
عیسی فرهادی ، فرماندار تهران:   

جلسه آموزشی نمایندگان 
فرماندار به صورت مجازی 

صورت می گیرد

اجرای بیش از 20 
طرح فرهنگی هنری 

در سال 1400

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران:

هرگاه تاریخ را ورق می زنیم 
تمدن و بشریت زمانی سعادت 
داشته که پیروان ادیان در کنار 

هم بوده اند

عنایت اله رحیمی استاندار فارس : 

اشتغال جانبی
 در بخش کشاورزی 

افزایش یابد

تاریخچه
 روز معلم

 در ایران  

ایجاد مرکز تفریحی 
و توریستی در پارک 

جنگلی قرچک

صندلی ریاست جمهوری 
به کار می آید یا خیر !!

های  نامزد  نام  ثبت  آخر  روز  در 
 . آمدند   ریاست جمهوری همه 
حزبی و مستقل ها از همه گروه 
های  سلیقه  و  سیاسی   های 
و  ادواری  نمایندگان   , مختلف 
کابینه  وزرای   , مجلس   حال 
دولت های گذشته و حال , اقتصاددان  ها از نمایندگان 
آخرین  در   , مرکزی  بانک  رئیس  و  وزیر  تا  مجلس 

روزثبت نام  دیده می شوند .
روحانی ها و نظامی ها هم در این مدت 5 روز از ثبت 
نام جا نماندند , می توان گفت ؛ قاضی و وکیل هم 

آمدند  .
مهندس و دکتر , پزشک و کارشناس , وکیل و قاضی و 

سردار و امیر و .... آمدند . 
خالصه جنس کار سیاست جور جور است از هر صنف 
که دلت بخواهد در بین این کاندیدا ها وجود دارد  . 
نامزد همیشگی هم آمده باز شانس خودش را امتحان 

کند .
اگر شورای محترم نگهبان در سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری کمی نرمش نشان بدهد و نگاه مثبت داشته 
باشد  بازار دو قطبی و چند قطبی هم داغ می شود 
و شور و شوق انتخابات زیاد می شود و به دوره اول 
ریاست جمهوری برمی گردیم و برای انتخابات شاید 
انقالب دیگری  بشود . از 592 نفر نامزد 40 نفر خانم 
ها و 552 نفر آقایان هستند که بطور کلی ,  شاخص 40 

نفر خانم ها , خانم زهرا شجاعی می باشد .
البته باید منتظر ماند و دید احراز صالحیت  ها چگونه 
و  ترکیب  حضور نامزد های ریاست جمهوری به چه 
صورت  شکل می گیرد  , و  بعد در  خصوص توان کار 
,شجاعت , مدیریت ,  عملکرد گذشته نامزد های در 

صحنه مانده را بررسی و تحلیل کرد.
 ولی در نگاه اول  کلیه  کاندیداها  توی این کشور بودن 
و مسئولیت داشتند و از خود و جایگاه های شغلی , 
اثری  باقی گذاشتند و اینکه در این زمان و صندلی 

ریاست جمهوری به کارشان می آید یا خیر !!
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رسمقاله

به قلم طاهر میرزا کریمی ، مدیر مسئول
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دکترحسن روحانی در دیدار با اصحاب رسانه :

رسانه ها باید واقع گرا باشند و به مردم امید بدهند

4 2

صفحه 8

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت , معدن و تجارت : 

فیروزکوه از لحاظ سرمایه گذاری
 در بخش صنعتی مشکلی ندارد

تهران – آبرومند : شهردار منطقه 5 با بیان اینکه 
در  6ماهه دوم سال گذشته 15493 متر مسیر 
امن و پیوسته دوچرخه در این منطقه ساخته شد 
گفت: ترویج فرهنگ دوچرخه سواری ،کاهش بار 
ترافیکی و کمک به محیط زیست و ارتقای سالمت 
جسمانی و روانی شهروندان شهرداری را به ساخت 

مسیرهای دوچرخه سواری مصمم کرد.
وبیناری  در   5 منطقه  شهردار  کلهری  محمود 
تا  با موضوع »طراحی و پیاده سازی طرح خانه 
از  استفاده  طرح  مورد  در  دوچرخه«  با  مدرسه 
دوچرخه در مدارس گفت: وقتی شهردار تهران در 
آغازین روزهای حضورش در شهرداری روزهای سه 
شنبه را به عنوان »سه شنبه های بدون خودرو« 
مطرح کرد که برخی این حرکت را اقدام نمایشی و 
فانتزی تلقی کردند اما استمرار آن نشان از یک باور 
عمیق و جدی در مورد فرهنگ دوچرخه سواری و 

گسترش آن دارد.
ارزان  ادعا کرد که دوچرخه  افزود: می شود  وی 
ترین و پاک ترین وسیله حمل و نقل عمومی است 
و به همین دلیل به این باور رسیدیم که ضرورت 

دارد تا در مورد گسترش آن اقدام کنیم. 
شهردار منطقه 5  سه اصل را در گسترش و ساخت 
مهم  پایتخت  در  سواری  دوچرخه  مسیرهای 

دانست و  گفت: اصل اول ترویج فرهنگ دوچرخه 
سواری بود . اصل دوم کاهش بار ترافیکی و کمک 
به محیط زیست و اصل سوم هم ارتقای سالمت 

جسمانی و روانی شهروندان. 
شهرداری  در  خود  سابق  تجربه  بیان  با  کلهری 
اقشار  سراغ  به  این منطقه  در  گفت:  منطقه 17 
دانش آموز رفتیم تا این طرح را در مدارس پیاده 
کنیم . با کمک آموزش و پرورش عالوه بر اهدافی 
چون ارتقای سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان 
و تحقق شعار »تهران شهری برای همه« به ایجاد 
آنها،  انگیزه برای نمرات دانش آموزان و تشویق 
ارتقای حس مسئولیت پذیری به واسطه ی استفاده 
از دوچرخه های اشتراکی و ایجاد شادابی و نشاط 
با حرکت دانش آموزان با لباس های متحدالشکل 

کمک شد.
 وی افزود: ما در یک هماهنگی خوب با پلیس 
راهور و آموزش و پرورش این طرح را پیاده کردیم و 
اثربخشی زیادی بین معلمان و دانش آموزان داشت 
اما متاسفانه اپیدمی کرونا برخی از برنامه ها را مختل 
کرد. این حرکت با شتاب خوبی جلو می رود و اگر 
فضا مناسب تر باشد در ادامه نیز می تواند این اتفاق 

رخ دهد.
به ساخت مسیرهای دوچرخه  اشاره  با  کلهری   

سواری در سطح تهران گفت: ساخت مسیر امن و 
پیوسته دوچرخه سواری که خانواده ها اعتماد کنند 

بسیار مهم است. 
 500 حدود  اینکه  بیان  با     5 منطقه  شهردار   
کیلومتر مسیر پیاده رو و دوچرخه در سطح شهر 
تهران طراحی شده تاکید کرد: در 6 ماه دوم سال 
99 در منطقه 15493 متر مسیر امن و پیوسته 
دوچرخه طراحی شد و مطالعه امکانسنجی ساخت 
20 کیلومتر مسیر دوچرخه در منطقه 5 صورت 
گرفته است. امیدوارم با گسترش این مسیرها از 
این وسیله حمل و نقل سالم و پاک بیشتر استفاده 

شود.

با   5 منطقه  شهردار   : آبرومند   – تهران 
اشاره به جمع آوری آب های سطحی میدان 
با  گفت  جناح  محمدعلی  خیابان  و  آزادی 
تدابیر اندیشیده شده از این پس دیگر شاهد 
آزادی  میدان  در  ماندگی  آب  و  آبگرفتگی 

نخواهیم بود.
محمود کلهری شهردار منطقه 5 در جریان 
بازدید از روند پروژه جمع آوری آبهای سطحی 
جناح  محمدعلی  خیابان  و  آزادی  میدان 
گفت: سالهای سال شاهد این بودیم که در 
زمان بارندگی میدان آزادی به خاطر حجم زیاد 
ورودی آب ها درگیر آب ماندگی و آبگرفتگی 
دستور  با  کوتاه  زمان  مدت  دراین  شد.  می 
شهردار محترم تهران، شهرداری برنامه ریزی 
دقیق انجام داد که به شکل اصولی آب های 

سطحی میدان آزادی را جمع آوری کنیم.
وی افزود: در این میان دو بحث مطرح بود. 
برای  تردد  در  مشکالتی  هم  ابگرفتگی  این 
شهروندان ایجاد می کرد و هم خطری بود که 

خود برج را تهدید می کرد. 
کلهری ادامه داد:  امروز شاهد این بودیم که 
جمع  پروسه  و  کشی  کانال  عمرانی  عملیات 

تمام  آزادی  میدان  سطحی  های  آب  آوری 
شده و امسال به بهره برداری می رسد تا دیگر 
ماندگی در  آب  و  آبگرفتگی  شاهد هیچ گونه 

میدان آزادی نباشیم.
شهردار منطقه 5  در پایان به  جمع آوری آب 
ماندگی شهرک اکباتان، بیمه و  آپادانا اشاره 

شاهد  نیز  محله  سه  این  در  افزود:  و  کرد 
با  که  بودیم  ماندگی  آب  و  آبگرفتگی  مشکل 
لوله گذاری و کانال کشی حدود 1600 متر و 
اتصال آن به  کانال بزرگراه آیت الله سعیدی 
به طور کامل مشکل این سه محل در بحث 

آبگرفتگی و آب ماندگی حل می شود.

کلهری با تاکید بر پویش سه شنبه های بدون خودرو؛

طراحي بیش از 15 کیلومتر مسیر دوچرخه در 6 ماهه 
دوم سال 99 در منطقه 5

کلهری  شهردار منطقه 5 تهران :  

ديگر شاهد آبگرفتگي در ميدان آزادي
 نخواهيم بود
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پدر و مادر
هرچی فکر می کردم چی بنویسم ذهنم 
یاری نمی کرد . تا اینکه چشمم افتاد 
روی تاقچه وعکس پدر و مادرم را دیدم 
. دیدم بهترین چیزی که می شود برای 
آن کتابها نوشت روزها و ماهها درباره آن 
صحبت کرد پدر و مادر است . با ازدواج 
هر پسر و دختری یک خانواده تشکیل 
می گردد . سپس فرزندانی از این پیوند 
پای به عرصه حیات وزندگی می گذارند 
. کانون خانواده گرم وگرمتر می شود . بچه ها زیر سایه پدر و 

مادر رشد می کنند قد می کشند .
مدرسه می روند دانشگاه وسرکار ویا در سنین مختلف ازدواج 
کرده و تشکیل خانواده می دهند ویا به شغلهای دیگر روی 
می آورند . کم کم پدر و مادر فراموش می شوند. فرزندان 
هریک به سویی رهسپار شده و سرگرم زندگی روزمره و درگیر 
رسیدن به آمال وآرزو های خود می شوند . هراز چند گاهی یه 
سری هم به پدر و مادر بزنیم چون  پدرها و مادرها در سنین 
باالتر نیاز به توجه و محبت بیش از اندازه دارند . انتظارات 
زیادی دارند تا فرزندان از آنان دستگیری کنند ، دوست دارند 
تا فرزندان به همراه نوه هایش زود زود به خانه آنها رفت و 
آمد کنند . ما بچه ها گاهی فراموش می کنیم که چه بودیم 
و چگونه بزرگ شدیم . چه کسانی سرمایه وعمرشان را پای 
ما ریختند . سرمایه که می گم هم مادی وهم معنوی است 
،به راحتی کنارمی گذاریم ولی نعمت های خود را. کسانی 
راه  وبدرقه  و دعایشان همیشه چاره ساز  نفسشان گرم  که 
فرزندان است . بیاییم چیزی را که یک روز ماتجربه خواهیم 
کرد را چنان درست سنگ بنای آن را پایه ریزی کنیم تا روزی 
دچار وجدان درد ونادیده گرفتن های پدر و مادری نباشیم.

بهروز مشتاق - کارشناس فرهنگی 

میرزاکریمی، رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند:

افزایش خودسرانه قیمت نان در 
شهرستان دماوند غیرقانونی است 

سطح  در  نانوایان  از  تعدادی  گزارشات  پیرو   : آبرومند  دماوند-  
این  کرده اند که  نرخ  افزایش  به  اقدام  دماوند خودسرانه  شهرستان 
مسئله در حال بررسی از سوی دستگاه های نظارتی است و با عامالن 

نیز برخوردهای شدید صورت خواهد گرفت.
سوی  از  کنند،  نان  نرخ  افزایش  به  اقدام  خودسرانه  که  افرادی 

دستگاه های متولی شناسایی و پلمپ می شوند.
شهروندان تخلفات گران فروشی نانوایان را به سامانه 12۴ بازرسی اتاق 

اصناف شهرستان دماوند گزارش دهند.

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت , معدن و تجارت : 

فیروزکوه از لحاظ سرمایه گذاری 
در بخش صنعتی مشکلی ندارد 

از   نقل  به  آبرومند  خبرنگار  گزارش  به   : آبرومند   – فیروزکوه 
حسینی  رزم  علیرضا  شهرستان،  فرمانداری  عمومی  روابط 
اظهار داشت: یک طرح توسعه شهرک صنعتی در فیروزکوه در 
سطح ۴20 هکتار در حال راه اندازی است که باید برای توسعه 

زیرساخت های آن کمک های الزم صورت گیرد.
که  ای  سهمیه  از  شهرک  این  آب  مشکل  افزود:  حسینی  رزم 
لذا  می شود،  تأمین  دارد  وجود  محل  این  به  نزدیک  سد  از 
مشکلی  صنعتی  بخش  در  گذاری  سرمایه  لحاظ  از  فیروزکوه 

ندارد و زیرساخت ها فراهم هستند.
وی بیان داشت: واحدهای صنعتی که به سرعت اجرا کنند و به 
بهره برداری برسانند 30 درصد هم تخفیف در قیمت زمین به 
آنها تعلق خواهد گرفت که بتوانند به موقع واحد صنعتی خود را 

به بهره برداری برسانند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازدید چندین واحد در 
دماوند و هم در فیروزکوه عنوان داشت: این واحدها راکد بودند 
و امروز مورد بازدید قرار گرفتند که چند مورد به دلیل مشکالت 
و  نداشتند  دولت  لحاظ  از  مشکلی  و  بود  تعطیل  خودشان 
بانک  با  داشتند که  بانکی  به تسهیالت  نیاز  مورد هم  چندین 
صنعت، معدن و تجارت تعامالتی صورت گرفت که هفته آینده 
توسط بانک بازدید و پرونده آنها تشکیل می شود که در حوزه 

دام و طیور فعالیت خود را ادامه دهند. 

یادداشت

خرب

خرب  ویژه

عیسی فرهادی ، فرماندار تهران:   

جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار
 به صورت مجازی صورت می گیرد 

تهران – آبرومند : جلسه ستاد انتخابات تهران به ریاست » عیسی فرهادی« معاون استاندار و 
فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهران و با حضور مسئولین کمیته های ستاد انتخابات در سالن 

اجتماعات فرمانداری تهران برگزار شد.. 
 »عیسی فرهادی«فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهران در این جلسه اظهار داشت جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار به صورت 
مجازی صورت می گیرد و برگزاری جلسات آموزشی نمایندگان فرماندار دارای اهمیت است و می بایست در این آموزش به دو 
موضوع :1- زمان شروع برگزاری انتخابات در ساعت مقرر ، 2- نحوه شمارش آراء شعب اخذ رای بر اساس شیوه نامه ابالغی 

مورد تاکید قرار گیرد.
ایشان تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی به عمل آمده با مراکز بهداشت و درمان هیچ گونه نگرانی در برگزاری انتخابات وجود 
ندارد همچنین تیم های مراکز بهداشت و درمان از کلیه شعب اخذ رای بازدید وهمچنین تمام آموزش های الزم از سوی مراکز 
بهداشت و درمان به عوامل اجرایی و نظارتی ارائه داده خواهد شد  و کادر بهداشت و درمان  در روز اخذ رای نیز حضور فعال 
داشته  و دستورالعمل های بهداشتی را در صورت نیاز ارائه خواهند داد و تمامی اقالم   بهداشتی اعم از ماسک و مواد ضد عفونی 

کننده در اختیار عوامل اجرائی و نظارتی شعبات اخذ رای قرار خواهد گرفت.

محسنی بندپی استاندار تهران :

 دستگاه های اداری در ساعات پیک

 از ژنراتور استفاده کنند 
 تهران – آبرومند : استاندار تهران راهکارهای مدیریت مصرف برق در استان تهران را تشریح کرد. 
انوشیروان محسنی بندپی در دومین جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت: سال 1۴00 
با بارش های کم آغاز شد و نسبت به میانگین نیز شاهد کاهش بودیم؛ همچنین در فروردین ماه نیز افزایش دما را داشتیم و از سوی 
دیگر هر ساله واحدهای صنعتی، تجاری و اداری 200 هزار مشترک جدید را به شبکه برق می افزایند از اینرو الزم است مدیریت 

مصرف انرژی محقق شود و باید اقدامات الزم برای هماهنگی  میان دستگاه های مختلف انجام شود.
وی ادامه داد: دستگاه اداری باید ۵0 درصد صرفه جویی مصرف نسبت به سال قبل داشته باشند و برای تحقق این مهم باید از 
همه ظرفیت ها بهره بگیرند؛ همچنین دستگاه های اداری باید در ساعات پیک مصرف برق از ژنراتورها استفاده کنند و مدیریت 

پیک مصرف محقق شود.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مشوق هایی هم برای مصرف در نظر گرفته شده از جمله اینکه برای چاه های 
کشاورزی اگر در ۴ ساعت پیک مصرف از برق استفاده نشود 20 ساعت بعدی برای آنها رایگان محاسبه خواهد شد، همچنین باید 

کاهش برق معابر و بزرگراه ها نیز مدنظر قرار گیرد

مدیر روابط عمومی باید مطلع ترین و به 
چراکه  باشد؛  سازمان  هر  فرد  روزترین 
بر  با تسلط کامل  باید در مقام سخنگو 
افکار  برای  را  شرایط  و  موانع  برنامه ها، 
خالی  حفره های  و  کرده  تبیین  عمومی 
و  خاص  ظرافت های  با  را  خود  سازمان 
حرفه ای پر کرده و تهدید ها را به فرصت 

مبدل سازد.
روابط عمومی ها واسطه هایی بین مردم، 
جریانی  هستند که  نهادها  و  مسئوالن 
می کنند؛  سیاستگذاری  را  همصدا 
روز  بزرگداشت  تکریم  در  که  تداخالتی 
روابط عمومی مشاهده می شود، نشانگر 
عدم هم صدایی مناسب و بیانگر این است 
برای  فراوانی که  که علی رغم تالش های 
جامعه  در  عمومی  روابط  جایگاه  احیای 
و  شایسته  موقعیتی  اما  پذیرفته  صورت 

مطلوب بدان اختصاص نیافته است.
در حوزه روابط عمومی باید دیدگاه های 
به  مبدل  را  گروهی  درون  و  شخصی 
و  کرد  فراگروهی  و  جمعی  های  قابلیت 
همدلی و وحدت را در کنار مسئولیت پذیر 
بودن، اشتیاق و انگیزه داشتن، دارا بودن 
قدرت  داشتن  بردباری،  و  حلم  روحیه 
سازماندهی و احساس مسئولیت، مبتکر 
و خالق بودن، صداقت و شرافت داشتن 
و دارابودن روحیه انتقاد پذیری که همگی 

از ویژگی ها و الزامات یک مدیر موفق در 
حوزه روابط عمومی است در کنار تسلط 
به دانش روز و آنچه می تواند این عرصه 
را تبدیل به تشکیالتی هوشمند و امروزی 
کند در سرلوحه اقدامات و افکار سازمان 

ها جای داد.
البته در کنار این موارد وجود تجهیزات 
کارآمد و منابع انسانی روزآمد و عالم به 
این موضوع، شرایط آرمانی فعل را نه تنها 
تسهیل می کند بلکه به واقعیت نیز می 

رساند.
برای  ارزشمند  فرصتی  عمومی  روابط 
هر دستگاهی است تا بتواند از طریق آن 
خود را معرفی کرده و به مردم بشناساند، 
مدیر روابط عمومی باید مطلع ترین و به 
روزترین فرد هر سازمان باشد؛ چراکه باید 
در مقام سخنگو با تسلط کامل بر برنامه 
ها، موانع و شرایط را برای افکار عمومی 
تبیین کرده و حفره های خالی سازمان 
خود را با ظرافت های خاص و حرفه ای پر 
کرده و تهدیدها را به فرصت مبدل سازد.

بالندگی هر سازمان و دستگاهی نیازمند 
های  آوری  فن  از  آگاه  مدیرانی  داشتن 
نوین و حیاتی و مسلط به فنون روز دنیای 
رسانه ها است که بتواند تصویری مبتنی 
بر واقعیت از سازمان به افکار عمومی ارائه 
ببرد  را به گونه ای پیش  دهد و شرایط 

احصاء  را  ها  آن  که  مجموعه  نواقص  تا 
را به منظور مرتفع کردن به دیگر  کرده 
برای حل آن ها  مدیران گوشزد کرده و 
چاره اندیشی کرده و تالشی مضاعف کند.

انگیزه، دانش و برنامه سه محور حیاتی 
روابط  عرصه  فعال  عنصر  که  هستند 
عمومی باید آن ها را داشته باشد تا بتواند، 
توفیق را به دست آورد؛ اشتیاق به فعالیت 
در این فضا با به همراه داشتن برنامه و 
ایده می تواند رونقی فاخر برای هر ارگان و 

سازمانی به ارمغان آورد.
افراد  شود  می  دیده  موارد  از  بعضی  در 
انگیزه و دانش به سمت روابط  را بدون 
عمومی می گمارند و پس از مدتی از وی 
انتظار معجزه دارند و متاسفانه خروجی 
افراد  این  عملکرد  در  کاربردی  و  الزم 
مشاهده نمی شود که این چرایی را باید در 
انتخاب غیر مسئوالنه و البته هدفمند این 
مدیران جستجو کرد؛ متاسفانه فرمایشی 
شدن از آفات بزرگ روابط عمومی است 
که باید تالش کرد مجموعه ای به این آفت 
بزرگ مبتال نشود و در صورت ابتال باید 
اهتمام ورزید تا مجموعه روابط عمومی 
به مسیر صحیح خود بازگردد که در این 
فضا انتخاب مدیر روابط عمومی فارغ از 
تعلقات نسبی، سببی و فرمایشی بسیار 
کارگشا است و مدیر علمی و کارآزموده به 

این جریانات دچار نخواهد شد.
روابط  مدیر  یک  کارکردهای  شناخت 
عمومی توسط خود وی اصلی انکار ناپذیر 
است و مسلح شدن به سالح دانش این 
عرصه می تواند عامل توفیق وی در این 
روابط  کارکرد  باشد.  پرمخاطره  حوزه 
عمومی را می توان در سه عرصه اطالع 
رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی یافت که 
مدیر روابط عمومی اوال باید اطالع یابی 
تبلیغ  ثانیا  کند،  رسانی  اطالع  و  کرده 
کند و ثالثا فرهنگ سازی کرده و جریان 
فرهنگی حاکم را به نفع خود متمایل کند، 
در این صورت است که موفقیت در چنین 
می  آن  ارکان  همه  نصیب  ای  مجموعه 

شود.
مدلشان  و  نوع  از  خارج  باید  ها  رسانه 
و  سویه  دو  ارتباطی  عمومی  روابط  با 
تنگاتنگ داشته باشند و تبلیغات نیز با 
های  و ظرفیت  لعاب خود  و  رنگ  همه 
آشکار و نهانش به روابط عمومی کمک 

کرده تا رونق مجموعه هویدا شود.
که  معاصر  جهان  و  فعلی  شرایط  در 
رسانه ها و فضاهای مجازی عرصه را بر 
اند می طلبد  دیگر رسانه ها تنگ کرده 
به  را  فضا  این  عمومی  روابط  متولی 
خوبی شناخته و بداند که چگونه در آن 
روابط  که  اینجاست  بپردازد،  فعالیت  به 

عمومی هوشمند 
و دیجیتال بیشتر 
نمایان  را  خود 
ساخته و اثرگذاری 

اش مشخص می شود و باید همه فعاالن 
در این حوزه با باالبردن سواد رسانه ای 
خود در باب فضای مجازی اختیار را از آن 
رسانه سلب کرده و در خدمت خود گیرند؛ 
در زمان حاکم به عنوان مثال همه گیری 
ویروس کرونا که باعث تعطیلی بسیاری 
از صنوف و فعالیت ها شده و در عوض 
بسیار  رونقی  مجازی  های  فعالیت  آن، 
گرفته اند قدر و اهمیت این موضوع بسیار 
آشکارتر شده و حضور ذینفعانه در فضای 
مجازی مستلزم داشتن سواد ارتباطی و 
رسانه ای قوی و هدفمند است که بداند 
به چه شکل و طریقی به نفع سازمان از آن 

فضا بهره گیرد.
مسئولیت اجتماعی حوزه مهمی است که 
تولیت آن با روابط عمومی است و در هر 
سازمان و نهادی این بار سنگین بر دوش 
مجموعه  میان  هماهنگی  که  است  آن 
های پیرامونی و شرکای اجتماعی سازمان 
مشی  خط  با  عمومی  روابط  حوزه  را 
با رعایت نقشه  و  دستگاه منطبق کرده 
راه و چشم انداز در مسیر ترقی مجموعه 

هدایت می کند.

ان ال پی اساسا درباره  تغییر طرز فکرتان 
تکنولوژی  در   . است  فکر کردن  درباره  
عصبی  از کلمه   منظور   ، کالمی  عصبی 
مغز  از  مناطقی  و  انسان  دستگاه عصبی 
است که به حواس پنج گانه مربوط هستند 
. منظور از کالمی ، زبان و کاربرد کلمات ، 
عبارت ها ، زبان بدن و عادت هایی است 
که منعکس کننده دنیای ذهن هستند . 
کلمه برنامه  ریزی از علم کامپیوتر گرفته  
شده است . اگر همه  این ها را با هم ترکیب 
کنید به یک تکنولوژی دست پیدا می کنید 
که معتقد است افکار، احساسات و عمل 
انسان بر حسب عادت هستند و می توان 
این عادت ها را کنترل کرد . عادت هایی 
امروز شکل گرفته  به  تا  از زمان تولد  که 
یا  باشد  خارج  تواند  نمی  حالت  چند  از 
توسط والدین بوده یا معلمین و اطرافیان 
ما یا توسط باورهای ما شکل گرفته است 
. و امروز شخصیت رفتاری ما حاصل  و 
محصول آن چیزهایی است که دانسته یا 

نادانسته به ما انتقال داده شده است .   
ان ال پی  برنامه ریزی عصبی و  کالمی  
یکی از مهمترین علومی است که به تغییر 
آنها  و  پردازد  افراد می  و تحول در وجود 
می  سوق  اجتماعی  و  فردی  رشد  به  را 
زبان  بین  ریزی عصبی،   برنامه    . دهد 
ارتباط بر قرار  می  کالمی و  غیر کالمی 
کند  و تاثیرات مستقیمی بر ذهن ،  مغز 
و سیستم عصبی می گذارد . ان ال پی 
،  تجربیات درونی و بیرونی که در واقعیت 
های زندگی ما خلق شده و ما آنها را تجربه 
کردیم یا می کنیم ،  در سیستم عصبی 
و فرایند های زبانی بررسی می کند و بر 
اساس سیستم وجودی و ذهن هر فرد ، 
تغییرات اساسی را در ساختار کالمی و غیر 
کالمی او به وجود می آورد که فرد می تواند 

به موفقیت ها و اهداف خود برسد .
  ان ال پی  دستاورد بزرگی است که می 
تواند تحوالت زیادی را در زندگی افراد به 

وجود آورد. 

ریزی  برنامه  دید  از  رفتار  گیری  شکل   
عصبی

در مقاله  ان ال پی روش کاربردی برای 
کار  تمام   ، بگوییم  باید  فردی   پیشرفت 
نام  انجام می دهیم “رفتار”  را که  هایی 
دارد و طبق یک برنامه ریزی صورت می 
  ، است   نوع  دو  ریزی  برنامه  این  پذیرد. 
نوع  و  خودآگاهانه  ریزی  برنامه  اول  نوع 
باشد  می  ناخودآگاهانه  ریزی  برنامه  دوم 
. برنامه ریزی های خودآگاهانه مثل سفر 
کردن و برنامه ریزی های ناآگاهانه مثل 
احساسهای  کردن  تجربه  یا   ترسیدن 

خوشایند یا  ناخوشایند  است .
ریزی  برنامه  مسئولیت  ما  ذهن  در 
ناخودآگاهانه را ضمیر ناخودآگاه بر عهده 
دارد . ضمیر ناخودآگاه با بررسی اطالعات 
و پیام هایی که از محیط دریافت می کند  
،  بر اساس آن رفتاری را به وجود می آورد 
که موجب حفظ امنیت فرد می شود . این 
تکنیک  با  توانیم  را می  ناخودآگاه  ضمیر 
های ان ال پی کنترل کرده و رفتار های 
نامطلوب را تغییر دهیم . این تکنیک ها 
به ما ، چگونه مثبت فکر کردن و متفاوت 

بودن را می آموزد . 
تاثیرات ان ال پی بر ضمیر ناخودآگاه

همانطور که در   ان ال پی روش کاربردی 
از  یکی   ، گفتیم   فردی   پیشرفت  برای 
کاربرد های تکنیک ان ال پی ، تاثیر بر 
کنید  فرض   . باشد  می  ناخودآگاه  ضمیر 
 ۵ حواس  از  یکی  توسط  را  پیامی  فرد، 
گانه خود دریافت می کند ، در این هنگام 
در مغز این فرد، مسیر عصبی ایجاد می 
یک  با  مسیر  این  در  ها  نورون  که  شود 
دیگر تبادل اطالعات می کنند. با بیشتر 
یک   ، ها  نورون  اطالعات  تبادل  شدن 
رفتار شکل می گیرد. حال اگر این رفتار 
زشت و بد باشد ، ان ال پی برای تغییر 
آن از تکنیک هایی بهره می گیرد که در 
ذهن ،  مسیر عصبی جدیدی ساخته شده 

و رفتار دیگری را جایگزین آن می کند . 
در این جا الزم است نکته بسیار کلیدی را 
اشاره کنم که خیلی حائز اهمیت است . 
انرژی مخصوص  بار  با  هر فکری  همراه 
به خودش زمانیکه که وارد ذهن میشود 
کامال هوشمندانه مانند یک ویروسی که 
اند می  نویسی  نموده  برنامه  آن  بر روی 
داند از طریق سیستم عصبی خودمختار 
مغز باید به کدامبخش از اندامهای داخلی 
بدن نفوس کند و چه کاری را انجام دهد 
. مثال زمانیکه که شما به یک لیموترش 
فکر می کنید فکر لیموترش مخابره میشود 
به سیستم عصبی خودمختار مغز و از آن 
بذاقی دهان  چون  به غدد  طریق فرمان 
حس  طریق  از  را  لیمو  ترشی  باید  شما 
چشایی تجربه کنید به همین خاطر غدد 
بذاقی دهان شروع به ترشح می کند و شما 
متوجه میشوید که لیمو چقدر ترش مزه 

بوده است .
 این یک مثالی ساده بود برای اینکه متوجه 
بشوید که اگر عادت های فردی شکل می 
عادت  این  پشت  فکری  یک  حتما  گیرد 
میباشد و شما نیاز دارید با تکنیک های ان 
ال پی این کتاب آن فکر را تغییر دهید تا 

آن عادت تغییر کند . 
 ، اعتیاد  مثل  عاداتی  توانید  می  شما   
پرخوری ،  میگرن های شدید ، استرس 
و فوبی هایی که از بخشهای زندگی دارید 
و… را به وسیله ضمیر ناخودآگاه کنترل 

کرده و آنها را تغییر دهید .  
و   آموزشی  ها  دوره  در  توانید  می  شما 
نویسنده  کتاب ) سوپر ابر کامپیوتر جهان 
کنید که  مشاهده    ) انسان   - هستی 
چگونه  میتوان   با استفاده از این تکنیک 
ها عادات ناپسند و مشکالت خود را تغییر 
دهید مثل تکنیک های سوئیش یا انکور و 
غیره  . کنترل ضمیر ناخودآگاه باعث می 
شود  شما هر کاری را که می خواهید انجام 

دهید . 
زمان  در  ها  عادت  این  از  خیلی  حتی 

که  احساسهایی  به  نسبت  مادر  بارداری 
مادر به جنین انتقال داده میتواند در آینده 
در شخصیت کودک شکل بگیرد . که به 
بخش اعظیمی  از آن احساسها که کودک 
نتوانسته تعادل برقرار کند و امروز ما آن را 
بصورت عادتها مشاهده می کنیم ؛ بعنوان 
تله های درونی یا طرح وارهای ناسازگارانه 
و  میشوند  فعال  زندگی  های  بخش  در 

خودشان را نشان می دهند 
در   مقاله ان ال پی روش کاربردی برای 
پیشرفت فردی  کنترل ضمیر ناخودآگاه 

حائز اهمیت است .
برنامه ریزی جدید ضمیر ناخودآگاه ، یکی 
از تکنیک های اصلی ان ال پی می باشد 
. در ضمیر ناخودآگاه تمامی افکار ،  باور 
ها و اعتقادات از کودکی جمع آوری شده 
و شخصیت حال ما را تشکیل داده است . 
حال قوانین و تکنیک های ان ال پی ، این 
عادات و باور ها را شناسایی کرده و آن را با 
عادات و باور های مثبت و خوب جایگزین 

می نماید . 
ناخودآگاه  ضمیر  که  نشود  باورتان  شاید 
که  طوری  به  است  قدرتمند  العاده  فوق 
اندازه  از  بیش  را  هایتان  باور   ، تواند  می 
باور  دادن  پرورش  در  اما  ؛  دهد  پرورش 
ها این شما هستید که انتخاب می کنید . 
کنترل ضمیر ناخودآگاه کار سختی نیست 
؛ چرا که بسیار ساده لوح و تاثیر پذیر است 
و شما می توانید با تکرار آن را تغییر دهید . 
کودک درون دقیقا همان ضمیر ناخودآگاه 

شما می باشد .
با تکنیک های برنامه عصبی و کالمی می 
توانیم عادات جدیدی را بسازیم و ضمیر 

ناخودآگاهمان را تغییر دهیم .
آشنایی  برای  این بخش  در  بدهید  اجازه 
بیشتر شما با چندین مثال توضیح جامعی 
بندلر  و  پی  ال  ان  نگاه  از  در مورد ذهن 

داشته باشیم . 
گوید  می  که  دارد  تعریفی  ذهن  از  بندلر 
اتوبوس  است چون  : ذهن مانند  یک  

همیشه  اتوبوس 
حال  در  مبدا  از 
طرف  به  حرکت 
؛    است  مقصد 

ودیگر اینکه  مرتب  پرو خالی  می شود و 
ذهن  آدمی نیز همیشه در حال هدفگذاری 
وهدفیابی هستند ودر زندگی خود هر روز 
تصمیم می گیرد تا  کار تازه ای  آغاز  کند  
اما  متاسفانه  در اول  و وسط  راه  هدف 
را رها ونسبت به آن دلسرد می گردد و آن 
نیرو و حس  اولیه  خود  را  نسبت به هدف 
اول  ذهنتان  متوجه  در  ؛  مثال   ندارد 
راه منصرف  ورزش می کنید  ولی وسط 
شده  بدنبال  موسیقی  میروید . خسته  
شده  بدنبال درس می روید  و همینطور 
ادامه داده . این بی هدفی است  و شما 

هیچ موقع  به مقصد نخواهید رسید : 
ذهن هر انسان مانند اتوبوسی است  که هر 
شخص خود باید راننده آن  باشد . در مورد 
عادتهای  جایگزین  و  مضر  عادتهای  رفع 
مثبت فردی هر شخص مستلزم این است 
اتوبوس  نامه  آیین  کند  تالش  خود  که 
ذهن را یاد بگیرد و به تک تک قوانین آن 
عمل کند ؛ راز موفقیت افراد موفق چیزی 
نیست جزء یادگیری قوانین و ارتقاع سطح 
آگاهی فردی و در ساختار عمل قرار دادن . 
در پایان پیشنهاد می کنیم برای آشنایی 
حتما  پی  ال  ان  وفنون  علوم  با  بیشتر 
 ( ابر کامپیوتر جهان هستی  کتاب سوپر 
انسان ( را یکی از منابع علمی برای کمک 
تهیه  خودتان  ذهن  مهندسی  تغییر  به 
نمایید و راهکارهای آن را در اولویت کارها 
کتاب  این  ؛  دهید  قرار  خودتان  وزندگی 
میتواند برای عموم مردم ؛ خانواده ها ؛ 
دانشجویان ؛ مربیان ؛ روان شناسان ؛ و 
کاربردی  العاده  فوق  اجتماعی  مددکاران 

باشد.
برگرفته از کتاب سوپر ابر کامپیوتر جهان 

هستی ) انسان ( 

مهدی مقاری 
خبرنگار و کارشناس 
فرهنگی

علی لطفی
کارشناس مددکاری 
اجتماعی

بایدها و نبایدهای روابط عمومی

ان ال پی روش کاربردی برای پیشرفت فردی 

خالصانه  همت  با   : آبرومند   – ورامین 
کارکنان معاونت اجتماعی فرماندهی شرق 
استان تهران ، 118 بسته کمک معیشتی 

در بین نیازمندان توزیع شد. 
سرهنگ«هادی حسن زاده شهابی« در 
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
با اشاره به اجراي طرح«نسيم همدلي » 
ضمن عرض تسليت فرا رسیدن سالروز 
شهادت حضرت علی )ع( گفت: فضاي 
مناسبت  و  رمضان  مبارك  ماه  معنوي 
مناسبي  فرصت  ماه،  اين  مذهبي  هاي 
براي آگاهي از حال فقرا و مستمندان و 
تا  است  آنان  مشکالت  رفع  براي  تالش 
روزه داران بتوانند در كنار عبادات خود از 
توفيق الهي دستگيري از نيازمندان بهره 

مند شوند.
»نسيم  طرح  اقدامات  تشريح  به  وي 
دراین  تاكيد كرد:  و  پرداخت  همدلي« 
طرح ضمن لبیک به فرمان رهبر معظم 
با  و  داریم  که  اندکی  بضاعت  با  انقالب 
شریف  ملت  همه  با  همدلی  احساس 
به  با توجه  پذیر که  اقشار آسیب  به ویژه 
شیوع موج چهارم ویروس منحوس کرونا 
آنها  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های 
تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت کمک 

می کنیم.
در  كرد:  تصريح  انتظامي  مقام  اين 
با حضور داوطلبانه  این طرح که  اجرای 
اجتماعی  معاونت  کارکنان  خودجوش  و 
تهران  استان  شرق  انتظامی  فرماندهی 

و با مشارکت موسسه خیریه پدر مهربان 
بقیع )ع( شهرستان ورامین انجام شده 
است، 118 سبد كاالي معيشتي به ارزش 
هر بسته 400 هزار تومان تهیه و در بین 
محرومان و افراد كم برخوردار توزیع شده 

است.
گفت:  شهابی  زاده  حسن  سرهنگ 
اقالم  توزيع  و  تهيه  با  امنيت  خادمان 
نياز محرومان، جلوه اي  معيشتي مورد 
طرح  در  را  مومنانه  هاي  از كمك  ديگر 
»نسيم همدلي« رقم زدند، يقينا دعاي 
خير هموطنان ما بدرقه راه خدمتگزاران 

نظام جمهوري اسالمي است.
انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
شرق استان تهران درخاتمه خاطرنشان 

بي  خانواده هاي  امور  به  رسيدگي  كرد: 
بضاعت، ميراث ماندگار اهل بيت است، 
داران  دوست  و  داران  روزه  رو  از همين 

اهل بيت و ائمه و)ع( مي كوشند تا گرهي 
از مشکالت اين خانواده ها بگشايند، ان 
شاءالله اين عمل هاي خداپسندانه مورد 

قبول حق تعالي قرار گيرد.

جلوه ایی از كمك هاي مومنانه پلیس در طرح »نسيم همدلي« 

من ماسک می زنم 
برای سالمتی شما
شما ماسک بزنید

 برای سالمتی من 
)) آبرومند (( 
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کیک شربتی

مواد الزم:
آرد 2 پیمانه )لیوان فرانسوی(

شکر 1/5 پیمانه
شیر 1 پیمانه

پودر نارگیل 1/2 پیمانه
تخم مرغ 3 عدد درشت

بکینگ پودر 2 قاشق غذاخوری
روغن 1/2 پیمانه

وانیل 1 قاشق چایخوری
طرز تهیه:

اول همه ی مواد را از نیم ساعت قبل در دمای محیط  بذارید. 
تخم مرغ و شکر را با همزن برقی بزنید تا کرم رنگ بشود، بعد 
وانیل را اضافه کنید و سی ثانیه هم بزنید، روغن را اضافه کنید 
وسی ثانیه هم بزنید  و بعد شیر و آرد را کم کم به مواد اضافه 
کنید،حتما دقت کنید اول یه ذره شیربعد یه ذره آرد، دوباره 
یه ذره شیر بعد یه ذره آرد این روش ریختن مواد را آنقدر ادامه 
میدید تا مواد به پایان برسد، فقط دقت داشته باشید که مواد 
را با لیسک یا قاشق بزرگ به صورت دورانی هم بزنید تا پف 
کیک نخوابد  و بعد پودر نارگیل را اضافه میکنیم و آرام سی 
ثانیه هم میزنیم و مواد را در قالبی که از قبل با روغن مایع 
چرب کرده ایم و آرد پاشی نموده ایم می ریزیم فقط اندازه قالب 
را طوری در نظر بگیرید که نصف قالب از مواد پر شود. و بعد 
در آخر قالب را دو سه بار روی زمین میزنیم تا هوای داخل 
کیک خارج شود و داخل فر از قبل روشن شده به مدت 40 

دقیقه میگذاریم. 
نکته: آرد و بکینگ پودر را قبل از شروع به درست کردن کیک 

3 بار الک کنید.
نکته: فر را هم  قبل مخلوط کردن مواد کیک  با درجه حرارت 

180 روشن کنید تا گرم شود.
مواد الزم برای شهد روی کیک:

شکر نصف پیمانه
آب 1 پیمانه

زعفران به مقدار الزم
همه این مواد را با هم مخلوط می کنیم و به مدت ده دقیقه 
فر  از  را  کیک  وقتی  بگیرند.  غلظت  مقدار  یه  تا  بجوشانید 

درآوردین برش بدین و شربت  را روی کیک بریزید.
از مواد سرد باشه و  نکته: دقت داشته باشید همیشه یکی 
دیگری گرم باشد مثال اگر کیک گرم بود، شهد آن باید سرد 
باشد و یا برعکس. می توانید روی کیک هم با پودر نارگیل یا 
هر چیزی دیگه ای که دوست داشتید تزئین کنید و این کیک 

خوشمزه را نوش جان کنید.

توپک مرغ و پنیر پارمزان

مواد الزم :
سینه مرغ پخته شده 2 عدد

گوجه فرنگی 800 گرم
سیر کوبیده شده 3 حبه
هویج رنده شده 1 عدد

فلفل دلمه ای 2 عدد
پیاز 1 عدد کوچک

تخم مرغ 1 عدد
جعفری خرد شده به میزان الزم
سس مایونز 1 قاشق غذاخوری
پنیر پارمزان ۴ قاشق غذاخوری

آبلیمو 1 قاشق غذاخوری
به  آویشن  و  فلفل  و  ، روغن سرخ کردنی ،نمک  آرد سوخاری 

مقدار الزم
طرز تهیه: مرغ را در یک قابلمه آب بگذارید. برای اینکه بوی 
و  زردچوبه  مقداری  و  پوست گرفته  پیاز  یک  برود  بین  از  مرغ 
نمک و فلفل سیاه به آن اضافه کنید و روی شعله گاز با حرارت 
زیاد بگذارید تا مرغ کامال پخته شود. بعد از پختن مرغ آن را 
ریش ریش کنید. سینه مرغ پخته و ریش ریش شده درون یک 
ظرف بزرگ ریخته و یک هویج را رنده کنید و در ظرف بریزید، 
فلفل دلمه ای را ریز کنید و به مرغ اضافه کنید. آبلیمو و سس 
مایونز و جعفری خرد شده را نیز اضافه کرده و همه مواد را با هم 
مخلوط کنید. کم کم پنیر پارمزان را به مواد بیافزایید تا مخلوط 
سفت نشود و حالت چسبناک پیدا نکند. سپس به مدت یک 
شعله  روی  را  بگذارید.ماهیتابه  یخچال  در  را  مخلوط  ساعت 
گذاشته، درون آن روغن سرخ کردنی به مقدار فراوان بریزید تا 
داغ شود. به این نکته دقت کنید که شعله گاز باید مالیم باشد 
تا روغن پاشیده نشود. در یک ظرف تخم مرغ  را بشکنید و در 
یک سینی آرد سوخاری بریزید. از مخلوط برداشته و گرد کنید. 
توپک ها را یکی یکی در تخم مرغ بزنید و بعد در آرد بغلتانید و در 
روغن داغ قرار دهید تا سرخ و طالیی شود. زمانی که یک طرف 
توپک های مرغ و پنیر سرخ شد طرف دیگر را نیز سرخ کنید. 
پس از سرخ شدن توپک ها آنها را روی دستمال یا حوله کاغذی 

بگذارید تا روغن اضافی خارج شود.
روغن  مقداری  پنیر:  و  مرغ  توپک  مخصوص  سس  تهیه  طرز 
تا داغ  بریزید و روی شعله قرار دهید  سرخ کردنی در ماهیتابه 
را در روغن تفت دهید. گوجه فرنگی  شود. سپس سیر کوبیده 
را رنده کرده و در ماهیتابه بریزید، یک سوم لیوان آب به گوجه 
ده  دهید حدود  اجازه  و  زیاد کنید  را  گاز  و شعله  کنید  اضافه 
دقیقه گوجه بپزد و غلیظ شود. سپس نمک، فلفل، آویشن و 
زردچوبه یا هر ادویه ای نسبت به ذائقه خود را به سس بیافزایید 
جان  نوش  ها  توپک  همراه  به  و سپس  تا سس طعم دار شود 

کنید. 
)گردآورنده: الهام غرقانی(

رفهنگی و اجتماعی

آشپزی

کیک پزی
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مجید جوادیان زاده  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد:

راهبرد کتاب باید محور تصمیمات شود 
یزد – آبرومند : مجید جوادیان زاده  ضمن اشاره به این که پس از تبدیل یزد 
انتظار  از دستگاه های فرهنگی مانند شهرداری   ایران  پایتخت کتاب  به شهر 
بیشتری در تعامل و همکاری داشتیم، اظهار کرد: انتظار داشتیم که در ساختار 
فیزیکی شهر المان ها و نشانه های کتاب بیشتر باشد و طرح هایی مشترک با 

شهرداری اجرا کنیم.
وی با بیان این که برای نهادینه کردن و تثبیت هویت کتابخوانی باید این فرهنگ به یکی از راهبردهای یزد 
تبدیل شود، افزود: باید کتابخوانی به عنوان یکی از راهبردهای مهم فرهنگی محور تصمیمات دستگاه های 

مختلف خصوصًا دستگاه های فرهنگی باشد و اجازه حذف ساختار کتاب از آنها داده نشود.
جوادیان زاده از برگزاری سمپوزیوم ها و سایر برنامه های فرهنگی با همکاری شهرداری یاد کرد و گفت: دامنه 
پایتخت ملی کتاب، گسترده بود و همین گستردگی منجر به تعامل بسیاری از دستگاه ها شد؛ به طوری که 

سازمان هایی مانند سازمان زندان ها همکاری چشمگیر و قابل توجهی داشتند.
وی افزود: تجهیز کتابخانه مرکزی زندان و برگزاری دوره مربی کتابخوان در زندان یزد با همکاری بسیار 

خوبی انجام شده و همچنان تداوم دارد

علیرضا آشناگر،استاندار سمنان:

 نقض محدودیت های کرونایی با هدف 
تبلیغات انتخاباتی، تخلف آشکار است

سمنان – آبرومند : استاندار سمنان گفت: نقض محدودیت های هوشمند 
کرونایی از سوی شهرداری ها و دستگاه های اجرایی استان در شرایط فعلی 

شیوع کرونا در سایه ورود به فاز تبلیغات انتخاباتی، تخلف آشکار است.
آشناگر، استاندار سمنان در جلسه ستاد استانی  مدیریت  مقابله با کرونا با تاکید بر این  مهم که برگزاری 
انتخاباتی با مشارکت حداکثری امری حائز اهمیت است، گفت: به هیچ  عنوان نباید فراموش کنیم  که 
در کنار برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری آحاد اقشار جامعه، سالمت مردم  همواره در اولویت 
تا دستگاه های اجرایی و شهرداری ها نیز به  نیاز است  باید تضمین شود و  این مقوله  قرار داشته و 

این مهم توجه جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی و شهرداری ها موظف هستند تا مانند سایر اقشار جامعه و مردم 
از  از هرگونه تجمع خارج  و  اهتمام داشته  پروتکل های بهداشتی  به رعایت  آنها، نسب  از  بلکه بیشتر 

ضوابط اعالمی خودداری کنند.

که  پینوکیو،  لنگه ی  شده ایم  مردمی  ما 
تا  بکاریم  را  طالهای مان  داریم  دوست 

درخِت طال برداشت کنیم!
شرکت  و  گلد کوئیست  دنباِل  که  مردمی 
جای  یک  می افتند،  مشابه  هرمی   های 

کاِرشان لنگ می زند.
»فرهنِگ  اسم اش  هم  کار  جای  آن   

شکیبایی« است .
که  می گوید  ما  به  سه خطی«  »فرهنگ 
شد،  سطر  سه  از  بیش تر  نوشته ای  اگر 

نخوان...!
فرهنِگ سه خطی به ما می گوید راِه رسیدن 
به هدف چون درست است، طوالنی است 

میان ُبر  سراِغ  یا  بشو  بی خیال اش  یا  پس 
بگرد!

نزول خوری  که  است  سه خطی  فرهنِگ 
دارد، گرانفروشی دارد، کاله برداری دارد، 
بی سوادی  دارد،  دزدی  دارد،  اختالس 
پارتی  دارد،  پولشویی  دارد،  رشوه  دارد، 
بازی دارد، رانت خواری دارد، حق خوری و 

هزار جور درِد بی درماِن دیگر دارد.
آدِم  اینهمه  که  است  سه خطی  فرهنِگ   

بی کار دارد. 
آدم های بی کاری که توقع دارند دو ساعت 
میلیون  ده  ماهی چند  و  روز کار کنند  در 

درآمد داشته باشند!

یک ُپلی در جایی از مسیِر فرهنِگ ما شکسته 
است که هیچ رفتنی به هدف نمی رسد. آن 

ُپل، همان فرهنِگ شکیبایی است.
ساندویچی  را  چیز  همه  که  جامعه ای 
می خواهد، در مطالعه؛ سه خط استاتوس 

برایش بس است.
در ازدواج؛ بین عشق و نفرت اش ده ثانیه 

زمان می برد.
ُمرده بادش،  و  زنده باد  بیِن  سیاست؛  در 

نصِف روز کافی ست.
در کار؛ از فقر تا ثروتش یک اختالس فاصله 

دارد.
یک  دکترایش  تا  سیکل  از  تحصیل؛  در 

مدرک ساختگی فاصله دارد،
در هنر؛ از گم  نامی تا شهرت  اش، به اندازه ی 

یک فیلم دو دقیقه ای در یوتیوب است...!
می دهد  اجازه  من  به  سه خطی  فرهنِگ 

چیزی را نخوانده، بپسندم.
موضوعی را نفهمیده، تحلیل کنم.

راهی را نرفته، پیشنهاد بدهم.
دارویی را نخورده، تجویز نمایم.
نظری را ندانسته، نقد کنم و ...

فرهنِگ سه خطی به من اجازه می دهد به هر 
وسیله ای برای رسیدن به هدف ام متوسل 
را  درست  راه های  حوصله ی  چون  شوم. 

»که طوالنی تر هم هست« ندارم!

همین فرهنگ سه خطی هست که باعث 
شده کار را درست انجام ندهیم ولی کالس 
و ژست انجام کارمان بی نظیر باشد، چون 

ساده ترین بخش کار همین هست...
فرهنگ سه خطی: ... 

و آنکه امان از فرهنگ سه خطی...
انتها  به  تا  را  متن  این  کسانیکه  )البته 
از  که  باشند  امیدوار  میتوانند  خواندند 

فرهنگ سه خطی فاصله دارند..(

از  استفاده  و  اینترنت  گسترش  با  امروزه 
و  متنوع  های  اپلیکشن  و  ها  سایت  وب 
گسترده که در فضای مجازی به راحتی در 
لزوم  دیگر،  طرف  از  و  هستند،  دسترس 
داشتن آمادگی مقابله با جنگ نرم و فرهنگی 
بر فعالیت  ،ضرورت نظارت بیشتر والدین 
های فرزندان به خوبی حس می شود ما در 
این بخش با آموزش هایی ساده و قابل اجرا 
سعی در این داریم تا به کنترل و نظارت هر 

چه بیشتر در این فضا کمک کرده باشیم . 
 برای شروع آموزش قصد داریم تا در ابتدا  
این نکته را گوشزد کنیم که کنترل کردن 
و محدود کردن )بخوانید فیلتر کردن( دو 
مقوله کامال جداگانه هستند و ما سعی در 

تایید یا تکذیب هیچ کدام نداریم.صرفا در 
این بخش با معرفی راهکارها شما را با فضای 
مجازی ، آسیب ها و فرصت های آن هرچه 

بیشتر آماده می سازیم. 
در اولین بخش، قصد داریم به شما نحوه 
را  شده  جستجو  های  سایت  وب  دیدن 
 google    آموزش بدهیم. برای این کار در

chrome مرورگر 
ctrl + Hبا زدن کلیدهای میانبر  

می توانید فهرست وب سایت های مشاهده 
شده را به ترتیب در 24 ساعت قبل ، 1 هفته 
قبل ، 1ماه قبل ، 1 سال قبل مشاهده کنید. 
ی  مشاهده  برای  فایرفاکس  مرورگر  در 
محل ذخیره تاریخچه جستجوها فایرفاکس 

کافیست، ابتدا روی آیکون   شکل سه خط 
موازی در سمت راست نوار باالی فایرفاکس 
باز شده گزینه ی  از منوی  کلیک کنید و 

 History .انتخاب کنید Library
. اما توجه داشته باشید که این لیست کامل 
نیست و تنها وب سایت های باز شده اخیر را 

نمایش می دهد
ی  تاریخچه  کامل  لیست  مشاهده  روش 

بازدیدها در مرورگر فایرفاکس:
ی  تاریخچه  کامل  لیست  مشاهده  برای 
فایرفاکس  مرورگر  در  خود  بازدیدهای 

کافیست در انتها روی
  Show all/history .کلیک کنید

همچنین شاید راه سریع تر برای دسترسی به 

لیست کامل هیستوری فایرفاکس، فشردن 
باشد.  کیبورد  ترکیبی  کلیدهای  همزمان 

 Ctrl+Shift+H
پس از آن پنجره ای  برای شما باز می شود 
که در قسمت سمت راست آن لیست کامل 
تمامی وب سایت های بازدید شده در امروز 

نمایش داده می شود.
شما می توانید وب سایت مورد نظر خود را 
از این قسمت پیدا کنید یا آن را با استفاده 
از کادر جستجوی موجود در باالی پنجره 
بیابید و سپس روی آن دابل کلیک کنید تا 
آن صفحه اینترنتی در زبانه ای که هم اکنون 

در آن هستید بارگذاری شود.
برای مشاهده تاریخچه اینترنت اکسپلورر ، 

ابتدا مرورگر اینترنت اکسپلورر را در کامپیوتر 
دکمه  روی  ترتیب  به  و  کرده  اجرا  خود 
کنید.  کلیک    Favorites /history
بازدید  می خواهید  که  سایتی  روی  سپس 

کنید، کلیک نمایید 
در شماره های اینده با آموزش های بیشتر در 
مورد کنترل و دسترسی فضای مجازی چه 
به صورت نرم افزاری و چه به صورت سخت 

افزاری با ما همراه باشید
 

برای نخستین بار، انگلیسی  ها دوچرخه را 
به ایران آوردند و تهرانی ها اولین مردمی 
بودند که در ایران دوچرخه را دیدند.خاندان 
سلطنتی قاجار به این وسیله توجه ویژه ای 
داشتند و حتی زنان دربار ناصری هم از این 
وسیله خوششان آمد و با آن به تفریح می 

پرداختند.
اما کم کم انواع  دوچرخه هاي معمولي، 
ایران  جای  همه  در  چرخه  سه  و  كورسي 
دیده شدند و تبدیل به وسیله ای روزمره 

گردیدند.
در  ها  دوچرخه  های  مارک  ترین  مهم 
هرکول،  فیلیپس،  رالی،  یا  راله  زمان  آن 
مایستر، المپیک، اوپل )زنانه و دخترانه( و 
جمس و بی اس آ )مارک سه تفنگ( بودند.

برق،  چراغ  های  دیگرخیابان  حاال 
عالءالدوله )فردوسی(، الله زار، ناصرخسرو 
و سعدی در تهران، از مراکز مهم فروش، 
کرایه و تعمیر دوچرخه در تهران بودند و 
واردکنندگان دوچرخه در شهرهایی چون 
نمایندگی  نیز  و کرمانشاه  آبادان  اصفهان، 

داشتند.
دوچرخه، ابزار کار مردم

به  دیگری  رنگ  سواری  دوچرخه  کم  کم 
خود گرفت و به جای آنکه وسیله ای برای 
تفریح باشد به یکی از لوازم کار تبدیل شد. 

در دوران پهلوی اول به بعد اکثر کارکنان 
دولت و کسانی که مشاغل دولتی داشتند با 

دوچرخه تردد می کردند.
کارخانجات  کارگران  ورامین  در  حتی 
اطراف شهر همچون کارخانه های قند و 

روغنکشی، برای رفت و آمد خود به محل 
کار از این وسیله نقلیه استفاده می کردند.

دست فروش ها، دوره گردان، تعمیرکاران 
سیار، بیرون َبرهای رستوران ها و باربرها 
این  متصدیانش  که  بودند  مشاغلی  جزو 
وسیله را تهیه نمودند تا کمک حالشان در 

کار باشد.
قانون و صدور گواهینامه دوچرخه پایی

استفاده از دوچرخه به حدی همه گیر شد 
که هرج و مرج هایی دامن جامعه را گرفت 
و حتی عبور و مرور را با مشکل مواجه کرد.

کم کم بر حسب پیشنهاد اداره تشکیالت 
نظمیه و تصویب وزارت داخله در 23 مرداد 
در 20  نظامنامه دوچرخه سواری   ،130۵
ماده در روزنامه های کثیراالنتشار تهران به 

چاپ رسید.

بر اساس این قانون هیچ کس حق نداشت 
با  پایی  دوچرخه  گواهینامه  بدون  که 

دوچرخه در شهر و حومه حرکت کند.
تشکیالت  کل  اداره  شد که  این  بر  قرار 
نظمیه با برگزاری کالس های آموزشی، از 
دارندگان دوچرخه امتحان بگیرد و برای آنها 

گواهینامه دوچرخه پایی صادر کند.
دوچرخه سواری برای اشخاص زیر 13 سال 
نیز حق  تا 18 ساله ها  و 13  بود  ممنوع 

کرایه کردن دوچرخه را نداشتند.
صاحبان دوچرخه موظف شدند  تا وسیله 
ی خود را به بوق و زنگ مجهز کنند به گونه 
ای که صدای آن تا فاصله ۵2 متر شنیده 
شود. چراغ جلوی دوچرخه باید سفید می 
بود و از غروب آفتاب تا 1 متر از مسافت 
را روشن می کرد و چراغ عقب با نور قرمز 

روشن هشداری برای افراد بود.
پس از این قانون، نظامنامه سیر و حرکت 
نیز  پایی در شهر و حومه   دوچرخه های 
آن  اساس  بر  و  شد  تهیه   1309 سال  در 
وضعیت  و  شدند  دار  پالک  ها  دوچرخه 
با  گرفت.  سامان  و  سر  سواری  دوچرخه 
این حال باز هم آنها که سن و سال کمتری 
داشتند، تن به این قانون نمی دادند و خیلی 

به این تشریفات توجه نمی کردند.
در  ورامین  شهربانی  تاسیس  با  همزمان 
های  کالس  برگزاری   ،132۶ سال  تیرماه 
با  دوچرخه  گواهینامه  صدور  و  آموزشی 

عنوان بی سیکلت در ورامین نیز آغاز شد.
برخورد با دوچرخه سواران

واردات   1310 تا   130۴ های  سال  در 
دوچرخه روز به روز بیشتر شد و برخورد با 

دوچرخه سواران متخلف به یکی از معضالت 
و دغدغه های مهم حکومت و نمایندگان آن 
سال  در  جهان  نقش  روزنامه  شد.  تبدیل 
1325 در چند نوبت، دستورها و اطالعیه 
فرمانداری  و  شهربانی  استانداری،  های 
نظامی را برای محدودیت دوچرخه سواران 
را  آنها  تا  خواست  مردم  از  و  منتشر کرد 
رعایت کنند. به عنوان نمونه در 27 شهریور 
منتشر  روزنامه  این  در  مطلب  این   1325
رعایت  دوچرخه سواران  ...چون  شد: 
مقررات عبور و مرور را به هیچ وجه نکرده و 
مثال سه نفر سوار بر یک دوچرخه شده و یا 
بدون چراغ از پیاده روها عبور می نمودند، از 
طرف فرمانداری نظامی به مأمورین مربوطه 
را  متخلفین  که  است  شده  داده  دستور 
تعقیب نموده و به فرمانداری نظامی تحویل 

دهند.
 پیوستن به خاطرات

امروزه گواهینامه دوچرخه پایی به خاطرات 
تبدیل گردیده و باید رد آن را در موزه های 

مردم شناسی و شهربانی گرفت.
از دهه 1320 با ورود موتور سیکلت و ورود 
آهسته  دوچرخه  مدرن،  به  سنتی  جامعه 
و  شد  دور  مردم  زندگی  صحنه  از  آهسته 
کودکان  سرگرمی  برای  ابزاری  فقط  گاها 
و نوجوانان و یا برگزاری مسابقات ورزشی 

محدود است.

های  ازدغدغه  یکی  مسافرت  هنگام  در 
های  خانواده  خصوصًا  ها،  خانواده 
عالقمند به گل و گیاه، مراقبت و آبیاری از 
گیاهان آپارتمانی موجود در منزل است. 
،  موجودات  آپارتمانی  گل ها و گیاهان 
زنده ظریفی هستند که نور وآب آنها باید 
همیشه در هنگام نیاز مهیا باشد. از اینرو 
درهنگام مسافرت باید از یکی از دوستان 
و نزدیکانتان بخواهید که گیاهان شما را 

آبیاری نمایند.
اگر مسافرت شمادر فصل زمستان است، 
می توانید گیاهان خود را قبل از سفر به 
صورت کامل آبیاری نموده و در صورتی 
که سیستم گرمایشی منزلتان را خاموش 
تا یک  توانند  ، گیاهان شما می  نمائید 
هفته زنده و شاداب باشند واما اگر درفصل 

ایام نوروز ، قصد مسافرت  تابستان و یا 
هم  فکری  باید   ، دارید  روزه  چند  های 

برای آبیاری گیاهان خود بکنید.
لذا ، برخی نکات کاربردی را برای آبیاری 
گیاهان آپارتمانی در هنگام مسافرت  به 

شما توصیه می نمائیم.
یا  وان  در کف  آجرمشبک  تعدادی      ¯
قراردهید.  منزلتان  شویی  ظرف  لگن 
سپس روی آنها آنقدر آب بریزید تا نزدیکی 
اطمینان  و  بیاید  باال  آجرها  باالیی  لبه 
حاصل نمائید که آب از زهکش وان تخلیه 
نمیشود. سپس گلدانها را برروی آجرها 
قراردهید و قبل از خروج از منزل آنها را 

کاماًل آبیاری نمائید. 
¯    گلدان گلی را که آب از دیواره های 
آن می تواند به اطراف نفوذ نماید، پر از 

آب نموده ودر خاک گلدان فرو نمائید.در 
این حالت گیاه چند روزی را می تواند با 
آبی که از درون این گلدان کوچک گلی به 

بیرون نفوذ می کند سر نماید.
¯    ظرف آبی را در نزدیکی گلدانها قرار 
دهید. سپس فتیله های باریک و بلندی را 
انتخاب نموده و یک سرآنها را کاماًل درون 
درون  در  را  آن  دیگر  و سر  گلدان  خاک 
ظرف آب و کاماًل در نزدیکی کف آن قرار 
دهید. بدین ترتیب آب بوسیله فتیله ها 
جذب شده و به گلدان منتقل می شود. 
اگر گلدان شما بزرگ است می توانید چند 

فتیله درون خاک آن فرو کنید.
¯    گلدان را درون کیسه ای که از هوا پر 
نموده اید قرار دهید و یا کیسه را از باال 
از گیاه  قسمتهایی  تا  دهید  قرار  طوری 

که خارج از خاک قرار دارند درون کیسه 
قرار گیرند. سپس قسمت پائین کیسه را 
بوسیله ریسمان و یا کش به لبه گلدان 
ببندید. اما در هر حال دقت نمائید نایلن 

با سطح برگها در تماس نباشد. 
توجه داشته باشید اگر گیاه طوالنی مدت 
درون کیسه پالستیکی بماند ممکن است 
مبتال  پوسیدگی  بیماری  به  آن  برگهای 

شود .
¯    مکانی سایه در بیرون از خانه انتخاب 
درون  گلدانها  لبه  تا  را  گیاهان  و  کنید 
خاک فرو نمائید و سطح آنها را با مالچ 
مناسب بپوشانید تاخنک بمانند و رطوبت 

آنها نیز حفظ شود .
قبل از ترک منزل ، گیاهان را کاماًل آبیاری 
نمائید. بدین ترتیب گیاهان شما میتوانند 

تقریبًا یک هفته بدون آبیاری زنده بمانند.
اما اگر گیاهان شما حساس هستند نمی 
توانید آنها را به فضای آزاد منتقل کنید، 
از  دور  به  و  خنک  ای  گوشه  در  را  آنها 
اشعه مستقیم آفتاب به صورت گروهی در 
سینی هایی قرار دهید که کف آنها سنگ 
ریزه و روی این سنگریزه ها تا نزدیکی کف 
گلدان آب اضافه نموده اید.  آب موجود در 
میان سنگ ریزه ها باعث می شود محیط 
نتیجه  در  و  شود  مرطوب  گیاه  اطراف 

شرایط مطلوب برای بقاء آن فراهم آید.

جامعه  مبتال به »فرهنِگ سه خطی« است...!

ترفند های نظارت بر اینترنت

ورود دوچرخه به ایران و صدور گواهینامه دوچرخه پایی در ورامین

مراقبت از گیاهان آپارتمانی در هنگام سفر

حسین علی اعال
 جانباز و رزمنده هشت سال
 دفاع مقدس

مهندس امین بختیاری
کارشناس فناوری اطالعات

محمدرضا تاجیک
نویسنده و ورامین شناس

فاطمه ذاکری امین  
کارشناس  ارشد گیاه پزشکی
 و فضای سبز
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چه چیزهایی باعث کاهش باتری 
موبایل می شود 

ترین  مهم  و  ترین  عمده  از  یکی  معموال 
های  گوشی  دارای  که  کسانیکه  مشکالت 
هوشمند هستند کاهش باتری و تمام شدن 
باتری موبایلشان است. در زیر اپلیکیشین هایی 
که باعث تمام شدن باتری موبایل می شود و 

همچنین راههای مقابله با آن.
نگرانی بسیاری از دارندگان تلفن های هوشمند 
کاهش شارژ آن ها پس از چند ساعت استفاده 
مورد  تلفن ها  این  که  زمانی  حتی  اما  است. 
استفاده نیز قرار نمی گیرند، برخی اپلیکیشن ها به مصرف باتری آن ها ادامه 

می دهند.
راه حل تنها در یافتن یک منبع انرژی برای شارژ مجدد نیست. گرچه 
می توان برخی ابزارهای جانبی را با خود داشت که به صورت باتری اضافی 

عمل می کنند.
راه های دیگری نیز برای حفظ طوالنی تر شارژ موبایل وجود دارد.

اپلیکیشن های مضر اما دوست داشتنی
برخی از اپلیکیشن ها هستند که زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرند نیز 
باتری موبایل را مصرف می کنند. فیسبوک یکی از اپلیکیش های پرمصرف 
است. کار با این اپ در مدت 1۵ دقیقه به شرطی که ویدیویی از طریق آن 

دیده نشود، حدود ۵ مگابیت داده را رد و بدل می کند.
 3G، Wifi استفاده از این داده ها اما زمانی اهمیت دارد که بدانید اینترنت

و… پس از صفحه نمایش، دومین مصرف کنندگان عمده باتری هستند.
اپ های نقشه زمانی که از خدمات مکان یاب )GPS( استفاده می کنند نیز 
عمر باتری را کاهش می دهند. ده دقیقه کار با اپ گوگل، شش مگابیت 

داده را استفاده می کند.
اپلیکیشن گرفتن عکس و فیلم ممکن است در زمانی که از آن استفاده 
زیادی نمی کنید بر باتری شما تأثیر نگذارد. اما زمانی که در مهمانی به 
سر می برید و یا تعطیالت خود را می گذرانید و از این اپ بیشتر استفاده 
می کنید، متوجه تغییر محسوس طول عمر باتری موبایل خواهید شد. 

خصوصا زمانی که سرویس مکان یان این اپلیکیشن روشن باشد.
اپلیکیشن های هواشناسی با تغییر مکان شما خود را به روز می کنند. این 

اپ ها جز پرمصرف ترین ها هستند.
همانند فیسبوک، اسکایپ نیز در زمان روشن بودن ارتباطش با سرور اصلی 
را قطع نمی کند. پیش از استفاده از اسکایپ مطمئن شوید که نه تنها با 
مشکل کاهش باتری کنار می آیید که تماس های غیرمنتظره نیز مزاحم شما 

نخواهد بود.
دیگر شبکه اجتماعی محبوب یعنی توییتر نیز میزان زیادی از باتری موبایل 
را مصرف می کند. توییتر در پس زمینه به روز می شود و از این طریق به 
شما کمک می کند در زمان استفاده از این اپ سرعت عمل بیشتری داشته 

باشد. نتیجه: شارژ بیشتری مصرف می شود.
بازی های رایگان، از دیگر قاتالن باتری موبایل هستند. آن ها به علت 
مجانی بودن تبلیغات زیادی را فعال می کنند که می تواند دیتای زیادی را به 
خود اختصاص دهد. از این طریق نه تنها از پهنای باند اینترنت شما کاسته 

می شود که شارژ باتری موبایل تان نیز با سرعت بیشتری خالی می گردد.

نویسنده : علی تاجیک

دانستنی های موبایل

ورامین زبرگ 30 اردیبهشت 1400

سال سوم - شامره 23

جالل امینی
دارای  وی  باشد.  می   13۵۶ سال  متولد  وی 
و  بوده  روانشناسی  ارشد  کارشناسی  مدرک 
فعالیت فرهنگی ، ورزشی و  هنری را از سال 70 

آغاز کرد.
به  شروع  سال 79   از  موسیقی  رشته  در  وی 
و  تاسیس  با  و  کرد  خوانندگی  و  آهنگسازی 
سرپرستی گروه موسیقی پاپ )گروه مانا ( که این 
گروه اولین گروه موسیقی پاپ رسمی با مجوز 
از اداره ارشاد بود ) بنیانگذاری موسیقی پاپ در 

ورامین ( ادامه داد.
جالل امینی فارغ التحصیل رشته مستند سازی از موسسه شهید آوینی صدا 
و سیما ، فارغ التحصیل رشته اجرای تلویزیونی از موسسه شهید آوینی صدا 
و سیما ، کارگردانی و تهیه کنندگی مستند )وطن من و تن من ( زندگینامه 
شهید جعفری منش ، کارگردانی و تهیه کنندگی مستند )زنده باد مرده ها(، 

کارگردانی و تهیه کنندگی مستند )گفتارهای کفتار (
تحصیل در رشته روانشناسی و فعالیت بعنوان درمانگر از سال 87 را در 

کارنامه خود دارد.
از دیگر سوابق علمی و اجرایی وی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

1. دارنده مدرک دوره توانگری ذهنی براساس متد خوزه سیلوا از موسسه 
لوردو تگزاس امریکا

 ICF 2. دارای مدرک بین المللی کوچ توسعه فردی و سازمانی براساس
امریکا

)Life coach,business coach(
3. مدیر عامل موسسه )مهد فرهنگ توانگری امین( برگزار کننده کارگاهها 

و سمینارهای علمی و عمومی روانشناسی
۴. مدرس دانشگاه در زمینه دروس روانشناسی

۵. مدیر کلینیک روانشناسی مهر وارنا 
رویکرد درمانی: طرحواره درمانگر ، ACT، mindfulness و 

مایند فول هیپنو تراپی , مربی مهارتهای زندگی
مدرس متد توانگری ذهنی  )متد سیلوا(

سمت های اجرایی:
1. رئیس هیات کشتی شهرستان ورامین 2. مسول کمیته روانشناسی 
فدراسیون کشتی آلیش جمهوری اسالمی ایران 3. معاون انجمن حمایت 
از بیماران دیابتی کشور ۴. مسوول ستاد خیرین دیابت کشور ۵. تدریس در 

دانشگاههای ورامین  و پیشوا

فرهنگ عباسیان
در  میباشد که  ورامین  ساکن  و  تهران  متولد 
طول سالیان اخیر با کسب عناوین متعدد افتخار 

آفرینی کرده است.
وی از قهرمانان ارزنده شهرستان ورامین میباشد 
آویز رقابتهای  از دهها گردن  تاکنون بیش  که 
استانی و کشوری را برای شهر خود به ارمغان 
آورده عباسیان دارنده ۴ مدال طالی توابع استان 

تهران در سالهای 91 و 92 میباشد.
این قهرمان ارزنده ، طالی استان تهران در سال 

93  در دسته سنگین وزن جوانان را از آن خود کرد.
نقره کشور طی سال 9۵ دسته سنگین وزن جوانان ، طالی استان تهران در 
سال 98 وزن 90 کیلو ، نقره استان تهران به سال 99 وزن 9۵ کیلو ، طالی 
کشور در سال 99 وزن 90 کیلو و فینالیست مسابقات کشوری طی سالهای 
93،9۵،98،99 ؛ از جمله دست آوردهای جوان شایسته ورزش بدنسازی 
شهرستان ورامین میباشد که در کارنامه ورزشی خود به ثبت رسانده است.

باید اشاره داشت عباسیان دارای مدرک مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش میباشد.

تهیه و تنظیم: علیرضا فرجی

نام آوران

با هرنمندان

نرگس توسلی  معاون برنامه ریزی فرمانداری ورامین:

 طرح توان افزایی و تاب آوری اجتماعی
 در جوامع محلی ورامین اجرا شد

ورامین – آبرومند : نرگس توسلی با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای توانمند سازی 
زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار به منظور کاهش آسیب پذیری آنان، مرحله نخست طرح 

توان افزایی و تاب آوری اجتماعی در جوامع محلی ورامین اجرا شد.
وی اظهار داشت: این طرح به همت امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان ورامین و با همکاری بنیادکارآفرینی طلوع 
فردای کیهان، کارشناس مسوول واحد سالمت روان شبکه بهداشت و درمان در مناطق حاشیه ای و آسیب پذیر شهرستان 

اجرا شد.
وی افزود:اجرای این طرح از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و مراحل بعدی آن در سه ماهه سال جاری ادامه خواهد یافت.

توسلی تصریح کرد: طرح توان افزایی با برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی، افزایش مهارت های زندگی و با هدف 
امکان سنجی در مناطق آسیب خیز شهرستان به منظور تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی با به کار گیری از ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و هنری اجرا می شود.
وی گفت: در مرحله اول اجرای این طرح، 120 نفر از بانوان مناطق آسیب خیز شهرستان از آموزش های الزم برخوردار 

شدند.

حسین عباسی فرماندار پیشوا : 
مدیران بدون هیچ گونه شعارزدگی از 

تولید و اشتغال حمایت کنند
پیشوا – آبرومند : فرماندار شهرستان پیشوا گفت: مدیران باید هنر مدیریتی خود 

را به کار گرفته و برای برون رفت از موانع تولید، راهکارهای اجرایی ارائه دهند. 
حسین عباسی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: اقتصاد ملی و 
منافع عمومی کشور همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب است و برای نمایش قدرت عمومی ایران اسالمی 

در سطح جهان باید به موضوع اقتصاد ملی نگاه ویژه ای داشته باشیم.
وی در ادامه بیان داشت: نامگذاری هر سال از سوی مقام معظم رهبری، نقشه راه کشور را در مدت یک سال 
مشخص می کند و امسال نیز همه مردم و دستگاه ها به ویژه ادارات مرتبط باید دست به دست هم داده و به 

میدان بیایند تا شعار »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« به معنای واقعی کلمه، عملی گردد.
حسین عباسی تاکید نمود: پشتیبانی و مانع زدایی در کنار هم می توانند مشکالت گوناگون عرصه تولید را 

مرتفع سازند و باید تالش شود تا تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نه در شعار، بلکه در عمل تحقق یابد.
وی اظهار کرد: دستگاه ها ضمن پرهیز از مانع تراشی در امر تولید، هر جا موردی را مشاهده کردند که با قانون 
سازگار نیست باید هنر مدیریتی خود را به کار گرفته و برای برون رفت از آن راهکارهای اجرایی ارائه دهند و 

پشتیبان امر تولید باشند

مردم  نماینده   : آبرومند   – ورامین 
ورامین در مجلس گفت: وزارت صمت 
و استانداران، فرمانداران، ستاد تعزیرات، 
از  حمایت  سازمان  بازار،  تنطیم  ستاد 
مصرف کننده و... باید هماهنگ عمل 
کرده تا از افزایش بی ضابطه قیمت نان 

جلوگیری کنند.
حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین 
در مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
خبر بالتکلیفی قیمت نان در استان تهران 
در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: 
زنجیره تامین نان در ایران، یک زنجیره 
غذایی استراتژیک و مهم تلقی می شود، 
زیرا نان یکی از اقالم مهم در سبد تغذیه 
خانوارها بوده و نقش مهمی در اقتصاد 
سیاسی، پویایی اجتماعی و امنیت غذایی 

کشور ایفا می کند.
دهد،  می  نشان  تحقیقات  گفت:  وی 
میزان مصرف روزانه نان برای هر فرد در 
ایران، 310 گرم است. این رقم در شهرها 
2۶0 گرم و در روستاها حدود 380 گرم 
تا ۵0  بین ۴0  نان  مقدار  این  که  است 
درصد انرژی، بخشی از پروتئین، کلیسم 
و ریزمغذی های مورد نیاز بدن را تامین 
اهمیت  از  حکایت  امر  این  می کند که 

مقوله امنیت تغذیه ای دارد.
بهبود  افزود:  ورامین  مردم  نماینده 
کیفیت نان و در واقع زنجیره گندم، آرد 
و نان، یکی از اولویت های نظام سالمت 
است و در این راستا تمامی فرایندها در 
رعایت  دقیق  طور  به  باید  زنجیره  این 

شود.

نوش آبادی ادامه داد: با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور و وابستگی اکثر مردم به 
این ماده غذایی، هر گونه افزایش قیمت، 
آثار و تبعات منفی در اقتصاد خانوار بویژه 
خواهد  بجا  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار 
گذاشت. لذا افزایش قیمت نان در حال 
مسئوالن  و  نمی باشد  صالح  به  حاضر 
و  اجرایی  مسئوالن  از  اعم  ربط،  ذی 
افزایش قیمت  از هر گونه  باید  نظارتی، 

نان جلوگیری کنند.
و  صمت  وزارت  کرد:  بیان  وی 
استانداران، فرمانداران، ستاد تعزیرات، 
از  حمایت  سازمان  بازار،  تنطیم  ستاد 
مصرف کننده و... باید هماهنگ عمل 
کنند تا از افزایش بی ضابطه قیمت نان 

جلوگیری کنند.

نماینده مردم ورامین خاطر نشان کرد: 
ضایعات  دارد  وجود  که  دیگری  مشکل 
نان است که متاسفانه بخش قابل توجهی 
بـدون  خانوارها،  شده  خریداری  نان  از 

ایفـای نقش در تأمین امنیت غذایی از 
چرخه مصرف به صورت ضـایعات خـارج 
کننده  نگران  این مسئله  که  مـی شـود 

است

شاهرخی  امین   : آبرومند   – قرچک 
مدیرکل بهزیستی استان تهران با بهمن 
خطیبی فرماندار شهرستان قرچک دیدار 

و گفت وگو کرد.
در این نشست مشکالت ساختار اداری 
بهزیستی قرچک بررسی شد و برنامه ریزی 
الزم برای اجرای برنامه های سند جامع 
آسیب های  کاهش  ملی  کار  تقسیم 

اجتماعی صورت گرفت.
حجم  داشت:  اظهار  قرچک  فرماندار 
با ساختار  قرچک  بهزیستی  پرونده های 
این  در  موجود  انسانی  نیروی  و  اداری 
اداره بخصوص تعداد مددکاران تناسب 
اداره  توجه  نیازمند  این مسئله  و  ندارد 

کل متبوع استانی است.
مدیرکل  با  نشست  در  خطیبی  بهمن 

از  قدردانی  با  تهران  استان  بهزیستی 
سیاست های  و  شده  اجرا  برنامه های 
کالن و استانی پیشگیری از آسیب های 
اداره  از  حمایت  برای  افزود:  اجتماعی 
بهزیستی قرچک با این حجم از پرونده ها 
بایستی  می دهد،  ارائه  که  خدماتی  و 
امکانات از جمله ساختار اداری، سیستم 
موارد  سایر  انفورماتیک،  نقل،  و  حمل 
جمله  از  تخصصی  مراکز  و  زیرساختی 

اورژانس اجتماعی آن تقویت شود.
اساس  بر  گذشته  سال  شد:  یادآور  وی 
کاهش  ملی  کار  تقسیم  جامع  سند 
اقدامات  شاهد  اجتماعی  آسیب های 
خوبی در شهرستان بخصوص در موضوع 
حمایت از کودکان کار بودیم و امسال نیز 
با عنایت خداوند برنامه های پیشگیری و 

مقابله با اعتیاد بایستی با جدیت بیشتر 
دنبال شود تا به نتیجه محسوس برسیم.

خطیبی خاطرنشان کرد: فعالیت مراکز 
مثبت زندگی از برنامه های مفید بهزیستی 

در کل کشور بود که در این شهرستان 
نیز چهار مرکز در حال فعالیت هستند.

استان  بهزیستی  مدیرکل  نیز  ادامه  در 
تهران با تقدیر از حمایت های مجموعه 

قرچک  بهزیستی  گفت:  فرمانداری 
سازمان،  متعالی  اهداف  راستای  در 
برنامه های خوبی اجرا کرده که به لحاظ 

کمی و کیفی بایستی ارتقا یابند.
مثبت  مراکز  افتتاح  افزود:  شاهرخی 
زندگی اتفاق خوبی رقم زد تا پرونده های 
سیستم  از  و  شناسایی  غیرواقعی 
خدمات دهی خارج شوند و بجای آن ها 
در صف  اصطالح  به  که  افرادی  پرونده 
وارد  هستند،  خدمات  دریافت  انتظار 

چرخه حمایت شوند.
جامع  مراکز  فعالیت  کرد:  عنوان  وی 
درمان و بازتوانی اعتیاد نیز از سیاست های 
سازمان بهزیستی است که برای تحقق 
این مهم در تمامی شهرستان ها نیازمند 

حمایت های فرمانداران هستیم.

پیشوا – آبرومند : طی نشستی با حضور 
شهردار  قمی  پیشوا،  فرماندار  عباسی 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  و کریمی 
حراست  مسئول  محمدی  جلیل آباد، 
مالی  اداری  معاون  پازوکی  فرمانداری، 
»بهزاد  مسئوالن،  سایر  و  شهرداری 
حراست  در  سمت  حفظ  با  داودی« 
سرپرست  به عنوان  ورامین،  شهرداری 
حراست شهرداری جلیل آباد معرفی شد.

جلسه  این  در  پیشوا  فرماندار  عباسی، 
عمر  از  که  کوتاهی  مدت  در  گفت: 

شورای پنجم باقی مانده نمی توان همه 
مطالبات مردم را جامه عمل پوشاند اما 
اینکه مبنای فکری و حرکت مجموعه در 
مسیر تامین نیازها باشد رضایت نسبی 

مردم تامین خواهد شد.
آباد  جلیل  شهردار  قمی،  نیز  ادامه  در 
اذعان کرد: حراست یکی از ارکان اصلی 
منابع  از  صیانت  به منظور  ادارات  در 
مشاور  یک  می تواند  و  است  انسانی 
برای  واحدها  سایر  کنار  در  همراه  و 

خدمت رسانی بهتر به مردم باشد.

حال  در  توان  همه  با  افزود:  وی 
خدمت رسانی به مردم هستیم و به زودی 
اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی را آغاز 

خواهیم کرد.
کریمی، رئیس شورای شهر هم در ادامه 
شهری  مدیریت  داشت:  اظهار  جلسه 
جلیل آباد در ابتدای مسیر خدمت رسانی 
است  مواجه  بسیاری  دشواری های  با 
که می طلبد همه دستگاه ها مساعدت 
داشته  امور  پیشبرد  برای  بیشتری 

باشند.

اختصاص   : آبرومند   – قرچک 
بال  کمک  ریال   150/000/000/
عوض به هنرمندان و اصحاب فرهنگ و 
از موج چهارم کرونا در  هنر آسیب دیده 

شهرستان قرچک 
محمود برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان قرچک از اعطای 150 
در  بالعوض  نقدی  کمک  ریال  میلیون 
قالب کارت هدیه به هنرمندان آسیب دیده 
از موج چهارم کرونا خبر داد و بیان داشت 
: حمایت از اصحاب فرهنگ هنر و رسانه 
شهرستان قرچک در موج چهارم در سطح 
گسترده و وسیعی بوده که انجام شده و 
خوشبختانه کمک های قابل توجهی جذب 

و توزیع شد.
تعطیلی  به  توجه  با  داشت:  بیان  برزگر 
در  هنری  و  فرهنگی  های  فعالیت 

شهرستان قرچک و رعایت دستور العمل 
های  مجموعه  توسط  بهداشتی  های 
فرهنگی و هنری شهرستان در موج چهارم 

اصحاب  درآمد  از  زیادی  بخش   ، کرونا 
فرهنگ و هنر تحت شعاع این تعطیلی ها 
قرار گرفت و آسیب زیادی را متوجه مشاغل 

فرهنگی و هنری کرد.
سازنده  تعامل  با  افزود: خوشبختانه  وی 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شهرستان  هنرمندان  بسیج  کانون  با 
پانزده  سپاه  های  حمایت  و  قرچک 
قالب  در  ها  کمک  این  قرچک؛  خرداد 
میزان  به  نقدی  بالعوض  های  پرداخت 
/150/000/000 ریال  در بین اصحاب 
فرهنگ ، هنر و رسانه به 50 هنرمند آسیب 

دیده از کرونا تقدیم شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 

شهرستان قرچک به تداوم این کمک ها در 
صورت تامین اعتبار اشاره کرد و گفت: این 
فرهنگ  اصحاب  به  نقدی  دومین کمک 
که  است  جاری  سال  در  رسانه  و  هنر   ،
امیدواریم این کمک ها تداوم داشته باشد 
و ما شاهد کاهش اثرات کرونا بر معیشت 

و اقتصاد فرهنگ و هنر شهرستان باشیم
گفتنی است فعالیت های فرهنگی و هنری 
مطابق با بخشنامه های ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کرونا در شهرستان قرچک در 
موج چهارم به صورت کامل تعطیل شد 
فرهنگی  های   فعالیت  مدت  این  در  و 
صورت  به  صرفا«  شهرستان  هنری   و 

مجازی برقرار بوده است.

از  قرچک  شهردار   : آبرومند   – قرچک 
ایجاد مرکز تفریحی و توریستی در پارک 
بزرگ جنگلی زیباشهر این شهر خبر داد.

خصوص  این  در  شریف  خرمی  محسن 
ایجاد  اظهار کرد:  خبرنگاران،  جمع  در 
مرکز تفریحی و توریستی در پارک جنگلی 
های  طرح  حالی  در  شهر  این  زیباشهر 
این  اجرای  که  شده  آغاز  آن  مطالعاتی 
طرح جهشی عظیم در توسعه تفریحی و 

توریستی این شهرستان خواهد داشت.
وی اجرای این پروژه را یک اقدام ارزشمند 
در حوزه گردشگری و تفریحی دانست و 
افزود: ایجاد مرکز تفریحی و توریستی در 

ایجاد  بر  عالوه  جنگلی  بزرگ  پارک  این 
ایجاد  به  اقتصادی،  رونق  و  اشتغال 
نیز  مردم  برای  تفریحی  بیشتر  فضاهای 

کمک می کند.
خرمی شریف با بیان اینکه چندی پیش 
کل  اداره  توسط  شهر  این  جنگلی  پارک 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 
کرد:  اظهار  شد،  واگذار  شهرداری  به 
مدیریت پارک جنگلی 37.۵ هکتاری این 
شهرستان به ارزش 500 ميليارد تومان 
به  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  به  توجه  با 
شهرداری قرچک واگذار شد و ما نیز اقدام 
به ایجاد مرکز تفریحی و توریستی خواهیم 

کرد.
شهردار قرچک بیان داشت: ایجاد مرکز 
تفریحی و توریستی در پارك جنگلی قرچک 
نه تنها به سود مردم بلکه به نفع شهرداری 

و شورای اسالمی شهر نیز است.
وی در پایان با بیان اینکه توسعه و ارتقای 
فضای سبز از رویکردهای اصلی مدیریت 
ایجاد  اظهار کرد:  است،  قرچک  شهری 
مرکز تفریحی و توریستی در پارک  بزرگ 
جنگلی قرچک با امکانات مناسب رفاهی 
ایجاد  و  گردشگری  رونق  در  تفریحی  و 
شهروندان  استفاده  برای  خوب  محیط 

بسیار مهم و موثر است.

حسین نوش آبادی :

مسئوالن باید از هرگونه افزایش قیمت نان جلوگیری کنند

دیدار مدیرکل بهزیستی استان تهران با فرماندار قرچک

مسئول حراست شهرداری جلیل  آباد معرفی شد

حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از هنرمندان شهرستان قرچک در موج چهارم کرونا 

ایجاد مرکز تفریحی و توریستی در پارک جنگلی قرچک
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شهید مدافع حرم سید احسان میر سیار 

سیداحسان در سال 1359 در الهیجان دیده به جهان گشود. وی از 
بسیجیان پایگاه حضرت حر زیبا شهر قرچک بوده است و در کارنامه خود 

مبارزه با گروهک پژاک را نیز دارد.
وی دو مرتبه به سوریه رفت. بار اول بر اثر اصابت ترکش به دستش 

مجروح شد و در دومین اعزام به آرزویش رسید.
احسان همیشه همسرش را به تربیت اسالمی فرزندانش سفارش می 

کرد.
سیداحسان میرسیار در 21 بهمن ماه سال 139۴ در درگیری مستشاری 
با نیروهای تکفیری در سوریه در سن 35 سالگی به شهادت رسیده است.

مزارش در گلزار شهدای سادات محله الهیجان قرار دارد.
از او 3 فرزند دختر به یادگار ماند.

نویسنده: توحید عظیمی

امام جمعه ورامین:

مواضع نامزدهای انتخاباتی به 
اصول نظام اسالمی 

آسیب نرساند

امام جمعه شهرستان  الله محمودی  آیت   : آبرومند   – ورامین 
ورامین در پی اعالم وضعیت نارنجی در این شهرستان و عدم 
اقامه نمازجمعه با انتشار پیامی اظهار داشت: یک ماه روزه داری 
با لطف  بود که  ارزشمند  پروردگار فرصتی  به  و توجه  و توسل 

الهی مردم عزیز ما از آن بهره مند شدند.
رضای  برای  داوطلبان  که  این  به  اشاره  با  ورامین  امام جمعه 
بیان  شوند  حاضر  انتخابات  در صحنه  مردم  به  و خدمت  خدا 
کرد: مواضع نامزدهای اننتخاباتی به اصول نظام اسالمی آسیب 

نرساند.

اقدام فراگیربه تولیدکنندگان 
شهرک صنعتی عباس آباد

اقدام  آبرومند : مهندس نادری در حاشیه مانور و  پاکدشت – 
خبرخوش  آباد  عباس  صنعتی  شهرک  تولیدکنندگان   فراگیربه 
افزایش ظرفیت را اعالم کرد.درخصوص رفع مشکالت تامین برق 
وافزایش قدرت متقاضیان شهرک شرکت برق منطقه ای تهران 
نسبت به شروع عملیات آماده سازی وانتقال پست جدیدبابت 
ومنطقه  نموده  اقدام  توزیع  سیارفوق  پست  قدرت  افزایش 
پیمانکارمیباشد.به  انتخاب  درمرحله  موازات  نیزبه  پاکدشت 
مذکوراقدام  خروجیهاپست  دایرنمودن  به  نسبت  طورموازی 
نمایدودرصورتیکه ظرفیت سازی فوق توزیع براساس زمان بندی 
جاری  سال  تیرماه  امیدخدادرپایان  گردد.به  انجام  شده  اعالم 
مذکورخواهیم  پست  خروجیهای  وافتتاح  برداری  شاهدبهره 
بود.وی اضافه کردباجدیت تمام این موضوع راپیگیری میکنیم 
رادرشهرک  برق  تولیددربخش  موانع  نیزبتوانیم  بخش  تادراین 

صنعتی عباس ابادبرطرف سازیم

بهبود عبور و مرور شهری
 با آسفالت ریزی 

شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به   : آبرومند   – پاکدشت     
شریف آباد در ادامه اجرای عملیات آسفالت ریزی در سطح شهر 
حد  السالم  علیه  رضا  امام  محور  در  ریزی  آسفالت  عملیات   ،
و  فنی  حوزه  توسط  سازی  زیر  از  پس  آباد  شریف  گلزار  فاصل 

عمران آغاز گردید.
با  آباد  شریف  شهردار  یعقوبی  مهندس  گزارش  این  براساس 
بر  فوق  پروژه  اجرای  از  بازدید  ضمن  پور  نیک  پیروز  همراهی 
آن  در  کیفیت مطلوب  و دقت  آسفالت  انجام  روند  در  تسریع 
نقاطی  اصلی  محور  بویژه  و  شهر  در  هنوز  افزود:  و  تاکید کرد 
مشاهده می گردد که بعلت غیر مطلوب بودن سطح آسفالت و 
معیوب بودن زیرسازی آن در بهبود عبور و مرور شهری تاثیر 
این   حل  به  رسیدگی  و  توجه  لذا  است  گذاشته  بجا  نامطلوبی 
معضالت از دغدغه های مدیریت شهری است که با برنامه ریزی 
و زمانبندی بر آنیم تا به نحو مطلوب مشکالت را مرتفع نماییم 

یاران جاوید

اخبار

ورامین زبرگ
30 اردیبهشت 1400

سال سوم - شامره 23

فرهنگیان
 نقش بسزایی در ساختن
 تمدن نوین اسالمی دارند

قرچک – آبرومند : نشست نخبگان فرهنگی شهرستان قرچک با سخنرانی سردار 
عباس مطهری رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور و با حضور صبوری مدیرکل امور مجلس شورای اسالمی 
وزارت آموزش و پرورش، حجت االسالم اسماعیلی امام جمعه، حجت االسالم عبدالرحیمی رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی، داورزنی رئیس آموزش و پرورش قرچک و جمعی از نخبگان فرهنگی این شهرستان به همت اداره 

تبلیغات اسالمی برگزار شد.
سردار مطهری در این نشست اظهارداشت: فرهنگیان نقش بسزایی در ساختن تمدن نوین اسالمی دارند و 

همواره در خط مقدم جنگ نرم نقش ایفا می کنند.
وی افزود: ۴ هزار و نهصد شهید معلم و فرهنگی در دوران دفاع مقدس نشان از احساس مسئولیت این قشر 
فرهیخته در تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی است و ایمان،بصیرت و ایثار سه شاخصه ای است 

که بر تقویت آن در نظام آموزشی همواره تاکید شده است.

ارائه خدمات رایگان به مددجویان
 در درمانگاه دارالشفاء قرچک

قرچک – آبرومند : مسئول مددکاری درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی )عج( در خصوص 
ارائه خدمات رایگان به مددجویان در این درمانگاه گفت: طی چند سال گذشته براساس 
تفاهم نامه هایی که با برخی ادارات و موسسات منعقد شده به مددجویان خدمات رایگان 

ارائه شده است. 
فاطمه اسکندری بیان کرد: طی تفاهم نامه های همکاری که بین این درمانگاه با دفتر امام جمعه، اداره بهزیستی، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، انجمن حمایت از زندانیان، موسسه خیریه حضرت زینب)س(، موسسه خیریه شهید مرادی، 
موسسه خیریه شهید مالآقایی و موسسه نیکوکار سبز منعقد گردیده، مددجویان با ارائه نامه از خدمات رایگان در بخش 
های مختلف بهره برده اند و در این راستا در سال 1399 نیز حدودا 2000 مددجو به درمانگاه مراجعه و مراحل درمانی خود 

را پیگیری کرده اند.
وی تصریح کرد: مددجویان تاکنون در بخش اورژانس، دندان پزشکی، آزمایشگاه، بخش قلب شامل )فیزیوتراپی، کاردرمانی، 
گفتاردرمانی، مشاوره روانشناسی( و بخش تخصصی شامل ) آندوسکوپی، کلونوسکوپی، نوارمغز، داخلی، زنان و زایمان، 

غدد، نوار گوش و...( خدمات دریافت کرده اند.

و  االسالم  :حجت  آبرومند   – پیشوا 
جمعه  امام  باقری  الله  روح  المسلمین 
نماز  های  خطبه  در  پیشوا  شهرستان 
عیدسعیدفطر در صحن مطهر جعفربن 
ماه  داشت:  اظهار  الکاظم)ع(  موسی 
رمضان گذشت از همه بانیان خیر تشکر 
می کنیم کارهای بزرگی انجام دادند و 
رعایت  در  مردم  همه  از  نگذاشتند  کم 
کرونا تشکر می کنیم  از حضور مردم در 
درمان  از کادر  و  قدر  های  مراسم شب 

تشکر می کنیم.
وی افزود: در انتخابات حضور مردم که 
قدرت و اقتدار و عظمت  مهم است در 
و  و کارآمد  فردصالح  انتخاب  انتخابات 
باتقوا و مردمی بوده و معتقد به داخل 
در انتخاب فرد شایسته در شورا و ریاست 

جمهوری مدنظر باشد.
اتفاق  کرد:  تصریح  پیشوا  جمعه  امام 
تلخ در آخر ماه رمضان افتاد به خاک و 

نوگالن  و  دختران  شدن  کشیده  خون 
شیعه در کشور افغان است که به همه 
عزیزان که در این شهر و دیار مهمان ما 

از 80  بیش  گوییم  می  تسلیت  هستند 
درد  به  انسان  دلش  که  نوجوان  دختر 
میاید دولت ها فقط دم از انسانیت نباید 
بزنند داغ دیگر الل بودن سازمان های 
زده  قفل  زبانش  که  است  المللی  بین 
شد مرگ و ننگ بر طالبان و همه گروه 
های تروریستی و مسببان اصلی آمریکا 
و اسراییل که در خاورمیانه عامل اصلی 

فتنه هستتد.
وی ادامه داد: اتفاقات در فلسطین و غزه 
نگران کننده است فلسطینیان یک روز 
با سنگ به مبارزه می ایستادند امروز با 
موشک مقابله می کنند تنها راه مقابله 
با صهیونیست ها این است که در دهان 
های  دولت  از  داریم  انتظار  بزنیم  آنها 
افغانستان و فلسطین خودشان را قوی 

کنند ملت های مظلوم و مسلمان وشیعه 
امروز وحدت را  را قوی کنند  باید خود 

بیشتر حس می کنیم.
آمریکا  امروز  گفت:  پیشوا  جمعه  امام 
خوردند  مفتضحانه  منطقه شکست  در 
که اثرات شهدای مااست اثر مجاهدین 
و مقاومت ملت های مسلمان است اثر 
است  قاسم سلیمانی  حاج  خون شهید 
کاری به اراجیف غرب زده های داخلی 
نداریم رهبری فرمودند اما ما می دانیم 
دشمن  از  میخوریم  ما  که  ای  ضربه 
دوران  از  که  ای  ضربه  نیست  خارجی 
و  منافقین  از  میخوریم  تاکنون  اسالم 
مقابل  را  خود  که  است  ها  زده  غرب 

خارجی ها باختند

والیبال  تیم   : آبرومند   – ورامین 
شهرداری ارومیه یکی از تیم هایی بود که 
در ابتدای سال جاری به جذب بازیکنان 
مدنظر خود پرداخت تا شروعی پرقدرت 
باشد  داشته  برتر  لیگ  رقابت های  در 
از  اتفاقاتی رخ داد و برخی  ادامه  اما در 
بازیکنان این تیم با پیشنهادات بهتر به 

تیم شهرداری ارومیه ملحق شدند.
رئیس هیئت والیبال شهرداری ورامین  
در واکنش به جدایی فرهاد سال افزون 
به  را  تمام حرف هایم  تیم گفت:  این  از 
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال زده ام. 
اگر قرار باشد کمیته رویدادها و مسابقات 
تیم  با  شریفی  مرتضی  موضوع  همانند 
شهرداری ارومیه برخورد کند، قطعًا تیم 

والیبال شهرداری ورامین پرافتخارترین 
از  ایران  والیبال  اخیر  سال   10 تیم 

رقابت ها کناره گیری خواهد کرد.
احسن الله شیرکوند تأکید کرد: نمی دانم 
چه قدرتی پشت این تیم است و چرا تا 
می شود.  مدارا  تیم  این  با  اندازه  این 
قراردادهایمان در هیئت با حضور خودم 

ُمهر شده است.
این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
خیر،  یا  شد  خواهند  محروم  بازیکنان 
کسی  کردن  محروم  دنبال  به  گفت: 
حفظ  را  تیم مان  می خواهیم  نیستیم. 
کنیم اما ما را به نقطه ای رسانده اند که 
دیگر خسته شده ایم و می خواهیم همه 

چیز را رها کنیم.
شهرداری  والیبال  هیئت  رئیس 
ورامین اظهارداشت: برای سال افزون، 

از  قراردادها  وند  مصطفی  و  کشاورزی 
ثبت  و  تهیه  فدراسیون  سامانه  طریق 

کاری  چه  باید  نمی دانیم  دیگر  و  شد 
انجام دهیم که مورد پذیرش باشد. جدا 
از بحث قراردادهای رسمی، پس اعتبار 
آیا حرف و  انسان ها چه می شود.  حرف 

انسانیت دیگر ارزشی ندارد؟
وی در پاسخ به این سوال که محمدکاظم 
در مصاحبه ای مدعی  نیز  تیم  سرمربی 
شده که قراردادها رسمی نبوده، گفت: 
اما  داده  را  خودش  نظر  محمدکاظم 
قراردادهای  بازیکن  سه  این  برای  ما 
فدراسیون را به ثبت رسانده ایم و برای 
برگه های  همان  از  نیز  بازیکنان  سایر 
قدیمی استفاده کرده ایم و به ثبت هیئت 

ورامین رسیده است

پاکدشت – آبرومند : حمیدرضا نامداری 
در حاشیه آئین افتتاح پروژه آبرسانی به 
پاکدشت  آباد  شریف  بخش  روستاهای 
ادغام آب و  از  با گذشت 1۴ ماه  گفت: 
اقدامات  شهری،  و  روستایی  فاضالب 
خوبی در حوزه توزیع و اجرای خطوط 
انتقال آب انجام و باعث شده تا بسیاری 

از مشکالت این حوزه برطرف شود.
مخازن،  ساخت  حوزه  در  افزود:  وی 
با  آب،  توزیع  شبکه  بازسازی  و  اصالح 
اصالح و بازسازی 20 کیلومتر شبکه و 
10 کیلومتر خطوط انتقال آب در حوزه 
روستایی، در حال حاضر مشکل تامین 
آب نداشته و عمده مشکالت به توزیع و 

خطوط انتقال مربوط است.

استان  شرق  جنوب  آبفای  مدیرعامل 
تهران با اشاره به این که در حوزه شهری 
تامین  برای  شرق  جنوب  روستایی  و 
آب مشترکین هیچ مشکلی وجود ندارد 
افزود: تنها مشکل این حوزه، فرسودگی 
برای  که  است  مناطق  برخی  در  شبکه 
اصالح و بازسازی شبکه و ساخت مخازن 

اقدامات خوبی در حال انجام است.
وی با اشاره به کاهش بارندگی ها در سال 
گذشته بیان کرد: با توجه به وضعیت آب 
و هوایی کشور، همیشه شاهد تنش های 
آبی می باشیم و در حال حاضر، کم آبی 
لتیان  و  الر  ماملو،  سد  آبریز  حوزه  در 
مشاهده می شود که با کنترل و مدیریت 
بحران  از  مشترکین،  سوی  از  مصرف 

احتمالی کم آبی عبور می کنیم.
در  آبرسانی  مشکالت  از  یکی  نامداری 
حوزه روستایی را انشعابات و ساخت و 
سازهای غیر مجاز بویژه در پیک مصرف 
عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت باغ 
حاشیه  در  کارگاه ها  از  برخی  و  ویالها 
شبکه  به  را  ضربه  بیشترین  روستاها، 
حمایت  با  که  می زنند  مردم  و  توزیع 
این  مسووالن،  و  قضایی  دستگاه  های 
انشعابات غیرمجاز شناسایی و جمع آوری 

می شوند.
روستای   37 اینکه  به  اشاره  با  وی 
تامین  در  مشکلی  پاکدشت  شهرستان  
و توزیع آب ندارد افزود: در حال حاضر 
تنها روستای کریم آباد پاکدشت است که 

مشکل توزیع دارد که با تأمین اعتبار، 7 
کیلومتر از شبکه انتقال این روستا اصالح 

و بازسازی می شود تا مشکل این روستا 
نیز برطرف شود.

امروز وحدت بیشتری بین ملل مسلمان حس می شود 

تهدید شهرداری ورامین به کناره گیری از رقابت های لیگ برتر والیبال

15 حلقه چاه برای تامین آب شرب در جنوب شرق استان تهران حفر می شود

 سال1340،روز  12 اردیبهشت روز 
معلم نامیده شد.

 1340 سال  اردیبهشت   12 روز  در 
جهت  کشور  معلمان  خورشیدی 
احقاق حقوق حقه خود و به رهبری 
به  درخشش دست  یاد محمد  زنده 
اعتراض و اعتصاب سراسری زدند.

 12 روز  در  تهران  معلمین 
محوطه  به  ورود  قصد  اردیبهشت 
خیابان  در  واقع  فرهنگ  وزارت 
آنان  ورود  از  داشتند که  را  اکباتان 

جلوگیری به عمل آمد.
بهارستان  میدان  روانه  معلمان 
مجلس  ساختمان  جلو  و  گردیدند 

روی زمین به تحصن نشستند. 
از  آنان  کردن  متفرق  برای  پلیس 
ولی  کرد  استفاده  آبپاش  ماشین 
معلمان از جای خود تکان نخوردند. 
ساله   29 دبیر  خانعلی  دکتر 

چند  اتفاق  به  جامی  دبیرستان 
آبپاش  باالی ماشین  به  آموز  دانش 
عوض  را  شیلنگ  جهت  و  رفته 

کردند.
اندازی  تیر  به  شروع  پلیس  آنگاه 
هوایی کرد ولی باز معلمان از جای 

خود بر نخواستند.
سرهنگ شهرستانی رییس کالنتری 
دکتر  که  نمود  شلیک  به  اقدام   2
قرار  گلوله  اصابت  مورد  خانعلی 
گرفت که در بیمارستان در گذشت.

جامعه  رییس  درخشش  محمد 
اعتصاب  رهبر  و  ایران  معلمان 

دستگیر و به زندان افتاد.
از این به بعد اعتراض رنگ سیاسی 
گرفت و معلمان 4 شرط برای پایان 

اعتصاب بشرح زیر اعالم کردند:
1- سقوط دولت شریف امامی
2-مجازات قاتل دکتر خانعلی

3-آزادی درخشش
طبق  معلمان  حقوق  4-ترمیم 

طرح باشگاه مهرگان.
امامی  شریف  اردیبهشت   15 روز 
استعفا داد و دکتر علی امینی مامور 
تشکیل کابینه گردید و درخشش از 

زندان آزاد گردید.
در  معلمان  18اردیبهشت  روز 
معلمان  کانون  مهرگان  باشگاه 
ایران اجتماع کرده و طی قطع نامه 
خاطر  به  را  اردیبهشت   12 روز  ای 
اعتصاب موفقیت آمیز خود و گرامی 
داشت دکتر خانعلی روز معلم اعالم 
در  سال  هر  شد که  قرار  و  نمودند 
کشور  مدارس  تمام  روزی  چنین 
خانعلی  دکتر  بزرگداشت  برای 

تعطیل گردد.
در همین روز دکتر امینی در باشگاه 
معلمان  به  و  یافت  حضور  مهرگان 

قول افرایش حقوق آنان را داد ولی 
کردند  اعالم  و  نپذیرفتند  معلمین 
که هیچ کس را به جز درخشش به 

عنوان وزیر فرهنگ نمی پذیرند.
به  درخشش  اردیبهشت   22 روز 
اشل  و  منصوب  فرهنگ  وزارت 
مهندسین  با حقوق  معلمان  حقوق 
وزیران  هیات  تصویب  به  و  مساوی 
اعتصاب  ترتیب  این  به  و  رسید 
روز  و  یافت  پایان  معلمان  روزه   10
کالسها  به  معلمان  اردیبهشت   23

رفتند.
برگزار  معلم  روز  مراسم  سال  دو 
ثبت  ایران  تقویم  در  ولی  گردید 
نگردید و کم کم به فراموشی سپرده 

شد.
در  معلمین   1358 سال  در  آنکه  تا 
به  اردیبهشت   12 زنده کردن  صدد 
عنوان روز معلم بر آمدند که مصادف 

شد با شهادت آیت الله مطهری که 
ترور  اردیبهشت   11 روز  در شامگاه 

شدند.
 12 تاخیر  روز  یک  با  وقت  دولت 
الله  آیت  روز شهادت  را  اردیبهشت 
مطهری و روز معلم اعالم کرد و به 

این ترتیب روز معلم تثبیت شد.
و  معلمین  از  بسیاری  متاسفانه 
فکر  اولیاءآنها  و  آموزان  دانش 
خاطر  به  معلم   روز  که  میکنند 
از  و  است  مطهری  آقای  شهادت 
ندارند.متاسفانه  خبر  آن  پیشینه 
که  مبارز  معلم  خانعلی  دکتر  نام 
حقوق  احقاق  راه  در  را  خود  جان 
در  داد  دست  از  معلمان  منزلت  و 
از رسانه های گفتاری و  هیچ کدام 
نوشتاری و تصویری دیده نمی شود 
ولی در دل تاریخ ایران ثبت شده و 

تا ابد باقی خواهد ماند.

در  روحانی  حسن  ستاد  از  نیمی 
ورامین )سال 96(  در ستاد انتخاباتی 
شورای  اصولگرای   اعضای  از  یکی 

فعالیت هستند در حال  ورامین  شهر 
به متن باال شک نکنید درست نوشتم 
فعالیت  حال  در  طلبان  اصالح 

اصولگرایان  از  یکی  برای  انتخاباتی 
افرادی  فعالیت  کال  هستند.  ورامین 
اصولگرایان  خودشان  جلسات  در  که 
عضو  این  برای  کنند  می  نفرین  را 
علوم  مرزهای  ورامین،  شهر  شورای 
سیاسی در کشور  را جابجا کرده است

ورامین  شهر  شورای  عضو  این  گویا 
ورامین  طلبان  اصالح  با  دیدار  در 
اصولگرا  شخصیت  چند  علیه  بارها 
گفته  و  کرده  صحبت  نهادهای...  و 
شرکت  آنها  جلسات  در  است  مجبور 
خاتمی  محمد  سید  با  دلش  و  کند 

به  ای  توجه  شما  و  است  و  بوده 
باشید. نداشته  من  های  سخنرانی 

جالب اینجاست برای اینکه دل اصالح 
مرزهای  بیاورد  دست  به  را  طلبان 
قطعا  و گفته  کرده  را جابجا  فریبکاری 
حامی  ورامین  آینده  شهر  شورای  در 

مدیریت  و  موسیقی  کنسرت  برگزاری 
بود بانوان خواهد 

موسیقی  کنسرت  برگزاری  واقعا 
شهر  شورای  اختیارات  حوزه  در 

است؟؟!!

تاریخچه روز معلم در ایران  

اصالح طلبان در حال فعالیت انتخاباتی برای یکی از اصولگرایان ورامین هستند
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جمال عرف رییس ستاد انتخابات کشور: 

بیش از ۵۹ میلیون نفر واجد رای داریم
تهران – آبرومند : در انتخابات 1۴00، ۵9 میلیون و 310 هزار و 307 نفر 
واجد شرایط رای دادن هستندو 1 میلیون 392 هزار و 1۴8 نفر از این 

تعداد رای اولی محسوب می شوند.
بعد از ۵ روز پرونده همه کسانی را که ثبت نام کنند در اختیار شورای 

نگهبان قرار می دهیم.
شورای نگهبان ۵ روز برای رسیدگی و احراز صالحیت ها فرصت دارد که در 

صورت لزوم تا ۵ روز دیگر هم قابل تمدید است.
بعد از آن شورای نگهبان تایید صالحیت شده ها را به وزارت کشور اعالم 
می کند و عمال از 7 خرداد تبلیغات نامزدها به مدت 20 روز شروع می شود.

گریه  ی یک جغد در ویرانه ها را دیده ای؟
رقص مرگ شمع با پروانه ها را دیده ای؟

در کنار بارش چشمان خیس منتظر
لرزش اندوهبار شانه ها را دیده ای؟

در خرابات رفاقت خون دل در جام ها
یک به یک پر کردن پیمانه ها را دیده ای؟
گم کنی لیالی خود را در هوای بی کسی
دور مجنون وار بین خانه ها را دیده ای

هر زمان بر بام نااهالن نشستی باز هم 
دام پنهان البالی دانه ها را دیده ای؟

داده باشی جان میان کوچه مردان بعد از آن
قلعه ی همدست با بیگانه ها را دیده ای؟
قصه ی تلخت حقیقت باشد اما ناگزیر
گم شدن در باور افسانه ها را دیده ای؟

افسانه تاجیک

باید بخوانمت به الفبای دیگری
اینهم شروع راه و تقالی دیگری

با یک غزل که راضی و خشنود می شوی؟
یا سبک تازه ای و تمنای دیگری

می دانم از کجا و چرا در تو گم شدم
تو جلوه ای جدید زدنیای دیگری

گفتی که دیده ای من و این خواهش غریب
در انتظار موج،زدریای دیگری

دریایی ام!بیا و به ساحل سری بزن
اینجا امید هست به فردای دیگری

شهره سادات حقدوست

از شب و پنجره
خسته ام

از دورویی ماه
از پچ پچش با ابرهای سیاه

از این زن بی اراده
که هی چاق و الغر می شود

و معلوم نیست
شبهای ابری کجا می رود

راستش را بخواهی 
من به ماه شک کرده ام . . .

از شب و پنجره خسته ام
سایه ها دور و برم در کمین اند

ولی من به معشوقه ام
به خورشید
دل بسته ام

طرفدار صبح ام
هواخواه نورم 

من از این دسته ام . . .

گندم بوربور

خرب

شعر

30 اردیبهشت 1400

سال سوم - شامره 23
اریان زمین

بررسی گذرا سیر تحوالت حضور زنان افغان 
در جامعه  )دوران طالبان(

دارای  رهبری مال محمد عمر،  به  طالبان 
و  بوده  اسالم  از  رادیکال  و  سنتی  قرائت 
میان  خود  ساله  شش  حکومت  زمان  در 
سالهای1995-2001 تجربه زیست سیاسی 
تحت یک حکومت بنیادگرا را به جهان نشان 
اسالم،  از  خود  ویژه  قرائت  با  طالبان  داد. 
احکام سختگیرانه  را اجرا و آحاد مردم بویژه 
زنان و جوانان را از ابتدایی ترین حقوق شان 
محروم کردند. زنان تا پیش از رژیم طالبان، 
از وضعیت نسبتا ایده آل برخوردار بودند؛ البته 
برمی گردد که در شهرها،  زنانی  به  امر  این 
دام  در  روستایی،  زنان  و  می کردند  زندگی 
آزار  هم چنان  قبیله یی،  و  قومی  سنت های 
می دیدند. ظلم طالبان در حق زنان از آنرو 
مورد توجه خاص قرار گرفته که این گروه در 

فرهنگ کامال مرد ساالر و زن ستیز به دنیا 
آمده بودند.مهم ترین اقدامات ضد انسانی 
و زن ستیزانه طالبان شامل موارد ذیل می 

باشد.
محرومیت زنان از تحصیل

دوران  در  توجه  قابل  موضوعات  از  یکی 
طالبان،سیاست آنها برای ممانعت زنان از 
تحصیل با توجیهات دینی بود.بعد از تصرف 
شهر های افغانستان درب مکاتب جدید بویژه 
مکاتب دخترانه بسته شد و اگر مدیری و یا 
معلمی از دستورات سرپیچی میکرد حداقل 
به  این سرپیچی  و گاهی  او شالق  مجازات 
از  مرگ محکوم می شد.رهبر طالبان پس 
فشار جوامع بین المللی به دلیل محروم شدن 
زنان افغان از تحصیل توسط طالبان،موضع 
دستیابی  کرد  اعالم  و  گرفت  ای  خصمانه 
به مثابه اعمال  اموزش  به تحصیل و  زنان 

سیاست کفری و ترویج فحشا و بی حیایی 
در بین زنان افغان است.و طالبان هرگز اجازه 
تحصیل زنان در مراکز دولتی و غیر دولتی 

را نمی دهد.
محرومیت زنان از خدمات بهداشتی و درمانی

طالبان با جدا کردن بیمارستان های زنان از 
مردان،کارکنان مراکز درمانی را مجبور به بر 
کناری کردو از طرفی پزشکان مرد را از درمان 
زنانی که بدون محارم و خویشاوند خود بودند 
منع کرد.همچنین معدود متخصصین زنان 
بعد از تصرف کابل از سوی طالبان، این شهر 
را ترک کردند.بدین ترتیب و به مرور زمان 
زنان از خدمات بهداشتی و درمانی محروم 

شدند.
محرومیت زنان از حق اشتغال

طی سالهای زیادی که جنگ در افغانستان 
حاکم بود بسیاری از زنان مردان خود را از 

خانواده  آور  نان  خودشان  و  دادند  دست 
شدند.اما بعد از حمله طالبان،در 6 جوالی 
بر  مبنی  دیگری  ی  بیانیه   2000 سال 
ممنوعیت کار زنان  خارج از خانه به جز در 
بخش های درمانی صادر شد و به این ترتیب 
زنان سرپرست خانوار از هرگونه فعالیت و کار 
جهت کسب درآمد برای خانواده خود محروم 

شدند.
منع زنان از حضور در فضاهای عمومی

حق  زنان  تنها  نه  طالبان  حکومت  در 
هیچگونه مشارکت سیاسی اجتماعی و حضور 
در نهاد های دولتی را نداشتند،بلکه حتی 
از حضور زنان در مجامع عمومی با جدیت 
شد.به  می  جلوگیری  شدید  سختگیری  و 
بدون  پزشک  نزد  زنان  رفتن  که  ای  گونه 
محارم و یا حتی خرید یک نان بدون مردان 
ممکن نبود.و اگر زنی فرزند پسری نداشت 

و بیوه بود،گاهی 
میشد  مجبور 
نابالغ  دختران 
خود را برای یک 
به  ساده  خرید 

شکل پسر درآورد.
فشارهای روحی وروانی بر زنان

در یک مطالعه علمی بر زنان افغانستان که 
فشارهای زمان طالبان را تحمل کرده بودند 
با زنانی که چنین تجربیاتی نداشتند ، از نظر 
میزان سالمت روانی مقایسه شدند و نتایج 
آن نشان دهنده ی افسردگی شدید 73 تا 
83 درصدی زنانی بودند که دوره طالبان را 

تجربه کرده بودند.
با وجود تمام این مصائب علیه زنان و بعد از 
سال 2001 و سقوط دولت طالبان وضعیت 

زنان افغان متحول شد.

* نلسون ماندال،  گاندی ، جورج واشینگتن 
، آبراهام لینکلن ، روسو ، مونتسکیو را در 
می  ها  ای  مدرسه  بچه  حتی  جهان  تمام 

شناسند ؛ می دانید چرا ؟
برای اینکه تمام رسانه های غربی ، شبکه 
در  حتی  زبان  فارسی  های  ماهواره  و  ها 
الگوی  عنوان  به  آنها  از  ما  های  سرزمین 
بشریت و آزادی خواهی و عدالت محوری و 
ضد تبعیض نژادی و دوستدار انسان معرفی 

می کنند اما .... 
)مدّرس دانشگاه و کارشناس مسائل ایران( 

و   ” دکتر محمد بیدگلی ”
مدّرس   ( کالن    موسوی  مرتضی  سید 
در  سیاسی(  مسائل  و کارشناس  دانشگاه 

یادداشتی نوشتند : 
و  تورات  و  اوستا  کتاب  ما  از  کس  هیچ 
ارسطو  و  افالطون  آثار  حتی  و  انجیل 
کنفوسیوس وبودا را آتش نمی زند ، هیچ 
کس از ما کاریکاتور توهین آمیز زرتشت و 
مسیح و  موسی وبودا کنفوسیوس را نمی 

کشد و به کالس دانش آموزان نمی برد. .
ادیان   ، جهان  پیامبران  تمام  به  ما  همه 
توحیدی ابراهیمی و ادیان دیگر و شخصیت 
های ملی و مذهبی همچون نلسون ماندال 
، مهاتما گاندی ، نهرو ، جورج واشینگتن 
، آبراهام لینکلن ، فیدل کاسترو و رهبران 
آزادی خواه غرب و کشور های مستعمره، 
و  انگلستان  صنعتی  انقالب  بنیانگذاران 
انقالب کبیر فرانسه و شخصیت هایی چون 
منتسکیو ، ژان ژاک روسو ، ویکتور هوگو 

،.. وغیره توهین نمی کنیم .
بزرگ جهان  نویس های  ُرمان  به  ما حتی 
نویسندگان  و  ها  نویس  نمایشنامه  و 
تولستوی  همچون  روسیه  و  غرب  بشری 
با  ، داستایوفسکی ، دوما و ژان پل سارتر 
تمام اختالف عقاید احترام قائل هستیم و 
کتاب های آنهارا همیشه مورد مطالعه قرار 

می دهیم
اّما در اروپا یک معلم ساده و بی خبر و بی 

سواد که شناختی از حضرت محمد ) ص ( 
ندارد کاریکاتور توهین آمیز این شخصیت 
آسمانی و معصوم خاتم النبیین ) ص ( را  
به صورت تحقیر آمیز به دانش آموزان نشان 

می دهد. چرا؟
توده  درمیان   ) ص   ( محمد  حضرت  اگر 
آشتی  و  صلح  پیامبر  جهان  مردم  های 
شناخته شود این کار صورت خواهد گرفت  

؟ هرگز نه. 
هندی  نویس  رمان  رشدی  سلمان  اگر 
آسمانی حضرت محمد  و  اصیل  شخصیت 
آیات  هرگز کتاب  شناخت  می  را   ) ص   (
شیطانی را نمی نوشت ، شاید این دشمنی 
نباشد این عدم شناخت از شخصیت صلح 
آنها  که  است    ) آمیز حضرت محمد) ص 
را وادار می کند که چنین توهین هایی به 
حضرت محمد ) ص ( و قرآن داشته باشند .

برای شما مثالی می زنیم :
یک ژنرال به اصطالح متمدن فرانسه از یکی 
از مستعمرات فرانسه در آفریقای شمالی به 
دوستش از پاریس که حال او را پرسیده بود 

می نویسد :
من حال خودم و سگم و عربم خوب است 

!!!
من در عرض چهار سال در اینجا زبان عربی 
 ، به خوبی می فهمم  را  قرآن  و  یاد گرفتم 
من واقعا در شگفتم چنین کتابی مسلمانان 
دارند و ما بر آنان حکومت می کنیم ، این 
کتاب را هر کس بفهمد و درست بشناسد 
دست به شورش و انقالب بر علیه استبداد و 

استعمار و اقتدار گرائی می زند
در اروپا قرآن را آتش می زنند اگر آن شخص 
از مفاهیم قرآن خبری داشت هرگز این کار 
اسالم  ها  مکرون  اگر   ، کرد  نمی  را  زشت 
و قرآن و حضرت محمد ) ص ( همچنین 
حضرت علی ) ع ( را می شناختند هرگز نمی 
گفتند که این عمل آنها آزادی بیان است زیرا 
اینان با این اعمال ننگین خود آزادی بیان و 
کتاب مقدس آسمانی و مردمی را آتش می 

زنند...
و ما بیشتر خودمان مقصر هستیم که حتی 
قرآن را و مفاهیم قرآن را و حقایق آسمانی 

آن و اینکه در تمام ابعاد انسانی کامال بحث 
می کند ، از ادبیات و داستان و نمایشنامه 
و پرسش و پاسخ و روان شناسی و جامعه 
زندگی  قوانین  و  اخالق  و  وتاریخ  شناسی 
معنویت و عدالت  انسانی و آزادی خواهی 
و  تقوا  و  داری  حکومت  و  عهد  به  وفا  و 
پاکدامنی و اجتماعی و خانوادگی و عقیدتی 
مذهبی  و  ملی  و  نژادی  تبعیض  ضد  و 
و….سخن می گوید به مردم معرفی نکردیم 
و اهمیت ندادیم و از اولویت انداختیم ؛ از 
صلح و جنگ و زندگی همزیستی و همکاری 
مردم  هرگز  کند  می  و…صحبت  تعاون  و 

خود و جهان را آگاه نکردیم.
داخلی  نشانده های  و دست  این غربی ها 
ابوبکر  از بن الدن و  کشورهای مسلمان ، 
طالبان  و  وداعش  و  القاعده  و  بغدادی 
که  بودن  بشری  ضد  و  جنایات  همه  با 
خودشان درست کرده اند به عنوان پیروان 
اسالم  و   ) ص   ( محمد  حضرت  حقیقی 
ناب محمدی ) ص ( معر فی می کنند این 
بابی ها و بهایی ها را در ایران برای درهم 
کوبیدن آیین محمدی ) ص ( درست کردند 
؛ این ها وهابیگری را به همراهی آل سعود 
طوری تشکیل دادند که شیعیان را همیشه 
نفاق  مسلمانان  میان  در  و  بدانند  مشرک 

ایجاد کنند.
میان  در  انداختن  اختالف  برای  ها  این 
صفوف مسلمین پاپ را به عراق روانه می 
کنند و دولت عراق را تحریک می کنند که 
طوری  جهان  های  رهبر کاتولیک  یک  از 
استقبال کنند که از هیچ مرجعی از شیعیان 
این کار را نمی کنند منتهی از طریق دولت 
چهل  مردم  اینکه  برای   ، ملت  نه  و  ها 
اما  ؛  کنند  نمی  تحمل  را  اربعین  میلیونی 
آیت الله سیستانی آگاه تر ازین بود که آنهارا 
مبدل  یاس  به  را  آرزوهایشان  و  نشناسد 

ساخت .
های  قرن  و  متمادی  سالیان  از  بعد  اینها 
 ، یهودیان  شدید  های  کشتار  و  طوالنی 
دادگاهی تشکیل می دهند و یهودیان را از  
قتل مسیح تبرئه می کنند وبا هم متحد می 
شوند و در قلب سرزمین های مسلمانان با 

سیاسی  و  اقتصادی  و  مالی  امکانات  تمام 
و نظامی و اطالعاتی هم در اروپا ، هم در 
آمریکا وهم روسیه چنین از اسرائیل حمایت 

می کنند .
این ها دین اسالم را در جهان به عنوان آدم 
ُکش و جنایت کار و جنگ طلب و تندرو و 
متعصب کورکورانه و انحصار طلب و بیدادگر 
و  خواهی  آزادی  ضد  و  بیان  آزادی  ضد  و 
عدالت  محوری و ضد آرمان ها معرفی می 
کنند ، برای اینکه اهلش حضرت محمد _) 
ص ( و حضرت علی ) ع ( و حضرت فاطمه 
) س ( و ارزش های معنوی و فکری ما را 
معرفی نمی کنند و مردم جهان و حتی مردم 
خودمان از همه چیز بی خبر هستند چرا ؟

چون همه چشم و گوش و دهن های خود را 
به تولیدات شبکه های اینترنشنال ، بی بی 
سی و من و تو بسته اند ، مردم جهان االن 

این طور می فهمند .
تمام مساجد در اروپا و آمریکا جایگاهی برای 
رشد و تربیت جنایت کاران امثال داعش و 
القاعده و غیره تبدیل شده اند، این ها ملت 
 ، یمن   ، لبنان   ، فلسطین  مسلمان  های 
سوریه و عراق را که برای آزادی و عدالت و 
دفاع از سرزمین های خود مبارزه می کنند 

در لیست تروریست ها قرار می دهند .
 ( علی  و حضرت    ) ) ص  محمد  حضرت 
امام حسین ) ع ( و حضرت زینب  و   ) ع 
) س ( و امام صادق ) ع ( را مستشرقین 
آن هم برای اینکه در میان ما نفوذ کنند با 
به خورد  های خودشان  برداشت  و  دیدگاه 
ملت های ما می دهند  ، آری امام حسین ) 
ع (  و پیامبراکرم  ) ص ( باید توسط کورت 
فریشلر ها  و حضرت زینب ) س ( توسط 
توسط   ) ع   ( صادق  امام  و  زیدان  جرجی 

هامبورگی ها برای ما معرفی شوند.
واشینگتن  گاندی ،جورج  ماندال،   نلسون 
، آبراهام لینکلن ، روسو ، مونتسکیو را در 
می  ها  ای  مدرسه  بچه  حتی  جهان  تمام 

شناسند ؛ می دانید چرا ؟
برای اینکه تمام رسانه های غربی ، شبکه 
در  حتی  زبان  فارسی  های  ماهواره  و  ها 
الگوی  عنوان  به  آنها  از  ما  های  سرزمین 

بشریت و آزادی خواهی و عدالت محوری و 
ضد تبعیض نژادی و دوستدار انسان معرفی 
می کنند اما ما اگر از حضرت محمد ) ص 
( سخن بگوئیم که سلمان فارسی و صهیب 
یونانی و بالل حبشی و عمار یاسر دورگه و 
ابوذر غفاری برای حضرت محمد ) ص ( از 
تمام نژادهای گوناگون و رنگ ها و چهره 
های مختلف از لحاظ تقوا و پاکدامنی ارزش 
اکرم ) ص (  واالئی داشتند ، حتی رسول 
قرارداد غیر  بیت خود  اهل  را جزو  سلمان 

قابل باور است و ناشنیدنی .
و  تبلیغات  و  تمام رسانه ها  با  غربی ها 
نوشته ها و ماهواره ها می خواهند مردم 
جهان و ملت های ما حضرت محمد ) 
ص (  و ارزش های معنوی و آسمانی او را 
نشناسند و قهرمانان آسمانی ما از لحاظ 
و  بودن  اخالقی  و  بودن  مردمی  و  عمل 
دوستدار تمام بشریت پرچمداران صلح و 
آشتی  و تعاون  و همکاری بین تمام اقوام 

مختلف جهان شناخته نشوند .
 ( محمد  حضرت  شعار  این  اینکه  برای 
ص (  “گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز 
و  جهان  مردم  را   ” شماست  کارترین 
منطقه و ایران ندانند و عمل نکنند، برای 
اینکه جمله معروف حضرت علی ) ع ( به 
مالک اشتر در الی کتابها و دفتر ها بماند  
سرتاسر  در  بشری  عظیم  های  توده  و 
مالک  ای   ” نشناسند  و  ندانند  جهان 
مردم دو دسته هستند یا برادر دینی تو 
آفرینش  و  خلقت  لحاظ  از  یا  و  هستند 

باهم برابرند ” .
باید همه مردم جهان بدانند اسالم دین 
نظم و قانون و مقررات و مردم دوستی 
تقوا  و  محوری  خدا  و  خواهی  عدالت  و 
و صلح و آشتی و سازش و تعهد اخالقی 
و  المللی  بین  های  پیمان  به  احترام  و 
قراردادهای اجتماعی و تعاون و همکاری 
آمیز  مسالمت  های  زندگی  و  وسازش 

است .

از ثریا تا کوفی )3(

بازگشت به فرهنگ خویش

دکتر شهره عرب شیرازی
مدرس دانشگاه

سید مرتضی موسوی کالن  دکتر محمد بیدگلی

محمد نوذری  استاندار ایالم :    

کنگره شهدا بیان ارزش هایی است که مبانی 
جامعه شناختی ما تشکیل می دهند

 ایالم – آبرومند :  محمد نوذری در سومین نشست هماهنگی برگزاری کنگره سه 
هزار شهید استان، هدف از تشکیل کنگره و فلسفه وجودی آن را ترویج فرهنگ ایثار، 

شهادت، مجاهدت و بیان ارزش هایی دانست که مبانی جامعه شناختی ما را تشکیل می دهند.
وی افزود: باید تالش کرد این فرهنگ در جامعه و بین نسل جوان نهادینه شود.

استاندار ایالم گفت: باید تالش کرد با برنامه ریزی، تالش و جامع نگری زمینه برگزاری کنگره شهدا فراهم آید و فضای 
جامعه به سمت اهداف آن سوق داده شود.

وی با بیان اینکه برگزاری کنگره منجر به همدلی و فضایی برای بیان مظلومیت های ایالم در دوران دفاع مقدس می 
شود ابراز داشت:  برای برگزاری باکیفیت و پرشور کنگره شهدای استان در کنار دستگاه ها، نهادها و سازمان ها باید از 

ظرفیت ثمن ها و سازمانهای مردم نهاد، اصناف و بازاریان نیز استفاده کرد.
محمد نوذری با تاکید بر برگزاری منظم جلسات کنگره و مسئولیت پذیری مدیران بیان کرد: مدیران و روسای کمیته ها 
جلسات را مستندسازی کرده و در زمان بندی اعالم شده اقدامات خود رابه دبیرخانه ارسال و همزمان رسانه ای کنند.

رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :

صادرات کتاب قم در سال 99 
بیش از یک میلیون جلد بوده است 

قم – آبرومند : روح الله کریمی رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  قم 
با ارائه آماری از وضعیت واحد کتاب در سال 1399، گفت: در سال گذشته ناشران استان برای دریافت 

مجوز کتاب در سامانه جامع صدور مجوز 883۵ عنوان کتاب را برای دریافت مجوز ثبت کردند.
وی اضافه کرد: از این میان برای 87۴1 عنوان مجوز صادر شد و 221۴ جلد بعد از اعالم مشروطی، توسط ناشر اصالح و مجدد برای 

صدور مجوز ارسال شده است.
رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم به درخواست های مغایر با ضوابط نشر هم اشاره کرد و گفت: 

همچنین تعداد 9۴ عنوان مغایر با ضوابط نشر تشخیص داده شد.
کریمی به موضوع صادرات کتاب این اداره کل پرداخت و یادآور شد: مجوز صادرات یک میلیون و 134 هزار و 734 جلد کتاب نیز صادر شده 

است و بیش از 18 هزار جلد کتاب به نهادها، مساجد و موسسات استان اهداء شده است.
این مقام مسئول به خرید استانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در راستای حمایت از ناشران، نویسندگان و مولفین اشاره 
کردو افزود: بیش از8۵00 جلد کتاب که عمدتا به دلیل دومین کنگره شهدا استان قم بوده است و کتاب هایی با موضوع دفاع مقدسی اند 

خریداری شده و ارزش مالی این خرید 220 میلیون تومان بوده است.

روزاسه )آکنه روزاسه (
 , قرمزی  با  که  شایع  پوستی  بثورات 
و گر گرفتگی شناخته می  برافروختگی 
شود . بیمار معموال بیشتر از 30 سال 
دارد , علت بیماری مشخص نیست .ولی 

به عوامل زیر مربوط است :
نور  با  ,مواجهه  ژنتیکی  های  فاکتور 
 , ها  ارگانیسم  میکرو   , فرابنفش 
حساسیت پوست و محرک های غذایی .

ضایعات روی پیشانی , گونه ها , بینی و 
اطراف چشم ها ظاهر می شوند , قرمزی 

دیده می شود . موارد شدید بیماری می تواند جوشهای چرکی اریتم و 
قرمزی منتشر پوست چرب و ادم )بینی و گونه ها (همراه باشد .

التهاب مزمن و عمقی نسبی ضخامت پوست بینی به صورت غیر قابل 
برگشت را به دنبال دارد که رینو فیما گفته می شود , این حالت در 
مردان شایع تر است . روزانه با نوشیدن مواد داغ نوشیدن الکل و 
تماس با گرما یا نورآفتاب , دارو های موضعی که پوست را تحریک می 
کنند مثل کرم های ضد چروک و دارو های الیه بردار تشدید می شود . 
این بیماری سیر طوالنی )سال ها ( دارد و شامل دوره های شعله ور 

شدن و خاموشی است .
در درمان بیماری بیمار باید از عوامل تشدید کننده بیماری مثل 
غذا و نوشیدنی های داغ و پر ادویه , الکل ونور آفتاب پرهیز کند 
, موادآرایشی حاوی رنگدانه سبز , قرمزی پوست را مخفی خواهند 

کرد . 
ضد آفتاب توصیه می شود موثر ترین  درمان موضعی تیورمکتین , 

مترونیدازول , لوسیون گوگرد و سولفاستامید هستند . 

دانستنی های پزشکی
دکرت سید هادی قریشی

فارس – آبرومند : عنایت اله رحیمی در 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه 
خصوصی با تقدیر از فعالیت اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن در تهیه گزارش های 
اقتصادی گفت: انتظار داریم همراه با ارائه 
مشکالت ، راه کار های حل آن نیز ارائه 

داده شود.. 
از   نقل  به  آبرومند  خبرنگار  گزارش  به 
پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس  : 
استاندار فارس  با تاکید بر لزوم کارشناسی 
اقتصادی  های  گزارش  علمی  تحلیل  و 

اظهار داشت : 
آمار  تبیین  و  تحلیل  در  باید  ها  رسانه   
دقت نظر داشته باشند و چرایی مشکالت 
قابل  شده  و کارشناسی  علمی  تفسیر  با 

تشریح است. 
شاخص  بهبود  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
های اقتصادی استان گفت: خوشبختانه 
های  شاخص  از  اعظمی  بخش  در 

های  رتبه  به  فارس  استان  اقتصادی، 
مناسبی دست یافته و از جمله در بهبود 
فضای کسب و کار به رتبه تک رقمی دست 
یافته ایم که نشان از بهبود شرایط دارد. 

با   نماینده عالی دولت در استان فارس 
نشان  خاطر  اقتصاد  های  مولفه  تشریح 

کرد  
فاکتور های متعددی در تعیین شاخص 
در  که  است  تاثیر گذار  اقتصادی  های 
این زمینه مولفه های کالن و خرد قابل 

تحلیل است. 
رحیمی با ابراز نگرانی از ایجاد سامانه های 
بازرگانی  و  اقتصادی  امور  برای  متعدد 
گفت: با وجود این حجم باالی سامانه ها 
در کشور، باید یک دوره دانشگاهی برای 
شناسایی و آشنایی با آنان راه اندازی شود 
و متاسفانه این روند باعث سردرگمی مردم 

شده است. 
استاندار فارس با اشاره به مشکالت تامین 

افزود:  در برخی  برخی کاالهای اساسی 
اقالم عرضه وتقاضا  به اندازه نیاز جامعه 
نیست  و این نابرابری موجب تورم و بروز 
مشکالت برای مردم شده که باید با بهره 
گیری از نظرات کارشناسی شده به حل 

آن پرداخت. 
های  بخش  در  وری  بهره  افزایش  وی 
مناسب  راهکارهای  جمله  از  را  مختلف 
در حل مشکالت اقتصادی عنوان کرد و 
گفت:  بهره وری در بخش آب به شدت 
در  استاندارد  غیر  مصرف  و  است  پایین 
بخش کشاورزی از جمله مباحثی است که 
باید با برنامه ریزی مناسب مدیریت شود. 
رحیمی با اشاره به تدوین سند بهره وری 
مصرف آب گفت: این سند نیاز به ضمانت 
اهداف  تحقق  برای  ما  و  دارد  اجرایی 
پیش بینی شده در این سند نیاز به ایجاد 

راهکارهای تنبیهی و تشویقی داریم. 
استاندار فارس در ادامه با اشاره به لزوم 

محیطی  زیست   های  آالیندگی  کنترل 
اظهار داشت : به علت فعالیت های غیر 
کشاوزی  های  زمین  بر  فشار  علمی، 
افزایش یافته است و این روند مخرب باید 

با ایجاد اشتغال جانبی اصالح شود. 
گفتنی است این جلسه با بررسی مباحث 

تخصصی پایان یافت.

عنایت اله رحیمی استاندار فارس : 

اشتغال جانبی در بخش کشاورزی افزایش یابد
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تیر خالص حسن نوروزی عضو هیئت نظارت بر انتخابات 
شوراهای استان تهران به کاندیداهای مسئله دار:

چیزی به نام تاییدصالحیت دقیقه 
نودی نداریم ,مسئله دارها بیخودی 

یقه نبندند!!!«
بر  نظارت  هیئت  عضو   : آبرومند   – تهران 

عملکرد  تهران  استان  شوراهای  انتخابات 
در  را  بهارستان  شهرستان  اجرایی  هیئت 
بررسی صالحیت داوطلبان بهتر از رباط  کریم 
توصیف کرد و گفت: مسئله  دارها بیخودی یقه 

نبندند.
که  هر کسی  داشت:  اظهار  نوروزی  حسن 
مشکل داشته باشد حتی اگر زیر عمامه من 
هم باشد نباید برای تائید صالحیت از ما توقع 

داشته باشد چون بنای ما در انتخابات مردم فروشی نیست.
نوروزی به دلیل ردصالحیت عده ای با عنوان عدم التزام اشاره کرد و 
توضیح داد: به عنوان مثال افرادی که دارای فساد اخالقی، ارتباط با خارج 
و یا دارای پرونده هایی همچون اختالس هستند به شکل محترمانه با 

استفاده از کمله عدم التزام رد می شوند.
حسن نوروزی با اشاره به تایید صالحیت گسترده دقیقه نودی در انتخابات 
قبل، اضافه کرد: با وجود افرادی مثل جوکار و میرسلیم در هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات دیگر بعید است شاهد تایید صالحیت های فله ای 

باشیم.

اجرای بیش از 20 طرح فرهنگی 
هنری در سال 1400

شیرکوند:در شرایط حال حاضر محیط فعالیت، از فضای حقیقی به فضای 
مجازی منتقل شده است. برای کار در فضای غیرحقیقی یکی از کمبودها، 

تولید محتوای مناسب و متناسب با این فضا و ایجاد ارتباط نافذ است .
علی اکبر شیرکوند در خصوص برنامه های فرهنگی هنری بیان داشت: 
با توجه به کمرنگ شدن ارتباط چهره به چهره فعاالن فرهنگی هنری، 
فضای مجازی تبدیل به تنها محیط ممکن برای فعالیت های این حوزه 
قرار می دهد که چقدر  ما  دیدگان  مقابل  را  این سوال  که  اتفاقی  شد؛ 
مخاطب برای دریافت محتوای فرهنگی هنری در فضای مجازی آماده اند 
و هنرمندان ما چقدر از لحاظ تولید محتوای فرهنگی هنری در این فضا 
توانمند و به روز هستند؟ در چنین شرایطی که رؤیت پذیری حقیقی 
مسائل فرهنگی از نظام آموزشی کنار رفته، برخی آموزشگاه ها به سراغ 
بازشناسی فضای مجازی و ظرفیت های آن رفتند تا بتوانند با آمادگی 
بیشتر و اطالعات دقیق تر، محتوای فرهنگی را در اختیار هنرجو قرار 

دهند.
شیرکوند افزود: در این شرایط محیط فعالیت، از فضای حقیقی به فضای 
مجازی منتقل شد؛ برای کار در فضای غیرحقیقي یکی از کمبودها، تولید 
محتوای مناسب و متناسب با این فضا و ایجاد ارتباط نافذ با هنرجو است .

  کرونا بر فعالیت های فرهنگی هنری؛ مخصوصًا در ۵-۶ ماهه اول شروع، 
تأثیر منفی گذاشت. در حال حاضر اما مجددًا برنامه ها در فضای مجازی 
از دو طریق؛ نخست برنامه های  قوت گرفته و متولیان فرهنگ. هنر 
کوچک که به صورت حضوری با حداکثر 10 نفر و با رعایت پروتکل های 
به صورت  بزرگ تری که  برنامه های  با  و دوم  برگزار می شود  بهداشتی 

مجازی و از طریق زیرساخت ها  برگزار می شود، کارها را پیش می برند.
وی افزود: اداره ارشاد شهر تهران برای کمک به فعالیت فرهنگی هنری 
هنرجویان و متقاضیان ، سامانه دبیرخانه مجازی را جهت درخواسته های 
فرهنگی هنری طراحی کرده و این امکان را به همه ی فعاالن فرهنگی 
هنری اجتماعی می دهد تا به صورت مجازی با ما در ارتباط باشند. در 

گذشته نیاز داشتند به صورت حضوری مراجعه کنند.
هرچند یک ویروس، فعالیت های فرهنگی هنری را با اختالل رو به رو 
ساخت  اما به نظر می رسد حاال فعالیت های فرهنگی با قرار گرفتن بر بستر 
مجازی، جان دوباره ای گرفته و آموزشگاه های آزاد هنری و کانون های 
مختلف هنری، ادبی و … با آزمون و خطا در این فضا به دنبال راهی برای  

ارتباط گیری به مرور زمان هستند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهر تهران به برنامه های فرهنگی هنری که 
در سال 1400 اجرا خواهد شد اشاره کرد و گفت: اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهر تهران بیش از 20 برنامه فرهنگی هنری طراحی نموده که 
در شورای برنامه ریزی استان مورد تایید قرار گرفته است .عمدتًا  اجرای 
برنامه های فرهنگی هنری در سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی بدلیل 
شرایط حال حاضر از لحاظ کرونا بصورت مجازی اجرا خواهد شده است .

برگ تمشک : )طبیعت سرد و خشک (

خواص : مفید در درمان اسهال , ورم معده , سوء هاضمه و التهابات 
مجاری ادرار, تصفیه کننده خون , اشتهار آور , درمان آفت دهان , تقویت 

قوای جنسی و معده , تب بر , معالجه آبله مرغان , سرخک و ورم لثه .
طرز تهیه : 20 گرم گل خشک شده + دولیوان آب جوش , 10 دقیقه دم 

بکشد . سه تا پنج بار در روز , هربار , یک فنجان بنوشید .
توجه : این دم نوش پس از 6 ماهگی برای زنان باردار بسیار مفید و مقوی 

است .

در خبر ها آمده بود که بیش از 50نفر از افراد شاخص سیاسی , اقتصادی 
, فرهنگی و هنری , قاضی , وکیل , وزیر , نماینده مجلس , برای ریاست 

جمهوری ثبت نام کردند .
به نظر می آید که اینها تا بحال توی این مملکت نبودند  و یا در جایگاهی 
که بودند  می خواستند برای مردم کار کنند رئیس جمهور دست آنهارا 
گرفته بود و نمی گذاشت کار کنند حال میخواهند رئیس جمهور شوند تا 

خودشان نگذارند دیگران کار کنند.

اخبار

دمنوش

پچ پچ

مهدی حیدری فرماندار دماوند : 

رای اولی ها نسبت به مسائل سیاسی 
و اجتماعی کشور دغدغه مند باشند 
اظهار  دماوند  در  اولی ها  رای  در همایش  : مهدی حیدری  آبرومند   – دماوند 
داشت: در موضوع مقدمات و پشتیبانی انتخابات، از بین 30 نفر ازمعتمدان 
محلی، تعدادی به عنوان هیئت اجرایی انتخابات مشخص می شوند که پروسه تایید یا رد صالحیت افراد و 

همچنین اجرا و چگونگی انتخابات توسط آنها و تعدادی ازمدیران حوزه اجرایی انجام می شود.
وی افزود: این موضوع نوع اجرای انتخابات و چگونگی آن توسط مردم و حضور مردم در حوزه نظارت بر 

انتخابات را نشان می دهد.
فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: امیدواریم با حضور پرشور و حداکثری مردم به ویژه رای اولی ها پای 

صندوق های رای، انتخابات باشکوهی رارقم بزنیم.
حیدری بیان کرد: رای  اولی ها امسال شرایط خاص خود را دارند و ورود آنها به انتخاب مدیران شهری و 
اجرایی کشور،آغاز رسمی برای این است که رای اولی ها نسبت به موضوع های سیاسی و اجتماعی کشور 

دغدغه داشته باشند.

قزوین – آبرومند : محمد حسین اسماعیلی 
با اعالم این خبر گفت:  با توجه به اهمیت 
هنرمندان  کاری  آینده  تأمین  برای  بیمه 
فعال در عرصه مد و لباس کشور، اقدامات 
قانونی الزم برای بیمه شدن طراحان حوزه 
مد و لباس توسط کارگروه ساماندهی مد و 
لباس کشور و صندوق اعتباری هنرانجام 

شده است. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
این  بر  این خبر گفت:  توضیح  در  قزوین 
لباس،  و کفش،  کیف  طراحان  اساس، 
که   ... و  زیوراالت  روسری،  و  شال 
طرح های آنها به نوعی ثبت شده باشد، می 

توانند از مزایای بیمه استفاده کنند.
های  طرح  اینکه  بر  تأکید  با  اسماعیلی 
از شرایط شش گانه  باید یکی  هنرمندان 
گفت:  شرایط  این  درباره  باشد  داشته  را 
حداقل 10 طرح هنرمند باید دارای نشان 

شیما باشد؛ حداقل پنج اثر آنها دارای حق 
در  گواهی حضور  باشد؛  مالکیت معنوی 
10جشنواره  استانی یا ملی را داشته باشند؛ 
دارای حداقل سه مجوز برپایی نمایشگاه 
از کارگروه ساماندهی مد و لباس باشند؛ 
رتبه برتر جشنواره فجر و یا جشنواره های 
سه  دارای  حداقل  باشند؛  دارا  را  استانی 
اثری که به تولید انبوه رسیده باشد )هر 
کدام به تعداد 1000 عدد تولید شده باشد( 
حداقل  که  هنرمندانی  افزود:  اسماعیلی 
دارا  را  شده  مطرح  مورد  شش  از  یکی 
اقدام  خود  بیمه  برای  می توانند  هستند 
کنند که مدارک الزم برای آغاز فرایند بیمه 
کارگروه  از  عضویت  فرم  :دریافت  شامل 
ساماندهی مد و لباس و تکمیل آن، کپی 
ملی، عکس 3×4  کارت  شناسنامه،کپی 
دبیر کارگروه  به  بیمه  درخواست  ارائه  و 
ساماندهی مد و لباس کشور برای معرفی 

و  صندوق  در  عضویت  برای  صندوق  به 
بیمه است.

داد: طراحان می توانند مدارک  ادامه  وی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداراه  به  را  خود 

از  پس  نمایند که  تحویل  استان   اسالمی 
دریافت و تأیید مدارک، نامه عضویت در 

صندوق به طراحان ارائه می شود. 
صورتی  در  صندوق  در  عضویت  از  پس 

که متقاضیان یکی از شرایط باال را داشته 
به سازمان  و  تهیه  آنها  بیمه  نامه  باشند 

تأمین اجتماعی معرفی می شوند. 
احراز  صورت  در  تأکید کرد:  اسماعیلی 
صالحیت و با عضویت در صندوق هنر، 
کارتی به عنوان هنر کارت نیز برای حمایت 

از هنرمندان به آنها ارائه خواهدشد. 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل 
پایان یادآور شد: شرایط سنی برای بیمه 
شدگان، برای آقایان تا 50 سال و خانم ها 

تا 45   
سال است و در صورتی که هنرمند سن 
بیشتری داشته باشد به ازای هر یک سال 
داشته  اجتماعی  تأمین  بیمه  سابقه  باید 

باشد. 
هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز 18 درصد 
است که 10 درصد را وزارت ارشاد و هشت 

درصد را هنرمند پرداخت می کند.

و  االسالم  حجت   : آبرومند   – اصفهان 
المسلمین رمضانعلی معتمدی در چهل 
امور  ساماندهی  ستاد  جلسه  نهمین  و 
جوانان استان اصفهان ضمن گرامیداشت 
روز جهانی قدس اظهار داشت: امیدواریم 
زمینه نابودی و برچیدن صهیونیست ها از 

کره زمین برداشته شود.
وی گفت: اقدامات فراوانی در حوزه جوانان 
در سطح کشور انجام شده است اما یکی از 
آسیب های جدی در حوزه جوانان موازی 

کاری است.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

دستگاه ها  و  نهادها  کرد:  بیان  اصفهان 
عمل  جوانان  حوزه  در  خود  وظایف  به 
می کنند تا از بخشی نگری و عدم محوریت 

جلوگیری شود.
اندیشیده  تدابیری  باید  کرد:  اضافه  وی 
شود تا از موازی کاری و عدم انسجام در 
همچنین  شود  جلوگیری  جوانان  حوزه 
کمیته و ستاد ساماندهی پیش بینی شود 
حوزه  در  دستگاه  هر  ماموریت  برابر  تا 

جوانان اقدامات قابل توجه صورت پذیرد.
کرد:  اظهار  معتمدی  االسالم  حجت 
راستای  در  تهدیدها  و  فرصت ها  احیای 

و  ازدواج  اشتغال،  امور جوانان در زمینه 
فرزندآوری از مسائل جدی بوده که نیازمند 

اقدام میدانی و پژوهشی است.
ارتباط  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
مراکز  با  تولید  و  بازار کار  بین  معناداری 
علمی و دانشگاهی کمتر وجود دارد، ادامه 
تولید،  مراکز  دانشگاه،  بین  ارتباط  داد: 
باید  رو  این  از  ندارد  اشتغال وجود  و  کار 
بین  منطقی  ارتباط  و  اندیشیده  تدبیری 
برقرار شود  تولید  و  مراکز کار  و  دانشگاه 
التحصیلی در  از فارغ  تا دانشجویان پس 

مراکز به کارگیری شوند.

 اردبیل – آبرومند : استاندار اردبیل گفت: 
عمارت  سد  در  که  اقداماتی  به  توجه  با 
فیزیکی  پیشرفت  با  و  شده  انجام  انگوت 
بیش از9۵درصد آب گیری این سد از تیر 

ماه آغاز می شود.
روند  از  بازدید  جریان  در  بهنامجو  اکبر 
عملیات اجرایی پروژه سد عمارت اظهار 
از  مکعب  متر  میلیون   7 تاکنون  کرد: 
عملیات خاکبرداری و خاکریزی این پروژه 
به اتمام رسیده و عملیات اجرایی330 متر 
از تاج پل و بتن ریزی 120هزار مترمکعب 

آن در مراحل آخر قرار دارد. 
وی با بیان اینکه احداث این پروژه  از سال  
83 آغاز شده است، گفت: این سد از سال 
83 تا 93 تنها 2۵درصد پیشرفت فیزیکی 
عملیات  بعد  به   93 سال  از  ولی  داشت 
اجرایی آن سرعت بیشتری گرفته و اکنون 
9۵درصد  و  دارد  قرار  پایانی  مرحله  در 

پیشرفت فیزیکی دارد.
به گفته استاندار اردبیل کمبود اعتبار از 
مشکل اصلی احداث سد عمارت بود ولی 
هیئت  با  مشترک  ای  جلسه  طی  امسال 
رئیسه مجلس شورای اسالمی مقرر شد 
بنیاد مستضعفین  به  مربوط  شرکت ذی 

طی مجوز ماده ۵ و۶ صد میلیارد تومان 
برای تکمیل این سد فاینانس کند.

از  دیگر  اعتبارات  آن  کنار  در  افزود:  وی 
رییس  مساعدت  با  مختلف  های  محل 
سازمان برنامه و بودجه و پیگیری رییس 
میلیارد   70 استان  ریزی  برنامه  مدیریت 

تومان برای این پروژه تامین شد.
عمارت  کرد:سد  تصریح  مسوول  این 
بزرگترین سد شمالغرب کشور است البته 
در  که  خداآفرین  و  ارس  سدهای  از  بعد 

مرز مشترک ایران و آذربایجان قرار دارند 
برای  و  دارد  طول  کیلومتر   10 سد  این 
آن  از  و گردشگری  کشاورزی  شرب،  آب 

استفاده می شود.
اطراف  روستاهای  جابجایی  از  بهنامجو 
افزود:  و  داد  خبر  عمارت  سد  حوضچه 
مساحت  ۶۶0هکتار  سد  این  حوضچه 
دارد که جابجایی روستاهای همجوار آن 
از جمله روستای موالن با همکاری استان 
و  است  انجام  حال  در  شرقی  آذربایجان 

شهرهای  شرب  آب  آبگیری  صورت  در 
تازه کند، انگوت و گرمی تامین، و تحول 

عظیمی در منطقه ایجاد می شود.
استاندار اردبیل دربخش دیگری از سخنان 
خود گفت: عملیات اجرایی پروژه های سد 
با سرعت  اردبیل  سازی در سطح استان 
مطلوبی در حال انجام است ونتیجه این 
نشان  را  آتی خود  در سال های  اقدامات 

می دهد.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل بیان 
بزرگی  تحول  سدها  پایاب  بحث  کرد:در 
در استان صورت گرفته به طوری که کار 
چندین  از  بعد  سد گیوی  پایاب  اجرایی 
شد  فعال  گذشته  سال  تعطیلی،در  سال 
و احداث تونل و خطوط انتقال آب آن با 
اعتبار  تومان  220میلیارد  اعتبار  تامین 
از  اختصاصی  و  ها  بانک  سوی  از  اولیه 
بودجه عمومی دولت در حال انجام است.

اکبر بهنام جو از آغاز به بهره برداری سد 
سبالن بعد 1۵سال توقف خبر داد و بیان 
کرد: این سد بعد از 1۵ سال توقف با تامین 
ای  منطقه  آب  پیگیری  و  مناسب  اعتبار 
اردبیل به بهره برداری می رسد که بخش 

مهمی از منطقه را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: پایاب سد خدا آفرین نیز با 
صرف هزینه حدود یک هزار و 100 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داشت با رایزنی هایی که 
با وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو و معاون 
۶00میلیارد  شد،  انجام  جمهور  رئیس 
بر  اراضی  امالک  فروش  محل  از  تومان 
مبنای تبصره قانون بودجه تامین اعتبار 

شد.
اردبیل اظهار کرد: ۵00 میلیارد  استاندار 
تومان نیز هفته آینده طی دو قسط توسط 
و  جمهوری  رییس  معاون  نوبخت  آقای 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تامین 

می شود.
هزار  آفرین ۴۵  اینکه سد خدا  بیان  با  او 
آبیاری  را  مغان  دشت  اراضی  از  هکتار 
می کند، عنوان کرد: در حال حاضر این 
پروژه بیش از 92 درصد پیشرفت فیزیکی 
با واگذاری اراضی در آینده نزدیک به بهره 

برداری می رسد.
در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ریزی  برنامه  مدیریت  رییس  اردبیل،  ای 
استان، مشاور پروژه سد عمارت و جمعی 
از اعضای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت 

روند اجرای سد عمارت را تشریح کردند.

بوشهر – آبرومند : استاندار بوشهر با تأکید 
بر تأمین و توزیع روزانه 100 تن گوشت 
توزیع  وضعیت  گفت:  استان  در  مرغ 
و  نیست  مناسب  استان  در  مرغ  گوشت 

باید به حالت اشباع برسد.
 عبدالکریم گراوند در جلسه ستاد تنظیم 
بازار استان بوشهر با بیان اینکه در توزیع 
مطلوبی  فعالیت های  نوروز  ایام  در  میوه 
انجام شد اظهار داشت: در این ایام میزان 
و قیمت میوه به بهترین نحو عرضه شد که 
خدمات دست اندرکاران قابل تقدیر است. 

وی، با بیان اینکه در توزیع برنج، روغن و 
کاالهای اساسی مشکلی وجود ندارد گفت: 
تالش شود که وضعیت توزیع گوشت مرغ 
تا  عادی شود هر چند  بوشهر  استان  در 

هفته آینده این مهم محقق می شود. 
استاندار بوشهر با تأکید بر تأمین و توزیع 
استان  در  مرغ   گوشت  تن   100 روزانه 

افزود: تا  به حالت عادی برگشتن وضعیت 
توزیع گوشت مرغ،  اداره کل پشتیبانی دام 
استان بوشهر موظف است گوشت مرغ به 
قیمت  با  روز  در  تن  باالی 100  ظرفیت 

مصوب تأمین و توزیع کند   
بازارهای  همه  اینکه  بیان  با  گراوند 
استان های مختلف کشور به هم پیوسته 
وضعیت  اکنون  کرد:  نشان  خاطر  است 
مناسب  استان  در  مرغ  گوشت  توزیع 

نیست و باید به حالت اشباع برسد.
تولید  وضعیت  بررسی  تأکید  با  وی، 
کشتارگاه های  به  تحویل  و  مرغداری ها  
طیور خاطر نشان کرد: هر واحد مرغداری 
به  سریع  نکرد  عمل  تعهد  اساس  بر  که 
تعزیرات حکومتی معرفی و برخورد قاطع 

شود. 
تشکیل  به  اشاره  با  بوشهر  استاندار 
تعزیرات  در  متخلف  مرغداری  20پرونده 

حکومتی استان بوشهر   
تصریح کرد: این مرغداری ها باید از سوی 
شوند  نقدی  جریمه  حکومتی  تعزیرات 
میزان  عرصه  در  هم  جهاد کشاورزی  و 

سهمیه نهاده دامی آنان برخورد کند.

مرغ  که  مرغداری ها  کرد:  بیان  گراوند 
عرضه  بازار  به  و  کشتار  را  خود  تولیدی 
نکنند با حکم دستگاه قضایی، مرغ آنان 
در اختیار واحدهای کشتارگاه قرار می گیرد 

و توزیع می شود.

واحدهای  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی، 
مرغداری استان بوشهر همراهی خوبی با 
از تولید در  برنامه  ها دارند گفت: حمایت 
اولویت برنامه ها قرار دارد و تشکیل پرونده 
و برخورد قضایی آخرین راه حل در عرصه 

تخلف واحدهای مرغداری است.
از  زنده  مرغ  خروج  بوشهر،  استاندار 
استان بوشهر را ممنوع دانست و تصریح 
کشتارگاه ها  تحویل  باید  زنده  مرغ  کرد: 
شود برای ارسال به دیگر استان ها باید با 
هماهنگی و نظارت جهاد کشاورزی عمل 

شود.
گراوند از تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ 
در استان خبر داد و بیان کرد: با افتتاح 
تولید جوجه یک روزه و مرغ مادر در استان 
بوشهر زنجیره تولید گوشت مرغ تکمیل 
شد و به زودی کشتارگاه سوم طیور استان 

بوشهر افتتاح می شود.

محمد حسین اسماعیلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین:

طراحان حوزه مد و لباس بیمه می شوند 

حجت االسالم والمسلمین معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی استان اصفهان:  

موازی کاری یکی از آسیب های جدی در حوزه جوانان است 

سد عمارت در تیرماه آبگیری می شود

عبدالکریم گراوند  استاندار بوشهر : 

 وضعیت توزیع گوشت مرغ در استان باید به حالت اشباع برسد

جناب آقای محمدحسین اسماعیلی
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین

با سالم و عرض تسلیت
اندوه ازدست دادن عزیزان چنان تلخ است که هیچ عبارتی را یارای مرهم نهادن 

نیست . تنهایاد خداست که می تواند دل پر در شما راتسلی ببخشد .
درگذشت برادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، 
برای شما وسایر بستگان و  فرزندان وهمسر محترم ایشان  صبر  و برای ان مر حوم  
امید که روح آن مرحوم آسوده و خرسند   . الهی را آرزو داریم  بیکران  رحمت 

درحریم امن الهی آرام گیرد. 
طاهر میرزاکریمی :مدیر مسوول وصاحب امتیاز نشریه کشوری ابرومند
 بهروز مشتاق کارشناس  فرهنگی و اجتماعی  و سر دبیر شورای نویسندگان  نشریه ابرومند



از ایجاد مرکز تفریحی و توریستی در پارک جنگلی  شهردار قرچک 
زیبا شهر و فضای سبز خبر داد .

مش ماشاال: آقای مهندس ول کن بابا با این کرونا و امواج چینی و 
انگلیسی , برزیلی و موج یکم و دوم و سوم و چهارم , 

پارک و مرکز تفریحی و فضای سبز به چه دردی میخوره ؟! به فکر 
ساخت آرامستان بزرگ و لوکس باشید !!!

قاسم سلیمانی دشتکی ، استاندار خوزستان :  

افزایش میزان کمک های فنی
 و اعتباری به سرمایه گذاران 

در سال جاری

 خوزستان – آبرومند : قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان  در 
نشست کارگاه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهارداشت: 
اختصاص اعتبارات فنی و اعتباری در استان خوزستان برای توسعه 
سرمایه گذاری طی سال 139۶ با مشارکت بانک های عامل یعنی ملی و 

صنعت و معدن بسیار موفقیت آمیز بود.
وی بیان داشت: این درحالی است که پرداخت این تسهیالت در سال 
1397 رضایت بخش نبوده و بخش مهمی از آن به بی توجهی بانک 
صنعت و معدن در رد طرح های سرمایه گذاری و تعیین تکلیف نشدن 

این منابع مالی برمی گردد.
سلیمانی دشتکی بیان داشت: حدود 180 میلیارد ریال یارانه تسهیالت 
که توسط دولت برای انجام سرمایه گذاری در استان تامین شده است از 

سوی بانک صنعت و معدن معطل مانده است.
سلیمانی دشتکی با تاکید این مبلغ طی سال های اخیر به گردش مالی 
بسیار خوبی برای بانک صنعت و معدن منجر شد گفت: با این وجود 
سرمایه گذاران در استان از دریافت تسهیالت یارانه ای در قالب اعتبارات 

فنی و اعتباری محروم بودند.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاونت اقتصادی 
استانداری خوزستان مکلف هستند تا طی هفته آینده نسبت به محاسبه 
سود سپرده این مبلغ در بانک صنعت و معدن اقدام کرده و در صورتی 
که این اعتبارات با احتساب سود تعیین شده به دولت بازگردانده نشود، 

سازمان صمت استان مکلف به شکایت از این بانک خواهد بود.
نبود توجیه  به دلیل  بانک  اینکه یک  یادآور شد:  استاندار خوزستان 
اقتصادی طرح ها، حجم بسیار زیادی از یارانه تسهیالت سرمایه گذاری 
را در حساب های خود معطل کند، خالف قانون است در صورتی که 
اختصاص این تسهیالت به دیگر طرح های سرمایه گذاری امکانپذیر 

بود.
قاسم سلیمانی دشتکی همچنین از افزایش میزان کمک های فنی و 
اعتباری ویژه اختصاص یارانه تسهیالت به سرمایه گذاران در سال جاری 
خبر داد و گفت: این اقدام باعث تشویق بخش خصوصی برای توسعه 

سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران:

هرگاه تاریخ را ورق می زنیم 
تمدن و بشریت زمانی سعادت داشته 

که پیروان ادیان در کنار هم بوده اند 

تهران – آبرومند : مراسم رونمایی از پوستر نخستین آیین تجلیل از 
نویسندگان، ناشران و مدافعان سالمت اقلیت های دینی استان تهران با 
حضور رئیس انجمن آشوریان کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان تهران، معاون ادیان و مذاهب و شمار دیگری از مسئوالن به 

میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران برگزار شد. 
استان  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
تهران در این آیین احد جاودانی ضمن خیرمقدم به حاضران وبا بیان 
این موضوع تاریخی که پزشک و مرهم گذار امیر مومنان علی)ع(، یک 
مسیحی بود؛ گفت: هرگاه تاریخ را ورق می زنیم تمدن و بشریت زمانی 

سعادت داشته که پیروان ادیان در کنار هم بوده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران، ضمن ابراز امیدواری 
برای اجرای هرچه بهتر مراسم 27 اردیبهشت با موضوع »نخستین 
آیین تجلیل از نویسندگان، ناشران و مدافعان سالمت اقلیت های دینی 
استان تهران«  افزود: این همایش آغاز کار است و اینگونه فعالیت ها در 

سال جدید با جدیت و برنامه ریزی بیشتری در دستور کار است.
یوناتن بت کلیا رئیس انجمن آشوریان تهران، با اشاره به فرارسیدن 
سالروز شهادت موالی متقیان امیرالمومنین حضرت علی )ع(، گفت: 

تا تاریخ هست، امام علی )ع( در قلب ما مسیحیان است.
وی  در سخنانی، به عهدنامه امام علی )ع( با مسیحیان اشاره کرد و 
افزود: این عهدنامه نشان دهنده دیدگاه اولین رهبریت شیعه جهان به 

همه ادیان الهی است که باید به جهانیان شناسانده شود.
برای  و  ترجمه  مختلف  های  زبان  به  باید  عهدنامه  این  افزود:  وی 
جهانیان به سفارتخانه ها و خانه های فرهنگ ارسال شود چرا که تمام 

ناگفته ها در این عهدنامه گفته شده است.
بت کلیا، ادامه داد: زمانی که بحث انقالب شد ما خوشحال شدیم چرا 

که بحث مذهب شد و این یعنی اجرایی شدن عهدنامه امام علی)ع(
رئیس انجمن آشوریان تهران در ادامه با اشاره به  سخنرانی های تاریخی 
امام خمینی)ره( ادامه داد: جمله معروف امام » ملت واحد و ید واحد« 
نشان دهنده دیدگاه امام راحل درباره  تمام ادیان توحیدی کشور است.

بت کلیا با تاکید بر این موضوع که کلمه اقلیت باید حذف شود گفت: 
رفتار مقام معظم رهبری با خانواده شهدای مسیحی، ارمنی، آشوری، 
زرتشتی و...همچنین برابر شدن حق دیه هر شخص با هر دینی بعد از 
1۴00 سال در کشور نشان دهنده همبستگی ملت ایران با هر دین و 

مذهب است که دهان بیگانگان را بست..
از  تجلیل  آیین  نخستین  پوستر  از  رونمایی  مراسم  این  ادامه  در 
نویسندگان، ناشران و مدافعان سالمتی اقلیت های دینی استان  تهران 
با هدف تقویت انسجام ملی و توجه به اشتراکات ادیان آسمانی و در 
راستای تکریم و نکوداشت نخبگان اقلیت های دینی استان تهران برگزار 

شد. 

خرب ویژه مش ماشاال

خرب

 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 
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سامانه پیامکی : 30008536257001
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تهران – آبرومند : رئیس جمهور وظیفه و رسالت 
اصلی رسانه ها و اصحاب رسانه را بیان حقایق و 
واقعیت ها به مردم دانست و گفت: رسانه ها باید 
در برابر سیاه نمایی و حتی سفیدنمایی بایستند و 
واقع گرا باشند و در روزهای سخت با بیان واقعیت ها 

به مردم امید بدهند.  
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در 
دیدار جمعی از اصحاب رسانه با اشاره به تعامل 
دولت با رسانه ها، اظهار داشت: تالش دولت بر 
رسانه ها  با  مناسبی  تعامل  و  رفتار  که  بوده  این 
داشته باشد، به گونه ای که به ابزار رسانه راحت تر 
برای  کامل  آزادی  از  باشند.  داشته  دسترسی 
در  الزم  داده های  و  بوده  برخوردار  حقایق  بیان 

اختیارشان قرار بگیرد.
و  مهم  دستاوردهای  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
تاریخی دولت در مذاکرات برجام و برداشته شدن 
تمام قطعنامه های شورای امنیت و خارج شدن از 
ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل و همچنین پایان 
دادن به پرونده مطالعات ادعایی )PMD( ، اظهار 
داشت: علت اینکه مردم واقعیت های دولت یازدهم 
بخاطر  نمی دانند  زمینه ها  این  در  را  دوازدهم  و 
سیاه نمایی هایی است که رسانه های قدرتمند در 

خارج از کشور و برخی در داخل انجام داده اند.
دکتر روحانی با بیان اینکه همه وظیفه داریم در 
حد توان واقعیت ها را به مردم بیان کنیم، اظهار 
داشت: بعد از برجام توان فروش نفت از 900 هزار 
بشکه به 2 میلیون و 800 هزار بشکه افزایش یافت 
و اعتبار تمام طرح هایی که سال 99 در روزهای 
هزار   1200 از  بیش  افتتاح  رسید،  به  پنج شنبه 
میلیارد تومان است که در سایه برجام به دست 
آمده است. همچنین هزینه انتقال آب دریا به فالت 
از  از صندوق توسعه ملی بوده،  ایران که  مرکزی 
محل فروش نفت که پس از برجام حاصل شد، به 

دست آمده است.
رئیس جمهور فلسفه مذاکره و گفتگو بین کشورها 
را تأمین منافع مشترک دانست و گفت: اینکه تصور 
شود با مذاکره با آمریکا، اروپا و یا هر کشور دیگری 
آنها به دوست ما تبدیل می شوند، ساده لوحی است. 
بر مبنای منافع خود،  در مذاکرات، هر کشوری 
فعالیت می کند و بنا نیست اگر با کشوری مذاکره 
می کنیم آن کشور بر مبنای اعتقادات و اصول ما 
به دنبال منافع  باید  عمل کند، لذا در مذاکرات 

مشترک باشیم.
هیچ  در  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی  دکتر 
موضوعی دچار افراط و تفریط شد، تصریح کرد: 
اعتدال  و  میانه روی  سایه  در  جز  کشور  معتقدم 

نجات پیدا نمی کند و چنانچه افراط و تفریط وجود 
داشته باشد، بی تردید منافع و مصالح ملی قربانی 

خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه توافق هسته ای برجام 
صد در صد به نفع کشور بود، گفت: البته ممکن 
است به همه آنچه مدنظر داشتیم نرسیده باشیم، 
اما قطعًا بیش از 80 درصد انتظارات برآورده شده 
است. به گونه ای که بعد از برجام و در سال 95 
باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم و تورم 
در مواردی تک رقمی شد و محال است که این 

دستاورد بزرگ در تاریخ مستور بماند.
پا  زیر  را  توافق  این  ترامپ  افزود:  روحانی  دکتر 
گذاشت و باعث شد که فشارهای زیادی به کشور 
تحمیل شود و تأسف آور این است که عده ای به 
جای اینکه بگویند آمریکا و ترامپ جنایت کردند به 

دولت تهمت می زنند که ناکارآمد بوده است.
رئیس جمهور گفت: همانطور که در جنگ 8 ساله 

تنها بودیم در جنگ اقتصادی   
 ساله   هم تنها بودیم و هیچ کس حاضر نبود حتی 

یک کشتی نفت از ایران بخرد3.5 
را  مردم  معیشت  توانست  دولت  حال  این  با  اما 
تأمین کند و حاضر نشدیم که کاالهای اساسی را 

کوپنی کنیم.
دکتر روحانی ادامه داد: از 3.5 سال اخیر بیش از 
4 سال قبل که در آن شاهد دستاوردهای بزرگی 
این مدت شاهد  در  که  چرا  راضی هستم  بودیم 
معظم  مقام  کنار  در  مردم  ایستادگی  و  مقاومت 
رهبری و دولت در برابر جنگ اقتصادی دشمن 

بودیم و این در تاریخ بی نظیر است.
رئیس جمهور با اشاره به مشکالت ناشی از بیماری 

کرونا و دشواری تأمین واکسن، گفت: برغم تمام 
مشکالت و سختی ها با تالش شبانه روزی واکسن 
خریداری کرده و وارد می کنیم و تا پایان دولت همه 
گروه های پرخطر واکسینه خواهند شد و بی تردید 
اگر تحریم نبود، گروه های بیشتری را می توانستیم 

واکسینه کنیم.
شده،  انجام  اقدامات  با  گفت:  روحانی  دکتر 
به  نسبت  سالمت  حوزه  در  کشور  توانمندی 
بخش  در  و  است  شده  برابر   2 ایران  تاریخ  کل 
برابر بیشتر  شرکت های دانش بنیان توان ما صد 
شده است، اما برغم همه این دستاوردها آنچه امروز 
در میان مردم، افکار عمومی و رسانه های حقیقی و 
مجازی شاهد هستیم، با واقعیت ها فاصله زیادی 

وجود دارد.
و  پرشور  پایان ضرورت حضور  در  رئیس جمهور 
گسترده مردم در انتخابات را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: همه وظیفه داریم مردم را به حضور در پای 
صندوق رأی دعوت کنیم و در این راستا امیدواریم 
سختگیری ها و برخی رفتارها به گونه ای نباشد که 
انتخاب مردم محدود شود و مردم بتوانند در میان 

کاندیداها افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس  سید  دکتر 
از  گزارشی  ارایه  با  دیدار  این  ابتدای  در  اسالمی 
شاهد  امروز  گفت:  کشور،  رسانه ای  وضعیت 
توسعه کمی و کیفی رسانه ها در کشور هستیم و 
پایگاه های خبری  تعداد نشریات، خبرگزاری ها و 
از حدود 6 هزار در سال 92 به بیش از 13 هزار 
رسانه در سال 1400 رسیده است. ضمن اینکه با 
گسترش فرصت های فناورانه مخاطبان بیشتری به 

رسانه های مجازی دسترسی یافته اند.

دکترحسن روحانی در دیدار با اصحاب رسانه :

رسانه ها باید واقع گرا باشند و به مردم امید بدهند


