
مهدی رحمانیان نامزد نمایندگی 

هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران 

مسئول در هیئت نظارت : 

ناگزیر از انصراف

شتر مرغ 
 شتر هست یا مرغ

بار می برد یا تخم می گذارد!

محمود کلهری شهردار منطقه 5 تهران : 

این پرونده مربوط به 
دوره قبل مدیریت 

شهری است

قوم تاجیک های
 مقیم ورامین

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین : 

کمک هزینه بیکاری ایام کرونا 
برای اعضای صندوق اعتباری 

هنر در قزوین

فرماندار اسالمشهر خبرداد:

فعالیت مشاغل گروه سه 
و چهار در اسالمشهر 

ممنوع خواهد بود

بررسی عدم موفقیت 
کارهای جمعی درکشورمان  
به نظر می  رسد گام های اول نهادینه کردن باور 
از مدارس و مهدکودک ها   فرهنگ کار جمعی، 
آغاز شود تا انتظار باروری خرد جمعی و فرهنگ همکاری متقابل 

در بزرگسالی، امری منطقی و قابل تحقق به نظرمی رسد.
و  خود  نیازهای  رفع  برای  و  است  اجتماعی  موجودی  انسان 
همچنین داشتن زندگی با نشاط و اطمینان از حال و آینده می 
بایست در بسیاری از امور با دیگران مشاركت داشته باشد، از طرفی 
در عصر حاضر كار جمعی از مولفه های پیشرفت در هر جامعه ای 
محسوب می شود. زمانی كه افراد یك جامعه فرهنگ كار دسته 
جهت  در  تالش  برای  نیز  بیشتری  تمایل  گیرند،  فرا  را  جمعی 
سازندگی آن جامعه شکل می گیرد. تیم , مجموعه ای از افراد است 
که هریک مسوولیت های خاصی را برای رسیدن به اهداف گروه به 
عهده دارند. وظیفه ما به عنوان عضوی از یک گروه این است که 
سهم خود را به بهترین وجه انجام دهیم . از طرفی دوران کنونی، 
دوران تخصص های متفاوت است. امروز دیگر یک نفر تنها به 
صرف این که در یک رشته تخصص یا حتی فوق تخصص دارد نمی 
تواند در فعالیت های مختلف آموزشی، تجاری، اقتصادی، درمانی 

و… موفق باشد.
تشکیل یک گروه کاری به معنای ایجاد فرهنگی است که در آن 
همکاری ارزش پیدا می کند. در یک گروه کاری، افراد به این باور می 
رسند که افکار، برنامه ها، تصمیمات و فعالیت ها وقتی با همکاری 
انجام شوند، نتیجه بهتری به دنبال خواهند داشت. افراد در این گروه 
می فهمند و به این باور می رسند که هیچ یک از ما بخوبی همه ما 
نیست. از دیدگاه فردی مطمئنا یکی از دالیل این نقیصه در جامعه ما، 
می تواند به شخصیت و تربیت افراد برگردد. در کشورهایی مثل ایران با 
فرهنگ خاص خود، روح همکاری و هماهنگی بین افراد بسیار ضعیف 
می نماید و افراد ناخود آگاه تحمل بکار بستن دستورات و برنامه های 
مدیران ارشدتر از خود را ندارند و هنوز پس از گذشت سال های 
طوالنی از شروع رشد و تمدن نوین و مدرنیزه شدن نسبی کشورمان 
نتوانسته ایم حس همکاری و همدلی باالیی را در کالبد جامعه مان 
جا بیاندازیم ؛ دنیای امروز دنیای تشکیل گروه های کاری است و اگر 
در هر موسسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهی نشوند، شرکت و 

سازمان، یکی از کلید های مهم موفقیت را از دست داده است.
بی اعتمادی یکی از مهمترین آفت های کار تیمی است که اغلب 

موجب از دست رفتن تعهد گروهی می شود ...
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ترامپ اکنون خطرناک تر
 از همیشه است

علیرضا رئیسی  سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا خبر داد: 

تهران و150 شهر وکالن شهر
  به مدت دو هفته تعطیل شد 

2 4

          استاندار قزوین:

قاچاق موجب تضعیف و تعطیلی تولید و گسترش بیکاری می شود
قزوین-آبرومند: استاندار قزوین از قاچاق به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی نام برد و گفت: قاچاق موجب تضعیف 

و تعطیلی تولید و گسترش بیکاری می شود و به این ترتیب امنیت کشور را نشانه می گیرد.
هدایت الله جمالی پور در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان قزوین افزود: همه ما مکلف هستیم تا ماموریت 
ها و وظایف خود را در این ستاد به شکل احسن و بدون نقص دنبال کنیم و در صورت کوتاهی باید پاسخگو باشیم.

استاندار قزوین با بیان اینکه قاچاق کاال ارتباط مستقیمی با بیکاری و از دست رفتن فرصت های شغلی در جامعه 
دارد، اظهار داشت: هر یک شغلی که از بین می رود، یک تهدید جدید برای امنیت کشور پدید می آید.

جمالی پور گفت: باید با استفاده از همه روش ها و ظرفیت های قانونی برای کاهش قاچاق کاال و مقابله با قاچاقچیان 
که امنیت اقتصادی جامعه را به خطر می اندازند، تالش کنیم.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به رشد کشفیات قاچاق و برخی اختالفات آماری بین دستگاه های عضو ستاد کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان،گفت: باید شاخص ها و داده های هر بخش به شکل دقیق ارزیابی شود تا علت افزایش قاچاق به دقت بررسی و استخراج شود، 

البته نوسانات ارزی و برخی محدودیت های وارداتی در این موضوع بی تاثیر نبوده است.
استاندار قزوین در بخش دیگری از صحبت های خود خواست تا عملکرد کمیته های کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان بررسی و ارزیابی 

شود و از اعضای کمیته های موفق قدردانی به عمل آید.

                              محسنی بندپی خبر داد؛ 
رشد ۵۱ درصدی اعتبارات هزینه ای استان تهران

تهران-آبرومند: استاندار تهران با اشاره به لزوم افزایش انگیزه کارمندان از رشد ۵۱ درصدی اعتبارات هزینه ای استان تهران در سال 
۱400 خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران که با حضور حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور  
اقتصادی استاندار تهران، عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، غالمرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و 
منابع استاندار تهران، مسعود شفيعي رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران و سایر مسئوالن برگزار شد با اشاره به ضرورت افزایش 
انگیزه کارمندان اظهار داشت: نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمان است که باید شرایط الزم برای افزایش انگیزه کارکنان فراهم شود.

وی ادامه داد: به منظور رعایت عدالت در دستگاه های مختلف، سرانه تخصیص یافته به هر یک از دستگاه های اجرایی به ازای پرسنل برآورد 
شود تا مبنای عملکرد و اقدامات قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به رشد اعتبارات هزینه ای استان تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای استان تهران برای سال ۱400 با رشد ۵۱ درصدی همراه خواهد بود که رشد مطلوب 
و معقولی می باشد.

محسنی بندپی سپس با اشاره به لزوم افزایش سرانه های بهداشتی و درمانی استان تهران تاکید کرد: با توجه به کمبود سرانه های بهداشتی و درمانی استان تهران در زمینه 
های مختلف تخت های بیمارستانی، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت روستایی و غیره تمام تالش ما معطوف این است تا با استفاده از ظرفیت خّیرین، وزارت بهداشت و 

کمک های استانداری این کمبودها جبران شود.

صفحه4
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 شاید بتوان گفت کار گروهی بدون اعتماد متقابل بین اعضا امکان 
پذیرنخواهد بود. اعتماد در کار گروهی به معنی اطمینان خاطر 
این است که در گروه کسی قصد ضربه زدن به  از  اعضای گروه 
دیگری را ندارد. در چنین شرایطی اعضا احساس راحتی می کنند. 
در نتیجه، هنگام رویارویی های خود حالت دفاعی نمی گیرند، بلکه 
اعضا نقطه ضعف های یکدیگر را پوشش می دهند و این ضعف ها 
باعث آسیب پذیر شدن آنها نمی شود. آنها به راحتی از هم کمک 
یاری می  را حتی بدون درخواست کمک  و یکدیگر  می خواهند 
رسانند ، عالوه بر آن هنگامی که روحیه اعتماد در میان اعضای 
گروه حاکم باشد، تصمیمات به صورت واضح بیان شده و همه به 
راحتی و با اطمینان از این که مورد آسیب دیگری قرار نمی گیرند، 

در تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت می کنند.
اعتماد متقابل و تعهد کاری از شرایط الزم برای موفقیت کار گروهی 
محسوب می شوند، اما کافی نیستند. عالوه بر این دو، شما باید 
در قبال تعهدی که دارید مسوولیت پذیر و پاسخگو باشید. به این 
معنی که از انتقاد همکاران خود درباره عملکردهای غیرصحیح و 

زیانبار برای تیم ناراحت نشوید.
از  دیگران  نیت  باشید  مطمئن  و  اعتماد کنید  همکارانتان  به 
بازخواست شما تنها موفقیت کار گروه است نه تخریب شخصیت و 
آسیب زدن به حیثیت کاری شما. طبیعی است به عنوان عضوی از 
یک تیم کاری در صورتی می توانید مسوولیت پذیر و پاسخگو باشید 

که هدف های تیم و وظایف خود را بخوبی بشناسید. 
فرهنگ كار جمعی در کشورمان  ضعیف است و عوامل متعددی 
پادشاهان،  خودكامگی  و  تاریخی  عوامل  همچون  گذشته  در 
تنبیه،  و  تشویق  نبود  ناكارآمد،  مدیران  انتصاب  سوءمدیریت، 
ناامیدی از اینكه كارها به نتیجه برسد، وضعیت معاش نگران كننده، 
همه و همه در تضعیف اصل فرهنگ كار جمعی موثر هستند. اکثر 
متفکران و جامعه شناسان دنیا علت اصلی عدم موفقیت کشورهای 
در  انسجام  ریزی، عدم  برنامه  و  مدیریت  را، ضعف  جهان سوم 
کارکرد نیروها و به طبع آن اتالف انرژی و نیرو، چند صدای بودن 
جوامع کاری و نظایر آن می دانند. یکی دیگر از ضعف های فرهنگی 
ایرانیان این است كه فكر می كنند همه چیز را می دانند.شاید  
میانگین مردم كشورمان فكر می كنند در تمام كارها تخصص 
دارند و به همین دلیل پذیرش اجتماعی افراد محدود است و برای 
مثال یك کارمند نمی خواهد بپذیرد كه متخصص برق یا مخابرات  
نیست و اگر مشکلی بروز كند شخصا اقدام به رفع آن می كند كه 
این موضوع زمینه اختالل در شبکه ارتباطی فردی و جمعی شکل 

می گیرد كه البته این مورد سابقه تاریخی نیز دارد.
اولین راهکار برای ترویج فرهنگ كار جمعی آموزش است و این 

آموزش نباید سطحی باشد بلکه باید كاربردی باشد .
راهکار دیگر برای ترویج كار گروهی افزایش رضایتمندی شغلی در 
مشاغل گوناگون می باشد که این رضایتمندی شغلی را باید در همه 
مشاغل و صنف ها شاهد باشیم یعنی باید منفعت را برای افرادی 
كه به صورت فردی یا گروهی برای شخص یا ارگانی كار می كند 
ملموس و فاصله ها را كم كنیم و سعی كنیم حداقل نیازهای افراد 

را در مجموعه ها و صنف ها برآورده كنیم.
و  باورند زمانی که خرد جمعی  این  بر  انسانی  فرهیختگان علوم 
مشترک بین مردمان یک سرزمین شکل بگیرد؛ پیشرفت و توسعه 
برای آن سرزمین زودتر از راه می رسد و نتیجه این نوع باور جمع گرا  
و متحد، متعلق به همه مردمان آن کشور است ؛ کودکی زمان 
مناسبی برای نهادینه کردن فرهنگ جمع گرایی و دوستی و تعاون 

است.

ادامه رسمقاله

رفهنگی و اجتماعی

           
پیشوا – آبرومند : عبدالله میرزایی که با اکثریت آراء شورای اسالمی شهر جلیل آباد 
بعنوان اولین شهردار انتخاب شده بود , جهت مراحل بعد و دریافت حکم به فرمانداری 

شهرستان پیشوا معرفی شده بود .
توسط شبکه های مجازی و رسانه های محلی این انتخاب اطالع رسانی شد مورد غضب و خشم پس از آنکه 

دست های پشت پرده قرار گرفته و چون قابل تحمل آنها نبود وی را مجبور به انصراف نمودند , و عبدالله میرزایی به 
قول معروف شهرداری جلیل آباد را عطایش را به لقایش بخشید و اعالم انصراف کرد . 

الزم به ذکر است چند ماهی است که بر سر انتخاب شهردار  , شورای اسالمی شهر با دست های پنهان درگیر بوده و 
معرفی افرادی تحت فشار دست های پشت پرده بودند تا اینکه شورای شهر با اکثریت آراء از بین افراد داوطلب شهردار 
شهر جلیل آباد مهندس عبدالله میرزایی را که مدیری جهادی بود و قبال هم در پست دهیاری مدیریت وی را لمس 
کرده بودند بعنوان شهردار انتخاب نمودند و برای اجرای سیکل  اداری و دریافت حکم از استانداری یا وزارت کشور 

به فرمانداری شهرستان پیشوا معرفی شده بود . 
گفتنی است تا کنون مدت یکسال است جلیل آباد از ده به شهر ارتقاء یافته و بعنوان شهر جلیل آباد همچنان در حال 

انتخاب شهردار می باشد .                                                                               

فرماندار اسالمشهر خبرداد:
فعالیت مشاغل گروه سه و چهار در

 اسالمشهر ممنوع خواهد بود
اسالمشهر -آبرومند: فرماندار اسالمشهر از آغاز اعمال محدودیت های وضعیت نارنجی در 
شهرستان از صبح روز شنبه یکم آذرماه به مدت دو هفته خبر داد و گفت: مشاغل گروه یک 

و دو می توانند فعالیت داشته باشند و محدودیت ها شامل گروه سه و چهار خواهد بود.
مسعود مرسلپور با اعالم خبر فوق اظهار داشت: جزئیات مربوط به وضعیت نارنجی امروز از سوی شبکه بهداشت و درمان به 
اداره صمت و اتاق اصناف ابالغ خواهد شد و کلیه صنوف، مراکز فروشگاهی، تولید کنندگان و کارخانجات ملزم به رعایت آن 

هستند و در صورت عدم اجرای آن مسئولیت مستقیم بر عهده روسای اداره صمت و اتاق اصناف خواهد بود.
وی تصریح کرد: در خصوص نحوه فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی نیز بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور از 

طریق فرمانداری به تمامی دستگاهها ابالغ می شود تا بر مبنای آن به فعالیت بپردازند.
فرماندار اسالمشهر خاطر نشان کرد: بر اساس محدودیت تعیین شده برای وضعیت نارنجی ادارات ارائه دهنده خدمات 
ضروری و دستگاههای مرتبط با ماموریت های اساسی و مدیریت شهری می توانند با تشخیص باالترین مقام مسئول نسبت 
به کاهش حضور تا یک سوم کارکنان خود اقدام کنند و در سایر ادارات ارائه خدمات با حضور پنجاه درصد کارکنان انجام 

خواهد شد.

آنقدر اسارتش طوالنی شده بود که یک 
افسر عراقی بهش گفته بود تو که دیگه 
جا  همین  بیا  گردی  نمی  باز  ایران  به 

تشکیل خانواده بده...!
خدا  گفت:  می  لشگری  شهید  همسر 
حسین را فرستاد تا سرمشقی شود برای 
رفت  که  بود  کسی  اولین  ...او  همگان 
)اولین اسیر بود( و آخرین نفری بود که 

از اسارت برگشت
بود  ماهه  علی۴  پسرمان  شد  اسیر که 
پسرمان  علی  آزادشد,  که  هنگامی  و 
بودوقتی  شده  دندانپزشکی  دانشجوی 
سال  همه  این  پرسیدم,  ازش  بازگشت 

اسارت راچگونه گذراندی؟ 
حسین گفت: برنامه ریزی کرده بودم و 
هرروز یکی از خاطرات گذشته ام را  مرور 

میکردم. سالها در سلول انفرادی بودم 
و با کسی ارتباط نداشم، قرآن را کامل 
را کامل  ام  انگلیسی  زبان  حفظ کردم، 
کردم و برای ۲۶ سال نماز قضا خواندم 
من هم بهش گفتم منم ۱۸ سال در بی 
خبری و مفقود بودن تو صبر کردم, منم 

۱۸ سال صبر کردم.
را  اسارتم  سال   ۱۸ از  میگفت:  حسین 

انفرادی بودم و  دوازده سالش را توی  
صحبت  هم  »مارمولک«  یک  با  سالها 
بودم تا هوش و حواسم را از دست ندم

سال   ۱۸ این  از  که  عیدی  بهترین 
اسارت گرفتم، یک نصفه لیوان آب یخ 
عراقی  سرباز  بود،   ۷۴ سال  عید  بود!  
و  خورد  می  یخ  آب  لیوان  یک  نگهبان 
بریزد،  آنرا دور  مانده  باقی  می خواست 

و  سوخت  دلش  افتاد،  من  به  نگاهش 
آن را به من داد، من تا ساعت ها از این 

مسئله خوشحال بودم 
سال  شش  مدت  من  که  بگویم  را  این 
یا  روز   ۱۲ )نه  را  انفرادی  ۱۲سال  از 
فضای  یک  دیدن  حسرت  در  ماه(   ۱۲
سبز یک منظره و حسرت ۵ دقیقه نور 

خورشید را داشتم...

پاکدشت – گنجی خبر نگار آبرومند:  ریاست 
محترم شورای اسالمی شهرستان پاکدشت 
مشغول فعالیت و همچنین ایشان بعنوان 
ریاست  پرورش  و  آموزش  رسمی  دبیر 
امداد  و  درخشان  های  استعداد  آموزش 
پاکدشت , 5 سال رئیس شورا , عضو آموزش 
نظارت  و  کمیسیون  عضو   , شهرستان 
شهرستان در زمینه مواد مخدر , مهندس 

صفری در مورد اقدامات انجام شده و پروژه 
هایی که در دست اقدام هستند با گنجی  

خبرنگارآبرومند  مصاحبه انجام داد .
بحث  تاکید کرد  آن  به  خیلی  که  پروژه 
پروژه کمر بندی شهرستان که مسئولین 
فرمانداری نماینده شهرستان و امام جمعه 
پیگیر هستند  که باعث تصادف و ترافیک 

سنگین در ورودی شهرستان می شود 

قبال  که  بود  شهرستان  مترو  دیگر  بحث 
شهرستان  قبلی  محترم  نماینده  توسط 
بحث  متاسفانه  ولی  شد  انجام  پیگیری 
تحریم کار را عقب انداخت و در حال حاضر 
بشیری  آقای  شهرستان  دلسوز  نماینده 

پیگیر آن شده تا به نتیجه برسد .
پیگیری  باید  پروژه های دیگر که حتما  و 
شود بحث سینما , فضای سبز , شهر بازی 

وسعت  به  شهرستان  سبز  بام  کمربندی 
۱90 هکتار ورزشگاه 5هزار متری که نیمه 
نصب  آنها  صندلی  فقط  و  شده  رها  کاره 

شود.
همچنین کار های انجام شده ذکر کردن که 
می توان به پل رو گذر اسدالله پازوکی , پروژه 
های شریف آباد و فرون آباد و روستاهای 
روستا   %90 شده  انجام  مرکزی  بخش 

آسفالت شده و ساخت کتابخانه و تلویزیون 
شهر اشاره کرد .

وی در آخر مصاحبه اشاره ای به ساختمان 
پاکدشت  شهدای  بیمارستان  کاره  نیمه 
نمود و از ریاست بیمارستان تشکر کرد و از 
اقدامات وی در مورد تجهیزات بیمارستان 
حال  رفاه  باعث  که  نمود  خشنودی  ابراز 

شهروندان .

قابل توجه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
شهرستان ورامین و سایر مسئوالن ذیربط

درد دل یک تولید کننده شتر مرغ که آدم 
به شتر  که  اندازد  المثل می  یاد ضرب  را 
مرغ می گویند بار ببر میگوید من مرغم , 
و میگویند تخم بکن میگوید من شترم !!! 
حاال برای این شتر مرغ زبان بسته چه درد 
سر هایی باید کشید تا بتوان یک مزرعه )یا 
کارگاه ( ایجاد کرد که عالوه بر خوراک , دارو 
, نگهداری و رفع بیماری  تولید را جهش داد 

. از طرفی ناظران  رفع موانع تولید و ایجاد 
از  بعضی  ببینند که  تسهیل کجا هستند 
ادارات خود مانع تولید هستند و اجازه تولید 
نمی دهند , چگونه می شود تولید را جهش 
داد ؟  آیا برای آب آشامیدنی یا سرمایه در 
گردش یک مجموعه ای به این شکل که 
؟  بماند  باز  تولید  از  باید  خواند  خواهید 
پس مسئوالن انقالبی و جهادی کجایند 
تا هم  به نحوی حل کنند  را  تااین موانع 
حق دولتی حفظ شود و هم توان پرداخت 

برای اینگونه کارگاه ها ایجاد کنند تا تولید به 
تعطیلی کشیده نشود .

حدود۱0سال  هستم  کریمی   علی  بنده 
دارم  شترمرغ  پرورش  کارگاه  که  است 
زمانی  بنده  ورامین   روستاهای  از  دریکی 
سرمایه  و  تجربه  کارشدم  این  وارد  که 
مزرعه  یک  گفت  ازدوستانم  یکی  نداشتم 
پرورش شترمرغ هست ۱۲هزارمتر زمین 
دارد  شترمرغ  هم  وتعدادی  استیجاری 
ومیخواهد واگذا ر کند .   بند ه با دوستم 
بررسی کردم وحدود  را  و موقعیت  رفتیم 
بازارفروش  وکار  کسب  این  درباره  یکسال 
وارد  خدا  به  امید  وبا  کردم  و....تحقیق 
کارشدم که تابه امروز۱0سال است که در 
این کارگاه پرورش شترمرغ مشغول هستم 
. دراین مدت نه ازبانک ها  وام گرفتم و نه 
ازادارات و نه ازجای دیگر کمکی گرفته ام. 
تا درسال 93مقدار3000متر ازهمان ملکی 
که استیجاری بودخریداری نمودم, که بابت 
خرید انشعابات اقدام  کردم و موفق شدم 
و انشعاب آب.برق.گاز.تلفن. راگرفتم  ولی  
داستان ومشکالت بنده از سال 93 بابت 

خرید انشعاب آب  شروع شد .
 بند ه چونکه کارگاهی که دارم ازنظرپالک 
لحاظ   از  و  پیشوا  شهرستان  به  ثبتی 
شهرستان  به  اداری  و  خدمات  کارهای 
میشود  مربوط  آباد  جواد  بخش  ورامین 
امروز  به  تا  از سال 93   مزرعه  آب  بابت 
یک کفش آهنی به پا کردم تا اینکه خالصه 
بین این دوشهرستان  , ورامین کارگاه بند 
ه را تحت پوشش خود بابت انشعاب  آب 

قرارداد که پوست بنده رابکند . 
اب  سازمان  پیش  دوماه  ازسال93تا 
روستایی  و  شهری  ورامین  شهرستان 
بوده که بنده درگیررفت و امد بودم  .حاال 

سازمان آب شهری چونکه با سازمان اب 
روستایی ادغام شده اند و البته همین را 
از  بنده  متوجه شدم.  دوماه  از  بعد  هم  
روزی که ملک راخریداری کردم تابه امروز 
درباره مشکالتم  با سازمان اب روستای 
بخشداری  فرمانداری  بازرسی  شهری  تا 
وفرمانداران محترم درجریان مکاتبات بنده 

باسازمان اب هستند.
فرماندارمالقات  با  بار که  اخرین  برای   
مردمی داشتم که بابت انشعاب اب مزرعه 
5۸میلیون ازمن مطالبه  کرده سازمان اب 

شهری. نتیجه ای نگرفتم .
اب  انشعاب   امتیاز  مگرپول    : سوال   

روستایی بابت خرید چقدر است ؟
بیماری  از  از سال93تا قبل   : سوال دوم 
کرونا به هرسختی که بود گذشت اما حاال 
که بیماری کروناهست و وزیربهداشت دم 
از شست وشوی مداوم دست ها میزند , 
نگهبان وکارگری که  با خانواده درکارگاه 
زندگی میکنند وقتی اب بهداشتی ندارند 
مبلغ5۸میلیون  امتیازاب  بابت  وبنده 
سازمان اب از من مطالبه میکند  وآب قطع 
بهداشت  باخاک  باید   کارگربنده   , است 

خاکمال  همان  یعنی  ؟)  کند  رعایت  را 
کردن(. 

سوم: بنده که از سال93بعلت مشکالت 
 . است  تعطیل  کارگاهم  مالی  و  کاری 
شترمررغ  تعدادی  داشتم  اگر5۸میلیون 
هم  که  میکردم  خالی  میاوردم  درمزرعه 
خودم و5تا کارگری که داشتم بیکار نباشند. 
شرمنده  دردودل زیاد است اگر بخواهم 
ومشکالت  ساله  چند  این  مشکالت 
رابگویم  تولیدکننده  مخصوص شترمرغ 
زمان  سالها  و  میخواهد  کاغذ  من  صد 

نوشتن .
انداختن  بااین همه سنگ  ایا   : پایان  در 
درکار که یک نمونه ی کوچکش راتعریف 
جهش  تولیدمیشود  جهش  سال  کردم 
داشت؟  پس باید بگویم بری تولید کننده 
چه  نمی شود  هم  تولید  سال خزش  ها 

برسد به جهش تولید !
در پایان ازخداوند متعال ریشه کن شدن 
بیماری کرونا وسالمتی مقام معزم رهبری 
سنگ  و  ومزاحمین  سالمت  ومدافعان 

اندازان ادارات را خواستارم.

علیرضا رئیسی از تعطیلی تهران و ۱50 شهر 
به مدت دو هفته از اول آذر ماه خبر داد. 

تهران – آبرومند : علیرضا رئیسی سخنگوی 
ستاد مبارزه با کرونا در پایان نشست مشترک 
ویدئو کنفرانس قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا 
شبکه  روسای  و  بخشداران  فرمانداران،  با 
های  شهرستان  درمان  و  بهداشت  های 
سراسر کشور، در محل وزارت کشور گفت: 
رئیس جمهور یک جلسه فوق العاده گذاشتند 
تا اطمینان حاصل کنیم که زیر ساخت های 
الزم برای اجرای طرحی که روز شنبه در ستاد  

ملی مصوب شد وجود داشته باشد. 
ارتباط  آماری که در  آخرین  ادامه داد:  وی 
با شهرهای قرمز داریم تعداد ۱۲۴ شهر در 
۱۶0شهر  حدودا  قرمز،  وضعیت  کشور، 
نارنجی و 9۸ شهر هم وضعیت زرد دارند. 
این طرح قطعًا از روز شنبه اجرا خواهد شد و 
قریب به ۲۵ مرکز استان نیز در سطح هشدار 

سه یعنی قرمز قرار گرفته اند.. 
معاون وزیر بهداشت ادامه داد:  تردد درون 
شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح از اول آذرماه 
تشدید  ادامه  در  اقدام  این  و  است  ممنوع 

محدودیت ها در شهرها و مناطق قرمز اعمال 
می شود. 

رئیسی تصریح کرد: همه کالنشهرها جزو 
این ۲۵ شهر هستند. در این وضعیت همه 
مشاغل تعطیل است به جز مشاغل سطح 
یک که تامین کننده مایحتاج مردم است. 
در حوزه اداری هم حداکثر یک سوم کارکنان 

حق حضور دارند. 
سخنگوی ستاد گفت: تردد هایی که ایجاد 
نارنجی  و  قرمز  هشدار  سطح  در  می شود 
است و پالک های بومی حق حضور در دیگر 
شهرها را ندارند و اگر وارد شهر دیگری شوند 

با جریمه سنگینی روبرو خواهند شد.  
وی اضافه کرد: اکثر جرائم توسط دوربین ها 
اعمال می شود. همه مدارس و دانشگاه ها 
غیر حضوری است. مراکز مذهبی و فرهنگی 
هم به مدت دو هفته تعطیل می شوند و نماز 

جماعات و جمعه هم تعطیل خواهد شد. 
رئیسی اظهار کرد: در مناطق قرمز جلسات 
اداری که می خواهد برگزار شود حداکثر ۱۵ 
نفر است و معنی آن این است که جلسه هیات 
دولت هم اگر قرار است برگزار شود بیش از ۱۵ 
نفر نباید برگزار شود و بقیه به صورت آنالین  

حضور داشته باشند و حتی جلسات
مجلس هم قطعا نمی تواند در تهران با بیش 

از۱5   نفر تشکیل شود .  
نیست  تعطیلی  معنای  به  این  افزود:  وی 
بلکه به صورت ویدئو کنفرانس با هم ارتباط 
داشته باشند. در شهر های نارنجی یا سطح 
هشدار دو، حداکثر افراد میتـ وانند ۲0 نفر و 
در شهرهای زرد 30 نفر در جلسات فیزیکی 
ضمانت  برای  هم  جرائمی  یابند.  حضور 
شده  نظر گرفته  در  تصمیات  این  اجرایی 

است.  

رئیسی تاکید کرد: این محدودیت ها به هیچ 
وجه راه حل اصلی نیست و تنها راهی که 
میتواند ما را نجات دهد این است که همه 

پروتکل ها را رعایت کنند. 
 وی تصریح کرد: تعداد مبتالیان کارمندان 
بانکها زیاد است و طبق این دستورالعمل باید 
حداقل تعداد حضور یابند. تجمع در بانک 
ها خیلی خطرناک است و از بانک ها هم 
خواسته ایم  تسهیالتی فراهم کنند که مردم 
راحت تر اقدامات بانکی خود را انجام دهند .

منبع : خبر گزاری برنا

خاطره ای از 1۸ سال اسارت سرلشگر شهید, خلبان حسین لشگری 

شهید مهدی قاضی خانی

مهدی قاضی خانی در ۲۸ مهر ماه ۱366 در روستای »حیدره قاضی 
به شهرستان  وی  خانواده  آمد.  دنیا  به  استان »همدان«  خان« 
آنجا ساکن  و در  استان »تهران« مهاجرت کردند  »قرچک« در 
شدند. او تحصیالت چندانی نداشت و در گاراژ پدرش مشغول به 
کار شد.پس از ورود تکفیریها به سوریه در سال ۲0۱۱ و بی حرمتی 
هایی که به اماکن و زیارتگاه های مقدس شیعیان در سوریه شد، 
شیعیان از سراسر جهان برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( به 
سوریه رفتند. مهدی قاضی خانی با وجود محدودیتی که در اعزام 
بسیجیان بیش از دو فرزند وجود داشت شناسنامه خود را طوری 
کپی کرد تا نام فرزند سومش مشخص نباشد و به عنوان مدافع حرم 
در سال ۱394 به سوریه اعزام شد.او در اولین اعزام خود به سوریه 
و عنوان بسیجی، بعد از گذشت ۲۱ روز در مبارزه با تروریستهای 
تکفیری در ۱6 آذر ماه ۱394 در ۲۸ سالگی به شهادت رسید. مهدی 

قاضی خانی هفتمین شهید مدافع حرم شهرستان »قرچک« است
گردآوری: توحید عظیمی

محمود کلهری شهردار منطقه 5 تهران : 

این پرونده مربوط به دوره قبل 
مدیریت شهری است

جزئیات بیشتر از تضییع ۱۵00 میلیاردی در شهرداری منطقه 
۵ تهران

تهران – آبرومند : پس از صحبت های بازرسی کل استان تهران 
درباره این موضوع ، کلهری شهردار منطقه ۵ تهران در گفتگو با 
بخش خبری ۱۸:30 شبکه تهران  گفت: این پرونده به این دوره 
دوره مدیریت  به  مربوط  بلکه  نداشته  ارتباطی  مدیریت شهری 

شهری قبل است.
ما هیچ مالحظه ای در بازگرداندن حقوق بیت المال نخواهیم 
در  شهرداری  را  اختیارات  از  توجهی  قابل  بخش  البته  داشت 
بازگرداندن اموال ندارد و به شدت نیازمند کمک همکاران در 

سازمان بازرسی و قوه قضائیه هستیم. 
چنین  گیری  شکل  مانع  الزم  اقدامات  با  است  این  ما  تالش 

فسادهایی شویم.

یاران جاوید

خرب ویژه

گفت و گوی اختصاصی  با مهندس رضا صفری عضو شورای اسالمی شهرپاکدشت

شتر مرغ , شتر هست یا مرغ
بار می برد یا تخم می گذارد!

علیرضا رئیسی  سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا خبر داد: 

تهران و150 شهر  و کالن شهر به مدت دو هفته تعطیل شد 

شهردار منتخب شورای اسالمی جلیل آباد                          
را وادار به کناره گیری کردند



3

تشخیص راه از چاه را ای »من« نمی دانی 
یعنی که فرق سایه با دشمن نمی دانی
 در ابتدای جاده ی تردید می مانی 
وقتی دلیل ماندن و رفتن نمی دانی

من آهنی سردم تو اما پتک می کوبی 
انگار فرق آدم و آهن نمی دانی

آری جهان یک سر نمی ارزد به غم اما 
چیزی تو از »با غم به سر بردن« نمی دانی

دلگیرم از بیگانه بودن بین این مردم 
این روزها حال مرا اصال نمی دانی

سید مهدی میرآقایی

چگونه یک گوشی
 مناسب بخریم؟

جنبه های  سایر  که  پیشرفت هایی  با 
هوشمند  گوشی های  افزاری  سخت 
داشته اند، طبیعی است که مصرف انرژی 
همچون  عواملی  یابد.  افزایش  دستگاه 
تصویر  وضوح  بزرگ،  نمایش  صفحه 
پردازشی  قدرت  نمایش،  صفحه  بیشتر 
هستند که  مسائلی  همگی   … و  بیشتر 
خواهند  بیشتر  انرژی  مصرف  نیازمند 
هوشمند  گوشی های  در  انرژی  این  بود. 
تأمین  آن  شارژ  قابل  باتری  توسط 

از موارد دیده شده که کیفیت شارژدهی  می شود. در بسیاری 
و  نبوده  توجه  جالب  وجه  هیچ  به  گوشی های هوشمند  باتری 
حتی آزاردهنده است. به عنوان مثال تصور کنید که گوشی شما 
هر روز ۲ الی 3 بار نیاز به اتصال به شارژر دارد. مطمئنا این امر 

می تواند آزاردهنده باشد.
انتخاب یک گوشی هوشمند به توان و  از  سعی کنید که پیش 
ظرفیت باتری آن توجه کنید و این توان را با سایر عوامل موثر 
باشید  داشته  دقت  کنید.  مقایسه  دستگاه  انرژی  مصرف  در 
برای سنجش  باتری گوشی ها معیار دقیقی  که ظرفیت عددی 
کیفیت عملکرد آن ها محسوب نمی شود. توصیه می کنیم که به 
منظور کسب اطالعات بیشتر در رابطه با کیفیت عملکرد باتری 
مراجعه  مرتبط  بنچمارک های  به  حتما  هوشمند  گوشی های 

کنید.

علی رضا مهدی زاده
ادبیات  و  زبان  ارشد  کارشناس 
آزاد اسالمی واحد  فارسی دانشگاه 

ورامین - پیشوا
تولد: ۲۶ خرداد ۱3۵۲

خبری  و  مطبوعاتی  فعالیت های 
)۱3۷۱ تا کنون(:

سردبیر مجلۀ تخصصی »فوتبال« 
به مدت یک سال)۷۶-۷۵(

»ندای  هفته  نامه های  سردبیر 
به  امروز«  »نسل  و  والیت« 
)نماینده  نوش آبادی  مدیرمسئولی 

مجلس ششم و هفتم و یازدهم، سفیر سابق ایران در عمان و 
ارشاد  وزارت  استان های  و  پارلمانی  و معاون حقوقی،  سخنگو 

دولت یازدهم( در هشت سال
نویسنده و خبرنگار مجلۀ »خانواده« )۷۲-۷۱(

تا   ۷3 سال  از   ( زندگی«  »روزهای  مجلۀ  خبرنگار  و  نویسنده 
پایان سال 9۵(

و  فرهنگی  اجتماعی،  ورزشی،  سرویس های  خبرنگار  و  دبیر 
ایران«،  »ندای  »البرز«،  سراسری  هفته نامه های  حوادث 
»ارزش«، »شاخص«، »سیر و سیاحت«، »فانوس«، »دنیای 

جوانان«، »افتخارات ملی«، »پیام آور« و...
خبرنگار سرویس حوادث روزنامۀ »آفتاب امروز«

سرپرست شرق و جنوب شرق استان تهران خبرگزاری »مهر« از 
مرداد ۸۸ تا اسفند ۸9 و سرپرست استان تهران همین خبرگزاری 
از اسفند ۸9 تا مرداد 9۱ و سرپرست شرق و جنوب شرق استان 

تهران از مرداد 9۱ تا مرداد ۱39۲
)اولین  »اسرار«  روزنامۀ  تهران  استان  جنوب شرق  سرپرست 

ویژه نامۀ تحلیلی( از سال ۸9 تا 93
)استانهای  نیوز«  »راوی  تحلیلی  خبری  پایگاه  مدیرمسئول 

تهران و البرز(
خبرنگار روزنامۀ »همشهری« شرق استان تهران

خبرنگار روزنامۀ »ایران« در شرق و جنوبشرق استان تهران
اینترنتی  رسانی  اطالع  پایگاه  مدیرمسئول  و  امتیاز  صاحب 

»راوی امروز«
صاحب امتیاز و مدیرمسئول دوهفته نامۀ »اعالمیه«

مدیرمسئول ماهنامۀ »سالم اول«
صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه »نبض امروز«

سردبیر هفته نامه »آگاهی روز«.
فعالیت های صنفی:

عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران )از سال ۷۷ عضو سابق 
  )lfj( مجمع خبرنگاران جهانی

عضو هیئت مؤسس خانۀ مطبوعات استان تهران. 
فعالیت های اجرایی فرهنگی، رسانه ای و اجتماعی:

هنری  فرهنگی  »سازمان   ۱۲ منطقۀ  روابط عمومی  مسئول 
شهرداری تهران«

مسئول ورزش منطقۀ ۱۲ »سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران«

مشاور رسانه ای و امور فرهنگی »بخشداری مرکزی ورامین«
مشاور فرهنگی و رسانه  ای شهرک صنعتی »پایتخت«)علی آباد( 

استان های تهران و سمنان
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارۀ  مطبوعاتی  مشاور 

پیشوا
مشاور امور رسانه ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری

استاد رسانه دانشگاه  علمی-کاربردی
مشاور رسانه  ای شهرداری و شورای شهر جوادآباد

معاون فرهنگی اجتماعی باشگاه والیبال »صالحین ورامین«
رئیس کمیته اطالع رسانی سومین یادوارۀ ملی فرهنگی هنری 

»طلوع خرداد«
مشاور رسانه  ای دکتر نقوی نمایندۀ ورامین، قرچک و پیشوا و 

سخن گوی کمیسیون امنیت  ملی مجلس
زّرین  »یادگار  چندمنظوره  هنری  فرهنگی  مؤسسه  مدیرعامل 

سپهر«)با زمینه رسانه در یکی از موضوعات فعالیت(

شعر

اجتماعی

تاکید فرماندار بر اجرای قاطع و جدی 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در شهرستان 

پاکدشت
پاکدشت-آبرومند: جلسه ستاد مقابله با شیوع کرونا در شهرستان پاکدشت 

به ریاست فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
اعمال  به  اشاره  با  جلسه   این  در  پاکدشت  فرماندار  گزارش  این  پایه  بر 
محدودیت های جدید کرونایی از اول آذر ماه در سراسر کشور گفت: همزمان با ابالغ ستاد ملی مدیریت 
این  بومی،  تردد پالک های غیر  و  تعطیلی مشاغل غیر ضرور  و  اعمال محدودیت ها  بر  کرونا مبنی 

محدودیت ها در شهرستان پاکدشت نیز اجرایی خواهد شد.
تمهیدی با اشاره به اینکه این ویروس جهش یافته شده و سرعت انتقال افزایش پیدا کرده افزود: پنجاه 
درصد همه گیری ها از محافل و دورهمی های خانگی و مسافرت ها بوده و همین رعایت نکردن ها 

باعث ایجاد محدودیت ها در سراسر کشور شده است.
وی با بیان اینکه محدودیت های پیشین ستاد مقابله با کرونا همچنان پابرجاست افزود: با توجه به 
سطح بندی صورت گرفته براساس میزان آلودگی هر منطقه، وضعیت شهرستان پاکدشت نارنجی اعالم 

شده که بر این اساس حوزه فعالیت ها و محدودیت ها مطرح می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین : 
کمک هزینه بیکاری ایام کرونا برای 

اعضای صندوق اعتباری هنر در قزوین
اعالم  با   ، قزوین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  قزوین-آبرومند: 
هزینه  واریز کمک  از  هنر،  اعتباری  صندوق  اعضای  برای  صدور»هنرکارت« 

بیکاری ناشی از شیوع بیماری کرونا از طریق هنرکارت خبر داد.
قزوین محمد حسین اسماعیلی با اعالم این خبر گفت: برای اعضای صندوق هنر در قزوین،«هنر کارت« 
صادر شده و برای ثبت نام کنندگان از سوی بانک عامل افتتاح حساب شده است که کمک هزینه ایام 

بیکاری کرونا به حساب آنها به صورت مرحله ای در حال واریز است.
این پس  از  وی تصریح کرد: هنرکارت، کارت هویتی اعضای صندوق اعتباری هنر محسوب می شود و 
خدمات صندوق در قالب این کارت که عضو شبکه بانکی کشور است به هنرمندان، نویسندگان و روزنامه 

نگاران عضو ارائه می شود.
اسماعیلی با اشاره به مشکالت جامعه فرهنگ و هنر کشور پس از شیوع کرونا گفت: با توجه به محدودیت 
فعالیت های مراکز فرهنگی و هنری، با پیگیری های انجام شده در دولت پرداخت کمک هزینه ایام بیکاری 

ناشی از شیوع ویروس کرونا به اعضای صندوق هنر در قالب هنرکارت محقق شد.

تکنولوژی

با خربنگاران

علی تاجیک

داود  دکتر  استاد گرانقدر  درگذشت  خبر 
تنها  است.  ناگوار  و  تلخ  بسیار  فیرحی 
خانواده، شاگردان و همکاران دانشگاهی 
از درگذشت ایشان تأسف نخواهند خورد؛ 
ایران  در  علوم سیاسی  رشته  اهالی  بلکه 
یکی از بهترین، مبرزترین استاد باسواد و 

اندیشمند خود را از دست داد. 
مرگ و زندگی حقیقت جاری زیست آدم ها 
از  گریز  را  هیچ کس  و  دنیاست  این  در 
مفهوم  زندگی  بر  اصالت  اما  نیست.  آن 
پروژه  در  که  بود  اندیشمندی  زیست 
بر  دادن  قرار  اصل  با  خود  علمی  فکری 
شکل گیری حقوق جدید به دنبال احیای 
حقوق شهروندی از منظر نواندیشی دینی 
زندگی  ارتقای  که  جدیدی  حقوق  بود. 
دکتر  پروژه  اهداف  مادون  در  شهروندی 

واالیی  و  ویژه  جایگاه  از  فیرحی  داود 
برخوردار بود.

علمی  چهره های  از  فیرحی  داود  دکتر 
و دانشگاهی جریان نواندیشی دینی و از 
نظریه  پردازان فقه سیاسی جدید در ایران 

محسوب می شد.
فیرحی به دنبال قرائت جدیدی از فقه بود 
که با حقوق جدید همخوانی داشته باشد. 
این قرائت از فقه با تجدد سیاسی همخوان 
که  است  امری  و  می شود  هماهنگ  و 
اکثریت معتقدین به فقه پویا بدان باورند 
در منطقه  الفراغ شرع در اجتهاد فقه شیعه 
بنا به نظر محمدباقر صدر، صاحب نظریه 
منطقه  الفراغ، )که از وجود قلمروی فاقد 
حکم شرعی در دین خبر می دهد(، دین 
به حاکم اسالمی اجازه می دهد تا در برخی 

مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی 
و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و 

قانون وضع کند.
بر همین مبنا، دکتر داود فیرحی تجدد 
اندیشی  فقه   پارادایم  درون  از  را  سیاسی 
نظریه  از  فیرحی  استاد  می کرد.  دنبال 
سیاسی  فقه  در  عمیق  و  جدی   پردازان 
بود که در حوزه مطالعاتی اندیشه سیاسی 
اسالم در ایران از جایگاه علمی دانشگاهی 

قدر و تأثیرگذار برخوردار بود.
بی شک پروژه فکری و سیاسی دکتر فیرحی 
در آینده توسط اساتید و دانشجویان علم 
سیاست می تواند مورد تأمل و بحث قرار 
گیرد، اما آنچه که مایه تأسف است فقدان 
درگذشت ایشان در اوج پختگی فکری و 
علوم   و  دانشکده حقوق  است که  علمی 

بهترین  از  یکی  تهران  دانشگاه  سیاسی 
اساتید و ستون بزرگ گروه علوم  سیاسی 

خود را از دست داد.
ما می آموزد  به همه  فیرحی  استاد  مرگ 
چه  قدر وقت تنگ است و زمان در این 
باور نمی گنجد  اما در  سرای عمر کوتاه. 
خرد؛  کاریست  نه  خواجه  چنین  مرگ 
چراکه اندیشه  ورزی هیچ  وقت نمی میرد و 
استاد فیرحی یکی از اندیشمندان تأثیرگذار 
در جامعه علمی، فرهنگی و سیاسی ایران 

بود.
مرگ وقتی می رسد که فکرش را نمی کنیم. 
شاید انسان ها در روزمرگی های زندگی در 
آن توسن سرکش عمر  و  خواب هستند 
خاطره ها  حوادث،  و  هیجانات  همه  با 
پیروزی ها،  و  شکست ها  تجربه ها،  و 

و  خوبی ها 
آدمی  بدی ها 
خواب  به  را 

برده  فرو  گران 
این  مصداق  و  گفته است 

حضرت علی)ع( می شویم: »الناس نیام 
فاذا ماتوا انتبهوا« )مردم خواب هستند 

و وقتی مردند، بیدار می شوند(.
بزرگان  و  خوبان  از  فیرحی  داود  دکتر 
در  بزرگش  روح  امیدوارم  بود که  روزگار 
آرامش اخروی جاودانه باشد. کسانی که او 
را از نزدیک می شناختند، از دکتر فیرحی 
جز اخالق و معنویت، ادب و بزرگ  منشی 
و کسب علم و دانش هیچ  چیزی مشاهده 
آرامش  مهربانی ها  خداوند  از  نکردند. 

اخروی را برایش مسألت دارم.

یکی از علل عمده مراجعات دانشجویان به 
مراکز مشاوره، رفتارهای پرخاشگرانه آنها 
در روابط بین فردی است. نیز می دانیم 
که هیجان خشم ارتباط نزدیک و بالفصلی 
با پرخاشگری دارد و نتیجه عدم کنترل 
پرخاشگری  خشم،  منطقی  و  درست 
است. نیز از جمله موضوعاتی است  که 
وتوجهات  دودهه گذشته تالش  در طی 
تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب 
تا حدی  وتوجه  این عالقه   . کرده است 
می تواند به دلیل نقشی که هیجانات در 
ایفا  افراد  جاری  زندگی  و  وکار  ارتباطات 
درصد  ده  به  نزدیک   . باشد  کند،  می 
منجر  پرخاشگری  به  خشم  رویدادهای 
آنچه که باعث توجه محققان  می شود. 
به پرخاشگری شده است اثرات نامطلوب 
اثر  چنین  وهم  فردی  بین  رفتار  بر  آن 
روانی  و  درونی  حاالت  بر  آن  ناخوشایند 
همانند  شناختی  محققان   . است  افراد 

آلبرت الیس، آرون بک وجورج کلی اعتقاد 
محصول  پرخاشگرانه  رفتارهای  دارند، 
شناختهای معیوب، باورهای غیر منطقی 
وپردازشهای غلط افراد است. بطور کلی 
بین  باورند که  این  بر  محققان شناختی 
حوادث و هیجاناتی که افراد احساس می 
دارد  وجود  شناختی  فرآیند  نوعی  کنند 
ونوع هیجانی که افراد در موقعیتی تجربه 
می کنند به فرآیندهای شناختی ای که در 
آن موقعیت فعال می شود بستگی دارد. 
در تعامل بین شخص، محیط و حوادث 
از مؤلفه های  و هیجانات پیش رو یکی 
یکی  است.  پذیری  مسئولیت  تاثیرگذار، 
به حوزه کنترل فردی  از مسائل مربوط 
که در روحیه و عملکرد افراد نقش تعیین 
کننده ای دارد، یادگیری اصول مسئولیت 
پذیری و عملکرد مسئوالنه است. که این 
مدرسه  در  و  شروع  خانواده  از  عملکرد 
رشد می یابد. مسئولیت پذیر بودن باعث 

مسائل  و  صحیح تر کارها  و  بهتر  انجام 
می شود. اشخاص مسئولیت پذیر به علت 
جلب  و  اعتمادترند  قابل  بودن  پاسخگو 
مهم  زمینه های  از  یکی  دیگران  اعتماد 
زندگی  شدن  آرام تر  و  بهتر  و  پیشرفت 
قبول  با  همراه  مسئولیت پذیری  است. 
مسئولیت های بزرگ تر )به شرطی که فرد 
شرایط الزم و کافی امور مربوطه را داشته 
روند  تسریع  برای  مهم  عاملی  باشد( 
است.  اجتماعی  و  فردی  پیشرفت های 
احساس ارزشمند بودن و عزت نفس نیز 
افزايش  از نتایج دیگر آن است. در روند 
در  آن  تقويت  يا  خود  پذيری  مسئوليت 
ديگران، باثبات بودن و متعهد بودن دو 
در  قدر  هر  است.  اساسی  و  مهم  شرط 
انجام کار جدی تر باشيم و پايداری را در 
خود تقويت کنيم، احتمال دستيابی به 
اهداف مان بيشتر می شود. انسان مسئول 
عنوان  به  خویش  اثربخش  عملکرد  با 

امکان  او  در  که  است  تر  کارآمد  فردی 
اقدام به رفتارهای منفی کاهش می یابد 
بین  رابطه  بررسی  با هدف  پژوهش  این 
باورهای فراشناختی و مسئولیت پذیری با 
پرخاشگری در دانشجویان انجام پذیرفت. 
های  پژوهش  نوع  از  حاضر  مطالعه 
توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه 
دانشجویان   تمام  پژوهش  این  آماری 
دانشگاه آزاد اسالمی  واحد رشت که در 
سال تحصیلی 93- 94 در این دانشگاه 
باشد.  می  بودند؛  تحصیل  به  مشغول 
پنج  مولفه¬های  که  داد  نشان  نتایج 
گانه فراشناختی در جوانان ضد اجتماعی 
مختل است و آموزش این مولفه¬ها باعث 
اصالح این مولفه ها در این گروه ها می 
شود و مداخالت فراشناختی در کاهش 
موثر  افراد  این  اجتماعی  ضد  رفتارهای 
است. مسئولیت پذیری به معنی متعلق 
برخورد  و  خودمان  به  ها  انتخاب  بودن 

با  صادقانه 
است.  آزادی 
لیت  مسئو

ی  یر پذ
مالحظه  کردن شامل 

بابت  آنان  نکردن  سرزنش  و  دیگران 
مشکالت شخصی نیز می باشد. بنابراین 
با توجه به اهمیت و ضرورت مسئولیت 
پذیری می توان گفت هر  قدر این متغیر 
در افراد قوی-تر باشد پرخاشگری کاهش 
می یابد. .همچنین  این تحقیق نشان داد 
که ترکیب کنترل خوش خیم و نشخوار 
خشم،  خصومت،  احتمال  پایین  ذهنی 
غیر  پرخاشگری  کالمی،  پرخاشگری 
مستقیم و پرخاشگری جسمی را باال می 
برد. پس می توان نتیجه گرفت که سبک 
کنترل  جمله  از  هیجانی  کنترل  های 
تواند  می  ذهنی  نشخوار  و  خیم  خوش 

خشم و پرخاشگری افراد را کاهش دهد.

بنظر میرسد تقریبا کار انتخابات  در ایاالت 
متحده امریکا به آخر رسیده باشد و نامزد 
کسب  با   » بایدن  »جو  دموکرات  حزب 
الکترال رئیس جمهور  از ۲۷0 رای  بیش 
امریکا خواهد بود، هر چند جرزنی سیاسی 
و اعتراض دونالد ترامپ قطعا راه به جایی 
نخواهد برد و همه میدانیم برنده انتخابات 
جو بایدن رااز پایه گذاران توافق هسته ای  
با ایران معروف به» برجام« مینامند، وبه 
لحاظ اعالم وعده های انتخاباتی مخالف 
جنگ یمن و فروش سالح به عربستان و 

سخت گیری بر بن سلمان ولیعهد سعودی 
خواهدبود،وعده بازگشتبه برجام میده دو 
برگشتن بههژمونی و نظم نوین بین الملل،

و میبایست سیاستگذاران روابط دیپلماتیک 
در  پیشرو  تغییرات  برای  کشورما  در 
تحوالت بوجود آمده برنامه ای مدون و به 
دوراز هیجانات سیاسی و احساسی طراحی 

کرده تامنافع
تندرویهای  گردد،البته  تامین  کشورمان 
جناحی و فشار جریانات سیاسی بر دستگاه 
اتخاذ  بجهت  معادله،  این  در  دیپلماسی 

قطعا  انفعالی  یا   و  احساسی  تصمیمات 
مخالف با عقالنیت  و خط مشی  »عزت 
خوب  و  بـود  خواهد  مصلحت«  حکمت 
میدانیم کشوربا مشکالت عدیده اقتصادی 
اقالم پزشکی   و مالی و حتی تهیه دارو و 
مشابه آنچه برای تهیه واکسن  انفوالنزاو 
انسولین و...که در اخبار این روزها شاهد 
پول  میلیونهادالر  و  روبروست  بودیم 
کشورمان در کشورهای متحد و دوست و 
همسایه  بلوکه شده و بااپیدمی کرونا هم 
درکشور این معظل فراگیر  دردی شده بر 

اینروزهایمان،  درمان  بی  بعضا  دردهای 
و  مردم  حقوق  به  توجه  ضمن  باید  پس 
کشور از فرصتهایی که پیش روی سیاست

خارجی پدید می آید،بهره برده و ضمن واقع 
بینی و دوری از شعارزدگی در منافع ملی در

حوزه ژئوپولتیک منطقه ای  و حتی بین 
المللی از رفتن ترامپ بعنوان قاتل سردار

شهید سلیمانی استقبال کرده و با عقالنیت 
بسوی باز کردن گره های بعضا کور و قفل 
شده کشور رفت ،هر چند نباید از ظرفیتها 
جهت  نیز  کشور  درون  پتانسیلهای  و 

رفت  برون 
معضالت  از 
ن  ا و ا فر

در  انباشت شده 
مختلف  های  فل حوزه  غا

شرایط  بایداز   بنظرمیرسد  ولی  شویم، 
جدیدو پیش روی سیاست خارجی و منطقه 
ای و  بین المللی نهایت بهره و استفاده را 

برای منافع ملی و کم 
تعداد  پر  مشکالت  شکن  بار کمر  کردن 

مردم بهره برد...

برای کاشت گل، گونه های گیاهی مختلفی را 
پیش رو دارید اما بهتر است آنهایی را در اولویت 
قرار دهید که نسبت به گرما مقاوم هستند و 
دوره گل دهی آنها تا پاییز طول می کشد. در 
این صورت خیالتان راحت است که گل ها تا 
چند ماه مهمان شما هستند. این نمونه ها را 
به شما پیشنهاد می کنیم. فقط هنگام خرید 
دقت کنید و از بین گلدان ها و نشاها، نمونه 
های خوبی را به خانه بیاورید. برگ های رنگ 
پریده و زرد و داشتن ساقه های لخت علفی از 
ضعف گیاه حکایت می کنند. گیاهی که رشد 
بوته ای داشته باشد و تعداد زیادی از غنچه 
های سالم روی آن دیده شود نمونه خوبی 
است. درباره نشاهای کاشته شده در جعبه 
هم باید ببینید کدام یک از جعبه ها نشاهای 
کامال ًفشرده با رشد قوی دارند. وجود برگ 
های خشک و پژمرده در ساقه نشاها  نشان 
می دهد که باید از خریدشان خودداری کنید.

اطلسی
اطلسی گل بسیار پرطرفدار و شناخته شده 
ای است. در حال حاضر گلدان های اطلسی 

در تمام مراکز فروش گل به راحتی پیدا می 
شوند و رنگ های متنوعی از جمله صورتی، 
سرخابی، سفید و... دارند. اطلسی به شدت 
آفتاب دوست و به شته حساس است. این گل 
را با اطمینان انتخاب کنید و مطمئن باشید 
که تا اواسط پاییز می توانید از گل های زیبا و 
معطر آن لذت ببرید. اگر می خواهید تعداد 
به سراغ  بکارید  باغچه  اطلسی در  زیادتری 

نشاهایی بروید که در جعبه کشت شده اند .
جعفری

مقاومت  گرما  به  نسبت  گل جعفری  هم 
خوبی دارد و از نور آفتاب خیلی خوشش می 
آید. رنگ گل جعفری زرد زعفرانی متمایل به 
نارنجی و نگهداری از آن بسیار ساده است. این 
گل تا آخر تابستان و حتی در پاییز هم گل می 

دهد.
شمعدانی

 شمعدانی گل زیبایی است که انواع مختلفی 
دارد و در رنگ های شاد و تند مانند قرمز، 
صورتی، سرخابی و.... دیده می شود. برای 
داشتن خانه ای رنگارنگ، کاشت این گل را 

فراموش نکنید چون یکی از بهترین گل های 
تابستانی است. شمعدانی عاشق آفتاب است. 
پس با خیال راحت آنها را جلوی آفتاب بگذارید 
اما یادتان باشد که شمعدانی ها را به موقع و 
قبل از اینکه خاک سطحی شان خشک شود، 

آب بدهید.
َسلوی

این گیاه سایه پسند است. اگر سلوی را در 
گلدان می کارید، باید آن را زیر سایه قرار دهید. 
اگر هم می خواهید سلوی را به باغچه منتقل 
کنید باید جایی زیر درختان بلند و برگ دار را 
برای کاشت آن در نظر بگیرید. سلوی رنگ 
قرمز تندی دارد و در تابستان باید حسابی به 
آن آب بدهید تا تمام این فصل گرم گل داشته 
باشد. گل های این گیاه به قدری زیاد هستند 

که برگ ها به سختی دیده می شوند.
تنباکوی زینتی

 تنباکوی زینتی ،گل های سفید ، صورتی و 
قرمز دارد و گیاه یک ساله ای است. ارتفاع 
بوته هایش به حدود ۷0 سانتی متر می رسد. 
حتی  و  دهد  می  گل  تابستان  طول  تمام 

ممکن است طول دوران گل دهی آن به پاییز 
هم برسد. بهتر است آن را مقابل نور مستقیم 
خورشید قرار دهید اما کمی سایه را هم می 

تواند تحمل کند.
مینا

شرایط  اگر  که  زیباست  و  مقاوم  گلی  مینا 
زندگی مساعدی داشته باشد، تا چند سال گل 
می دهد. اگر به گل های صورتی عالقه مندید 
حتمًا از رنگ این گیاه خوشتان می آید. البته 
زنبورها و پروانه ها هم از طرفداران پروپاقرص 
گل مینا هستند و به دلیل برگ های سبز تیره 
جذب این گیاه می شوند. مینا به شدت آفتاب 

دوست است 
و خاك آن همیشه باید مرطوب باشد. این گیاه 
در اواخر تابستان و پاییز به گل دهی می رسد.

چه بذری و کی بکاریم؟
به جای خرید گل می توانید به کاشت بذرها 
هم فکر کنید. گروهی از بذرها در بسته بندی 
و  موجودند  ها  گلفروشی  در  کاغذی  های 
شکل گل، روی آنها چاپ شده تا ببینید از 
کدام یک خوشتان می آید اما فقط به شکل 

رنگ گل ها  و 
نکنید.  اکتفا 
جدول  به 

کشت  راهنمای 
چاپ  بذر  پشت  ه که  شد

زمان  جدول  این  در  بیندازید.  نگاهی  هم 
کاشت، چگونگی کاشت، نیازهای محیطی، 
مشخصات و نیازهای ویژه گل ها نوشته شده 
است. بنابراین ببینید که کدام یک از این گل 
و می  است  تابستان  زمان کاشت شان  ها 
توانید روی گل دهی آنها تا آخر پاییز حساب 
کنید. اگر بعد از خرید متوجه شدید که زمان 
کشت سپری شده کاشت گیاه را به اسفند 
ماه موکول کنید. برای اینکه کاشت بذرهای 
شما موفقیت آمیزتر باشد بهتر است از پلیت 
های کشت استفاده کنید. این پلیت ها فشرده 
شده هستند. باید آنها را چند دقیقه داخل آب 
بگذارید تا افزایش حجم پیدا کنند و بعد بذر را 
داخل آنها بکارید. هر وقت ریشه ها را دیدید که 
از اطراف خارج شدند آنها را به گلدان منتقل 

کنید.

بنا بر شایعات و گزارشات شبکه مجازی از تحوالت جدید در فرمانداری شهرستان پیشوا خبر می رسد که یکی از این تحوالت شخص فرماندار است , و بنا به این شنیده ها کسی که  در آینده  نزدیک سکان هدایت فرمانداری پیشوا را در دست خواهد گرفت 
یک گزینه بومی است .

یاد: »مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد«

رابطه بین باورهای فراشناختی و مسئولیت پذیری با پرخاشگری در دانشجویان

بایدن  و  بایدها... 

کاشت و نگهداري گلها و گياهان 

احسان تاجیک
نویسنده و مدرس 
دانشگاه

سمیه نجفی آذر
کارشناسی ارشد
 روان شناسی

علیرضافرجیان
حقوقدان 
شاخه جزا و جرم شناسی

فاطمه ذاکری امین 
کارشناس ارشد
 گیاه پزشکی
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نمایش »روی قبرم بنویسید سرباز« به دومین 
جشنواره سراسری »سردار آسمانی« راه یافت 

قرچک – آبرومند : نمایش »روی قبرم بنویسید سرباز« به نویسندگی و کارگردانی میثم 
رمضانی از شهرستان قرچک به بخش رقابتی دومین جشنواره سراسری تئاتر »سردار 

آسمانی« استان کرمان راه یافت. 
شایان ذکر است میثم رمضانی از فعاالن عرصه هنر نمایش شهرستان قرچک است که 

کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی می باشد.
 گفتنی است دومین جشنواره ملی تئاتر »سردار آسمانی« به مناسبت پاسداشت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان و انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس به دبیری امیر حسین شفیعی دی ماه سال 

جاری در استان کرمان برگزار خواهد شد

»احمد فیروزی« خبرنگار ویژه
 نشریه سراسری آبرومند شد

طی حکمی از سوی طاهر میرزاکریمی مدیر مسئول نشریه سراسری آبرومند، احمد  
فیروزی از فعاالن فرهنگی به عنوان خبرنگار ویژه این نشریه  در سراسر کشور معرفی 

شد. 

آشپزی

معرفی اقوام

گردآوری: هانیه تاجیک

محمدرضا تاجیک

زگیل تکثیرخوش خیم پوست در اثر 
ویروس زگیل انسانی )HPV( است

انتقال به وسیله تماس های معمولی به ویژه 
در حمل آسیب دیدگی پوست , مانند ترک 

خوردگی یا سائیدگی رخ می دهد . 
حد اکثر بروز در سنین ۱۲ تا ۱6 سالگی است 
دوره کمون بیماری متغیر است و برای زگیل 

معمولی بین ۱تا6 ماه است .
ضایعات همرنگ پوست یا به رنگ گوشت به 
ضایعات زمخت و مجزا و گنبدی شکل به رنگ 

قهوه ای تا خاکستری در می آیند و اغلب در سطح آنها نقاط سیاه دیده 
می شود .

نقاط سیاه مویرگ هایی هستند که خون در آنها لخته شده است . معموال 
تعداد زگیل ها محدود است ولی گاهی در تعداد زیاد نیز رخ می دهند . 
نواحی شایع دست ها , پوست اطراف ناخن , آرنج ها , زانو ها , وسطوح 

کف دست هستند .
زگیل های فیلی فورم یا نخلی شکل با انشعاباتی انگشتی شکل رشد می 
کنند که دارای رنگ گوشت هستند و قاعده ای باریک یا پهن دارند . این 

ضایعات اغلب در صورت رخ می دهند .
زگیل های مقاوم به درمان در دست , ناحیه اطراف ناخن یا پا  باید حتما 
برای رد سرطان سلول سنگفرشی بیوپسی گردد . چون سرطان سلول 

سنگفرشی مقلد زگیل به خصوص در ناخن می باشد .
سیر بیماری متغیر است و بهبود خود به خودی در طی زمان و با تکمیل 
پاسخ ایمنی سلولی یک قانون محسوب می گردد . در کودکان تقریبا 3/۲ 

زگیل ها در مدت ۲ سال بهبود پیدا می کنند .
در مان مختلفی برای زگیل وجود دارد و هیچکدام از درمان ها بر تمام 
موارد کامال موثر نخواهد بود بویژه در کودکان نباید از روش های دردناک 

استفاده کرد .
درمان شامل محلول آماده اسید سالیسیک که نیاز به نسخه ندارد و روزی 

یکبار به زگیل مالیده می شود .
پارچه آغشته به سرکه را روی سطح زگیل بگذارید و با چسب روی آن را 
بپوشانید و چسب را صبح باز کنید و خارج کنید و این کار را هرشب انجام 

دهید تا زگیل از بین برود .
کرایو تراپی روش دیگری است که توسط پزشک انجام می شود و 

کرم آلوارا روش دیگر است.

مواد الزم برای تهیه ی 
کیک فنجانی بدون فر

•آرد ۸ قاشق غذاخوری  -  روغن مایع 6 قاشق غذاخوری
تخم مرغ ۲ عدد -  شیر  ۱0 قاشق غذاخوری - • 

شکر ۷ قاشق غذاخوری - 
بیکینگ پودر ۱ قاشق چایخوری -  وانیل ۲/۱ قاشق   •

چایخوری
•پودر کاکائو ۲ قاشق غذاخوری سرخالی-) در صورت تمایل

طرز تهیه ی کیک فنجانی بدون فر
قبل از شروع کار فنجانها را انتخاب کنید و حتما دقت کنید که 
از  یکی  بشکنن.  پخت  موقع  که  نباشن  گرما حساس  به  نسبت 
فنجانها را داخل قابلمه بذارین و به اندازه ی نصف قد فنجان داخل 

قابلمه آب بریزید و بذارید تا جوش بیاد. 
شیرو تخم مرغ رو هم از قبل بیرون بذارین تا به دمای محیط 

برسه.
آرد رو به همراه بیکینگ پودر و وانیل سه بار الک کنید. توصیه 
میکنم برای داشتن یه کیک پوک و خوشمزه حتما این کار رو در 

همه ی کیک ها انجام بدین.
 شکر رو هم به مواد خشکتون اضافه کنید .تخم مرغ رو داخل مواد 
بشکونید و با چنگال کامال مخلوط کنید. اگه مرتب هم بزنید کامال 

مواد با هم مخلوط و یه دست میشن.
در این مرحله شیر و روغن رو اضافه کنید و هم بزنین تا مواد یک 

دست بشه.
اگه دوست داشتین که کیک فنجانیتون کاکائویی بشه ۲ قاشق 

غذاخوری کاکائو رو هم داخل مایه کیک الک کنید و هم بزنین.
بعد از جوش آمدن آب، حرارت را کم کرده داخل فنجونارو با روغن 
چرب کنید و به اندازه ی نصف فنجان روی مایه ی کیک بریزین و 

بذارین داخل قابلمه.
حرارت رو کم کم کنید و روی در قابلمه هم دمکنی بذارین تا بخار 

آب داخل فنجونا جمع نشه.
برای پخت این کیک ۲0 دقیقه زمان الزمه که باید در قابلمه بسته 
باشه و روی اون حتما دمکنی باشه و اصال در رو برندارین چون 
پف کیکها می خوابه و بعد از ۲0 دقیقه شعله رو خاموش کنید ۱0 
دقیقه با در بسته بهش استراحت بدین. حاال کیک شما آمادست 
برای زیبایی بیشتر می تونید داخل فنجانها از کاغذ روغنی استفاده 

کنید.
نکته:

می توانید در صورت تمایل این کیک را بدون پودر کاکائو تهیه 
کنید.

بدترین نوع فنجان برای تهیه این کیک، فنجان شیشه ای است.
برای خارج کردن کیک از فنجان کافیه با چاقو دور کیک را جدا 

کنید. به راحتی از ظرف جدا می شود..
** این مقدار مواد برای 5 تا فنجان کاپ کیک کافی است.

در انتها می تونید روی کیک رو با خامه و شکالت و میوه تزئین 
کنید و از خوردنش در کنار خانواده لذت ببرید. نوش جان .

قوم تاجیک های
 مقیم ورامین 

قوم تاجیکها جزء عشایر محسوب نمی شوند تاجیکها از قدیمی 
ترین اقوام ورامین و ایران هستند . 

مشخص نیست تاجیک ها از چه زمانی وارد ورامین شدند اما همه 
تاریخ شناسان اعتقاد دارند تاجیک ها قدیمی ترین ساکنان ورامین 
هستند که در طول تاریخ رشادت های زیادی و نخبگان فرهنگی 

داشتند 
معنای واژه تاجیک  

همان آریایی است یعنی تاجیک و تاجدار هستند . در تعدادی از 
مقاله های بحثی روی این موضوع است که تاجیکان به   اصطالح 

از اقوام  ایرانی اند . 
چنانچه در لغت نامه دهخدا آمده است ، تاجیک به غیر عرب و غیر 

ترک را می گویند و فرهنگ فارسی معین می گوید :  
تاجیک ( تازیک ) و تات رعیت و جیک پسوند تصغیر بوده و 
صاحب فرهنگ نظام می گوید : تاجیک نسل ایرانی و فارس   
زبان می باشند و نتیجه پژوهش اکثر دانشمندان چنین است 
سپس    و  خراسان  قومهای  از  یکی  به  ابتدا  در  تاجیک  واژه 
ادبای  و  علما  تمتم  و  اطالق شد  دنیا  زبانان  فارسی  تمام  به 
مشرق زمین از زمانهای قدیم تا سده نوزده کلمه تاجیک را   

متعلق به همه فارسی زبانان دانسته اند. 
از  تاجیکها  بود   ساسانیان  دوران  از  تاجیک  خلق  تشکیل 
هنگام  اگرچه   . هستند  ورامین  و  ایران  اقوام  ترین  قدیمی 
نام    کدخدا  و  خوانین  توسط  ای  عده  شناسنامه  گرفتن 
خانوادگی اجباری انتخاب کردند. در فرهنگهای فارسی قرین 
به این تعریف بیان شده و اضافه شده که مردم به زبان   تکلم 

می کنند. نام طایفه ای از نژاد آرین هستند. 
در  ها  کلمه  ترین  اصیل  و  زبان  فارسی  ورامین  تاجیکهای 
از کلمات ، اصطالحات    ایسان متداول است و بسیاری  زبان 
کهن  ادب  متون  شبیه  بسیار  و  قدیمی  زبان  در  مرسوم 
همچون تاریخ بیهقی و قابوس نامه را دارند  در زبان ایسان 
از  فارسی  شناسی  زبان  بحث  در  که  است  رایج  هایی  واژه 
اهمیت زیادی برخوردار است که مناسب حضور   است مثال 
تاجیک ایجدان ، تاجیک خاوه ، تاجیک باغخواص ، تاجیک 
محیط ، تاجیک حصار کوچک ، تاجیک درباال، تاجیک   قلعه 
آبادی و تاجیک قلعه سین .در روستاهایی  ، تاجیک حبیب 
که درصدی تاجیک هستند و قدیمی ترین روستای ورامین  

آباد  ، شوش  طارند   ، خاوه   ، ایجدان  از  عبارتند  هستند که 
 ، ارمبویه     ، وسط  احمدآباد   ، آباد  رستم   ، جوبه   هفت   ،
 ، ، سعدآباد  خواجه  قلعه   ، بلند  قلعه   ، آباد  معین  آبباریک، 
حصار حسن بیگ ، حصارک ، حصارباال ، دهوین ، داوودآباد، 
نواحی  کل  در  تاجیکها   . باشند  می  آباد  مهدی    ، ور  زواره 
اختیاری  چه  و  اجباری  چه  تاجیکها   ، اند  پراکنده  ورامین 
هرجا که رفتند نام  ورامین را محل اقامت خود گذاشته اند 
 ، نشان  ماه  ورامینه   ، جیرفت  تل   ، شهریار  ورامینک  مثال 
اقوام  اینکه در منطقه ورامین  به  با توجه    ، ورامینیه تهران 
مختلف زندگی می کنند ولی همه به لهجه ورامین تکلم می 
کنند ، ضمن اینکه کلیه   اقوام ساکن ورامین و روستاهای 
تابعه به زبان ورامینی که همانا تاجیکی هست تکلم می کنند 
و مذهب شیعه و به موازین شرعی متعصب اند و مراسم کهن 

مثل چهارشنبه سوری  
، دستمال اندازی ، شب چله و عید نوروز دارند.الزم  به ذکر 
است در مکانهایی که ۷0 تا %9۵ تاجیکها ساکن هستند آثار  

باستانی تاریخی بیشتر حفظ شده است.

کتاب برفراز ابرها

امیر  تصاویر  و  خاطرات  زندگینامه،  شامل  ابرها  برفراز  کتاب 
سرلشکر خلبان شهید علیرضا فتوحی شعار ، به کوشش محمدرضا 
تاجیک و محسن شیرمحمد در ۱۲۸ صفحه مصور و رنگی توسط 
انتشارات فراگفت با قیمت 300 هزار ریال در تیرماه سال جاری 

منتشر گردیده است.
شهید فتوحی شعار در سال ۱33۶ در روستای خاوه ورامین به دنیا 
آمد و پس از طی دوران تحصیل در روستای خاوه و شهر ورامین، 
وارد نیروی هوایی ارتش شد و دوره های پرواز را در کشور آمریکا 
از کشور  دفاع  به  مقدس  دفاع  با شروع  آمد.  ایران  به  و  گذراند 
پرداخت و در ۲۸ تیرماه سال ۶۶ هواپیمایش در یک نبرد نابرابر 
هوایی با دو فانتوم عراقی، برفراز خلیج فارس مورد اصابت قرار 
گرفت و آسمانی شد و پیکر مطهرش در گلستان شهدای سید فتح 

ا... ورامین آرام گرفت.

دمنوش آلبالو )طبیعت سرد و خشک (
خواص : کاهش دهنده فشار خون و کلسترول ,موثر در برطرف 
نمودن حالت تهوع ,مسکن , مقوی ,تب بر ,ضد : خارش های 

پوستی , صفرا ,اسهال وسنگ کلیه .
افرادی که  آور بسیار عالی است و برای  این دمنوش یک اشتها 
دچار کم اشتهایی هستند ,خصوصا افرادی که دارای غلظت خون 
و کسانی که صورتشان جوش های چرکی دارد , بسیار مفید است .

طرز تهیه : ۱0تا۱50گرم آلبالوی رسیده +سه لیوان آب جوش به 
مدت 30 دقیقه وبا حرارت مالیم دم بکشد .

تذکر : مبتالیان به زخم های گوارشی نباید از آن استفاده کنند.

برگرفته از کتاب دم نوش ها , نوشته محسن رویگر 

دانستنی های پزشکی

معرفی کتاب

اجتامعی

نوشیدنی ها

 ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

صاحب امتياز و مدیر مسئول : طاهر ميرزاکریمی
سردبير: پژمان منصوری

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

ميدان پليس ، نرسيده به شهرداری منطقه یک 
روبروی سه راه بيهقی ساختمان 110 

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پيامکی : 30008536257001

Abroumand98@gmail.com
سازمان آگهی ها : 021-36257004

سازمان شهرستان ها : 021-36257005
تلفن روابط عمومی : 09220860258

 ليتوگرافی و چاپ : چاپ ریحان
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 باید از ترامپ شکست خورده در انتخابات 
ریاست جمهوری ترسید

و  تحریم ها  اعمال  با  گذشته  سال   ۲ در  او 
تشدید فشارهای حداکثری، ضربات مهلکی 

به اقتصاد ایران زد
ترامپ وعده داده بود در صورت پیروزی در 
هفته  همان  در  می کند که  کاری  انتخابات 
وی  به  ایرانیان  پیروزی اش،  از  بعد  اول 
زنگ بزنند و به اصطالح به پای میز مذاکره 

بیایند.
قرائن  و  شواهد  آخرین  طبق  اکنون  اما 
بایدن ۷۸  ترامپ تک دوره ای شده است و 
ساله به عنوان خلف وی از ژانویه ۲0۲۱ به 

کاخ سفید می رود.
ولی از امروز تا ۲0 ژانویه که مراسم تحلیف 
رییس جمهور جدید آمریکا برگزار می شود، 
ایاالت  جمهور  رییس  همچنان  ترامپ 
ماه  دو  این  در  بود.  خواهد  آمریکا  متحده 

از  نباید  باقی مانده است، هرگز  اندی که  و 
سوپرایز ترامپ غافل بود.

جمهوری  علیه  ترامپ  سوی  از  اقدام  دو 
اسالمی ایران محتمل است:

اقدام اول: ایجاد تحریم های جدید مدت دار 
است که حتی بایدن هم در طول ۲ سال اول 
ریاست جمهوری نمی تواند آنها را لغو نماید.

اقدام دوم: راه اندازی جنگی تمام عیار علیه 
ایران..

دانست.  ذهن  از  دور  نباید  را  احتمال  این 
مسئوالن عالیرتبه کشور باید مراقب جنگ 
ریاست  روزهای  آخرین  در  ترامپ  افروزی 

جمهوری وی باشند..
درگیری نظامی ایران - آمریکا تنها ضررش 
گرفتار  بلکه  بود؛  نخواهد  ایران  متوجه 
با  نظامی  جنگ  به  بایدن  دولت  نمودن 
ایران، با توجه به مشکالت اقتصادی آمریکا 
و شرایط کرونایی این کشور، می تواند باتالق 

برای  را  جهنمی 
دموکراتها و رییس 
کهنسال  جمهور 

سالهای  در  آنها 
پیش رو ایجاد نماید..

قطعا درگیر شدن آمریکا در عملیات نظامی 
خاورمیانه می تواند تا ۴ سال دیگر دست و 
پوست گردو  در  را  آمریکا  پای دولت جدید 

بگذارد.
هرگز نباید تصور کرد که با شکست ترامپ 
مخاطرات  همه  نوامبر،  سوم  انتخابات  در 
ناشی از عداوت او، برای مردم ایران به اتمام 

رسیده است.
ساز  سرنوشت  و  پرخطر  روزهای  این  بلکه 
جدی  باید  را  سفید  کاخ  در  ترامپ  حضور 
بگیریم، و با تدبیر آن را طی کنیم تا گرفتار 
زیرا  نیرنگ های غیر مترقبه ترامپ نشویم. 

ترامپ اکنون خطرناک تر از همیشه است.

موضوعی که قرار است در این جا ما به آن بپردازیم 
اخالق هنری است و برای بیان بهتر آن باید ابتدا 
هنر و ویژگی های آن و سپس اخالق را تعریف کنیم. 
ساده ترین تعریفی که میتوان از هنر بیان کرد هنر 
یعنی بیان احساسات یک هنرمند با زبانی خاص ، در 
حقیقت هنر تراوش یکی زیبایی از عمق روح انسان 
است و و وسیله ای است که با آن می توانیم به درک 
عمیقی از الیه های زیرین روح یک انسان پی ببریم 
و در حقیقت شیوه و روشی ست برای فهماندن و 
درک احساس هنرمند به مخاطب خود و این ساده 
ترین تعریفی بود که میشد از هنر در اینجا بیان کرد. 
تعریفی که میشود برای اخالق بیان کرد موضوع 
چهارچوب  یک  در  رفتاری  مشخص  ویژگی های 
این  مشخصًا  که  است  خاص  رفتاری  محدوده  و 
ارزشهای  و  اخالقی  فضایل  از  برگرفته  چهارچوب 
اجتماعی است آیا می توان این گونه هم تعریف کرد 
اخالق مجموعه ای از قوانین و قواعد رفتاری است 
که خروج از آن انسان را به انحطاط روحی و تباهی 

خواهد کشاند. 
خیلی جالب است بدانیم که کنار هم قرار دادن هنر 
نیاز به تسلط  و اخالق کاری است بسیار پیچیده 
کامل بر این موضوع دارد چراکه هنر هیچگونه مرز 
اینکه  دلیل  به  بپذیر  تواند  می  ایران  و محدودیت 
خالقیت یکی از مهم ترین ارکان های موثر در رشد 

و تعالی هنر می باشد و خالقیت یعنی شکستن تمام 
محدودیت های قبلی و پا نهادن به دنیای جدید و 
این خود مبین بی نهایت بودن و نامحدود بودن 
هنر می باشد در صورتی که تعریف اخالق با عبارت 
چارچوب  یک  یعنی  شود  می  شروع  چهارچوب 
مشخص رفتاری از فضایل اخالقی و رهایی از رذایل 
اخالقی را از یک چهارچوب خاص ثبت می کنیم یعنی 
خروج از آن به هم ریختن قواعد اصلی آن می باشد 
این یعنی پذیرفتن یک محدودیت پس در  و خود 
حقیقت اخالق چارچوب محدودی است که خروج 
از آن قطعًا ما را به همان انحطاطی که از آن صحبت 

کردیم نزدیک میکند. 
حاال سعی می کنیم که در اینجا به ۴ دیدگاه متفاوت 

درباره هنر و اخالق بپردازیم: 
دیدگاه اول به اعتقاد مطلق بر بی انتهایی و نامحدود 
بودن هنر دارد بیان می کند که هیچ غالب و چارچوبی 
نباید هنر را در سیطره خود نگه دارد از جمله مکاتبی 
که چنین نگاهی را پذیرفته است مکتب دادائیسم 
می باشد یعنی مکتب هیچ گرایی و پوچ گرایی این 
مکتب اعتقاد دارد که مخاطب حق دارد هنر این 
سبک را هرچه که هست چه مثبت انگارانه و چه 
منفی انگارانه بپذیرد و یا نپذیرد و می گوید که هنر 
نباید نزد هنرمند محدود به پذیرش یک فرم خاص 
شود و می گوید که هنر مقدم بر هر چیز است و نباید 

آن را محدود کرد. 
نقطه  دوم  دیدگاه 
اول  دیدگاه  مقابل 

معتقد  باشد  می 
باید  هنر  که  ر است  د

و  آن  از  خروج  و  قرار گیرد  اخالقی  چارچوب  یک 
حرکت به سمت یک لذت مغز و یا یک هدف مالی 
و یا غیر اخالقی چیزی جز فالکت و تباهی در بر 
نخواهد داشت و معتقد است که هنر فقط باید در 
راه رشد تعالی و معنویت و ارزشهای اخالقی حرکت 
کند هنری که از این چارچوب خارج شود را هنر غیر 

اخالقی می داند. 
پذیرد  را می  تر  و متعادل  نرم  نگاهی  دیدگاه سوم 
در دو دیدگاه قبلی ۲ قطب مخالف را بیان کردیم 
قواعد  پذیرش  یعنی  روی  میانه  و  تعادل  اینجا  در 
عدم  و  شئونات  حفظ  با  همراه  اخالقی  قوانین  و 
محدود کردن هنر در قالب این قوانین ممکن است 
در صورت نیاز آی را از این چارچوب ها خارج کند. 

در  قطعًا  است  صنعتی  هنر  دیدگاه  چهارم  دیدگاه 
این دیدگاه هنر وسیله ای است برای کسب ثروت و 
جمع آوری پول از این نامحدود بودن هنر چیزی جز 
ابتذال و بی بند و باری دستاوردی نخواهد داشت 

نگاه مطلق بازارهای اقتصادی دنیای هنر 
ادامه دارد ..... 

میرزاکریمی مدیر مسئول و منصوری  سردبیر 
علیرضا  همراه  به  آبرومند  سراسری  نشریه 
ساعد مدیرعامل ودکتر قریشی  مسئول فنی 
درمانگاه دارالشفاء قرچک  و مهندس جعفری 
بهروز  اسالمشهرو  فرماندار  سیاسی  معاون 
و  فرهنگ  اداره  مالی  اداری  معاون  مشتاق 
از  ارشاد اسالمی شهر تهران و دکتر اسدی 
و   حسابرسی  و  مالی  برجسته  کارشناسان 
استاد دانشگاه با دکتر محمود کلهری شهردار 

منطقه 5 تهران دیدار و گفتگو کردند.
به  اشاره  با  کلهری  محمود  دیدار  این  طی 
ضرورت خدمت رسانی به مردم در جهت حل 
مشکالت جامعه گفت: مسئوالن بایستی در 
راه خدمت به مردم و در راستای آبادانی شهر 
و کشور با تمام توان همت گمارند و در مسیر 

پیشرفت این مرز و بوم تالش کنند.
وی ادامه داد: فرصت خدمت به مردم یک امر 
ارزشمند است که باید قدر آن را دانست و از 
لحظه لحظه دوران مسئولیت برای اعتالی 

کشور بهره برد.

از   5 منطقه  و  تهران  شهر  افزود:  شهردار 
ظرفیت خوبی برخوردار است و بایستی برای 
ریزی  برنامه  ها  زیرساخت  توسعه  و  ارتقاء 
مطلوبی داشته باشیم و در صدد پیشرفت آن 

تالش نماییم.

هدایت کردن انتخابات به سوی یک نامزد خاص 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ارکان  حمایت  مورد 
اسالمی، در دولتی که با شعار انتخابات قانونمند 
امور  در  نکردن  دخالت  و  قانونی  آزادی های  و 
شهروندان بر سر کار آمده است، قصه پرغصه  ای 
است که در سال پایانی عمر آن، دردناک تر نیز 

جلوه می کند.
هجدهمین  نمایندگی  نامزد  رحمانیان  مهدی 
دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت 
نظارت در یادداشتی دالیل انصراف خود از ادامه 

رقابت انتخاباتی را توضیح داد:
در  مسئول  مدیران  نماینده  انتخابات   -۱
بر مطبوعات می بایست در ذات  هیئت نظارت 
خود، تجلی یکی از رویدادهای صنفی و فعالیت 
مجموعه های غیر دولتی و حاکمیتی برای تعیین 
سرنوشت صنف مهم رسانه در کشور باشد. من بر 
اساس پیشنهاد تشکل های صنفی خصوصی حوزه 
رسانه کشور، با برنامه مشخص در راستای تقویت 

راستای  در  و  هیئت  در  موجود  سازوکارهای 
صیانت از حقوق صنفی رسانه ها در بخش های 
مرتبط با اختیارات هیئت نظارت، به رقابت های 
این دوره گام نهادم. این را در بیانیه »گامی برای 
تغییر« به تفصیل شرح داده  ام. اما همانند ادوار 
اخیر، متأسفانه روند نامبارک گذشته در فرایند این 
انتخابات ادامه یافت که حتما نیازمند چاره اندیشی 

عاجل دستگاه های نظارتی کشور است. 
۲- قبال گفته بودم که رقابت واقعی فارغ از هر 
نتیجه ای بسیار شیرین و برای مجموعه صنف، 
امری مبارک است. اما ماجرا آنگاه تأمل برانگیز 
و ناخوشایند می شود که در این انتخابات همان 
به  می زند.  هم  شوت  می زند،  سوت  که  کسی 
رغم تجربه دوره های گذشته به ویژه دوره پیش 
و علم به نابرابر بودن میدان رقابت بعد از تعامل 
و تبادل نظربا مدیران مسئول ارجمند رسانه های 
غیر دولتی و تشکل های محترم صنفی، به این 
نتیجه رسیدیم که باید وارد عرصه انتخابات شده و 

طلسم مادام العمری نماینده مدیران مسئول وفرد 
حمایت شده از سوی ایشان و وزارتخانه متبوعش 
را بشکنیم که متاسفانه به دالیلی که به اختصار 

می آید امکان پذیر نشد. 
3- برخی گزارش ها از فرایند انتخابات موجب 
وزارت  که  هستند  بزرگی  و  مهم  پرسش های 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان مجری و ناظر 

انتخابات باید به آن پاسخ دهد. 
منبع : خبرگزاری ایلنا

قرچک – آبرومند : محسن خرمی شریف شهردار 
قرچک در حاشیه مالقات مردمی، اظهار کرد: جلب 
رضایتمندی شهروندان، ارتباط رو در رو و بدون 
واسطه مردم با مدیر و تکریم ارباب رجوع  از اهداف 
شهرداری  در  مردمی  مالقات  جلسات  برگزاری 

قرچک است.
توسط  مسائل  و  مشکالت  بیان  افزود:  وی 
شهروندان بدون واسطه با شهردار و رسیدگی فوری 
به درخواست های آنان موجبات جلب رضایتمندی 

این عزیزان را فراهم می کند.

شهردار قرچک گفت: مجموعه بزرگ شهرداری 
قرچک تمامی تالش خود را در راستای خدمت 
رسانی ارزنده به شهروندان عزیز به کار خواهد گرفت 
و هر چه در توان داشته باشد جهت رفاه حال آنان 

انجام خواهد داد.
خرمی شریف افزود: شهروندان قرچکی می توانند به 
منظور هماهنگي براي حضور در جلسات مالقات 
با بنده و طرح مسائل و مشکالت خود؛ با شماره 
تلفن های 4- 36۱5۱5۸0 داخلی ۱۸3 واحد روابط 

عمومی تماس حاصل كنند.

ترامپ اکنون خطرناک تر از همیشه است

هنر اخالق و اخالق هنری

حسین علی اعال
 جانباز و رزمنده هشت 
سال دفاع مقدس

جالل امینی 
روانشناس

دیدار مدیر مسئول نشریه آبرومند و مدیرعامل درمانگاه 
دارالشفاء قرچک با شهردار جدید منطقه 5 تهران

مهدی رحمانیان نامزد نمایندگی هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت : 

ناگزیر از انصراف

تداوم خدمت رسانی به شهروندان از طریق مالقات های مردمی


