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شهر ورامین

»علی شیوا« به 
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دماوند انتخاب شد

غالمرضا فرجیان، فعال سیاسی عنوان کرد:

موفقیت منصوری
موفقیت  مردم 

ورامین بزرگ است

گناه نابخشودنی!
سال  چند  و  چهل  طول  در 
قانون  چنین  قانونگذاری 
ما  بر  آیندگان  بحث انگیزی که 
ندیده ام  را  بخشید  نخواهند 
که اموال مسئوالن محرمانه و 

افشای آن جرم امنیتی است. 
یک  روز  هر  که  جامعه ای  در 
رئیس جمهور  آقای  و  می شود  کشف  فسادی 
می گوید به قصد مبارزه از قوه قضائیه به قوه مجریه 

آمده ام که ریشه فساد درآنجاست. 
قدرت  در  فساد  ریشه  در کجاست؟  فساد  ریشه 
است و قدر ت در کجاست؟ قدرت در مسئولیت 
است. حتی اگر مسئوالن ما طیب و طاهر باشند، 
هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که مردم که ولی نعمت 

جامعه هستند از اموال آنها بی خبر باشند. 
از  بسیاری  بودیم  شاهد  گذشته  سال های  در 
متهم  جایگاه  در  مسئوالن  فرزندان  و  مسئوالن 
نشستند و اینکه بیاییم و چنین قانونی را مصوب 
کنیم اشکالش را به مجلس و گناهش به مجمع 
باعث  و  بر می گردد  نظام  مصلحت  تشخیص 
بی اعتمادی در بین مردم خواهد بود. به چه دلیل 
خواهد  مردم  بین  در  مطلق  بی اعتمادی  باعث 
بود، به این دلیل که مردم می گویند اگر ریگی در 
کفش آقایان نیست، چرا نمی خواهند ما از لیست 

اموال شان بی خبر باشیم.
مگر می شود در جامعه ای قانون گذارده شود که 
اموال مسئوالن محرمانه است و افشای آن جرم 
مرزهای  چه؟  یعنی  امنیتی  جرم  است؛  امنیتی 
کشور آسیب ببیند، جاسوسی باشد و اخبار سری 
افشا شود، یعنی اگر  فالن مسئول فالن باغ و ویال 
را دارد افشای اخبار سری است؟ تعجب می کنم و 
این از گناهان نابخشودنی است و ذهن جامعه را به 
این سمت می برد که بله، حتما خبرهایی است که 

مردم نباید خبردار شوند. 
شما در اتریش در خبرها دیدید که صدر اعظم به 

دلیل متهم شدن به فساد مالی استعفا داد
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ادامه رسمقاله

اریان و اپیتخت

گناه نابخشودنی!
 چکار کرده بود؟ به خاطر ویال یا باغ، حجره و بازارچه و هواپیمای اختصاصی 
بود؟ نه خیر؛ هزینه انتخاباتی حزب خودش را بیشتر انجام داده بود و کمتر 
اعالم کرده بود )پول خودش، هواداران و اعضای حزب خودش نه پول 
جای دیگر(، آقای سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه، یکی از پنج کشور 
قدرتمند دنیا که عضو شورای امنیت سازمان ملل است، دو تا حبس یک 
سال در کارنامه خودش دارد. به چه اتهامی؟ هزینه انتخاباتی حزب خودش 
را که پیروز انتخابات شده و باعث شده تا به ریاست جمهوری هم رسیده، 
به مرجع رسمی که باید اعالم می کرد کمتر از میزان واقعی اعالم کرده بود.

به این می گویند جامعه ای که مردمش می توانند اعتماد داشته باشند که 
اگر رئیس جمهورشان حتی در تبلیغ انتخاباتی از پول خودش، پول اعضای 
حزبش و یا کمک اطرافیانش و هر چیزی نه از خزانه، نه از دست بردن 
در اموال عمومی، برداشت کرد و خرج تبلیغات کرد، این فرد حتی رئیس 

جمهور هم باشد، می گیرند و می اندازند زندان. 
اما شما در جامعه که» ذّره خیرًا یره و ذّره شّرًا یر« را دارند و سخن حضرت 
علی)ع( را که فرمودند اگر کابین زنان خود )مهریه زن( هم کرده باشید 
قانون  جامعه  آن  در  می کشیم  بیرون  از حلقومتان  رئیسی  آقای  قول  به 
می گذاریم که مسئوالن اموال شان محرمانه است و اگر کسی اعالم کرد 

جرم امنیتی است.
اینجا خطابم به مسئوالن است یعنی کسانی که مشمول مصوبه می شوند؛ 
صراحتا اعالم کنند که ما نمی خواهیم در تاریکی حرکت کنیم و ما شفاف 
هم  رسانه ها  اختیار  در  و  می کنیم  اعالم  را  اموال مان  لیست  و  هستیم 
می گذاریم و خودمان را مشمول این قانون نمی دانیم و این قانون توهین 

به ماست. 
اگر مسئولی چنین بیانیه ای بدهد من دست آن مسئول را می بوسم و اگر 
اعالم نکردند؛ آن شک و تردید در درون من و امثال من و مردم هست که 

کاسه ای زیر نیم کاسه است!

فرماندار قرچک:

۵ پرونده از ۹ پرونده تخریب 
مدارس در قرچک مختومه 

شده است

قرچک- فرماندار قرچک با اشاره به اینکه کمبود فضاهای آموزشی و 
وجود مدارس قلع و قمعی چالش اساسی در شهرستان است گفت: 

۵ پرونده از ۹ پرونده تخریب مدارس در قرچک مختومه شده است.
بهمن خطیبی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
باید در  اظهار داشت:  پرورش الزم است  و  آموزش  تحول در حوزه 
مسائلی که مجموعه تعلیم و تربیت با آن گریبانگیر شده به خصوص 
در حوزه آسیب های اجتماعی، نگرش واقع بینانه و اقدام و عمل امری 

ضروری صورت بگیرد.
خطیبی افزود: در سفر سرپرست وزارت آموزش و پرورش تصمیمات 
ارزنده ای اتخاذ شد، اما باید پیگیری مجدانه برای به نتیجه رسیدن 

مصوبات صورت گیرد.
فرماندار قرچک گفت: کمبود فضاهای آموزشی و وجود مدارس قلع 
و قمعی چالش اساسی در شهرستان است و علیرغم رفع بسیاری 
مشکالت، توجه ملی و استانی و کمک مسئوالن شهرستان و خیرین 

مدرسه ساز الزم است.
وی عنوان داشت: ۹ پرونده مدارس قلع و قمعی از سال ۹۱ در قرچک 
وجود داشت که با تالش های صورت گرفته پنج پرونده مختوم شدند.

خطیبی افزود: پروژه مهر امسال با تمام مشکالت و سختی های مربوط 
به کرونا، کمبود فضای آموزشی، افزایش جمعیت دانش آموز، تأمین 
نیروی انسانی، کتاب و … انجام شد و برای بازگشایی تابع دستورات 

ملی و استانی هستیم.

»علی شیوا« به عنوان شهردار 
دماوند انتخاب شد

دماوند- »علی شیوا« با رأی اکثریت اعضای 
شورای ششم اسالمی شهر دماوند به عنوان 

شهردار این شهر انتخاب شد.
اعضای شورای  اکثریت  رأی  با  »علی شیوا« 
ششم اسالمی شهر دماوند به عنوان شهردار 

این شهرستان انتخاب شد.
برای  شیوا  انتخاب  نامه  که  است  گفتنی 
انتصاب در سمت شهرداری دماوند روزهای 

اخیر به فرمانداری شهرستان دماوند ارسال شده بود که مورد 
موافقت کمیته تطبیق شهرستان دماوند قرار گرفت و پس از این 
مرحله با تأیید و امضای استانداری تهران حکم شهردار جدید 

شهر دماوند صادر می شود.
دماوند  شهر  بومی  اهالی  از  شیوا،  علی  که  است  ذکر  به  الزم 
است،  ساختمان  و  راه  عمران  رشته  تحصیالت  دارای  و  بوده 
همچنین ایشان تصدی معاونت فرمانداری شهرستان دماوند و 

شهردار دماوند را در سنوات گذشته برعهده داشته است.
مرتضی همتی شهردار پردیس:

یکی از معابر شهر پردیس به نام 
شهید علی لندی مزین می شود

شهردار  همتی  مرتضی   : آبرومند   – پردیس 
پردیس در مراسم تجلیل از آتش نشانان که با 
حضور معاونت های شهرداری و آتش نشانان 
از  برگزار شد  فاز ۱۱  نشانی  آتش  ایستگاه  در 
نام  به  پردیس  شهر  معابر  از  یکی  نامگذاری 

شهید علی لندی خبر داد. 
داشت:  اظهار  مراسم  این  در  همتی  مرتضی 

است،  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  از  تجلیل  روز  نشان  آتش  روز 
فرهنگی عجین با اصالت ایرانی و نشر و نما یافته با دین مبین 
امروز  و  یافت  تکامل  مقدس  دفاع  سال  هشت  طی  که  اسالم 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  چون  بزرگانی  تنها  نه  آن  درون  از 
سلیمانی بلکه نوجوانانی غیور نظیر شهید علی لندی به جهان 

معرفی می شوند.
این فرهنگ مصونیت  وی تصریح کرد: وظیفه همه ما توسعه 
بخش برای کشور و انقالب اسالمی است، از این رو در آینده ای 
نزدیک یکی از معابر شهر پردیس به نام زیبنده شهید علی لندی 

نامگذاری می شود.

اخبار

عبدالعظیم رضایی فرماندار پردیس:  
 ۳۸۷ اشتغال جدید از محل 
تسهیالت طرح سحاب در 
شهرستان ایجاد شده است 

پردیس – آبرومند : عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به 
مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، از ایجاد ۳۸۷ نفر اشتغال جدید در شهرستان از محل 

تسهیالت طرح سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت)سحاب( خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرمانداری پردیس، رضایی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان استانداری 
تهران و بنیاد برکت به منظور واگذاری تسهیالت طرح سحاب تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای ایجاد اشتغال 
خانگی و مشاغل خرد که سهمیه ۱۷۰ طرح را برای شهرستان در نظر گرفته بود،  در فاصله ۴ ماه بعد از ابالغ، 

۱۵۰ طرح به ارزش ۶2 میلیارد ریال پس از بررسی و تایید کمیته شهرستانی به بانک عامل معرفی شدند.
وی افزود: تاکنون ۱2۹ طرح به ارزش ۵۴ میلیارد ریال اعتبارات مربوطه را جذب کرده اند که این رقم نشان از 

موفقیت ۸۶ درصدی شهرستان در معرفی و جذب اعتبارات
این طرح است و ۳۸۷ نفر اشتغال جدید نیز با استفاده از اعتبارات جذب شده در این ۱2۹ طرح ایجاد شده است.

مشکالت ۷ واحد تولیدی در نشست 
کارگروه ستادتسهیل و رفع موانع تولید 

شهرستان دماوند بررسی شد
دماوند – آبرومند : مشکالت ۷ واحد تولیدی در نشست کارگروه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید شهرستان دماوند به ریاست مهدی حیدری، فرماندار شهرستان و با 
حضور جلیلوند، سرپرست معاونت برنامه ریزی، اداری ومالی فرماندار و اعضای کارگروه 

درسالن جلسات فرمانداری دماوند برگزار شد.
دراین نشست مشکالت ۶ واحد مرغداری و یک واحد نساجی مورد بررسی قرارگرفت.

عمده مشکالت این واحدهای تولیدی درخواست جابجایی چاه آب، مشکالت مربوط به تامین برق، ساماندهی 
ساخت وسازهای اطراف واحدهای تولیدی و افزایش قدرت برق بود که مصوبات الزم برای حل این مشکالت انجام 

شد
مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند در این نشست اظهار داشت: با توجه به کمبود در تأمین آب برخی تولیدی 
ها، امورمنابع آب در کوتاهترین زمان مطالعات و حل این مشکل را در دستور کار قراردهد تا تولید دچار وقفه نشود .

وی افزود: بخشی از موانع تولید مربوط به قوانین و بخشنامه هاست و بازی دادن تولیدکنندگان در بین ادارات 
کارصحیحی نیست

انتصابات  برای  تاکید کرد:  شهردارتهران 
در شهرداری تهران از همه اعضای شورا و 
همه افرادی که مسئولیت داشته اند اسامی 
و رزومه ها را به عنوان پیشنهاد خواسته ام 
اما فرایند انتصابات نسبتی با شورای شهر 

پیدا نمی کند.
کاهش  طرح  خصوص  در  تهران  شهردار 
پروانه های ساخت و ساز که  زمان صدور 
توسط شورا در حال بررسی است، گفت: 
طرحی که دردستور کار است نظراتمان را 
درباره آن اعالم کردیم و در این طرح تالش 
صدور  زمان  جدی  کاهش  که  است  این 

پروانه ها را داشته باشیم و از طریق مشارکت 
در  فناوری، سرعت  از  استفاده  و  همگانی 

صدور پروانه ها را افزایش دهیم..
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  تهران  شهردار 
صادره  احکام  بودن  ساله  یک  درتشریح 
یک  مدیر  گفت:  تهران  شهردار  توسط 
باید  کارمندان  است  جدی  بسیار  ساله 
جدی بگیرند چراکه همه درطول یک سال 
شهری  مدیریت  و  شد  خواهند  ارزیابی 
سپرده  فردی  به  که  امری  نیست  شوخی 
می شود و نباید این گونه باشد که فرد برود 
برای ۴ سال آینده. بلکه باید لحظه لحظه 

رصد شوند. خود را مکلف می دانم شبانه 
باید همین  نیز  روزی کار کنم و مدیرمان 
گونه باشد.ارزریابی ها در کارها انجام می 
شود و امیدوارم همه کسانی که احکامشان 
هم  بعد  سالهای  شود  می  زده  ساله  یک 
ما در کنارشان باشیم. در احکام نیز آمده 

امیدوارم این استمرار صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: نه با خودمان نه با مدیرانمان 
تعارف  فرد دیگری  و هیچ  کارمندان  نه  و 
اداره  تعارف  با  را  شهر  شود  نمی  نداریم. 
کرد. مدیریت شهری جدیت می خواهد و 

برنامه ریزی و ارزیابی برنامه ها..

گردشگری،  وزیر  اخیر  اظهارنظر   ۱
در  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث 
شگفت انگیز،  آشکارا  سیزدهم  کابینه 
عمیقًا  و  نگران کننده  شدت  به 
برای  فقط  نه  هم  آن  است؛  خطرناک 
تاب آوری  برای  که  مسوولیتش  حوزه 
محیط  اجتماعی،  قلمرو  در  سرزمین 

 زیستی و امنیت غذایی!

و یک  بین سی  بدترین وضعیت در   2
استان کشور از نظر تراز منفی آبخوان 
منفی  با  شده  ثبت  فارس  استان  در 
سال.  در  مترمکعب  هفتصدمیلیون 
بهتر  را  رقم  این  عظمت  اینکه  برای 
درک کنیم، کافی است به یاد آوریم که 
تراز منفی آبخوان در استان اصفهان که 
آن  شکاف های  و  فرونشست ها  اینک 

نگرانی های فراوانی را در سطح ملی و 
بین المللی برانگیخته، کمتر از سیصد 
سال  در  مکعب  متر  میلیون  پنجاه  و 

است.
۳ به عبارت ساده تر، آقای ضرغامی در 
حالی چراغ سبز به افزایش شمار حفر 
چاه به بهانه رونق کشاورزی در محوطه 
استان  که  می دهد  پاسارگاد  تاریخی 

فارس رکورد فرونشست زمین نه فقط 
پنجاه  با  را  زمین  کره  در  که  ایران  در 
اختیار  در  سال  در  چهارسانتی متر  و 
خود دارد - ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی 
در جهان - و هم اکنون صدها کامیون 
تخت جمشید  شکاف های  در  خاک 
بلکه  تا  می شود  تخلیه  رستم  نقش  و 

بتوان خطر را پوشاند و زیر فرش کرد!

4 چگونه ممکن است مسوولی در چنین 
سطحی نداند که تا چه اندازه وضعیت 
و  آسیب پذیر  شکننده،  فارس  استان 
در آستانه فروپاشی بوم شناختی است؟ 
چرا در سفرهای استانی رییس جمهور، 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست او 
را همراهی نمی کند تا وی و همراهانش 

چنین گاف هایی ندهند؟!

روابط  گزارش  به    : آبرومند   – ری 
شهرستان  ویژه  فرمانداری  عمومی 
معاون  کجانی  توکلی  حسین  ری، 
ویژه  فرماندار  و  تهران  استاندار 
ستاد  جلسه  در  ری  شهرستان 
مقابله  و  پیشگیری  ساماندهی، 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با 
در شهرستان  گفت:  ری  شهرستان 

دستگاه  انسجام  و  همدلی  با  ری 
همه  و  انتظامی  نیروی  قضا، 
دستگاه های اجرایی قوانین مقابله 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با 

بصورت دقیق اجرا می شود.
 : گفت  تهران  استاندار  معاون 
یکصدایی  ری،  شهرستان  رویکرد 
برخورد  در  متولی  های  دستگاه 

سازهای  و  ساخت  متخلفین  با 
با  راستا  این  در  و  است  غیرمجاز 
تولیدکنندگان و فعاالن واقعی حوزه 
صورت  الزم  مساعدت  کشاورزی 
و  ساخت  متخلفین  با  و  گرفته 
تغییر کاربری  و  غیرمجاز  سازهای 
اراضی کشاورزی که با فعالیت های 
مردم  سالمت  و  آرامش  آالینده 

قاطع  برخورد  کنند  می  تهدید  را 
میشود

فرماندار ویژه شهرستان ری تصریح 
کرد: در ساخت و سازهای پیرامون 
راه رعایت  باید قانون حریم  راه ها، 
قوانین  که  سازهایی  و  ساخت  از  و 
در آن رعایت نشده در راستای حفظ 

منافع عمومی جلوگیری شود. 

فرماندار   : آبرومند   – اسالمشهر 
سخنان  به  اشاره  با  اسالمشهر 
رئیس جمهور کشورمان درخصوص 
گفت:  کشور  روشن  آینده  به  امید 
جوانان  برای  بویژه  اشتغال  ایجاد 
امید  راههای  مهمترین  از  یکی 

آفرینی در جامعه است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
در  که  مرسلپور  مسعود  اسالمشهر 
شهرستان  اشتغال  کارگروه  جلسه 
آغاز  تبریک  ضمن  گفت  می  سخن 
هفته وحدت اظهار داشت: علیرغم 

ظالمانه،  های  تحریم  که  مشکالتی 
ایجاد  و...  کرونا  ویروس  شیوع 
اقدامات  اخیر  سالهای  در  کرده 
اشتغال  ایجاد  زمینه  در  ارزشمندی 

در اسالمشهر صورت گرفته است.
ایجاد  ارزشمندی  به  اشاره  با  وی 
فعالیت  به  جامعه  در  مولد  اشتغال 
بنیان  دانش  شرکت   ۸۰ از  بیش 
کرد  اشاره  مستوفی  احمدآباد  در 
نخبه  جوانان  از  بسیاری  گفت:  و 
تحصیلی  عالیه  مدارک  با  علمی 
فعالیت  مشغول  ها  شرکت  این  در 

هستند و مجموعه اداری شهرستان 
با  باید  را  همکاری  و  تعامل  نهایت 

این شرکت ها داشته باشد.
فرماندار اسالمشهر در ادامه با بیان 
در  شهرستان  عامل  بانکهای  اینکه 
حوزه پرداخت تسهیالت برای ایجاد 
با  افزود:  هستند  کار  پای  اشتغال 
به  مبتال  مشکالت  و  مسائل  وجود 
زمینه  در  خوبی  اقدامات  ها  بانک 
در  تولیدی  واحدهای  از  حمایت 
و  موجود  اشتغال  حفظ  راستای 
فرصت های شغلی جدید  ایجاد  نیز 

انجام شده  بانکی  ارائه تسهیالت  با 
است.

ای  کمیته  تشکیل  ضرورت  بر  وی 
از  حمایت  و  بیشتر  توجه  جهت 
و  تاکید کرد  خانگی  و  خرد  مشاغل 
مشاغل  افزایش  راستای  در  گفت: 
ادارات  مشترک  همکاری  با  خانگی 
کار و صمت می توان زمینه را برای 
صنایع  برخی  بین  ارتباط  برقراری 
فعالیتشان  از  بخشی  توانند  می  که 
فراهم  بسپارند  ها  خانواده  به  را 

کرد.

شورای  رئیس   : آبرومند   – قرچک 
 : گفت  قرچک  پزشکی  نظام 
گرایش  مهمترین  از  یکی  موسیقی 
از  بردن  بهره  برای  انگیزشی  های 
و روحی  آرامش ذهنی  ، جهت  هنر 
است و این ابزار در راستای نیل به 
بوده  توجه  دیرباز مورد  از   ، اهداف 

است .
افراد  از  بسیاری   : گفت  قریشی 
های  تخصص  دارای  و  مشهور 
فراگیری  برای  پژوهشی   ، علمی 
حرفه خود متوسل به هنر می شوند 
خود  درونی  های  نیاز  به  بتوانند  تا 

یابند ، این امر ملموس گویا  دست 
با بطن وجودی انسان آمیخته شده 
؛ زیرا روایت بسیاری از فرهیختگان 
نشان  کنون  تا  االیام  قدیم  از  عالم 
این  اثبات  به  که  دارد  واقعیتی  از 
دست  همچنان  و  رسیده  بیان 
آویزی برای موفقیت است ؛ با کمی 
جوار  در  یافت  درخواهیم  کنکاش 
وجود  افرادی  نیز  روزمره  زندگی 
دارند که جریان و شریان زندگیشان 
و  شده  نهادینه  هنر  آمیختگی  با 
هنر  به  عشق  در  تنها  را  موفقیت 

حرفه سرمشق کرده اند . به  رسیدن  برای   : گفت  وی 

پزشکی نیاز به سختی ، ممارست و 
که  است  بسیاری  خودگذشتگی  از 
آرامش  و  تسکین  با  تواند  می  هنر 
روح و روان پزشک ، زندگی را آرامتر 

و ساده تر کند .
قریشی در ادامه با بیان اینکه تلفیق 
پیشرفت  راه  در  عاملی  علم  و  هنر 

است اظهار کرد :
هنر ابزاری است که می توان از آن 
پیوند   ، ذهن  و  روان  آرامش  برای 
از  پیشگیری  و  درمان  و  سالمت 

معضالت اجتماعی بهره برد .
در  کشورمان  پزشکان  از  بسیاری 

طول تاریخ دستی در هنر داشته اند 
موفقیت  برای  عاملی  امر  همین  و 

آنها به شمار می رود . 
سالمت  نظام   : داد  ادامه  وی 
و  نیست  تنها  درمان  اساس  بر 
مثل  ها  بیماری  از  پیشگیری 
دهد  می  نشان  آمار  که  افسردگی 
یکی از معضالت جامعه کنونی است 
هنری  که  دارد  برجسته  نقش   ،
نقاشی   ، درمانی  موسیقی  همچون 
درمانی ، فیلم درمانی و موارد دیگر 
می تواند نقش بسزایی در آن داشته 

باشد .

فیروز کوه – آبرومند : جلسه پدافند 
غیرعامل به ریاست ابوالقاسم مهری 
زاده  قاسم  حضور  با  و  فرماندار 
،بخشدار  فرمانداری  عمران  معاون 
ارجمند و روسای ادارات شهرستان 

در محل فرمانداری برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
در  مهری   ، فیروزکوه  شهرستان 
اصلی  و  گفت:مهمترین  جلسه  این 

را  پدافندغیرعامل  نقش  ترین 
حضور  با  دارند که  عهده  بر  مردم 
در  آنها  آموزش  و  خود  مشارکت  و 
با  مواقع ضروری و بحران می توان 

کمترین خسارت مواجه شد.
تهدیدها،  از  برخی  افزود:  وی 
بخش  که  هستند  طبیعی  بالیای 
مدیریت  قابل  آنها  از  توجهی  مورد 
منشأ  با  تهدیدها  برخی  و  است 

انسانی، داخلی و خارجی است.
نظام  گفت:  فیروزکوه  فرماندار 
شکل  خاصی  شرایط  در  ما  کشور 
از  خیلی  ذائقه  به  که  گرفته 
آید  نمی  سلطه گر خوش  کشورهای 
و طبیعی است که دشمن این ملت 

و نظام باشند.
نقاط  داریم  وظیفه   : داد  ادامه  وی 
آسیب پذیر را در حوزه های مختلف 

برنامه  آنها  رفع  برای  و  شناسایی 
ریزی و مدیریت داشته باشیم.

هفته  نزدیک شدن  به  اشاره  با  وی 
بیان  پدافندغیرعامل  گراميداشت 
نیازمند  ها  آسیب  مدیریت  داشت: 
اقدامات  و  ها  دستگاه  هماهنگی 
عملی می باشد تا با اولویت بندی در 
برنامه های چند ساله، شهرستان را 

از آسیب پذیری حفظ کنیم

علیرضا زاکانی شهردار تهران :

نمی شود شهر را با تعارف اداره کرد

آقای ضرغامی! چگونه متوجه بحران در فارس نشده اید؟

حسین توکلی کجانی فرماندار ویژه شهرستان ری:  

در ساخت و سازهای پیرامون راه ها، باید قانون حریم راه رعایت شود

مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر: 

ایجاد اشتغال یکی از مهمترین راههای امیدآفرینی در جامعه است

رئیس شورای نظام پزشکی قرچک :

 تلفیق هنر و علم عاملی در راه پیشرفت است 

ابوالقاسم مهری فرماندار فیروز کوه :

مهمترین و اصلی ترین نقش پدافندغیرعامل را مردم بر عهده دارند
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هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین: 
زیرساخت های فرهنگی
 این استان فرسوده است

قزوین – آبرومند : به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین ، 
هدایت الله جمالی پوردر دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با نماینده ولی فقیه در استان و 

امام جمعه قزوین افزود: استان قزوین از پیشینه غنی فرهنگی برخوردار است و مفاخر فرهنگی بی شماری داشته با این حال در 
حوزه زیرساخت ها و امکانات فرهنگی وضعیت مطلوبی ندارد.

وی افزود: امیدواریم سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و در آینده سفر رییس جمهوری شاهد تقویت زیرساخت های فرهنگی 
استان قزوین که از مطالبات اهالی جدی فرهنگ و هنر این دیار است باشیم. جمالی پور اظهار داشت که استان قزوین از فقر و 
کمبود زیرساخت های فرهنگی رنج می برد و در این حوزه نیازمندی های زیادی دارد. استاندار قزوین گفت: خیلی از زیرساخت 
های فرهنگی قزوین فرسوده هستند که در کنار ایجاد زیرساخت های جدید باید ساماندهی و احیای آنها نیز مورد توجه قرار 

گیرد.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد با حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جایگاه هنر خوشنویسی و پایگاه این هنر در 

قزوین ارتقا یابد.

سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان:

خواهرخواندگی اصفهان و زوریخ سوییس به 
توسعه روابط می انجامد

اصفهان – آبرومند : به گزارش اداره کل روابط عمومی واموربین الملل استانداری اصفهان، 
دکتر سید رضا مرتضوی در دیدار با رییس مجلس ملی سوییس در محل هتل عباسی اصفهان 
افزود: پیش تر شهرداری های اصفهان و زوریخ برای ایجاد خواهرخواندگی تالش کرده بودند اما این امر نهایی نشده بود و 

می توان آن کوشش ها را از سر گرفت.
وی ادامه داد: روابط ۱۴۰ ساله بین 2 ملت نشان می دهد که می توان باز هم مراودات را افزایش داد و به خصوص در مباحثی 

مانند گردشگری، علمی و فناوری و فرهنگی فعالیت های جدیدی آغاز کرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مساله اصلی استان  اصفهان کمبود آب و خشکسالی است پیشنهاد کرد که سوییس تجربیات 

خود را در زمینه زیرساخت های مرتبط با آب در اختیار ایران و  اصفهان قرار دهد.
مرتضوی با اشاره به عملیات ساخت پروژه قطار سریع السیر اصفهان-

تهران اظهارداشت: در این زمینه نیز آمادگی داریم از تجارب طرف مقابل اروپایی بهره مند شویم

من ماسک می زنم 
برای سالمتی شما
شما ماسک بزنید

 برای سالمتی من 
)) آبرومند (( 

در روز یکشنه 19 مهر ماه نشست هم اندیشی و تجلیل جمعی از نویسندگان ماهنامه آبرومند و دست اندر کاران  و تنی چند از مهمانان ماهنامه آبرومند در عمارت محمد حسین خان شهرستان قرچک واقع در روستای امین آباد برگزار شد که در این مراسم تعدادی از نویسندگان و مهمانان حاضر با حضور در پشت 
تریبون با بیانات و اظهارات خود نسبت به عملکرد 2۷ شماره گذشته ماهنامه آبرومند و نوع حرکتی که آغاز نموده اند بشرح ذیل بیان داشتند که از سمع و نظر شما خواننده گرامی و مخاطب عزیز می گذرد :

دفاع  سال  هشت  رزمنده  و  جانباز 
مقدس سردار حسین علی  اعال – یکی 
مدت  نمودند:  اظهار   ، نویسندگان  از 
مدیدی است با نشریه  بسیار پرمحتوا 
آبرومند  همکاری صمیمانه ای دارم و در 
همه شماره های ماهنامه مطالبی را به 
مناسبات مختلف و روز تهیه می کنم و 
تقدیم می کنم و می دانم مخاطبان خوبی 
دارد. و مدت مدیدی است الحمدالله در 
منطقه جا افتاده است و مخاطبان زیادی 
هم دارد. و گاها بعد از چاپ این ماهنامه 
محبت  ابراز  و  می گیرند  تماس  من  با 

می کنند هم از محتوا و هم از تمام آنچه 
که در این نشریه تقدیم مخاطب می شود. 
اما من فکر می کنم که این نشریه  باید 
یک مقدار توسعه بیشتری پیدا کند در 
زوایای مختلف و این توسعه اش بتواند 
و  اقتصادی  وضعیت های  دربرگیرنده 
همچنین  و  باشد  اجتماعی  و  سیاسی 
در  بتواند  که  باشد  داشته  خبرنگار 
خبر  موقع  به  و شهری  روز  موضوعات 
تهیه کند و در ماهنامه منعکس شود و 
بتواند مخاطب بیشتری را جذب خودش 

کند. قطعا می تواند موثر باشد.

دکتر سید هادی قریشی –  نویسنده ، پزشک و هنرمند 
آوازه خوان فرمودند : عرض سالم و ادب خدمت حضار 
اندرکار  دست  عوامل  به  نباشید  خسته  عرض  محترم. 
ماهنامه آبرومند و ماهنامه وزینی که مدتی است داریم از 
محتویاتش استفاده و لذت می بریم. بنده افتخار دوستی و 
آشنایی با آقای میرزاکریمی را حدود ۱۵ سال دارم. ایشان 
از افراد توانمند این خطه هستند. به نوبه خودم از دوستی 
با ایشان افتخار می کنم. از بنده هم خواسته بودند که هرماه 
یک مطلبی در ماهنامه بگذاریم. ما هم به فراخور رشته 
امیدوارم  و  خودمان مطالب پزشکی نوشتیم و گذاشتیم 
دوستان استفاده کرده باشند. االن دنیای ارتباطات است و 
مثل ده یا پانزده سال پیش که هر روز از گیشه های روزنامه 
فروشی روزنامه می خریدیم و سرکار می خواندیم یک ذره 
داریم به سمت فضای مجازی می رویم. من پیشنهادم به 

آقای میرزاکریمی به عنوان مدیرمسئول ماهنامه این است 
بتوانند  تا  کنند  فوکوس  بیشتر  مجازی  فضای  روی  که 
این  دیدن  هرچند که  باشند.  داشته  بیشتری  مخاطبان 
روزنامه ها برای من بسیار لذت بخش است و هنوز دوست 
دارم مطالب را در روزنامه بخوانم. از آقای منصوری هم که 
سردبیر این ماهنامه هستند و از جوانان مستعد و خوش 
اخالق این شهرستان هستند و عالم به کار خودشان تشکر 
می کنم. باعث افتخار است که در جمع شما هستم و هر 
کجا بتوانم کمکی از دستم بربیاید در خدمت عزیزان هستم. 
باز هم از اینکه لطف کردید بنده را دعوت کردید ممنون 
هستم و برای حاج آقای میرزاکریمی هم آرزوی سالمتی و 
توفیق روزافزون می کنم. ان شاالله خداوند همیشه به این 
مرد بزرگوار قوت دوچندان دهد که بتواند در این منطقه 

منشا خیر و برکت باشد. 

دکتر محمد بیدگلی-  نویسنده  مدرس دانشگاه و 
کارشناس مسائل ایران  بیان داشتند : 

به نام و یاد حضرت حق و با سالم خدمت حضار عزیز. 
من هم خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. حاج 
آقای میرزاکریمی خیلی محبت دارند من حدود یک 
سال و نیم است که با ماهنامه آبرومند همکاری دارم 
و  سیاسی  مسایل   درمورد  مقاالتی  هرزچندگاهی  و 

اجتماعی و ارتباطات می نویسم. امیدوارم همانطور که 
آقای دکتر قریشی گفتند در فضای مجازی هم آقای 
میرزاکریمی ورود پیدا کنند. نسل امروز ما دارند از آن 
بحث سنتی خارج می شوند و در بحث مجازی فعال 
و  به جدیت  توجه  با  را  کار  این  امیدوارم  و  هستند. 
سختکوشی که در حاج آقای میرزاکریمی می بینیم ان 

شاالله این امر هم اتفاق بیفتد. 

دکترحسین قرایی – نویسنده، شاعر و مدیرکل روابط 
عمومی صدا و سیمابعنوان اولین سخنران ویژه مراسم 

بیان داشتند:
یک  من  میدان.  در  همیشه  و  است  علمدار  آبرومند 
خاطره خیلی خوب از آقای میرزاکریمی دارم. یک روزی 
بود. یک خبرنگاری  آمده  ورامین  به  نژاد  احمدی  آقای 
داشت عکس می گرفت و یک خانمی آمده بود یک نامه 
بسته  هم  را  ورزشگاه  کل  در  بدهد.  جمهور  رییس  به 
بودند و نمی گذاشتند داخل برود. این خانم روسری اش 
را برداشته بود. و بهش می گفتند خانم روسریت رو بپوش 
و می خواهی اعتراض بکنی هم بکن.  عکاس هم عکس 
گرفت. من گفتم خانم شما حداقل دیگر عکس نگیر. آقای 

میرزاکریمی هم یک تیتر زده بود راجع به 
که  روزی  به  وای  زندد  می  نمکش  بگندد  هرچه  اینکه 
بگندد نمک ! منظورشان ای بود که  چرا رییس ارشاد 
دست زن نامحرم را گرفت . یک همچین چیزی مثال. 
در یک مراسمی هم من داشتم سخنرانی می کردم ایشان 
هم داشت این روزنامه با این تیتر پایین پخش می کرد. 
من هم آن مطلب را همان موقع خواندم و چیزی هم 
نگفتم و از ایشان تشکر کردم. این شد ابتدای ارادت ویژه 
ما به ایشان. بعد من توضیح دادم که ماجرا چه بوده و 
در نشریه چاپ کردند. برایم خیلی جالب بود آدمی که 
پنج شش دهه از خدا عمر گرفته و در قامت پدر ماست 
فردایش این حرفش را تصحیح می کند. آن موقع  روزنامه 
ابتکار را چاپ می کردند. برایم خیلی جالب بود. و آقای 
میرزاکریمی رسما نویسنده به آن معنا نبود یعنی فضایش 
چیز دیگری بود و االن که می بینم یعنی دوره هایی که 
تا  می گیریم  کاردانی  از  داریم  صداوسیما  دانشگاه  تو 

دکترا. مثال طرف دکترا گرفته نمی تواند یک مقاله یا یک 
یادداشت عادی بنویسد. و بعضی وقت ها به بعضی آدم ها 
همینطوری لقب دکتر را می گوییم و بنظرم حفظ کرده. 
بنظرم می بایستی به آقای میرزاکریمی یک فوق لیسانس 
افتخاری در این حوزه بدهیم. بنظرم آبرومندانه در حوزه 
روزنامه نگاری نوشته و این قابل توجه است. و خانواده اش 
را هم در همین فضا آورده. ان شاالله خداوند همه ما را 
عاقبت بخیر کند. خیلی ها عاقبت به شر شدند با حرف ها 
و با روزنامه هایشان. بنظرم این بهترین دعاست که عاقبت 
بخیر از دنیا برویم و حاج طاهر یکجورایی سفره دار است 
و از آن سال ها تا این سال ها تغییری نکرده. این دورهمی 
آبرومند بعد از دوسال کرونا فکر می کنم دورهمی زیبایی 
باشد. هرکدام از شماها یک دوره ای را گذراندید تا به اینجا 
رسیدید. یعنی یک مدلید برای جوانان و نوجوانانی که 
بعد از شما می آیند. بنظرم این تاریخ شفاهی کسانی که 
روزنامه و ضمیمه در ورامین درآوردند می شود یک کتاب 
خوب درآورد. بنظرم اینکه از کجا روزنامه نگاری را شروع 
کردید و تا به اینجا رسیدید این خودش یک تاریخ است. 
خاطرات با مسئوالن و نمایندگان و فرمانداران اینها یک 
خاطرات ستودنی است. یک کتاب تاریخ شفاهی خوب 
دویست سیصد صفحه ای می شود از آن درآورد. در کنار 
آن می توانید یک مستند هم تهیه کنید. پخش و بخشی 

از هزینه آن با من. 
صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد.                     راز 

شب تار برمال خواهد شد.
 در راه عزیزی است که با آمدنش                                

هر قطب نما قبله نما خواهد شد.

خانم دکتر شهره عرب شیرازی – نویسنده  ، بیان 
داشتند : 

من بچه ورامین هستم ولی سالم می کنم به قرچک زیبا 
و در حال پیشرفت و کیف می کنم از این همه پیشرفتی 
که اتفاق افتاده و افراد فرهیخته ای که دارند این پیشرفت 

را اداره می کنند.
فکر  زیبا  این عمارت  در  زیبا  این دو ستون  به  داشتم 
می کردم و به رسانه. رسانه که درواقع رسالتش رساندن 
هست. رساندن پیام. رساندن حرف مردم و دیدم که 
با ابزار ارتباط جمعی همیشه اشتباه گرفته می شود. ما 
پیج زیاد داریم. شبکه های اجتماعی زیاد داریم. وبسایت 
زیاد داریم. ولی رسانه ای می تواند موفق باشد که مثل 
این دوتا ستون دو تا المان داشته باشد. یکی محتوا و 
پیام داشته باشد و یکی هم مخاطبش را بتواند جذب 
کند. من فکر می کنم رسانه های مکتوبی مثل آبرومند 
مثل این عمارت هستند که توانستند با این دوتا ستونی 
که دارند هم محتوا دارند و هم می توانند هنوز مخاطب 
جذب کنند تاریخ ساز هستند. من هیچ وقت پیام هایی 
که دو سال پیش در تلگرام و فیس بوک یا اینستاگرام را 

خواندم یادم نمی آید. ولی اگر به آرشیو رسانه های مکتوب 
را می توانیم در آن جستجو  تاریخ  از  بزنیم بخشی  سر 
کنیم. من به شما و مجموعه تان تبریک می گویم. تبریک 
می گویم به خودمان درواقع به عنوان اعضای آبرومند 
که توانستیم علیرغم همه چالش هایی که در به چاپ 
باشیم.  موفق  دارد  وجود  مکتوب  رسانه های  رساندن 
هست  جاویدصدیق  از  بگویم  می خواهم  آخر که  نکته 
که خبرنگار پاکستانی که می گوید که همیشه بزرگترین 
چالش خبرنگاران دفاع از آزادی بیان آنهاست. امیدوارم 
یک روزی برسد که بتوانیم با آزادی بیان کامل و مطلوب 
حرف دل مردم را برای تمام جامعه بیان کنیم. و این 
همت افرادی مثل آقای میرزاکریمی را می طلبد که با تمام 
چالش هایی که می دانم پیش رویشان است این دفاع از 
آزادی بیان را هدایت و حمایت کنند. همیشه به خداوند 
می گویم که خدایا مرا آن ده که آن به. فکر می کنم که 
بهترین برای من در اولین ماه فصل پاییز بعد از حدود 
دوسال قرار گرفتن در جمع فرهیخته ای بود که از تک 
تک صحبت هایشان استفاده کردم و همچنین بسیار 

لذت بردم از اجرای گروه موسیقی رایکا. 

دکتر علیرضا گنجه – نویسنده و روانشناس اظهار نمودند : 
سالم و عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما. چندتا 
اول   ، ماهنامه  کار  بهبود  بابت  بگویم  می خواستم  نکته 
می خواستم از آقای میرزاکریمی تشکر کنم که این مراسم 
را ترتیب دادند و از همین تریبون استفاده کنم و بگویم 
کار  یک  عزیزان  شما  از  دعوت  و  مراسم  این  ترتیب  که 
حوزه  در  می خواهم  روانشناسم  چون  من  روانشناسیه. 
تخصصی خودم صحبت کنم. این انگیزه می دهد به این 
افرادی که اینجا حاضر هستند که کار بهتر و بیشتری انجام 
دهند. ما یک چیزی داریم به اسم روانشناسی رسانه. که 
امیدوارم از این قضیه استفاده بشود. روانشناسی یک علم 
میان رشته ای است که از روانشناسی و علوم ارتباطات گرفته 
شده. و من فکر می کنم که اگر شما برای بهبود کار ماهنامه 
از روانشناسی رسانه استفاده کنید چون روانشناسی رسانه 
کارش اینست که مخاطب را چطور ما جذب می کنیم. در 
دو حیطه درواقع کار می کند. یکی اینکه چطوری مخاطب  
را جذب کنیم و رویش اثر بگذاریم که کال رسالت رسانه ها 
همین است که روی مخاطبان تاثیر بگذارند. و آن چیزی 
را کنار بگذاریم نکات  آفت ها  البته  را که  که می خواهند  
مثبت را به آنها ارایه کنیم. و دوم اینکه من اگر مقاله ای 

روانشناسی تخصصی  این ماهنامه می دهم یک مقاله  در 
است و به قول ایشان که فرمودند باید به زبان عادی باشد 
تمام تالشم را می کنم همین کار را بکنم. ولی واقعیت این 
است که در همان حوزه روانشناسی رسانه مطالبی را هم 
که می گذاریم چون می دانید االن روانشناسی تاثیر بسیار 
زیادی در تمام جوامع دارد. و االن شما هر رسانه ای را با آن 
برخورد می کنید چه صدا و سیما چه رسانه های مکتوب چه 
رسانه های مجازی حتما یک کارشناس روانشناسی دارند 
که راجع به مطالب مردم و جامعه و مشکالتی که مردم با 
آن دست به گریبان هستند مطالبی را ارایه می کنند. این 
مطالب هم قطعا از طرف مخاطبین بازخوردهایی خواهد 
داشت. ما وقتی به صورت تخصصی نگاه کنیم می بینیم 
برای بیماران روانی هم وقتی مطلبمان را می خوانند ممکن 
بازخوردهای  و  باشند  برداشت های متفاوتی داشته  است 
متفاوتی هم بدهند. درمجموع همه هدفم از این گفتار این 
بود که اگر از یک تیمی استفاده کنید، این علوم ارتباطات و 
روانشناسی را با هم آمیخته کند و برای جذب مخاطبین که 
شما این همه دارید زحمت می کشید و این رسانه را حفظ 
می کنید ایده های خاصی را بگیرید که بتوانید در کارتان از 

آن بهتر استفاده کنید. 

دکتر محمود کلهری – حقوقدان ، شهردار منطقه 5 
تهران بعنوان سخنران ویژه سوم ، فرمودند : 

است  بسیار حساس  فعالیت کردن هم  رسانه  در بحث 
هم در عین حال سخت. سخت از این جهت که تحمل 
نقد و انتقاد و بعضا حرف حق زدن سخت شده. سنگین 
شده برای بعضی ها پذیرش یک نقد و انتقادی که ازآنها 
شده. معموال هم از طرف مدیران هست که خیلی تحمل 
نمی شود. نقد کردن و بعضا با پاسخ خیلی تند و غیر منطقی 
و غیر منصفانه ای کسی که نقد می کنند را می نوازند. به این 
جهت تحمل کردن و فعالیت کردن در این بخش و استوار 
بودن یک اهمیت و ارزش مضاعفی دارد. حساس بودن از 
این جهت که ما خیلی جاها با آبروی مردم سروکار داریم. 
در انعکاس اخبار در نقدی که به فعالیت کسی می کنیم اگر 
حواسمان نباشد و این نقد به تخریب بیانجامد، قطعا آن 
حساسیتش اینجا خودش را خیلی نشان می دهد که بازی 
کردن با آبروی مردم و آن حق الناسی که بر گردنمان می ماند 
نمی شود به این سادگی از آن خالص شد. واقعا دوستانی که 
در عرصه رسانه صادقانه و دلسوزانه کار می کنند در انعکاس 
بسیار کار بزرگ و ارزشمندی را دارند انجام می دهند و 
خدمتی می کنند به جامعه و شهروندان. ولی خداینکرده 
اگر کسی پیدا شود از این قلم سواستفاده کند و مطالب 
سفارشی بگیرد و باصطالح رایج می گویند قلم به مزد شود، 
آن دیگر یک انحراف جدی است که بعضا شاهدش هستیم. 
بعضی از نشریات زردی که یا بعضی از دوستانی که تو این 
حوزه فعالیت می کنند حاال شبکه های اجتماعی که خیلی 
با آنها بحثی نداریم االن ولی حتی خود رسانه های مکتوب 
بعضا می بینیم که سفارشی مطلب می نویسند. حاال آن 
بخش که در تشویق و تقویت یک عزیز بر مبنای عالیق 
انجام می شود، حمایت  کاری  باالخره  مدیران مجموعه 

می کنند از یک کسی طبیعی است. اما آن بخشی که ما 
سفارش می گیریم که یک نفر را تخریب بکنیم به نظر من 
جبران این حق الناس تقریبا می شود گفت غیرممکن است. 
چون شما در آن تاریخ آن مطلبی که نوشتید و منتشر کردید 
شاید دیگر اگر خطا و اشتباه باشد نشود جبرانش کرد. چند 
وقت پیش مدیر روابط عمومی به من گفت یک خبری در 
یکی از خبرگزاری ها منعکس شد راجع به اخبار منطقه و 
یکی دو تا شبکه اجتماعی هم منعکس کردند. نظر شما 
چیست. پاسخ دهیم. این دارد تخریب می کند. گفتم دو 
حالت بیشتر ندارد. یا راست گفته یا دروغ. اگر راست گفته 
و ما این چیزی که ایشان نقد کرده مطلع بودیم و این اتفاق 
افتاده و درست است خب حق ماست و ایشان این حرف را 
زده و حق ما بیش از این نیست که باید اینطوری ما را نقد 
کند و انتقاد کند و خیلی هم فکر نکنیم تخریب است. ولی 
اگر دروغ گفته خب ما چه نگرانی داریم بررسی می کنیم، 
مشخص می شود که مطلب دروغ و غیرواقعی بوده است. 
ولی در همان راستی هم که گفته اگر ما مطلع نبودیم خب 
این ما را مطلع کرده برویم بررسی کنیم ببینیم چنین اتفاقی 
برای چه در مجموعه ما افتاده است. پس خیلی در نگاه اول 
یک گاردی نگیریم که اگر کسی یک مقدار گزنده با ما حرف 
زد ببریم به این سمت که این می خواهد تخریب کند و باید 
پاسخ دهیم. در مجموع آرزوی موفقیت برای همه دوستان 
می کنم و عزیزانی که در این عرصه فعالیت می کنند قطعا 
کارشان بسیار حساس و دقیق و مهمی است. آقای فرجیان 
به ما تاکید داشت که آقا به سمت خبرنگاری نیایید ولی 
من توصیه ام اینست که نه اصال از بیان مطالب حقیقت و 
انعکاس اخبار درست با هدف آسیب شناسی با هدف اصالح 
امور هیچ وقت غفلت نکنیم و نترسیم. حرف حق را بزنیم 

هیچ وقت نه اوین گریبان ما را می گیرد نه خورین. 

نشست هم اندیشی و تجلیل از نویسندگان ماهنامه آبرومند

ادامه صفحه6
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بازدید و نظارت میدانی
 دکتر نوش آبادی از درمانگاه 

دارالشفای قرچک

نماینده مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس 
جمعه  امام  اسماعیلی  حجت االسالم  اتفاق  به  اسالمی  شورای 
قرچک، از مرکز درمانی دارالشفای قرچک، بازدید واز نزدیک در 

جریان مسائل و مشکالت این مجموعه پزشکی قرار گرفت.
در این نظارت میدانی، از اورژانس، کلینیک های تخصصی، بخش 
های قلب، دیالیز، ارتوپدی، رادیولوژی و بخش نگهداری معلوالن 

جسمی و ذهنی، بازدید بعمل آمد.
و کارکنان  پرستاران  پزشکان،  از  تشکر  ضمن  نوش آبادی  دکتر 
اداری، اجرایی و خدماتی و سایر عوامل دست اندرکار دارالشفای 
قرچک، برضرورت ارائه خدمات بهینه و نظارت بر عملکرد مالی و 
حمایت از افراد نیازمند بیمار که توانایی پرداخت هزینه های درمانی 

را ندارند، تاکید کرد.

مسئول خادمیاران رضوی 
شهرستان ورامین معرفی شد

شهرستان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  دفتر  در  آئینی  طی 
نماینده مجلس,امام جمعه  موقت،  امام جمعه  با حضور  و  ورامین 
از  جمعی  و  شهرداری  سرپرست  مرکزی,  خیرآباد,بخشدار  منطقه 
مسئول  بعنوان  حسینی  یدالله  سید  ورامین  شهرستان  مسئولین 
خادمیاران رضوی شهرستان ورامین از سوی دفتر آستان قدس رضوی 

استان تهران معرفی شد.
حجت االسالم سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان 
ورامین در این جلسه گفت: حرکت خادمیاران رضوی در کشور یک 

حرکت معنوی الهی و  مورد پسند تکریم اهل بیت)ع( است.
وی افزود: الزم است خادمیاران رضوی با گستردگی  در مراسم انقالب 
نقش جدی تر داشته باشند و مراسم انقالب از این حرکت های معنوی 
جدا نیست و حضور عزیزان خادم یار در مراسم تاثیر گذار خواهد بود.

امام جمعه موقت ورامین در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه شهر 
ورامین در مسیر حرکت ریلی زائران حضرت رضا ع هست الزم است، 
برنامه های فرهنگی و ویژه ای در این راستا برای عزیزان زائر پیش 

بینی گردد. 
علیرضا جانه سرپرست کانون های خدمت رضوی استان تهران در 
این جلسه گفت: دستور مقام معظم رهبری به آستان قدس رضوی 
در خصوص نقش خادمیاران رضوی این بوده است که فضای خدمت 
توسعه پیدا کند و این دستور تشکیل دفاتر استانی را در پی داشته 
است و در استان تهران نیز این توسعه به ۱5 شهرستان استان تهران 

تسری پیدا کرده است.
وی افزود:کانون های خدمت رضوی ایجاد شد و فضای خدمت به 
نیز  اجتماعی  در مسائل  این خدمت  و  کرد  پیدا  توسعه  مردم  آحاد 
گسترش پیدا کرده است و سعی کرده ایم  به مسائل اجتماعی نیز ورود 
داشته باشیم و خدمات خادمین امام رضا)ع( به مردم دلی خواهد بود.

ورود دادستانی به وقایع صورت 
گرفته در جلسه شورای اسالمی 

شهر ورامین

علیرضا شمس دادستان عمومی انقالب ورامین بیان کرد: با توجه 
شهر  اسالمی  شورای  چهارشنبه  جلسه  در  مطروحه  حواشی  به 
ورامین و انتشار گسترده فیلم آن در فضای مجازی که منجر به 
تشویش اذهان عمومی و جریحه دار شدن احساسات مردمی در 
شهرستان گردید ؛ در راستای احقاق حقوق عامه و رسیدگی به 
موضوع ،  پرونده ای در این خصوص تشکیل و دستورات اولیه 
جهت بررسی و تحقیق نسبت به تمامی موارد مطروحه و تخلفات 

احتمالی صادر گردید.

اخبار

رفهنگی و اجنماعی 30 مهر 1400

سال سوم - شامره 28

بید : )طبیعت سرد و تر (

خواص : پوست بید : اشتها آور ، ضد تب و تورم مفاصل .
درمان : سیاه سرفه ، سوء هاضمه ، روماتیسم حاد و مزمن ، زکام ، نزله ، 

رفع درد قاعدگی و اختالالت عصبی .
برگ بید : رفع تب های مداوم ، درمان قولنج و تسکین دردها .

طرز تهیه : 4۰ تا 5۰ گرم پوست یا برگ درخت بید + یک لیتر آب ، با شعله 
مستقیم آرام جوش آورده و سپس میل شود .

دمنوش

مهران فاطمی استاندار یزد : 

مردم بهترین مشاوران، همیاران و 
همکاران دولت هستند

یزد – آبرومند : استاندار یزد یکی از رسالت های دولت مردمی را، حضور در متن مردم 
دانست و گفت: مردم بهترین مشاوران، همیاران و همکاران دولت هستند و ما با 

حضور در شهرستان ها، به طور مستقیم و از زبان خود مردم مسائل و مشکالت موجود در شهرستان ها را می شنویم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر مهران فاطمی ، یکی از رسالت های دولت مردمی را، حضور در 
متن مردم دانست و اظهارداشت: مردم بهترین مشاوران، همیاران و همکاران دولت هستند و ما با حضور در شهرستان 
ها، به طور مستقیم و از زبان خود مردم مسائل و مشکالت موجود در شهرستان ها را می شنویم و با بازدید از پروژه 

های در حال اجرا، در جریان روند اجرای پروژه ها قرار می گیریم و برای حل موضوعات برنامه ریزی می کنیم.
وی با اشاره به انجام سفرهای شهرستانی، با حضورمعاونین استانداری و مدیران استان، خاطرنشان کرد:

 تالش ما بر این است که در همین صحنه و در میدان، مشکالت را حل کنیم و در صورت نیاز به پیگیری مسائل در 
استان، جلسه هماهنگی در سطح عالی و با حضور مسئولین شهرستان و مدیران استان در محل استانداری برگزار می 

گردد.

عزیزاله شهبازی استاندار البرز :   

کسب رضایتمندی مردم مهمترین 
هدف دولت مردمی است

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: البرز توفیقات ارزشمندی در راستای کاهش 
نرخ بیکاری کسب کرده بنابراین ضرورت دارد با توجه به برنامه های دولت محترم در 

این راه با تالش بیشتری اقدام کنیم.
کرج – آبرومند : به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، شهبازی در جلسه شورای 
معاونین و مدیران کل استانداری که در سالن جلسات استاندار برگزار شد، افزود: دولت محترم سیزدهم با انرژی 

و اهتمام مضاعف کار خود را آغاز کرده و ما نیز باید در این مسیر با نهایت توان همراهی الزم را داشته باشیم.
وی ادامه داد: مهمترین هدف دولت مردمی کسب رضایتمندی مردم و ایجاد بسترهای مناسب رفاه و آسایش 

برای تمامی طبقات اجتماعی است.
شهبازی گفت: ما بعنوان کارگزاران نظام موظف و مکلف هستیم هدفمند، نظام مند و متعهد به برنامه ها و 

سیاست های ارزشمند دولت محترم اقدام کنیم.
وی افزود: فرمانداران و معاونان مربوطه موظف هستند با بسیج زیر مجموعه خود برای نظارت و اجرای سیاست 

های تنظیم بازار اقدام کنند.

ظهور و همه گيري کرونا در دنيا و کشور ما 
مردم را فقط به ماسک اجباري، قرنطينه 
شدن، رعايت فاصله گذاري و محدود شدن 
سهم عمده اي از تجارت جهاني و تغيير 
نوع کسب و کار و آموزش و مواردي از اين 
دست مبتال نکرد؛ بلکه شرايطي ديگر را نيز 
به وجود آورد که روي اين سخن به سمت 

آنها است.
حذف روبوسي، دست دادن و تغيير رفتار 
تغيير  ها،  مالقات  و  ديدارها  هنگام  در 
مراسم جشن به ويژه عروسي و جمع شدن 
برخي از مراسم مجلل، تحول در مراسم و 
برنامه هاي عزاداري در هنگام فوت افراد، 
تغيير نوع آموزش ها و مواردي ديگر که هر 
چند سطحي و عميق نيستند اما مي توانند 
زمان حتي  در گذر  و  بسيار گسترده شده 

تکامل يافته و با توجه به شرايط در نهايت 
سبک زندگي و معاشرت مردم را دستخوش 

تغييراتي بنيادين و اساسي کنند.
حذف  و  اينترنتي  کار  و  کسب  توسعه   
کنار  در  توان  مي  را  ضرور  غير  ترددهاي 
افزايش سهم آموزش هاي مجازي به ويژه 
در مدارس و دانشگاه ها، ديده شدن کادر 
فداکار و ايثارگر درمان، گسترش و تعميق 
جامعه  علمي  تالش  و  عمومي  بهداشت 
بالي  اين  بر  گرديدن  فائق  براي  پزشکي 
پيامدهاي مثبت  به عنوان  جهان شمول 
ويروس کرونا قلمداد کرد و در مورد آنها به 

بحث و مداقه پرداخت.
در تعامالت و معاشرت ها به واسطه همه 
گيري کرونا جامعه از تغيير خرده سيستم 
ها و اجزاي کوچک گذر کرده و به تغييرات 

عميق کاربردي و قابل حس و بعضًا پايدار 
و ماندگار رسيده که با باورهاي جمعي در 
ايجاد  مشترک  حسي  جهان  نقاط  اقصي 
نموده و باعث رخنه و رسوخ در باورهاي 

عميق و قديمي شده است.
بساط  برچيده شدن  با  که  است  پرواضح 
اجتماعي  شرايط  منحوس،  ويروس  اين 
يا  و  گشت  نخواهد  باز  قبل  حالت  به 
حداقل، شاهد مقاومت ها و مخالفت هاي 
که  بود  خواهيم  حوزه  اين  در  سرسختي 
حتي مي تواند منجر به چالش هاي عمقي 

نيز گردد.
تحريک حس مسئوليت اجتماعي افراد در 
قبال يکديگر و هم نوعان را نيز مي توان در 
رديف پيامدهاي خوشايند کرونا قرار داد که 
به عنوان مثال در کشور خودمان اجراي 

طرح هاي مختلفي چون مواسات و شهيد 
سليماني از اين قبيل هستند و توزيع وسايل 
فارغ  نيازمندان،  ميان  آذوقه  و  بهداشتي 
الزامات قانوني  اداراي و  از چارچوب هاي 
نهادهاي حمايتي که همه روزه شاهد آنها 
هستيم مي تواند در دوران پساکرونا مورد 
حمايت و قالب بندي خاص و نويني قرار 
گرفته و مسيري صحيح و پر دامنه براي 
خير جمعي مردم در همه نقاط کشور فراهم 
آورد و اينجاست که دستگاه هاي حمايتي و 
سازمان هاي مردم نهاد مرتبط را بايد در يک 
نگاه به نفع مردم بدانيم تا منابع به نحوي 
شايسته با رعايت عدالت ميان نيازمندان 
حقيقي و آسيب ديدگان از کرونا، توزيع شود 
تا جامعه به سکون پيشين بازگردد و با التيام 
هاي جمعي، غم فقدان عزيزان از دل هاي 

وابستگان رخت 
بر بسته و فرح و 
نشاط جايگزين 

آنها شود.
بحـــــــث  در 

شرايط تحميلي کرونا به جامعه، مطالب 
اين  در  که  است  احصا  قابل  پرشماري 
مجال اندک نمي گنجد ولي آنچه مسلم 
است، پيامدها و عواقب کرونا در جامعه 
بين المللي و کشور ما قابل لمس و رويت 
امروز  هاي  واقعيت  توان  نمي  و  است 
جامعه را کتمان کرد و يا با چشمي بسته 
از کنار آنها گذشت، بلکه بايد با باورپذيري 
در آنها دخالت نمود و شرايط را به سوي 
رفاه همگان به ويژه زيان ديدگان از کرونا 

مديريت کرد.

نوجواني دوراني است که فرد دچار تغيير 
و تحوالت محسوسي مي شود، عموما آن 
را با نام »بلوغ« مي شنايسم، که طي آن 
بي نظمي هاي شديدي در ابعاد مختلف 
وجودي فرد همچون: احساس، عاطفه، 
جنسي، جسماني و... مشاهده مي شود 
که متعاقب آن نوجوان احساس آشفتگي 
دروني شديدي مي کند، حقيقت اين است 
كه نوجوانان نمي خواهند با شلختگي هاي 

خود شما را آزار دهند. 
گرچه ممکن است باور اين حقيقت سخت 

باشد. 
در واقع علت اصلي اين آشفتگي و شلختگي 
اين است كه ذهن و فكر آنها جاي ديگري 

است. 
همیشه  نوجوانان  رفتارهای  تغییر   
انجام  میخواهیم،  آنها  از  که  کارهایی 
نمیدهند، بلکه به طور تدریجی کارهایی 

انجام میدهند که ما انجام میدهیم. 
اگر در ابراز خشم زیاده روی کنیم، بچه 
ها نیز همان کار را خواهند کرد. اما اگر 
متوجه  کنیم،  حفظ  را  آرامش  بتوانیم 
الزاما  ناراحتی،  ابراز  راه  شد که  خواهند 
خشمگین شدن نیست، به همین دلیل 
یاد میگیرند که در مواقع ناراحتی، خود را 

آرام کنند.

 يك نوجوان مشغله های فکری زيادي دارد 
و به همان مقدار هم از نگراني و اضطراب 
زيادي برخوردار است و پس مانده انرژي 
در  بتواند  كه  نيست  قدر  آن  احساسش 
مورد رفتار روزانه اش به قدر كافي دقت 
كند كه مثاًل جوراب كثيفش را در ماشين 
لباسشويي بگذارد و يا وقتي جوراب تميز 
پيدا نكرد، پدر و مادرش را مقصر نداند و 

به آنها توهین نکند .
محدودکردن بدون قید و شرط و کنترل 
یا  افسرده  را  نوجوان  آن که  جز  شدید 
ندارد؛برای  دیگری  بهره  کند  سرکش تر 
تبدیل نوجوان سرکش به یک فرد خوب و 
سالم باید تا حدی به او استقالل و آزادی 
نشانه های  با  والدین  هر گاه  و  داد  عمل 
می توانند  شدند  مواجه  هشداردهنده ای 
را  به خلوت نوجوان وارد شده و مشکل 

رفع کنند. 
این که انتظار داشته باشید نوجوان شما را 
از تمامی کارها و افکارش مطلع کند توقع 
او کجا  بدانید  باید  البته  نابه جایی است. 
می رود و چه می کند، اما لزومی به دانستن 

تمامی جزئیات ندارید.
 در برخی مواقع نیاز به بزرگنمایی مسائل 
نباید برای  و مشکالت نوجوان نیست و 

برخی رفتارهایش او را بازخواست کنید.

می  احترامی  بی  که  نوجوانی  با  چگونه   
کند، برخورد کنیم؟

تحسین  را  فرزندتان  مثبت  رفتارهای 
کنید. زمانی که فرزند شما آرام است، به 
این مساله توجه نشان دهید،  به فرزندتان 
در این مورد اشاره کنید و نشان دهید که 
زمان  تواند  می  او  که  است  خوب  چقدر 
اگر  باشد.  آرام  است،  ناراحت  که  هایی 
را  او  کند،  می  تلخی  اوقات  شما  فرزند 
زمانی که آرام است تشویق و تقویت کنید.

های  مهارت  کنید  نوجوانتان کمک  به   
حل مساله را فرا گیرد. بهترین زمان برای 
صحبت در مورد رفتار نامناسب نوجوانتان 
عصبانی  و  ناراحت  او  که  است  زمانی 
باید  چگونه  که  بیاموزید  او  به  نیست. 
احساساتش را به زبان بیاورد و چگونه قبل 
از اینکه مشکالت و کشمکش ها تشدید 
بدین  بیابد.  حل  راه  ها  آن  برای  شوند 
شیوه احتمال بروز رفتارهای نامناسب در 

نوجوان شما کاهش می یابد.  
کننده  تقویت  و  جایزه  نوجوانتان  برای   
در نظر بگیرید. دادن تقویت کننده های 
مثبت برای رفتارهای مناسب، مثل دادن 
جایزه و هدیه، خیلی بیشتر از تنبیه کردن 
تاثیر گذار است. زمانی که او با لحن خوب 
رفتارهای  و  کند  می  صحبت  مثبت  و 

توانید  مناسب نشان می دهد، شما می 
تایید  از  به عنوان نشانه ای  را  جایزه ای 
رفتارش برای او در نظر بگیرید. زمانی که 
ارتباط بین شما و نوجوانتان بهبود یابد، 

رفتار نوجوانتان نیز بهبود می یابد. 
هر نوجوانی دوست دارد والدینی »خوب« 
معنی  بدین  حرف  این  اما  باشد،  داشته 
نیست که آنها والدینی می خواهند که سعی 
روز  سبک های  آخرین  مطابق  می کنند 
زندگی کنند.)این کار قطعا آرامش شما را 
از بین می برد( در ضمن برخالف بعضی 
از آموزش های رایج، والد خوب بودن به 
این معنی نیست که آنقدر مقابل فرزندمان 
کوتاه بیاییم که آنها هر کاری دوست دارند، 
بکنند. آنچه فرزندان ما نیاز دارند والدینی 
است که خونسردی خود را حفظ کنند، 
به هم  اوضاع حسابی  که  زمانی  ویژه  به 
می ریزد. نوجوانان می خواهند والدینشان 
کمتر نگران شوند و خیلی بیشتر متعادل و 
خویشتن دار باشند. آنها دوست دارند شما 
از  زمانی که خود  بمانید، حتی  خونسرد 
کوره درمی روند. والدین واقعا باید اینگونه 

باشند.
این  مدیریت  برای  رفتاری   های  توصیه 

بحران از نظر روانشناسی
برای تأثیر گذاری نصیحت، باید بین خود 

نوجوانتان  و 
رابطه ای قلبی 
و عاطفی برقرار 

کنید. 
به  فرزند  دل 

انس  آنان  با  که  آورد  می  روی  والدینی 
داشته باشد.

 امام علی علیه السالم می فرمایند: دل 
های انسان ها وحشی اند؛ پس به کسی 

روی می آورند که با آن ها انس گیرد.
موانع رابطه قلبی، مانند زنگارهای روی 
می  را  آهن ربا  جذب  جلو  که  است  آهن 

گیرد.
همچنین هنگام پند دادن، خوشرو باشید. 

ترشرویی، جلو تأثیر پند را می گیرد.
هنگام بلوغ فرزندمان را تنها نگذاریم، 

همان گونه که در شرع مقدس اسالم امده 
والد  توسط  باید  بلوغ  به  مربوط  مسائل 

جنس موافق گفته شود.
و  بلوغ  مورد  در  باید  مادران  سو  یک  از 
با دختران صحبت  بلوغ  دوران  تغییرات 
کنند و از سوی دیگر هم پدران با پسران 

خودشان. 
به هیچ عنوان توصیه نمی شود دختر با 
این مورد صحبت  در  مادر  با  پسر  و  پدر 

کند.

هوا سرد است و ناجوانمردانه برف سوز و انگشت 
دستانم به زیر جلد کتاب با پیاده روی در مسیر 
پارک ، به هنگام خواندن درس برای امتحان آزمون 
سراسری بر پاهای خسته ام ، سرما را دوچندان 
مستولی می کند. کتاب درسی را مطالعه کردن 
با هدف به اینکه در آزمون ورودی دانشگاه قبول 
شدن مسیر زندگی را پر تحمل تر می کند. خسته 
می شوم و به امید اینکه در این سرمای غروب دی 
ماه روحیه ای تازه پیدا کنم ، به میدان اصلی شهر 
ورامین و یکی از پاساژ ها)مرکز تجاری( میروم . 
به کتاب فروشی قدیمی با کتاب های معتبر در 
حوزه های مختلف علوم انسانی وارد میشوم تا 
شاید خستگی درس خواندن و تنوع در یکنواختی 
روزانه ، نشاطی دوباره برایم روزنه امید بگشاید. 
مرد مسن سالی با عینک قطور و پیشانی خطوط 
در هم رفته کتاب در دست پشت میز نشسته است 
. وقتی به داخل مغازه میروم ، با سالم و احترام 
جواب میدهد. من با عالقه به کتاب هایش می 

نگرم و برخی از آنان را تورق می کنم. او می گوید: 
گویم  می  من  ؟  دانشجو  یا  آموزی  دانش  شما 
دانش آموز پشت کنکور هستم. خودم را معرفی 
می کنم و او لبخند بر لبانش می افتد و می گوید ؟ 
برای ادامه تحصیل به چه رشته ای عالقه داری؟

-  علوم سیاسی . 
- پس میخواهی سیاستمدار یا رئیس جمهور 

شوی.
استاد   ، سیاسی  علوم  رشته  در  دارم  عالقه   -

دانشگاه شوم.
- احسنت ، آفرین

- برای رسیدن به هدفت ، باید زیاد مطالعه کنی
- حاال که به رشته سیاست عالقه داری ، این 

کتاب را بردار
- یادداشت های روزانه لئون تروتسکی ، مترجم 

هوشنگ وزیری ، انتشارات خوارزمی
معرفی  را  خود  آنگاه  و  میشوم  دوست  او  با   -
می کند: جالل جنیدی هستم ، دبیر و کتابدار 

بازنشسته وزارت آموزش و پرورش 
- با او بیشتر دوست می شوم ، وقتی متوجه شد 
با استاد سعید وزیری رابطه ای صمیمی دارم و 

رفت و آمد میکنم. 
حال بیست و دو سال از آن زمستان سرد برفی 
گذشته و زندگی استاد جالل جنیدی در خاک 
آرمیدن گرفته است.  اما گرمای مهربانی مرحوم 
استاد جالل جنیدی در طول این سال ها گرما 
بخش راهی بوده که او مرا به ورطه کتاب بازها 
یاد  زنده  که  است  ای  واژه  بازی  کتاب  کشاند. 
استاد ایرج افشار همواره بر زبان می راند ، خود 
در کتاب بازی و علوم کتابداری و تحقیق در اسناد 
بود.  ایران  در  حوزه  این  بنیانگذاران  از  تاریخی 
جالل جنیدی نیز کتاب باز حرفه ای بود ، که 
میگفت این سنت را از جالل آل احمد به ارث برده 
که از جوانی تا پیری همواره تهیه ، خرید ، مطالعه 
و یادداشت برداری در حوزه های تاریخ و ادبیات 
را دنبال کرده است. در زمانه ای که مشکالت 

زندگی  های  سختی  بر   ، معیشتی  و  اقتصادی 
ایران به  افزاید و سرانه مطالعه در  فرهنگی می 
شدت پایین آمده ، تجلیل از بزرگانی چون مرحوم 
استاد جالل جنیدی خود امر بزرگی در خدمت به 
جامعه فرهنگی ایران بود. بایستی عاشق باشی و 
سخت پوست ، تا مسیر مطالعه و تحقیق پیوسته 
ادامه یافته و این راه سخت ، هموار شود. جالل 
ایران بود.  بازان سخت کوش  از کتاب  جنیدی 
 ، افشار  ایرج  نظیر  بزرگانی  و  اساتید  که  نسلی 
سعید نفیسی ، علی اکبر دهخدا ، محمد معین 
، پرویز باستانی پاریزی ، عبدالحسین زرین کوب 
 ... و  خویی  زریاب  عباس   ، ستوده  منوچهر   ،
بانیان فرهنگ مطالعه ، کتاب دوستی ، تحقیق 
و پژوهش بودند و در طول دوران دیگرانی مانند 
جالل جنیدی با تاثیر پذیری از بزرگان فرهنگ  
ایران ، در این وادی قدم گذاشت. بی شک خدمت 
گذاری فرهنگی از مسیر دانایی و فرهیختگی می 
آثار بزرگ کسانی که در این راه گام بر  گذرد و 

قابل  دارند  می 
تحسین ، تکریم ، 
شناخت و مطالعه 
بانیان   . هستند 
فرهنگ و مطالعه 

بنیانگذاران فرهنگ انسانی جامعه آینده هستند. 
اگر نسل امروز به دلیل شرایط سخت زندگی و یا 
دالیل دیگر ، کمتر فرصت مطالعه و پژوهش دارند 
، نسل های دیروز کتاب بازان نظیر مرحوم استاد 
، سرمایه  روزگار  در خشت خام  جالل جنیدی 
های بزرگ اجتماعی را تدارک دیده اند که برای 
آیندگان به ارث میرسد . گنج گرانبهای بزرگان 
فرهنگی  بزرگ  ایران  تداوم   ، ایران  بازان  کتاب 
است ، که برای نسل های آینده به ارث میرسد. 
این خود بزرگ ترین و ماندگار ترین اثر خدمت 
گذاری صادقانه فارغ از هر گونه هیاهو و تبلیغات 
است ، چرا که ایران دل است و همه جان ، ای 

همه دل و جان فدای ایران.

فضای  از  استفاده  که  است  سالی  چند 
مجازی عالوه بر ارتباط صوتی و تصویری و 
اطالع رسانی با مخاطبان به عنوان کسب 
و کار بسیار پر سود مدنظر همه ی مردم 
خصوصا تحصیل کردگان این رشته وحتی 
کسانی که سری تو سرا داشتند پیداکرده 
است . دراین میان و با شروع بیماری کرونا 
 ، هنری  و  فرهنگی  مراکز  کلیه  وتعطیلی 
هنرمندان بسیار زیادی بیکارشدند وتن به 
کسب و کارهای ناخوشایندی که در شأن 
یک هنرمند نبوددادند . بعداز یک دوره ، به 
یکباره فضای مجازی بهترین راه و رودخانه 

ای خروشان  برای اصحاب فرهنگ وهنر به 
جهت انتقال ایده ها و توانمندی مخاطبان 
کلیپ  تاتر،  تله  انواع  ساخت   . شد  خود 
ها ونماآهنگ های  موسیقی ، کنسرت ، 
کالس های آموزشی موسیقی ، شب های 
شعر مجازی ، نمایشگاهها وفروشگاههای 
هنری ، نمایشگاه وفروش کتاب ، تولید 
آن  فایل   وپخش  مجالت  و  ها  روزنامه 
بصورت پی دی اف  ،  پخش فیلم های 
از جمله  دار  توسط شبکه های مجوز  روز 
فعالیت هایی بود که هنرمندان را تشویق به 
فعالیت هنری و فرهنگی در فضای مجازی 

و  کوچک  هنرمندان  میان  این  در   . کرد 
بزرگ البته از نظر سنی در فضای مجازی 
انواع برنامه ، کلیپ به  با ساخت  را  خود 
حال  به  تا  که  کردند  معرفی  مخاطبان 
شناخته نشده بودند . این را  باید اضافه 
کنیم که شرایط بسیارسختی به هنرمندان 
و خانواده های آنان گذشت . خیلی ها با 
تعطیلی مراکز مهم و حساسی چون روزنامه 
ها ونشریات ، موسسات فرهنگی وهنری 
ازکاربیکار  تبلیغاتی  و  آگهی  کانونهای   ،
بسیار  شهرستانها  در  خصوصا    ، شدند 
زیرساختهای  نبود   . شدیدتراحساس شد 

فرهنگی و عدم اطالعات کافی از همه ی 
اصحاب فرهنگ و هنر باعث شد تا زمان 
وجمع  زیرساختها  تا  شود  صرف  بسیار 
وزیان  ضرر  که  کسانی  اطالعات  آوری 
وزارت  دست  به  شدند  متحمل  را  زیادی 
این  که   . برسد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مهم با پرداخت بخش کوچکی از خسارت 
ها توسط وزارت متبوع خصوصا صندوق 
اعتباری فرهنگ و هنر در اواخر اسفندماه 
۱۳۹۹جبران شود . روند پرداخت خسارتها 
حد  به  رسیدن  تا  و  دارد  ادامه  همچنان 
مطلوب زمان زیادی مانده است  واین مهم 

تا پایان بیماری 
همچنان  کرونا 
خواهد  ادامه 
 . داشت 
ی  ها د پیشنها

برای  خوبی  اتفاقهای  و  ارائه شده  خوبی 
اصحاب فرهنگ و هنر در پیش رو است . 
هنرمندان هیچگاه مردم را فراموش نکردند 
فضای  در  بار  این  البته   ، آنها  در کنار  و 
مجازی بودند ونقش خود رابه خوبی ایفا 

کردند.

کـرونا و تغییرات اجتماعي در دنیـا

بحران مدیریت نوجوانی

آنچه استاد در خشت خام دید

هنرمندان هیچگاه مردم را فراموش نکردند 

مهدی مقاری 
خبر نگار

معصومه بزرگزاده
روانشناس کودکان
 و نوجوانان

احسان تاجیک 
نویسنده و پژوهشگر

بهروز مشتاق
کارشناس فرهنگی 
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سید سعید شاهرخی  استاندار همدان:

 ۳0 هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه 
گذاری برای استان همدان جذب شده است

همدان – آبرومند : به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری همدان، »سید سعید 
شاهرخی« در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان همدان ضمن بررسی مهمترین 
مسائل استان و وضعیت پروژه های اجرایی، از جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از جمله سرمایه گذاری و اجرای پروژه 

های عمرانی و واحدهای تولیدی در استان خبر داد.
وی با قدردانی از همکاری مطلوب مجمع نمایندگان با مدیریت ارشد استان همدان، از مدیران دستگاه های اجرایی 
خواست نسبت به جذب اعتبار از وزارت خانه ها و سازمان های مرکز با همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس اقدام کنند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه نگاه توسعه ای به شهرها باید بر اساس عدالت باشد، افزود: در صورت اولویت داشتن 
اجرای کارها مبتنی بر نگاه توسعه ای و عدالت محور، شاهد توسعه و پیشرفت متوازن و همه جانبه شهرستان های تابعه 

در بخش ها و حوزه های مختلف خواهیم بود.
شاهرخی با اشاره به خدمات موثر انجام شده در استان همدان طی سال های اخیر، گفت: در این مدت ساالنه یک 
بیمارستان در استان احداث و افتتاح شده و به زودی بیمارستان تخصصی دندانپزشکی شهر همدان نیز افتتاح می شود. 

بهمن مرادنیا استاندار کردستان :
اقدامات انجام شده در کردستان، نتیجه همکاری 

دستگاه های اجرایی و نظارتی استان است
کردستان – آبرومند : استاندار کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در کردستان، 
توفیقات به دست آمده را نتیجه تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی 

استان عنوان کرد 
بهمن مرادنیا در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات که در قالب ششمین جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان برگزار شد، اظهار داشت: شفاف سازی، جرات و جسارت مدیران استان و همکاری و تعامل میان 
دستگاه های اجرایی و نظارتی مباحث مهمی است که توسعه استان در گرو آن قرار دارد که خوشبختانه این فضا 

در استان وجود داشته و اتفاقات خوبی که افتاده نتیجه این همکاری هاست.
وی در ادامه اظهار داشت: کردستان، هم از عقب ماندگی های تاریخی رنج می برد، هم با مشکالت اجرایی و 
محدودیت فصل کاری مواجه است و هم وضعیت توپوگرافی استان، کار را سخت کرده لذا تعامل میان دستگاه 

های اجرایی و نظارتی در کردستان باید بیشتر از سایر استان های کشور باشد
مرادنیا یادآور شد: علیرغم فضای همدلی و همکاری موجود در استان، فضای ترس هم وجود دارد و این امر مانع 

کار است.

    چقدر این قاعده، مهم است دراین 
است  نبرد  هم  واقعا  که  زندگی-  نبرد 
کاری  گاهی  رابرقرار کنیم  تعادل  باید 
که انجام می دهیم وآن چه راجدی می 
درست  که  کاری  با  ها  فرسنگ  گیریم 
است فاصله دارد و این خنده دار است، 
مثال در امور جزئی غرق شده و در امور 
بی اهمیت گم می شویم طوری که هرگز 
نمی  زندگی  آسای  برق  شتاب  متوجه 
شویم با بی خیال شدن نسبت به اموری 

که مهم نیستند می توانیم خودرا دوباره 
بهترین  و  برگردانیم  صحیح  مسیر  به 
است  طبعی  شوخ  کار  این  برای  روش 
یعنی خندیدن به خودمان و به موقعیتی 

که در آن هستیم نه به دیگران.
    گاهی در برخی از این امورغرق می 
شویم مثال نگران می شویم که همسایه 
در مورد ما چه فکری می کند دغدغه 
یا  نیستند  ما  راداریم که مال  چیزهای 
زندگی  ایم،  نداده  انجام  که  کارهایی 

زندگی کردن، لذت  برای  فرصتی است 
کارهای  انجام  و  خورشید  ازنور  بردن 
چند  مثال  خاطر  به  که  این  نه  بزرگ. 
کف  روی  ازدستمان  که  مرغ  تخم  تا 
راخرد  اعصابمان  افتاده  سوپرمارکت 
وموقعیتی  خودتان  به  خندیدن  کنیم. 
هایی که درآن هستید یک تاثیر مثبت 
مضاعف دارد اول اینکه تنش و فشار را 
تخلیه می کند و به برقراری تعادل کمک 
می کند، دوم این که منافع جسمانی و 

ترشح  باعث  خنده  دارد  واقعی  ذهنی 
اندورفین می شود این ماده احساس و 
نگرش بهتری به زندگی شما می دهد، 
منظورم این است که همیشه لطیفه یا 
چیستان بامزه مطرح کنیم یعنی درهر 
اتفاقی که در مسیر زندگی برایمان پیش 
می آید رگه هایی از طنز را ببینیم. این 
فوری  ی  تخلیه  برای  تکنیک  بهترین 
استرس واضطراب  وشک را از بین می 
امتحانش -با خودتان-، مجانی  برد، 

است.
 منبع: کتاب اصول زندگی بهتر وشادتر 
،ترجمه  زندگی  قاعده  تر یکصد  وموفق 

ابوذرکرمی.

تهیه و تنظیم: 
مرکز مشاوره آرامش فرماندهی 
انتظامی شرق استان تهران.

شوخ طبع باشید

سکوت ممکن است گاهي راهکار خوبي 
باشد اما بدون شک در بسياري از موارد 

آسيب زننده است.
زندگي  که  نيست  پوشيده  کس  هيچ  بر 
مشترک فراز و نشيب فراواني دارد. پس 
از تشکيل زندگي مشترک با بروز مشکالت 
مختلف، براي همسران به خوبي آشکار 
مي شود که زندگي هميشه به يک منوال 
نيست و پستي و بلندي دارد. براي رفع 
اين چالش ها بايد از مهارت هاي ارتباطي 
ناتوان  همسران  گاهي  بود.  برخوردار 
سکوت  خود  ارتباطي  مشکالت  حل  از 
در پيش مي گيرند و تالش مي کنند با 
مسکوت گذاشتن موضوع و حرف نزدن 
بگذارند.  پشت سر  را  آن، چالش  درباره 
سکوت ممکن است گاهي راهکار خوبي 
باشد اما بدون شک در بسياري از موارد 
آسيب زننده است. درباره معناي سکوت 
در زندگي مشترک با دکتر شهرام ناصري 
روان شناس و مشاور خانواده گفت وگويي 
انجام داده ايم که در ادامه مطلب مي آيد.

سکوت و طالق عاطفي
حاکم شدن سکوت در فضاي يک خانواده 
عاطفي  طالق  از  ناشي  موارد  بيشتر  در 
مطلب  اين  بيان  با  ناصري  دکتر  است. 

در  همواره  که  زوجي  دهد:  مي  ادامه 
مقابل هم سکوت پيشه مي کنند، در واقع 
عواطف شان را سرکوب کرده اند. سکوت 
در اين حالت نوعي از بي توجهي محسوب 
مي شود و در مقابل آزارهاي ديگر بدترين 
نوع محسوب مي شود. زيرا روح و روان 
انسان را مي خراشد و فرد را به نحوي بي 
سالح مي کند و وي نمي تواند از خودش 
آزار بسيار خطرناک  دفاع کند. اين نوع 
و فرساينده است و اغلب در طول زمان 
از سوي همسري  نتيجه مثبت  به علت 
ادامه  است  کرده  شروع  را  سکوت  که 
مي يابد.نکته اين جاست که حرف زدن 
براي زن و مرد 2 معناي متفاوت دارد. 
زنان براي برقراري ارتباط حرف مي زنند 
اما مردان  بيشتر زماني حرف مي زنند که 
مي خواهند مشکلي را حل کنند. اگر زن 
و مرد منظور همسرشان را از حرف زدن 
ارتباط  با وي  بود  قادر نخواهند  ندانند، 
سالمي برقرار کنند. بنابراين زوج هايي که 
مهارت برقراري ارتباط را نياموخته باشند 
در طول زمان ممکن است بر سر سکوت 
کردن با هم به توافق پنهان برسند. در 
سکوت  است  ممکن  مواردي  چنين 
طوالني به طالق عاطفي منجر شود يعني 

مرحله اي که زن و مرد از پيدا کردن راه 
حل براي مشکل خود ناتوان مي شوند و 
براي برقراري ارتباط با يکديگر تالشي نمي 
کنند، زير يک سقف زندگي مي کنند بدون 
اين که تعلق خاطري به هم داشته باشند 
يا از زندگي کنار هم لذت ببرند.پرواضح 
است زوجي که دچار طالق عاطفي ناشي 
از سکوت در زندگي مشترک شده است، 
براي مشکلش  راه حلي  بايد تالش کند 
پيدا کند. وقتي سکوت ناشي از نارضايتي، 
يا  و  به همسر  نداشتن عالقه  دلخوري، 
ديگر تعارضات باشد مراجعه به مشاور يا 
روان شناس ضروري است. چنين زوجي 
به مشاور داليل سکوت  بايد در مراجعه 
خود را ريشه يابي و سعي کنند مشکالت 
خود را با ارتقاي مهارت هاي ارتباطي و 
حل مسئله رفع کنند. يک بار ديگر تاکيد 
مي کنيم ادامه زندگي مشترک با سکوت 
مفرط،  خستگي  دلمردگي،  به  مطلق 
تربيت  زندگي،  از  نارضايتي  افسردگي، 
فرزندان اجتنابگر که از برقراري ارتباط با 
مي شود  منجر  روند،  مي  ديگران طفره 
و اين امر به طور کلي سالمت جسمي و 

روحي اعضا را تحت تاثير قرار مي دهد.

سکوت هميشه بد نيست
وي با اشاره به اين که نمي توان سکوت 
مي  تصريح  کرد،  تلقي  منفي  همواره  را 
کند: يک رفتار به خودي خود نمي تواند 
خوب يا بد باشد بلکه با توجه به موقعيت، 
شرايط و معاني متفاوتي که دارد بايد مورد 
سکوت  همين  گاهي  قرار گيرد.  ارزيابي 
آزاردهنده  بسيار  مشترک  زندگي  در  که 
و مخرب است، مي تواند بسيار مفيد و 
سازنده باشد. يکي از مواردي که سکوت 
به  سکوت  است،  هنر  منزله  به  کردن 
هنگام خشم است. سکوت در خشم يک 
مهارت است، زيرا به تعديل عواطف منجر 
مي شود. وقتي به هنگام خشم سکوت مي 
کنيم، در واقع اجازه مي دهيم عواطفي 
که برانگيخته شده است، سر جاي خود 
کند.  پيدا  بروز  بجا  و  درست  و  برگردد 
سکوت به هنگام خشم به مهارت و تمرين 
زيادي نياز دارد و درست مثل نواختن يک 
ساز، کار زمان بر و وقت گيري است.نکته 
اين جاست معموال آنچه ما را خشمگين 
مي کند، از تعداد انگشتان دست بيشتر 
در  ظلمي  کنيم  مي  تصور  يا  نيست. 
حقمان روا داشته شده است، يا احساس 
پنداريم  مي  يا  کنيم  مي  شدن  تحقير 

عواطفمان ناديده 
و...  شده  گرفته 
در تمام اين موارد 
اين کودک درون 

ماست که تحت تاثير حادثه يا آن اتفاق 
قرار مي گيرد و خشمگين مي شود. در 
هنگام خشم، يک بزرگسال ممکن است 
واکنش يک کودک خشمگين را از خود 
که  اوست  درون  زيرا کودک  دهد  نشان 
براي  بنابراين  دهد.  مي  بروز  را  خشم 
و  مهار  را  خود  خشم  بتوانيم  که  اين 
کنيم،  کنترل  را  آن  از  ناشي  رفتارهاي 
بهتر است محرک هايي را که باعث خشم 
و عصبانيت مي شود شناسايي و آن ها 
را طبقه بندي کنيم. هنگامي که عصباني 
هستيم، رفتار منطقي جاي خود را به بروز 
احساسات مي دهد زيرا عقل و احساس 
مثل االکلنگ عمل مي کنند. وقتي غلبه 
با احساس است، عقل به خوبي کار نمي 
کند و بالعکس. بنابراين دانستن اين نکته 
به  بهتر است  بسيار کمک کننده است. 
احساس  کنيم  سعي  عصبانيت،  هنگام 
کودک درون را تاييد کنيم و به او فرصت 
دهيم آرام بگيرد، سپس رفتار منطقي در 

پيش بگيريم.

كنترل  از  خارج  آتش  تاكنون  آيا 
كه  خانمانسوز  حريق  يك  ديده ايد؟ 
نابود  و  مي كشد  آتش  به  را  چيز  همه 
مي كند؟ در حالي كه آتش كنترل شده 
مي تواند ابزاري مفيد و حتي تجربه اي 
لذت بخش باشد. در بسياري از نواحي 
وجود  حريق  بروز  امکان  كه  طبيعي 
آتش هاي  از  استفاده  با  معمواًل  دارد، 
و  خشك  چوب هاي  كنترل شده، 
شروع  از  تا  مي سوزانند  را  شکسته 
پيشگيري  از كنترل  خارج  حريق هاي 

كنند.
همانند  مشترك،  زندگي  در  تعارض 
درخت  از  كه  است  خشکي  چوب هاي 
انباشته  بر روي هم  و  افتاده  زمين  بر 
مي شوند، هرچه اين چوب هاي خشك 
بيشتر بر روي هم انباشته شوند، امکان 
اينكه با يك جرقه كوچك، آتشي بزرگ 
و حريقي خانمانسوز رخ دهد بيشتر و 
بيشتر مي شود. اما اگر اين چوب هاي 
اجاق  در  و  شود  برده  خانه  به  خشك 
سنگي ميانه خانه به تدريج و با كنترل 
سوخته شود، به زندگي گرما مي بخشد 

و نور و صميمت را به ارمغان مي آورد. 
را  تعارض ها  ماست،  با  انتخاب  حال 
به  را  آنها  يا  شوند  انبوه  تا  كنيم  رها 

تدريج در ميانه خانه بسوزانيم؟!
مسايل تعارض زا در روابط همسران

همسران  همه  زندگي  در  و  هميشه 
ايجاد  باعث  كه  دارد  وجود  مسايلي 
ممکن  مي شود،  تعارض  و  اختالف 
است بسياري از افراد تصور كنند، تازه 
مشاجره  ندرت  به  دامادها  و  عروس 
نشان  مطالعات  ولي  مي كنند  دعوا  و 
با  مشاجراتي  نيز  آنها  كه  مي دهند 
توليدكننده  موضوعات  دارند.  يکديگر 
مالي،  مسايل  شامل  مي تواند  تعارض 
خانواده همسر، سبك گفتگو، كارهاي 
يك  در  باشد.  فردي  ساليق  و  خانه 
 %4۰ حدود  شد كه  مشخص  مطالعه 
شركت  كننده  داماد  و  عروس   5۳۰ از 
در مطالعه حداقل يك ”جنگ“ در هر 
يك  حداقل   %۷۰ حدود  و  دارند  هفته 
پاوكر،  و  )آروند  دارند  ماه  در  مشاجره 

.)۱۹۷۸
روزها  تا  دقيقه  چند  از  ”جنگ ها“ 

دو سوم  تقريبًا  و  مي انجامند  به طول 
دامادها  و  عروس  تازه  از   )%6۳(
جنگشان چند دقيقه و يك سوم ديگر 
طول  ساعت  چند  جنگشان   )%۳۳(
مي كشد، و تنها 4% عنوان كرده اند كه 
مي انجامد.  طول  به  روزها  جنگشان 
براي  مسأله  حل  سبك هاي  آنها  ميان 
قابل  طور  به  جدي“   ”تعارض هاي 
مالحظه اي متفاوت بودند. سه رويکرد 
آرام  ”بحث  از:  بودند  عبارت  اصلي 
راجع به مسايل“ )5۹%(، ”خاموشي و 
سکوت“)4۱%( و ”داد و فريادكردن“ 

.)%4۷(
اين  در  موجود  مطالعه  مثال  طور  به 
زمينه نشان مي دهد كه قبل از ازدواج، 
به  مربوط  مسايل  و  مردان  شغل 
ترتيب  به  همسر،  به  زمان  اختصاص 
تعارض  ايجادكننده  مسايل  مهم ترين 
به  خانه  بعد كارهاي  ماه   6 هستند، 
عنوان اولين منبع و اختصاص زمان و 
توجه و محبت دومين منبع و مسايل 
شناخته  تعارض  منبع  سومين  مالي 

شده است.

مسايل آشکار و مسايل پنهان
تعارض  باعث  مسايل  دسته  دو 
مسايل  يکي  كه  مي شود  همسران 
است.  پنهان  مسايل  ديگري  و  آشکار 
وسيله  به  كه  مسايلي  اوقات  اغلب 
حوادث ايجاد مي شوند، بسيار شفافند 
اكثر  به موضوعاتي هستند كه  راجع  و 
ما در هر روز با آنها مواجه مي شويم و 
مستقيمًا به همان موضوع برمي گردند 
مسايل  منزل،  كارهاي  پول،  مثل 
مسأله  همسر،  خويشاوندان  كودكان، 
مشروب و موادمخدر، مسايل مذهبي 
مسايل  اين  به  راجع  بحث  شغلي.  و 
و  برمي گردد  آنها  خود  به  مستقيمًا 
اما  نيست.  بين  در  ديگري  موضوع 
را  خودشان  همسران  اوقات  گاهي 
حوادثي  به  راجع  مشاجره  بطن  در 
وابسته  نمي رسد  نظر  به  مي بينند كه 
يا وقتي راجع  به مسأله ويژه اي باشد؛ 
مي كنند،  گفتگو  خاصي  مشکالت  به 
به هيچ جايي نمي رسند، گويي رابطه 
است  يخ  روي  بر  گرفتار  ماشين  يك 
پيش  ولي  مي چرخد  چرخ هايش  كه 

نمي رود.
پنهان  مسايل 
باعث  اغلب 
ي  بحث ها

ميان  در  تخريب گر  و  ناكام كننده 
همسران مي شود راجع به اين مسايل 
اين  نمي شود.  گفتگو  باز  صورت  به 
انتظارات،  آنها  بسيار مهم اند؛  مسايل 
را  نشده اي  ابراز  احساسات  و  نيازها 
آنها توجه  اگر به  بازنمايي مي كنند كه 
ازدواج  به  جدي  آسيب  باعث  نشود، 
را  خشمي  پنهان  مسايل  مي شود. 
مي تواند  خنثي  ظاهر  به  حوادث  كه 
مي دهد.  نشان  خوبي  به  بخوانند  فرا 
با  كار  در  پنهان  مسأله  نوع  چندين 
از:  عبارتند  كه  شده  مشخص  زوج ها 
مراقبت،  و  كنترل،اهميت  )و  قدرت 
پذيرش  و  تماميت  ،تعهد،  قدرشناسي 
خاص  مسايل  است  ممکن  شما 
 6 اين  اما  باشيد  داشته  را  خودتان 
مسأله تا حد زيادي رخدادهاي روابط 

زوجي را تحت الشعاع قرار مي دهد

شامل  عام  معنای  در  را  نشینان  حاشیه 
محدوده  در  که  دانند  می  کسانی  تمام 
ولی جذب  اقتصادی شهر ساکن هستند 
اقتصاد شهری نشده اند.جاذبه شهر نشینی 
و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش 
کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازار کار 
می کشاند.و اکثر آنها مهاجرین روستایی 
هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی 
راهی شهرها میشوند.مارشال کلینارد می 
عارضه  و  مساله  که  نشینی  گوید:حاشیه 
و  بزهکاری  است،منشا عمده  ای شهری 

جرم)آسیب اجتماعی(می باشد.
شرايط فيزيکي - کالبدي اين نقاط حاشیه 
ای عبارت است از تراکم باالي جمعيت، 
کمبود  زندگي،  مناسب  تسهيالت  فقدان 
خدمات اوليه زيربنايي، محيط زيست الوده 

و غيربهداشتي. همچنين در اين محل ها 
درصد بااليي از بيسوادي، بيکاري، جنايت 
و ناهنجاري هاي رواني مشاهده مي گردد.

نگاهی به آمار منتشر شده نشان می دهد 
در خاورمیانه کشور افغانستان با 62 درصد 
جمعیت حاشیه نشین بیشترین درصد این 
قشر را دارد و بعد از آن ترکیه با ۱2 درصد 
دارد. را  نشینی  حاشیه  میزان  کمترین 

درباره جایگاه ایران و با ۳۰ درصد جمعیت 
حاشیه نشین،ایران رتبه ۷۰ در دنیا،۱6 در 

آسیا و ۷ در خاورمیانه را دارد.
عوامل ایجاد حاشیه نشینی

میتوان عوامل پیدایش حاشیه نشینها را به 
چهار دسته تقسیم بندي نمود: 

خشکسالی(2. و  طبیعی)سیل  ۱.بالیای 
حوادث اجتماعی-سیاسی)درگیری های 

منطقه ای و راه افتادن مصیبت زدگان(۳.
و  شهری  فقر  اقتصادی)افزایش  ساختار 
مسکن( و  زمین  بازار  رسمی  ناکارآمدی 

و 4.نارسایی نظام برنامه ریزی و مدیریت 
شهری)همچون عدم تامین فضای اسکان 

برای کم درآمدها(
اثرات و پیامدهای حاشیه نشینی

وضعیت نامطلوب اسکان آنان، ساختمان 
های ناهمگون و بدون رعایت اصول فنی 
و شهر سازی را به شهرها تحمیل می کند.

حاشیه نشینی یک معضل اجتماعی است و 
آسیب های اجتماع نظیر رواج بزهکاری، 
اعتیاد، پخش مواد مخدر، دستفروشی و 
خدمات کاذب به همراه دارد عکس العمل 
های  ناآرامی  به  نسبت  ها  نشین  حاشیه 
سیاسی در مقایسه با ساکنان دیگر مناطق 

شهری سریع است.بهداشت نامناسب در 
مناطق حاشیه نشین موجب شیوع بیماری 
های مختلف در آنها شده و می توانند دیگر 

مناطق شهری را به چالش بکشند.
راهکارها

این که چه اقداماتی می توان در نظر گرفت 
از پدیده حاشیه نشینی به طور کلی و  تا 
طور  به  نشینان  حاشیه  نشینی  حاشیه 
به  توان  می  آید  بعمل  جلوگیری  خاص 
موارد ذیل اشاره کرد در شهرهای بزرگ 
حریم  کشور  ی  شهرها  کالن  بخصوص 
نقشه  تهیه  به  نسبت  و  مشخص  شهر 
جامع رشد شهر در جهات جغرافیایی اقدام 

گردد..
توزیع برابر امکانات، خدمات و فرصت ها 

برای روستاها، شهرهای کوچک و بزرگ

سازمان  تشویق 
دولتی  غیر  های 
و  حضور  برای 
امر  در  مشارکت 

ساماندهی و توانمندسازی اجتماعات
ایجاد صندوق های محلی برای خرده وام 
و پس انداز مسکن و اشتغال با مشارکت 
و سرمایه ی اولیه خود مردم، ضمن بهره 
گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی 
به نظر می رسد پدیده رو به رشد حاشیه 
نشینی نیاز به مدیریت نظام مند ، برنامه 
این  غیر  در  دارد  دقیق  نظارت  و  ریزی 
صورت آفات ، ناهنجاری و آسیب های این 
شهرها  حاشیه  کردن  آلوده  ضمن  پدیده 
،قلب کالن شهر ها و در نهایت جامعه را 

نیز هدف می گیرد.

سمیه نجفی آذر 
روانشناس

فریبا مرادزاده
 روانشناس 

دکتر شهره 
عرب شیرازی 

سکوت سازنده و غیرسازنده در زندگي مشترک

آتش زدن زندگی یا گرمای خانه

فراموش شدگان شهری
)نگاهی به مفهوم وچالش های حاشیه نشینی شهری(

چشم انداز روابط ایران 
و آمریکا تا سال 2024 

تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران بیانگر این 
مطلب است که سلطه خارجی به عنوان یکی 
کشور  سیاسی  توسعه  بازدارنده  عوامل  از 
کشورهای  مداخالت  گردد.  می  محسوب 
متحده  ایاالت  و  فرانسه  انگلستان،  روسیه، 
واقعی  اما  به عنوان عرصه های سیاه  امریکا 

تاریخ ایران در گذشته های نه چندان دور می باشد. روابط 
های  چالش  گذشته  دهه  چهار  حدود  در  آمریکا  و  ایران 
روزی  که  دو کشوری   . است  پشت سر گذاشته  را  بسیاری 
متحد استراتژیک لقب گرفته بودند و در ۳۷ سال سلطنت 
محمدرضا شاه هیچ جای دنیا به اندازه ایران برای آمریکایی ها 
دارای منافع سرشار و حیاتی سیاسی و اقتصادی نبود، امروز 

به دشمنان یکدیگر بدل شده اند . 
در خصوص روابط ایران با آمریکا سه فرض را می توان پیش 

بینی کرد :
فرض اّول با عنایت به برخی الزامات استراتژیک و منطقه ای 
دوستی دو کشور تا سال 2۰24 است که با عنایت به توافق 
هسته ای میان ایران و پنج قدرت جهانی موسوم به برجام 
ممکن است به تغییرات راهبردی در روابط ایران و آمریکا شود 
و به صورت بنیادین روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد 
که در عمل چنین اتفاقی با خروج یک طرفه آمریکا در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ صورت نپذیرفت . فرض دّوم در قالب 
بازی های بزرگ قدرت در عرصه بین المللی در چهارچوب 
رقابت قابل بررسی است و فرض سّوم با مبنا قرار دادن تعارض 
را  کشور  دو  دشمنی  تداوم  آمریکا  و  ایران  بین  ایدئولوژیک 

محتمل ترین سناریو می داند .
اگر چه مقابله با سلطه آمریکا در ایران یکی از شعارها و اهداف 
انقالب اسالمی بود و این روند با اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ 
آبان ۱۳5۸ یکی از فرازهای مهم و سرنوشت ساز خود را پشت 
سر گذاشت اما قطع روابط دو کشور اقدامی بود که از سوی 
دولت آمریکا به رهبری رئیس جمهوری وقت کارتر صورت 
پذیرفت چرا که دولت آمریکا در مذاکره برای آزادی اعضای 
دستگیر شده سفارت خود در تهران ناکام مانده و اقدام نظامی 
برای حل بحران را در دستور کار خود قرار داد. بنابراین در ۱۹ 
فروردین ۱۳5۹ قطع روابط سیاسی خود با جمهوری اسالمی 
ایران را رسما اعالم کرد . این اقدام به نوعی اعالم شکست 
دیپلماسی آمریکا در قبال انقالب اسالمی ایران بود و در عین 

حال سودی برای دولت آمریکا نداشت .
تقاضا های مکّرر آنها مبنی بر از سرگیری روابط یا دست کم 
مذاکرات دو کشور در تمام زمینه های مورد اختالف طی چهار 

دهه گذشته موید این ادعاست.
دولت های گذشته آمریکا تمام تالش خود را برای سرنگونی 
نظام جمهوری اسالمی ایران به کار بسته اند و دولت حال 
حاضر آمریکا نیز به افزایش تحریم ها در حوزه حقوق بشر ، 
تروریسم و فعالیت های اقتصادی ، موشکی و هسته ای ادامه 
خواهد داد اّما احتمال حمله نظامی در ابعاد گسترده با عنایت 
به هزینه های سرسام آور دو جنگ عراق و افغانستان و قدرت 

بازدارندگی ایران بسیار بعید به نظر می رسد .
از آنجا که رقابت در منطقه خاورمیانه دوچندان است و ایران 
حضور آمریکا در منطقه را یک چالش امنیتی تعریف می کند 
و نه زمینه ساز و بسترساز نظام امنیت منطقه ای ، لذا آمیزه 
ای از رقابت و دشمنی تا سال 2۰24 بین ایران و آمریکا قابل 
تصور است . ایران مخالف حضور و دخالت آمریکا در منطقه 
خاورمیانه است و این روند تداوم خواهد داشت . در حقیقت 
ایران، روسیه ، چین و برخی از بازیگران و گروه های منطقه 
ای و فرامنطقه ای از یک سو و آمریکا و هم پیمانانش از سوی 

دیگر در این رقابت نقشی فعال ایفا می کنند . 

دکتر محمد بیدگلی 
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل ایران

مواد الزم برای تهیه باقالی پلو
 با بوقلمون

باقالی سبز 2۰۰ گرم  ، برنج سفید ۳ پیمانه
شوید خشک ۳ الی ۴ قاشق غذاخوری

ران بوقلمون یک عدد ، پیاز ۳ عدد
سیر ۴ حبه ، کره ۵۰ گرم

هویج یک عدد کوچک
زعفران به میزان الزم

چوب دارچین یک عدد
پودر لیمو عمانی یک قاشق غذاخوری

هل 2 عدد
فلفل سیاه، زردچوبه، ادویه کاری، پودر دارچین و نمک به میزان الزم

طرز تهیه باقالی پلو با بوقلمون
پیازها را به صورت خاللی خرد کنید و با کره تفت دهید تا سبک شوند .

زمانی که پیازها سبک شدند، هویج خرد شده و سیر را به آن اضافه کنید و باز 
تفت دهید . ران بوقلمون را در همان تابه در کنار پیاز، هویج و سیر تفت دهید 

و برگردانید تا هر دو سمت آن کمی طالیی شود. 
بعد از اینکه هر دو طرف ران بوقلمون را تفت دادید، تمام ادویه ها به جز نمک را 
همراه یک لیوان آب جوش به آن اضافه کنید. در همین مرحله نیمی از زعفران 
دم کرده را هم روی بوقلمون بریزید و اجازه دهید به مدت ۳ تا ۴ ساعت با 

حرارت مالیم بپزد.
۳ پیمانه برنجی را که قبال خیس کرده بودید بجوشانید. باقالی ها را نیم پز کنید. 
همان طور که برنج در حال جوشیدن است، باقالی های نیم پز را با آن مخلوط و 

سپس آبکش کنید. بسیار مهم است که برنج شما از قبل خیس خورده باشد.
برای دم کردن باقالی پلو اول ته دیگ مورد عالقه خودتان را کف قابلمه قرار 
دهید؛ سپس برنج و باقالی آبکش شده، شوید خشک و در صورت تمایل کمی 
دارچین را به صورت الیه الیه در قابلمه بریزید.آخر سر هم می توانید کمی از 

زعفران دم شده را روی برنج بریزید. در قابلمه را بگذارید تا برنج دم بکشد.
نیمه های پخت بوقلمون، نمک را به آن اضافه کنید. در آخر پخت وقتی که 
بوقلمون کامال جا افتاده بود، مابقی زعفران دم کرده را به آن بیفزایید. غذای 

شما حاضر است
گردآورنده : هانيه تاجيك 

نگاه ویژه

آشپزی
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نخستین دانشسرای ورامین
سرلشکر حسین خزاعی و فرزندش سرتیپ 
ارتش  رتبه  عالی  نظامیان  از  خزاعی  جعفر 
در زمان پهلوی اول و دوم و از سال ۱۳۱۱ 
خالصه  روستای  از  بخشی  مالک   ۱۳۳۳ تا 
بودند. ورامین  غربی  در جنوب  باغخواص 

 ۱۳2۰ سال  در  خزاعی  حسین  سرلشکر 
او،  مانده  برجای  میراث  تقسیم  از  پس  و  یافت  وفات 
عنوان  به  ورامین  باغخواص  روستای  امالک  از  بخشی 
خزاعی  جعفر  سرتیپ  ارشدش  فرزند  به  االرث  سهم 

رسید.
گری،  نظامی  کارنامه  از  نظر  صرف  پدرش  همچون  وی 
دست خیر داشتند و آثار نیکی از خودشان در این روستا 

یادگار گذاشتند. به 
جعفر  سرتیپ  خداپسندانه  اقدامات  مهمترین  از  یکی 
قراردادن  دراختیار  و  زمین  اهداء  روستا،  این  در  خزاعی 
اولین  تاسیس  و  وقت  فرهنگ  وزارت  به  آموزشی  فضای 

بود. ورامین  در  پسرانه  دانشسرای 
روند   ،  ۱۳۱۳ سال  در  تهران  دانشگاه  تاسیس  از  پس 
درمقطع  تدریس  )برای  مقدماتی  دانشسراهای  تاسیس 
دوره  در  تدریس  )برای  عالی  دانشسراهای  و  ابتدایی( 

آغاز شد. ایران  در  دبیرستان( 
از آن تاریخ تاکنون، ورامین بزرگ  از جمله مناطقی بود 
تربیت  دانشسرای  واحد  دو  یا  یک  ها  دوره  بیشتر  در  که 

است. داشته  دخترانه  و  پسرانه  دو جنسیت  در  را  معلم 
تاریخ  آئینه  در  ورامین  کتاب  در  وزیری  سعید  استاد 
در  دانشسرا  تاسیس  تاریخچه  زمینه  در  معاصر 
آموزگاری  کمک  دانشسرای  نویسد،  می  بزرگ  ورامین 
بزرگ  روستای  حومه  در   ۱۳2۶  -2۷ سال  در  ابتدا 
دانشسرا  این  که  کرد  بکار  شروع  مامازند)پاکدشت( 
فن  با  آشنایی  برای  ابتدایی  رشته  التحصیالن  فارغ  از 

پذیرفت. می  آموز  دانش  تعدادی  ساله  هر  آموزگاری، 
قلعه  روستای  به  مامازند  روستای  از  دانشسرا  این  بعدها 
منتقل  باغخواص  روستای  به  بعدتر  و  )کویر(  امالک  نو 

شد.
در  پرورش  و  آموزش  کتاب  در  امینی  محمد  استاد 
این واحد  باغخواص  نیز معتقد است در روستای  ورامین 
خزاعی  روستایی  آموزشگاه  نام  با   ۱۳۳۱ تا سال  آموزشی 
خزاعی  کشاورزی  دبیرستان  عنوان  با   ۱۳۳2 سال  از  و 
نظری،  دروس  بر  عالوه  آموزان  دانش  برای  و  بود  فعال 

تدریس می شد. نیز  دامپروری  و  دروس کشاورزی 
آموزگاری  کمک  دانشسرای  به  دانشسرا  این  بعدها 
اختصاص داده شد و سال ها مدرسه شبانه روزی تربیت 

بود . معلم 
باغخواص  تربیت معلم  دانشسرای  و  روزی  مدرسه شبانه 
ترین  قدیمی  و  اولین  عنوان  به  و  پسرانه  همیشه 
امرآباد  دانشسرای  زمانیکه  و  بود  ورامین  در  دانشسرا 

گردید. تعطیل  شد،  تاسیس  ورامین  شهر 
بود  آموزانی  دانش  مخصوص  دانشسراها  این  به  ورود 
را  دبیرستان  اول  دوره  یا  ابتدایی  ششم  گواهینامه  که 
به  آموزش  طی  و  اداری  گزینش  انجام  با  و  نموده  اخذ 
مدت یک یا دوسال در دانشسرا، به عنوان آموزگار راهی 

شدند. می  روستایی  مناطق  مدارس 
معتقدند  باغخواص  روستای  سفیدان  ریش  از  برخی 
فرهنگی  و  آموزشی  امور  به  خزاعی  جعفر  سرتیپ  که 
سرزده  مواقع  برخی  حتی  و  نمود  می  توجه  روستا  این 
و  یافت  می  حضور  مدرسه  این  درس  های  کالس  در 
زدن  محک  ضمن  آموزان،  دانش  از  درسی  پرسش  با 
برای  آموزان،  دانش  یادگیری  نحوه  و  معلمان  تدریس 
دادند  می  صحیح  جواب  که  آموزانی  دانش  به  تشویق 

داد. جایزه می 
تا  هایشان،  زمین  تملک  دلیل  به  ها  خزاعی  خانواده 
و  داشتند  فعال  حضوری  روستا  این  در   ۱۳۳۳ سال 
به  جالبی  نویسی  حاشیه  با  مشهوری  یادگاری  عکس 
 ۱۳۳۳ سال  نگارش  تاریخ  با  خزاعی  جعفر  سرتیپ  خط 
با  ایشان  مراسم خداحافظی  آن  موضوع  که  است  موجود 
می  خزاعی  مدرسه  یا  و  دانشسرا  همان  در  روستا  اهالی 
در  را  روزی  چنین  هرگز  است؛من  شرح  بدین  باشد که 
با محبت  زندگانی خود فراموش نخواهم کرد. قیافه های 
موقع  در  شما  اشکبار  چشمان  با  متاثر  حال  عین  در  و 
که  کرد  ایجاد  من  وجود  در  انقالبی  چنان  خداحافظی 
درگاه  از  را  توفیق همگی  بود.  بفکرتان خواهم  عمر  تمام 

خزاعی    جعفر  دارم.  مسئلت  باریتعالی 
محمدرضاتاجیک
نویسنده و ورامین شناس
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه : 

امسال ۳۷ هزار شغل در کرمانشاه ایجاد 
شده است 

کرمانشاه – آبرومند : حسن عزیزی ، با بیان اینکه برای امسال ایجاد بیش از ۵۳ هزار 
شغل در استان کرمانشاه هدف گذاری شده، اظهار کرد: از این میزان تاکنون بیش از 

۳۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی افزود: نزدیک به ۷۰ درصد هدف گذاری که برای اشتغالزایی داشتیم محقق شده است.

حسن عزیزی یادآور شد: البته هدف گذاری اشتغالزایی و شغل هایی که ایجاد شده بر مبنای اشتغال ناخالص است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیشترین شغل ایجاد شده در این مدت را مربوط به شهرستان 

کرمانشاه و به میزان یازده هزار و ۷۰۰ مورد دانست.
به گفته این مسئول، بیشترین شغل ایجاد شده از سوی دستگاه های استان نیز به ترتیب مربوط به جهاد کشاورزی 
با بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ مورد، سازمان صمت با بیش از ۶ هزار و 2۰۰ مورد و بنیاد مسکن با بیش از ۴ هزار  و 

۱۰۰ مورد بوده است.
حسن عزیزی تاکید کرد: بیشترین میزان تحقق اشتغالزایی را در شهرستان سرپل ذهاب به میزان ۱۰۳ درصد و 

کمترین میزان را در قصرشیرین به میزان ۶۰ درصد داشتیم.

محمد نوذری استاندار ایالم : 

تنها راه عبور از کرونا توسعه واکسیناسیون است
در  پیگیری  تیم  تشکیل  بر  تاکید  با  کرونا  استانی  ستاد  نشست  در  نوذری  محمد 
شهرستان ها و استفاده از ظرفیت ثمن  ها، بزرگان، معتمدین، رسانه ها و صدا و سیما 
در توسعه واکسیناسیون اظهار داشت: فرمانداران و مدیران شبکه های بهداشتی که 

ظرف ۱۵ روز آینده بیشترین آمار واکسیناسیون را داشته باشند تشویق می شوند.
وی با بیان اینکه فرمانداران و مدیران کل، مسئوالن امور اداری خود را موظف به پیگیری  کارت واکسیناسیون نمایند، 
ابراز داشت: واکسیناسیون کارمندان و اصناف بخاطر ارتباط با جامعه یک الزام است، کارمندان تا آخر آبان فرصت 
دارند الاقل دوز اول واکسن را تزریق نمایند، کسانی که همکاری نمی کنند کلیه خدمات رفاهی و اضافه کار آنان از 

ابتدای آبان قطع شود.
استاندار ایالم از رئیس قرار گاه کرونا و اصناف استان خواست، فعالیت اصناف و بازاریان را ملزم به داشتن کارت 

واکسیناسیون نمایند و صنوف ومغازه دارانی که کارت واکسیناسیون نداشته باشند پلمپ شوند.
  وی با تاکید بر اینکه دورکاری ادارات از 2۷ مهر لغو می گردد  گفت  : 

  کلیه کارمندان در مناطق نارنجی ، زرد و آبی ملزم به حضور در محل کار هستند و مدیران کل ملزم هستند از ورود 
کارمندانی که کارت واکسن ندارند به اداره ممانعت بعمل آورده و عدم حضور آنان غیبت غیر موجه تلقی گردد.

تزریق ژل

تزریق ژل که به فیلر معروف است مواد تولید شده از جنس هیالورونیک 
اسید میباشد که برای افزایش حجم و پرکردن چین و چروکهای عمیق 
نواحی صورت ،گردن ،دست و یا حتی فرم دهی بعضی از نواحی بدن 

استفاده میشود
هر چند همه فیلرها به فرم ژل نیستند ولی اکثر مردم این دسته مواد 

را به عنوان ژل میشناسند
ژلها برای پرکردن چین و چروکهای عمیق صورت مانند خط اخم و 
پیشانی،خط لبخند ،خطوط کنار لب،گودی زیر چشم و...استفاده 
تر  را بصورت برجسته  با ژلها میتوان بعضی نواحی  میشوند ضمنا 
و زیباتر تغییر شکل دهیم مثل انحنای بینی،شکل دهی چانه،زاویه 

فک،برجسته کردن گونه ها و زیباسازی لب ها.
از محاسن ژل میتوان اثر سریع و فوری ان بدون نیاز به جراحی و اتاق 
عمل اشاره کرد اگرچه از معایب ژل میتوان موقتی بودن ان و ایجاد 

تورم و کبودی را در نظر گرفت
نکته مهم این است که در هنگام استفاده از ژل حتما باید از برندهای 
معروف و مورد تایید وزارت بهداشت و توسط پزشکان متبحر استفاده 
نمود چرا که در صورت استفاده از ژل نامرغوب یا توسط افراد غیر 
پزشک ومتبحر عوارضی همچون عفونتهای وسیع و از بین رفتن بافت 
ناحیه تزریق بدنبال تزریق داخل عروق )نکروز بافتی( ایجاد خواهد شد 

که گاها غیر قابل برگشت میباشد.

دانستنی های پزشکی
دکرت سید هادی قریشی

اقای غالمرضا فرجیان - نویسنده و پیشکسوت خبرنگاران 
در ورامین بزرگ بعنوان نماینده اصحاب رسانه ، دومین 

سخنران ویژه فرمودند : 
آقای میرزاکریمی. بعد از انقالب یک بسیجی تمام عیار تو ستاد 
فوریت های جنگ بودند. کانکس و سنگرهای قابل جابجایی 
داشتند صنعت  که  و صنفی  پشتوانه شغل  به  و  می ساختند 
کار بودند. بعد شرکت صنعتی رامین را تاسیس کردند. دهه 
هفتاد مردم شاهد یک میرزاکریمی دیگری بودند. در صنعت 
ساختمانی وارد شدند. و در ورزش هم ادامه دادند و باشگاه 
فوتبال تاسیس کردند و یک تیمی داشتند به نام تیم صنعت 
رامین. تیم فوتبال بود. همیشه هم اول می شد. دهه هشتاد 
آقای میرزاکریمی چون همیشه در زمان کار یک ذهن خالقی 
سرپرستی های  قالب  در  شدند.  رسانه  عرصه  وارد  داشتند، 
متفاوت که برندشان  در قالب سرپرستی روزنامه ابتکار بود. و 
زمان آقای قرایی سالروز انتشار برای روزنامه ابتکار گرفتند. در 
فرهنگسرای رازی. تریبون آزاد گذاشتند و مهمانان مختلفی 
رئیسه  هیئت  بعدها  مهمانان  آن  از  یکی  کردند که  دعوت 
مجلس شد. مهمانان بزرگی را می آوردند. مدیرکل می آوردند. 
آن مدیرکل هم االن نماینده است هم مجلس قبل هم مجلس 
تنها  همیشه  و  است  میرزاکریمی  آقای  شخص  این  جدید. 
چیزی که در زندگیش برایش مهم بود آبرویش بود. هیچ وقت 
پولش و سمت و جایگاهش برایش مهم نبود. و در منطقه به 
عنوان یک آدم آبرومند می شناختند ایشان را. این نشریه را هم 
به اسم آبرومند بنیانگذاری کردند. من یادم است یکبار یک 
چیزی نوشتم برای اولین شماره. در بحث نشریات شهرستان 
ورامین استان تهران کشور یک اتفاقی که افتاده و در جهان 
فضا و رسانه های مجازی االن خیلی گل کرده است. آخرین 
آماری که ایسنا منتشر کرد به این نحو است که ۴۶درصد از 
مردم اخبارشان را از صداوسیما می گیرند و ۴۸ درصد مردم از 
فضای مجازی اخبار را می گیرند. چهار پنج درصد از ماهواره 
می گیرند. دو دهم درصد از نشریات مکتوب می گیرند. چند 
درصدی هم از خبرگزاری ها می گیرند که باالخره خبرگزاری ها 
اخبارشان تاثیر بیشتری در فضای مجازی می گذارد. که آنها 
هم به نوعی داخل فضای مجازی آمده اند. عمال شما با یک 
خبرگزاری های  و  فیزیکی  نشریات  عرصه  در  کامل  نابودی 
در  بویژه  جهان.  در  می کنند  کاغذ کار  قالب  در  که  رسمی 
پایین  خیلی  تیراژها  هیچ.  یعنی  درصد  دهم  دو  که  ایران. 
آمده. نشریاتی مثل ایران و همشهری و این ها با بحران های 
جدی روبرو هستند. همه اینها هم اکثرا آمده اند برخط بشوند 
و کار سریع هم انجام دهند و زیاد هم موفق نبوده اند. پس 
این کاری که  بازیابی شود.  اندک چگونه می شود  این سهم 
از من  قرایی  اقای  است.  کار خوبی  آقای میرزاکریمی کرده 
پرسیدند دوستان خبرگزاری دارند گفتم نه. جز دو سه نفر. 
اکثرا در حوزه های دانشگاهی یا کاری خودشان یا حوزه هایی 
که تخصص نویسنده مقاله نویسند. چه در حوزه ورامین و 
چه کشور یک آفتی به اینها بروز کرده. جامعه رسانه ای ما در 
گذشته خیلی حرفه ای تر بود. االن خبرنگارزده شده. یعنی االن 
اگر ما اسم یک رسانه را می آوریم یک خط مساوی جلویش 
می گذاریم می گوییم این یعنی رسانه یعنی خبرنگار. خبرنگار 
جزیی از ارکان رسانه است. بدین نحو که ارکان رسانه شامل 
صاحب امتیاز مدیرمسئول سردبیر دبیر سرویس و خبرنگار یا 
گزارش نویس یا خبرنویس یا مقاله نویس. در گذشته پاورقی 
نویس هم داشتیم. که یک سبک جالبی برای خودش بود. 

رسانه های  اوج  هفتاد که  دهه  اواخر  در  می نوشت.  پاورقی 
دست  در  قدرتی  یک  می خواست  هرکسی  یعنی  بود  مکتوب 
بگیرد از سال ۷۶ تا ۸2 یعنی زور رسانه های مکتوب در کشور 
رقیب نداشت. بعد هم اتفاقاتی افتاد. ماهواره آمد و خیلی تاثیر 
گذاشت. بعد هم فضای مجازی بشدت تاثیر دارد. یعنی شما 
فضای مجازی را نگاه می کنی می گوید کابل سقوط کرد. مثال 
امروز صدراعظم اتریش استعفا داد. بایدن رای آورد. همین 
است. یعنی شما چهار پنج خط حق دارید بنویسید و مردم هم 
تیترش را می خوانند. یعنی آن فست فود را درست کردند و آن 
را می خوانند. رسانه های مکتوب اگر می خواهند برگردند تنها 
راهشان این است که تخصصی بنویسند. به عمق ماجرا سفر 
کنند. و مردم هم می خوانند. هر آن چیزی که شما کاالیی را 
تولید بکنید که مخاطب داشته باشد و مخاطب بخواهد آن را 
بخرد شده در بازار سیاه هم باشد می  رود آن را می خرد. االن 
دوستان  می خواهم  شده.  زیاد  مجازی  فضای  قدرت  اینقدر 
سرچ کنند ببینند به نام مواد مخدر دیجیتال. این هم در بازار 
آمده. یعنی که می روند در یک اتاق تاریک. یک سری چیزها را 
نگاه می کنند یا گوش می دهند و این موادمخدر دیجیتال شاید 
بگیرد.  فضای مجازی  از  فراگیری  آینده خیلی  تا چند سال 
این طرح صیانت  دارد.  تخریب  قابلیت  خب فضای مجازی 
مکتوب  رسانه های  احتماال  بکشند  را  پریز  بیاید کال  که  هم 
بتوانند دوباره جان بگیرند. من از ۱۷ سالگی خبرنگار بودم. 
خبرنگاری  تنها  شاید  و  می نوشتم.  مطلب  و  نقد  و  گزارش 
دارند  لطف  دوستان  ولی همه  ندارد  کانال خبری  که  باشم 
کپی  یا  می کنند  منتشر  یا  می خواهند  یا  می نویسم  مطلبی 
می کنند و استفاده می کنند. پیشنهادم به دوستان اینست که 
وارد عرصه روزنامه و خبر نشوید جز یک مغز خراب و معده و 
دندان خراب هیچی عایدتان نمی شود. اگر اوضاعتان خرابتر 
باشد اوین یا خورین قسمتتان می شود. خبرنگاری هم مثل 
شهرداری تهران است. یا مثل آقای کرباسچی می روی اوین 
یا مثل آقای احمدی نژاد می شوی رییس جمهور. یعنی حد 
وسطی ندارد. آقای میرزاکریمی زحمت کشیده این طیف را 
جمع کرده. از گذشته هم خیلی به جوان ها اهمیت می داد و 
جوان ها را در سنین مختلف خیلی حمایت می کرد. و خیلی 
برای جوان ها ارزش قایل بود. من به همه دوستانی که مطلب 
می نویسند برای آبرومند. برای همه دوستانی که اینجا هستند 
و  تخصصیه  بشدت  مطالبشان  بکنم  نقد  یک  را  مطالبشان 
چون توسط آدم های متخصص هم نوشته می شود مخاطب 
پسند نیست. یک هنر کسی که مطلب می نویسد اینست که 
جوری بنویسد مثل حضرت امام. اگر حضرت امام می فرمودند 
که آمریکا طبق قوانین بین المللی نمی تواند با ما کاری بکند 
هیچ کس نمی توانست متوجه شود. امام فرمودند که امریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند. و همه هم فهمیدیم. یعنی طوری 
باید بنویسید که آن روستایی هم بخواند آن استاد دانشگاه 
هم بخواند. نه به آن بربخورد نه به این بربخورد. و کسی که 
دارد مطلب تخصصی می نویسد معموال اگر از واژگان تخصصی 
مجبور است استفاده شود در کنارش یک توضیح هم بنویسد 
و عامه پسند بنویسد. شاید ما بگوییم نه ما برای قشر خاصی 
فیلمسازان  برای  فقط  است  فیلمساز  یکی  مثال  می نویسیم. 
باید  فیلمساز می خواند لذت هم می برد  آن  می نویسیم. چرا 
طوری بنویسیم کسی هم که فیلم دوست است و فقط فیلم 

می بیند و مخاطبش هست آن هم بخواند. 

آقای طاهر  آبرومند   امتیاز نشریه  مدیرمسئول و صاحب 
میرزا کریمی 

همه  به  ارادت  و  سالم  ذکر  با  مراسم  پایان  در  ایشان 
نویسندگان و مهمانان حاضر در این مراسم خوش آمد گفتند 
و اظهار نمودند این مراسم را به این خاطر برگزار کردیم که 
اوال از نظرات نویسندگان محترم ماهنامه آبرومند در پیشبرد 
اهداف نشریه استفاده کنیم و از طرفی با تجلیل از زحمات 

شما اندک تقدیر و تشکری شده باشد. 
جذب  برای  بودیم  که  ابتکار  روزنامه  در  دیگر  طرف  از 
مخاطبانمان به تقلید از روزنامه سراسری سه ستون تحت 
را بصورت  پچ  پچ  و  پنهان  تیتر های  و  عنوان مش ماشاال 
طنز ایجاد کرده بودیم  آقای قرایی روی قضیه   پچ پچ خیلی 
حساس بودند و هر بار بعد از چاپ به این گزینه توجه ویژه 

ای داشتند و از عنوان پچ پچ خوششان می آمد در آن ستون 
پچ پچ مسئولینی که  قرار بود تغییر کنند از قبل با توجه به 
ایشان دارد می رود.  آن پچ پچ می نوشتیم  شنیده ها ما در 
تغییر  با  کم  بعدکم   ، می شود  مسئول  دارد  فرد  فالن  یا 
دولت  آستانه تحمل مدیران پایین آمد. یعنی هر روز به این 
چیزها گیر می دادند که طنز چرا می نویسی و از این حرف ها. 
درنهایت آن سه گزینه را کنار گذاشتیم. حاال آقای قرایی ما 
همینجا می خواهیم یک طنز برای خودمان بگوییم.) عکس 

یادگاری مان را گرفتیم 
خصوص  در  گذشته  خیلی  وقت  چون  و   ) حافظ.  خدا  و 
صحبت های نویسندگان محترم و شوخی های جناب آقای 
قرایی و گفته های جناب آقای فرجیان  نمی توانیم اظهار نظر 

نماییم  بهتر است خداحافظی کنم .

دکتر جالل  امینی-  نویسنده ، پزشک و هنرمند اظهار 
نمودند : 

ان شاالله که این جمع را آبرومند و آبرومندتر بگردانید. عرض 
سالم و ادب دارم به پیشگاه شما عزیزان. اگر صحبت از هنر 
است اجازه دهید کسب اجازه کنم از استاد باقر الله عزیز و به 
کسوت دانشگاهیم از استاد بیدگلی عزیز اجازه بگیرم و بقیه 
دوستانی که تشریف دارند. جایی که صحبت از رسانه می شود 
و نشریه قطعا یک پیامی و یک فرستنده ای آن وسط وجود 
دارد و یک گیرنده ای و آن بستری که قرار است ما پیاممان 
را به آن مخاطب و جامعه هدف خودمان برسانیم. طبعا اول 
رسالتی که یک نشریه به عهده دارد این است که حامی مردم 
باشد و برای مردم باشد و حرف دل مردم را بزند که الحمدالله 
من فکر می کنم نشریه آبرومند به عنوان یک نشریه مردمی. 
این نشریه دست به دست هم دادیم و  و کسانی هم که در 
افتخار همکاری داریم از همه گروه ها هستند از همه تفکرات 
و اقشار هستند و این بسیار زیباست. من فکر می کنم نکته 
مهمی که هر نشریه ای امروز باید مدنظر قرار دهد مخاطب 
قرار دادن جوان هاست. و بتواند آنها را جذب کند که بهترین 
و روان ترین وسیله ای که االن وجود دارد شاید همان بحث 
فضای مجازی است که دوستان بیان کردند. نسل ما دهه 

پنجاهی ها که وقتی صحبت از روزنامه می شود یاد کنکورهای 
خودمان و آن روزنامه های پهن شده جلوی دکه های روزنامه 
لو  رتبه مان  نشدیم  قبول شدیم  اینکه  از  مراقبت  و  فروشی 
برود نرود و آن داستان های قدیم. اما امروز واقعا آن سکرتی  
و فضای مجازی و آن رازداری که در فضای مجازی وجود 
من  حاال  باز گذاشته.  چیز  همه  به  پنهان  دسترسی  دارد 
به  تراپی و درمان هست  حوزه تخصصی ام سیاسی نیست. 
عنوان یک روانشناس تو این شهر در خدمت دوستان هستم 
توصیه ام این هست که فضای علمی که در این نشریه دارد 
که  جادارد  بوده  خوب  بسیار  امروز  به  تا  می کند  فعالیت 
متعالی تر و بهتر باشد و قویتر به سمت تخصص های بیشتر و 
نگاه تخصصی به این زمینه بیشتر باشد تا بتواند کمکی بکند 
هم به خود ما که در این زمینه داریم فعالیت می کنیم و هم به 
کسانی که مخاطب این نشریه هستند. همچنان مهمترین و 
اصلی ترین مخاطب هر نشریه ای جدای از آن جامعه هدفی که 
عامه و همه را در نظر می گیرد جوانان هستند و شکر خدا فکر 
می کنم که آبرومند توانسته آبرومندانه در این مسیر جوانان 
را جذب بکند. ان شاالله که بتواند در فضای مجازی هم با 
استانداردهای قابل مالحظه بروز بتواند ارتباط موثرتری با 

این قشر موثر داشته باشد.

نشست هم اندیشی و تجلیل از نویسندگان ماهنامه آبرومند

ادامه صفحه8
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طرح جهادی پاکسازی محله به 
محله قرچک یکبار دیگر کلید خورد

قرچک – آبرومند : شهردار قرچک از اجرای مجدد طرح جهادی پاکسازی 
محله به محله در سطح شهر با توجه به کم شدن ویروس منحوس کرونا 

در روزهای جمعه خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری قرچک، محسن خرمی شریف در این 
خصوص اظهار کرد : طرح های جهادی پاکسازی محله به محله روزهای 
جمعه در مناطق ۳ گانه شهری قرچک توسط نیروهای خدوم خدمات 
شهری شهرداری به منظور رفع مشکالت مهم شهر از جمله نظافت و 
گندزدایی معابر، ترمیم جداول، رنگ آمیزی و جمع آوری زباله و نخاله 

آغاز شده است.
وی افزود: خدا را شاکریم با تمام مشکالت در ۴سال گذشته و کم و کاستی 
ها تک به تک برنامه هایی که به مردم عزیز قرچک وعده داده بودیم، به 

نوبت اجرا شد و یا در حال اجرا است.
این مدیر شهری تاکید کرد: هرچقدر بتوانیم در خدمات رسانی به مردم 
بهتر عمل کرده و رضایت آن ها را فراهم کنیم، در مسئولیت خود موفق 
تر بودیم، چرا که رضایت مردم یکی از مهم ترین عوامل موفقیت مسئولین 

است.

تئاتر قرچک پختگی الزم را برای 
برگزاری رویداد های بزرگ 

کشوری دارد 

قرچک – آبرومند : به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کل  اداره  سینمایی  هنری  معاونت  مرادی  میثم  قرچک؛  شهرستان 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با حضور در آیین اختتامیه سومین 
جشنواره استانی تئاتر خیابانی حماسه نامداران و در حاشیه این مراسم 
در دیدار با مجموعه همکاران و جمعی از هنرمندان شهرستان  قرچک 
بیان داشت:قدمت نمایش در شهرستان قرچک و وجود نیروهای با انگیزه 
در سطح انجمن و همچنین تالش های مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان  به صورت یک ترکیب یکدست قرچک را به یکی از قطب 
های نمایش استان تهران تبدیل کرده است که پختگی الزم را به جهت 

برپایی رویداد های هنری بزرگ کشوری را برای خود فراهم کرده است.
مرادی بیان داشت: برگزاری این جشنواره به صورت متوالی در شهرستان 
قرچک نمی تواند اتفاقی باشد، چرا که بر پایی هر جشنواره ایی مستلزم 
وجود عناصری از مطالبه هنرمندان گرفته تا مدیریت جزیی ترین بخش 
های جشنواره است، و  حقیقتا« این کار بسیار بزرگی است و از این بابت 
از مجموعه همکارانم در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قرچک و 

همه دوستداران هنر نمایش تشکر می کنم.
در  سعی  مختلف  های  ایجاد کارگروه  با  استان  مرکز  در  ما  افزود:  وی 
شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه مان هستیم و قطعا در حمایت از 
هنر فاخر نمایش برنامه های متعددی را دنبال میکنیم و یک مورد از آنها 
برپایی چنین جشنواره هایی است که می تواند در ادامه به شناسایی و 

تربیت استعداد های موجود و بالقوه ما کمک شایانی بکند.
معاونت هنری سینمایی در ادامه سخنانش ضمن تشریح بخشی از برنامه 
های این معاونت خاطر نشان کرد: استان تهران متاسفانه در سالهای 
گذشته به خاطر در سایه بودن خیلی از جشنواره های کشوری در تهران 
از ظرفیت های بومی و استانی خود غافل بوده و  از اولین اهداف و اولویت 
های ما در معاونت تقویت حوزه نمایش استان و توجه به عناصر موجود 
استانی بوده است که امیدواریم طی چند سال آینده به نقطه مطلوب در 

پرورش نیروی تازه نفس در بدنه نمایش استان برسیم.
گفتنی است شهرستان قرچک برای سومین سال متوالی به عنوان میزبان 
سومین دوره جشنواره تئاتر استانی حماسه نامداران میزبان ۱2 گروه 

نمایشی از تاریخ ۱ مهر ماه لغایت ۸ مهر ماه بود.
و کانون  تهران  استان  بسیج هنرمندان  کانون  به همت  این جشنواره 
بسیج هنرمندان شهرستان قرچک به دبیری امیر علی بدلی و با همکاری 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  هنری  معاونت 
تهران، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قرچک،سپاه ۱5 خرداد 
اداره  قرچک،  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  قرچک،  قرچک،شهرداری 
تبلیغات اسالمی شهرستان قرچک  و مجموعه خیریه درمانی دارالشفای 

حضرت مهدی)عج(برگزار می گردد.

اوج پرواز ساخته می شود 
حفظ وزنده نگه داشتن شهدا کمتر از شهادت نیست . یک خبر خوب 
برای مردم پیشوا بخصوص عاشقان ایثار وشهادت . به همت هنرمندان 
عرصه سینما وتلویزیون ونماینده محترم شهرستانهای قرچک .ورامین 
پرواز  زندگی شهید  .پروژه عظیم  )ملی(اوج  وپیشوا  دکتر نوشابادی 
واالمقام سرلشکر اردستانی به تصویر کشیده خواهد شد .به تهیه کنندگی 
مجتبی شاهسوند . نویسندگی وکارگردانی علیرضا اسحاقی ومدیریت تولید 

حمید عجمی مراحل پیش تولید خود را آغاز نموده است 

حسین قرایی مدیرکل 
روابط عمومی رسانه ملی شد

 پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در 
به سمت  را  قرایی  حکمی حسین 
»مدیرکل روابط عمومی« سازمان 

صداوسیما منصوب کرد.
قرایی پیش از این معاون فرهنگی 
- دانشجویی دانشگاه صدا و سیما 
تبلیغات  سازمان  رئیس  مشاور  و 
مدیریت  او همچنین  اسالمی بود. 
ریاست  صداوسیما،  هنرستان 
روابط عمومی سازمان هنری رسانه 
ای اوج و تدریس در دانشگاه را در 

کارنامه خود دارد.
پیش از این محمدحسین رنجبران 

عهده دار این مسئولیت بود.

اخبار

تاکید فرماندار پاکدشت بر توسعه 
فرصت های شغلی در مناطق روستایی

طرح سحاب،  اجرای  از  هدف  گفت:  پاکدشت  فرماندار   : آبرومند   – پاکدشت 
ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد، توانمندسازی اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار 
روستائیان است که این امر سهم به سزایی در جلوگیری از مهاجرت به شهرها دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت مهدی یوسفی جمارانی 
گفت : با مشارکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( از ابتدای امسال تاکنون برای ۵22 

نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این شهرستان شغل ایجاد شده است.
فرماندار پاکدشت با اعالم این خبر گفت : در همین چارچوب قرار بود 2۰۰ طرح اشتغالزایی برای نخستین بار 
تا پایان امسال با مشارکت بنیاد برکت در قالب طرح سحاب در این شهرستان اجرا شود که از این تعداد تاکنون 

۱۴۶ طرح به مرحله اجرا در آمده است.
وی با بیان اینکه طرح های اشتغالزایی در هشت روستای شهرستان اجرایی شده است، افزود: مرحله اول 
این طرح در ۶ روستای بخش مرکزی و شریف آباد شامل توچال، فیلستان، چنگی، حاجی آباد، آلوئک و کلین 
با اجرای ۷۰ طرح انجام شده بود که در این مرحله 2 روستای قشالق حاجی آباد و ابراهیم آباد نیز به مجموع 

روستاهای شهرستان اضافه شد.

مجتبی بوربور فرماندار گرمسار : 

از مصاحبه هایی که حق مردم را 
تضعیف کند گالیه مندیم

گرمسار- آبرومند : جلسه بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان شهرستان گرمسار 
با حضور بوربور سرپرست فرمانداری گرمسار،  مطهری نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس 

شورای اسالمی وجمعی از  مدیران استانی و شهرستانی در سالن امام علی)ع( فرمانداری برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری گرمسار؛ در جلسه بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان شهرستان ، بوربور 
سرپرست فرمانداری گرمسار با اشاره به پیگیری امور و مسائل و مشکالت شهرستان توسط نماینده محترم 
گفتند: ضمن وحدت و همدلی که در بین مسئولین شهرستان وجود دارد ایشان یکی از خواسته های به حق مردم 
شهرستان را در خصوص آب کشاورزی و دامداری که از دغدغه های مهم  این قشر زحمتکش و شریف شهرستان 

گرمسار است را با تمام توان پیگیری می کنند.

: نماینده مردم  آبرومند   ورامین – 
استاندار  با  دیدار  در  بزرگ  ورامین 
تهران بر ضرورت توسعه حمل و نقل 
بیمارستانی  تخت  افزایش  و  شهری 
و گفت:  تاکید کرد  منطقه  این  در 
مورد  نیز  شغلی  های  فرصت  ایجاد 

توجه قرار بگیرد.
با  دیدار  از  آبادی  نوش  حسین   ،
داد  خبر  تهران  جدید  استاندار 
جلسه  این  در  داشت:  اظهار  و 
مشکالت  و  مسائل  مهمترین 
تبادل  و  بحث  مورد  بزرگ  ورامین 

نظر قرار گرفت.
مجدد  تبریک  ضمن  آبادی  نوش 
و  تهران  استاندار  منصوری  به 
برای  پیش  از  بیش  موفقیت  آرزوی 
ایشان، حضور وی را فرصتی مغتنم 

پیشرفت  برای  خاص  امتیازی  و 
بویژه  تهران،  استان  آبادانی  و 
قرچک  ورامین،  شهرستان های 
و  خاطر  تعلق  و  دانست  پیشوا  و 
را  منطقه  این  از  ایشان  شناخت 
ورامین  توسعه  و  رشد  ساز  زمینه 

بزرگ برشمرد.     
ورامین،  شهرستان های  نماینده 
شورای  مجلس  در  پیشوا  و  قرچک 
توسعه  داشت:  عنوان  اسالمی 
در  تسریع  و  شهری  نقل  و  حمل 
توسعه  شهری،  قطار  اندازی  راه 
حقابه  افزایش  مواصالتی،  راه های 
و  شهرها  شرب  آب  و  کشاورزان 
توسعه  ماملو،  سد  از  روستاها 
در  تسریع  و  بیمارستانی  تخت های 
توسعه  و  پیشوا  بیمارستان  ساخت 

ورامین  مفتح  شهید  بیمارستان 
از  قسمتی  قرچک  ستاری  شهید  و 
تهران  استاندار  با  مطروحه  موارد 

بود.
وی گفت: در خصوص توجه بیشتر 
بخش های  محرومیت  رفع  به 
و  بهسازی  آباد،  جلیل  و  جوادآباد 
تعریض جاده ورامین به چرمشهر و 
جوادآباد و اتصال به آزاد راه الغدیر، 
سرعت  و  ورزشی  امکانات  توسعه 
استادیوم های  افتتاح  به  دادن 
احداث  پیشوا،  و  قرچک  ورزشی 
ایجاد  ورامین،  در  جوان  خانه 
تأمین  و  افزایش  و  صادراتی  پایانه 
دامی،  و  کشاورزی  نهاده های 
تا  قرچک  بزرگ  کمربندی  احداث 
ترافیک  مشکل  حل  برای  ورامین 

نو  قلعه  کمربندی  امکان  بررسی  و 
ری  محور  تردد  معضل  رفع  برای 
ورامین، توسعه شهرک های صنعتی 
نیز  شغلی،  فرصت های  ایجاد  و 
آنها  به  نسبت  و  مطرح  موضوعاتی 
نظر صورت  تبادل  و  و گفتگو  بحث 

گرفت.
تهران  استاندار  که  است  گفتنی 
قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  نیز 
ضرورت  و  آبادی  نوش  حمایت  از 
حل  برای  همفکری  و  تعامل 
و  اجتماعی  فرهنگی،  مشکالت 
هم  با  کرد  امیدواری  ابراز  عمرانی، 
افزایی و همکاری متقابل، به تدریج 
برزرگ  ورامین  م  مرد  مطالبات 

مورد توجه قرار گیرد.

پیشوا – آبرومند : فرماندار شهرستان 
پیشوا  ورزشی  سرانه  گفت:  پیشوا 
این  و  است  سانتی متر   ۶۷ حدود 
منطقه  محرومیت های  نشان هنده 

بخصوص در بعد ورزشی است. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
عباسی  حسین  پیشوا،  شهرستان 
از  ورزش  وزیر  بازدید  مراسم  در 
گفت:   پیشوا  ورزشی  استادیوم 
مهم  مذهبی  شهر  پنجمین  پیشوا، 
مذهبی  مهم  شهر  دومین  و  کشور 
استان تهران است و وجود با برکت 
بالفصل  فرزند  جعفر  امامزاده 
کاظم)ع(  موسی  امام  حضرت 
کانون  رضا)ع(  امام  تنی  براد ر  و 

شهرستان  و  شهر  این  شکل گیری 
بوده است.

وجودی  برکات  از  افزود:   وی 
بس  همین  جعفر)ع(  امامزاده 
ستمشاهی،  خفقان  دوران  در  که 
مردم پیشوا، ورامین و قرچک قیام 
را رقم زدند و  کفن پوشان سال ۴2 
گرانقدر  امامزاده  این  معنوی  آثار 
دوره  آن  در  مردم  آگاهی  سطح  از 

کامال هویداست. 
عباسی بیان داشت: مردم شهرستان 
امروز  تا  که  خدماتی  علیرغم  پیشوا 
محرومیت هایی  با  کردند،  دریافت 

روبرو هستند.
گفت:  پیشوا  شهرستان  فرماندار 

ورزشی  استادیوم  احداث  پروژه 
شده  کلنگ زنی   ۹۷ سال  در  پیشوا 
و  ورزش  وزیر سابق  توسط  دوبار  و 
جوانان از این پروژه بازدید به عمل 

آمد.
پیشوا  شهرستان  در  دولت  نماینده 
قول های  علیرغم  شد:  یادآور 
مساعدی که از سوی مسئوالن امر 
داده  پروژه  افتتاح  و  تکمیل  برای 
شد، تاکنون این مهم تحقق نیافته 

است.
حاضر  حال  در  افزود:  عباسی 
مشکل اساسی پروژه مسئله انشعاب 
 ۳ فاصله  دلیل  به  که  است  آب 
کیلومتری از مجتمع های مسکونی، 

اعتبار 2 الی ۳ میلیارد تومانی برای 

آن مورد نیاز است.
پیشوا  شهرستان  فرماندار 
ضعیف  ساختار  شد:  خاطرنشان 
امکانات  حیث  از  پیشوا  ورزش 
که  مشکالتی  و  انسانی  نیروی  و 
با  جوانان  و  ورزش  اداره  کارکنان 
و  توجه  نیازمند  هستند  روبرو  آن 

مساعدت ویژه است.
و  حضور  گفت:  پایان  در  عباسی 
وزارت  عالی  مقام   امروز  بازدید 
ورزش و جوانان از این پروژه و دیگر 
طرح های نیمه کاره مایه برکت بوده 
کیفی  بهبود  برای  را  مردم  امید  و 
خدمات متناسب با شان آنها بیشتر 

می کند.. 

ورامین – آبرومند : همزمان با هفته 
انتظامی ، همایش اصناف و  نیروی 
برگزار  ورامین  شهرستان  در  پلیس 

شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 

روز  چهارمین  با  همزمان  ورامین، 
همایش  انتظامی،  نیروی  هفته  از 
برگزار  ورامین  در  پلیس  و  اصناف 

شد.
در این همایش که با حضور حسین 

تقوی  ورامین،  فرماندار  کاغذلو 
معاون سیاسی انتظامی و مسووالن 
بر  شد،  ر  برگزا  ورامین  شهرستان 
تعامل هر چه بیشتر اصناف و پلیس 
جرائم  از  برخی  وقوع  کاهش  برای 

تأکید شد.
عمومی  دادستان  شمس  علیرضا 
در  نیز  ورامین  شهرستان  انقالب  و 
این مراسم با اشاره به وقوع برخی از 
جرائم در حوزه اصناف، از مسووالن 

صنفی  های  اتحادیه  و  اصناف  اتاق 
خواست تا با تجهیز واحدهای صنفی 
همکاری  و  پیشگیرانه  ابرازهای  به 
جرائمی  وقوع  از  پلیس،  با  مستقیم 

نظیر سرقت پیشگیری کنند.

با  ورامین  مذهبی  و  تاریخی  شهر 
سابقه تمدنی هشت هزار ساله و سابقه 
جمله  از  ساله،  هفتصد  شهرنشینی 
نخستین شهرهای استان تهران در زمینه 

تاسیس شهرداری است.
بیش از هفتاد و چهار سال از تاسیس 
شهرداری ورامین می گذرد و امروزه این 
شهرداری با پوشش بیش از 2۳۰ هزار 
نفر جمعیت و ۱۱2۸۰ هکتار محدوده و 
حریم، دارای درجه ۱۰ از ۱2 و با ۱۰۵۰ 
و  قراردادی  رسمی،  کارگر  نفر کارمند، 
پنج  معاونت،  شش  و  شرکتی  نیروی 
سازمان، سه منطقه مستقل شهری و 
چهار ناحیه خدمات شهری، دارای یک 

مرکز آموزش علمی کاربردی می باشد.
اندکی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
در سال ۱۳۵۷، برخی از شهرداران سراسر 
کشور نیز باتوجه به اعتراضات مردمی، 
برکنار و تغییر کردند، اما در شهر ورامین، 
از  سیدجمال_میررجبی  آقای  مرحوم 
مدیران مردمی، معتمد و متدین ورامین 
که در اواخر دوران پهلوی در سال ۱۳۵۶ 
به سمت شهردار ورامین منصوب شده 
بود، با حمایت مردم تا سال ۱۳۵۸ در 

همان سمت باقی ماند.
 2۰ تاکنون،  اسالمی  انقالب  زمان  از 
شهردار و ۶ سرپرست شهرداری به ترتیب 
به نام های آقایان سید جمال میررجبی، 
محمد مهدی برقعی، محمدرضا وجدانی، 
حجت الله بختیاری، علی اصغر بختیاری، 
اصغر  علی  عبدالهی،  عیسی  محمد 
بختیاری، فتح الله سعیدی، سید حسن 
باقر  میرشفیعی، مسعود وثوقی، سید 
فاطمی نسب، ساالر علیجانی، منوچهر 
خدابخش، حسینعلی تاجیک اسماعیلی، 
سرپرست رحیم زمانی، عبدالعلی قاسم 
پور، سرپرست علی حیدریان، ایرج چگینی 
نژاد، سرپرست حسین دهقان، حسینعلی 

علی  سرپرست  اسماعیلی،  تاجیک 
آقابابایی، رضا کارخانه، سرپرست عزت 
الله چراغی، علی حیدریان، سرپرست علی 
عباسی و حسین دهقان بر مسند مدیریت 

شهری ورامین تکیه زده اند.
از این میان، دو نفر به نامهای علی اصغر 
بختیاری و حسینعلی تاجیک اسماعیلی 
هر کدام دوبار به سمت شهردار ورامین 

منصوب شده اند.
تاکنون نیز از بین ۶ سرپرست شهرداری 
ورامین، دو نفر به نام های علی حیدریان 
و حسین دهقان در دوره های بعد، پست 

شهرداری ورامین را به دست آوردند.
شهرداران بومی نیز سهمی از مدیریت 
شهری ورامین داشته و تاکنون ۱۱ نفر 
بومی  مدیران  از  ورامین،  شهرداران  از 
شهرداری  پرسنل  از  یا  و  شهرستان 

ورامین بوده اند.
در این بین آقای رضا کارخانه با بیش از 
۶ سال و 2 ماه مدیریت از سال ۱۳۸۶ 
تا سال ۱۳۹2 بیشترین و آقای محمد 
عیسی عبدالهی با ۴ ماه مدیریت در سال 
۱۳۶۵، کمترین طول مدیریت شهرداری 

ورامین را برعهده داشته اند.
اسالمی  شوراهای  تشکیل  از  قبل  تا 
استانداران  توسط  شهرداران  شهر، 
اما  گردیدند،  می  منصوب  و  انتخاب 
از تاریخ ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و با 
تشکیل شوراهای اسالمی شهر، انتخاب 

شهرداران به خود شوراها واگذار گردید.
از آن تاریخ تاکنون که ۵ دوره شورای 
گردیده  تشکیل  ورامین  اسالمی شهر 
برای  سرپرست  و ۶  شهردار  است، ۷ 
شهرداری ورامین انتخاب و شهرداران 
نیز حکم انتصابشان توسط وزیر کشور و 
سرپرستان هم حکمشان توسط روسای 
و  امضاء  شهر  اسالمی  شورای  وقت 

مشغول خدمت گردیده اند.

شهردار   ۴ تاکنون  است  ذکر  به  الزم 
ازجمله حسینعلی تاجیک اسماعیلی، 
علی اصغر بختیاری، حسین دهقان و 
رضا کارخانه قبل از سمت شهرداری و یا 
بعد از آن، در سمت معاونت های مختلف 
فرمانداری ورامین مشغول بکار بوده و یا 

هستند.
امروزه برخی از شهرداران سابق و فعلی 
ورامین در حافظه مردمی جایگاه ویژه ایی 
دارند و از حسینعلی تاجیک اسماعیلی 
به عنوان شهردار فرهنگی، از عبدالعلی 
قاسم پور به عنوان شهردار خدماتی، از 

رضا کارخانه به عنوان شهردار عمرانی و از 
حسین دهقان به عنوان شهردار پاکدست 

و بسیجی یاد می کنند.

گردآورنده : محمدرضا تاجیک 
– به نقل از کانال ورامین گردی

نماینده مردم ورامین بزرگ  در مجلس شورای اسالمی؛ حسین نوش آبادی 

ضرورت توسعه حمل و نقل شهری و افزایش تخت بیمارستانی در ورامین بزرگ 

  حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا :  

سرانه ورزشی پیشوا 67 سانتی متر است 

همایش اصناف و پلیس در ورامین برگزار شد

تاسیس شهرداری ورامین و شهرداران آن 



پلیس هوشمند، امنیت پایدار

معاون  شهابی  زاده  حسن  هادی  سرهنگ   : آبرومند   – ورامین 
با  اختصاصی  و گوی  در گفت  تهران  استان  پلیس شرق  اجتماعی 
ماهنامه آبرومند با بیان اینکه شعار هفته ناجا سال ۱4۰۰ » پلیس 
هوشمند، امنیت پایدار« انتخاب شده است، تصریح کرد: موضوع 
تدابیر  براساس  مهم  و  ای عظیم  پروژه  عنوان  به  پلیس هوشمند 
پلیس  دارد؛  قرار  کار  دستور  در  انتظامی  نیروی  محترم  فرمانده 
به گستره  توجه  با  نیز  ما  است،  تعریف مشخصی  دارای  هوشمند 

دامنه ماموریت های محوله بیشترین ارتباط را با مردم داریم.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی سازمانی است که به صورت روزانه 
در یک هزار و ۷۰۰ نقطه با مردم در تماس است و ۳6 ماموریت در 

قانون نیز برای پلیس تعریف شده است.
سرهنگ حسن زاده شهابی گفت: ناجا سازمانی خدمتگزار است و 
محصول آن نیز تأمین و حفظ امنیت در جامعه برای مردم است؛  
برای خدمات  و سازمانی(  فردی  پلیس هوشمند ) هوش  اینرو  از 
رسانی سریع و دقیق به مردم، محقق شدن اهداف مدنظر و بهره 
برداری از فناوری های نوین و ... به طور ویژه و جدی طرح هایی 

را در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی پلیس شرق استان تهران تاکید کرد: بایستی از الکترونیک 
از  از خدمات  بخشی  برویم؛  پیش  به سمت هوشمند شدن  شدن 
اپلیکیشن پلیس من در خدمت مردم قرار می گیرد که در  طریق 

هفته نیروی انتظامی نیز رونمایی شد.
قاچاق  با  جدی  مبارزه  با  داد:  ادامه  شهابی  زاده  حسن  سرهنگ 
و  حمایت  اینرو  از  گیرد،  می  رونق  قطعا  داخل  تولید  احتکار،  و 

همکاری سایر نهادهای مربوطه الزم است.
انتظامی به عنوان بخشی  اینکه نیروی  بر  با تاکید  ناجا  سخنگوی 
از جامعه مسئول حافظ امنیت و آسایش مردم است، عنوان کرد: 
احتکار  و همچنین  کاال  قاچاق  با  قاطعانه  اقتصادی  امنیت  پلیس 
و  موانع  برداشتن  در  قطعا  امر  این  و  داشت  خواهد  مبارزه جدی 
رونق تولید کمک خواهد کرد؛ مبارزه با فساد، برخورد با ا خاللگران 
و .. از خصیصه های پلیس در تراز انقالب اسالمی است و ضرورت 
دارد امروز پلیس، هوشمند و قانون مدار  باشد و در جایی که حق 

مردم تضییع می شود حضور مقتدرانه داشته باشد.
معاون اجتماعی پلیس شرق استان تهران در خاتمه به نقش تاثیر 
به جامعه  بخشی  آگاهی  در  گروهی  های  رسانه  و  گذار مطبوعات 
اشاره و تصریح کرد: اساس هوشمند سازی در کنار اطالع رسانی 

صحیح و به موقع از اصول حرفه ایی پلیس جامعه محور است.

سعید کتابی فرماندار اسد آباد : 

افزایش بیش از  صد درصدی 
اعتبارات استانی  شهرداری 

شهر اسدآباد

معارفه  و  تکریم  مراسم  در  سعيد کتابی   : آبرومند   – آباد  اسد   .
ریزی  برنامه  کمیته  در  گفت:امسال    اسدآباد   جدید  شهردار 

شهرستان اعتباری افزون بر  
۷میلیارد و 6۸6 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به شهرداری 
اعتبار نسبت به سال  این میزان  یافت که  شهر اسدآباد اختصاص 

گذشته با افزایش بیش از صد درصدی همراه بود.
شهر  شهرداری  گذشته  سال  استانی  اعتبار  میزان  سعيد کتابی 
افزود:با  و  برشمرد  تومان  میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد   2 را  اسدآباد 
توجه به افزایش اعتبارات شهرداری شهر در حال حاضر  شهرداری 
اسدآباد دارای چندین پروژه  حائز اهمیت و ضروری بوده که مورد 

مطالبه مردم است.
وی افزود:پارک بانوان،جلوگیری از ساخت  و ساز غیر مجاز، توجه 
به پاکیزگی شهر،نگاه متوازن به تمام مناطق شهر،مرکز معاینه فنی 
خودروهای سبک،نصب دوربین پایش تصویر،نگاه ویژه به مسائل 
مسائل  به  توجه  سینما،  احداث  سبز،  فضای  به  توجه  ترافیکی، 
فرهنگی اجتماعی از جمله مطالبات از شهردار جدید شهر اسدآباد 

خواهد بود.
هم  همدان  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
گفت:رزومه قوی شهردار جدید اسدآباد، تغییر چهره شهر را برای 
رزومه  نشود  محقق  امر  این  اگر  و  خواهد کرد  مطالبه گری  مردم 

شهردار جدید شهر زیر سوال خواهد رفت.
ورودی غرب   دروازه  به عنوان  اسدآباد  اظهار کرد:  مجید درویشی 
به همدان برای استان حائز اهمیت بوده و شهردار جدید نیز باید 

نسبت به این امر توجه ویژه ای داشته باشد.
وی تردد روزانه هزار خودرو از محور اسدآباد و نیز وجود بیش از 
شش هزار کامیون سنگین در این شهرستان را یک ظرفیت برای 
اسدآباد برشمرد و افزود: وجود چنین پتانسیل هایی در شهرستان 
پایدار  درآمد  ایجاد  و  اقتصادی  برای سرمایه گذاری  بستر مناسبی 
برای شهرداری بوده که شهردار جدید می تواند با شناسایی آسیب ها 
و تبدیل آن به فرصت های بالقوه روحیه نشاط و امید شهروندان را 

دو چندان کند.

کاریزما چیست؟
افرادی كه انرژى مثبت دارند،

اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
به زمين و زمان مهربانی می كنند،

غصه دارند اما آن را قصه 
نمی كنند تا خلق مردم را تنگ نکنند،

اغلب افرادى خوش ُخلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،

در برابر نا ماليمات 
زندگی خم به ابرو نمی آورند.

اين افراد در بلند مدت 
يک نيرویی بدست می آورند 
كه از همه لحاظ مورد قبول 

اطرافيان هستند و 
به قول روانشناسان »كاريزما« دارند...

کاریزما باشید؛ پر از ديد مثبت...

غالمرضا فرجیان، فعال سیاسی عنوان کرد:

موفقیت منصوری، موفقیت  مردم 
ورامین بزرگ است

پاکدشت  فیلستان  روستای  اهالی  از  منصوری  محسن 
است. سیاسی  یابی  جهت  استاد  و  ورامین  شده  بزرگ   ، 

او سه شاخصه و نشانه مهم دارد: اول بشدت برای برقراری ارتباط با افراد ذی 
نفوذ عالقه و استعداد دارد. دوم : بشدت رفیق باز و اهل نان قرض دادن است. 
 سوم : بسیار اقتدار گرا و محافظه کار است و به همین دلیل زود خسته می شود.

مردم  حمایت  مورد  که  آن  از  بیشتر  ورامین  فرمانداری  دوران  در 
را  خود  اقتدار  و  بود  دولت  یک  سطح  افراد  حمایت  مورد  باشد 
آمدهای  در  اوج  در  دلیل  همین  به  مردم  از  تا  می گرفت  دولت  از 
نیامد. ورامین  گیر  چیزی  کلنگ  تعدادی  جز  دولت   نفتی 

ابتدا  شد  تبدیل  شهرستان  سه  به  ورامین  او  فرمانداری  زمان  در 
که  ویژه  فرمانداری  ورامین  شد  مستقل  قرچک  سپس  جدا  پیشوا 
را  آن  منصوری  خود  ببینم  )حاال  نشد  اجرایی  يکی  این  وقت  هیچ 
و  شرق  از  تهران  استان  و  باشد  یار  بخت  امیدواریم   ) می کند  اجرا 
. شود  شرقی  و  غربی  مرکزی  استان  به  تبدیل  و  شده  جدا   غرب 

او مخالف ستیز ، موافق گریز و رفیق باز است و جز دایره معدود رفقا 
تائید کنند،  را  او  تصمیمات  همه  باید  و  حال  همه  در  می بایست  که 
نمی کند. انتخاب  دیگری  رفقای  بزنند  دست  برایش  و  نمایند   حمایت 

ماجرای  سر  بر  و  است  کار  پای  بسیار  اختالفی  مسائل  در 
پیشوا  فرمانداری  با  را  اختالف   ، ورامین  از  پیشوا  شدن  شهرستان 
. رساند  اعال  حد  به  شهرستان  این  اداری  های  دستگاه  برخی   و 

این که یک نفر از دشت ورامین سکاندار استانداری تهران شده بسیار 
منطقه  اهل همین  رئیس جمهور هم  معاون  که  است همانطور  عالی 
به  تبدیل  ایشان  کار  پایان  در  می تواند  فرصت  این  اما  بود  قرچک  از 
یک تهدید شود یا تبدیل به یک فرصت تاریخی ،آنگاه که با نام بردن از 
ایشان در استان تهران همه به نیکی یاد کنند و مدیریت اهالی ورامین 
 بر استان تهران را یک دوره طالیی بنامند یا با ناراحتی از آن یاد کنند .

وظیفه ایشان این است اوال بر خالف رویه خود مشورت پذیر و نقد پذیر 
باشند . دوما از ظرفیت همه استان و نگاه های سیاسی و بیشتر از همه 
از مردم استفاده کند . وارد بحث و جدل با نمایندگان مجلس با استفاده 
از اقتدار دولتی خود نشود و فرمانداران استان را در تعامل با نمایندگان 
 انتخاب نماید که اولین و بزرگترین چالش پیش روی وی خواهد بود.

در پایان از همه جریانات  و فعاالن سیاسی منطقه میخواهم فارغ از نگاه 
سیاسی از این فرصت تاریخی پیش آمده استفاده کرده با همه توان نه بخاطر 
محسن منصوری بلکه بخاطر برند دشت ورامین به استاندار منصوری 
کمک کنند تا این یک آغاز شیرین در مدیریت های استانی باشد و بدانیم 
موفقیت  وی نه تنها موفقیت او نخواهد بود بلکه پیروزی مردم ورامین 

بزرگ است.
غالمرضا فرجیان
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نشست هم اندیشی و تجلیل از نویسندگان ماهنامه آبرومند
طاهر  آقایان  حضور  و  برنامه  مجری  اعالم  با  بالفاصله  ادامه  در 
میرزاکریمی مدیر مسئول  ، محمود کلهری شهردار منطقه 5 تهران 
، حسین قرایی مدیل کل روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران و محمود برزگر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان قرچک و احمدرضا فیروزی مجری توانمند و خبرنگار و 
نویسنده نشریه آبرومند با لوح تقدیر و هدایایی از نویسندگان حاضر 
تقدیر بعمل آمد و به رسم یادبود این جلسه از پنج نویسنده ای که 
برتر بودند یا  بیشترین همکاری را با نشریه داشتند ، تقدیر ویژه 

بعمل آمد .

عالقه مندان به نویسندگی به مقاله و گزارش گری در 
سطح کشور به شماره تماس زیر تماس حاصل فرمایید.

مدیر روابط عمومی: 
02136257001-5

تلفن همراه: 09128482352
واتساپ:09391910061


