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موانع کارگروهی درایران
یکی از مواردی که در جامعه ما 
بسیار به چشم می آید و موجب 
از  انسان ها  جدایی  و  پراکندگی 
یکدیگر شده است عدم توانایی 
گروهی  زندگی  و  کار  مهارت  و 
است. یکی از ضعف های فرهنگی 
می  فكر  كه  است  این  ایرانیان 
كنند همه چیز را می دانند. وقتی تخصص گرایی 
را قبول داشته باشیم در كنار این كه مقوله فردی 
است یك امر جمعی شکل می گیرد. دنیای امروز 
دنیای تشکیل تیم های کاری است و اگر در هر 
موسسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهی نشوند، 
شرکت و سازمان، یکی از کلید های مهم موفقیت را 
از دست داده است. دوران کنونی، دوران تخصص 
به  تنها  نفر  امروز دیگر یک  های متفاوت است. 
صرف این که در یک رشته تخصص یا حتی فوق 
تخصص دارد نمی تواند در فعالیت های مختلف 
موفق  درمانی و…  اقتصادی،  تجاری،  آموزشی، 
باشد. به عبارت دیگر، دنیای امروز دنیای تشکیل 
تیم های کاری است و اگر در هر موسسه یا سازمان 
افراد موفق به کار گروهی نشوند، شرکت و سازمان، 
یکی از کلید های مهم موفقیت را از دست داده 
است. یکی از اشکاالت در طول تاریخ اجتماعی و 
فرهنگ ما فرآیند اجتماعی شدن یا فرهنگ پذیری 
است، فرآیند اجتماعی شدن پروسه ای است كه 
به  تا  رفتار كنیم  یاد می گیریم چگونه  از كودكی 
و  تاریخ  طول  در  و  شود  داده  پاسخ  ما  نیازهای 
جامعه این فرآیند اجتماعی شدن به صورت ناقص 

در ما شکل می گیرد.
علت اصلی كه در كار گروهی و دسته جمعی موفق 
نیستیم این است كه منافع فردی بر منافع جمعی 
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دفاع مقدس و غرور ملی

صادق خلیلیان استاندار خوزستان:

 از نمایش های تبلیغاتی در گزارش عملکرد به مردم خودداری شود
خوزستان – آبرومند : استاندار خوزستان گفت: دستگاه های اجرایی الزم است بساط مراسم های نمایشی همچون کلنگ زنی ها و روبان قیچی کردن ها 
را جمع نمایند و روابط عمومی ادارات از ساختن کلیپ هایی که دردی از مردم دوا نمی کند خودداری نمایند. اگر یک کار و خدمتی در قالب یک پروژه به 
سرانجام رسید مردمی که از آن منتفع میشوند بخوبی خدمت صورت را لمس خواهند کرد و از بانیان و عوامل آن پروژه قدردانی میکنند و در مرحله به بهره 
برداری رسیدن و منتفع شدن مردم از یک پروژه کلیپ و گزارش کار ساخته و منتشر شود و به عموم مردم اطالع رسانی شود؛ کلیپ عملکرد دستگاه نیز 

حاوی خدمات و اقدامات صورت گرفته باشد نه اینکه صرفا برای نمایش و تبلیغ چهره اشخاص کلیپ تهیه شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری خوزستان نشست قرارگاه محرومیت زدایی شهرستان های رامهرمز و رامشیر به ریاست دکتر صادق خلیلیان 

استاندار خوزستان و جمعی از مسئوالن در محل استانداری برگزار شد..
خلیلیان گفت: این موضوع را از باب تذکر به همه دستگاه ها از جمله خود استانداری گفتم و در گزارش و اطالع رسانی خدمات به مردم باید از شوهای 

تبلیغاتی پرهیز کرد و به جای آن خدمات صورت گرفته را به مردم معرفی نمود.
استاندار خوزستان همچنین اظهار داشت: در جهت توسعه استان خوزستان بایستی مسائل و مشکالت هر شهرستان پروژه به پروژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع اجرایی شدن آن برطرف 

شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز پروژه های مرتبط با مسکن مهر همچنین طرح های تولید فوالد و ورق های فوالدی و پروژه های آب فاضالب و شبکه های فرسوده و عواملی که مربوط به 

توسعه کشاورزی است در شهرستان های رامهرمز و رامشیر مورد بررسی قرار گرفت.
خلیلیان بیان کرد: برخی موارد به جمع بندی رسید و قرار شد تا 2۰ روز آینده به اتمام برسد و سایر طرح ها زمانبندی شد که تا یک سال آینده اجرایی شود.

نماینده عالی دولت در استان عنوان کرد: همچنین بخشی از مسکن مهر در شهرستان رامشیر مشکل فاضالب داشت که قرار شد شرکت آبفا آن را در بیست روز آینده برطرف کند و در اختیار 
متقاضیان این واحدهای مسکونی جهت استقرار و سکونت آنها قرار دهد

قرچک – آبرومند : شهردار قرچک از بخش های مختلف مرکز اورژانس 
اجتماعی و مداخله در بحران فردی، اجتماعی و خانوادگی این شهرستان 

بازدید کرد.
 محسن خرمی شریف شهردار قرچک به همراه اردشیر بهرامی رئیس اداره 
بهزیستی، اصغر یوسفی مسئول امور فرهنگی اجتماعی شهرداری و مهدی 
رضازاده مدیر روابط عمومی شهرداری از بخش های مختلف مرکز اورژانس 
اجتماعی و مداخله در بحران فردی، اجتماعی و خانوادگی شهرستان قرچک 

بازدید کرد. 
اردشیر بهرامی رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک در این بازدید ضمن 
خیر مقدم و خوش آمدگویی، با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط 
را در جریان عمده موارد و موضوعات مورد رسیدگی  این مرکز، شهردار 

اورژانس اجتماعی شهرستان قرار داد. 

وی ضمن تشکر از اختصاص زمین جهت ساخت مرکز اورژانس اجتماعی 
توسط شهردار قرچک در منطقه پوئینک، گفت: اورژانس اجتماعی یکی از 
مراکزی است که برای حل مشکالت مردم توسط دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی راه اندازی شده است و این برنامه تلفیقی از 
مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی مرکز اورژانس اجتماعی، 

است)خط تلفن ۱2۳و تیم سیار اورژانس(. 
محسن خرمی شریف شهردار قرچک نیز در این بازدید ضمن تقدیر از تالش 
های صورت گرفته با اشاره به اهمیت وجود و فعالیت این مرکز در سطح 
شهرستان به منظور رسیدگی و برطرف کردن مشکالت و ناهنجاری های 
خانواده ها تا حد ممکن، بر حمایت مدیریت شهری از بهزیستی و اهدا 
زمین جهت ساخت مرکز اورژانس اجتماعی برای ارتقا و گسترش امکانات 

این مجموعه تاکید کرد. 
وی اورژانس اجتماعی را که متولی مداخالت خانوادگی و اجتماعی از قبیل 

کودک آزاری، جلوگیری از خودکشی، معلول آزاری و .... است را در شرایط 
کنونی جامعه و آسیب های اجتماعی ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه 

استرس های ناشی از بیماری کرونا یک ضرورت برشمرد.. 
از  این مرکز  به کارکنان  اهدا لوح سپاس  پایان ضمن  شهردار قرچک در 

زحمات مشاورین و کارکنان این مجموعه در دریافت صبورانه مراجعات و 
ارجاع موارد به متخصصین و پیگیری دلسوزانه تا حصول نتیجه مطلوب 

قدردانی کرد

دکتر ارسالن زارع استاندارگیالن :

تقویت ارتباط بخش های علمی، فناوری و پژوهشی  
                   با دست اندرکاران تولید و صنعت  

گیالن – آبرومند : بخش های علمی، فناوری و پژوهشی با دست اندرکاران امر تولید و صنعت و همچنین تسریع در بررسی درخواست متقاضیان با اولویت 
شرکت های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و گفت: کرونا از سوی رئیس جمهوری به عنوان اولویت کشور تعیین شده و بر این مبنا الزم است به 

موضوعات پژوهشی مرتبط با پساکرونا و پیامدهای اجتماعی این بیماری پرداخته شود.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر ارسالن زارع در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری گیالن با اشاره به اینکه در 
اهمیت پژوهش برای توسعه هر جامعه و کشوری تردیدی نیست، اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته برای اعتال و شکوفایی کشورشان از پژوهش به 

شایستگی بهره می برند.
وی هفته پژوهش را فرصت مغتنمی در جهت ترویج فرهنگ پژوهش و تبیین جایگاه آن برای همه اقشار جامعه دانست و گفت: باتوجه به ارتباط مستقیم 

شعار سال با توسعه اقتصادی، شعار هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ نیز مطابق با همین عنوان نامگذاری شده است.
نماینده عالی دولت در گیالن به نقش ارزنده پژوهش در حمایت از تولید، شناسایی مشکالت و موانع و تالش برای رفع آنها اشاره و خاطرنشان کرد: بزرگان نظام و دلسوزان امر توسعه بر 

لزوم تقویت ارتباط بخش های علمی، فناوری و پژوهشی با دست اندرکاران تولید و صنعت تأکید دارند که براین مبنا گام های مؤثری برداشته شده است.
استاندار گیالن بر ضرورت تقویت و همگرایی میان دستگاه های اجرایی، پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و پژوهشکده ها نیز تأکید و تصریح کرد: تولید محتواهای پژوهشی و کارهای 

ارزنده، منجر به تحقق اهداف شعار سال و حمایت از تولید و شناسایی موانع می شود.
وی با تأکید بر تخصیص اعتبارات پژوهشی به صورت کامل و حداکثری علیرغم محدودیت های منابع باتوجه به اهمیت موضوع افزود: عناوین پژوهشی برای دانشجویان مقاطع تحصیالت 

تکمیلی و دکتری، مؤسسات پژوهشی و نیز فعاالن این عرصه به فراخوان گذاشته شود.

اهداء زمین جهت ساخت اورژانس اجتماعی
 توسط شهرداری قرچک



موانع کارگروهی درایران
 كه عوامل زمینه ای و گوناگونی بر این ارجحیت موثر است. مردم كشورمان 
فكر می كنند در تمام كارها تخصص دارند و به همین دلیل پذیرش اجتماعی 
افراد محدود است . راه برون رفت از این وضعیت این است كه بپذیریم توانایی 
ما محدود است و این موضوع در درون جامعه نیز درونی شود كه رسانه و 
دولت نقش مهمی در درونی كردن این فرهنگ برعهده دارد. در مشاركت 
های اجتماعی و فرهنگی باید كار جمعی را پررنگ كنیم یعنی عوامل فردی، 
تاریخی و گروهی را برجسته كنیم. مساله بعدی که با ذات کار گروهی در 
جامعه ما در تضاد است تمایل افراد به داشتن چندین نقش، شغل و تخصص 

به طور همزمان است. گویی غالبا می خواهند همه فن حریف باشند.
از دالیلی که افراد، کار انفرادی را به کار گروهی ترجیح می دهند عدم اطمینان 
آنها به نتیجه کار افراد دیگر، وسواس، کامل گرایی، خودشیفتگی و ضعف 
مهارت کار گروهی است. بسیاری از افراد فکر می کنند کار و اثر خودشان از 
همه بهتر است، بنابراین، اجازه مشارکت به دیگران را نمی دهند و ترجیح 
می دهند همه کار ها را خود انجام دهند. حتی تکروی و خودشیفتگی در 
برخی از افراد آنقدر قوی است که کار گروهی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و 

وجود یک گروه را مانعی برای دستیابی به اهداف خود می دانند.
اولین راهکار برای ترویج فرهنگ كار جمعی آموزش است و این آموزش 
نباید سطحی باشد بلکه باید كاربردی باشد. دومین راهکار برای ترویج كار 
گروهی تبلیغات است که باید از فضاهای شهری به صورت كاربردی استفاده 
كنیم. اگر تبلیغات محیطی به شکل مستمر انجام شود اثربخشی خود را 
بر پیکره جامعه خواهد گذاشت، البته باید تبلیغات را در سطوح مختلف 
جغرافیایی و با توجه به اقلیم مناطق، نوع مشاغل و دسته بندی كارها و 
سطح ارتباطات كه وجود دارد تعریف كنیم. زندگی شهری باعث جدایی افراد 
شده و ما موظفیم كاری كنیم كه افراد با هم باشند و به فكر منافع دیگری 
هم باشند. راهکار دیگر برای ترویج كار گروهی تقویت باورهای دینی است 
که باید افراد بدانند كه آموزه های دینی ما چه توصیه هایی درباره مشاركت 
اجتماعی دارد و این تقویت باورها باید به صورت كالن باشد. راهکار دیگر 
برای ترویج كار گروهی افزایش رضایتمندی شغلی در مشاغل گوناگون است 
که این رضایتمندی شغلی را باید در همه مشاغل و صنف ها شاهد باشیم، 
یعنی باید منفعت را برای افرادی كه به صورت فردی یا گروهی برای شخص 
یا سازمانی كار می كند ملموس و فاصله ها را كم كنیم و سعی كنیم حداقل 

نیازهای افراد را در مجموعه ها و صنف ها برآورده كنیم.

فرماندار پاکدشت عنوان کرد: 

 ایمن سازی نقاط حادثه  خیز 
عملیاتی می شود 

پاکدشت – آبرومند : فرماندار پاکدشت گفت : یکی از برنامه های مهم در 
سال جاری ،شناسایی و ایمن سازی نقاط حادثه  خیز و کاهش تصادفات در 

محورهای ارتباطی است که با تأمین اعتبارات مورد نیاز ،عملیاتی می شود. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت ، آیین کلنگ زنی 
پروژه تعریض،بهسازی و ایمن سازی محور قوهه به روستای قلعه نو امالک در 
بخش مرکزی به طول ۵/۵ کیلومتر باحضور مهدی یوسفی جمارانی فرماندار 
شهرستان پاکدشت، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان در مجلس، 
و نقل جاده ای کشور، نوروزی  قائم مقام سازمان راهداری و حمل  مداح 
مسئوالن  و دیگر  مرکزی  بخشدار  تهران،خانی  استان  راهداری  مدیرکل 

شهرستانی و استانی برگزار شد.
بر پایه این گزارش فرماندار پاکدشت در این مراسم گفت : یکی از اهداف مهم 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در این شهرستان ،محرومیت زدایی و توسعه 
روستایی بوده است بسا اینکه با تالش های صورت گرفته و اجرای پروژه ها 

شاهد تغییر و تحوالت خوبی در روستاها هستیم.
جمارانی افزود : نتیجه این اقدامات و پیگیری های مسئوالن ،امید افزایی در 
روستاییان با تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت بوده که در روستاهای 

شهرستان پاکدشت ،این امر بسیار مشهود است.
یوسفی جمارانی با اشاره به جمعیت ۷ هزار نفری روستای قلعه نو امالک اظهار 
داشت: یکی از برنامه های مهم در سال جاری ،شناسایی و  ایمن سازی نقاط 
حادثه خیز ،ارتقاء سطح ایمنی جاده ها، تردد و کاهش تصادف در محورهای 

ارتباطی است که با تأمین اعتبارات مورد نیاز عملیاتی می شود.
پرترددترین  از  یکی  رضا)ع(،  امام  :بزرگراه  اظهار کرد  پاکدشت  فرماندار 
عالوه  که  است  تهران  استان  و  کشور  شرق  جاده های  ترافیک ترین  پر  و 
برخودورهای عبوری به سمت استان های شرقی، هزاران دستگاه خودروی 
شرق  در  مستقر  صنعتی  شهرک های  مسیر  در  روزانه  سنگین  و  سبک 

پاکدشت تردد می کنند.
یوسفی جمارانی گفت : جابه جایی پلیس راه شریف آباد توانست بخش اندکی 
از بار ترافیکی پاکدشت را در گلوگاه ورودی به استان تهران کم کند اما بازهم 
نیاز به حمایت بیشتر مسئوالن در سطح کشور هستیم تا با اختصاص بودجه 

بیشتری بتوانیم زیرساخت ها را همراه با رشد جمعیت هماهنگ سازیم.

بنفشه : )طبیعت سرد و تر (
خواص : نرم کننده سینه  ، خلط آور ، تب بر ، ادرار آور  ، عرق آور ، کاهش فشار 

خون ، ضد سرما خوردگی ،
تصفیه کننده خون ، موثر در درمان بیماری های ریوی ، التهاب دستگاه گوارش 

، رماتیسم  و برونشیت .
رفع : برونشیت های حاد ، نزله های مزمن ، گلو درد و به طور کلی بیماری های 
سینه ، التهاب دستگاه هاضمه ، کلیه و مثانه ، کاهش فشار عصبی ، درمان 

سوزش ادرار ، واریس ، بواسیر و اگزما.
طرز تهیه : ۱5 گرم برگ و گل خشک + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم   
به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشد . در روز چهار تا پنج فنجان ، در فاصله بین غذا 

ها میل شود . 

ورامین زبرگ

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار پاکدشت:

داشتن نشاط اجتماعی نیازمند اهتمام 
جدی دستگاههای اجرایی است

پاکدشت – آبرومند : دومین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده 
شهرستان به ریاست مهدی یوسفی جمارانی فرماندار پاکدشت و با حضور شیرازی معاون 

سیاسی و انتظامی فرمانداری و دیگر اعضاء به منظور بحث و تصمیم گیری پیرامون ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و 
افراد کارتن خواب با تمرکز و اولویت ایجاد گرمخانه در چارچوب وظایف شهرداریها در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بر پایه این گزارش فرماندار پاکدشت در این جلسه ضمن اشاره به برخی از مسایل اجتماعی و لزوم همراهی و مشایعت 
تمامی دستگاههای اجرایی در جهت نیل به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه آسیب بر لزوم وحدت، یکپارچگی در ارائه 

خدمات و رعایت تمامی اصول و ضوابط اجرایی در سطح ادارات تاکید کرد.
مهدی یوسفی جمارانی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب های پسا کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 
ویروس منحوس کرونا تبعات بسیاری را برای جامعه به ویژه خانواده های کمتر برخوردار بوجود آورده است الزم است با 
برنامه ریزی مناسب ، با تمام توان و یاری همه دست اندرکاران ،برای ساختن جامعه ای سالم تر و به دور از هرگونه تنش 

و آسیب های احتمالی تالش کنیم.

حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا:

پروژه استخر به زودی
 به بهره برداری می رسد

پیشوا – آبرومند : حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا به همراه غالمرضا حبیبی 
شهردار، طباطبایی رئیس شورای اسالمی شهر، روسای دستگاه های خدمات رسان و 

مسئول حراست فرمانداری، از پروژه ورزشی چند منظوره شهرداری پیشوا بازدید نمودند.
عباسی فرماندار گفت: احداث مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری پیشوا سالیان پیش با مشارکت بخش 
خصوصی و همکاری شهرداری آغاز شد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در ابتدای امر، می بایست چندین 
سال قبل به بهره برداری می رسید ولی مواجهه با مباحث از پیش تعیین نشده اقتصادی این مهم را به تعویق انداخت.

حسین عباسی افزود: در حال حاضر استخر این مجموعه عظیم و باشکوه، تکمیل شده و با نصب انشعابات آماده  
بهره برداری است. 

وی گفت: با اهتمام دستگاه های خدماتی آب، برق و گاز و تامین هزینه از سوی شهرداری، الزم است هر چه سریع تر 
انشعابات مورد نیاز پروژه با توجه به وسعت و نیازمند ی های آن، تامین و ظرف چند هفته پیش رو به بهره برداری 

برسد.
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ورامین – آبرومند : در دیدار دکتر نوش 
آبادی نماینده ورامین بزرگ  در مجلس 
شورای اسالمی با دکتر ساداتی نژاد وزیر 
جهاد کشاورزی، تصمیمات مهمی اتخاذ 

گردید.
در این دیدار، سه درخواست مهم نماینده 
مورد  قرچک،  و  پیشوا  ورامین،  مردم 

موافقت وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت.
شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  نوش آبادی 
تولید  قطب  پیشوا  و  ورامین  های 
محصوالت کشاورزی و دامی استان تهران 
محسوب می شوند و تامین کننده اصلی 
تولید گوشت  و  پروتئینی  مواد  و  غالت 
قرمز و صیفی جات و محصوالت گلخانه 

ای بشمار می روند و بیش از شصت هزار 
هکتار اراضی قابل کشت دارد و در سال، 
سنگین  و  سبک  دام  راس  هزار  پانصد 
پرورش می دهد، استعداد و ظرفیت ایجاد 
یک پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی و 
دامی برای ارسال به سایر مناطق کشور و 
بازارهای بین المللی و کشورهای همسایه 
و  کشاورزان  برای  افزوده  ارزش  ایجاد  و 
بر  و  دانستند  ضروری  ارزی  درآمدهای 

اجرای آن تاکید کردند.
با  موافقت  ضمن  کشاورزی  جهاد  وزیر 
برای  ای  ویژه  دستور  درخواست،  این 
احداث پایانه صادراتی محصوالت دامی و 
کشاورزی، در ورامین بزرگ صادر کردند.

در  مردم  نماینده  درخواست  دومین 
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  مجلس، 
بخش کشاورزی جهت فرآوری محصوالت 

کشاورزی بود.
دکتر نوش آبادی ایجاد صنایع تبدیلی را 
دو  بین  ارتباطات  سودمندترین  از  یکی 
بخش صنعت و کشاورزی دانست و اظهار 
داشت:  صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی 
دائمی  بیکاری های  میزان  کاهش  باعث 
می شود  روستایی  مناطق  در  فصلی   و 
را جهت توسعه بخش  و  زمینه مناسب 
افزایش  به  و  می کند  فراهم  را  کشاورزی 
فرصت های  ایجاد  و  بهره وری  تولیدات، 
شغلی، کمک می کند و می تواند پیش نیاز 

تامین کننده  و  شدن  صنعتی  استراتژی 
امنیت غذایی در کشور باشد.

صحبت  تایید  با  کشاورزی،  جهاد  وزیر 
های نماینده مردم، دستور دادند، ایجاد 
کار  دستور  در  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
شهرستان  برای  جهاد کشاورزی  وزارت 
های ورامین، پیشوا و قرچک، قرار گیرد.

های  نهاده  سهمیه  افزایش  خواست  در 
کشاورزی و دامی، توسعه کانال های آب 
و  آباد  جواد  بخش  روستاهای  به  زراعی 
جلیل آباد ، از جمله درخواست های دکتر 
وزیر  موافقت  مورد  که  بود  نوش آبادی 

جهاد کشاورزی قرار گیرد.
به  سفر  برای  وزیر کشاورزی  از  دعوت 

مشکالت  با  بیشتر  آشنایی  و  منطقه 
مورد  نزدیک،  از  دامداران  و  کشاورزان 
قبول ساداتی نژاد قرار گرفت و مقرر  شد 

طی ماه های آینده انجام شود.

قرچک  فرماندار   : آبرومند   – قرچک 
بین  در  توانسته  قرچک  داشت:  اظهار 
سوم  رتبه  تهران  استان  شهرستان های 
سامانه رصد اشتغال که به منظور نظارت 
مستمر، مستقیم و مؤثر بر فرآیند ایجاد 
و  کشور  در  جدید  شغلی  فرصت های 
تشکیل بانک اطالعاتی حوزه بازار کار راه 

اندازی شده را کسب کند.
بهمن خطیبی گفت: واحدهای تولیدی 

قرچک  صنعتی  شهرک  در  مستقر 
رونق  به  اخیر  سال های  طی  توانسته اند 
بر  اما  کنند،  کمک  منطقه  در  اشتغال 
برنامه های  و  کالن  سیاست های  اساس 
ادارات  اشتغال،  عالی  شورای  دبیرخانه 
دولتی نیز باید وظایف خود را در جذب و 
تحقق سهمیه های تخصیص داده شده به 

درستی انجام دهند.
و  اجرایی  دستگاه های  کرد:  بیان  وی 

اجرای طرح  باید در راستای  کارفرمایان 
فارغ التحصیالن  ویژه  کارورزی  ملی 
اجرای  تحقق  همچنین  و  دانشگاهی 
طرح مشوق بیمه ای که با هدف تسهیل 
در جذب و بکارگیری نیروهای متخصص 
داشته  بیشتری  تحرک  شده،  ایجاد 

باشند.
تا  بتوانند  باید  ادارات  گفت:  فرماندار 
طرح های  سهمیه  جاری،  سال  پایان 

مذکور را جذب کرده و همچنین نسبت 
برای  پشتیبان  معرفی  و  شناسایی  به 

تسهیالت مشاغل خانگی اقدام کنند.
طرح  قرچک  در  کرد:  تصریح  وی 
با  محور)سحاب(  اجتماع  اشتغالزایی 
ایجاد کسب  برای  برکت  بنیاد  مشارکت 
که  گرفته  صورت  روستایی  کارهای  و 
اقدامی مؤثر محسوب شده و باید تقویت 

شود.

موقت  جمعه  امام   : آبرومند   – ورامین 
رسیدن  نتیجه  به  گفت:  ورامین 
تصمیمات دولت نیازمند زمان و مدیران 
در حوزه  است که هنوز  و همراه  معتقد 
مدیریت های میانی اتفاقات الزم نیفتاده 
است، ظرفیت های اقتصادی کشور بسیار 
باال و پاسخگوی نیازهای مردم است ولی 
به شرط آن که در کار جدیت الزم وجود 

داشته باشد. 
حجت االسالم سیدمحسن محمودی در 
خطبه های این هفته نماز جمعه ورامین 
به  ایران  از  سوخت  ارسال  به  اشاه  با 
لبنان گفت: دنیای استکبار تحریم هایی 
آنان  تا  کرده  تحمیل  لبنان  مردم  به 
ایران  که  این  از  غافل  زمین گیر کند  را 
و  شتافته  لبنان  مردم  یاری  به  اسالمی 

آنان را تنها نمی گذارد.
الله لبنان نیز با  وی اظهارداشت: حزب 
استکبار،  به  شست  ضرب  دادن  نشان 
را  اسالمی  ایران  اقتدار  و  عزت  دیگر  بار 
به جهانیان ثابت و روحیه امید، زندگی و 

مبارزه را در مردم لبنان تقویت کرد.پ
محمودی اظهار داشت: این اقدام ایران 
اسالمی بار دیگر رژیم غاصب اسرائیل را 
سرافکنده و تحقیر کرد و در اصل اقتدار 
ایران در منطقه و دنیا، آمریکا و اسرائیل 

را گیج کرده است.
خطبه های  از  دیگری  بخش  در  وی 
نماز جمعه ورامین با اشاره به آغاز سال 
تحصیلی جدید گفت: نزدیک به دو سال 
است که آموزش ها به صورت مجازی شده 
و بدیهی است که آموزش مجازی آن چنان 
که باید به صورت حضوری جامعیت ندارد 
و باید خانواده ها به آموزش فرزندان خود 
توجه بیشتری داشته باشند و فرهنگیان 
و معلمان نیز با دلسوزی بیشتری آموزش 
گرفتار  زمینه  این  در  تا  کنند  دنبال  را 

آسیب نشویم.
محمودی بیان داشت: آموزش و پرورش 
ارزشی  و  تربیتی  به مسائل  آن  اهتمام  و 
در گذشته معیوب بوده و گاه گرفتار نفوذ 
اسناد بیگانه مثل سند 2۰۳۰ شده است، 

ناصواب  های  انتصاب  برخی  متاسفانه 
افراد  برخی  دست  به  پست ها  سپردن  و 
ضعیف، آثار ناصوابی را بر جای گذاشته 

است.
امروز  متعهد،  فرهنگیان  گفت:  وی 
همت  باید  موجود  وضع  اصالح  برای 
جدی داشته باشند تا مردم اصالح را در 
وضعیت مدیریت ها و عملکردها به خوبی 

مشاهده کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

استان تهران افزود: سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش سال ها است که ابالغ 
دیگر  اسناد  از  بسیاری  مثل  ولی  شده 
بایگانی شده است و آموزش و پرورش باید 
به صورت جهادی برای اجرای این سند 

اقدام کند.
آغاز  به  اشاره  با  ورامین  جمعه  خطیب 
هفته  داشت:  بیان  مقدس  دفاع  هفته 
دفاع مقدس یادآور روزهای حماسه ،ایام 
فداکاری و استقامت، دوران ظهور و بروز 

ارزش های متعالی است.
وی گفت: در این ایام حماسه آفرینی های 
دفاع مقدس، الگوگیری از نهضت عاشورا 
و نقش والیت و رهبری مشهود است و 
آزادگان  ایثارگری های  و  خاطرات  باید 
خیانت  ها،  جبهه  پشت  در  مردم  نقش 
ارزش های  و  استکبار  و عامال  نفوذی ها 
حاکم بر دفاع مقدس برای جامعه تبیین 

شود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت 
سیزدهم در رفع مشکالت جامعه گفت: 

باید از اقدامات دولت طی روزهای اخیر 
در مورد تامین واکسن و برخی تصمیمات 
اقتصادی تقدیر کرد ولی تا زمانی که مردم 
را در زندگی روزمره خود  آثار تصمیمات 

نبینند این مشکالت حل نخواهد شد.
محمودی با اشاره به لزوم توجه به حوزه 
فرهنگ گفت: رهبر معظم انقالب بارها 
اعالم کردند که دشمن به دنبال آن است 
ولی  بگیرد  کشور  این  از  را  فرهنگ  که 
را  سخنان  این  بی تعهد  مدیران  برخی 
شنیدند ولی تدابیر الزم را اتخاذ نکردند.

مردم  افزود:  ورامین  موقت  جمعه  امام 
اجتماعی  ناهنجاری ها  به  نسبت  نباید 
مانند مواد مخدر و بی حجابی بی تفاوت 
شوند، وجود مظاهری مانند بی حجابی 
نیست  قبول  قابل  شهر  خیابان های  در 
قوه  مانند  دستگاه هایی  تا  است  الزم  و 
قضائیه ،نیروی انتظامی و بسیج با مظاهر 

فساد برخورد علنی داشته باشند

پیشوا – آبرومند : مینا نوروزی رییس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرستان پیشوا با حضور در اداره آموزش و پرورش 

با سعید تاجیک ، مدیر این اداره دیدار و گفتگو کرد.
در دیدار مدیر اداره آموزش و پرورش و رییس اداره کتابخانه 
یازدهمین  اجرای  که  پیشوا  شهرستان  عمومی  های 
جشنواره کتابخوانی رضوی از جمله موضوعات مهم آن 
بود، بر ترویج مطالعه و کتابخوانی در شهرستان پیشوا 

تاکید شد.
سعید تاجیک مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان پیشوا 
اظهار داشت: افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی از جمله 
مسائل مهم جامعه است که آموزش و پرورش نیز تالش 

های زیادی را در این زمینه انجام می دهد.
به  نسبت  کتابخوانی  کاهش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
گذشته در بین دانش آموزان ، باید نهایت تالش را جهت 
افزایش سرانه مطالعه بین آینده سازان کشور به کار ببندیم.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان پیشوا گفت: یکی 

از راه های ساختن آینده ای درخشان برای نسل فردا ، 
افزایش سطح سواد و دانش عمومی  است که الزمه ی آن 

ترویج مطالعه و کتابخوانی  محسوب می شود .
تاجیک تاکید کرد: از هیچ تالشی جهت ترویج مطالعه و 
کتابخوانی دریغ نمی کنیم و در حدتوان همکاری های الزم 
را با اداره کتابخانه های عمومی جهت افزایش این امر انجام  

خواهیم داد.

ورامین – آبرومند : فرماندار شهرستان ورامین گفت: 
با اختصاص اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی از محل اعتبارات 
مالیات بر ارزش افزوده و حوزه عشایری، عملیات به 
سازی جاده عشایری در حوزه تاالب بندعلیخان آغاز 

شد. 
حسین کاغذلو در جریان بازدید از عملیات اجرایی 
و  فصلی  بارش های  گفت:  عشایری  جاده  سازی  به 
طغیان رودخانه در سال های گذشته، بخشی از مسیر 
تردد عشایر را تخریب کرده که طی سال های اخیر 
تالش شده تا با احداث پل، آب نما و به سازی معابر، 

از تخریب این مسیر جلوگیری شود.
مشکل  رفع  منظور  به  امسال  داشت:  اظهار  وی 
میلیارد  اعتباری  ۱۰  اثر سیالب،  بر  جاده  تخریب 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اعتبارات  محل  از  ریالی 
حوزه عشایری به امر به سازی جاده اختصاص یافته 

که این طرح در دو فاز عملیاتی می شود.
و  پل  احداث  بر  عالوه  طرح،  این  در  گفت:  وی 

آب نما، با ایجاد خاکریز از ورود آب به جاده عشایری 
جلوگیری می شود تا تردد خودرویی و پیاده عشایر با 

کمترین مشکل و خطر انجام گیرد. 
فرماندار شهرستان ورامین گفت: به منظور سهولت 
ورامین،  دشت  جنوبی  مراتع  به  عشایر  تردد  در 
در  جاده  این  به سازی  و  بازسازی  تعمیر،  عملیات 
منطقه تاالب فصلی بندعلیخان این شهرستان آغاز 

شد.

موافقت وزیر جهاد کشاورزی با احداث پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی در ورامین

قرچک؛ رتبه سوم سامانه رصد اشتغال را کسب کرد

خطیب جمعه ورامین:

 وجود بی حجابی در خیابان های شهر قابل قبول نیست ، دستگاه ها برخورد علنی داشته باشند

سعید تاجیک مدیر اداره آموزش  و پرورش شهرستان پیشوا: 

اداره آموزش و پرورش جهت ترویج مطالعه 
و کتابخوانی از هیچ تالشی دریغ نمی کند

آغاز عملیات به سازی
 جاده عشایری ورامین 
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رضایی  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی :     

به زودی مشکل کمبود نهاده ها در 
سطح کشور و به تبع آن در شهرستان 

فیروزکوه مرتفع می گردد 
فیروزکوه – آبرومند : رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در 
حاشیه سفر یک روزه خود به شهرستان فیروزکوه با اشاره به مشکل 

کمبود نهاده های دامی در کشورگفت::
 متاسفانه در طی ماه های اخیر دامداران بویژه در بخش روستایی به 
دلیل خشکسالی اخیر و افزایش میزان تقاضا با کمبود نهاده دامی مواجه 

شدند. 
وی ابراز امیدواری کرد: با آزادسازی نهاده های دامی از گمرک و نیز رفع 
مشکل حمل ونقل آن به زودی  مشکل کمبود نهاده ها در سطح کشور 

و به تبع آن در شهرستان فیروزکوه مرتفع گردد. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان تخصیص سهمیه نهاده های دامی به 
شهرستان را منوط به میزان جمعیت دامی شهرستان دانست و تاکید 
کرد: باید سرشماری دقیقی از جمعیت دامی شهرستان صورت گیرد و 
حسب اطالعات ثبت شده سهمیه مورد نظر برای دامداران بویژه در 

۶ ماهه دوم سال که دسترسی به مراتع کمتر است درنظر گرفته شود. 
رضایی در ادامه با اشاره به اجرای طرح تجمیعی دامداری های سنتی 
راستای  در  است  موظف  دولت  کرد:  خاطرنشان  کشور  سطح  در 
بهداشت وسالمت مردم در مناطقی که دسترسی به مراتع برای دامداران 
وجودندارد با واگذاری زمین و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز طرح 
تجمیعی دامداری های سنتی را بویژه در مناطق روستایی اجرایی نماید. 
وی در پایان به مشکالت دو مجتمع تجمیعی دامداری در این شهرستان 
اشاره کرد و یادآور شد: پیگیری در خصوص مشکالت این دو مجتمع که 
عمدتًا ناشی از عدم صدور پروانه است در دستور کار قرار خواهد گرفت 
تا به زودی شاهد اجرای طرح تجمیعی دامداری های صنعتی و متمرکز 

کردن دامداری سنتی وبه موازات آن توسعه دامداری منطقه باشیم. 

موانع ایجاد صمیمیت 
در زندگي مشترک

در يک رابطه صميمانه هيچ گونه پيام پنهاني وجود 
ندارد و 2 فرد بالغ مسئوليت کارها و رفتارهاي خويش 

را برعهده مي گيرند.
شايد از واژه صميميت به جز محبت و همدلي معناي 
ديگري به ذهن متبادر نشود و حتي معناي آن بديهي به 
نظر برسد؛ اما اين واژه در روان شناسي مفهومي بسيار 
پيچيده دارد. روان شناسان صميميت را که حاصل بلوغ 
اجتماعي، عاطفي و رواني فرد است، تبادل احساس ها و 
خواسته هاي اصيل شخص معنا کرده اند. در يک رابطه 

صميمانه هيچ گونه پيام پنهاني وجود ندارد و 2 فرد بالغ مسئوليت کارها و رفتارهاي 
خويش را برعهده مي گيرند. افراد به خوبي تعهدات و قراردادهاي بين يکديگر را درک 
کرده و مسئوالنه رفتار مي کنند. پيامد صميميت همواره سازنده است. اگر بپذيريم که 
صميميت يکي از اصلي ترين مهارت هايي است که همسران جوان در زندگي مشترک 
بايد به آن دست يابند، بهتر است گره هاي صميميت يا آنچه را مانع از ايجاد صميميت 
مي شود ذکر کنيم. با خواندن اين مطلب مي توان موانع رسيدن به يک رابطه صميمانه 

در زندگي مشترک را شناخت و آن را برطرف کرد. 
صميميت و زندگي مشترک 

زماني که زوج ها زندگي مشترک خود را آغاز مي کنند از يکديگر انتظار صميميت و 
محبت دارند. در اين ميان صداقت و صراحت از جمله مولفه هايي است که مي توان با 
کمک آن پايه هاي اصلي زندگي مشترک را به درستي بنا کرد. گاه در اين مسير اتفاقاتي 
مي افتد که ايجاد صميميت را به تاخير مي اندازد. از آن جا که هر فردي با يک سري 
عقيده ها و پيش فرض هايي وارد رابطه مشترک مي شود، طبيعي است که ابتدا بايد 
سعي کند اين پيش فرض ها را تغيير دهد و اصالح کند. مسعود هنربخش کارشناس 
مسئول دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي خراسان با بيان اين 
مطلب به خراسان مي گويد: موانع ايجاد صميميت در واقع آن دست اندازهايي است 

که زوج نمي توانند به سالمت از آن عبور کنند و به دشواري مي افتند. 
 بيان نياز، کم رنگ شدن ارزش آن نيست 

باور نادرست بعدي بر اين اساس است که »اگر نيازم را بيان کنم و سپس همسرم آن 
را اجابت کند، آن کار بي ارزش است، چون پس از ابراز نياز من انجام شده است.« به 
عبارت ديگر حدس زدن نياز ارزش باالتري از بيان خواسته دارد و اگر همسري نتواند 
درست حدس بزند، کفايت همسرداري اش زير سوال مي رود. در چنين شرايطي 
فرد در واقع ناتواني خود را در برقراري ارتباط مخفي مي کند و انتظارات غيرواقع 
بينانه اي از همسرش دارد. فراموش نکنيد وقتي زوجي در مهارت گفت وگو با يکديگر 
مشکل دارند، بايد منتظر مشکالت بعدي باشند. در اولين قدم فرد بايد بداند کاري 
که همسرش انجام مي دهد فارغ از اين که ابراز نياز شده باشد يا نشده باشد، قابل 
قدرداني و ستايش است. بنابراين کارهايي که طرفين براي هم انجام مي دهند بايد 
مورد تحسين قرار بگيرد. قدرداني، تاييد و ارج نهادن به رفتار طرف مقابل، بازخورد 

مثبتي براي خود فرد دربرخواهد داشت
از واکنش همسرتان نترسيد 

ترس از واکنش همسر در بيان احساس هم يکي ديگر از مهم ترين گره هاي صميميت 
است. برخي از ترس قطع ناگهاني گفت وگو، مخالفت، پند و اندرز، قضاوت يا ناديده 

گرفتن احساس خود توسط همسر از بيان احساس خود پرهيز مي کنند. 
اعتماد به نفس داشته باشيد 

نداشتن اعتماد به نفس در روابطي که همسران احساس امنيت نداشته باشند، بيشتر 
اين مشکل به چشم مي خورد. ساده ترين راهکار اين است که به طور مستقيم از طرف 
مقابل بخواهيم بدون قضاوت به بيان احساس ما گوش کند اما نکته اين جاست که 
برخي افراد از بيان همين مطلب و بازخورد آن مي هراسند و در نتيجه هيچ گاه نمي 

توانند احساس خود را ابراز کنند.
مهارت گفت وگو را بياموزيد 

يادگيري مهارت گفت وگو براي اين دسته از افراد ، اولين گام است. در دسترس بودن 
و پاسخگوبودن يک اصل اساسي است و تا زماني که افراد به بينش کافي درباره اهميت 
گفت وگو کردن نرسيده باشند، نمي توانند مقدمات آن را فراهم کنند. از طرف ديگر 
براي ادامه گفت وگوي سالم و سازنده با همسر بايد پاسخ گويي با انگيزه انجام شود. 
اگر پاسخ از روي ترس، اجبار و ترس از قضاوت باشد، ادامه گفت وگوها سازنده و موثر 
نخواهد بود و قطع خواهد شد. هنربخش ادامه مي دهد: برخي از زوج ها به اشتباه 
صميميت را معنا و »من« را »ما« فرض مي کنند. همسري را تصور کنيد که دوست 
دارد هر روز به خانه والدينش سربزند. او اين انتخاب را بدون سوال کردن از همسر، 
انتخاب »ما« عنوان مي کند و اين کار را انجام مي دهد. در صورتي که ممکن است 

خواسته همسر مطابق با خواسته وي نباشد.
 نویسنده : سمیه نجفی آذر
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به طور کلی توسعه روستایی از جمله مباحث 
مهم در امر توسعه ی هر کشور به حساب می 
اید، تا جایی که بی توجهی و یا کم توجهی 
به آن نتیجه ای جز تخریب روستا و گسترش 
مشکالت و مسائل شهری را نخواهد داشت. 
توسعه  فرایند  در  روستاها  جایگاه  و  نقش 
مقیاس  در  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
محلی، منطقه ای و ملی و پیامدهای توسعه 
نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، 
جمعیت،  سریع  رشد  فزآینده،  نابرابری 
نشینی شهری  حاشیه  و  مهاجرت  بیکاری، 
و...موجب توجه به توسعه روستایی و حتی 
تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. امروزه 
روستایی  توسعه  به  توجه  و  تقدم  ضرورت 
نسبت به توسعه شهری به این علت نیست 
اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق  که 
روستایی سکونت دارند، بلکه به این علت است 

که راه حل نهایی مسائل و معضالت شهری 
از مسیر توسعه روستایی می گذرد. اگر با این 
نگاه به برنامه های توسعه روستایی و طرح 
هایی اجرایی در روستاها نگاه کنیم، آنگاه به 
نهایی  برد که کلید  آن پی خواهیم  اهمیت 
حل بسیاری از چالش های شهری در توسعه 
پایدار روستا است. عمران و توسعه روستایی 
در ایران به مقوله ای سهل و ممتنع بدل گشته 
بخش  هم  هنوز  روستاها  زیرا  سهل  است. 
عمده ای از جمعیت را در خود جای دادند، 
نقش قابل توجه ی در تامین امنیت غذایی و 
تولید دارند، آماده پذیرش وظایف جدید تری 
در اقتصاد کشور هستند؛ و اما ممتنع به این 
علت که مناطق روستایی فاقد اسناد مدیریتی 
در سطح مختلف می باشند و در نظام برنامه 
ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور 
جایگاه قابل اعتنایی ندارند و نسبت به توسعه 

آن اعتقادی بنیادین وجود ندارد و از کارگزارانی 
آموزش دیده و معتقد به توسعه روستایی در 
سطحی وسیع استفاده نمی شود. مع الوصف 
یکی از خالء های اساسی توسعه روستایی در 
ایران کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف 
شناخت در مورد ویژگی هر روستا است. اگر 
بپذیریم که خصیصه ی اصلی و بارز روستاها 
روستا  هر  که  نحوی  به  آنهاست  پیچیدگی 
یک پروژه محسوب شود آنگاه نیاز عمیق به 
آنها به منظور تصمیمات  افزون تر  شناخت 
در کشور  اما  ترآشکار می گردد.  خردمندانه 
ما برنامه ریزی ها و اجرای طرح های توسعه 
آفاتی شده است که  روستایی عمدتا گرفتار 
مردم  برای  هم  را  روستایی  توسعه  فرآیند 
فاقد  آن  در سطح کالن  و هم  روستا  خوده 
وجود  با  که  معنی  بدین  است.  کرده  جاذبه 
تخصیص بودجه های فراوان برای توسعه آن 

و اجرای عملیات های عمرانی، نتوانسته است 
رضایت مردم روستا را بدست آورد شاهد مثال 
اینکه همه ساله شاهد مهاجرت افراد بومی به 
خارج روستا هستیم. در مباحث توسعه ای، 
امروزه، بهترین نوع توسعه را کم هزینه ترین 
نوع توسعه می دانند یعنی  توسعه به هزینه ی 
تخریب بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
نگاه  ترتیب  بدین  نشود.  انجام  منطقه  یک 
مسیر  از  وجه  هیچ  به  روستایی  توسعه  به 
نمی  گذر  دیوانساالری  و  شدید  تمرکزگرایی 
کند که ثمره چنین نگاهی چیزی جز تخریب 
ابعاد معنوی روستاها نبوده است. پس انتظار 
است مسولین امر توسعه روستایی را با توسعه 
شهری تمیز دهند، و در امر توسعه روستایی 
ظاهری  و  و کالبدی  فیزیکی  ابعاد  به  صرفًا 
توسعه  در  که  چیزی  نشود  توجه  روستاها 
بی  این  نتیجه  دارد.  را  اول  اولویت  شهری 

سال  در  توجهی 
های اخیر باعث 
دادن  دست  از 
های  اشتغال 

خانگی) دامداری 
سنتی،  های 

از  نهایت  در  و  بین کشاورزی( 
رفتن معنای روستاها و شهری شدن آنها شده 
است. حال با توجه به روی کار آمدن دولت 
جدید ملقب به » دولت مردمی« امید است 
در حوزه توسعه روستایی به سرمایه اجتماعی 
بسیار  ایده  این  و  شود،  توجه  روستا  مردم 
مهم که توسعه بدون تردید از مسیر مشارکت 
مردمی محقق می شود را بعنوان اصلی اساسی 
در وزارت کشور سرلوحه فعالیت های خویش 

بدانند.

آغا محمد خان قاجار به دلیل جلوگیری از 
در  سال   ۱۴ مدت  به  سرکشی،  و  عصیان 

شیراز تحت نظر حکومت زندیه قرار داشت.
زمانی که کریم خان زند در ۱۳ صفر سال 
اسفند سال ۱۱۵۷  با ۱۱  برابر  ه.ق   ۱۱۹۳
ه.ش به علت بیماری سل آخرین لحظات 
حیاتش را سپری می کرد، توسط همسرش 
خدیجه بیگم که عمه آغا محمد خان بود، 
قریب الوقوع بودن مرگ خان زند را به وی 

اطالع داد.
همین خبر باعث گریختن آغا محمد خان 
با هدف متحد نمودن  از شیراز شد و وی 
به سمت  ایران  قاجار و تصرف سراسر  ایل 

زادگاهش استرآباد )گرگان( رفت.
قاجارهای  نظر  جلب  او جهت  بعد،  مدتی 

ساکن ورامین و ساوجبالغ قصد عزیمت به 
تهران نمود و از آنجائیکه ورودش به تهران 
را به دور از احتیاط می دید و این امکان را 
محتمل می دانست که شاید خبر فوت کریم 
خان قبل از ورود او به تهران رسیده باشد، به 
شهر ری رفت و بعد از زیارت مرقد حضرت 

عبدالعظیم در حوالی تهران اطراق نمود.
و  حضور  متوجه  که  پازوکی  خان  مجنون 
از  بود  تهران شده  در حوالی  ایشان  اطراق 
وی دعوت کرد تا به خوار)گرمسار( و ورامین 

بیاید.
از آنجائیکه در منطقه ورامین سران و طوایف 
متنفذ، پرجمعیت و قدرتمند قاجار حضور 
داشتند، آغا محمد خان امیدوار بود به مدد 
آنها بتواند بر اریکه قدرت قرار بگیرد. از اینرو 

این دعوت را پذیرفت و راهی ورامین شد.
 اکثر مورخین معتقدند که اولین مالقات آغا 
محمد خان با سران طایفه قاجار و پیمان 
آنها، در روستاهای دشت  و دوستی  اتحاد 
ورامین از جمله جمال آباد و سعید آباد و یا 

در اراضی اطراف آنجا انجام پذیرفته است.
همچنین آغا محمد خان توانست در مدت 
حضور خود در دشت ورامین، نظر ایالت و 
عشایر ساکن ورامین ازجمله طوایف قاجار، 
کردها، عربها و عشایر ترک مانند خانواده 
های نفر و شاهسون را نسبت به خود جلب 

و متحد کند.
اوژن اوبن سفیر فرانسه در ایران در آستانه 
مشروطیت در این زمینه در کتاب ایران امروز 
می نویسد: » در دشت ورامین و در ناحیه 

ای موسوم به جمال آباد اردویی از دولوها به 
سرپرستی جان محمد و میرزا محمد خان 
از پیش اطراق کرده بودند. آغا محمد خان 
آنان معرفی و پیشنهاد می کند  خود را به 
کینه قبیله ای قدیمی را فراموش کنند و با 
هم دست دوستی دهند تا به کمک همدیگر 

سرتاسر ایران را زیر فرمان خود درآورند.
دولوهای جمال آباد اولین بیعت کنندگان با 
خواجه تاجدار آینده اند. به دنبال این اتحاد 
ایل قاجار به جنبش و حرکت عظیمی دست 

میزند.«
کاخ  راهنمای  کتاب  در  نیز  ذکاء  یحیی 
گلستان معتقد است اولین بار در زیر چنار 
از  که  تاجی  آباد،  سعید  روستای  کهنسال 
یکی  بوسیله  بود  و طال ساخته شده  مس 

طایفه  سران  از 
آغا  سر  بر  قاجار 

محمدخان نهاده شد
قاجار  ایل  ایلخان  میرزا محمد خان دوّلو، 
االول سال ۱۱۹۳ هجری  ربیع  روز ۱2  در 
قمری برابر با ۱۳ فروردين سال ۱۱۵۸ تاج 
مسی که توسط یک زرگر ایرانی ساخته شده 
بر سر  ورامین  چنار سعیدآباد  زیر  در  بود، 
آغامحمدخان گذاشت و به همین مناسبت 

خاندانش به تاج بخش معروف شدند.
پس از این مراسم، تاج مذکور را به اصفهان 
بردند و میناکاری کردند و امروزه این تاج 
پادشاهی در موزه مخصوص کاخ گلستان 

تهران نگهداری می شود.

خودکشی یعنی تالش برای از بین بردن خود، 
مرگ خودخواسته، نابودی آگاهانه خود به دلیل 
وجود ناراحتی های متعدد و چند بعدی در یک 
فرد درمانده که به زعم خود این اقدام بهترین راه 
حل جهت حل مساله یا مشکلی است که وجود 
دارد. دهم سپتامبر روز پیشگیری از خودکشی 
نام گرفته است که با نگاه ویژه ای به این آسیب 
راههای  و  آن  ایجاد کننده   عوامل  اجتماعی، 
پیشگیری نگریسته شود. و شعار امسال با امید 

عمل بسازیم در نظر گرفته شده است.
اگر چه خودکشی یک مشکل پیچیده است که 
علل و عوامل متعددی در آن دخیل هستند.

پزشکی  مشکل  یک  فقط  نباید   را  خودکشی 
عوامل  تعامل  که  بدانیم. چرا  پزشکی  روان  یا 
زیستی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی می تواند 
در این مهم تاثیر گذار باشند.خودکشی به عنوان 
یک فرایند مراحلی دارد که شامل میل و آرزوی 
به  اقدام  ریزی،  طرح  خودکشی،  افکار  مرگ، 

خودکشی و در نهایت خودکشی کامل می باشد.
آنچه که در این حوزه مهم است شناخت عوامل 
باورهای  و  کننده  محافظت  عوامل  خطر، 
نادرستی است که در رابطه با خودکشی وجود 
دارد. یکی از باورهای نادرست  این است که فکر 
میکنیم کسی که در مورد خودکشی بحث می 
کند اقدام به خودکشی نمی کند، در صورتی که 
فردی که می خواهد خودکشی کند ممکن است 
بارها و بارها در مورد آن صحبت کند. در آمار 
جهانی ۷۰ درصد افرادی که خودکشی کردند 
به نوعی قبال یا در مورد آن صحبت کردند  و 
یا پیامی رساندند. از باور غلط دیگر این است که 
فکر میکنیم فقط افراد متعلق به طبقه خاصی 
خودکشی می کنند، در صورتی که خودکشی از 
همه طبقات مشتری میگیرد. و یا اینکه به اشتباه 
خودکشی  مورد  در  کردن  سوال  میکنیم  فکر 
اشتباه است. اگر شما از فردی سوال کنید که 
افکار خودکشی دارد یا خیر، این پرسش باعث 

نمی شود که این فکر در او ایجاد یا تقویت شود، 
بلکه با این پرسش فردی که افکار خودکشی دارد 
احساس آرامش می کند، چرا که شما محیط 
امنی را برای گفتگو و بیان افکارش فراهم کردید.

باور غلط دیگر این است که افرادی که از روش 
مورد  در  کنند  می  استفاده  خطر  کم  های 
کشتن خود جدی نیستند. به طور کلی دونوع 
خودکشی داریم. کوشش کننده و کامل کننده. 
در کوشش کننده فرد اقدام به خودکشی می کند 
اما هدف او مرگ نیست و در کامل کننده هدف 
مرگ می باشد. اما حتی اگر خودکشی کوشش 
کننده باشد، به خاطر توجه و یا با ابزارهای کم 

خطر باشد نیازمند توجه و مداخله است.
در موضوع خودکشی توجه به عوامل خطر از 
موارد بسیار مهم است.  عوامل خطر عواملی 
هستند که خطر اقدام به خودکشی را افزایش می 
دهند وجود ۱ یا چند عامل احتمال خودکشی را 
افزایش می دهد اما لزومًا خودکشی را پیش بینی 

نمی کند.وهر چقدر میزان و تعداد این عوامل 
بیشتر باشند احتمال خطر بیشتر در نظر گرفته 
می شود. عوامل خطر در ۳ حوزه زیستی روانی، 
محیطی  و فرهنگی- اجتماعی قرار می گیرند.

که  شامل؛ افکار خودکشی، احساس درماندگی، 
سابقه مشکالت روانی، سابقه آسیب رساندن به 
خود، ناتوانی در کنترل خشم و تکانه ها ، مشکل 
جایگاه  دادن  دست  از  یا  اجتماعی  روابط  در 
نادرست درباره خودکشی  باورهای  اجتماعی، 
می تواند از عالیم هشداردهنده باشند. به طور 
مثال یکی از عوامل خطر و هشداردهنده سن 
باشد  دوران نوجوانی و سالمندی  پیک  می 
ای  ویژه  تو.جه  آن  به  باید  و  است  خودکشی 
کننده  محافظت  عوامل  مقابل  در  و  داشت. 
عبارتند از روابط خانوادگی و اجتماعی مناسب، 
برخورداری از حمایت های اجتماعی، دسترسی 
آسان به منابع مداخله ای و حمایتی، آموزش 
باورهای  از  برخورداری   . زندگی  های  مهارت 

و  فرهنگی 
مذهبی است.

پیشگیری  برای 
 ۳ خودکشی  از 
مهم،  راهکار 

تواند  می  دهید  ارجاع  و  کن  ترغیب  بپرس، 
اگر  که  این معنا  باشد.به  بسیار کمک کننده 
فردی افکار خودکشی دارد تا جای ممکن از او 
سوال کنیم و از او بخواهیم صحبت کند. چرا 
که خودکشی یک سفر نافرجام است. هدف این 
است که با سوال کردن و صحبت در مورد آن 
این سفر را خراب کنیم یعنی در واقع قصد داریم 
از فرد زمان بخریم که خود این عامل احتمال 
خودکشی را کم می کند. در مرحله بعدی او را 
ترغیب می کنیم که راههای دیگری را امتحان 
کند و اگر نتوانستیم به او کمک کنیم او را برای 
ارجاع  متخصص  به  ای  حرفه  کمک  گرفتن 

دهیم

در شماره های قبل بیشتر بر بحث نظارت و 
پیشگیری از اسیب های فضای مجازی تمرکز 
کردیم.در این بخش می خواهیم کمی متفاوت 
فضای  در  آموزش  فواید  از  و  برویم  پیش  تر 
باشیم.یادگیری آسان  مجازی هم بهره مند 
زبان های خارجی همیشه یکی از دغدغه های 
اکثر مردم بوده و هست.این اپلیکیشن ها صرفا 
با تمرکز بر جنبه های مفرح و لذت بخشی که 
از هر نظر با استانداردهای زبان آموزی مطابقت 

دارد توانسته اند از محبوبیت روزافزونی در بین 
کاربران برخوردار شوند.

اساتید، معلمان و دانش آموزان و همه افراد 
این  زبان ، مخاطب  یادگیری  به  عالقه مند 
اپلیکیشن ها می باشند. بنابراین طبیعی است 
که در تهیه این اپلیکیشن ها سلیقه این طیف 
ها نیز در نظر گرفته شده باشد.کاربران می 
توانند مهارت های یادگیری زبان انگلیسی را از 
طریق نصب اپلیکیشن زبان انگلیسی بر روی 

گوشی های هوشمند خود در هر جا و مکانی 
که باشند تقویت نمایند.

زبان  اپلیکیشن  انواع  با  شما  آشنایی  برای 
انگلیسی چند نمونه از معروفترین آنها را برگزیده 

و ارائه می دهیم :
 -Duolingo -Rosetta Stone

5۰Languages – EWA - Memrise
بدیهیست برای استفاده از این اپلیکیشن ها 
تا سطح مشخصی نیاز به پرداخت هزینه ای 

پیشرفته  سطوح  از  استفاده  برای  و  نیست 
آموزش در ازای پرداخت مبلغی بین ۱۰ تا ۱5 
دالر در ماه می توان از خدمات کامل آنها بهره 
مند شد. شایان ذکر است که با استفاده از پلن 
های رایگان این برنامه ها هم ، امکان یادگیری 
زبان و مکالمه تا حد قابل قبولی را خواهید 

داشت.
  Rosetta Stone

بین  از  انتخاب  برای  نویسنده  پیشنهاد 

اپلیکیشن های 
هست  فوق 
برای  هم  که 
عامل  سیستم 
هم  و  اندروید 

برای سیستم عامل ویندوز کامپیوتر موجود 
است. همراه ما باشید تا در شماره های آینده 
شما را با نرم افزارهای کاربردی بیشتری آشنا 

کنیم.  

توسعه روستایی یا شهری سازی روستاها؟!!

تاجگذاری آغا محمد خان قاجار در روستای سعیدآباد ورامین

با عمل امید بسازیم
به مناسبت  روز جهانی پیشگیری از خودکشی

آموزش زبان از طریق فضای مجازی

محمدرضا شیخ طاهری 
دانشجوی دکتری 
جامعه شناسی توسعه 
اجتماعی، دانشگاه 
تهران 

محمدرضا تاجیک 

آسیه ملک دار
روا شناس بالینی

مسئول اورژانس 
اجتماعی

مهندس امین بختیاری 
 کارشناس فناوری 
اطالعات

محمدحسین اسماعیلی  مدیر کل ارشاد استان قزوین : 

ضرورت ارتقای زیرساخت های 
سینما و تئاتر 

قزوین – آبرومند : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: بیش از ۸۰ درصد 
پروژه تئاتر شهر توسط شهرداری قزوین انجام شده است که در صورت تکمیل این طرح 

بزرگترین بلک باکس تئاتر کشور در استان افتتاح می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین محمدحسین اسماعیلی با اشاره به احداث 
سالن های تئاتر در قزوین اظهار کرد: به طور کلی زیرساخت های فرهنگی استان با مشکالت متعددی مواجه است و به 

نوعی ما در استان با فقر فضای فرهنگی مواجه هستیم.
مدیرکل اداره کل ارشاد و فرهنگ اسالمی استان اذعان کرد: به جهت پیشبرد سرانه فرهنگی کارگروهی در استانداری به 

سرپرستی معاون عمرانی استاندار برای فضاها و مکان های فرهنگی تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه سالن تئاتر استاد فرخ منش در آبان ماه میزبان اجرای جشنواره تئاتر خواهد بود گفت: در سال جدید 
ما موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی تئاتر در سالن ارشاد با ظرفیت ۵۰ نفر به عنوان سالن تمرین و اجرا به نام استاد فرخ 

منش که یکی از اساتید مطرح استان است شدیم که هزینه این سالن با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان همراه شد.

سرگرد علیرضا اصپهانی:

توصیه پلیس به شهروندان 
در مورد پرهیز از بازنشر اخبار 

غیر واقعی
ورامین – آبرومند : رئیس مرکز اطالع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی شرق استان تهران به همشهریان عزیز توصیه کرد 
به هیچ عنوان مطالب به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی فاقد اطمینان از صحت و سقم موضوع و منبع را مالک باور 

قلمداد نکنند و از بازنشر اخبار غیرواقعی و مخرب بپرهیزند.
سرگرد علیرضا اصپهانی با اشاره به راه اندازی دبیرخانه قرارگاه فضای مجازی در ناجا و ضمن ابراز امیدواری درمورد افزایش 
دستاوردهای پلیس در این حوزه، افزود: باید نیازهای خبری و اطالع رسانی از طریق  منابع معتبر از جمله صدا وسیما، 
خبرگزاری های رسمی و سایت های خبری مرجع تامین شود زیرا امنیت بستر مجازی چون فضای حقیقی و واقعی نیازمند 
مشارکت همگانی خصوصا همراهی و همکاری مردم با پلیس است؛ و باید همه با هم برای ارتقای امنیت فضای مجازی تالش 

کنیم.



کتاب »چای گرم فرمانده« 
در ورامین رونمایی شد 

ورامین – آبرومند :  کتاب »چای گرم فرمانده« خاطرات فرمانده شهید 
»محمد جعفر جو« در جوار حرم شهدای گمنام ورامین رونمایی شد 

شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ورامین؛ آیین رونمایی از کتاب »چای گرم فرمانده« خاطرات فرمانده 
شهید »محمد جعفر جو« با حضور حجت االسالم محمودی مدیر کل 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران و امام جمعه موقت 
،و جمعی  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ  اداره  رئیس   ، ورامین  شهرستان 
رمضانی«  »معصومه  و  رسانه  اصحاب  و  هنرمندان  و  نویسندگان  از 
ورامین  گمنام شهرستان  حرم شهدای  جوار  در  کتاب  این  نویسنده 

برگزار شد.
گفتنی است: در این مراسم که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شد از خانواده شهید »محمد جعفر جو« و خانم »معصومه رمضانی« 
نویسنده این اثر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ورامین 

با کارت هدیه و لوح تقدیر و اهدای دسته گل تجلیل شد.

خورشت  بامیه
مواد الزم:

سیر ۳ حبه - پیاز بزرگ ۲ عدد - بامیه تازه ۴۰۰ گرم 
- گوجه فرنگی ۴ عدد

روغن مایع به اندازه کافی - گوشت خورشتی ۵۰۰ 
گرم -  آب لیمو ترش ۲ قاشق غذاخوری

رب گوجه فرنگی ۱ قاشق غذاخوری - نمک ، فلفل 
سیاه و زردچوبه به اندازه کافی

طرز تهیه:
ابتدا سیر ها و پیازها را پس از اینکه پوست گرفتیم به صورت نگینی ریز خرد 
می کنیم ) در صورت تمایل می توانید سیرها را رنده کنید ( ، سپس یک قابلمه 
مناسب روی حرارت قرار می دهیم و مقداری روغن مایع داخل قابلمه می 
ریزیم.پس از اینکه روغن داغ شد مخلوط سیر و پیاز خرد شده را به قابلمه 
اضافه می کنیم و تفت می دهیم. پس از اینکه سیر و پیاز را کمی تفت دادیم 
مقداری زردچوبه اضافه می کنیم و مجددا مخلوط سیر و پیاز را تفت می دهیم تا 
کامال نرم شوند و با زردچوبه یکدست شوند. در همین حین گوشت خورشتی 
را با دقت می شوییم و پس از خرد کردن به صورت قیمه ای به مخلوط سیر 
و پیاز اضافه می کنیم. تفت دادن گوشت خورشتی را ادامه می دهیم تا رنگ 
گوشت تغییر کند و کمی سرخ شود. در ادامه گوجه فرنگی ها را رنده می کنیم 
و به همراه رب گوجه فرنگی به خورش اضافه می کنیم. تفت دادن مواد را ادامه 
می دهیم تا مواد یکدست شوند و رب گوجه فرنگی هم کمی سرخ شود سپس 
چند لیوان آب جوش به مواد داخل قابلمه اضافه می کنیم. پس از اضافه کردن 
آب جوش درب قابلمه را می گذاریم و حرارت زیر قابلمه را کم می کنیم تا گوشت 
به آرامی بپزد و شیره گوشت خارج شود. در حین پختن گوشت باید بامیه ها 
را آماده کنیم. به همین منظور دم بامیه ها را با دقت جدا می کنیم. باید با دقت 
این کار را انجام دهیم به صورتی که به بافت بامیه ها آسیب نرسد. زیرا اگر بافت 
بامیه ها باز شود در پایان پخت روی ظاهر خورش تاثیر می گذارد. پس از اینکه 
بامیه ها را تمیز کردیم یک تابه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و مقداری 
روغن داخلش می ریزیم. اجازه می دهیم روغن داغ شود سپس بامیه ها را 
داخل روغن تفت می دهیم تا کمی رنگشان تغییر کند. اگر بیش از حد بامیه 
ها را سرخ کنیم بیشتر خواص بی نظیرشان را از دست می دهند. پس از اینکه 

گوشت خورشت به طور کامل پخت بامیه ها را به خورش اضافه می کنیم.
در همین مرحله آبلیمو را به همراه مقداری نمک و فلفل سیاه نیز به خورش 
اضافه می کنیم و اجازه می دهیم خورش با حرارت مالیم جا بیفتد. پس از اینکه 
بامیه ها پختند خورش آماده است ولی اگر آب خورش زیاد بود کمی صبر کنید تا 

خورش غلیظ تر شود سپس آنرا به همراه برنج سرو کنید.

نویسنده : الهام حسن غرقانی 

دسر هویج و گردو

مواد الزم:
هویج رنده شده نیم کیلو، شکر یک لیوان سرپر، بیسکویت پتی بور یک 

بسته، گردو ۱۰ عدد ریز شده، پودر نارگیل به میزان الزم
طرز تهیه:

ابتدا هویج های رنده شده را به همراه شکر مخلوط کرده و داخل یک تابه 
ریخته و میگذاریم روی حرارت و در تابه را میگذاریم تا با هم جوش بخوره و 
آب آن تبخیر شود و بعد در یک کاسه بزرگ بیسکویت پتی بور آسیاب شده را 
ریخته و بعد هویج پخته شده را اضافه میکنیم و مخلوط کرده و بعد گردو ریز یا 
آسیاب شده را اضافه کرده و همه را با هم مخلوط و ورز میدهیم با دست و بعد 
در یک سطح صاف یک پالستیک بزرگ انداخته و پودر نارگیل روی پالستیک 
ریخته و تمام  سطح پالستیک را با پودر نارگیل پوشانده و  بعد مواد هویجی 
را روی  پالستیک ریخته و به کمک پالستیک آن را رول میکنیم و دو طرف 
پالستیک را می بندیم و داخل یخچال به مدت دو ساعت می گذاریم، بعد از دو 
ساعت می توانیم آن ها را برش دهیم و نوش جان کنید، پیشنهاد میکنم حتما 

این دسر را درست کنید و از طمع خوشمزه آن لذت ببرید.

محمد نوذری استاندار ایالم در همایش فرمانداران :

شاکله اصلی مدیریت مردم داری
 و اخالق مداری است

نوذری درهمایش  : محمد  آبرومند   – ایالم 
در  که  مدتی  به  اشاره  با  استان  فرمانداران 
ایالم مشعول خدمت بود اظهار داشت: شاکله 
اصلی کار ما اخالق مداری و مردم داری بودبه 
گونه ای که همواره در مواجه با مردم و مسایل 
همچنان  رویه  دو  این  شد  تالش  مختلف 

درتمام مراحل حفظ شود.
وی افزود: ایالم را قبال بواسطه رشادت های 
و  دفاع مقدس  در  قهرمانش  زنان  و  مردان 
همچنین در اربعین و خدمات دهی به زوار و 

خادمی اباعبداله می شناختم، اما پس از ورود به ایالم و با شناخت از بافت 
قومی و قبیله ای استان با معتمدان و بزرگان به بهترین شکل ارتباط برقرار 
کردم و از نظر و ایده آنان برای توسعه و پیشرفت بهره گرفتم، نمونه بارز آن 
تشکیل هئیت های اندیشه ورز، تعامل با احزاب، گروههای سیاسی و رسانه 
ها، بهره گیری از ظرفیت های علمی خاصه در حوزه های علوم اجتماعی و 
جامعه شناسی برای حل مسائل مختلف، استفاده از ظرفیت نخبگان برای 
توسعه سیاسی و در کل با شناخت از مسائل مختلف، خود را موظف دانستم تا 

با بهره گیری از ظرفیت جوانان برای اعتالی نام ایالم تالش کنم.
  نودری با بیان اینکه در دفاع از حقوق مردم لحظه ای کوتاه نیامده ام، گفت :   
من با درد و رنج مردم ایالم زندگی کردم و برایم رنج اور است کسی برای شغل 

مراجعه می کند و من نمی توانم کاری بکنم.
استاندار ایالم با اشاره به خدمات دولت شهید رجایی و رمز ماندگاری آن، 
مسئولیت را یک امانت الهی توصیف کرد و گفت: طول خدمت مهم نیست 
بلکه اثرگذاری خدمت مهم است انچه که نام مدیران و خدماتشان را در تاریخ 
ماندگار می کند همین اثرگذاری است، از مدیران می خواهم تا اخرین لحظه 
خدمت همواره با اخالق مداری و مردم داری برای ابادانی استان و ایران عزیز 

تالش کنند.

دفاع مقدس و غرور ملی
هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات 
ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسالمی و جانفشانی دالورانه 
مجموعه  این  در  است.  قرآن  و  اسالم  برافراشته  پرچم  پای  در 
تابناک، درخشنده ترین و نفیس ترین نگین گرانبها یاد و خاطره 
پاک سرشتی  و  و جوانمردان رشید  آنها جوانان  شهیدان است. 
بودند که با آگاهی و درک واالی خود موقعیت حساس کشور را 
تشخیص دادند و وظیفه ی بزرگ جهاد در راه خدا را مشتاقانه 
پذیرا شدند. هر ملتی که چنین دالوران آگاه و شجاعی را در دامان 
خود پرورده باشد حق دارد به آنان ببالد و آنان را الگوی تربیت 

جوانان خود در همه دوران ها بداند.
هشت سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه دشمن منشأ 
غرور ملی پایان ناپذیری برای مردم سلحشور ایران گردید و باعث 
شد که توطئه مشترک شرق و غرب برای به زانو درآوردن ملت 
بزرگ ایران به فرصتی برای اثبات توانمندی های اسالم و انقالب 
و کشور تبدیل شود. رشادت های جوانان برومند، انقالب و نظام 
را بیمه کرد و نشان داد که با داشتن پشتوانه مردمی و در پرتو 
حاکمیت اسالم و وحدت نیروها می توان هر دشمن خیره سری 

را ناکام ساخت.

انتخاب وتجلیل از شرکت 
تعاونی فوالد علویجه

انتخاب وتجلیل از شرکت تعاونی فوالد علویجه به عنوان تعاونی 
شایسته واهداء لوح تقدیر به اسماعیل زمانی مدیر عامل تعاونی 
توسط آقای عبدالملکی وزیر محترم تعاون ، کار ورفاه اجتماعی 

در همایش تعاونی های برتر ملی  ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ انجام شد.

برگزاری چهل و هشتمین 
جلسه شورای فرهنگ عمومی 

شهرستان قرچک
قرچک – آبرومند : چهل و هشتمین جلسه 
شورای فرهنگ عمومی قرچک  با حضور امام 
فرهنگ  شورای  اعضای  و  فرماندار   ، جمعه 

عمومی شهرستان قرچک برگزار شد. 
 در ابتدای جلسه محمود برزگر دبیر شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان ضمن خیر مقدم 
و  عمومی  فرهنگ  شورای  اعضای  خدمت 
شهرستان  هنرمندان  به  سینما  روز  تبریک 
قرچک با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 

بیان داشت: هشت سال دفاع مقدس ، گنجینه ی عظیمی است که تا 
مدتهای طوالنی ملت ما میتواند از آن استفاده کند ، ایشان سپس گزارشی 
از مصوبات جلسه گذشته و دستور جلسه جاری را برای حاضرین در جلسه 
ارائه داد و روند پیگیری مصوبات و برنامه های فرهنگی و هنری را برای 

حاضرین قرائت کرد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین اسماعیلی امام جمعه و رئیس شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان قرچک ضمن خیر مقدم خدمت اعضای شورای 
فرهنگ عمومی بیان داشت: دفاع مقدس خود یک فرهنگ عمومی است.

ما امیدواریم در این شورا بتوانیم با استفاده از ابزار های موجود و به یاری 
خدا شاهد برگزاری برنامه های متنوعی در هفته دفاع مقدس و اربعین امام 

حسین)ع( باشیم. 
رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان جلسات شورای فرهنگ عمومی 
را یکی از ارکان مهم مدیریت جامعه معرفی کرد و بیان داشت: بحث فرهنگ 
عمومی یک بحث بسیار تاثیر گذار است و می تواند ضامن اجرای همه برنامه 

ها در این مناسبت ها باشد. 

اخبار خرب فرهنگی

آشپزی

درس غذا

 ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

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

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

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

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پیامکی : 30008536257001

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

سازمان شهرستان ها : 021-36257005
تلفن روابط عمومی : 09220860258
 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه همدان
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احمد مسعود یادی از کهن الگو
)آرکی تایپ(ها

مدیریت پایدار شهری؛ چالشها و راهکارها

مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر :  

آبان ماه پایان واکسیناسیون عمومی در شهرستان خواهد بود

دکتر شهره عرب شیرازی 

علی اصغر مونسان 
کارشناس ارشد 
برنامه ریزی شهری

احمد  پسر  فرزند  تنها  و  است  ساله  دو  و  سی 
و  نظامی  فرمانده  و  مسعود.)سیاستمدار  شاه 
قتل  به  از  ( پس  افغانستان  پیشین  دفاع  وزیر 
القاعده  توسط  سال 2۰۰۱  در  پدرش  رسیدن 
همراه خانواده اش به ایران نقل مکان کرد. بعد 
از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوسطه، برای 
ادامه تحصیل به بریتانیا رفت. بعد از گذراندن 
یک دوره ی یکساله در آکادمی نظامی سلطنتی  
کارشناسی  مدرک  دریافت  ،برای  سندهرست 
مطالعات جنگ وارد دانشگاه کینگز لندن شد 
ی  رشته  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  سپس  و 
سیاست بین المللی را در دانشگاه لندن سیتی 

به اتمام رساند.
بازگشت  افغانستان  به  در سال 2۰۱۶،احمد    
و به عنوان مدیر عامل بنیاد مسعود منصوب 
شد.از ماه مارس 2۰۱۹، وی رسما وارد سیاست 
شد و به تبعیت از پدرش تمرکززدایی دولت و 
غلظت زدایی قدرت از کابل به والیت های کشور 
را، راه حلی برای تخصیص منابع و تمرکز قدرت 
ارائه می کند و نتیجه ی آن را رفاه و ثبات برای 

تمام کشور می داند.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و سقوط 
جمهوری دموکراتیک افغانستان، احمد مسعود 
از مردم خواست به پنجشیر بروند و به مقاومت 
علیه طالبان بپیوندند.وی ایستادگی پنجشیر در 
شمال افغانستان را ایستادگی نمادین برای کل 
افغانستان توصیف کرد.این ایستادگی و مقاومت 
ودر  سرعت  به  طالبان  برابر  در  مسعود  احمد 
کشورهای مختلف او را به عنوان یک چهره ی 
افراد  ایران  در  بویژه  کرد.  بدل  مقاوم  و  مبارز 
مختلفی مقاومت وی را ظلم ستیز دانسته و به 
حمایت از وی پرداختند و حتی وی را به عنوان 

شمایلی از یک کهن الگو برشمردند.
کهن الگو یا آرکی تایپ چیست؟

آرکی تایپ برگرفته از واژه یونانی آرکه تیپوس است. 
این واژه در زبان یونانی به معنی مدل یا الگویی 

بوده است که چیزی را از روی آن می ساختند. 
نظریه کهن الگوها یا آرکی تایپهای شخصیتی بر 
اساس تئوریهای کارل گوستاو یونگ روانشناس 
ومتفکر سوئیسی شکل گرفته است. آرکی تایپ 
تجربه های  اثر  بر  که  است  رسوباتی  و  تصاویر 
مکرر پدران باستانی به ناخودآگاه بشر راه یافته 
اولیه  از رفتار هایی که اجداد  است. آن بخش 
با تکرار آنها باعث شده اند که اکنون آن رفتارها 
بصورت غریزی در همه انسانها فارغ از رنگ و 
یا کهن الگو  آرکی تایپ  واقع  بروز کنند. در  نژاد 
همه  در  که  است  جمعی  ناخودآگاه  محتویات 
انسانها مشابه است. انواع آرکی تایپ های شناخته 
شده برای ما مثل رستم،سهراب،امام حسین و 
برای جهانیان، خدایان یونانی، مثل زئوس،آرس 

،هادس و....می باشد.
عوامل موثر بر تقویت یا تضعیف کهن الگوهای 

شخصیتی
ما  ژن  در  کهن الگوها  از  ۱.وراثت:بسیاری 
ما  اطالعات  گرفتن  نوع  دارند.حتی  وجود 
و  ژنتیکی  زیادی  حد  تا  اطرافمان  دنیای  از 
سرکوب  با  است.2.خانواده:والدین  موروثی 
های  ویژگی  از  وجوه،برخی  برخی  تشویق  یا 
یا تضعیف  تقویت  را  کهن الگوی فرزندان خود 
می کنند.۳.فرهنگ:فرهنگ غالب بر یک جامعه 
تا حد زیادی می تواند کهن الگوها را تقویت یا 
تضعیف کند.برای مثال در جامعه کنونی،حتا در 
خانواده های سنتی،فرهنگ عمومی برای ادامه 
تحصیل دختران، بیشتر صحه می گذارد تا مثال 
پنجاه سال پیش.4.افراد:گاهی قرار گرفتن یک 
فرد بر سر راه زندگی انسان ها چنان توفانی به 
راه می اندازد که کهن الگوهای او را به چالش 
می طلبد.5.وقایع:وقایع بزرگ مثل حادثه عاشورا 
الگوهای  آریو برزن و... میتواند کهن  یا حمله 
شخصیتی افراد را تقویت یا تضعیف کند6.عمل 
ارادی و سن:افراد با اعمال ارادی می توانند وجوه 
کهن الگوها را در خود زنده کنند.بنابراین نیاز در 

یک شخصیت باعث 
کهن  که  میشود 
الگوی مشخصی در 
آن فرد تقویت شود.

همچنین در مورد سن دوره های مختلف مثل 
بلوغ،جوانی،میانسالی و کهنسالی در تقویت و 

تضعیف الگوها نقش بسزایی دارد.
احمد مسعود یادی از کهن الگوها

او دره«پنجشیر«است .جایی که  محل مبارزه 
و  بوده است  و جانفرسا  محل مبارزات سخت 
به دلیل موقعیت خاص مکانی و صعب العبور 
دارد.  می  دسترس  از  دور  را  آن  فتح  بودنش، 
احمد مسعود به دلیل جوان بودن)عاملیت سن(

نسل جوان منطقه و خواسته هایی نظیر آزادی و 
احترام به حقوق زنان را رهبری می کند. او فردی 
میان مایه نیست.اهل انتخاب است و مرگ را به 
زندگی در رفاه و آسایش ترجیح داده است.)عمل 
ارادی(پدرش، افرادی که یار او هستند و رشد 
وراثت،خانواده  )عاملیت  مدرن  ای  خانواده  در 
بارآورده  ستیز  ظلم  فردی  را  فرهنگ(وی  و 
است.رشد و تحصیل در فضای مدرن)ایران و 
بریتانیا(او را آگاه به مسائل تربیت نموده است.

مظلومیت و تنها بودن وی ناخودآگاه ما را به 
یاد مظلومیت امام حسین و یارانش می اندازد.و 
نکته طالیی تر اینکه آرمان او فقط حفظ پنجشیر 
او  نیست،آرمان  افغانستان  جمهوریت  حتی  و 
حفظ منطقه های هم زبان و هم تمدن با کشورش 
است.تاکید وی برخوانش اشعار فردوسی و حافظ 
برانگیخته  را  زبانان  پارسی  از  بسیاری  همدلی 
است.و به همین دالیل بسیای از ایرانیان با او 
ابراز همدلی می نمایند. احمد مسعود می تواند 
همچون  صفاتی  با  کهن الگو  یک  از  شمایلی 
قهرمانی، نجابت، ظلم ستیزی و آرمانگرایی باشد 
که حضور مداومش در آسمان آینده افغانستان 
و چه بسا منطقه، حداقل انتظار ما از مبارزات 

شجاعانه اش است. 

توجه به نقش مدیریت شهری به عنوان عنصری که 
برای شهر  باید  و  قرار گرفته  رأس سیستم شهر  در 
سازمان  را  شهری  فعالیت های  کرده،  برنامه ریزی 
دهد، بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی 
برای انجام بهینه امور شهر، انگیزش الزم را ایجاد 
کند اجتناب ناپذیر است.نظام مدیریت شهری با هدف 
اداره مطلوب امور شهر، سعی دارد روابط میان عناصر 
شهری را هماهنگ سازد چرا که شهر مرکز فرصت و 

محیطی برای ارائه توانایی های بالقوه انسانی است.
مدیریت شهری به معنای اجرا و بازبینی پروژه ها با توجه 
به پویایی و تحوالت شهری و پیاده کردن طرح ها و 
برنامه هایی است که در فرآیند برنامه ریزی شهری به 
از  بنابراین مدیریت شهری  آنها پرداخته شده است 
یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزا رسمی 
و غیررسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، کنترل 
و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه است.

مدیریت شهری باید دید وسیع و همه جانبه داشته باشد 
و تحقق اهداف و نیازها و امکانات شهری را پیگیری 
کند البته مدیریت شهری، تالش به منظور هماهنگ 
همچنین  دولتی  اقدامات  کردن  یکپارچه  و  کردن 
که ساکنان  بر مسائلی  برای چیره شدن  خصوصی 
شهرها با آنها مواجه هستند را در زمره فعالیت های 
خود دارد.مدیریت شهری امروزه با رفاه تمام شهروندان 
در ارتباط است و باید بستر الزم برای تأمین مسکن 
مناسب، بهداشت شهری، آموزش و اشتغال، تغذیه، 

امنیت و اوقات فراغت را برای شهروندان مهیا سازد.
محیط شهری باید از چنان جامعیتی برخوردار باشد 
که از یک طرف موجبات توسعه پایدار شهری از طریقی 
توسعه  مناسب،  دسترسی  )شبکه  کالبدی  طراحی 
حمل و نقل عمومی، تعیین مراکز اشتغال، کیفیت 

فضاهای باز عمومی( را فراهم آورد و از طرف دیگر 
توسط  پایدار شهری  مدیریت  برای  الزم  زمینه های 

حکومت های محلی را فراهم سازد.
        امروزه در دنیا پذیرفته شده که توسعه پایدار 
مردم  اهداف  می یابد که  تحقق  صورتی  در  شهرها 
برابری در خدمات رسانی و حفظ محیط  ساالری، 
زیست با شکل گیری مدیریت واحد شهری و با رعایت 
اصول علوم روز شهرسازی، ترافیک شهری و تقسیم 
شود،  دنبال  توأمان  درآمد شهری  و  منابع  عادالنه 
از این رو اصالح و بازنگری در نظام مدیریت شهری 
کشور با تحوالت ساختاری و محتوایی دیدگاه های 
نوین مطرح در زمینه مدیریت شهری به طور جدی 
مورد تأکید بوده و ضمن مطابقت رویکردهای نوین، 
و  فرهنگی  اجتماعی،  ویژگی های  و  شرایط  با  باید 
اقتصادی حاکم بر شهرهای ایران از رهیافت های مؤثر 
آن در اصالح و ارتقای نظام مدیریت شهرها استفاده 
شود. مدیریت شهری باید دارای مولفه هایی همچون 
شفافیت، پاسخگویی، مشارکت طلبی، قانون مداری، 
کارآمدی و اجماع گرایی باشد تا از تمام شرایط افزاینده 
شهرنشینی بهره گیرد و از سوی دیگر، شدت یافتن 
روز افزون مقیاس و گستردگی و نیز پیچیدگی مسائل 
شهرها همچنین آشکار شدن بی کفایتی سیستم های 
سنتی و تصمیم گیری باال به پایین، سبب شده است 
گرایشی به سوی سیستم هایی به وجود آید که در آن 
تصمیمات بزرگ و کوچک با اشتراک بین صاحبان 

منافع شهری اتخاذ شود.
حذف  و  شهری  مدیریت  واحد  نظام  ارائه        
دستگاه های تصمیم گیرنده و موازی در شهر، خارج 
کردن وضعیت فعلی مدیریت شهری از درهم آمیختگی 
با امور سیاسی کشوری، پذیرش و به رسمیت شناختن 
»شهر« به عنوان یک محدوده نظام مدیریتی و فضایی 

از  ابهام  رفع  مستقل، 
قوانین در جهت شفاف 
سازی و تدقیق مواد و 
و  قوانین  تبصره های 

کاهش فاصله بین محتوای قوانین تا اجرای آن، شفاف 
سازی نظام درآمد، هزینه شهر و تفاوت های هزینه در 
مناطق مختلف شهر و تأکید بر درآمدهای پایدار برای 
شهر همچنین متعادل ساختن نظام هزینه و درآمد در 
شهرداری و طراحی نظام درآمدی شهرداری در قالب 
نظام اقتصادی و روشن ساختن سیاست شهری و 
تقویت دموکراسی و نهادینه سازی آن در شهر از جمله 
از تک بعدی  خارج کردن سیستم مدیریت شهری 
بودن به لحاظ وظایف و عملکردها از جمله راهبردهای 
پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت مدیریت شهری 

است.
    از دیگر راهبردها برای بهبود وضعیت مدیریت شهری 
تصویب نظام شوراهای محله یاری و نظام شورایی در 
مدیریت شهری به ویژه در تصمیم گیری های کالن، 
مشارکت شهروندان در سطوح مختلف از تصمیم سازی 
تا تصمیم گیری و امکان مشارکت و دخالت رسمی و 
قانونمند، اطالع رسانی و آگاهی دادن به شهروندان 
در رابطه با کلیه پروژه های شهری و نظرسنجی از آنها 
در موارد مذکور، فرهنگ سازی در جامعه از طریق 
شهرداری ها در جهت افزایش آگاهی مردم از حقوق 
و قوانین شهروندی و وظایف شهرداری ها، تخصص 
گرایی در جذب نیرو و اعضای شورا، افزایش اقتدار 
تقویت جایگاه شوراهای  و  قانونی شهردار  اختیار  و 
اسالمی شهر در همه عرصه های مدیریت شهری هم از 
نظر توان نظارتی و هم از نظر حوزه اختیار و مسئولیت 
قانون گذاری و حتی از نظر کمیت اعضا ضروری است .

اسالمشهر – آبرومند : فرماندار اسالمشهر با بیان 
اینکه تزریق واکسن کرونا در شهرستان روزانه از 
۱2 هزار دز فراتر رفته گفت: همه باید تالش کنیم 
تا واکسیناسیون عمومی در اسالمشهر تا آبان ماه 

به پایان برسد. 
مسعود مرسلپور که در جلسه ستاد مقابله با کرونای 
شهرستان سخن میگفت به تزریق 2۷۰ هزار دز 
واکسن کرونا تا روز جمعه 2۶ شهریورماه اشاره کرد 
و اظهار داشت: در حال حاضر تزریق واکسن کرونا 

مهمترین تکلیف همه ما در شهرستان است.
اینکه مراکز تجمیعی واکسیناسیون  بیان  با  وی 
دانشگاههای  همکاری  با  در شهرستان  جدیدی 

و  آموزش  و  احمر  اسالمی،هالل  آزاد  و  نور  پیام 
اقشار  باید  افزود:  شد  خواهد  اندازی  راه  پرورش 
و  تشویق  واکسینه شدن  برای  را  مردم  مختلف 

ترغیب کنیم.
اداره  رئیس  کرد:  تصریح  اسالمشهر  فرماندار 
با  باید  نیز  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
همکاری شبکه بهداشت و درمان زمینه را برای 

واکسینه شدن هنرمندان اسالمشهر فراهم سازد.
وی در ادامه به کاهش ۳۰درصدی مراجعه بیماران 
کرونایی به بیمارستان امام رضا)ع( نیز اشاره کرد 
و گفت: با این حال همچنان میزان مراجعه به این 
بیمارستان از ظرفیت پذیرش آن به مراتب بیشتر 

است و رعایت دستورالعمل های بهداشتی باید با 
دقت نظر بیشتری از سوی شهروندان رعایت شود


