اسالمي به 290 نفر و تعداد حوزههاي انتخابيه به 

20۷ حوزه افزايش يافت.
انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي در بهمن 13۷8 
برگزار شد. اين دوره توسعه سياسي در عرصه داخلي و تنشزدايي در 

عرصه سياست خارجي را در دستور كار خود قرار داد.
اسفند  در  نيز  اسالمي  شوراي  مجلس  دوره  هفتمين  انتخابات 
1382 برگزار شد، مقابله با مشكالت اقتصادي و اجتماعي، تصويب 
پروتكل الحاقي، تالش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و... 
از مهمترين موضوعاتي بود كه پس از شروع به كار اين دوره مجلس 

در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.
در اسفند 1386 نيز شاهد برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس 
انگليس، اصالح  با  رابطه  شوراي اسالمي بوديم و طرح كاهش 
الگوي مصرف انرژي و طرح سوال از رئيسجمهور وقت محمود 

احمدينژاد از مهمترين موضوعات مورد پيگيري اين مجلس بود.
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در اسفند 1390 
برگزار شد، اين مجلس مصادف با دو دولت دهم)احمدي نژاد( 
و يازدهم)روحاني( بود، نهايتا دورٔه دهم مجلس شوراي اسالمي 
از 8 خرداد 1395 رسمًا آغاز شد، نمايندگان اين دوره در انتخابات 
دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي كه در ۷ اسفند 1394 و 10 

ارديبهشت 1395 برگزار شد، انتخاب شدند.
دوم  در  آن  ,انتخابات  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
اسفند 1398 برگزار شد که در تاریخ ۷خرداد 1399 رسما آغاز بكار 
کرد این مجلس که تقریبا از کمترین شرکت کنندگان در انتخابات 
و از بیشترین آراء باطله برخوردار بود وبا هدف  یكدست کردن 
مردم  معیشت  و  کشور  اقتصادی  وضعیت  نگاه  با  و  نمایندگان 
تشكیل گردید , حاال باید دید آیا این مجلس با آن نگاه اقتصادی به 

اهداف خود خواهد رسید ؟؟
**رييسان مجلس در ادوار مختلف

مجلس  هاشميرفسنجانيرييس  اكبر  دوم  و  اول  هاي  دوره  در 
شوراي اسالمي بود، در سال هاي اول و دوم مجلس سوم بار ديگر 
هاشميرفسنجانيرييس مجلس شد ولي در سال هاي سوم و چهارم 
رياست مجلس را مهدي كروبي بر عهده گرفت، علياكبر ناطق 
نوري در دوره هاي چهارم و پنجم رييس مجلس شوراي اسالمي 
شد، مهدي كروبي بار ديگر رياست مجلس را در مجلس ششم بر 
عهده گرفت، در دوره هفتم رياست مجلس به غالمعلي حداد عادل 
واگذار شد و در دوره هاي هشتم و نهم ودر مجلس دهم نيز علي 

الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي را بر عهده داشت .
محمدباقر  مجلس  بكار  شروع  سال  اولین  در  یازدهم  دوره  در 

قالیباف بعنوان رئیس مجلس یازدهم انتخاب شد.

دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت 
ایثارگران شهرستانهای ورامین ، قرچک 

و پیشوا با دکتر نوش آبادی
ایثارگران  جمعیت  مرکزی  شورای  اعضای  قرچک-آبرومند: 
شهرستانهای ورامین ، قرچک و پیشوا با دکتر نوش آبادی نماینده 
خصوص  در  و  دیدار  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  محترم 
مشكالت دشت ورامین به تبادل نظر پرداختند. در این دیدار دکتر 
نوش ابادی ضمن تقدیر و تشكر از جمعیت ایثارگران بر عزم خود 
جهت حل مشكالت مردم و ایجاد زیر ساخت های مهم در دشت 
ورامین تاکید نمودند. ایشان یكی از مطالبات مهم سه شهرستان 
را مترو اعالم کردند و بر برگزاری جلسات متعدد در این خصوص 
خبر داد. در پایان اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران به بیان 

دیدگاه و نظرات خویش پرداختند.

ادامه رسمقاله

کیومرث  سردار«   : آبرومند   – قرچک 
عزیـــزی« در تشریح این خبر گفت : این 
و  تدبیری  های  طرح  مجموعه  از  طرح 
در راستای وظایف ذاتی نیروی انتظامی 
آلوده و جرم  در جهت پاک سازی نقاط 
خیز و مبارزه قاطع و بی امان با هرگونه 
هنجارشكنی به صورت ضربتی به مرحله 
این  انتظامی  ماموران  و  آمد  در  اجرا 
فرماندهی طی هماهنگی با مقام قضائی 
سارقین  با  امان  بی  مبارزه  راستای  در 
اقدام که منجر به کشف 115 فقره سرقت 

و دستگیری 95سارق شد.

وی با اشاره به کشف بیش از 54 کیلوگرم 
انواع مواد افیونی و تعداد زیادی آالت و 
در  افزود:  مخدر  مواد  استعمال  ادوات 
این راستا 10 دستگاه خودرو سرقتی، 3 
و  سرقتی کشف  موتور سیكلت  دستگاه 
تعدادی از مال باختگان شناسایی شدند.

سردار عزیزی تصریح کرد: در اجرای طرح 
یک نفرکالهبردار دستگیر که این فرد به 
کارت  به  کارت  مورد کالهبرداری   14۷
در حوزه قضایی تهران ، البرز، لرستان ، 
قزوین و 20 مورد کالهبرداری در حوزه 

شرق استان تهران اعتراف کرد 

سردار عزیزی در ادامه از کشف 90 دستگاه 
گفت:براي  و  داد  خبر  سرقتی  دوچرخه 
هركدام از متخلفان پرونده قضائي تشكيل 

و تحويل مراجع ذي صالح شدند.
در  تهران  استان  انتظامی شرق  فرمانده 
هاي  طرح  اجراي  اينكه،  بيان  با  پايان 
مختلف به صورت ضربتي و غير مترقبه 
افزود:  دارد  قرار  پلیس  کار  دستور  در 
همكاری  گرو  در  پلیس  اصلی  موفقیت 
خوب مردم با پلیس است و صدا و سیما 
نیز نقش بسیار تعیین کننده و قابل تقدیر 

دارد.

ورزش  اداره  رئیس  ورامین-آبرومند:  
با اشاره به  و جوانان شهرستان ورامین 
بازگشایی باشگاه های ورزشی در شرایط 

حساس و کنونی گفت:
های  باشگاه  از  زیادی  تعداد  تاکنون 
ورزشی در سطح منطقه فعالیت خود را 
آغاز کرده اند که این امر با تاکید بر ارائه 
قرار گرفته  کار  دستور  در  الزم  مدارک 

است.
بازگشایی  درخصوص  شیرکوند  ابراهیم 

باشگاه های بدنسازی نیز اظهار کرد:
مبارزه  ملی  تشكیل جلسه ستاد  از  بعد 
اجازه  بدنسازی  باشگاه های   ، کرونا  با 
ادامه  در  نمودند که  فعالیت کسب  آغاز 
مصوب گردید ، پس از ثبت نام در سامانه 
و  مربوطه  تعهدنامه  تکمیل   ، سالمت 

اداره ورزش و جوانان  تحویل مدارک به 
شهرستان ها  باشگاه ها بازگشایی شوند 

ورزشی  باشگاه های  صورتیكه  در  اما   ،
نکنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 

اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: باشگاه ها جزو اماکن پرخطر 
از  اساس  برهمین  میشوند  محسوب 
ابتدا  خواستاریم  ها  مجموعه  مدیران 
شرایط بازگشایی را پیش بینی نموده و 
پس از آن برای حفظ سالمتی خود و دیگر 
شهروندان به نکات بهداشتی توجه ویژه 

نمایند.
شیرکوند با اشاره به بازرسی های مستمر 
اداره ورزش و جوانان تصریح کرد: درصورت 
مشاهده هرگونه تخلفی با خاطیان به شدت 
برخورد خواهد شد ؛ چرا که اولویت مدیرت 
ورزش حفظ سالمت ورزشكاران و مراجعه 

کنندگان به باشگاه هاست.
این مسوول یادآور شد: در این خصوص و 
پیرو تشكیل جلسه اداری با پرسنل مقرر 

گردید بازدید از اماکن در دو مرحله صبح 
و عصر صورت پذیرد که بازرس بانوان در 
با  آقایان عصرها بصورت  شیفت کاری و 
حضور در باشگاه ها بر عملكردها نظارت 

دقیق نمایند.
این مسوول اشاره داشت: فرم هایی پیش 
بینی شده که در آن تمامی اصول مندرج 
در جهت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 
مشخص و باید توسط مدیران باشگاه ها 
کامل و از سوی همكاران اداری تایید گردد.

شیرکوند در پایان اظهار کرد: برای حفظ 
سالمت شهروندان از هیچ کوششی دریغ 
و  ورزشكاران   ، جوانان  تا  شد  نخواهد 
به تمرینات  با خیالی آسوده  خانواده ها 

بپردازند.

پاکدشت-آبومند: جلسه بررسی مشكالت 
مرکزی  بخش  روستایی  شرب  آب 
مهندس  ریاست  به  پاکدشت  شهرستان 
خانی بخشدار مرکزی و با حضور اصالنی 
کردبچه  شهرستان،  آب وفاضالب  رییس 
رحیمی  مرکزی،  بخش  شورای  رییس 
مسئول  تاجیک  روستایی،  امور  مسئول 
تابعه  دهیاران  و  بخشداری  سیاسی  امور 

بخش مرکزی برگزار شد.
اشاره  با  جلسه  این  در  خانی  مهندس 
در  آب شرب  شبكه  نارسایی  و  به ضعف 
نقاط مختلف بخش  مرکزی گفت: یكی از 
روستاها خدمت  در  ما  مهمترین وظایف 
به قشر زحمتکش روستایی و رفع کمبود 
آب و تحویل آب سالم و بهداشتی به مردم 
است و عمده مشكالت مردم در این حوزه 

مربوط به شبكه توزیع می باشد. 
وی با انتقاد شدید از انشعابات غیرمجاز 
در روستاها تصریح کرد: استفاده بی رویه 

اتصاالت  و  لوله   با  آب  از  غیرساکنین 
و  نامناسب  توزیع  سبب  غیراستاندارد، 

تشدید کم آبی و بی آبی شده است.
مرکزی  بخش  در  دولت  عالی  نماینده 
شهرستان پاکدشت افزود: مشكل کمبود 
و  است  اساسی  و  کلی  موضوعی  آب، 
استفاده غیرمجاز سودجویان از آب شرب 
ویالهای خود،  و  استخرها  پرکردن  برای 
باعث بروز مشكالت عدیده ای در آب رسانی 
مطلوب به روستاییان شده است که الزم 
است شرکت آب وفاضالب و دهیاران نسبت 
به شناسایی انشعابات غیرمجاز و قطع آن 

اقدام کنند.
این  به  باید  داد:  ادامه  مقام مسئول  این 
مسئله توجه ویژه داشت که آب شرب برای 
اهمیت تر  با  بسیار  روستا  اهالی  مصرف 
این  ادامه  صورت  در  و  است  سایرین  از 
وضعیت و عدم کنترل حق آبه روستاییان، 
برای  قضایی  محترم  مقام  هماهنگی  با 

حراست از حقوق مردم اقدام خواهیم کرد. 
در  پاکدشت  شهرستان  مرکزی  بخشدار 
بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: 
با نظر مساعد حاج فرهاد بشیری نماینده 
به دنبال  پاکدشت  شهرستان  محترم 

برای  ماملو  سد  از  حق آبه  اختصاص 
بخش  روستاهای  آبرسانی  مجتمع های 
مرکزی هستیم تا مردم با افزایش مصرف 
خصوصًا در فصل تابستان، با قطعی و افت 

فشار آب مواجه نباشند.

به  خدمت رسانی  ارتقای  بر  تأکید  با  وی 
مردم گفت: با توجه به ادغام شبكه آبفای 
انشعابات  روستایی و شهری، درخواست 
مردم در روستاها با اخالل مواجه شده که 
بایستی این مشكل در اسرع وقت مرتفع 

شود.
مرکزی  بخش  در  دولت  عالی  نماینده 
اداره  به  پایان  در  پاکدشت  شهرستان 
در  کرد؛  تأکید  دهیاران  و  آب وفاضالب 
پیش بینی  فشار،  افت  مشاهده  صورت 
را  بهداشتی  تانکرهای  در  سیار  آبرسانی 
داشته باشند تا مشكالت مردم به حداقل 

برسد.
دهیاران  جلسه  این  در  است  ذکر  شایان 
بخش مرکزی به بیان مشكالت روستاهای 
خود در خصوص قطعی، کمبود و افت فشار 
آب پرداختند و رییس شرکت آب وفاضالب 
شهرستان پاکدشت نیز با ارائه توضیحات 
الزم بر پیگیری موارد مطروحه تأکید کرد.

شورای  مجلس  رسمی  کار  به  آغاز  با   
اسالمی در دوره جدید، انتظار می رود تا 
نمایندگان ضمن آشنایی بیشتر بایكدیگر 
ورایزنی وتعامل الزم برای انتخاب درست 
ومطلوب ارکان  دیگرمجلس نظیر اعضا 
وروسای کمیسیون ها، برای تدوین نقشه 
راه مناسبی برای پاسخگویی به مطالبات 
انجام 2وظیفه  حول  جامعه  انتظارات  و 
نظارت  و  قانونگذاری  مهم  واختیار 

مجلس، تامل وتدبیر کنند. 
جمع بندی و اولویت بندی مشكالت و 
چالش های های اصلی جامعه، خیلی کار 
از  بخشی  نیست،   ای  وپیچیده  سخت 
اصلی ترین مسائل عمومی جامعه درابعاد 
شامل  می توان  را  واجتماعی  اقتصادی، 

فهرستی به شرح ذیل دانست:
* شرایط سخت معیشتی، بیكاری، تورم، 
کاهش شدید قدرت خرید اقشار مختلف 
کمتر  اقشار  طبقه  بخصوص  جامعه 

برخوردار وحقوق بگیر
مالی  منابع  تامین  وسختی  *کمبود 
ومالی  بانکی  مراودات  سختی  وارزی، 
ومسائل  نفت  فروش  و کاهش  خارجی 

ناشی از فشار ها وتحریم های خارجی 
* نابسامانی های مدیریتی، اداری واجرایی 
وشایسته  گزینی  شایسته  عدم  جمله  از 
سطوح  در  مدیریتی  نظام  در  ساالری 

مختلف آن
رانت  ها،  اختالس  مالی،  های  فساد   *

خواری ها وسو استفاده های مالی
* کاهش شدید امید واعتماد عمومی در 

جامعه وتضعیف اخالق  اجتماعی 
* معضالت ومشكالت زیست محیطی

*رشد انواع آسیب های اجتماعی
از  پایین بخش های زیادی  * بهره وری 

نظام اداری واجرایی کشور

وپنهان  پیدا  کسادی  یا  شكستگی  ور   *
بخشی از بنگاه ها و کارگاه های تولیدی و 

عدم رونق مطلوب بازار وکسب کار
وآمدهای  ورفت  پرونده ها  باالی  *حجم 

مردم در مجامع قضایی ودادگاهها
در  دولت  گرایانه  تصدی  حضور  *ادامه 
بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی و 
نهادینه نشدن مطلوب بخش خصوصی، 
تعاونی ها وتشكل ها ونهادهای مشارکت  

مبنای مردمی 

های  بخش  ورکود  شدن  گیر  *زمین 
خدماتی  و  اقتصادی  وتاثیر گذار  محرک 

مانند بخش مسكن و ساخت و ساز
*و...

بنابراین مهمتر از شناخت وگفتن وحرف 
جامعه  های  اولویت  و  مسائل  از  زدن 
توسط نمایندگان  مجلس، که شاید در 

زمان تبلیغات انتخاباتی، مصرف وکارکرد 
حكم  به  داشت)  را  خود  خاص  مناسب 
وعده  و  وشعار  انتقاد  بودن  آسان  قاعده 
دادن( اکنون ، باید برنامه ها وراه حل ها، 
نقطه ثقل تدبیر  امور نمایندگان محترم 

قرار گیرد.
اکنون هم مجلسیان وهم  ملت ایران  باید 
از سوی  متفاوت  مهیای 2اقدام  را  خود 

هردو طرف نمایند :
* همه رای دهندگان وحتی همه کسانی 
را  خود  وظیفه  کل  اند،  نداده  رای  که 
ختم به رای دادن نکرده، از همین االن، 
بر مطالبه گری وپرسشگری واقع بینانه، 
مستمر وشفاف از نمایندگان مجلس در 
ودر  کرده  پافشاری  4ساله   دوره  طول 

صحنه حضور داشته باشند! .

ایام  در  همچنانکه  هم،  نمایندگان   *
تبلیغات انتخاباتی، وعده داده اند، برای 
تحقق وعده های خود، بصورت مستمر، 
برنامه  وشجاعانه،  عالمانه  جانبه،  همه 
وراهكارهای عملیاتی داشته، تمام تالش 
قبال  ودر  بكار گرفته  را  خود  وهمت  
نمایندگی  دوره  طول  در  خود  عملكرد 
به مردم بصورت شفاف وقابل سنجش، 

پاسخگو باشند.

سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان  تهران:

اجرای مقتدرانه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در قرچک

ابراهیم شیرکوند تاکید کرد:

برخوردباباشگاههادرصورتگزارشتخلف

بخشدار مرکزی شهرستان پاکدشت:

انشعابات غیرمجاز باغ ویالها بالی جان روستاییان شده است

مجلس نو و مطالبات  جامعه 

رفهنگی و اجتماعی

سوم خرداد روز فتح خرمشهر پس از 5۷8 روز 
چهارمینمرحله عملیات پیروزمندانه بیت المقدس در اول خرداد 1361 به قصد آزادسازی 

خرمشهر آغازشد.
این عملیات که با رمز »یا محمدبن عبداللَّه)ص(« شروع شد ابتدا به تصرف پاسگاه مرزی کوشک 

منجر شد و ضربات سختی بر تیپهای گارد مرزی دشمن وارد آمد.
به دنبال این پیروزی بزرگ خاکریزهای دشمن یكی پس از دیگری فتح شد و فرماندهان مزدور بعثی 

در اوج وحشت و هراس، پی در پی فرمان عقب نشینی صادر میكردند.
در ساعت 6 و 15 دقیقه بامداد روز یكشنبه دوم خرداد سال 1361 سپاهیان اسالم، خرمشهر را به محاصره خویش درآوردند و دشمن 

زبون را با بلندگو دعوت به تسلیم کردند. تا ساعت 9 بامداد بیش از 5 هزار نفر از قوای بعثی به اسارت رزمندگان اسالم درآمدند.
روز سوم خرداد، مزدوران بعثی به قصد جبران شكست، اقدام به پاتک نمودند که با هوشیاری دالوران اسالم این پاتک نیز دفع شد و 

تعداد زیادی از قوای دشمن کشته و زخمی و بیش از 3 هزار نفر دیگر از آنان به اسارت درآمدند.
در نتیجه الطاف الهی در این روز خرمشهر پس از 5۷8 روز اسارت در چنگال دشمن بعثی آزاد شد.

این عملیات برای امت اسالمی نتایج سیاسی و دیپلماتیک بسیاری داشت که افزایش روحیه مقاومت در میان مردم مظلوم فلسطین 
و لبنان تنها بخشی از این نتایج بود.

سالروز آزادسازی خرمشهر، به عنوان یک روز ملی-دینی در کشور گرامی داشته میشود و از رشادتها و شجاعتهای رزمندگان اسالم و 
شهیدان سرافراز، تجلیل به عمل میآید.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی :

الگوی مدیریتی دستگاه های اجرایی
 نا کارآمد است 

تهران-آبرومند: محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس در نخستین نطق پیش از 
دستور خود گفت الگوی مدیریتی دستگاه های اجرایی ناکارآمد است و مجلس بادولت 

منطقی و انقالبی خواهد بود .
وی گفت اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد , آنچه شرایط را خطرناک تر می کند , الگوی مدیریتی  دستگاه 
های اجرایی کشور است , که عالوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی , و تمرکز بر نگاه به بیرون  , به بسیاری از اصول 

و مولفه های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد .
رئیس مجلس یازدهم گفت : »مجلس با استفاده از ظرفیت های تقنینی و به خصوص نظارتی خود دولت را به سمت 
مطلوب هدایت کند ». محمد باقر قالیباف با 230 رای به ریاست مجلس یازدهم رسید و برای یكسال در این پست 

باقی خواهد ماند.
اکنون آقای قالیباف در حالی موضع خود در برابر دولت را بیان کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم 
افتتاحیه مجلس یازدهم ، از نمایندگان خواسته بود در یک سال باقی مانده از عمر دولت او ، همكاری داشته باشند و 

مصالح ملی را بر »مصالح جناحی و حزبی » اولویت دهند.
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باز دیشب تا سحر از نای جان هوهو زدم

َدم به َدم َدم از صفای ضامن آهو زدم

رو به درگاهش نشستم با ادب از راه دور

مثل هر شب گریه کردم،خم شدم، زانو زدم

از در باب الرضا تا صحن نو با معرفت

ُحجره ها را تا حرم هی با مژه جارو زدم

ساده و بی واسطه بی منت و با روی باز

مشكالتم را به ارباب خراسان رو زدم

از ضریحش تا ورامین پای کوبان آمدم

بسكه دیشب باده از جام والی او زدم

فطرت ستر صدف از ُخلق و خوی فاطمه است

عطر یاس آمیزه ای از رنگ و بوی فاطمه است

هیچ می دانی زبان حال اقیانوس را؟!

موج اقیانوس گرم گفتگوی فاطمه است

هسته پیچیده هستی که مستی میكند

هر چه دارد از مداِر آبروی فاطمه است

گردش خورشید و ماه و چرخش هفت آسمان

روز و شب در َکُنکاو و جستجوی فاطمه است

جمله ذرات جهان در حفظ تحكیم حجاب

سعی شان تقلید رفتار نکوی فاطمه است

ای زن از نامحرمان پرهیز کن  چون حاصِل

نامه اعمال تو در پیش روی فاطمه است

منوچهر سوری

چگونهیکگوشی
مناسببخریم؟

نحوی  به  ها  سوال  از  بسیاری  بررسی 
است که همواره نیاز کاربران محسوب می 
شود. یكی از این سوال ها موضوع مطرح 
شده در ابتدای متن است که قصد داریم 
بپردازیم.  پرکاربرد  سوال  این  بررسی  به 
گوشی  یک  چگونه  سوال  بررسی  برای 

مناسب بخریم با ما همراه باشید.
کاربر  عالقه  مورد  باید  برند  یک  اصالت 

باشد
از  را  خود  نیاز  مورد  هوشمند  گوشی  کاربران  جهانی  بازار  در 
میان برندهای محبوب خود انتخاب می کنند، در نتیجه اولین 
مرحله در انتخاب گوشی موبایل را باید اصالت یک برند دانست. 
بسیاری از کاربران گوشی های هوشمند در سال های اخیر به 
همین دلیل سراغ برند اپل و برندهای قدیمی، که اصالتی خارج 
پرداخت  به  بیشتری  تمایل  و  روند  می  دارند،  چین  از کشور 

هزینه برای این برندها در مقایسه با برندهای دیگر دارند.
از کجا خرید کنیم؟ در انتخاب موبایل خوب تاثیرگذار است

اعتقاد  هوشمند  های  گوشی  خریداران  و  کاربران  از  بسیاری 
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.
خرید  هنگام  دیگری  زیاد  بسیار  مسائل  تفاسیر  این  تمام  با 
کاربران وجود دارد که متناسب با نیاز آنها می توان یک خرید 
سوال  مورد  در  شده  مطرح  موارد  تمام  داشت.  خوب  بسیار 
سالیق  و  کاربر  خود  به  بخریم«  مناسب  گوشی  یک  »چگونه 
شخصی وی مربوط می شود اما بهتر است قبل از خرید به موارد 

ذکر شده توجه کرد.

بیماری َبَرص
پیسی , ویتیلیگو  یا   َبَرص یا  لک و پیس  
بین  از  با  که  است  اکتسابی  اختالل  یک 
نتیجه  در  و  پوست  های  رنگدانه  رفتن 
بیرنگ شدن قسمت هایی از پوست بدن 

مشخص می شود .
1% جمعیت به آن مبتال می شوند و نیمی 
از بیماران قبل از 20 سالگی این بیماری 
را تجربه می کنند، و هردو جنس زن  و 

مرد را به یک میزان مبتال میكند .
این  ابتالی خانوادگی وجود دارد  از بیماران سابقه ی  در %30 
بیماری ممكن است پس از یک اتفاق تحریک آمیز  مثل بیماری 

حاد , استرس روحی یا تروما به پوست شروع شود .
شدت بیماری بسیار متغیر است و ممكن است محدود به یک 

ناحیه از بدن باشد و یا ممكن است کل بدن را در بر بگیرد .
هیچكس از درمان های برص نتایج قابل پیش بینی نداشته و 

پاسخ به در مان در بیماران به شدت متفاوت می باشد .
درمان   ، فموکموتراپی  پسورالن   , فتوتراپی  شامل  ها  درمان 
و  موضعی  دی  ویتامین  های  آنالوگ   ، کوتیكواستروئیدها   با 
درنهایت در صورتی که بیماری بسیار وسیع باشد ازبین بردن 
رنگ پوستی در نواحی که پوست رنگ دارد ، توسط کرم های 

مخصوص و بی رنگ شدن  پوست کل بدن می باشد .

شعر

اجتماعی

ما خودمون مریضی هستیم 
لیست خریدم  رفتم...  فروشی  داخل  میوه  و  پیدا کردم  پارک  یه جای  زور  به 
و سریع نگاه کردم و چند نوع میوه خریدم... امشب مهمون داشتم باید عجله 
میكردم... میوه ها رو صندلی عقب گذاشتم و راه افتادم.... اه بازم این چهارراه 
فکر  میپختم  باید  که  غذاهایی  به  و  بودم  ایستاده  قرمز  چراغ  پشت  لعنتی... 
بخر...  فال  یه  خانم  خانم  کرد....  پاره  و  افکارم  صدایی  یهو  که  میكردم... 
خانم یه گل بخر... خانم آدامس.... نگاهی به دو دختر و پسرک فال فروش انداختم... پول نقد همراهم 
نبود... معصومیت نگاهشان حتی از زیر یک قشر ضخیم از کثیفی میدرخشید! سریع خم شدم و چند تا 
به خوردن  کردن  زدنی شروع  به هم  در چشم  دادم....  به دستشون  و  برداشتم  ها  میوه  داخل  از  سیب 
سیبهای نشسته.... هینی کردم و گفتم نه اینجوری نخورین مریض میشین... پسرک لبخند تلخی زد و 
گفت ما خودمون مریضی ایم!  ما خودمون مریضی ایم... ما خودمون مریضی ایم...... با صدای ممتدد 
بوق ماشینها به خودم اومدم... چند دقیقه بود آنجا وسط چهارراه ایستاده بودم ! خانم برو پشت ماشین 

لباسشویی بشین »
کاش میتوانستم پشت ماشین لباسشویی بشینم و تمام کثیفیهای این شهر آلوده را داخلش بشورم.... 

نویسنده: ملیکا رضایتی منفرد

قدم از قدم برنداشتن بعضی ها
 و تعریف تمجید خیلی ها

دانستن پیشینه و سابقه ی قبلی برای خیلی ها بسیار مهم و ضروری باید باشد ، اینکه 
آن شخص در مقام های اجرایی قبلی کار آمد بود حائز اهمیت تر است که میخواهد 
چه کار کند و چه وعده ای داده و یا حتی از تجربیات گذشته در مسئولیت های قبلی 
اش در مسنک جدید استفاده کند ، نباید هیجانی شد که کسی که من در ستاد او 

بودم االن نماینده شده بهترین انتخاب است
نماینده حال در دشت ورامین قبال  نیز نماینده بوده ولیكن بیوگرافی رضایت بخشی از خود بر جای نگذاشته است.

حال تاریخ باز تکرار شده است ، ولی با کمی تغییر ، میتوان اینگونه تفسیر داشت که اوج هیجان چشم خیلی ها 
را نسبت به گذشته بسته است ، میتوان فقط به آنانی که اهل قلم هستند ولی اهل پیشگویی نیستند و همینک 
همچون بلبل آوازه خوان ژست حمایتی و حق به جانبی و قهرمانی به خود گرفتند این جمله را اذعان داشت که 

»تازه اولشه«
نماینده دشت ورامین تبریک میگوییم ، به علت شیوع کرونا در قرنطینه بودیم ، داغی تبریک ما را کووید19 سرد 

کرده است.
نویسنده  : امیرعلی ثنایی

افتتاح دفتر ارتباط مردمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی
پاکدشت-آبرومند: دفتر نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی صبح امروز با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.

آیین افتتاح دفتر ارتباط مردمی فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسالمی  با حضور نیكزاد نائب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی، تمهیدی فرماندار شهرستان، شیرازی معاون سیاسی وی، رضایی نائب 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر، سرپرست شهرداری پاکدشت، مسئولین و مردم شریف شهرستان، برگزار شد.

تکنولوژی

دانستنی های پزشکی

علی تاجیک

دکرت سید هادی قریشی

ی  اولیه  مبنای  فردی،  میان  ارتباطات 
دهد.  می  تشكیل  را  دیگران  با  پیوند 
افراد  شكوفایی  موجب  مؤثر،  ارتباطات 
و بهبود کیفیت زندگی می شود؛ این در 
مانع  ارتباطات غیر مؤثر،  حالی ست که 
شكوفایی و حتی ابزاری برای سلب آسایش 
صراحت  به  است.  انسان  روان  آرامش  و 
اساسی  موارد  از  یكی  که  گفت  توان  می 
خوش بختی انسان، ارتباطات میان فردی 
وی است؛ حال اگر هدف ارتباط، کسب 
آرامش در کنار همسر و در زندگی مشترک 
بخش  حیات  خون  به  »ارتباط«  باشد، 
زندگی مشترک تبدیل می شود و در کیفیت 
کننده  تعیین  نقش  زناشویی،  زندگی 
بودن  مجهز  میان  این  در  یابد.  می  ای 
همسران به مهارت های ارتباطی مایه ی 
سازگاری و رضایت آن ها می شود و عدم 
به  اساسی،  این مهارت  به  آگاهی نسبت 
بروز بسیاری از سوءتفاهم ها، تعارض ها و 

تنش های میان زوجین می انجامد.
دالیل تعارضات زوجین

از  زوجین  از  یک  هر  ازدواج  از  .پس 
خانواده  تا  دارند  انتظار  خود  همسران 
جدید همان شكلی را پیدا کند که برای او 
مطلوب و آشناست و هر کدام می کوشند 
پذیرفته  و  راستای مطلوب  را در  دیگری 
خود سازمان داده و تحت فشار قرار می 
از  خاصی  مفهوم  همسر  هر  غالبا  دهند 
نقش زن و شوهر دارد که بر انتظاراتش 
اگر  تاثیر می گذارد، حال  بر طرف دیگر 

انتظارات نقش تامین نشود به تعارض و 
ناسازگاری کشیده می شود.

نداشتن مهارت های ارتباطی در برخورد با 
مسائل زندگی یكی از عوامل آسیب زا می 
ایجاد مشكالتی همچون  باعث  باشد که 
و  می شود  و خشم  افسردگی  اضطراب، 
این قبیل مشكالت خود باعث مشكالت 
ازدواجی  در  شود.  می  دیگر  ااجتماعی 
که زوجین مجهز به دانش مهارت های 
ارتباطی باشند و آن را در زندگی زناشویی 
به کار گیرند، می توانند باالترین سطوح 
نیازهای یک دیگر را )نظیر نیاز به احساس 
تعلق، نیاز به احترام و خودشكوفایی( در 
سایه ی احترام و تقدیم آرامش به یک دیگر 

فراهم کنند.
عوامل مؤثر بر ارتباط زوجین

و  ارسال  مفهوم،  ترین  ساده  در  ارتباط 
تواند  می  پیام  این  است.  پیام  دریافت 
و  آرزوها  احساسات،  عقاید،  افکار، 
نیازهای طرفین ارتباط باشد. ارتباط مؤثر 
همسران، ارتباطی است که در آن هر یک 
از زوجین، پیام یک دیگر را همان طور که 
منظور طرف مقابل است، دریافت کنند. 
سبب  چه  آن  یا  ارتباط  بر  مؤثر  عوامل 
برقراری ارتباط نادرست و ناقص زوجین 
می شود، به عوامل زیادی بستگی دارد که 
می تواند هم بر ارسال و هم بر دریافت پیام 

اثر بگذارد. این عوامل عبارتند از:
1-تفاوت های جنسیتی

بین سبک ارتباطی مردان و زنان، تفاوت 

می  آن،  نشناختن  که  دارد  وجود  هایی 
اختالف  و  سوءتفاهم  بروز  موجب  تواند 
شود. برخی از تفاوت های مهم این گونه 

اند:
 مردان در گفت وگوها، کم تر گوش می 
دهند و بیشتر روی پاسخ دادن و صحبت 
اطالعات  مردان  دارند.  تمرکز  کردن 
شخصی کمی را درباره ی خود بیان می 
کنند، در حالی که زنان هم بیش تر درباره 
ی مسائل شخصی خود صحبت می کنند 

و هم بهتر گوش می دهند.
کردن  صحبت  به  کمتری  تمایل  مردان 
درباره ی احساسات خود، بویژه احساسات 
منفی دارند؛ ولی زنان، پس از تجربه ی 
احساسات منفی، تمایل دارند درباره ی آن 
ها صحبت کنند و از این طریق احساس 

کنند مورد عالقه اند.
مردان به هنگام بروز مشكل تمایل دارند با 
سكوت به دنبال راه حل باشند و صحبت 
ولی  دانند،  می  فایده  بی  را  باره  این  در 
ی  درباره  ابتدا  دارند  تمایل  زنان  اغلب 
مشكل و احساسات خود با همسران شان 
صحبت کنند و سپس به حل آن بپردازند.

نزدیكی،  و  افزایش صمیمیت  برای  زنان 
تمایل دارند درباره ی هر کاری که انجام 
روز  طول  در  که  اتفاقی  هر  و  دهند  می 
افتاده است، با همسرشان صحبت کنند. 
اما مردان چنین تمایلی را نشان نمی دهند 
و صحبت درباره ی جزئیات و مسائل کم 
می  بیهوده  و  کننده  خسته  را  اهمیت 

دانند.
اما این که چرا این تفاوت ها وجود دارد، 
باید پاسخ کلی را در نقش های جنسیتی 
طور  به  مردان  کرد.  جستجو  متفاوت 
و  قدرت  کسب  رقابت،  برای  معمول 
روابط  در  و  شوند  می  تربیت  استقالل 
خود از جمله روابط زناشویی نیز خواهان 
استقالل و قدرت هستند؛ ولی زنان بیشتر 
به سمت صمیمیت و همدلی گرایش دارند 

تا قدرت و استقالل.
2-وضعیت ُخلقی و هیجانی

زیادی  تأثیر  هیجانی،  و  ُخلقی  وضعیت 
در  زوجین  وقتی  گذارد.  می  ارتباط  بر 
عصبانیت،  مثل  منفی  خلقی  وضعیت 
نگرانی، اضطراب، غم و خستگی قرار می 
گیرند، بیشتر احتمال دارد که حرف ها 
و کارهای همسرشان را به صورت منفی 
دریافت کرده و حرف های معمولی و حتی 
مثبت همسر را نیز به اشتباه درک کنند. 
بهترین کاری که همسران می توانند در 
این شرایط انجام دهند، آن است که وقتی 
در وضعیت ُخلقی خوبی نیستند و یا روز 

بدی داشته اند، به آن اعتراف کنند.
3-باورها و انتظارات

باورها و شناخت های زوجین در نحوه ی 
ارتباط آن ها بسیار تأثیرگذار است. باورها 
و طرح واره های غیرمنطقی بر هم زننده 
زناشویی  سازگاری  و  خانواده  کارکرد  ی 
درباره  مثبت  باورهای  مسلمًا  هستند. 
انجامد  ارتباطی می  به  زندگی  و  ی خود 

شادی  که 
رضایت  و 
همراه  به  را 
و  آورد  می 
ی  ها ر و با

به  را  خشم  و  سرخوردگی  یأس،  منفی، 
های  نگرش  و  باورها  برخی  دارد.  دنبال 
نادرست، دقیقًا رابطه ی زناشویی را نشانه 
می رود و مهارت های مشارکت در گفت 
وگو را بی اثر می سازد. بعضی از این نگرش 
زناشویی و  رابطه ی  تواند در  ها که می 
گفت وگوی آن ها خدشه وارد کنند، از این 

جمله اند:
 همه ی مردها )یا همه ی زن ها( غیرقابل 
اعتماد هستند. حق با من است. بنابراین 
الزم نیست به حرف های او گوش دهم، 
درست  گویم  می  من  که  چیزی  چون 

است!
چه  و  خواهم  می  چه  من  بداند  باید  او   
احساسی دارم. بنابراین الزم نیست درباره 
ی احساسات و خواسته هایم به او بگویم، 
بعد از این همه مدت، باید من را شناخته 
هایم  خواسته  از  مرتب  که  این  باشد، 
بگویم، چه فایده ای دارد! من می دانم که 
او چه فکر و احساسی دارد. بنابراین نیت 
اصلی حرف ها و رفتارش را می دانم و الزم 
نیست از او بپرسم که چرا فالن حرف را زد 

و یا فالن رفتار را انجام داد.

ادامه را در شماره بعدی بخوانید ....

خرداد ماه در تاریخ معاصر ایران، جایگاهی 
ویژه دارد و در دشت ورامین، ویژه تر از 
هر منطقه دیگر است؛ از قیام 42 گرفته 
تا سفر مقام معظم رهبری در 82 که بر 
ویژگی های خرداد این خطه افزوده است.

 در سال جاری، مراسم گرامیداشت 15 
خرداد که بی شک یكی از روزهای بزرگ 
تاریخ معاصر ایران قلمداد می شود تحت 
تأثیر ویروس کرونا با شرایطی منحصر بفرد 
گذشته  های  سال  به  نسبت  متفاوت  و 
چگونگی  و  مراسم  کیفیت    , شد  برگزار 
و  باید دریافت  و  آن، مهم نیست  اجرای 
برداشت از این روز و قیام واقع در آن، مورد 

توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شود.
به  در  مثال  و کم  ویژه  نقشی  خرداد   15
و  داشته  اسالمی  انقالب  رسیدن  ثمر 
تاریخ ایران، به سادگی از کنار آن نخواهد 
از  این روز، آن هم  گذشت؛ ولی تحریف 
امام،  فدایی  را  خود  که  کسانی  جانب 
نهضت ماندگارش و انقالب اسالمی معرفی 
کرده و یا صاحب منصب هستند، خیانتی 
مبرهن و آشكار به آرمان های امام راحل و 
شهدای انقالب اسالمی است که باید گفته 
شود این افراد فقط، صورتی از انقالب را 
دیده اند و قلوب تنگ و تارشان از رؤیت 
به  انقالب اسالمی  سیرت و طینت پاک 
دلیل سیاهی دل و قساوت قلب محروم 
گشته و هیچ آب و صابونی یارای شستن و 

پاک کردن چرکی دل این به خواب زدگان 
تاریخ معاصر ایران نیست. 

 42 خرداد  در  ما  نیاکان  و  بزرگان 
عظیم  تحولی  و  آفریده  بزرگ  شاهكاری 
نهادند که  بنا  اسالمی  انقالب  نام  به  را 
یافتن علل  تا غرب عالم در پی  از شرق 
وقوع این برهم زننده آسایش مستکبران 
عالم هستند، عده ای معتقدند بزرگان و 
گذشتگان، انقالب را آفریدند ولی ما کاری 
نکردیم، اما با مرور تاریخ معاصر ایران از 
بهمن 5۷ به این سو در می یابیم که دیار 
15 خرداد شامل مناطقی چون ورامین، 
های  انسان  پیشوا  و  پاکدشت  قرچک، 
وارسته بسیاری را در همه جنبه ها تقدیم 
است  نموده  مردم  و  اسالمی  جمهوری 
که مصطفی اردستانی، محمدرضا کارور، 
مجید  مهتدی،  سعید  ستاری،  منصور 
میهن  از  دفاع  عرصه  در   ... و  پازوکی 
اسالمی و بهروز گتمیری، نعمت جنیدی، 
حامد هادیان، محمد امامی امین و ...... 
در سایرعرصه های علمی،پزشكی، هنری، 
اگر  که  دیگری  پرشمار  و...افراد  سیاسی 
امروز از آن ها نامی نشنویم ولی در سال ها 
و دهه های بعد از آن ها خواهیم شنید و 
هر کدام باعث عزت و آبروی دشت ورامین 
جایگاه  اگر  اند که  آن شده  روستاهای  و 
هر کدام را بر تارک کشور جستجو کنیم، 

نامشان ذیل دشت ورامین است. 

مبدأ بودن برای دشت ورامین در این قیام 
مهم نیست و دارای اهمیت نمی باشد؛ 
شش  حدود  از گذر  با  که  شده  چه  پس 
دهه، عده ای در پی جایگزینی محلی دیگر 
و اختراع مبدأ و نقطه پیدایشی جدید برای 
قیام 42 شده اند؟ البته این موضوع هم 
مهم نیست! گفته می شود در فاصله سال 
های 42 تا 5۷ برخی، دیگران را به حضور 
در قیام 15 خرداد متهم! می کردند و حتی 
تعدادی، دیگران را لو می دادند و از این 
بابت پول های کثیفی را به جیب زده اند 
و امروز فرزندان همان آقایان، داعیه سر 
می دهند که ما سردمدار قیام 42 در دشت 
ورامین بوده ایم؛ بگذاریم باشند و به حرف 
دهند که  برگ  و  شاخ  خود،  اساس  بی 
خدای تبارک و تعالی و آفرینندگان آن روز 
فراموش نشدنی می دانند که حكایت 15 

خرداد در سال1342 چه بوده است؟ 
های  سال  کدام  هر  پیشوا  و  ورامین 
دارای  شهرهای   42 خرداد  از  قبل  سال 
شناسنامه و اصطالحا صاحب شهرداری 
بزرگ  کرج  زمان،  آن  در  ولی  اند  بوده 
فعلی، قصبه ای در راه چالوس و شمال 
بود ولی اینک ورامین و پیشوا با بزرگترین 
خدمت به نظام جمهوری اسالمی و مردم، 
متاسفانه  و  شده  قصبه  از  بزرگتر  اندکی 
هستند  بزرگ  شهر  روستا  یک  هرکدام، 
ولی کرج، مرکز استان برخورداری چون 

البرز شده که در روزهای پایانی سال 98 
چهارمین مسیر بزرگراهی تهران تا کرج 
برداری  بهره  به  رئیس جمهور  با حضور 
رسید و با این نوع افتتاح ها ، فاصله کرج 
تا ورامین و پیشوا از زمین تا آسمان است 
و باید این فاصله را در عدم وحدت رویه 
ها جست که دامن گیر مدیران و متولیان 

دشت ورامین شده است.
نیست،  بودن مهم  قیام خرداد 42  مبدأ 
یا  و  ها  ورامین، محمدآباد عرب  پیشوا، 
... به گفته فردی اصال امام خمینی)ره( 
قیام انقالب آفرین خود را از نوفل لوشاتو 
راستی  به  است!  کرده  شروع  پاریس  در 
اینک با گذشت نزدیک شصت سال از این 
قیام، برای مردم این خطه، که اگر نبودند 
مسیر انقالب اسالمی، اینچنین هموار و با 
سرعت طی نمی شد، چه اقدامی شایسته 

و درخور انجام شده است؟ 
از آن قیام می گذرد،  قریب شصت سال 
پانزده سال آن در نظام پهلوی بود و هیچ 
توقع خدمتی از آن نظام نبوده که دشت 
مغضوب  و  طرد  مرکز کشور  از  ورامین 
رژیم بود ولی از 5۷ به این سمت، مردم 
حق  به  توقعی  که  الحق  و  داشته  توقع 
دارند و به درستی خود را محق دریافت 
خدمات ابتدایی چون راه مواصالتی ایمن، 
فرهنگ،  سراهای  مترو،  بیمارستان، 
سینما، استادیوم های ورزشی، ... از نظام 

عدالت محور 
مهرگستر  و 
ی  ر جمهو
می  سال ا
دانند؛  می 

خواسته هایی که نباید مردم را به پیچ و 
خم راهروهای سرگردان ادارات و دستگاه 
های اجرایی سوق داد و باید حتی بدون 
تقاضاهای مردمی به این نیازها جامه عمل 

پوشاند.
حتی سفر رهبری معظم در 22 خرداد82 
عالوه بر دیدار با مردم، به نوعی کوشش 
در راه احقاق حق از کف رفته  این دیار بود 
که با نگاهی به مصوبات و پروژه ها، به این 
نکته پی می بریم و سفر روسای جمهور 

نیز بر همین موضوع، صحه می گذارند.
همگرایی  ورامین،  دشت  مفقوده  حلقه 
افکنی و  از تفرقه  و وحدت رویه و پرهیز 
ولی  و  مردم  به  خدمت  اصل  به  رجوع 
نعمتان انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
آقایان  همه  امور  سرلوحه  باید  که  است 
ازجمله نماینده، فرمانداران، ائمه جمعه، 
بخشداران، شهرداران، دهیاران، اعضای 
و  روستاها  و  شهرها  اسالمی  شورای 
و  اجرایی  های  دستگاه  و  دوایر  مدیران 
موثران  دیگر  و  نهاد  مردم  های  سازمان 
این منطقه از جمله صاحبان قلم و اندیشه 

قرار گیرد.

تاثیر مهارت های ارتباطی در روابط زوجین

مبدأ بودن برای دشت ورامین در قیام ۱5 خرداد مهم نیست

دکتر علیرضا گنجه
روانشناس

مهدی مقاری
خبرنگار

31 خرداد 1399
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مربي توانمند پادگان
در سپاه كردستان بحث شد كه براي موفقيت در كردستان به يگانهاي 
مخصوص احتياج داريم. محمد بروجردي كه آن زمان فرماندهي 
سپاه غرب كشور را به عهده داشت، پادگان آموزشي در كرمانشاه 
از  بروجردي  بود.  پادگان  آن  توانمند  مربيان  از  قمي  مستقر كرد. 
همان مربيها و كادر آموزشياش يك گردان ويژه ساماندهي كرد كه 
ويژه  بناي تيپ  به كردستان منتقل شد و سنگ  ويژه  اين گردان 

شهدا شكل گرفت. بعدها كاوه هم به اين يگان پيوست.
برگرفته از كتاب » كوچ لبخند « 
زندگي نامه و خاطرات شهيد علي قمي

نویسنده : حسين قرائي کارشناس ارشد , معاون آموزشی  
دانشگاه صدا و سیما 

خاطره ای از یک رزمنده دوران دفاع مقدس 
یک رزمنده قدیمی  دیروز و پیر خانه نشین امروز که دیگر در این 
هیاهوی روزگار کسی با او کاری ندارد تشبیه جالبی کرده که قابل 

تامل است بخوانید و فراموش نکنید 
چه خوب بود که دوربین بود!

اونموقعی که بیرانوند پنالتی بهترین بازیكن جهان رو مهار کرد و 
توپ رو جوری محكم بغل گرفت که شهره خاص و عام شد 

خدارو شكر که دوربین بود !
دوربین بود که ثبت کند این رشادت هارو !

اما یه جاهایی هم بود که فرزندان این مرز و بوم جای توپ فوتبال 
, مین فسفری رو محكم تر بغل میكردن , مین ها به قدری حرارت 

داشت که هر چیزی رو تو خودش ذوب میكرد ! 
داغ بود , خیلی داغ , ولی عملیات نباید لو میرفت ! اما تو اون بیابون 
و میدون مین , زیر نور ماه , جز خدا و مالئکش هیچ دوربینی و 
هیچ تماشاگری نبود که ببینه و زوم کنه رو صورت این رزمنده ها , 
این شیربچه ها که ثبت بشه برای حفظ وطن چه ها که نکشیدن !

اونجا که میالد محمدی توپ رو جلو انداخت جوری دویید که همه 
از جون مایه گذاشتن رو دیدیم ! 

خداروشكر دوربین بود !
یه جاهایی هم یه عده جوون رعنا و تازه داماد بودن , تیربار و آرپی 
از سینه خاکریز  گلوله  بارون  زیر  و  میذاشتن  روی دوششون  جی 
جوری باال میرفتن , جوری پائین میومدن و جوری به قلب دشمن 
میزدن که حسرت ندیدن این صحنه ها تا قیامت روی دل ماست !  

حیف اونجا دوربین نبود !
اونجایی که بچه های تیم ملی با غیرت عجیبی روی خط دروازه 
جلوی اسپانیا دیوار گوشتی درست کرده بودن و روی هم افتادن تا 

دروازه ایران باز نشه ! خدارو شكر دوربین بود !
یه روزهایی هم توتاریخ این سرزمین بود که تو مرز شلمچه , همین 
جوون های 25 ساله ایران ,جلوی موتور جنگی عراق , جلوی لشگر 
زرهی , جلوی توپ و تانک دیوار گوشتی ایجاد کردن تا پای اجنبی 

به شهرها نرسه !
اونجا راوی تو شلمچه میگفت , دیگه کار از نفر و دسته گروهان 
گذشته بود , گردان گردان جوون میرفت و برنمیگشت , آخه صحبت 

ناموس و وطن بود ! 
چجوری  مردامون  میدیدیم  ما  بود  دوربین  کاش  ای   , کاش  ای 

جنگیدن ! 
یه جاهایی بود توتاریخ ایران که جای کف و سوت و هورای تماشاچی 

ها , گاز شیمیایی خردل و عامل اعصاب بود ! 
یه جاهایی بود سه نفر بودن و دوتاماسک !  یه جاهایی بود سیاهی 

زمستون غواص ها به شط میزدن ! 
یه جاهایی بود که تیربار ضد هوایی رو به موازات زمین افقی گذاشته 
بودن و مثل داسی که گندم درو میكنه , هرچیزی که ارتفاع داشت 

و از زمین بلند میشد رو درو میكرد !
ولی یه عده از همین شیرپاک خورده ها بلند میشدن , سرو سینه 

شونو سپر سرب داغ میكردن تا تیربار و از کار بندازن !
تو جام جهانی  ! خداروشكر  نبود  دوربین  ولی   ! بود  قهرمان 

دوربین بود !
نویسنده : حاج طاهر 

خورش ناردون

خورش ناردون یكی از انواع خورش های محبوب و خوشمزه ایرانی است 
که اصالت آن متعلق به شمال کشور می باشد. این خورش خوشمزه 
شباهت زیادی به خورش فسنجان دارد و از خورش های مجلسی 

شمال کشور محسوب می شود.
با مقدار موادی که در این دستور آشپزی قرار گرفته است می توانید 
برای ۴ نفر خورش ناردون تهیه کنید. در صورتی که می خواهید 
مقدار کمتر یا بیشتری خورشت ناردون تهیه کنید کافیست مقدار 

مواد را ضرب یا تقسیم کنید.  مواد الزم برای ۴ نفر
مواد الزم خورش ناردون

ران مرغ ۴ تکه                انار متوسط 1 عدد
آلو بخارا 8 عدد                  پیاز بزرگ 1 عدد

رب انار 2 قاشق غذاخوری      روغن مایع به اندازه کافی
شكر به اندازه کافی      نمک ، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه کافی

دستور پخت ,طرز تهیه خورش ناردون
ابتدا پیاز را به صورت خاللی نازک خرد کنید سپس یک قابلمه مناسب 
روی حرارت قرار بدهید و مقداری روغن مایع داخل آن بریزید ، 
پس از اینکه روغن داغ شد پیاز خرد شده را به قابلمه اضافه کنید 

و آنرا کمی تفت دهید تا نرم شود.
پس از اینکه پیاز نرم و شفاف شد مقداری فلفل سیاه و زردچوبه 
به آن اضافه کنید و تفت دادن را ادامه دهید تا پیاز با ادویه ها 
یكدست شود. در مرحله بعدی ران های مرغ را به قابلمه اضافه 

کنید و خوب تفت دهید تا سرخ شوند.
در ادامه رب انار را به قابلمه اضافه کنید و آنرا به همراه پیاز و مرغ 
کمی تفت دهید تا طعم خامی رب انار گرفته شود. حاال چند لیوان 
آب جوش به قابلمه اضافه کنید و اجازه دهید مرغ با حرارت مالیم 

به مدت یک ساعت بپزد.
در 30 دقیقه پایانی پخت خورش آلو بخارا را اضافه کنید و در 1۵ 
دقیقه پایانی پخت خورش انار را دان کنید و دانه های انار را به 
خورش اضافه کنید. در پایان طعم خورش را بچشید و در صورت 

تمایل مقداری شكر به آن اضافه کنید.
به  این خورش  این است که  ناردون  نکته مهم در مورد خورش 
صورت کم آب سرو می شود ، پس باید خورش تا زمانی که خورش 
به روغن بیفتد روی حرارت بماند ، پس از اینکه خورش آماده شد 

آنرا به همراه کته یا برنج سرو کنید.

یاران جاوید

آشپزی

رفهنگی-اجتماعی

زندگی  سبک  یک  آن  اصلی  خصوصیت 
زیر  و  اعتنایی  بی  با  که  است  بیمارگونه 
پا نهادن حقوق دیگران تظاهر می کند، 
موازین  با  را  خود  توانند  نمی  افراد  این 
دروغگویی،  و  کنند  هماهنگ  اجتماع 
فریبكاری و حقه بازی برای سوء استفاده 
از  از دیگران و رسیدن به منافع، بخشی 
رفتاری خشن  افراد  این  آنهاست.  زندگی 
نزاع  درگیر  بارها  و  دارند  پرخاشگرانه  و 
احساس  معمواًل  می شوند،  های خشن 
مسؤولیت پایینی دارند، به دنبال اشتغال 
ثابت و منظم نمی روند، به وضع خانواده 
و نیازهای اطرافیان شان توجهی ندارند، 
تعهدات مالی خود را رعایت نمی کنند، 
بارها به بهانه های مختلف از دیگران پول 
قرض می کنند و به بهانه های مختلف از 
تمام  در  و  روند  می  آن طفره  دادن  پس 
این اعمال ذّره ای نیز احساس پشیمانی 
از سنین  افراد  این  کنند.  نمی  ندامت  و 
پایین، مواد مخدر وغیر قانونی را تجربه 
می کنند. از مدرسه و منزل فرار می کنند 
و مكررًا تجربه های جنسی پرخطر و بی 

مباالت دارند.

در مواردی مبتالیان به این اختالل با باال 
یابد  رفتن سن، عالئم شان تخفیف می 
و در مواردی نیز عالئم آنها جای خود را 
جسمانی  متعدد  شكایات  افسردگی،  به 
و اعتیاد می دهند. دو نکته درمورد این 
تشخیص  اینکه  اول  است.  مهم  اختالل 
اختالالت  بقیه  همچنین  و  اختالل  این 
متخصصان  توسط  باید  روانپزشكی 
بالینی  بستر  یک  در  و  روانی  بهداشت 
بستر  و  زمینه  از  منظور  شود.  گذاشته 
بالینی محیطی است که تشخیص گذاری 
او  با هدف درک بهتر مراجع و کمک به 
مورد  اصول  این  اگر  گیرد.  می  صورت 
بتواند  هر کس  و  قرار گیرند  توجهی  بی 
دیگری را که برخالف سلیقه و موازین او یا 
حتی برخی موازین اجتماع رفتار می کند 
شخصّیت ضّد اجتماعی بنامد، این مفهوم 
مورد سوء استفاده های سیاسی و حقوقی 

قرار خواهد گرفت.
در  مبتالیان کسانی هستند که  از  برخی 
کودکی سابقه ضربه شدید به سر داشته 
اند و تعدادی از مبتالیان هم دچار اختالل 
عدم  دلیل  به  و  اند  بوده  فعالی  بیش 

درمان، عالئم شان با پیشرفت سن به این 
صورت درآمده است و تعدادی از مبتالیان 
نیز آشفتگی هایی در امواج مغزی دارند که 
در نوار مغزشان مشخص می گردد. ولی 
هیچكدام از این ها دلیل نمی شود که این 
افراد از عواقب و نتایج اعمال خود معاف 
شوند زیرا معاف کردن این افراد از نتایج 
ضد  رفتارهای  تداوم  باعث  شان  اعمال 

اجتماعی شان می شود.
افراد،  این  اصلی  مشكالت  از  یكی  زیرا 
ثبات  بی  و  هیجانی  و  سطحی  برداشت 
با  شدن  مواجه  هاست.  واقعیت  از  آنها 
نتایج رفتارشان به آنها کمک می کند که 
زندگی داشته  با  تر  واقع گرایانه  برداشتی 
بیماران  این  با  برخورد  درمورد  باشند. 
و نحوه درمان آنها، روانپزشک  بسته به 
می  گیری  تصمیم  مراجع،  هر  شرایط 
کند. گاهی ممكن است عالئم  بازمانده 
اختالل بیش فعالی کودکی باشند و گاهی 
عالئم ناشی از اختالالت خفیف عملكرد 
ثبت  قابل  مغزی  امواج  تغییرات  و  مغز 
در نوار نگاری مغزی مراجع است که در 
دارویی  درمان  به  نیاز  مراجع  موارد  این 

است  ممكن  نوجوانان  بعضی  در  دارد. 
روانپزشک یا روانشناس تشخیص دهد که 
نوجوان دچار افسردگی است و رفتار ضد 
اجتماعی تظاهر متفاوتی )آلترناتیوی( از 
افسردگی اوست. در این مورد روانپزشک  
به درمان افسردگی می پردازد. در گروهی 
از افراد هم رفتار ضد اجتماعی، انعکاسی 
از آشفتگی های خانوادگی، کشمكش ها و 
روابط معیوب خانواده است و یا کشمكش 
ها و یارگیری های درون خانواده در تداوم 
و شدت عالئم مراجع نقش مهمی دارند؛ 
در چنین مواردی روانپزشک یا روانشناس 
در  کند.  می  پیشنهاد  را  خانواده  درمان 
مجموع عالئم این افراد در محیط های 
با  هایی  محیط  یعنی   – یافته  ساخت 
اعمال  برای  تشویق  مشخص،  قوانین 
اعمال خالف  برای  محرومّیت  و  مقبول 
حدود  آنها  در  که  هایی  محیط  موازین، 
وظایف، تعهدات و اختیارات فرد مشخص 

است- بهبود نشان می دهند.
بیشتر این افراد از جلسات گروه درمانی که 
در آنها افرادی که مشكالت مشابه دارند با 
کمک درمانگر به بحث درمورد رفتارهای 

و  شان 
قب  ا عو
ی  ها ر فتا ر
و  شان 
ت  ر مها

پردازند  می  آلترناتیو  زندگی  سبک  های 
است  ذکر  به  الزم  البته  برند.  می  سود 
ضداجتماعی  های  شخصیت  درمان  که 
که  چرا  است  طوالنی  و  مشكل  درمانی 
و  دانند  نمی  بیمار  را  آنها خود  اکثر  اّواًل 
در اجرای دستورات درمانی و همكاری با 
درمانگرشان کوتاهی و حتی لجبازی می 
کنند و ثانیًا بسیاری از آنها الگوی رفتاری 
دروغگویی  و  فریبكاری  یعنی  شان  ثابت 
می  وارد  هم  شان  درمانی  رابطه  در  را 
به  با صحنه سازی و دروغگویی  و  کنند 
مشكل  را  درمانی  روان  درمانگرشان، 
به  حاضر  بیماران  این  بیشتر  کنند.  می 
مصرف دارو نیستند. بنابراین الزم است 
این  با  مراجعه  هنگام  در  ها  خانواده  که 
انتظاری  تا  شوند  آشنا  درمان  مشكالت 
روانشناس  یا  روانپزشک  از  گرایانه  واقع 

داشته باشند.

کسب درآمد در شهرداریها از اموری است که 
تأثیر عمده ای بر ارائه خدمات به شهروندان 

دارد. اتکای بیشتر
می  ناپایدار موجب  درآمدهای  به  شهرداریها 
شود تا شهر در همه ابعاد خود، ازجمله کالبد 
و منظر شهری با مشكالت اساسی مواجه شود 
و به تبع آن، کاهش کیفیت در زندگی شهری 
ناپایدارکوتاه  مالی  منابع  تأمین  شود  پدیدار 
سیستم  بر  نامطلوبی  اثرات  و  بوده  مدت 
شهری دارند؛ بنابراین، توجه و تمرکز بر منابع 
مالی پایدار موجب کاهش پیامدهای یادشده 

خواهد شد. 
سراسر  در  شهرداریها  مهم  مسائل  از  یكی 
کشور، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه 
لزوم  دیگر،  سوی  است.از  شهری  خدمات 
تحقق توسعه پایدار، دسترسی به منابع مالی 
ناپذیر نموده  را اجتناب  پایدار در شهرداریها 

است و
در سالهای اخیر عالوه بر چالشهای موجود در 
کسب درآمد شهرداریها، ناپایدار بودن منابع 

درآمدی نیز موردتوجه
قرارگرفته است. منابع درآمدی ناپایدار که در 
ساخت  عوارض  از  حاصل  درآمد  آن  سرآمد 
وساز و عوارض مازاد تراکم قرار گرفته است، 
مشكالت جدی را در اداره شهر و دستیابی به 

توسعه پایدار شهری ایجاد میكند. همچنین
شهرداریهای  از  بسیاری  حد  از  بیش  اتکای 

کشور ، به درآمد ناشی از بخش مسكن، عالوه 
بر تأثیر

آن در افزایش قیمت مسكن، شهرداریها را در 
مقاطع زمانی مختلف با مشكالت و بحرانهای 

مالی ، مواجه
مطرح  مشكالت  بر  عالوه  است.  ساخته 
شده، درآمد شهرداریها به موجب قوانین نیز 
محدودشده است. طرح موضوع خودکفایی و 
خوداتکایی شهرداری در سال 1362بی توجه 
به مبانی نظری حاکم به روابط مالی دولت و 
شهرداری و ادامه این سیاست در سالهای بعد 
شهرداریهای کشور را در شرایط بغرنجی قرار 

داد.
به  دولت  کمكهای  کاهش  با  همزمان   
خودکفایی  سیاستهای  اعمال  و  شهرداریها 

شهرداریها، شهرداریها به شیوههای مختلفی
متوسل شدند به طوریكه بیشترین منبع درآمد 

قابل اتکای شهرداریهای کشور جهت
بر عوارض ساختمانها،  تأمین هزینه مبتنی 
فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی بوده است. 
نامطلوب  اثرات  موجب  تراکم  مازاد  فروش 
بر سیستم شهری، تراکم جمعیت و کاهش 
فضاهای عمومی می شود. از دیگر معضالت 
ناشی از مشكالت مالی شهرداریها، توسعه قارچ 
گونة شهر به عّلت  ساخت وسازهای غیراصولی 
شهرهاست.  حاشیه  در  مهندسی  غیر  و 
همچنین تأخیر در پروژههای عمرانی و از بین 

رفتن زمینهای کشاورزی، باغها و فضای سبز 
که منابع تولید اکسیژن شهر هستند، در زمره 
مشكالت ناشی از مشكالت مالی شهرداری 
محسوب می شوند. بنابراین روشهای سنتی 
درآمدزایی در شهرها، پاسخگوی هزینه های 
ازاینروگردشگری  نیست.  شهر  اداره  فزاینده 
شهری توانسته است به عنوان منبع درآمدی 
پایدار و قابل اتکا، به شهرداری ها کمک کند.

هر شهری برای تحقق توان اقتصادی خود، 
و  شهر  خاص  زیرساختهای  تأمین  نیازمند 

خدمات شهری است.
شرکتهای شهر، نیازمند راهها، پّله ها و شبكه 
های ارتباطات راه دور و ساکنان شهر نیازمند 

آموزش، خیابانهای
امن و محیطهای پاک و سالم هستند و تأمین 
این نیازها بر عهده شهرداری است. شهرداریها 
به عنوان مدیر و مرجع اصلی هماهنگ کننده 
در حل  بسیار مهمی  نقش  امور شهر،  اداره 
بی  امر  این  دارند که  معضالت شهرنشینان 
تردید در سایه وجود منابع مالی مناسب مقدور 

خواهد بود. 
یكدیگر  به  شهرداری  و  شهر  اقتصاد  امروزه 
صنعت  راستا  همین  در  است،  خورده  گره 

گردشگری به عنوان یک
اهرم اقتصادی مهم برای تأمین منابع مادی 
با  قرارگرفته است.  در شهرها در دستور کار 

مدیریت و ساماندهی

میتواند  گردشگری  چون  باارزشی  پتانسیل 
منابع درآمدی مطلوبی برای شهرداریها ایجاد 

کند. رشد سفرهای
کوتاه مدت، شهرها را به یكی از اصلی ترین 
مراکز گردشگری تبدیل کرده است. گردشگری 
سیاستهای  تمام  در  مهم  بسیار  عنصر  یک 
مرتبط با توسعه شهری است. گردشگری نه 

فقط یک
محصول  یک  کردن  فراهم  برای  استراتژی 
انتظارات  کردن  برآورده  جهت  در  رقابتی 
توسعه  روند  یک  بلكه  است؛  بازدیدکنندگان 
خود شهر و فراهم نمودن هرچه بیشتر و بهتر 
برای  امكانات  آوردن  وجود  به  و  زیرساختها 
ساکنان است از یكسو شهرها خاستگاه عمده و 
اصلی جریانهای گردشگری به ویژه گردشگری 
انبوه هستند و بسیاری از گردشگران امروزی 
را کسانی تشكیل میدهند که در شهرها کار و 
زندگی می کنند. ازسوی دیگر شهرها به دلیل 
داشتن انواع جاذبه های اجتماعی، فرهنگی 
مقصدهای  مهمترین  از  یكی  اقتصادی،  و 

گردشگران به شمار می آیند.
 بر اساس تحقیقات انجام گرفته اخذ مالیات 
پایدارترین نوع درآمد محسوب می شود که در 
حال حاضر اصلی ترین منابع درآمدی بیشتر 
به  را  شهرداریها و حكومتهای محلی جهان 
خود اختصاص داده است بنابراین با توسعه 
گردشگری، درآمد حاصل از مالیات نیز افزایش 

می یابد. برخی 
دولتهای  از 
و  محلی 
شهرداریها،از 

بخش 
گردشگری به عنوان یک منبع درآمد مالیاتی 
توان  می  طورکلی  به  کنند.  می  استفاده 

مالیاتهای گردشگری
بر  مالیات  کرد؛  تقسیم  دسته  سه  به  را 
محصوالت گردشگری، مالیات بر گردشگران 

و اخذ هزینه از استفاده کننده
شهرداری،  درآمدهای  پایدار  منبع  دومین 
ارائه  بهای خدمات  دریافت  از  درآمد حاصل 

شده )خدمات حمل ونقل،
حق پارک، ورودیه به مراکز تفریحی و سرگرمی 
و مانند آنها( است واضح است که باافزایش 
بر ساکنان محلی،  تعداد گردشگران، عالوه 
این خدمات  از  استفاده  بابت  هزینه  دریافت 
چند برابر خواهد شد.در صورت تداوم صنعت 
در  درآمدی  منبع  یک  عنوان  به  گردشگری 
اثرات مثبت زیست  اقتصاد شهری، میتوان 
محیطی همچون حفاظت از محیط زیست، 
حفاظت از اماکن باستانی و تاریخی و احیای 
امكانات  ایجاد  و  ّسازی  آنها،محوطه  مجدد 
و خدمات زیربنایی و روبنایی را متصور شد 
که این امر پایداری گردشگری را به طورقابل 

مالحظه ای افزایش می دهد.

وقف پديده اي اجتماعي است كه ريشه در 
فطرت و نهاد آدمي دارد. در تمامي اديان 
مساله فرهنگ وقف و نوع دوستي وجود 
كشورهاي  در  امروزه  بطوريكه  داشته، 
توسعه يافته و صنعتي ، مؤسسات توليدي 
قالب  در  فرهنگي  و  علمي   ، پژوهشي   ،
NGO مشاهده مي شوند كه نقش بسزايي 
در توسعه علمي ، اقتصادي و فرهنگي اين 

كشورها دارند.
البته تعاون ، تكامل و نوع دوستي گرچه 
ريشه در سرنوشت و فطرت آدمي دارند اما، 

فرهنگ و سنت حسنه نبوي وقف ، در پرتو 
تابش آيين حيات بخش اسالم، همه سو 
نگر و پويا ارائه شده است، بطوريكه با بهره 
گيري از اين خصلت پاك بشري و عقيده به 
ذات اليزال الهي و ترسيم دورنماي واقعي 
پاداشهاي اخروي ، اين امر را رشد و جهت 

داده است.
ويژه  ساختار  دليل  به  وقف  ترديد  بي 
و  حقوقي  مند  نظام  شاكله  و  شالوده  و 
ماندن  باقي  و  زوال  عدم  اقتصادي چون 
از  گذاري،  سرمايه  در  توانايي  و  عين 

موفقيت ممتازي برخوردار است به گونه 
اي كه امروزه يكي از راهكارهاي مناسب 
رفع  در  مردمي  هاي  مشاركت  جلب  در 
مشكالت اجتماعي و كاهش تضاد طبقاتي 
، توجه به سنت حسنه و نبوي وقف مي 

باشد.
وقف ، به عنوان زيربناي فكري پيدايش 
شيوه هاي نوين تأمين اجتماعي وافزايش 
رفاه و توزيع عادالنه درآمد سرانه و ثروت 
به  اهتمام  مصاديق  از  يكي  جامعه،  در 
امور  مسلمين شناخته  مي شود و ابزاري 

مناسب براي روابط ميان ملت ها و فرهنگ 
ها به شكل كنوني نبوده و يا حكومت ها 

مانع حضور و همبستگي مردم بوده اند.
 وقف به عنوان يكي از ابزارهاي مهم مردم 
در احياي ارزش هاي معنوي و خدمت به 
جامعه بوده است. تاكيد واقفان به مصرف 
موقوفه در مراسم مذهبي ، همچون روضه 
احداث  و  تعزيه   ، به شيوه سنتي  خواني 
مراكز فرهنگي و مذهبي از مصاديق اين 

ادعاست.
حسنه  سنت  اين  هم  امروز  دنياي  در 

مي   ، نبوي 
دولت  تواند 
در  را  ملت  و 
خدمات  ارائه 
و  مطلوب 

رفع نيازهاي روز جامعه در ابعاد فرهنگي ، 
آموزشي ، درماني و خدماتي و جلوگيري از 
پديده هاي سوء اقتصادي همانند بيكاري 
، تورم و تضاد طبقاتي و توزيع ناعادالنه 
درآمد و ايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري 

و اشتغال مولد ياري نمايد.

اندیشیده  موضوع  این  به  کنون  تا  آیا 
یكی  قربانی  روزی  است  ممكن  اید که 
جمعی  های  سامانه  در  که  حوادثی  از 

منعکس می شود , خود ما باشیم ؟
باشید که هرکس ممكن  داشته  نظر  در 
است قربانی یک سرقت شود و شما هم 

از این امر مستثنی نیستید .
می  شرایطی  هر  در  دلیل  همین  به 
بایست در حفظ و نگهداری اموال خود 
بروز  صورت  در  که  چرا   . باشید  کوشا 
هرگونه سرقتی از شما , آرامش خاطرتان 
باور   . رفت  خواهد  بین  از  ها  مدت  تا 
و  ساده  بسیار  نکاتی  رعایت  که  کنیم 
بدیهی می تواند در پیشگیری از سرقت 

تبهكاران  و  کرده  ما کمک  به  اموالمان 
ناکام گذارد  اهدافشان  به  را در رسیدن 
. با جدی گرفتن توصیه های زیر , هم 
خانواده  در  شدید  روحی  بحران  یک  از 
خود جلوگیری خواهید  نمود و هم نقش 
غیر قابل انکار خود را در افزایش امنیت 

جامعه به خوبی ایفا می نمایید .
غیر  را  منزل  داخل  به  سارقان  -نفوذ 

ممكن نمایید
از  پیشگیری  زمینه  در  نکته  *نخستین 
و  ساخت  هنگام  که  است  این  سرقت 
زیبایی ساختمان  به  که  , همانقدر  ساز 
اهمیت می دهید , به استحكام و ایمنی 

آن نیز توجه کنید.

*زمانی که خانه را ترک می کنید ، از بسته 
بودن همه راه های ورودی اعم از در ها و 

پنجره ها اطمینان حاصل نمایید .
برای مدت طوالنی  منزل  ترک  از  *قبل 
مورد  فرد  به  را  خود  ارزش  با  اموال   ،
بانک  امانات  صندوق  یا  اطمینان 
را زمانی که در منزل  این کار  بسپارید. 
حضور دارید نیز به شما توصیه می کنیم.

*از ورود افرادی که بعنوان مامور پلیس 
خدماتی  کارگر   ، شهرداری   ، دارایی   ،
،و...  تلفن   ، گاز   ، برق   ، آب  مامور   ،
شناسایی  از  پیش   ، کنند  می  مراجعه 

کامل ممانعت نمایید .
*هنگام رفتن به مسافرت ، از بسته بودن 

تمام در ها از جمله در تراس ، پاسیو ، و 
پشت بام مطمئن شوید .

*از قرار دادن نردبان  و چهارپایه در داخل 
حیاط به ویژه کنار دیوار ها ، خودداری 

نمایید .
*فضای خالی زبانه در را با استفاده از تکه 
ای چوب یا مقوای فشرده شده پر کنید تا 
باز نمودن آن با وسایلی مثل کارت تلفن 

غیر ممكن شود .
از   ، کنید  می  زندگی  مجتمع  در  *اگر 
طریق هماهنگی با همسایه ها ، مراقبت 
از ساختمان خود را به نگهبان محله یا 

سرایدار مورد اطمینان بسپارید .
*در صورتیكه منزل شما در کنار خرابه 

، گاراژ ، بوستان ، و مكان های تاریک 
و خلوت واقع شده است ، به ایمنی آن 

اهمیت بیشتری بدهید .
*حتی االمكان راه های ورودی و خروجی 
مجهز  مداربسته  دوربین  به  را  منزل 

نمایید .
نویسنده: ستوانیکم محسن زنجیرانی 
کارشناس آموزش همگانی فرماندهی 

انتظامی ویژه شرق استان تهران 

چهاردهمین دوره آزمون
 سراسری خوشنویسی در شهرستان 

قرچک برگزار شد
قرچک – آبرومند : محمود برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قرچک از برگزاری 
ارزنده  فعالیت  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  خوشنویسان  انجمن  آزمون سراسری 
هنرمندان خوشنویس قرچكی و حضور عالقه مندان به این رشته فاخر هنری،دوره های مختلف آموزشی 
در طول سال در این اداره با همكاری انجمن خوشنویسان شعبه قرچک به صورت مستمر برقرار است. 
برزگر ادامه داد: در این آزمون که در شرایط کنونی با حفظ و رعایت پروکتل های  بهداشتی و رعایت 
فاصله اجتماعی برگزار شد تعداد 36 داوطلب حضور داشتند که از این تعداد  6 نفر داوطلب در بخش 
تحریر و 30نفر در بخش قلمی شرکت کردند که نتایج آزمون پس از بررسی توسط انجمن خوشنویسان 

معرفی می شوند.
وی افزود: امیدواریم که با از سر گیری فعالیت های فرهنگی و هنری در شهرستان مجددا شاهد رونق 

این فعالیت ها باشیم.

قتل آغا محمدخان قاجار 
به دست خدمتکارانش

آغامحمدخان پسر محمدحسن خان قاجار قوانلو از اهالی گرگان بود.که در 28 خرداد در 
سال 11۷6در شوشی به قتل رسید .

وی در کودکی پس از جنگی که بین قبیله اش با خاِن افشار روی داد مقطوع النسل شد 
و به همین دلیل »آغا« لقب گرفت.

در دوران زندیه، کریم خان زند که خواهر محمدحسن خان قاجار را به همسری گرفته بود، تا با پیوند زندیه و قاجاریه 
منازعات این دو ایل را کاهش دهد، آغامحمد خان را به دربار خویش برد و سرپرستی وی را به مدت 16 سال بر عهده 

گرفت.
در اواخر عمر کریم خان، آغامحمدخان به محض اطالع از بیماری او، از شیراز گریخت و با پیوستن به ایل قاجار مدعی 
حكومت شد. وی طی 1۷ سال جنگ و گریز توانست با تمهیدات ابراهیم خان کالنتر، از متنفذین شیراز، بر مدبرترین 

رقیب خود لطفعلی خان زند و دیگر مدعیان حكومت چیره گردد و سلسله قاجاریه را تاسیس کند.
آغا محمد خان را فردی با اراده، زیرک، هوشمند و البته سفاک و فریبكار توصیف کرده اند. وی بسیار خونریز بود و حتی 
برادرانش را نیز به قتل رساند.ولی هنوز مدتی از سلطنت وی نگذشته بود که دو تن از خدمتکارانش او را به قتل رساندند.

پس از قتل وی برادرزادهاش فتحعلیشاه به سلطنت رسید.

اختاللشخصیتضداجتماعی

نقش گردشگری شهری در ایجاد درآمد پایدار

جایگاه سنت حسنه وقف در ایران

پیشگیری از سرقت منازل

معصومه بزرگزاده 
سندی
روانشناس

علی اصغر مونسان 
کارشناس ارشد 

برنامه ریزی شهری 

محمدرضا تاجيك
كارشناس ارشد تاريخ 

31 خرداد 1399
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هنرمندی از عرصه  
مجری گری و تئاتر

مجریان  و  هنرمندان  از  یكی  تفرشی  میثم 
طی  در  که  است  ورامین  شهرستان  توانای 
کسب  را  زیادی  افتخارات  گذشته  سالیان 
آنها  از  بخشی  به  ادامه مطلب  در  که  نموده 

اشاره می شود.
ورادیو  خانواده  رادیو  )رادیوجوان،  گزارشگر 
جشنواره  دبیر  سیما،  و  صدا  در  سالمت( 

استانی )شعر یاد آن روزها(
عاشوراییان(،  استانی )عكس  دبیر جشنواره 

دبیر  من(،  سین  هفت  سفره  )قشنگ ترین  استانی  جشنواره  مدیر 
جشنواره استانی )پدران آسمانی( و تجلیل از پدران شاهد، دبیر جشنواره 
استانی )گلهای آسمانی( و تجلیل از دختران و خانواده معظم شاهد، 
مدیر  ملی طلوع خرداد،  یادواره  اجرایی  سومین  و  مدیر هماهنگی 
اجرایی دوازدهمین همایش نمایش شهرستان ورامین، مدیراجرایی 
انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ورامین، كسب مقام دوم نویسندگی 
در پنجمین جشنواره بین المللی )تئاتر بانوان(، عنوان بهترین نمایش 
خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر )نمایش خیابانی: من در امتداد 
دهمین  در  برگزیده  می شوم(،  تمام  تو  به  متصل  چین های  نقطه 
جشنواره  وبازیگر  نویسنده  تهران،  استان  خیابانی(  )تئاتر  جشنواره 
تاتر فجر دانشجویی، كسب مقام بازیگری سوم جشنواره تئاتر )دفاع 
كارگردانی دهمین همایش  تهران، كسب مقام دوم  استان  مقدس( 
نمایش جنوب شرق استان تهران راهیابی به )ششمین جشنواره فیلم 
تئاتر  بین المللی  )جشنواره  به  راهیابی  مساجد كشور(،  كانون های 
حقیقت )صاحبدالن( به عنوان نماینده استان تهران، وی هم اکنون 
مجری وتهیه کنندگی  همایش ها وجشنواره های سراسر کشور با حضور 

هنرمندان صداوسیما در فعالیت های هنری خود دارد.

طرز تهیه یخ در بهشت طالبی

مواد الزم:
آب و پوسِت یک عدد لیمو ترش , طالبی    ۴00 گرم  , آب  1 لیوان  , 

شكر دو سوم لیوان , عرق بیدمشک  یک  چهارم لیوان
روش تهیه

یک لیوان آب را در یک قابلمه روی گاز می گذاریم تا به جوش بیاید.  
سپس آب و پوست لیمو ترش را رنده می کنیم و با شكر و عرق بیدمشک 
مخلوط می کنیم و به آب در حال جوش اضافه می کنیم. بعد از سه 
دقیقه جوشیدن، حرارت را خاموش می کنیم و شربت داخل قابلمه را از 

صافی رد می کنیم و صبر می کنیم تا کامال شربت خنک شود.
طالبی را پوست گرفته و خرد می کنیم. سپس طالبی خرد شده را در 

مخلوط کن می ریزیم و کامل پوره می کنیم.
حاال شربت سرد شده را به پوره طالبی اضافه می کنیم و در فریزر می 

گذاریم تا یخ ببندد.
بعد از اینکه یخ در بهشت به حالت تگرگی شد، به وسیله چنگال یا یخ 
شكن آن را به صورت پودر یخ در می آوریم و در لیوان می ریزیم و سرو 

می کنیم.

بقعه متبركه  امامزاده يوسف رازي)ع(

مقبره متبرکه امامزاده يوسف رضا )ع( در محوطه اي باز و باصفا و پر 
درخت در ابتداي روستاي يوسف رضا ،خيابان طالقاني و در فاصله هفت 
کيلومتري شمال ورامين واقع شده و شامل بنايي است قديمي و آجري 
که از بيرون به صورت هشت ضلعي و از داخل چهار ضلعي است و اصل 
آن متعلق به قرن سوم هجري بوده است.آثاري از قرن نهم هجري نيز 

در بنا وجود داشته است .
ايوان بقعه با مساحت حدود 36 متر مربع با طاق ضربي و گنبدي دوپوش 
،آجري و مخروطي شكل است .گچبري داخل حرم از لحاظ ترکيب رنگها 
،تزيين و زيبايي و ظرافت ،کم نظير است و ستاره هايي در آن تعبيه 
گرديده است .ارتفاع گنبد از کف حرم حدود 11 متر و سطح داخل حرم 
و گنبد تماما سفيد کاري شده است .ضريح بقعه چوبي ،مشبک،روباز 

به ابعاد 1/۷0*2*2/5 است که روي آن را با پارچه سبز پوشانيده اند.
 طرح تعمير و مرمت بقعه با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي تهيه شده 
و در دست اجرا است .اين بقعه در فهرست بناهاي تاريخي _فرهنگي 
ميراث فرهنگي استان تهران به ثبت رسيده و در سال 1382 مورد مرمت 

و باز سازي قرار گرفته است.

با هرنمندان

نوشیدنی ها

میراث تاریخی

رفهنگی-اجتماعی

درختان و فضاهاي سبز نقش مهمي در 
توسعه شهرها داشته و از عناصر تاثيرگذار 
گردند.  در شالوده شهرها محسوب مي 
معناي  در  و  فضاهاي سبز شهري  تاثير 
جامع تر ، جنگل هاي شهري در بهبود 
نيز  و  مردم  رواني  و  جسمي  سالمت  و 
همچنين  و  زيست  محيط  زيباسازي 
ارزشهاي مادي آنها تقريبًا به طور كامل 
ثمر  راستا  اين  در  و  است  شناخته شده 
بخشي درختان در كاهش سطح مصرف 
انرژي ، كاهش آلودگي هوا و نيز كنترل 
سيالب ها و ... در محيط هاي صنعتي 
و مسكوني امري بديهي و غير قابل انكار 

است.
گفته اند كه سعادت انسانها  با هماهنگي 
آيد  مي  دست  به  طبيعت  با  نزديكي  و 
محيط  در  بشر  جسم  و  روح  امروزه  اما 
شده  زنداني   ، ساخته  خود  كه  ماشيني 
و بيشتر رفتارهاي روحي و ناراحتي هاي 
دور  و  هماهنگي  عدم  از  ناشي   ، رواني 
شدن از محيط زيست طبيعي است. براي 
تفرجگاه  به  دسترسي  امكال  كه  افرادي 

هاي خارج از شهر را ندارند، درختكاري 
ها،  پارك  همچنين  و  شهر  داخل  هاي 
از  بسياري  و  كرده  ايفا  اي  ارزنده  نقش 
پديده  كه  را  ها  انسان  روحي  نيازهاي 
شهرنشيني آن را به ميزان وسيعي محدود 

نموده است، جبران مي نمايد. 
سالمتي  و  بهداشت  سمبل  ها  پارك   
كانون  واقع  در  و  شوند  مي  محسوب 
حياتي شهرها هستند و در گذران اوقات 
فراغت و تفرج اقشار قابل توجهي از مردم 
، نقش اساسي دارند. اما نهضت پسنديده 
كه  است  اي  حسنه  سنت   ، درختكاري 
واقعي  جايگاه  و  گرديده  آغاز  سالهاست 
ما بدست  تا حدودي  در كشور  را  خود 
آورده و همگان در شهر و روستا منتظر 
ملي  روز   ، اسفند   15 روز  رسيدن  فرا 
با  را  تا سهم خويش  درختكاري هستند 

كاشت نهال و درخت ايفا نمايند.
 25 است:»  معتقد  دانشمندان  از  يكي 
مورد  اكسيژن  تواند  مي  برگ  مترمربع 
مصرف يك انسان را در مدت 24 ساعت 

تأمين كند. «

و  ها  پارك  شد  مطرح  كه  همانطور  اما 
شهر  هواي  تلطيف  در  سبز  هاي  فضا 
اين  از  مؤثرند.  آن  كيفيت  رفتن  باال  و 
هاي  فضا  ايجاد  و  ها  پارك  احداث  رو 
سبز اقدامي است الزم كه در اين زمينه 
هرچند در سالهاي اخير در دشت ورامین 
و شهرهاي داخل و اطراف آن گام هاي 
اما  شده،  برداشته  اي  ارزنده  و  اساسي 
هنوز هم نياز به توسعه آن احساس مي 

شود.
فراغت  اوقات  از  بخشي  مردم  همچنين 
خود را در فضا هاي سبز سپري مي كنند 
و با قدم زدن در پارك و نشستن زير سايه 
درختان ، خستگي كار روزانه را از تن به 
درآورده و  تمدد اعصاب مي كنند. عالوه 
بر اين ، فضاي سبز پارك ها و بوستان ها 
در ايجاد چشم اندازي دلنواز كه آرام بخش 
جسم و مفرح روح است، بسيار مؤثرند. 
گسترش فيزيكي شهرهاي بزرگ كه ناشي 
از افزايش جمعيت است ، همچنين نوع 
زندگي امروزي ، نياز افراد جامعه را براي 
و  افزايش مي دهد  فراغت  اوقات  گذران 

اين امر تقاضا براي گسترش فضاي سبز و 
ايجاد پارك ها را در شهرها به دنبال دارد، 
احداث  براي  ريزي  برنامه  اگر هنگام  اما 
چنين  كه  اثراتي  به  سبز  فضاي  و  پارك 
كاربري هايي بر ترافيك منطقه مي گذارند 
، توجه نشود، مي تواند مشكالتي براي 

عبور و مرور ايجاد كند.
اما امروزه يكي از مسائل مهم شهري كه 
چهار  طور  به  تقريبًا  موجود  شرايط  در 
مراقبت  و  هزينه  صرف  به  نياز  فصل 
مستمر دارد، مسئله نگهداري و توسعه 
سريع  توسعه  است.  سبز  فضاهاي 
تكنولوژي بيشتر سبب رشد سريع و بي 
رويه شهر ، توسعه حومه سازي و تخريب 
بيشتر  امروزه  و  سبز گرديده  هاي  فضا 
جمعيت ما ، در شهرها زندگي مي كنند 
كه اين امر سبب از بين رفتن طبيعت بكر 
و جايگزيني آنها با شهرهايي كه با كيفيت 
متوسط شده است و هر فرد براي سالمت 
جسم و روح خود به مقداري فضاي سبز 

باز نياز دارد.
سالهاست كه متخصصين و مسؤوالن مي 

تا  كوشند 
ثابت  رقمي 
فضاي  براي 
مورد  سبز 
فرد  هر  نياز 

پيدا كنند ولي هنوز موفق به يافتن اين 
رقم نشده اند و با توسعه و گسترش شهر 
و حومه ، مردم از طبيعت دورتر شده اند. 
امر نظافت  از حد جمعيت،  تراكم بيش 
را مشكل تر كرده و آلودگي هاي محيط 

زيست را به مراتب باالتر برده است.
ايجاد  با  كه  معتقدند  شناسان  محيط 
فضاي سبز باز و پارك مي توان به بهسازي 
فضاي  ايجاد  كرد.  كمك  زيست  محيط 
سبز در اطراف شهرها، يكي از ضروريات 
مستلزم  امر  اين  باشد كه  مي  شهر  هر 
در  مختلف  ادارات  همكاري  و  همراهي 

شهرستان مي باشد.
بيائيد همه با هم با كاشت نهال به توسعه 
فضاي سبز و احياي شش هاي تنفسي 

شهرمان كمك كنيم.

 15 خرداد سال 1342 همزمان شده بود 
حسین  امام  شهادت  از  روز  سومین  با 
در  که  روزی  وفایش؛  با  یاران  و  )ع( 
فرهنگ تشیع به  روز بنی اسدی معروف 
»بنی  طایفه  روز  این  در  که  چرا  شده، 
اسد« که از دوست داران  اهل بیت )ع( 
اجساد  و  آمده   کربال  دشت  به  بودند، 
مطهر امام حسین )ع( و یارانش را بعد 

از سه روز دفن کردند.
در این روز در شهرستان »پیشوا« که در 
آن روزگار  یكی از بخش های شهرستان 
عزاداران  »ورامین« محسوب می شد، 
طایفه  آمدن  واقعه  )ع(،  حسین  امام 
کربال  شهدای  دفن  برای  را  اسد  بنی 
آین  اجرای  با  و  گذارند  می  نمایش  به 
مراسم، شور و حال خاصی در حضار و 
نوع  در  کنند که  می  ایجاد  تماشاگران 

خود بی نظیر است.
برای بررسی ابعاد شكل گیری این قیام 
خونین، پای صحبت ها و روایات برخی 
از قیام کنندگان این حماسه عظیم می 

نشینیم.
حاج »حسن اردستانی«

مراسم   اجرای   حین  در  روز  »درآن 

احساسات  و  عواطف  که  اسد  بنی 
مذهبی مردم برانگیخته شده بود، خبر 
گوش  به  )ره(  خمینی  امام  دستگیری 
مرحوم  که  ترتیب  این  به  رسید؛  مردم 
حاج »حسن محقق« رفت باالی منبر 
در دست  را  ای  گربه  کله  میكروفکن  و 
اید؟  نشسته  چرا  مردم  و گفت:  گرفت 
عزای  یكی  شد.  دوتا  ما  عزای  امروز 
امام حسین )ع( و دیگری اینکه دیشب 
دژخیمان شاه، آیت الله آقای »خمینی« 
دستگیر  قم  در  منزلشان  در  ریختند  را 

کردند و با خود به تهران بردند«.
و شیون مردم  این خبر گریه  اعالم  »با 
برخاست و ولوله ای در جمعیت حاضر 
ایجاد شد. مراسم بنی اسد خیلی سریع 
زیر ایوان  صحن امام زاده جعفر)ع( به 
رژیم  علیه  شعار  با  مردم  و  رسید  پایان 

شاهنشاهی از صحن خارج شدند«.
حاج »علی کاشانی«

ناهار  و  خواندند   نماز  و  رفتند  »مردم 
خوردند، مقداری از ظهر گذشته بود که 
بلندگوی حرم بر اساس هماهنگی قبلی 
اعالم حضور کرد و مردم با خداحافظی 
زاده  امام  حرم  در  هایشان،  خانواده  از 

از  سری  یک  کردند.  تجمع  )ع(  جعفر 
مردم قمه و عده ای دیگر چوب برداشته 
بودند تا در صورت لزوم برای دفاع از آیت 
الله خمینی آماده باشند. از پل »حاجی« 
»قلعه  روستای  جاده  از  و  گذشتیم 
سین« به سمت ورامین حرکت کردیم«.

حاج» یدالله سنقری«
خبر  وقتی   42 سال  خرداد   15 »در   
جمع  همه  اند،  گرفته  را  امام  رسید 
حرکت  این  به  اعتراض  برای  تا  شدند 
یكی  بروند.  ورامین  شهربانی  سمت  به 
دو نفر از دوستان از جمله حاج »سید 
مردم  تحریک  در  اینکه  جرم  به  را  آقا« 
نقش داشتند، بازداشت کردند. ما هم تا 
نزدیكی های ظهر منتظر ماندیم تا آنان 
را آزاد کردند. نمازمان را خواندیم تقریبا 
ساعت چهار بود که خبر رسید تعدادی 
از مردم پیشوا هم به سمت ورامین در 
که  آنان   تا  ماندیم  منتظر  ما  حرکتند. 
ملحق  ما  به  نبود  هم  کم  جمعیتشان 

شدند«.
»محمد تاجیک اسماعیلی«

کرده  حرکت  معترض  »جمعیت 
در  که  شهربانی  روبروی  وقتی  بودند. 

خیابان شهدای  فعلی بود رسیدند سه 
درب  و  کشیدند  بلند  »یاحسین)ع(« 
آزاد  را  باز کردند و زندانیان  را  شهربانی 
همراه  جمعیت  با  نیز  زندانیان  کردند. 
شدند و با شعار »وای اگر خمینی حكم 
جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم 

دهد« به طرف تهران حرکت کردند«.
حاج »محمد معصومشاهی«

»چند کیلومتر رفته بودیم. من به برادرم 
شهادت  به  قیام  این  در  که  »امیر« 
گویند  می  راست  داداش  گفتم:  رسید، 
چیزی  که  هم  ما  کشند.  می  را  ما  که 
کوچک  من  از  که  این  با  وی  نداریم. 
برای  ما  گفت:  من  جواب  در  بود،  تر 
حمایت از مرجع خودمان به تهران می 
رویم کسی که برای خدا حرکت می کند 
و می خواهد از حریم اسالم دفاع کند، 
رفتیم  مقدار جلوتر که  یه  بترسد.  نباید 
گفتم: »داداش« ما هیچ سالحی نداریم 
که از خودمان دفاع کنیم. این ها ما را 
خواهند کشت. گفت: کشته شدن در راه 
خدا فضیلت است و زندگی با این نامردها 
برای انسان ذلت. آدم لذت را رها نمی 
اهل  من  برود.  ذلت  دنبال  به  تا  کند 

کوفه نیستم، کوفی ها وسط راه برگشتند 
و من این گونه نیستم«.

»حاج محمد تاجیک اسماعیلی«
به نزدیكی های »باقرآباد« که رسیدیم، 
بود.  جو  و  گندم  مزارع  خیابان  اطرف 
میان  در  دوستان  از  نفری  چند  و  من 
ناگاه  که  کردیم  می  حرکت  جمعیت 
ای  عده  شنیدیم.  تیراندازی  صدای 
هوائی  تیر  نترسید،  فرارنکنید؛  گفتند: 
می زنند. جمعیت متفرق شدند. ما هم 
به  ازدور  و  بردیم  پناه  زارها  میان گندم 
خیابان اشراف داشتیم. تعدادی از افراد 
که لباس سفید کفنی پوشیده بودند، به 
روی زمین افتاده بودند و لباس آغشته 
به خونشان از دور کامال مشخص بود. 
بیشتر این کفن پوشان از پیشوا بودند«.

خاطر نشان می شود در قیام 15 خرداد 
سال 1342 مردم پیشوا و ورامین، هفت 
نام های »حسن خانی«، »امیر  به  نفر 
الله  »عزت  شاهی«،  معصوم  هوشنگ 
مقصودی«،  عرب  »جعفر  رجبی«، 
مرتضی  »سید  اردستانی«،  »ابوالقاسم 
طباطبائی رفیعی« و »مصیب مهابادی« 

به شهادت رسیدند.

مقام  در  صدر  بنی  جنگ،  آغاز  با 
میگفت؛  مسلح،  نیروهای  فرماندهی 
و  بجنگیم  اشكانیان  شیوه  به  »باید 
بیاید،  به درون مرزها  بگذاریم دشمن 

سپس او را نابود کنیم.
از  دولت  اساس همین سیاست،  بر   «

و  کرد  نمی  حفاظت  خوبی  به  مرزها 
از  به طور خودجوش  که  را  رزمندگانی 
قرار  فشار  تحت  میكردند  دفاع  کشور 

میداد.
قدرت  عالوه  به  رویكرد  این  پی  در 
نخست  با  او  بسیار  اختالف  و  طلبی 

وزیر)شهید رجائی( و دیگر قوای کشور، 
اندرز،  و  پند  با  امام)ره(  بارها حضرت 
برای  به رفع اختالفات و تالش  را  وی 

خدمت به کشور تشویق می فرمودند.
شد که  تمام  همه  بر  حجت  که  زمانی 
ادامه  را  خود  خیرهسریهای  بنیصدر 

 20 در  امام)ره(،  حضرت  میدهد، 
او  کوتاهی،  حكم  طی   ،1360 خرداد 
به  که  مسلح  نیروهای  فرماندهی  از  را 
داشت،  اختیار  در  فقیه  ولی  از  نیابت 

عزل کردند.
شورای  مجلس  اقدام،  این  پی  در 

کفایت سیاسی  نیز طرح عدم  اسالمی 
بنی صدر را با اکثریت آرا در 31خرداد 
در  و  رساند  تصویب  به  سال،  همان 
پیآن، حضرت امام)ره( نیز حكم تنفیذ 
ریاست جمهوری او را پس گرفته و وی 

را از این مقام عزل کردند.

به  مربوط  مسائل  به  توجه  با 
جهان  در  زیست  محیط  آلودگی   
و نیاز به برنامه سراسری جهانی به 
برای  زیست  محیط  منظورحفاظت 
نسلهای آینده بشر و دیگر موجودات 
جاندار، در پنجم ژوئن سال 19۷2 
 ،1351 خرداد  پانزدهم  با  برابر 
کنفرانس بینالمللی حفاظت محیط 
از  نماینده   1400 شرکت  با  زیست 
که  عنوان  این  تحت  کشور    113
با  دارد»  وجود  زمین  یک  «تنها 
در  متحد  ملل  سازمان  سرپرستی 
کشورسوئد  پایتخت  استکهلم  شهر 

تشكیل شد .
محیط  کنفرانس  اصلی  اهداف 

زیست در استکهلم:
و  احداث  برای  ریزی  برنامه   -  1
به  توجه  با  مسكونی  مراکز  ایجاد 

حفظ کیفیت محیط زیست
منابع  حفظ  لزوم  بر  تأکید   -  2
کیفیت  بهبود  منظور  به  طبیعی 

محیط زیست
و کنترل  تشخیص  و  تعیین   -  3
مواد آلوده کننده محیط، که دارای 

ابعاد بینالمللی هستند
4 – بررسی و شناخت مسائل محیط 
فرهنگی،  جنبههای  از  زیست 

آموزشی و اجتماعی
پیشرفت  و  توسعه  چگونگی   -  5
حفاظت  اصول  گرفتن  نظر  در  با 

محیط زیست
6 - تأسیس سازمانهای بینالمللی 
ایجاد  منظور  به  منطقهای 
پیشنهادهای  اجرای  در  هماهنگی 

کنفرانس
نتایج کنفرانس

جدید  سازمان  تشكیل   -  1
بینالمللی برایحفظ محیط زیست

گونههای  تنّوع  حفظ   لزوم   -  2
ژنتیک گیاهی و حیوانی

با  پیشرفت  و  توسعه  لزوم   -  3
طبیعی،  شرایط  گرفتن  نظر  در 
هر  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

کشور
و  ساخت  کردن  محدود   -  4
و  پایدار  شیمیایی  مواد  از  استفاده 

فلزات سنگین
آلوده  تخلیه مواد  از  5 – جلوگیری 

کننده در اقیانوسها، دریاها و پخش 
باقیمانده  اکتیویته  رادیو  مواد 
محیط  در  هستهای،  ازآزمایشهای 

زیست
 برنامه محیط زیست ملل متحد

کنفرانس  نتایج  به  توجه  با 
کشورهای  زیست،  جهانیمحیط 
مختلف جهان با آگاهی به اثرات سوء 
ناشیازفعالیتهای صنعتی و عمرانی بر 
محیط زیست و لزوم مشارکت تمام 
ضوابط  داشتن  ملحوظ   در  دول 
زیستمحیطی، در انجام اینگونه امور 
توافق نمودند مرکزی به نام «برنامه 
زیست ملل متحد» تشكیل  محیط 
انجام  و  پژوهشها  تاضمن  شود 
هایی  حل  راه  دورههایآموزشی، 
برایرفع بحرانهای زیست محیطیارایه 

نماید .
زیست  ومسائل  باطبیعت  آشنایی 

محیطی کشورمان ایران
از  برخورداری  علت  به  ایران  کشور 
جغرافیایی  اقلیمی،  خاص  موقعیت 
متنوع  جوامع  مأمن  فرهنگی،  و 
در  است  و گیاهی  حیوانی   ، انسانی 

بسیاریاز کشورهای  مانند  نیز  ایران 
دیگر، تباهی و تخریب محیط زیست 
طی چند قرن گذشته به دلیل وجود  
نظامهای استبدادی و استعماری به  
نحو بارزی نمایان گردیده است آنچه 
که در مورد تخریب محیط زیست در 
ایران میتواند به عنوان مثال عنوان 

گردد عبارتند از:
1 - از بین رفتن و تخریب جنگلها و 
مراتع، انهدام کشاورزی و دامداری،  
محدود  و  تخریب  فرسایش خاک،  
وحش  حیات  های  زیستگاه  شدن 
به  منجر  که  جانوری  و  گیاهی 
گیاهان  گونههایمتعددیاز  انقراض 
و جانوران بومی ایران گردیده است 
آببندها،  2 - خشكانیدن تاالبها و 
و  اراضیكشاورزی  ایجاد  بهانه  به 
پرندگان  جمعیت  کاهش  صنعتی، 
و صید بی رویه ماهیان و ضررهای 
آلودگی  آنها،  از  ناشی  اقتصادی 
زیرزمینی، خشک  و  آبهای سطحی 
مناطق  در  قنات  هزارانرشته  شدن 
استقرار بی ضابطه  مختلف کشور، 
مناطق  در  کارگاهها  و  صنایع 

رویه  بی  توسعه  شهری،  مختلف 
روستاها،  تخریب  و  تخلیه  شهرها، 
ناهماهنگ  و  نامعقول  استفاده 
که  کشور  ثروتهای  و  منابع  از 
درمجموع بحران زیست محیطی را 

به وجود آورده است
بروز  باعث  نهایت  در  فوق  عوامل  
اجتماعی،  متعدد  ناهنجاریهای 
شده  اخالقی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
حفاظت  سازمان  اینرو،  از  است 
نهادی  عنوان  به  زیست،  محیط 
امكانات  برخورداریاز  به  مستقل 
تحقیقی، ارشادی واجرایی با ادغام 
شكاربانیو  قانونیسازمان  اختیارات 
سال  )مصوب  صید  بر  نظارت 
1346( در اسفند ماه1350 تشكیل 
دار  قانون عهده  بر حسب  و  گردید 
بهسازیمحیط  و  بهبود  و  حفاظت 
از  وممانعت  پیشگیری  و  زیست 
مخربی  اقدام  هر  و  آلودگی  هرگونه 
و  تعادل  خوردن  برهم  موجب  که 
وهمچنین  میشود  محیط  تناسب 
کلیه امور مربوط به جانوران وحشی 

و آبزیان آبهای داخلی گردید.

مجید جوادیان زاده
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد:

جشنواره کشوری روح خدا در یزد 
برگزار می شود

یزد – آبرومند : مجید جوادیان زاده از برگزاری هفتمین جشنواره کشوری »روح 
خدا« به میزبانی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد خبر داد.

وی »رونق تولید« را موضوع ویژه این جشنواره اعالم و اظهار کرد: این جشنواره در بخش های موشن گرافی، 
سرود، طراحی پوستر، داستان نویسی، مسابقه کتابخوانی برگزار می شود.

جوادیان زاده افزود: مسابقه کتابخوانی این جشنواره از کتابچه داستانی خاطرات ماندگار بر اساس خاطرات 
اطرافیان امام خمینی)ره( نوشته حجت االسالم مظفر ساالری انتخاب شده است.

وی آخرین مهلت ارسال آثار را 20 مردادماه سال جاری اعالم کرد و گفت: اختتامیه این جشنواره و تجلیل از 
برترین ها 30 مردادماه همزمان با روز جهانی مساجد برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: عالقه مندان برای ثبت نام در این جشنواره و کسب اطالعات بیشتر باید به سامانه بچه های 
مسجد به آدرس bachehayemasjed.ir مراجعه کنند.

استاندار مازندران:

پروژه ساری - تاکام مازندران را به کریدور 
شمال - جنوب متصل می کند

ساری -آبرومند: استاندار مازندران گفت: پروژه ساری - تاکام مازندران به کریدور شمال 
- جنوب متصل می کند و 1۷ کیلومتر از این مسیر چهارخطه شده است.

احمد حسین زادگان در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی حوزه راه استان در گفتگو با 
خبرنگاران با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه راه ها در محورهای استان و در دولت کنونی رخ داده است، افزود: کارهای 

بزرگی در محور سوادکوه انجام شده است.
وی با بیان اینکه مشكل زیست محیطی راه الموت - تنکابن رفع شده است، اظهار داشت: اجرای این عملیات می تواند حجم 

زیادی از بار ترافیكی را کاهش دهد.
وی محور ساری - تاکام را کریدور مناسبی از شمال - جنوب بیان کرد و گفت: این پروژه ساری - تاکام و جنگل معلمان 

است که ما را به بندر عباس وصل می کند.
حسین زادگان با اظهار اینکه چهار کیلومتر از محور ساری - تاکام تا پایان دولت کنونی تکمیل می شود، افزود: ۵0 درصد 1۷ 

کیلومتر از این محور طی یكسال گذشته انجام شد و کار بسیار سختی صورت گرفته است.
استاندار مازندران یادآور شد: برای چهار کیلومتر مسیر باقیمانده نیز طی دولت برنامه ریزی برای تکمیل طرح خواهد شد.

نقش فضاي سبز در توسعه شهري و سالمت شهروندان

15خرداد42 بیشترین کفن پوشان از شهرستان پیشوا بودند

15 خرداد سالروز جهانی محیط زیست

فاطمه ذاكري امين
كارشناس ارشد
 گياه پزشکي و فضاي سبز

عزل اولین رئیس جمهور کشورسید ابوالحسن بنی صدر

اول تیر ماه 
روز اصناف گرامی باد  

نشریه آبرومند

31 خرداد 1399
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زلزله در گیالن و زنجان 
ماه  خرداد  ویكم  سی  شب  نیمه  در  زنجان-آبرومند: 
به  زنجان  و  گیالن  استانهای  در  شدیدی  زلزله   ،1369

وقوع پیوست.
در نتیجه این حادثه بیش از 50 هزار تن کشته و 60 هزار 
ویران  نفر  میلیون  نیم  حدود  منازل  و  شدند  مجروح  نفر 

شد.
در اثر این زمین لرزه، 32 هزار واحد مسكونی روستایی و 
هزاران خانه و مغازه در شهرها به طور کامل تخریب شد.

قدرت این زلزله سهمگین ۷/3 دهم در مقیاس ریشتر و 
مرکز کوهستانهای شهر رودبار بود.

با  کشورمان  مردم  از  بسیاری  زلزله  این  وقوع  پی  در 
به  را  خود  دیدگان،  حادثه  نجات  برای  امدادی  کمكهای 

این شهرها رساندند.
از  پس  سال  دو  تنها  زدگان  زلزله  به  مردمی  امدادرسانی 
نوع  و  همبستگی  روحیه  تداوم  از  حكایت  تحمیلی  جنگ 

دوستی در ملت ایران داشت.

پیام تسلیت احد جاودانی به مناسبت 
درگذشت محمد علی کشاورز

و  احد جاودانی، مدیرکل فرهنگ  پیام  تهران-آبرومند: متن 
ارشاد اسالمی استان تهران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد محمد علی کشاورز از چهره های تأثیرگذار و 
خالق نقش های ماندگار تئاتر و سینما موجب تاسف و تاثر شد. 
عرصه  در  کشاورز  علی  محمد  استاد  تجربیات  و  هنری  آثار 
بازیگری همواره الگویی ماندگار برای هنرمندان نسل های بعدی 

بوده و زینت بخش عرصه هنر این سرزمین باقی خواهد ماند. 
اینجانب ضمن آرزوی رحمت واسعه الهی برای مرحوم کشاورز؛ 
این ضایعه را به خانواده محترم و بازماندگان ایشان و اصحاب 

فرهنگ و هنر تسلیت می گویم.
احد جاودانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

جلسهکمیسیونمبارزهباقاچاق
کاالوارزشهرستانورامین

برگزارشد

ورامین-آبرومند: جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شهرستان ورامین به ریاست اصغر تقوی معاون سیاسی انتظامی 
و با حضور اعضاء و مسئولین دستگاه های ذیربط در محل 

فرمانداری برگزار شد و تصمیمات الزم اتخاذ گردید . 

نشست رییس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرتهران 

با مدیر رادیوفرهنگ

تهران – آبرومند : مدیر رادیو فرهنگ با حضور در اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرتهران در نشستی اثربخش به چگونگی تبادل و 

ارتباط فرهنگی- رسانه ای پرداختند.
مدیر رادیو فرهنگ با حضور در نشست فرهنگی-رسانه ای در اداره 
به تبیین و نقش رسانه در انتقال مفاهیم و اقدامات فرهنگی به مردم 

پرداختند.
وی با اشاره به نقش تاریخی و موثر »کتاب« در اعصار مختلف تاکید 
داشت که با وجود گسترش تکنولوژی و وسعت فضای مجازی، کتاب 
همچنان بر تارک زمان قرار دارد و به واسطه حفظ دانش از گذشته 
های دور تا به اکنون حفظ و نشر این مهم نوعی رسالت محسوب 

می شود.
در این جلسه شیرکوند با ذکر اجمالی طرح های پیشنهادی از سوی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرتهران، اظهار داشت برای دستیابی 
به نتایج و اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی به عموم عالقمندان تعامل 

و همكاری با رادیو فرهنگ  قابل انتظار است.

وعده وزیر کار برای رفع تبعیض 
میان کارگران شاغل و بازنشسته

تهران-آبرومند : رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  گفت:  مازنداران  استان  اجتماعی  تامین 
اجتماعی نسبت به رسیدگی به خواسته های کارگران بازنشسته در 

زمینه تعیین مستمری سال 99 وعده مساعد داد.
جلسه ای میان فعاالن صنفی بازنشستگان با »محمد شریعتمداری« 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
»نصرالله دریابیگی« رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 
تامین اجتماعی استان مازنداران که در این جلسه شرکت داشت، 
در مورد موارد طرح شده در جلسه، گفت: آقای شریعتمداری قول 
دادند که هرچه سریعتر در جهت رفاع تبعیض میان کارگران شاغل و 
بازنشسته در جهت ترمیم شایسته مستمری های آنها اقدام کنند. در 

این باره وزیر کار باید پیشنهادات بازنشستگان را به دولت ارئه کنند.
وی افزود: شب گذشته آقای شریعتمداری 1 ساعت به صحبت های 
نمایندگان بازنشستگان گوش دادند و قول دادند که با وحدت، انسجام 
و صمیمیت و دوستی مشكالت معیشتی به خواسته های حدود ۴ 

میلیون بازنشسته حداقلی بگیر رسیدگی کنند.

اخبار کوتاه

شهري  روان شناسي  موضوع  ايران  در 
که  حالي  در  است  نبوده  مطرح  تاکنون 
جهان  در  شهري  روان شناسي  تجربه 
روان شناسي  در  برميگردد.   19۷0 به 
شهري به تاثيرات شهر و شهرنشيني بر 

شخصيت افراد و بالعکس ميپردازييم.
چيزي که در اين مقاله به آن مي پردازيم 
بر  ورامين  شهر  تاثيرات  که  است  اين 
مردمانش چه بوده و در حال حاضر چه 

هست.
چند  تاريخي  پيشينه  با  شهري  ورامين 
مذهبي  ساختار  و  قوام  با  و  ساله  هزار 
همه  اين  وجود  شيعه,  نوع  از  آن هم 

دارد  اين  از  نشان  اين شهر  در  امامزاده 
که ورامين جايگاهي امن و مطمئن براي 
نوادگان اهل بيت نبوت و امامت بوده و 
بوده  مي  بزرگواران  اين  ميزبان  هميشه 
وقايع  در  شهر  اين  مردم  حضور  است. 
مهم تاريخ ساز ايران زمين از گذشته هاي 
پرورش  با  و  بوده  زبانزد  امروز  به  تا  دور 
بزرگان علمي و مذهبي توانسته در رشد 
را  اعتالي فرهنگ شيعه نقش مهمي  و 

داشته باشد.
ورامين در قرن ششم يكي از آبادترين و 
پر جمعيت ترين ايالتهاي ري بوده است. 
از جمله خاندان هاي معروف و مشهور 

رضي الدين  خاندان  قرن،  اين  در  عراق 
قزويني  رازي  که  بود  وراميني  ابوسعد 
و  ابوسعد  خاندان  از  النقض  درکتاب 
خدمات آن ها با احترام زيادي ياد کرده 

است.
قطب الدين رازي وراميني از مفاخر علمي 
بن  عبدالملك   , دانان  منطق  از  و  ايران 
فضال،  از  وراميني  عبدالملك  بن  محمد 
قاضي  دانان،  موسيقي  از  معصوم  استاد 
صفويه،  دور  شاعران  از  وراميني  محمد 
حسيني،  القاسم  بن  شاه  بن  محمد 
قاضي  تسنيعه،  شاعر  رازي  عزالدين 
شاه  زمان  شاعران  از  وراميني  عطاالله 

تهماسب و قاضي عبدالله وراميني از ديگر 
شک  بي  و   اند  بوده  شهر  اين  بزرگان 
وجود قهرمانان و دالوراني که طي 8 سال 
از  با خون خود   توانستند  دفاع مقدس 
دفاع کنند، خود  اين سرزمين  مرزهاي 

مويد اين ريشه تاريخي و مذهبي است.
تاثيري که اين شهر توانسته بر مردمش 
داشته باشد اين است که در دنباله اين 
حرکت تاريخي تا به امروز مردمي حامي 
اين مردم  دين و مراجع مذهبي بوده و 
جزء نخستين مردمي بودند که در ايران 
به دستکيري امام خميني واکنش نشان 
رقم  را  خرداد   15 تاريخي  واقعه  و  داده 

زدند.     
چيدمان   
شهر  اين 
به  امروز 

در  متبرکه  بقاع  از  برخي  که  گونه ايست 
مراکز مهم شهري و خيابانهاي اصلي اين 
شهر  قرار داشته و در ماه هاي محرم و 
به  را  اين شهر رنگ و بوي خاصي  صفر 
چون  هاي  نام  وجود   . ميگيرد  خود 
محمد ، حسين، عباس و ابوالفضل نماد 
اين  به  شهر  اين  مردم  ارادت  و  تفکر  از 

بزرگان مي باشد . 

خرداد، فشرده تاریخ اندیشه ها، آرمان ها 
و تکاپوهای نخبگان و مصلحان و عموم 
ملت ایران است. روایت هر روز آن را از 
آغاز تا پایان باید مدام خواند و در هریک 
تأملی دوباره کرد14خرداد سالگرد رحلت 
امام خمینی)ره( است و روز بعد آن نیز 

سالگشت نهضت نیمه خرداد. 
تحوالت  فرآیند  درک  که  روزی  دو 
دو  آن  فهم  بدون  ایران  معاصر  سیاسی 

به  امسال  است.  ناممكن  مهم،  رخداد 
نظر  از  کشور  که  ای  ویژه  شرایط  دلیل 
دارد،  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله 
امكان پرداختن حضوری به این مباحث و 
تشكیل اجتماعاتی در خور این رویدادها 
به  آنها  کنار  از  توان  نمی  اما  نیست. 

سادگی گذشت. 
در  دین  بزرگ  احیاگر  خمینی)ره(  امام 
زمانه ما و معمار بزرگترین انقالب مردمی 

بیستم  قرن  پایانی  های  دهه  در  جهان 
است. انقالبی که به نام خدا آغاز شد، به 
وسیله تمامی ملت و به منظور برآوردن 
تمام آرمان های تاریخی مردم ایران برای 
آزادی، استقالل و  دستیابی همگانی به 
پیشرفت از پایگاه دین و از طریق تحقق 
و  رفت  پیش  دین،  با  دموکراسی سازگار 
پیروز شد. راه دشوار آزادی و دموکراسی 
جمله  از  ملت  اساسی  حقوق  تامین  و 

این سال ها و  حق تعیین سرنوشت در 
دهه ها پر فراز و نشیب بوده و همواری 
داشته  فراوان  های  ناهمواری  و  ها 
است، اما همچنان اندیشه و تجربه امام 
خمینی)ره( به عنوان بنیانگذار یک نظام 
همنشینی  و  مالزمت  بر  متکی  سیاسی 
تبلور  و  اسالمیت  و  جمهوریت  پایه  دو 
ملت  انقالبی  های  آرمان  و  ها  خواسته 
بی  اجرای  ضرورت  و  اساسی  قانون  در 

آن،  تنازل 
نما  قطب 
راهنمای  و 
شناخت  در 
و  نقد  و 

ارزیابی امروز و فردای ما است. 

بزرگ  معمار  و  رهبرفقید  آن  راه  و  یاد 
گرامی باد.

روان شناسي شهري

خرداد، فشرده تاریخ اندیشه ها

جالل اميني 
روانشناس

کشتی نمایشی یا به اصطالح کشتی کچ 
بر  که  است  ای  حرفه  ورزش  رشته  یک 
خالف ظاهر مخالف خشونت است و تمام 
برای  و  نمایشی  و  بدلكاری  ها  خشونت 
سرگرمی است و در آن بر خالف ظاهر همه 
چیز برنامه ریزی شده و نمایشی است و 

واقعا همدیگر را نمیزنند 
کمپانی های زیادی مربوط به این ورزش 
در دنیا وجود دارند که یک کمپانی به نام 
iwg در ایران مرتبط با این رشته شروع 

به کار کرده است
کمپانی iwg رسمی ترین کمپانی کشتی 
با  ای  مصاحبه  و  است  ایران  در  نمایشی 
دوست  بشر  مهیار  کمپانی  این  موسس 
این  از موسسان  که هم عضو و هم یكی 
از مشكالت  تا بهتر  کمپانی است کردیم 

این تیم کشتی کچ نمایشی بدانیم
تاسیس  با  رابطه  در  دوست  بشر  مهیار 
کمپانی اعالم کرد: من مهیار بشردوست 
1۵ سال است که در این حرفه هستم و 
به همراه برادرم محمد بشردوست و امیر 
هوشمند و چند تا از قدیمی ها تصیمیم به 

تاسیس این کمپانی گرفتیم
نام کمپانی اضافه کرد:  با  وی  در رابطه 
iwg اسم اصلی کمپانی ما نیست و مخفف 
زیاد  حرفه  اینگونه  در  ها  اسم  زیرا  است 
است و حتی جمله ای هست و اسم کامل 
این کمپانی iran wrestling group یا 

همان گروه کشتی کچ ایران می باشد
مشكل  ما  افزود:  دوست  بشر  مهیار 
ضبط و پخش نداریم و مشكلی اصلیمان 
یک  است؛  حسابی  و  درست  مجوز  یک 

مجوزی که از ارشاد بگیریم زیرا مشكلی در 
کار ما نیست و ما نه خالف شرع میكنیم 
ولی  میدهیم  راه  کمپانی  به  را  زنان  یا  و 
خداروشكر اعضای جدیدی پیدا کردیم و 

با قدرت ادامه میدهیم
نمایشی  کشتی  عضو کمپانی  و  موسس 
iwg اضافه کرد: تحریم روی ما بی تاثیر 
نبوده ما هم مثل بقیه ورزش ها به وسایلی 
باالست  شرایط  این  در  قیمتشان  که 
ما  فکر میكنم که حتی  و من  نیازمندیم 
تحریم ها را بهتر لمس کردیم زیرا ما نه 
اسپانسری داریم و نه حمایتی که به اوضاع 

مالی ما کمک بكنند
مهیار بشر دوست  در رابطه با خشن بودن 
کشتی کچ یا اینکه انها واقعا همدیگر را می 
زنند یا نه گفت؟ کشتی کچ ذات داستانی 

دارد یعنی پشت همه بازی های کشتی کچ  
یک داستان و یک داستان نویس دارد که 
های  داستان  طراحی  نویس  داستان  کار 
کشتی کچ هست و حتی بازی ها از قبل 
پیشبینی شده و اگر در کمپانی داستان و 
داستان نویسی نباشد بر میگردد به همان 
کشتی کچ خشن کالسیک  ۴0 سال پیش

سرگرمی  جهت  کچ  کشتی  افزود:  وی 
ساخته شده و امروزه هم ضربات نمایشی 
که  است  تا حدی  و  و کنترل شده  است 
تماشاگر باور کند که به او ضربه خورده و 

مسابقه جذاب تر شود

 iwg نویسان  داستان  با  رابطه  در  وی 
گفت: خداروشكر ما داستان ها و داستان 
نویسان خوبی داریم و تقریبا همه داستان 
های ما خوب بوده و اینکه چرا دیده نشده 
به مجوز و فضا و امكانات ما بر میگردد 
اما  کردیم  اجرا  و مسابقات مهیج خوبی 

خداروشكر راضی هستیم و ادامه میدهیم
نمایشی  کشتی  عضو کمپانی  و  موسس 
 iwg که  دوسداریم  ما  کرد:  اضافه   iwg
را فقط به یک جا و یا یک استان محدود 
نکنیم و iwg را به سراسر ایران ببریم و 
معرفی کنیم زیرا استعداد های فوق العاده 
ای در این زمینه در ایران داریم و همچنین 
این استعداد ها میتوانند از این راه درآمد 

زایی کنند
ارشاد  از  مجوز  دلیل  دوست  بشر  مهیار 
که  من  کرد:  اعالم  اینگونه  را  ندادن 
سرشون  توی  چیزی  چه  ها  آن  نمیدانم 
هست اما مشكلشان شاید رزومه کاریمان 
اینکه کار ما خالف  به دلیل  یا شاید هم 
در  ما هم  البته  ما است که  و دین  شرع 
پوشش هم در حرکات و .... کاری کردیم 

که در راستای دین ما اسالم است

راه  جدید  عصر  برنامه  به  ما  افزود:  وی 
یافتیم و این یک رزومه کاری فوق العاده 
برای گرفتن مجوز است و برای همین کار 

برای مشكالت مجوز آسان تر میشود
نمایشی  کشتی  کمپانی  وعضو  موسس 
iwg  در رابطه با مشكل کرونا گفت: کرونا 
آمد  پیش  ممكن  موقعیت  بدترین  دقیقا 
چون ما خیلی کارامون اماده اجرا شده بود 
که متاسفانه کنسل شد یكیش عصر جدید 
که خوشبختانه درسته دیر ولی حل شد و 
چند اجرای دیگه و با این شرایط مجبور 
بودیم یک مدت کار نکنیم ولی چند هفته 
ای هست که داریم تمرین میكنیم با قدرت

مهیار بشر دوست در آخر گفت: امیدوارم 
iwg مورد توجه هواداران این حرفه قرار 
بگیره و مردم دوست داشته باشن زیرا تنها 
امیدمون به حمایت مردم هست و اینکه 
چیز  اصال  نمایشی  کشتی  یا  کچ  کشتی 
خشنی نیست و توش پر از رمزو رازه که 
نیاز به تمرینو دورهای اموزشی داره در آخر 
برخالف تصور مردم سرگرمی هست که در 
راستای صلح قدم بزرگی برمیداره چون ما 

همدیگرو نمیزنیم

خبرنگار نوجوان : امیرمحمد تاجیک

گرمسار – آبرومند : نعمت الله قنبری 
نیكدل گفت: با هدف تعامل دوجانبه 
در  طرفین  ظرفیتهای  از  استفاده  و 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 
، نشستی با حضور مدیرعامل انجمن 
گرمسار  شهرستان  فرزانگان  خیریه 

برگزار شد.
افزود: در  وی ضمن اعالم این خبر 
این نشست که به میزبانی مجموعه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و با حضور 
این  هنری  فرهنگی  کارشناسان 
اداره برگزار شد ، بر تعامل دوجانبه 
اجرای  در  طرفین  همكاری  و 
تاکید  هنری  و  فرهنگی  برنامه های 

شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان گرمسار با اشاره به ظرفیت 
بسیار مناسب بازنشستگان و خانواده 
مجموعه  این  تاکید کرد:  آنها  های 
برنامه های متعددی  در طول سال 
در دست اجرا دارد که می توانیم در 
بازنشستگان  میزبان  برنامه ها  این 
شهرستان و خانواده های آنها باشیم.

کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی   
الزم  مالی  منابع  وجود  صورت  در 
 ، ها  آموزشگاه  تعامل  با  می توانیم 
انجمن ها و موسسات فرهنگی هنری 
، سینماها و سایر مجموعه های زیر 
نظر این اداره ، خدمات مناسبی را به 
بازنشستگان و خانواده های آنها ارائه 

کنیم.
 در ادامه این دیدار مدیرعامل انجمن 

گرمسار  شهرستان  فرزانگان  خیریه 
خدمات  از  تشكر  و  تقدیر  ضمن 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مجموعه 
هزار  از 10  بیش  انجمن  این  گفت: 
ارتش جمهوری  بازنشستگان  از  نفر 
اسالمی ؛ آموزش و پرورش و تامین 
و خانواده های  اجتماعی شهرستان 
آنان را تحت پوشش دارد که ظرفیت 
در  استفاده  برای  مناسبی  بسیار 
به  هنری  و  فرهنگی  های  برنامه 

حساب می آید.
آمادگی  بر  همچنین  کامكار  رضا 
های  برنامه  اجرای  در  انجمن  این 
فرهنگی و هنری و تعامل و همكاری 
با مجموعه فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان تاکید کرد.

مصاحبه با مهیار بشر دوست موسس و عضو کمپانی کشتی نمایشی

نشست صمیمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گرمسار
 با مدیرعامل انجمن خیریه فرزانگان گرمسار

حسین علی اعال
جانباز و رزمنده هشت 

سال دفاع مقدس

استاندار گیالن:
افزایش ایمنی راه ها در دستور کار قرار گیرد

رشت-آبرومند:  استاندار گیالن با تأکید بر اینکه افزایش ایمنی راه ها باید در دستور کار 
قرار گیرد، گفت: رسانه باید در راستای آگاهی بخشی به جامعه فرهنگ سازی کرده و تولید 

محتوای مناسب داشته باشد.
 ارسالن زارع در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات گیالن در استانداری با اشاره به 
اینکه این استان جز استان های گردشگر پذیر است، اظهار کرد: باید تمهیدات الزم برای ارتقای ایمنی راه ها در دستور کار 

قرار گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه توجه به ایمنی راه ها زمینه امنیت و رفاه شهروندان و مسافران را فراهم می کند، گفت: باید تالش 

شود تا با اقدامات مناسب ایمنی راه ها افزایش و عوامل خطر ساز کاهش یابد.
استاندار گیالن با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر و با بیان اینکه در مقایسه با سال های گذشته شاهد بهبود 
وضعیت هستیم، افزود: دستگاه ها متولی در زمینه ارتقای شاخص های ایمنی در حوزه حمل و نقل، ترافیک و افزایش کیفیت 

آسفالت راه ها و همچنین نصب عالئم اقدام کنند.
وی با تأکید بر شناسایی نقاط حادثه خیز و تالش برای رفع و اصالح این نقاط، بیان کرد: بهره گیری از سامانه هوشمند برای 

کاهش تصادفات و ارتقای سطح ایمنی راه ها تأثیر گذار خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد:
صادرات یک و نیم میلیارد دالری کاال از 

خراسان رضوی
خراسان رضوی-آبرومند: استاندار خراسان رضوی گفت: ظرف 11 ماه گذشته یک میلیارد و ۴00 

میلیون دالر کاال از خراسان رضوی صادر شده است.
علیرضا زرم حسینی در مراسم آغاز بهره برداری دو واحد بزرگ صنعتی و معدنی در منطقه سنگان 

شهرستان خواف گفت: مبلغ پنج هزار و 800 میلیارد تومان از مجموع 1۵ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح های صنعتی و معدنی که امروز 
در کشور بهره برداری شدند، مربوط به طرح های اجرا شده در شهرستان خواف است.

استاندار خراسان رضوی به دیگر تحوالت نویدبخش اقتصادی در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: ظرف 11 ماه گذشته یک میلیارد و 
۴00 میلیون دالر کاال از خراسان رضوی صادر شده و در همین مدت میزان بیكاری استان به 8.3 درصد رسیده که 2.۵ درصد از میزان 

متوسط کشوری شاخص بیكاری پایین تر است.
وی افزود: همچنین پارسال تفاهم نامه های اجرایی به ارزش 100 هزار میلیارد تومان برای طرح های مختلف عمرانی و اقتصادی در 

خراسان رضوی امضا شده که نسبت به مدت مشابه 3۷.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به تدابیر ریاست جمهوری برای پیشگیری از شیوه بیماری ویروسی همه گیر کرونا نیز اشاره و بیان کرد: 

این استان از نظر مدیریت و تلفات کرونا در سطح کشور رتبه خوبی به خود اختصاص داده در جایگاه یازدهم کشوری ایستاده است.

31 خرداد 1399
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محمد خالقی
 عضو تیم ملي والیبال نشسته ایران

اين ورزشكار در سال 13۶0 در شهرستان سراب شهر شربیان استان 
آذربايجان شرقي متولد شد. وي از سال 13۷8 ورزش واليبال نشسته 
را در باشگاه تختي ورامين زير نظر رضا خاني شروع كرد.محمد خالقي، 
سپس به تهران رفت و با عضويت در باشگاه هاي پگاه، دانشگاه آزاد 
و ذوب آهن، در سه سال موفق به كسب مقام اولي ليگ ايران شد و 
همچنين با صنعت نفت آبادان و گسترش فوالد تبريز در ۴ سال به نايب 
قهرماني ليگ ايران دست پيدا كرد.مهمترين آرزوي خالقي، قهرماني 
در مسابقات پارالمپيك بود كه در المپيك پكن به آرزوي خود رسيد. از 
ديگر افتخارات اين عضو تيم ملي مي توان به قهرماني در جام باشگاه 
هاي جهان در 200۷، 2009 و 2011 و همچنين قهرمان پارالمپيك 
پكن 2008 و قهرماني جام جهاني آمريكا در سال 2010 ميالدي، مدال 
 نقره پارالمپیک لندن 2012، قهرمانی جهان 2018 هلند اشاره كرد.

گفتنی است در حال حاضر وی عضو تیم شهرداری ورامین می باشد.

استاندار خوزستان:
عملیات گاز رسانی

 به روستاهای ایذه آغاز شد

به  رسانی  گاز  پروژه  گفت:  خوزستان  استاندار  خوزستان-آبرومند: 
روستاهای بخش سوسن از توابع شهرستان ایذه آغاز شد.

روستاهای  به  رسانی  گاز  عملیات  آغاز  در حاشیه  غالمرضا شریعتی 
به  رسانی  گاز  قفل  اظهار کرد:  خبرنگاران،  در جمع  ایذه  شهرستان 
روستاهای ایذه شكسته شد چرا که در سال های گذشته وزارت نفت 
معیار و استانداردهایی داشت که به ازای هر نفر، 12 میلیون تومان برای 

گاز هزینه شود.
وی افزود: این هزینه برای روستاهای ایذه بیش از 20 میلیون تومان 
بود و از لحاظ قانونی مقدور نبود، چند جلسه در این راستا با وزیر نفت 
صورت گرفت و از وی خواسته شد از اختیارات خود، این روستاها را 

تقبل کند.
تمام  برای  کشی  گاز  انجام  دستور  کرد:  بیان  خوزستان  استاندار 
به  مختلف  زمان بندی های  در  که  شد  داده  خوزستان  استان های 

بهره برداری خواهند رسید.
شریعتی عنوان کرد: بخشی از هزینه این پروژه ها را وزارت نفت خود 
تقبل کرده است که اعتبار مورد نیاز این پروژه ها حداقل 32 میلیارد 

تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه این پروژه می تواند زیرساخت های توسعه را در این 
منطقه فراهم کند، تصریح کرد: عالوه بر اینکه مردم ما را در مناطق 
سردسیر استان از نعمت گاز برخوردار می کند، استانداردهای زندگی 

برای آن ها نیز فراهم می شود.
و  ایذه  روستاهای  سایر  است  شده  تأکید  گفت:  خوزستان  استاندار 
باغملک در دستور کار قرار گیرند که عقب ماندگی های در این روستاها 

کاهش پیدا کند.
استاندار گلستان:

مخزن سد نرماب تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد

مینودشت-آبرومند: استاندار گلستان گفت: مخزن سد نرماب 
80 درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال جاری به بهره برداری 

برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر سه شنبه 
در مراسم شروع عملیات اجرایی جابجایی روستای جنگلده باال 
مینودشت، اظهارکرد: مخزن سد نرماب پیشرفت 80 درصدی 

داشته و تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.
سد  برابر  سه  نرماب  سد  مخزن  ظرفیت  داد که  توضیح  وی 
گلستان، بوستان و وشمگیر بوده و ظرفیت آن بیش از 100 

میلیون متر مكعب است.
طبق گفته حق شناس سد نرماب، با بهره برداری از این سد 
آب شرب ۵00 هزار نفر از اهالی بومی منطقه تامین و 18 هزار 

هكتار اراضی کشاورزی هم از آن بهره مند خواهند شد.
وی در خصوص جابجایی روستای جنگلده باال هم گفت: این 
روستا با تمام ملزومات آن اعم از مسجد، خانه بهداشت و 200 
واحد مسكونی تا پایان سال در سایت جدید خود در فضای 1۴ 

هكتاری احداث خواهد شد.
 ۷0 روستا،  جابجایی  هزینه  اولیه  برآورد  کرد:  بیان  استاندار 
میلیارد تومان است که با همكاری دستگاه های متولی تأمین 

خواهد شد.
در  مینودشت  شهرستان  باال  جنگلده  روستای  است  گفتنی 
کاسه سد نرماب واقع شده و خطر به زیر آب رفتن این روستا 

در صورت آبگیری سد )در سال آینده( وجود دارد.
و  ساله ساخت   10 اعمال محدودیت  و  به جلوگیری  توجه  با 
ساز و لزوم جابجایی این روستا به مكان جدید و امن، ساخت 
در  ممكن،  زمان  کوتاه ترین  در  آن  اهالی  واحدهای مسكونی 

اولویت قرار گرفت.

نام آوران

اخبار

تهران،  استان  جنوب  شهرستان هاي 
شامل ورامين، قرچک و پيشوا با جمعيتي 
در حدود هشتصد هزار نفر )معادل يک 
درصد از جمعيت کشور عزيزمان ايران( 
پتانسيل هاي  داراي  و  کهن  فرهنگي  با 
اقتصادي،  اجتماعي،  فرهنگي،  عظيم 
ورزشي و سياسي با مشكالت بسيار جدي 
مواجه  نقل  و  حمل  حوزه  در  اساسي  و 
هستند. حدود دو دهه است که احداث 
وعده های  از  ورامین-تهران  مترو  پروژه 
اصلی تمامی نمایندگان ادوار قبلی مجلس 
بوده  شهرستان ها   این  اسالمی  شورای 
به  فراوان،  تالش های  وجود  با  و  است 
دلیل عدم انجام تعهدات دولت  های قبلی 
استان  مردم مستضعف جنوب  فعلی،  و 
عمومی  نقل  و  حمل  نعمت  از  تهران 
محروم  تهران  به  سریع  و  ایمن  ارزان، 

هستند.
احداث  که مستحضرید، طرح  همانطور 
متروي تهران، ورامين، پيشوا )و متعاقبا 
گرمسار( توسط دولت های نهم و دهم در 
نیمه های دهه 80  آغار و نهایتًا در سال 
شرکت  به  وقت  دولت  مصوبه  طبق   91
اين  و  شد  واگذار  حومه  و  تهران  مترو 
احداث مسير موردنظر  به  شرکت سريعًا 
اقدام نمود اما به دلیل تعارض به حریم 
درگیری های  از  پس  و  آهن  راه  شرکت 
با کوتاهي هاي بعمل  حقوقی فراوان، و 
آمده، در اواخر سال 93، پروژه ناکارآمد 
و کم بازده قطار حومه اي جايگزين پروژه 
براي  دولت  مصوبه  طي  و  مذکورگرديد 
راه   شرکت  به  شهري  بين  قطار  احداث 
آهن واگذار شد. قطار حومه ای در حال 
و  پایین خدمات  دلیل کیفیت  به  حاضر 
این  در  عبوری  قطارهای  محدود  تعداد 
مسیر و عدم وجود ایستگاه های مناسب 
نیاز  جوابگوی  مسیر،  مختلف  نقاط  در 
مذکور  شهرستان های  محترم  مردم 
نیست و با توجه به جمعیت روز افزون این 
شهرستان ها، عالوه بر مشكالت حمل و 
آلودگی  و  ترافیک  و  شهری  درون  نقل 
هوا، مشكالت حمل و نقل برون شهری 
است.  مانده  باقی  قوت خود  به  کماکان 
روزانه  درگیری  و  مشكالت  این  وجود 
ما در سال های گذشته با آن ها، ما را بر 
اجرای  به  همت  کمر  خود  تا  داشت  آن 
این طرح ببندیم و راه حل مناسب را با 
مطالعه دقیق و ارزیابی فنی و مالی انجام 
داده و به کمک مسئولین شهر در اجرای 
شهرستان ها  این  در  بزرگ  پروژه  این 
درصدی  صد  اجرای  پایان  تا  و  بشتابیم 
پروژه، بر پیمان خود با مردم و مسئوالن 
محترم بمانیم. خالصه ای از طرح جامع 
تقدیم  پیوست  به  موضوع  این  پیرامون 

می گردد.
مسیر پیشنهادی

مسیر پیشنهادی طرح، مطابق شكل 1، 
از میدان بقیه الله پیشوا )جنب دانشگاه 
از  عبور  با  و  می گردد  آغاز  پیشوا(  آزاد 
سین،  قلعه  روستای  پیشوا،  شهر  مرکز 
امام  میدان  )چوب بری(،  رازی  میدان 
حسین،  امام  میدان  ورامین،  خمینی 
و  آباد،  باقر  آباد،  خیر  ولیعصر،  میدان 

به شهر قرچک میرسد، سپس  زیباشهر 
این  ورامین-تهران،  جاده  امتداد  در 
از شهرستان های  از گذر  مترو پس  خط 
قلعه نو و فیروز آباد، به شهرری و ایستگاه 
مترو شهرری متصل می گردد که مسیری 

مسیر  می باشد.  کیلومتر   48 بر  بالغ 
کامال  صورت  به  مترو  خط  پیشنهادی 
زیرزمینی )تونل( و با استفاده از دستگاه 
تونل(  مكانیزه  حفاری  )ماشین   TBM
این  اجرای  معارضین  است.  پذیر  امكان 
طرح نسبت به طرح قطار حومه ای که از 
مسیر سراسری راه آهن استفاده می کند، 
حداقل می باشند و پتانسیل ایجاد حداقل 
5 ایستگاه و حداکثر 12 ایستگاه مترو را 

دارا می باشد. 
 

مترو جنوب  پیشنهادی  شكل 1. مسیر 
شرق استان تهران )ورامین- تهران(
منابع پیشنهادی تامین بودجه پروژه

چنین  احداث  مهم  چالش های  از  یكی 
تخصیص  و  مالی  تامین  بزرگی،  پروژه 
به  توجه  با  که  می باشد  آن  به  بودجه 
دولت،  بودجه  فراوان  محدودیت های 
به منابع مختلف  نیازمند متوسل شدن 
جهت اجرای این طرح می باشیم. منابعی 
را  پروژه  این  برای  استفاده  پتانسیل  که 

دارند به شرح زیر است:
کنسرسیوم  طریق  از  طرح  اجرای   .1
)نظیر آنچه در برخی خطوط مترو تهران 

صورت گرفته است(.
اوراق  یا  دولتی  قرضه  اوراق  فروش   .2
از  )استفاده  طرح  احداث  در  مشارکت 
پتانسیل های سرمایه گذاری مردم جهت 

احداث این طرح مهم(.
3. استفاده از منابع مالی صندوق توسعه 
تامین  آن  کارایی های  از  یكی  که  ملی 
و  برای توسعه طرح های عمرانی  بودجه 

ریلی در کشور است. 
عمومی  نقل  و  حمل  بودجه  تمرکز   .4
شهرستان های جنوب استان تهران )به 
صورت ساالنه بودجه زیادی صرف توسعه 

عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  و 
این شهرستان ها می گردد که می توان این 

بودجه را به این طرح تخصیص داد(. 
فاینانس  تامین  برای  برگزاری مزایده   .5
پروژه )با توجه به پتانسیل باالی جمعیتی 

و چشمنداز افزایش جمعیت این منطقه، 
و  ساخت  شامل  طرح،  واگذاری  امكان 
سال   50 یا   30 مدت  برای  بهره برداری 
به صورت مزایده به شرکت های داخلی و 

خارجی وجود دارد(. 
به  دولت  عمرانی  بودجه  تخصیص   .6
اتمام این پروژه )مردم  تا  صورت ساالنه 
از  درصد  یک  حدود  شهرستان ها  این 
جمعیت کشور  را دارا می باشد و تخصیص 
عمرانی  بودجه  از  درصد  یک  کم  دست 
این  اتمام  تا  ساالنه  صورت  به  کشور 
پروژه، می تواند گره گشای مشكل بودجه 

طرح باشد(.
مزایای طرح:

در  و  تر  بهینه  مناسب تر،  مسیر   .1
دسترس تر:

 مسیر این طرح نسبت به قطار حومه ای 
تمامی شهر های  مرکز  از  اینکه  بر  عالوه 
قابلیت  و  می کند  عبور  شده  نامبرده 
احداث ایستگاه های در دسترس تر نسبت 
اغلب  که  قطار حومه ای  ایستگاه های  به 
در نقاط خارج از شهر قرار دارند، را دارا 
توقفگاه های  قرارگیری  )محل  می باشد 
قرچک و باقرآباد بسیار نامناسب است و 
دسترسی مردم به آن ها بسیار دشوار است 
و  بی کیفیت  بسیار  توقفگاه  یک  و صرفا 

غیرایمن و دور ازدسترس هستند(.
طریق  از  ایستگاه ها  اجرای  هزینه   .2

مزایده:
مورد  ایستگاه های  احداث  هزینه  
مراکز  در  قرارگیری  به  توجه  با  نظر، 
مزایده ای  صورت  به  می تواند  شهر ها، 
افراد حقیقی و حقوقی واگذار گردد و  به 
ساختمان ایستگاه ها به صورت همزمان، 
اداری  فرهنگی،  تجاری،  مجتمع های 

باشند. 

3. حل معضل ترافیک درون شهری:
ترافیكی  مشكالت  اخیر  سال های  در 
درون شهری در شهرستان های ورامین، 
ترافیک  همچنین  و  پیشوا،  قرچک، 
عبوری از جاده ورامین در شهرستان های 
بزرگی  معضل  به  قلعه نو،  و  فیروزآباد 
شهرستان ها  این  بزرگ  مردم  برای 
تبدیل شده است و شهرداری  و شورای 
شهر اگرچه طرح های خوبی در راستای 
تغییر  همچنین  و  کمربندی  احداث 
مسیر بعضی از خیابان های درون شهری 
داده اند، اما با توجه به جمعیت روزافزون 
ساالنه  افزایش  همچنین  و  شهرها  این 
مسیر ها  این  عبوری،  خودرو های  تعداد 
درون شهری  باالی  تردد  نیاز  جوابگوی 
تا حد  احداث مترو می تواند  و  نمی باشد 
زیادی مشكل تردد خودروها را هم حل 

کند. 
و  محیطی  زیست  مشكالت  حل   .4

آلودگی هوا: 
با توجه به جمعیت باالی شهرستان های 
باالی  تردد  و  تهران  استان  جنوب 
خودروهای درون شهری و برون شهری 
میلیون ها  ساالنه  شهر ستان ها،  این  در 
لیتر بنزین و گازوئیل توسط ناوگان عمدتا 
فرسوده تاکسیرانی و اتوبوس رانی سوزانده 
و هدر  فراوان  آلودگی  که سبب  می شود 
رفت منابع ملی در این زمینه می گردد. با 
احداث پروژه مترو می تو ان از حمل و نقل 
پاک و ارزان قیمت  عمومی بهره مند شد. 
اتوبوس  و  تاکسی  زیادی  تعداد  از طرفی 
فرسوده در شهر در حال تردد هستند که 
تردد آنها در سطح شهر خود عامل ایجاد 
ترافیک است، برای مثال فقط در مسیر 
ورامین-پیشوا بیش از 100 تاکسی فعال 
)به  روزانه هستند  در حال خدمات دهی 
استناد یكی از تاکسیرانان این مسیر( که 
به  را  تعداد  این  می توان  مترو  احداث  با 
رانندگان تاکسی  یک دهم کاهش داد و 
مترو  سازمان  جذب  نیرو  عنوان  به  هم 

جنوب استان تهران گردند.  
شهرستان های  توسعه  انداز  چشم   .5

جنوب استان تهران:
با توجه به جمعیت باال و پتانسیل باالی 
در  تهران،  استان  جنوب  در  کار  نیروی 
صورت توسعه حمل و نقل ارزان قیمت 
و سریع بین شهرستان های جنوب استان 
از  زیادی  تهران، جمعیت  و شهر  تهران 
مردم شهر تهران، این شهرستان ها را به 
عنوان محل سكونت خود انتخاب کرده 
و سبب توسعه این شهرستان ها )هم از 
و  اشتغال(  نظر  از  هم  و  جمعیتی  نظر 
تبدیل آنها به استان در آینده ای نزدیک 

می گردد. 
6. اشتغال زایی

بزرگی،  عمرانی  پروژه  چنین  احداث 
قابل  بسیار  اشتغال زایی  ایجاد  سبب 
در  همچنین  و  عمرانی  بخش  در  توجه 
می تواند  و  می گردد  بهره برداری  بخش 
مشكل اشتغال جوانان زیادی را در این 

شهرستان ها برطرف کند. 
از  مردم  رضایتمندی  افزایش   .۷
سا لهای  در  متاسفانه  محترم  مسئولین 

و  وعده  و  طرح  این  انجام  عدم  اخیر 
محترم،  مسئولین  متعدد  وعید های 
این  پرور  شهید  مردم  نارضایتی  سبب 
انجام  با  لذا  است.  شده  شهرستان ها 
در  مهمی  بسیار  گام  بزرگ،  پروژه  این 
به مردم محترم  راستای خدمت رسانی 
و  می شود  برداشته  شهرستان ها  این 
از  منطقه  مردم  بیشتر  رضایت  سبب 

مسئولین محترم می گردد. 
بودجه مورد نیاز

خطوط  متعدد  پروژه  های  به  توجه  با 
متروی تهران، احداث هر کیلومتر مترو 
و  تجهیز  همراه  به  تونل(  صورت  )به 
راه اندازی و بهره برداری، به بودجه ای در 
حدود 200 میلیارد تومان نیازمند است، 
بنابرین احداث این خط 48 کیلومتری، 
میلیارد   9000 حدود  در  بودجه ای  به 
نیاز  سال  پنج  کم  در طی دست  تومان 
دارد. بودجه عمرانی کشور در سال 99 
حدود ۷0 هزار میلیارد تومان است که 
این  درصدی  یک  جمعیت  به  توجه  با 
میلیارد  هزار  اگر  حتی  شهرستان ها، 
تومان در سال توسط دولت تامین مالی 
صورت گیرد، با تامین باقی مانده بودجه 
از سایر منابع، این پروژه به راحتی قابل 

انجام خواهد بود. 
مدت زمان پیشنهادی اجرای پروژه  

اگرچه مدت زمان اجرای پروژه به عوامل 
موانع  رفع  مالی،  تامین  نظیر  مهمی 
دارد،  پیمانکار  عملكرد  نحوه  و  حقوقی 
احداث این پروژه با توجه به طول مسیر 
و پروژه های مشابه اجرا شده در تهران، 

حداقل نیازمند 5 سال زمان می باشد.
پیشنهادات

پروژه  این  اجرای  اینکه  به  توجه  با 
مطالعات  برنامه ریزی،  نیازمند  بزرگ، 
نظارت  و  پیمانکار  تعیین  دقیق،  اولیه 
روی پیشرفت پروژه و همچنین برطرف 
کردن مسائل مالی و حقوقی می باشد و 
همچنین متولی مشخصی در این زمینه 
در  ندارد،  وجود  شهرستان ها  این  در 
تحت  شرکتی  تاسیس  به  نیاز  اول  گام 
عنوان مترو جنوب شرق استان تهران، 
به مرکزیت ورامین وجود دارد. سپس، 
و  مسئولین  بین  گسترده  همكاری 
نهاد های مختلف اعم از نماینده محترم 
اعضای  و  شهردار  فرماندار،  مجلس، 
محترم  ائمه  شهر،  اسالمی  شورای 
پیشوا،  تمامی شهرستان های  در  جمعه 
و  آباد  فیروز  نو،  قلعه  قرچک،  ورامین، 
همچنین شهر تهران، الزامی می باشد. 

اينجانبان به نمايندگي از نخبگان ساکن 
تحصيالت  به  توجه  با  ورامین  دشت 
دانشگاهی خود، که به صورت تخصصی 
با  ارتباط  و  است،  زمینه  این  با  مرتبط 
اساتيد صاحب فن در زمينه پروژه هاي 
محترم  مسئولین  کنار  در  شهري  مترو 
جريان  به  جهت  استان،  و  شهرستان 
رساندن  سرانجام  به  و  دوباره  انداختن 
اقتصادي،  علمي،  ديدگاه  با  طرح  اين 
آماده  سياسي  و  اجتماعي  فرهنگي، 
نظرات  نقطه  و  طرح  اعالم  و  همكاری 

خود هستیم.

 گره مترو ورامین چگونه باز می شود؟

رفهنگی

حبیب اله صادقی، کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف
بهنام سعدالله زاده،  دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرايش ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

تهران – آبرومند : وزیر فرهنگ و ارشاد 
مرحوم  تشییع  مراسم  در  اسالمی 
استاد محمدعلی کشاورز ضمن عرض 
تسلیت این ضایعه دردناک به خانواده 
آن مرحوم و ملت ایران گفت: مرحوم 
استاد محمد علی کشاورز با ایران بود، 
با ایران زیست و تا پایان عشق به ایران 
همراهش بود و با این عشق زیست و 

با این عشق جان خود را تسلیم کرد.
مراسم  این  در  صالحی  عباس  سید 
ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم 
استاد کشاورز و ملت ایران اظهار کرد: 
زندگی  در طول  استاد کشاورز  مرحوم 
هنرمند  کرد،  حرکت  بال  دو  بر  خود 
پیشكسوت نامی ایران و انسانی ویژه، 
خاص و متعالی دو بالی بود که ترکیب 
این دو مرحوم کشاورز را اینگونه در دل 

مردم جای داد.
با  او  هنر  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
مسیری که پیمود به این درجه رسید، 
که  بود  جایی  تا  هنر  به  او  عشق 
رشته های پول ساز را کنار و در فضای 

هنر سلوک کرد، دانش مرحوم استاد 
کشاورز در هنر ترکیبی و خاص و هنر 
کالسیک و دانش آزاد ایشان را منحصر 

به فرد کرده بود.

یر  ز و

به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دیدار سال گذشته با آن مرحوم تاکید 
کرد: در این دیدار انس استاد با کتاب 
را دیدم، ایشان عالوه بر دانش ترکیبی 

و کار با اساتید و همكاران بزرگ دانش 
اجتماعی نیز داشت، اینکه آن مرحوم 
ایفا  خوب  نقش  همیشه  داشت  سعی 

کند بیانگر همین موضوع است.
صالحی یادآور شد: ترکیب این دانش ها 
را  خاصی  قدرت  کشاورز  استاد  برای 
و  پرکاری  آورد، اخالق حرفه ای،  پدید 
دیگر  ویژگی های  همچنین  و  پشتکار 
ایشان را به نقطه ای رساند که امروز از 
آن تصویر می کنیم، جامعه ایران هرگز 
فراموش  را  خود  استاد  پیشكسوت 

نمی کند.
استاد  مرحوم  دیگر  ویژگی  افزود:  وی 
کشاورز این بود که ایشان یک انسان 
به معنای واقعی بود و این ارزش کمی 
راهش همیشه  در  و  او  در دل  ندارد، 
می زد،  موج  آینده  به  نگاه  و  امید 
تعبیر  آخر  روزهای  همین  در  حتی 
ایشان مبنی براینکه در90 سالگی هم 
از  پیامی  می کنم  خوشبختی  احساس 
یک تجریه زیست انسانی بود، یعنی تا 
پایان عمر می توان احساس خوشبختی 

داشت.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
رفاقت،  صداقت،  کرد:  خاطرنشان 
زندگی  در  دیگر  ویژگی های  و  فروتنی 
کشاورز  محمدعلی  استاد  مرحوم 

جایگاه ممتازی داشت.
ویژگی خاص  ابراز داشت: دو  صالحی 
هنرمندی  و  انسانیت  یعنی  ایشان 
وی  بودن  مردم  میان  در  و  مردم  با 
مردمی  می کرد،  ممتاز  شخصیتی  را 
شهرت  همه   باوجود  ایشان  بودن 
شاید  ندارد،  کمی  ارزش  جایگاه  و 
هیچگاه سیمرغی را نگرفت اما به گفته 
خودشان که گفتند من جایزه خود را 
انگور فروشی که مرا پدرساالر صدا  از 
داد  انگور  خوشه  یک  من  به  و  کرد 

گرفتم.
استاد  مرحوم  گفت:  پایان  در  وی 
با  بود،  ایران  با  کشاورز  علی  محمد 
ایران زیست و تا پایان عشق به ایران 
همراهش بود و با این عشق زیست و 

با این عشق جان خود را تسلیم کرد.

صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم تشییع مرحوم استاد کشاورز: 

عشق به ایران تا پایان عمر همراه استاد کشاورز بود

باید تهدیداتی که ویروس کرونا در جامعه ایجاد 
کرده را با راهکارهای کارشناسی و دقیق به 

فرصت تبدیل کرد
اسالمشهر-آبرومند:جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اسالمشهر به ریاست علیرضا 

جعفری معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار اسالمشهر در سخنانی ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز 
شهادت امام جعفر صادق )ع( اظهار داشت: هر کدام از مباحث مربوط به اوقات فراغت تابستان 99،ازدواج جوانان 
و سایر موضوعات مرتبط با جوانان با توجه به شرایط امروز کشور و شهرستان نیاز به برگزاری نشست های تخصصی 

و جلسات متعدد دارد.
جعفری با بیان اینکه در زمینه کسب و کار مجازی باید کمیته ای در سطح شهرستان تشكیل و با همكاری مرکز فنی و 
حرفه ای نسبت به آموزش افراد در چارچوب قوانین اقدام شود گفت: باید تهدیداتی که ویروس کرونا در جامعه ایجاد 

کرده را با راهكارهای کارشناسی و دقیق به فرصت تبدیل کرد.

تشکیل کمیته ساماندهی شعر و بازی های 
کودکانه مراکز پیش دبستانی

تهران-آبرومند: اولین جلسه ساماندهی شعر و بازی های کودکانه با حضور فرماندار تهران، 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرتهران و تعدادی از دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار گردید.

باور غالب جامعه شناسان بر این است که کودکان و نوجوانان بعنوان سرمایه های ارزشمند 
وآینده ساز کشور شایسته بهترین تربیت و بهره گیری از منابع فرهنگی-آموزشی می باشند لذا 

تعدد منابع آموزشی و متولیان با سالیق خاص خود، دغدغه متعهدانه ای شد تا در راستای وحدت رویه تربیتی ،طرح »ترانه 
ها و بازی های کودکانه« در مراکز پیش دبستانی شهر تهران تهیه و تدوین گردد.

در راستای حمایت همه جانبه از این طرح پیشنهادی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر تهران، دکتر فرهادی فرماندار 
شهرتهران کلیه دستگاههای مرتبط را برای اولین نشست فراخواند.

روز گذشته توضیح و تبیین طرح مذکور توسط شیرکوند رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر تهران، با حضور فرماندار، 
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، مسئوالن وکارشناسان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار گردید.

در ادامه جلسه نمایندگان دستگاهها ضمن ابراز خرسندی و تمایل به همكاری، نظرات و پیشنهادات خود را ابراز نمودند.
در پایان دکتر فرهادی فرماندار تهران، برای حمایت و اجرایی شدن طرح مذکور دستور تشكیل دبیرخانه طرح را به ریاست 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر تهران محول نموده و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط را بعنوان اعضا فعال تعیین کردند.
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داوری در برنامه عصر جدید 
فاصله واقعیت تا قضاوت

علیرضا فرجی
خبرنگار

پس از الگو برداری برنامه سازان رسانه ملی 
برتر  استعدادهای  شناسایی  مسابقات  از 
هیاهوی  با  تحلیلگران   ، عصرجدید  نام  با 
برداری  کپی  عنوان  با  نقدی  به  فراوان 
احسان  تیم  نکشید  طولی  ولی  پرداختند 
و  نماید  را جلب  نظرها  توانست  علیخانی 
ثابت کند میتوان با ایجاد فرصت برای نوابغ ، دنیای جدیدی را 

برای اهل جوان ترسیم نمود.
را  موفقیت  تا  تالش   ، فاصله  میزان  برنامه  این  اینکه  بر  عالوه 
کاهش داد ، جوانان و هنرمندان را ترغیب به ادامه حیات کاری 

خود نمود و باعث شناساندن بسیاری از توانمندی ها گردید.
در  اول  سری  برگزیده  نفرات  از  مندی  بهره   ، تامل  قابل  نکته 
نگاه داشتن  زنده   ، این رخداد  نوعی  به  بخش دوم میباشد که 

استعدادها را بدنبال داشت.
باید اشاره نمود ، نخبگان حاضر در این برنامه توانستند پس از 
خودنمایی ؛ هنر و داشته هایشان را رونق دهند و همین امر به 

ایجاد اشتغال و کارآفرینی منجر گردید.
 حال با گذر از نکات مثبت و ُحسن برنامه عصرجدید که بصورت 
اجمالی به آن پرداخته شد ، ضعف مشهود داوری در بخشهای 
مختلف ، رنجش شرکت کنندگان و بینندگان را به همراه داشت 
که نمونه بارز آن میتوان سلیقه ای عمل کردن سیدبشیرحسینی 

در برخی قضاوت ها را نام برد .
نگاه مغرضانه و دور از انتظار در برابر اجراهای بی نظیر شرکت 
کنندگان که به ضربدر قرمز منتج میگردید ، شک و شبهه را در 
امر واکنش همكاران سیدبشیر  اذهان پدیدار میكرد که همین 
را بدنبال داشت که در مقابل دیدگان به بحث و جدل با یكدیگر 

مینشستند
جالب اینکه این داور بعد از کارشناسی اجرا توسط متخصصان ، 
بازهم از ایده و رای خود کوتاه نیامده که چنین رخدادی اصول 

و قواعد را با چالش مواجه ساخته است.
از دید نگارنده شاید بی تجربگی ، عدم ایجاد ارتباط نگرشی با 
یكه  حس   ، عاطفی  ارتباط  نوع  در  بدسلیقگی   ، کننده  شرکت 
تداعی  ذهن  در  را  دیگر  نکته  دهها  و  بودن  رای  خود   ، تازی 
نماید که اگر چنین باشد میتوان آنرا خالف منویات یک قاضی 
نام برد و در غیراینصورت تنها نگاه شخصی و شخصیتی بهترین 

جایگزین برای این قضاوت خواهد بود.
از فرصت  بهره مندی  ایجاد چالش در کنار  بشیر حسینی گویا 
مناظره برای باالبردن سطح هوشی خود و مقابله در برابر نقدها 
در جهت ایجاد آزمون و خطا را یكی از فرصت های مقتضی در 
امر به ضرر برخی شرکت کنندگان  این  برنامه برشمرده که  این 

انجامیده است.
در دوران پخش عصر_جدید به وضوح مشاهده گردید تعدادی 
و  کلمات  با  بازی  در  بوم  و  مرز  این  درخشان  استعدادهای  از 
با  و  باخته  را  قافیه   ، این داور کم تجربه  تئوری های ناصحیح 
سردرگمی به حالجی راه پرپیچ و خم پیش رو پرداخته اند که اگر 
مسیر برای چنین جوانانی ناهموار گردد ممكن است آینده ای را 

با مخاطره همراه سازد
امیدواریم ازین قبیل برنامه ها زین پس از نخبگان قضاوت بهره 

برده تا تنها عدالت جای قساوت را پر نماید...

مقاله

فرماندار اسالمشهر عنوان کرد:

 آغاز محدودیت ها 
در صورت عدم رعایت 

هشدارهای ستاد ملی کرونا

در   : اسالمشهر گفت  شهرستان  اسالمشهر-آبرومند:فرماندار 
صورت عدم رعایت هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا مجبور 
به اعمال محدودیت در تردد و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و 

کسب و کار در شهرستان هستیم.
مسعود مرسلپور که در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
در  کرونا  بیماری  ناپایدار  شرایط  به  اشاره  با  گفت  می  سخن 
کشور، اظهار داشت: با توجه به گسترش مجدد بیماری کرونا 
در کشور امكان تصمیم گیری برای برگزاری حضوری برنامه های 
اوقات فراغت وجود ندارد و نمی توان گفت که آیا ماه آینده امكان 

آموزش های حضوری وجود دارد.
فرماندار اسالمشهر تصریح کرد: با وجود افزایش شیوع بیماری 
نهادهای غیررسمی  و  بهداشت جهانی  کرونا در کشور سازمان 
بشردوستانه، ایران را جزو 10کشور برتر جهان در پیشگیری و 

مبارزه با مشكالت در حین کرونا معرفی کرده اند.
مرسلپور با بیان اینکه در راستای گذران اوقات فراغت در تابستان 
دو برنامه در دستور کار اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
قرار دارد، گفت: در تابستان جاری باید از سیاست های بخشی در 
سیاست های  مبنای  بر  برنامه ریزی  و  پرهیز کرده  فراغت  اوقات 
شهرستانی باشد و نیز احتمال برگزاری 20درصد کالس های حضوری 

و 80 درصد فعالیت ها در شبكه مجازی همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: شیوه های فرهنگی باید در حین و پس از کرونا تغییر 
یابد و رؤسای ادارات و نهادهای فرهنگی، طرح های اوقات فراغت 
را در اجرای حضوری و مجازی برنامه ها به دبیرخانه ارسال کنند تا 
پس از بررسی در صورت صالحدید ستاد ملی مقابله با کرونا، اجرای 
برنامه های اوقات فراغت به صورت حضوری یا در فضای مجازی 

برگزار شود.
ایجاد  بودن  مهم  به  اشاره  با  اسالمشهر  در  دولت  عالی  نماینده 
حساسیت فرهنگی، تصریح کرد: باید به ائمه جمعه و جماعات از 
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اعالم شود تا با استفاده از تریبون 
خود به کمک کادر پزشكی بیایند و از رشد مجدد این ویروس جلو 
گیری کنند و مطبوعات نیز تالش کنند تا خدمات نظام در حوزه 

پرستاری و پزشكی را به مردم نشان دهند.
مرسلپور ادامه داد: اگر مردم به هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا 
توجه نکنند و به کمک مسؤوالن و کادر پزشكی نشتابند، مجبوریم 
به عقب برگردیم و محدودیت های تردد و کسب و کار و کاهش 

فعالیت های اقتصادی مجددًا اعمال می شود.

خرب ویژه  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

مردم  نماینده  آبرومند:  ورامین-خبرنگار 
دشت ورامین در مجلس شورای اسالمی، طی 
این  در  مردمی خود  ارتباطات  دفتر  مراسمی 
شهر را افتتاح کرد و در حاشیه این مراسم ابراز 
داشت: منافع و معیشت مردم را با منافع حزبی 

و گروهی عوض نخواهیم کرد.
حسین نوش آبادی در مراسم افتتاحیه دفتر 
مجلس   در  مردم  نماینده  مردمی  ارتباطات  
که در مسجد جامع ورامین برگزار شد، اظهار 
خدمت  جهت  نماینده  دفاتر  افتتاح  داشت: 
رسانی به مردم دشت ورامین انجام می شود 
و هدف برگزاری افتتاحیه در این مكان قدیمی 
نشان از تمدن و فرهنگ غنی دشت ورامین 

است.
وی گفت: وجود بناها و آثار تاریخی در دشت 
ورامین نشان از شهرستانی با تمدنی باال است، 
در دشت ورامین مشكالت زیادی داریم و برای 
رفع مشكالت فرهنگی و اجتماعی مسووالن 

باید تالش کنند.
نوش آبادی افزود: عملكرد مطلوب  مجلس و 
دولت می تواند امید دوباره به مردم دهد چرا که 

مردم با مشكالت زیادی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: جا دارد از کلیه عوامل اجرایی 
برگزار کننده انتخابات تقدیر کنیم چرا که یک 
آرای  از  و  برگزار کردند  پاک  سالم،  انتخابات 

مردم صیانت کردند.
وی بیان داشت: برای خدمت به مردم آمدم 
و حزبی  برنامه های سیاسی  درگیر  را  و خود 
باید  کنار  را  سیاسی  معضالت  کرد،  نخواهم 

گذشت و اولویت اول و آخر نماینده باید خدمت 
به مردم باشد. 

این مسؤول گفت: مجلس یازدهم یک مجلس 
انقالبی است، مصالح مجلس باید مشكالت 
مردم باشد، منافع و معیشت  را با منافع حزبی 

و گروهی عوض نخواهیم کرد. 
نماینده مردم شهرستان های ورامین،  قرچک 
و پیشوا در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
در بعد نظارتی مجلس وظیفه دارد برنامه های 
دستگاه های اجرایی نظارت کنند، باید نظارت 
مسیر  در  و  باشد  منطقی  و  درست  شیوه  به 

درست حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس باید نقش تعاملی 

رفتارهای  با  باشد،  داشته  دستگاه ها  سایر  با 
باید  نمی دهد،  رخ  اتفاقی  هیچ  پرخاشگرانه 
دفاع  منافع مردم  از  تا  باشد  مرزها مشخص 

کنیم.
وی افزود: کمبودهای شهرستان باید از طریق 
همه مسؤوالن پیگیری و انجام شود، مشكالت 
همه  باشد،  شده  طبقه بندی  باید  شهرستان 
باید  هستند  که  سطحی  هر  در  مسؤوالن 
مسؤولیت  اگر  کنند،  رفع  را  مردم  مشكالت 
در جهت رفع مشكالت مردم قدم برندارند بی 

شک به آن ها خیانت کردند.
نوش آبادی گفت: مشكالت باید اولویت بندی 
باید  اقتصادی  مشكالت  به  توجه  با  و  شود، 

پروژه های با درجه اهمیت بازگو شود.
مردم  مشكل  بزرگ ترین  داشت:  بیان  وی 
دشت ورامین حوزه راه و حمل ونقل است، اگر 
این مشكالت رفع شود بی شک سرمایه گذار 
سرمایه گذار  ورود  می شود  شهرستان ها  وارد 

اشتغال و تولید را در بر خواهد داشت.
شهرستان  فرهنگی  جلوه  باید  گفت:  وی  
بازگو شود، مردم دشت ورامین در سال ۴2 از 
مرجعیت خود دفاع کردند و در مسیر اعتقادات 

خود به شهادت رسیدند.
نوش آبادی در پایان گفت: رسانه ها با وجود 
کارهای فراوان نقش روشنگری دارند، رسانه ها 
نباید چهره فرهنگی منطقه را به خاطر مشكالت 
کوچک بزرگ نمایی کنند، به جای پرداختن 
به مشكالت حاشیه کوچک جنبه های فرهنگی 

و داشته های مهم شهرستان را بزرگ کنند.

حسین نوش آبادی:

منافع و معیشت مردم را با منافع 
حزبی و گروهی عوض نخواهیم کرد
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