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 استان سمنان :

سمنان بعنوان شهر 
خالق کتاب انتخاب شد

دست از سلیقه خود برنداشتیم 
در 19 مهر1400 در جمع 
نویسندگان نشریه که بودیم 
در بین سخنرانان نشست 
پیشنهاد ها و پرسش هایی 
مطرح شد که به علت ضیق  
تمام  به  نتوانستم   وقت 
نظرات و سواالت جواب بدهم و قول دادم در 
شماره های بعد نشریه  نظر خود را بیان کنم  تا 
نویسندگان و عزیزانی که نظر داده بودند مطلع 

و بهره مند شوند . 
در  نیز  نشریه  خوانندگان  توسط  همچنین 
خصوص مطالب منتشر شده همکاران و این 
حقیر پیشنهاد هایی ارائه می شد که بعضا در 
طرح سوال یا پیشنهاد در زمان ومکان خود از 
طریق تلفن ، واتساپ ، پیامک به اینجانب  و 
نشریه آبرومند اظهار لطف ومحبت کرده و مارا 
مورد عنایت خود قرار می دهند که همانطور در 
زمان خود از آنها  تشکر نمودم ، باز هم در اینجا 
از همه دوستانی که نشریه آبرومند رامطالعه و 
پیگیری می کنند و با نظرات خود مارا یاری می 

نمایند تقدیر و تشکر می کنم.
1-از بنده درخواست نمودید که به طرف شبکه 
مجازی برویم و از شبکه مجازی استفاده کنیم.

همانطور که می دانید  رسانه نوشتاری سخت 
تر ، ولی ماندگاری آن بیشتر است و سالها برای 
مخاطبان و عالقمندانی که  نشریات مکتوب 
را جمع آوری میکنند می تواند مفید باشد و 
در آینده هم می توانند از مطالب آن استفاده 

کنند . 
ازشبکه  نوشتاری   رسانه  میدانیم  ما  همه 
مجازی هزینه بیشتری دارد و مشتاقان کمتری 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب :

 در برجام به برخی نکته ها توجه نشد
 و مشکالتی پیش آمد که می بینیم 

ورامین آربومند آدم...
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دست از سلیقه خود برنداشتیم 
با این حال دست از سلیقه خود برنداشتیم و رسانه نوشتاری را با همه 

ی سختی ها دنبال میکنیم.
البته در شبکه های مجازی مانند  تلگرام ، اینستاگرام و واتساپ نیز 
فعالیت داریم ولی دوستان شهر و منطقه و استان و در کشور قطعا 
فعال هستند و خوانندگان خود را دارند و بنده و همکاران نویسنده را 

با رسانه نوشتاری می شناسند . 
ما در اینترنت هم پایگاه های خبری مختلف را داریم و اکنون هم 
سایت ابتکار آنالین ، رامین نیوز ، آبرومند ، 3 رسانه دیجیتالی یا 

اینترنتی در دسترس و در حال فعالیت هستند .
و اگر خداوند کمک کند در آینده نزدیک دو رسانه دیگر یکی نوشتاری 
)هفته نامه( و دیگری اینترنتی را فعال خواهیم کرد که مورد استفاده 

خوانندگان و همگان  قرار خواهد گرفت . 
2- درمورد مطالب  انتقادی ،  به ما گوش زد کردند که کمتر می 

پردازیم.
 – جواب :  برای این موضوع در آینده انشالله برنامه داریم و بیشتر به 
آن خواهیم پرداخت  ،متاسفانه ظرفیت ها خیلی پایین آمده است و 

تحمل انتقاد در جامعه کم شده است . 
3-از برنامه نشست هم اندیشی نویسندگان استقبال شده بود که 
انشالله در آینده به این هم اندیشی نویسندگان بیشتر توجه خواهد شد 

تا از نظرات همکاران در اجرا بیشتر استفاده کنیم . 
این راهم بگویم  که سعی شده به جزئیات خیلی نپردازم و بطور کلی 
به سواالت و پیشنهادات یا نظرات خوانندگان پاسخ دادم ،  در آینده 
بیشتر پاسخ خواهیم داد چون در اینجا به همین مقدار بسنده می 

کنیم تا حوصله  شما خواننده عزیز را سر نبریم . 

رضا کارخانه شهردار پردیس : 

هدف شهرداری پردیس از احداث پایگاه 
اورژانس ارتقای سالمت شهروندان است 

پردیس – آبرومند : رضا کارخانه با بیان این  که ارتقای سالمت شهروندان از 
امور دارای اولویت شهرداری پردیس است، از افتتاح دیگر پروژه های عمرانی و 
خدماتی این شهرداری در روزهای باقیمانده ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

به  گزارش روابط  عمومی شهرداری پردیس، رضا کارخانه در آیین گشایش 
پایگاه اورژانس 222 شهر پردیس به عنوان سومین مرکز اورژانس این شهر که با 
حضور محسن منصوری استاندار تهران، حجت االسالم  و المسلمین حسینی 
امام  جمعه، ظفر  پورابراهیم فرماندار و دیگر مدیران برگزار شد، اظهار داشت: 
مجموعه شهرداری پردیس به  مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر چندین پروژه 

عمرانی و خدماتی را آماده گشایش و همچنین کلنگ زنی کرده  است.
وی ادامه داد: نخستین پروژه ای که در گرامیداشت این ایام مبارک افتتاح به 
بهره برداری رسید، پایگاه اورژانس 222 شهر پردیس است که به هدف ارتقای 
سالمت شهروندان، با اعتباری بالغ  بر 29 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 

۸20 مترمربع احداث شد.
به گفته  این مقام مسئول، سایر طرح های عمرانی و خدماتی شهرداری پردیس 

نیز در روزهای باقیمانده ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود.

نمایش »اتل متل یه قصه ...« 
به ورامین رسید

کننده  وتهیه  کارگردان  تفرشی  میثم 
وآموزنده  شاد  نمایش  گفت:  نمایش 
همت   قصه...«به  یه  متل  اتل   «
آموزشگاه  هنرجویان  و  موسسه  گروه، 
بازیگری فرنام هنر در نیمه اول بهمن 
ماه  با استقبال ویژه تماشاگران به روی 

صحنه رفت.
وکارگردان   کننده  تهیه  تفرشی  میثم 
پیشکسوت تئاتر و رسانه در جمع خبرنگاران 
اتل متل  نوجوان  و  نمایش کودک  گفت: 

یه قصه... با موضوعات آموزشی نظیر همدلی واتحاد، دوستی ومهربانی،اخالق 
مداری،  معرفی وشناخت  فواید و خواص میوه ها با رویکرد ویژه در حوزه سالمت  
ودر راستای رسالت خویش همچون 2۵ سال گذشته وتحقق عملی شعائر خواستن 
توانستن هست وباهدف کشف خالقیت واستعدادیابی در بین کودکان ونوجوانان   
با حضور هنرجویان گروه ، موسسه و آموزشگاه بازیگری فرنام هنر در حال اجراء 

می باشد.
مدیرعامل آموزشگاه بازیگری فرنام هنر تصریح نمود:در این پروژه نمایشی میثم 
تفرشی بعنوان) نویسنده، کارگردان و تهیه کننده(، مهری برخورداری ، محمد 
اسدیان،  محمدی،سوگند  گل  سلطانیان،مارال  آیسان  صفدری،  ملکی،یگانه 
اسانلو،حمیدرضا  شیرکوند،امیرمهدی  تاجیک،فاطمه  حنانه  حشمتی،  طناز 
طالبی،ستایش کیوانلو،هستی اطاعتی،محمدقلعه نوی،محمد مهدی قربانی، 

سارا نوری )بازیگران( به ایفای نقش می پردازند.
وشعرهای  هنری  مشاور   ( بعنوان  کرمانی  آزاده  دکتر  همچنین  افزود:  وی 
برخورداری)  کننده(،مهری  وتهیه  )دستیارکارگردان  نمایش(،زیباسعیدی 
)مدیر  نژاد  قائمی  صحنه(،مهال  تاجیک)مدیر  صحنه(،حنانه  منشی 
آهنگساز(،آرزو  عمومی(،امیرگلچهره)  روابط  اجرایی(،سمیراخیری)مدیر 
دکور(،حنانه  وساخت  )نقاشی  محمدی  ولباس(،زهرا  دوخت  رستمی)طراحی 
حقیقی) ساخت ماسک(،شیداسعیدی  وعلی تات)عکاس وفیلمبردار(،محمد 
زارع)ضبط صدا وموسیقی(،نرگس سیاه تیری)طراح پوستر وبروشور(،زینب سادات 
شیرازی و سوره وطن زاده) هماهنگی وبرنامه ریزی(،مهشاد جهان بخش،زهرا بانو 
زاده،مسعود کارخانه)اجرای نور وموسیقی(، مهالقائمی نژاد ، مهری برخورداری، 
مارال گل محمدی ، علیرضا طزری، شیداسعیدی، محیاهداوند، امیرمهدی 
یگانه صفدری،  داوودحیدری،  ورسانه(،  تبلیغات  النچری) گروه  مریم  اسانلو، 
حنانه تاجیک، سمیراخیری، هماملکی، سارانوری، مهشاد جهان بخش، ستایش 
بانوزاده، آیسان سلطانیان، جعفر مهبادی) گروه اجرای دکور(، محبوبه ارجنه، 
سینا پردیان، نیلوفر بابایی، مائده زمانی ) یاران نمایش( در این پروژه حضور دارند.

  فرشید فالح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان :

سمنان بعنوان شهر خالق کتاب انتخاب شد
 سمنان – آبرومند : به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان، فرشید فالح در  نشستی با حسن اقوامی پناه سرپرست فرمانداری 

سمنان افزود :
سمنان امسال موفق شد در یک تالش جمعی و مردمی در بین 193 شهر کشور به 

عنوان شهر خالق کتاب انتخاب شود و در صدر شهرهای خالق کتاب قرار گیرد.
وی، این موفقیت را حاصل تالش و همت همگانی به ویژه دبیرخانه فعال توسعه و ترویج کتاب . کتابخوانی 
سمنان دانست و گفت: سمنان در دومین نمایشگاه کتاب مجازی تهران نیز موفق شد بیشترین خریدار کتاب 

را از نظر جمعهیت به خود اختصاص دهد و این نشانگر توجه به امر کتاب و کتابخوانی در این استان است.
فالح با بیان اینکه در خصوص جشنواره پایتخت کتاب، ستادی به ریاست فرماندار تشکیل شده بود افزود: 
برای کسب عنوان پایتختی کتاب در سالجاری نیازمند فعال شدن این ستاد و حمایت های مسووالن هستیم.

وی در ادامه به انتخاب سمنان به عنوان شهر خالق سفال و سرامیک همراه با پنج شهر دیگر اشاره کرد و گفت: 
تالش دبیرخانه و هدف از این انتخاب این است که باید با تداابیر و فعالیت های موثر، سمنان را به پایتخت 

سفال و سرامیک هنری کشور تبدیل کنیم.

 .

آیت الله سید ابراهیم رئیسی : 

کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی 
ضروری است 

تهران – آبرمند : رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی و تبیین و تشریح اقدامات 
انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید کرد. 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با اشاره به تالش شبانه روزی 
دولت برای جبران کاستی ها و رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم، اظهار داشت: همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نظارتی 
موظف هستند، اخبار مطرح شده در حوزه فعالیت خود را با دقت رصد و پیگیری کرده و در صورت صحت بالفاصله برای رفع مشکل اقدام 

کنند و مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی منتشر میشود را برای مردم تبیین کنند.
رئیسی تاکید کرد: نباید اجازه داد عده ای با سوداگری و انتشار اخبار کذب و دروغ، زندگی و معیشت مردم را دچار مشکل کرده و تالش های 

انجام شده را زیر سوال ببرند.
رئیس جمهور در ادامه بر رعایت عدالت در جذب نیروی انسانی در دستگاه ها و سازمان های مختلف تاکید کرد و گفت: اقدامات انجام شده 

در حوزه نیروی انسانی در تمام دستگاهها و سازمان های اداری باید تابع مقررات و عادالنه باشد.

ادامه رسمقاله
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به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، 
تبریز  مردم  تاریخی  قیام  سالروز  آستانه  در 
آیت الله  13۵۶،حضرت  سال  بهمن   29 در 
در  اسالمی   انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
ارتباط تصویری با جمعی از مردم آذربایجان، 
حرکت 29 بهمن را زمینه ساز استمرار حرکت 
پیروزی  نهایت  در  و  مردم  میدانی  عظیم 
انقالب خواندند و با برشمردن عوامل مؤثر 
دهه  چهار  در  اسالمی  انقالب  استمرار  در 
گذشته و همچنین نیازهای امروز و فردای 
کشور، با اشاره به اقدام خودجوش و عظیم 
مردم در 22 بهمن امسال فرمودند: امسال 
و  برانگیز  اعجاب  واقعًا  بهمن   22 مراسم 
تحسین برانگیز بود زیرا به رغم ویروس کرونا 
پراکنی  دروغ  انبوه  و  معیشتی  و مشکالت 
اکثر  در  مردم  حضور  بیگانگان،  رسانه ای 
شهرها و مناطق کشور نسبت به سال قبل 

افزایشی چشمگیر داشت.
 29 دیدار،  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
بهمن 13۵۶ را روز درخشش تبریز دانستند 
مردم  ابتکار  و  حرکت  اینکه  بر  تأکید  با  و 
این روز موجب شکل گیری سنِت  تبریز در 
چهلم گیری و استمرار مبارزه ملت و ثمردهی 
انقالب شد، افزودند: این انقالب با تفنگ و 
سیاسی کاری و حزب بازی به پیروزی نرسید 
حضور  انقالب  پیروزی  اصلی  عامل  بلکه 
میدانی مردم بود و مردم تبریز با ابتکار خود 

پایه گذار استمرار این حرکت میدانی شدند.
استمرار  آیت الله خامنه ای موضوع  حضرت 
انقالب و حرکت انقالبی را از اصول اساسِی 
مکتب امام برشمردند و خاطرنشان کردند: 

تمام  انقالب،  پیروزی  از  بعد  بزرگوار  امام 
انقالب  حرکت  استمرار  بر  را  خود  همت 
امام  تدبیر  آن  بارز  و نمونه  معطوف کردند 
در دفاع مقدس بود که ایشان از یک جنگ 
تحمیل شده به ملت، وسیله ای برای اقتدار 

ملی و اعتبار بین المللی به وجود آوردند.

انقالبی  حرکت  و  انقالب  استمرار  ایشان 
مهمترین  از  یکی  را  امام  سیره  اساس  بر 
مقوله های جذاب برای امروز و فردای کشور 
دانستند و سپس به تبیین مفهوم و مصادیق 

استمرار انقالب پرداختند.

اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی،  انقالب  رهبر 
داشتن  نظر  در  معنای  به  انقالب  استمرار 
اهداف و آرمانها و تأمین نیازهای کوتاه مدت 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  بلندمدت  و 
عبارتند  انقالب  هدفهای  فرمودند:  است، 
و  مادی  همه جانبه  و  واقعی  پیشرفت  از 
اقتدار  اجتماعی،  عدالت  تحقق  معنوی، 
کشور، تشکیل جامعه اسالمی و در نهایت 

شکل گیری تمدن بزرگ و نوین اسالمی.
صلح آمیز  انرژی  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
آینده  اساسِی  نیازهای  دیگر  از  را  هسته ای 
خواندند و گفتند: علت تکیه جبهه دشمن 
ِاعمال  و  ایران  هسته ای  مسئله  روی  بر 
از  آنها  اطالع  وجود  با  ظالمانه  تحریم های 
استفاده صلح آمیز ما و بیان حرفهای مهمل 
اتمی،  سالح  تا  ایران  نزدیک  فاصله  مانند 
جلوگیری از پیشرفت علمی کشور برای رفع 

نیاز آینده ایران است .

ایشان در بیان نمونه ای که کوتاهی و غفلت 
از آن موجب ایجاد مشکالتی در سالهای بعد 
شد، به مسئله برجام اشاره کردند و گفتند: 
در قضایای برجام در سال های 9۴ و 9۵ ایراد 
در  باید  نکاتی  که  بود  این  بنده  اعتراض  و 
برجام رعایت می شد تا مشکالت بعدی پیش 
نیاید و در تذکرات هم مکرر آنها را گفتم اما 
بعضی از آن نکات مورد توجه قرار نگرفت و 
مشکالت بعدی که همه مشاهده می کنند 

پیش آمد. بنابراین نگاه به آینده مهم است.
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
همه فعاالن در بخشهای مختلف به تدوام 
انقالب در این ۴3 سال کمک کردند البته 

بعضی از غفلت ها، کم کاری ها و سوءنیتها نیز 
وجود داشته است که اگر نبود، وضع کشور 

بهتر بود. 
یک  ادامه  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
بر  مبنی  داشتند  جوانان  به  مهم  سفارش 
هدف  را  نقطه  کدام  دشمن  ببینید  اینکه 
آن،  مقابل  نقطه  در  شما  و  است  گرفته 

حرکت و عمل کنید..
 ایشان افزودند : دشمن امروز افکار عمومی 
گرفته  را هدف  جوانها  ذهن  و  فکر  به ویژه 
است تا با هزینه کردن میلیاردها دالر و با 
طراحی های مختلف در اتاق های فکرشان، 
بتوانند ملت ایران و به خصوص جوانان را از 

مسیر انقالب برگردانند.
اقتصادی«  »فشار  اسالمی  انقالب  رهبر 
اصلی  ابزار  دو  را  رسانه ای«  »عملیات  و 
و  نظام  از  مردم  کردن  جدا  برای  استکبار 
دستکاری در فکر آنها برشمردند و گفتند: 
دروغ پردازی و تهمت زنی به ارکان انقالب و 
مراکزی که در پیشرفت انقالب تأثیر دارند، 
رسانه ای  عملیات  در  که  است  شیوه هایی 

استفاده می شود.
به  زنی  تهمت  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 
شهید  و  سپاه  نگهبان،  شورای  مجلس، 
از  نمونه هایی  را  سلیمانی  سردار  بزرگوار 
خاطرنشان  و  خواندند  لجن پراکنی ها  این 
کردند: آنها اگر از خشم مردم نمی ترسیدند، 
به امام هم تهمت می زدند اما جرأت این کار 

را ندارند.
ایشان با تأکید بر اینکه جوانها و ملت ایران 
باید در مقابل تهمت زنی و دروغ پردازی های 
اقتصادی  فشار  همچنین  و  رسانه ای 
فشار  با  مقابله  راه  گفتند:  بایستند، 
کردن  خنثی  و  درونی  تالش  اقتصادی، 
تالش  آن  کنار  در  البته  است  تحریم ها 
همچنانکه  است  خوب  نیز  دیپلماسی 
بین  از  برای  ما  انقالبی  و  خوب  برادران 
بردن تحریم ها و مجاب کردن طرف مقابل 

مشغول کار هستند.
در  عمده  کار  تأکید کردند:  انقالب  رهبر 
کردن  خنثی  اقتصادی،  فشار  با  مقابله 
تحرک  و  تولید  تقویت  طریق  از  تحریم ها 
حرکت  زمینه  این  در  که  است  اقتصادی 

دانش بنیان ها بسیار مهم است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب :

 در برجام به برخی نکته ها توجه نشد و مشکالتی پیش آمد که می بینیم

امروزه ورزش به عنوان یک صنعت بزرگ با 
ظرفیت باال حوزه های گسترده ای را شامل 
فرهنگ،اقتصاد و سیاست را در خود جای 
داده که همین امر موجب شده تا توجهات 
بسیاری را به خود جلب نماید. دیپلماسی 
بین  دیپلماسی  از  دیگری  نوع  عمومی 
ترویج  آن   است که هدف  فرهنگی  المللی 
 ، اطالعات   ، ها  ایده  تبادل  متقابل  درک 
و دیگر جنبه های فرهنگی  ، هنر   ورزش 
در میان ملت ها و مردمان  است. مفهوم 
اولین بار در سال 1975  دیپلماسی ورزشی 
ورزشی  دیپلماسی  شد.  گرفته  کار  به 
در  تنش زدایی  زیرساخت های  می تواند 
روابط کشورها را به وجود آورد. بستر اصلی 
بین المللی  نهادهای  را  ورزشی  دیپلماسی 
و  المپیک  بین المللی  کمیته  همانند 
کنفدراسیون های ورزشی تشکیل می دهد. 
تیم  دو  بین  بازی  برگزاری  در سال 136۸ 
ملی ايران و عراق، بعد از هشت سال جنگ 

در  کشورمان  علیه  حسین  صدام  تحمیلی 
جام صلح و دوستی، پیام صلح را از طریق 
فوتبال به دنیا مخابره کرد. عکس مشترک 
آمریکا  متحده  ایاالت  و  ایران  ملی  تیم  دو 
 199۸ جهانی  جام  در  دوستانه  ژستی  با 
کارکرد  از  تری  برجسته  نمونه  فرانسه، 
مناقشه  حل  راه  در  ورزشی  دیپلماسی 
فوتبال  بازی  همچنین  بود.  طوالنی   های 
 19۸6 جهانی  جام  در  آرژانتین  و  انگلیس 
چهار سال بعد از جنگ فالکلند یا مالویناس 
ورزشی  دیپلماسی  نقش  از  دیگری  نمونه 
تاکنون  فوتبال  هاست.  تنش  کاهش  در 
جهان  در  صلح  دیپلماسی  ویترین  بارها 
شده است و بار دیگر به نظر می رسد، نقش 
دو  بین  ها  کدورت  رفع  در  خود  نمادین 
ترین  در حساس  مسلمان  قدرتمند  کشور 
مقطع را ایفا کند. ما با عربستان همسایه 
هستیم. آنها هم مثل ما یک کشور اسالمی 
هستند و مهم تر از این ها، حرمین شریفین 

طبیعتًا  شده،  واقع  عربستان  کشور  در 
قطع  حالت  در  آنها  با  ابد  تا  نمی توانیم 
رابطه باشیم، ضمن اینکه سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی همیشه گسترش روابط 
تقابل  لذا  است،  بوده  همسایه هایش  با 
ایران و عربستان سعودی به نفع هیچ کس 
نیست جز رژیم صهیونیستی و هوادارانش. 
و  سیاستمداران  گفت وگوی  راه حل  اولین 
نخبگان دو کشور با یکدیگر است. بعد هم 
بحث دیپلماسی عمومی به میان می آید که 
مشخصًا می شود به دیپلماسی ورزشی اشاره 
کرد، مثاًل برگزاری یک رویداد ورزشی بین 
دو کشور. به نظر می رسد مقامات ورزشی 
تداوم  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  ایران 
چالش با عربستان نتیجه ای جز ضرر برای 
ورزش و علی الخصوص فوتبال ایران ندارد 
و بهترین راهکار این است که با دیپلماسی 
صحیح باب گفت وگو را باز کنند تا سرانجام 
بعد از حدود شش سال ارتباط بین ایران و 

ما  نظر می رسد  به  عربستان میسر شود. 
تفاهم  و  پیام درک  باید در حال فرستادن 
احترام  و  تحمل  فرهنگی،  المللی  بین 
متقابل از طریق ورزش  به سراسر جهان از 

جمله عربستان سعودی باشیم.
برجسته ساختن ابعاد مثبت ورزش در سطح 
دوستانه  روابط  ايجاد  همان  المللی  بین 
و  مناسب  راهکارهاي  با  توان  می  و  است 
ايجاد  باعث  مناسب،  هاي  سياست  اتخاذ 
شرايطي شد كه ورزش، پاكي خود را حفظ 
و در حل كشمکش هاي بين المللي وايجاد 
یک  كند.ورزش  ايفا  را  مؤثري  نقش  صلح 
عالقه مشترک فرهنگی است که  مردم را در 
سراسر جهان، از هر نژاد و مذهب در رقابت 
های ورزشی  شرکت می دهد و یک منبع 
قوی از غرور ملی و همبستگی را به وجود 
در کنار  جدید  دنیای  در  ورزش  آورد.  می 
تأثیرات جسمی، به عنوان صنعتی است که 
در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، 

ی  د قتصا ا
فرهنگی،  و 
ت  ا ثیر تأ
ی  کم نظیر

ورزشی  دیپلماسی  موفق  نمونه  دارد. 
همکاری  توان  می  را  خصوص  این  در 
فدراسیون های فوتبال ایران و قطر برشمرد 
نامه، می تواند  تفاهم  این  که اجرای کامل 
برای  مدت  بلند  در  مثبتی  پیامدهای 
فوتبال و در کل ورزش ایران داشته باشد. 
مدیران می بایستی از ظرفیت های موجود 
جهت  را  استفاده  نهایت  عرصه  این  در 
نیل به اهداف نظام نمایند. رابطه متقابل 
از  بین ورزش، سیاست، فرهنگ و جامعه 
می تواند  که  است  اهمیت  حائز  این جهت 
اجتماعی،  عقالنیت  برای  الزم  زمینه های 
ثبات سیاسی و کنترل فضای عمومی را به 

وجود آورد.   

: استاندار تهران حرکت  آبرومند  ورامین – 
خنثی  را  شهدا  مسیر  در  مدیران  و  مردم 
استکباری  های  قدرت  های  توطئه  کننده 
دانست و گفت: امروز نیازمند حرکت مومنانه 
و کار جهادی و شبانه روزی مدیران در استان 

تهران هستیم. 
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
تهران، محسن منصوری درششمین سالگرد 
نمازگزار  مردم  جمع  در  راد  ثامنی  شهید 
مسجد مهدیه شهر ورامین اظهار داشت: در 
شب بزرگ 22 بهمن در بهترین مکان ها و 
در ورامین قهرمان و در جمع بهترین مردم 
که پیشتازان پیروزی انقالب هستند حقیقتا 

برای من توفیق بزرگی است.
وی افزود: صحبت کردن از شهید ثامنی راد 

که رفاقتی دیرینه با او داشتم برای اینجانب 
بسیار دشوار است و شهدا همواره با درک 
صحیح از موقعیت همواره جلوتر ازمان خود 
حرکت کردند و اساسا نوع حرکت شهدا البته 
متفاوت  عادی  مردم  با  مرگ  طلب  برای 

است.
امکان  شهید  داد:  ادامه  تهران  استاندار 
شفاعت دارد نه فقط برای خانواده و بستگان 
شفاعت  امکان  ملت  آحاد  برای  بلکه  خود 
فراهم می کند و باید بیاموزیم که با شهدا 
درد و دل کنیم و این سنت پیامبر اکرم )ص( 

بود و سیره اهل بیت هم همین بود.
منصوری حرکت مردم در مسیر شهدا را راه 
سربلندی مردم و خنثی سازی توطئه های 
قدرت های استکباری دانست و گفت: شهدا 

هستند  عالم  در  رقابت  و  مسابقه  برندگان 
است  رقابت  میدان  دنیا  تعبیری  به  چراکه 
و  دارد  به کمال  بالفطره میل  نیز  انسان  و 
به نوعی شهدا از ما جلوتر هستند و در راه 

خداوند متعال هزینه داده اند.
وی عنوان کرد: شهدا به تعبیر امام راحل ره 
یک ساله را یک شبه طی کردند و در کنار 
تاریخ  و جاودانان  دارند  اولیا مقام  و  صلحا 

اند.
مقام  در  کرد:  تهران خاطرنشان  استاندار 
به  شهدا  به  قرآن  تعبیر  به  شهادت  بلند 
حیات جاودان رسیده اند و شهید میهمان 
خصوصی خداوند متعال است و در تعبیر 
دیگری از قرآن کریم شهید مشتری خاص 
خدا است و پیامبر خدا شهادت را باالترین 

و در حقیقت شهدا  دانند  نیکویی ها می 
واسطه دین خدا و مردم هستند.

وی بازخوانی دستاوردهای انقالب از سوی 
مدیران برای نسل جوان در گام دوم انقالب 
شهادت  داد:  ادامه  و  دانست  ضروری  را 
اهداف انقالب اما به دست مدیر بی بصیرت 
و ناالیق رقم می خورد اما جهاد تبیین که 
مقام معظم رهبری بسیار بر آن تاکید دارند 

مانع شهادت اهداف انقالب است.
اوقات  برخی  داشت:  اظهار  منصوری 
برخی  ناجوانمردی  با  که  بینیم  می 
دستاوردهای انقالب را ذبح می کنند و باید 
با دفاع اصولی از دستاوردهای انقالب پای 

نظام بیاستیم.

دیپلماسی ورزشی ایران با عربستان سعودی 
دکتر محمد بیدگلی 
 مدرس دانشگاه 
و کارشناس مسائل ایران

محسن منصوری ، استاندار تهران:  

حرکت در مسیر شهدا خنثی کننده توطئه دشمنان است
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متهم متواری حمل مواد مخدر
 در پیشوا دستگیر شد 

از  پیشوا  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین     : آبرومند   – پیشوا 
دستگیری متهم متواری که به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر تحت 

تعقیب بود، خبر داد. 
 سرهنگ » محمد جزایری« اظهار داشت: در پی کشف بیش از 21 

کیلوگرم مواد مخدر 
در 4 سال گذشته، کار دستگیری فروشنده شناخته شده که متواری بود 

در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس انتظامی کالنتری 12طاق سپهر با انجام 
تحقیقات گسترده و اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم 
فراری شده و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی نسبت به دستگیری 

وی اقدام کردند.
سرهنگ جزایری افزود: این فرد پس از تشکیل پرونده برای صدور حکم 
الزم تحویل مراجع قضائی و سپس با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

انهدام باند سارقان با ۳۰ فقره 
سرقت در پردیس

پردیس – آبرومند : فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری باند 
سارقان خودرو و محتویات خودرو با تالش شبانه روزی کارکنان انتظامی 

شهرستان پردیس خبر داد.
سردار کیومرث عزیزی در تشریح این خبر اظهار داشت:در راستای تبیین 
با  و عملیاتی نمودن اهداف قرارگاه تشدیدو مبارزه باسرقت و مقابله 
سریالی شدن سرقت های خودرو و محتویات خودرو با توجه به حساسیت 
موضوع ،مراتب بویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان پردیس 

قرار گرفت.
وی افزود:ماموران کالنتری 11 پردیس با انجام اقدامات پلیسی و اشراف 
اطالعاتی در نهایت باند سارقان حرفه ای که باخودروی وانت مزدا اقدام 
به سرقت خودرو ومحتویات خودرو می کردند و 3نفر از سارقان سابقه دار 
که دارای سوابق کیفری متعددی در شهرستان های پردیس ، دماوند و 
در شهر تهران بودند که در سطح شهرستان در حین سرقت شناسایی و 

در عملیات پلیس پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شدند.
سردار عزیزی ادامه داد:متهمان پس از مواجهه با ادله پلیس به 30فقره 

سرقت محتویات خودرو اعتراف کردند.

نگهبانان دامداری سارقان
 احشام از آب در آمدند 

ورامین – آبرومند : فرمانده انتظامي شهرستان ورامين از دستگيري باند 
سه نفر سارق احشام در جواد آباد خبر داد. 

سرهنگ »جعفر شمس بيرانوند » در تشريح اين خبر بيان داشت: در 
پي وصول يک فقره پرونده سرقت احشام در سطح حوزه انتظامي بخش 
جواد آباد که سارقان 65 راس گوسفند زنده به ارزش تقريبي 4 ميليارد 
ريال را به سرقت برده اند , لذا با توجه به اينکه حوزه مذکور داراي تعداد 
بااليي دامداري مي باشد , پديدار شدن باند سارقان احشام در آن منطقه 
عالوه بر افزايش نارضايتي ,باعث ناامني شغلي براي شهروندان آن منطقه 
خواهد شد که همين موضوع باعث تشکيل کارگروهي از عوامل پايگاه 

پليس آگاهي شهرستان را در جهت بررسي موضوع در پي داشت.
اين مقام انتظامي افزود:با بکارگیری شیوه های نوین پلیسی و نظر به 
روشن شدن موضوع و شرح کامل آن براي مقام قضائي که سرقت توسط 
کارگران دامداري رخ داده و مقام قضائی سريعا دستور جلب هر سه نفر را 
صادر نمود که در همان حين مشخص شد کارگران در محل کار حاضر 
نشده اند و قصد خروج از کشور را دارند که سریعا نسبت به دستگیری هر 
سه آنها همزمان در آدرس جديد اقدام و به پايگاه پليس آگاهي شهرستان 

ورامين داللت شدند. 
فرمانده انتظامي شهرستان ورامين خاطرنشان کرد: در ابتدا سارقان 
منکر هرگونه سرقت شدند ولي زماني که کليه جوانب و ادله به صورت تکه 
هاي پازل در مقابل آنها قرار گرفت , آنها متوجه هوشياري پليس شده و 
لب به اعتراف گشوده و بزه ارتکابي را قبول داشتند که در ادامه بازسازي 
صحنه انجام و پس از تکميل پرونده و با دستور قضائي همگي آنها به 

زندان داللت شدند .

انهدام باند سارقان منزل در ورامین 
ورامین – آبرومند : فرمانده انتظامي شهرستان ورامين از دستگيري 3 نفر 

سارق و يک نفرمالخر خبر داد. 
سرهنگ “جعفر شمس بيرانوند » در تشريح اين خبر بيان داشت: در 
پي کسب خبري مبني بر سرقت منزل به ارزش یک ميليارد ريال موضوع 
در دستور کار ماموران پايگاه پليس آگاهي شهرستان ورامين قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پايگاه پليس آگاهي شهرستان ورامين با انجام فعاليت 
هاي گسترده پليسي و اطالعاتي و فعال سازي مخبرين به صورت ويژه3 

نفر سارق و يک نفر مالخر را طي عملياتي غافلگيرانه دستگير کردند.
اين مقام انتظامي بيان داشت: متهمان که افرادي سابقه دار بودند پس از 
کشف کامل لوازم منزل مسروقه و موتورسيکلت سرقتي ، طي تحقيقات 

پليسي و فني به بزه ارتکابي معترف شدند.

شهردار قرچک
 مدیر نمونه شهرستان  شد

قرچک – آبرومند :   در سومین جلسه شورای اداری، از شهردار قرچک 
به عنوان مدیر نمونه شهرستان قرچک تقدیر بعمل آمد.  

در این جلسه که فرماندار، امام جمعه و نماینده مردم در مجلس حضور 
داشتند از محسن خرمی شریف شهردار قرچک به پاس تالش ها و 

خدمات ارزنده به شهروندان تجلیل به عمل آمد.

اخبار

خرب ویژه

30 بهمن 1400
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دکترمحمد خراسانی زاده: 

تولید نوشت افزار با محتوای ایرانی
اسالمی ۵۰ درصد افزایش یافته است

تهران – آبرومند : به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اختتامیه نخستین  آیین  در   ، زاده   ، دکتر  محمد خراسانی  تهران   استان 

جشنواره کاال و محصوالت فرهنگی استان تهران، با بیان اینکه در این جشنواره، تمرکز بر بخش هایی است 
که در سبد فرهنگی خانواده استفاده می شود و روزانه مردم با آنها سر و کار دارند، افزود: امروز سهم تولید 
داخلی نوشت افزار به ۵0 درصدافزایش یافته که به لطف مجموعه ها و تشکل ها تمامی آنها محتوای ایرانی_ 

اسالمی دارند و خروجی خوبی داشته است .
از  ادامه داد: بعد  باید میدانی و قابل لمس برای عموم مردم باشد،  اینکه تمامی فعالیت ها  با بیان  وی 
طراحی کاالها، اتصال به تولید کننده و ادامه فعالیت ها اهمیت دارد و باید این روند ادامه دار باشد و تبدیل به 

یک فرآیند شود. 
دکتر خراسانی زاده با تاکید بر تسهیل بازار عرضه محصوالت بیان داشت: تشکل های مردمی باید نقش تصدی 

و اجرا کننده امور را داشته باشند و نهاد های فرهنگی نقش پشتیبان را در اینگونه رویداد ها ایفا کنند.

علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان :  

از ظرفیت های استان در جهت جذب سرمایه گذار 
خارجی استفاده خواهد شد 

همدان – آبرومند : استاندار همدان با حضور در مراسم بهره برداری از فاز پنجم سنگ شیر 
پارس، گفت: پیشرفت و توسعه استان، در گرو هماهنگی و همراهی دولت و فعاالن اقتصادی 

است.
استاندار همدان گفت: کسانی که در جهت تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تالش می کنند قابل تقدیر 

هستند.
وی افزود: فعاالن خالق عرصه تولید، تهدید تحریم ها را به فرصت، تبدیل کرده اند.

وی تصریح کرد: در جریان تحریم ها اقدامات خوبی از سوی تالش گران عرصه تولید در جهت کاهش، قطع وابستگی و 
جلوگیری از خروج ارز در استان انجام شده که قابل تقدیر است.

قاسمی فرزاد، در ادامه گفت: با توجه به رشد و پیشرفتی که در عرصه علم، دانش و فناوری کسب کردیم، افق و چشم  انداز 
پیش روی ما روشن و امیدبخش است.

وی افزود: کشورهایی هستند که از نظر ذخایر طبیعی و معادن فقیرهستند اما در راستای ایجاد و خلق دانش و تکنولوژی گام 
بر می دارند.

جعفر تاجیک خاوه از اولین و معدود نیروهای 
بومی نظمیه ورامین در عصر رضاخانی، در اول 
مهرماه سال 1300 در روستای خاوه ورامین 

به دنیا آمد.
وی که فرزند بزرگ رحمت الله و نوه ی کدخدا 
روستای  کدخدای  و  بزرگان  از  اسماعیل، 
خاوه در دوره حکومت سلطان صاحب قران 
یک  و  بیست  در  بود،  قاجار  شاه  ناصرالدین 
در   1321 سال  فروردین  پانزدهم  در  سالگی 
به  رادسر مقلب  یحیی  پاسیار  ریاست  دوران 
ادیب السلطنه در شهربانی، به استخدام اداره 

شهربانی ورامین درآمد.
از ورود متفقین جنگ جهانی  هنوز یکسالی 
دوم به ایران و خروج و تبعید رضا شاه پهلوی 
نگذشته بود که در آذر ماه همین سال و در 
شهر  السلطنه،  قوام  وزیری  نخست  دوران 
بلوا شد و هرج و مرج  تهران دچار آشوب و 
آنرا  حوالی  و  پایتخت  بخصوص  وسیعی 
فراگرفت. ایشان به دلیل بومی بودن و آشنایی 
از  دیگر  تعدادی  همراه  به  منطقه،  با  کامل 
شهربانی چی ها نقش مهمی در تامین و حفظ 
امنیت ورامین و استقرار نظم و جلوگیری از 
مردم  های  مغازه  و  ها  خانه  غارت  و  چپاول 

ورامین ایفا کرد.
حضور  از  ناشی  که  امنی  بی  اوضاع  این  در 

نیروهای بیگانه در پایتخت و ورامین بوجود 
یکی  و  شد  نظام  سواره  مامور  او  بود،  آمده 
از پرونده های مهمی که به وی محول شد، 
و  خارجی  های  سفارتخانه  ماموران  تعقیب 
و  یابی  عتیقه  بدنبال  که  بود  افرادی  برخی 
دزدی کاشی های ارزشمند بناهای تاریخی و 

سنگ قبرهای امامزادگان ورامین بودند.
 وی در پیگیری این پرونده دردسرساز، بسیار 
مصمم بود و نهایتا تعقیب و دستگیری برخی 
الحکومه  نایب  تقدیر  به  منجر  دزدان  عتیقه 

ورامین از شهربانی شد.
با  مبارزه  در  شغلش،  واسطه  به  ایشان 
اغتشاشگران، مزاحمین نوامیس مردم و اراذل 
و  فردی سختگیر، جسور  و  قاطع  اوباش،  و 
پاسبون  بود و در بین مردم به جعفر  خشن 

معروف بود.
به باور اکثر ریش سفیدانی که دوران خدمت او 
در شهر ورامین را به یاد دارند، از وی به عنوان 
فردی مهربان ، مردم دار و پاکدست یاد می 
کنند که هر وقت متوجه میشد فرد بیگناهی 
پیگیری  برای  بارها  گردیده،  مشکل  دچار 
پرونده او و رهایی اش، حتی در شهربانی مرکز 
در تهران حضور می یافت و پیگیر کارش می 

شد.
در طول دوران خدمت، ماموریت های کوتاه 

و بلند مدتی در نقاط مختلف کشور ازجمله 
زندان  تهران،  شهرری،  سمنان،  شهرهای 

قصر، زندان زنان و ... به وی محول گردید.
وی در سال 132۵ با دخترخاله اش ام البنین 
تاجیک خاوه ازدواج و حاصل زندگی او چهار 

پسر و سه دختر می باشد.
زاده و دارای سواد مختصر  ایشان که روستا 
مکتب خانه ایی بود، تقریبا در حین خدمت 
در کالس های درس اول آموزشگاه سالمندان 
روستای  اکابر  آموزشگاه  و  ورامین  شهربانی 
به  باغخواص شرکت و در سال 1339 موفق 
اخذ مدرک پایان تحصیالت از اداره فرهنگ 

ورامین شد.
در هنگام وقوع قیام مردم ورامین در 1۵ خرداد 
سال 13۴2 ، وی به علت بیماری همسر، در 
مرخصی بود و علی رغم دعوت و فراخوان اداره 
شهربانی، به علت مخالفت با خشونت، ضرب و 
شتم و کشتار همشهریانش، در محل کار خود 
حاضر نشد و همین امر بهانه ای شد تا مقامات 
باالتر او را بازخواست و تحت فشار قرار دهند.

و  طرف  یک  از  اداری  فشارهای  سرانجام 
از  مردم  با  شهربانی  ماموران  های  خشونت 
خدمت  عطای  او  شد که  باعث  دیگر  طرف 
با  نهایتا  و  ببخشد  لقایش  به  را  در شهربانی 
سال   2۴ با  و  خودش  شخصی  درخواست 

خدمت، در تاریخ نوزدهم مهر 13۴۵ در دوران 
ریاست  و  هویدا  امیرعباس  وزیری  نخست 
بدون  شهربانی،  در  مبصر  محسن  سپهبد 
دریافت درجه استحقاقی، با درجه سرپاسبان 

سوم بازنشست شد.
جعفر پاسبون بعد از بازنشستگی هم، از فعالیت 
های خیرخواهانه خود دست نکشید و تا آخر 

عمر، وجودش آرامش خاطر محله، همسایگان 
و مخل فعالیت خاطیان بود.

ایشان پس از عمری خدمت صادقانه، در تاریخ 
علت  به   13۸۵ سال  شهریور  سوم  و  بیست 
کهولت سن وفات یافت و در ورودی حرم بنای 
تاریخی امامزاده سید فتح الله شهر ورامین به 

خاک سپرده شد. روحش شاد

دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات 
که  است  ملی  و  المللی  بین  سطح  در  روز 
فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف  زوایای  از 
اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار 
های  پرسش  حقوقی،  منظر  از   . گیرد  می 
مطرح در این باره آن است که آیا دسترسی به 
اینترنت حق افراد است . اگر حق افراد است ، 
چه محتوایی دارد و چگونه قابل تحقق است؟

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی 
که با تحقق حقوق و آزادیهای افراد و تأمین 
منافع و نیازهای آنان پیدا کرده است به یکی 
از موضوعات مهم در حوزٔە حقوق ارتباطات 
تبدیل شده است. پرسش های گوناگونی در 
هر  آیا  اینکه  جمله  از  است  مطرح  باره  این 
اینترنت دسترسی داشته  به  دارد  فردی حق 
باشد؟ دسترسی به اینترنت به چه معناست و 
چگونه محقق میشود؟ دولتها چه تکالیفی در 
زمینه ی دسترسی افراد به اینترنت دارند؟ در 
پاسخ به این پرسش ها، نظر غالب آن است 
که دسترسی به اینترنت حق افراد است؛ حقی 
آن  ومصداقی  ابعادمفهومی  البته  پدید که  نو 
مورد مناقشه است.گاهی ازاین حق نسبتا به 
عنوان الزمه آزادی بیان و سایر حقوق موجود 

یاد می شود و گاهی به عنوان حق نوپدید و 
مستقل. گاهی بر ابعاد فنی و شکلی آن تمرکز 
میشود و گاهی بر ابعاد محتوایی و ماهویاش. 
برخی کشورها، یا با تصویب قانون یا به ابتکار 
مصداقی  و  مفهومی  ابعاد  قضایی،  ی  رویه 
این حق را تا حد زیادی روشن کرده اند و در 
سطح بین المللی نیز برخی مراجع بین المللی 
در مقام تفسیر معاهدات بین المللی یا صدور 
ترویجی،  گزارشهای  انتشار  یا  قضایی  آراء 
مفهوم، محتوا و شأن هنجاری این حق را تا 

حدی روشن کرده اند. 
در نظام حقوقی ما وضعیت این حق چندان 
از نظر سیاست تقنینی و  روشن نیست. چه 
روشن  ی  رویه  قضایی،  سیاست  نظر  از  چه 
و مشخصی مشاهده نمی شود. رویکرد غالب 
ارتباطی  وسایل  بر  ناظر  قواعد  که  است  آن 
سنتی نظیر مطبوعات و رادیو و تلویزیون بر 
دسترسی به اینترنت نیز تسری یابد. در حالی 
که قیاس اینترنت با سایر وسایل ارتباطی به 
میشود  و سبب  نیست  درست  متعدد  دالیل 
در برخی از حوزه ها قاعده ای برای اعمال آن 
یافت نشود و در برخی حوزه ها نیز، به دلیل 
ماهیت اعمال و معارض یافت شود. گاهی نیز 

قواعد سنتی چند رسانه ای اینترنت، چندین 
قاعدٔە قابل اعمال با طبع بین المللی اینترنت 
و ماهیت غیرمتمرکز آن سازگاری ندارند، زیرا 
یا مطلب واحدی که در کشورهای  افزار  نرم 
مختلف قابل دسترس است ممکن است در 
قلمداد  اخالقی  و  قانونی  چند کشور  یا  یک 
یا  غیرقانونی  دیگر  کشورهای  در  ولی  شود 

غیراخالقی.
برخی دولتها دسترسی به اینترنت را به عنوان 
و  شناخته  اساسی  یا  مبنایی  حقوق  از  یکی 
کرده  اعالم  اساسی  قانون  حمایت  مشمول 
و  قانونی  حق  یک  عنوان  به  دیگر  برخی  و 
آفریقای  اند.  کرده  حمایت  آن  از  شهروندی 
فنالند،  فرانسه،  استونی،  اسپانیا،  جنوبی، 
اند.  از این زمره  کاستاریکا، نیوزلند و یونان 
برخی از این دولتها حق دسترسی به اینترنت 
و  اطالعات  به  دسترسی  حق  از  جزئی  را 
قوانین  دیگر  برخی  و  ند  شناختها  ارتباطات 
خاصی را در مورد دسترسی افراد به اینترنت 
به  دسترسی  حق  فرانسه  اند.در  کرده  وضع 
اینترنت در زمرٔە حقوق اساسی شناخته شده 
اساسی  قانون  شورای   2009 سال  در  است. 
قانون  مغایرت  به  رسیدگی  مقام  در  فرانسه 

و  بیان  آزادی  با  کشور  این  کنگرٔە  مصوب 
ارتباطات ، که به یک مرجع اداری اجازه می 
داد در صورت احراز نقض حقوق پدیدآورندگان 
در اینترنت، با ارسال اخطارهایی به شخص 
ناقض، دسترسی او به اینترنت را قطع کند ، 
اعالم کرد که «دسترسی به خدمات ارتباطات 
برخط یک حق اساسی است که بدون حکم 
و  کرد»  تعرض  آن  به  نمیتوان  قضایی 
فرد  به مسدودکردن دسترسی یک  «تصمیم 
توازن دقیق  برقراری  از  باید پس  اینترنت  به 
میان منافع از سوی یک دادگاه صورت گیرد 
، نه از سوی یک مؤسسه. ازاین رو، واگذاری 
قانون  خالف  اداره  یک  به  صالحیتی  چنین 

اساسی است
موج حمایت از دسترسی به اینترنت از سوی 
محدودکنندٔە  تدابیر  اعمال  و  دولتها  برخی 
دسترسی به اینترنت از سوی دولتهای دیگر 
بین  موضوع  یک  به  را  اینترنت  به  دسترسی 
المللی مهم تبدیل کرد و ورود مراجع حقوق 
این  به  بشر  حقوق  گزارشگران  و  بشری 

موضوع را موجب شد.
آور  الزام  منابع  از  اعم  المللی  بین  در سطح 
دسترسی  الملل،  بین  حقوق  آور  غیرالزام  و 

و  اینترنت  به 
آن  از  استفاده 
پیگیری  برای 
مختلف  اهداف 

از  و  مذکور  اوصاف  دارای  اجتماعی  و  فردی 
قلمدا  امروز  با کرامت بشر  توأم  زندگی  لوازم 
د شده است. در این میان، مادٔە 19 میثاق 
مادٔە  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللی  بین 
و  اقتصادی  حقوق  المللی  بین  میثاق   15
فرهنگی  زندگی  در  مشارکت  حق  اجتماعی 
به  علم  پیشرفتهای  منافع  از  برخوداری  و 
عنوان مهمترین معاهداتی که متضمن حق 
دسترسی به اینترنت هستند، رویه ی قضایی 
اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی  دیوان 
های  کمیته  عام  تفسیرهای  بشر،  حقوق 
حقوق بشر، قطعنامه های شورای حقوق بشر 
برای  بشر،  حقوق  گزارشگران  و گزارشهای 
زمره  در  اینترنت  به  دسترسی  اینکه  توجیه 
ی  حقوق بشر است مورد استناد و تحلیل و 
تفسیر قرار گرفته اند که در شماره بعد  به آن 

ها اشاره میشود.

ادامه دارد ...

با  برايتان پيش آمده است که  تا به حال  آيا 
را  آن  علت  و  شويد  بيدار  خواب  از  بدخلقي 
ندانيد؟ ممکن است علل زيادي وجود داشته 
باشد که برخي از اين موارد تعجب آور است 
اما راه هايي براي از بين بردن آن وجود دارد.

در اين مطلب به چند علت اشاره مي کنيم.
عامل  غذا،  تحمل  عدم  غذا:  تحمل  عدم 
بسياري از ناراحتي هاي جسمي است از جمله 
حالت تهوع و معده درد. اين امر روي خلق 
ناراحتي،  باعث  و  گذارد  مي  تأثير  نيز  و خو 
بدخلقي، عدم تمرکز، پرخاشگري عصبي يا 
بيش فعالي نيز مي شود. اگر به طور منظم 
دچار بدخلقي مي شويد دفترچه اي تهيه کنيد 
و هر غذايي را که مي خوريد و هر تغييري که 
در خلق شما ايجاد مي شود در آن درج کنيد 

تا بتوانيد ارتباط بين آن ها را بيابيد.

روي  موثر  طور  به  منزل  منزل:دکور  دکور 
خلق و خوي فرد تأثير مي گذارد. در حالي 
که رنگ قرمز ناراحتي و تنفر ايجاد مي کند، 
رنگ زرد باعث شادابي و رنگ آبي آرام بخش 
است. بنابراين منزل خود را با رنگ هايي که 
تأثير مثبتي روي خلق و خو مي گذارد، تزئين 
کنيد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد نصب 
عکس هاي آرام بخش روي ديوار و يا تابلوي 
نقاشي از منظره اي زيبا مي تواند روي خلق 
و  استرس  ميزان  و  بگذارد  مثبتي  اثر  خو  و 

اضطراب را کاهش دهد.
ارتقاي شغلي:

اگرچه خيلي از ما آرزو داريم ارتقاي شغلي پيدا 
کنيم اما بايد دانست که ارتقاي شغلي عالوه 
باعث  کار،  وضعيت  به  بخشيدن  بهبود  بر 

افزايش فشار ذهني مي شود.

تماشاي  هنگام  رفتن  شب:خواب  چراغ 
تواند  مي  کتاب،  خواندن  يا  تلويزيون 
داشته  فرد  خوي  و  خلق  روي  پيامدهايي 
دهد،  مي  نشان  ها  بررسي  نتايج  باشد. 
را  مالتونين  توليد  شب  در  چراغ  روشنايي 
کاهش مي دهد. اين هورمون تنها در تاريکي 
توليد مي شود. بنابراين بهتر است پرده هاي 
بگيريد.  نظر  در  خواب  اتاق  براي  ضخيم 
تمامي چراغ ها را خاموش کنيد تا اتاق کاماًل 

تاريک شود.
علت  افسردگي  مغذي:اگرچه  مواد  کمبود 
موارد  از  بسياري  در  اما  دارد  مختلفي  هاي 
عاليم آن با برنامه غذايي اتخاذ شده بدتر يا 
بهتر مي شود. کمبود ويتامين D ، ويتامين 
ویتامین های فوالت  و   B6,B12 ويژه به   B
و اسيد چرب امگا 3 به احساس افسردگي و 

اضطراب منجر مي شود. پس به برنامه غذايي 
خود مواد مغذي حاوي ويتامين هاي ياد شده 

را اضافه کنيد تا عالئم بهبود پيدا کند.
روابط اجتماعي:نتايج بررسي ها نشان مي 
دهد که احساسات مثبت و منفي به آساني از 
فردي به فرد ديگر منتقل مي شود بدون اين 
که افراد متوجه آن شوند. به عنوان مثال 
احساسات کاربرهاي فيس بوک مي تواند به 
طور مستقيم روي احساسات دوستانشان 

تأثير بگذارد.
شب نشيني:کمبود خواب روي روحيه تأثير 
مي گذارد؛ اما زمان خواب همانند ميزان 
از  پيشگيري  براي  دارد.  اهميت  خواب 

افسردگي سعي کنيد زود بخوابيد.
بارداري  ضد  قرص  که  دارو:زناني  مصرف 
مصرف مي کنند، 2 برابر بيشتر از ديگران 

دچار افسردگي 
شوند.  مي 
برخي  در 
مصرف  زنان 

قرص ضد بارداري باعث تغيير خلق و خو 
و افزايش خشم مي شود. اين افراد قبل از 
به پزشک مراجعه  مصرف دارو بهتر است 

کنند.
که  دانيم  مي  ما  دخانيات:همه  استعمال 
و  قلبي  بيماري  سرطان،  عامل  سيگار 
استعمال  که  ندانيم  شايد  اما  است  پيري 
ذهني  سالمت  روي  تواند  مي  دخانيات 
فرد نيز تأثير بگذارد. استعمال سيگار خطر 
بروز افسردگي را افزايش مي دهد. افرادي 
که به نيکوتين اعتياد دارند 2 برابر بيشتر 

از ديگران دچار عاليم افسردگي مي شوند.

جعفر پاسبون، شهربانی چی ورامین
محمدرضا تاجیک-نویسنده و ورامین شناس

اینترنت و فضای مجازی؛ چالش ها و راه کارها

شناخت علل نامتعارف افسردگي

مسعود محمدحسینی
دکترای حقوق جزا
 و جرم شناسی

سمیه نجفی آذر 
 روانشناس



مواد الزم برای تهیه مرغ بریان معطر

مرغ تازه کامل : 1 عدد ، روغن مایع: به مقدار الزم  ،  ارگانوی خشک: 
به مقدار الزم ، فلفل قرمز )پودر شده(: به مقدار الزم  ،    نمک: به مقدار 
الزم   ،      فلفل سیاه )پودر شده(: به مقدار الزم سیر )له شده(: 2 حبه  ،    

آویشن: به مقدار الزم ،    پاپریکا: 2 ق چای خوری
طرز تهیه مرغ بریان معطر

را بشویید و  باید مرغ ها  بریان و معطر  برای تهیه مرغ  اولین مرحله  در 
خشک کنید. سپس داخل یک ظرف مناسب کمی روغن مایع، فلفل قرمز، 
نمک و فلفل سیاه پاپریکا، آویشن و سیر له شده ریخته و با یکدیگر ترکیب 
کنید و مخلوطی که به دست می آید را روی مرغ ها بمالید و اجازه دهید 
که یک شب به صورت کامل داخل یخچال بماند تا طعم این محتویات به 
خورد مرغ برود. بعد می توانید مرغ را درون یک فویل پیچیده و حدودًا 40 
دقیقه داخل فر بگذارید. البته بهتر است از قبل فر را روی دمای 190 درجه 
سانتی گراد قرار دهید تا فضای داخلی آن برای پختن مرغ آماده شده باشد. 
بعد از گذشت این زمان می توانید فویل را باز کنید و باز هم برای 30 دقیقه 

مرغ را داخل فر بگذارید تا کامال مغز پخت شود.
این غذای خوشمزه را می توانید در کنار انواع پلو سرو کرده و به عنوان وعده 

غذایی اصلی میل نمایید.
گرد آورنده : هانیه تاجیک 

سخنی با روسای شورای 
استان،شهرستان، شهر،کمیسیون فرهنگی 

واداره فرهنگ وارشاد اسالمی
بنده  به  ازاینکه   : ورامین  به شورای شهر  خطاب 
تان  بارسالن جلسات  اولین  برای  کردید  مهربانی 
رادیدم ممنون، این شورای سقیفه بنام خبرنگاران 
کی درست شده؟عرض کنم 1- خدایا شاهد باش 

سینه برای خود نمیزنم.
انتخابات  بیاد  مرا  شد  اعالم  که  انتخاباتی   -  2
نماینده شهرمان دردوران شاه ملعون انداخت که 
از  چند نفربریدن، دوختن وتن مردم کردن واقعا 

خبرنگارانیکه ازهمه مسئولین وغیره ایراد میگیرند این حرکت نامیمون شایسته 
نیست افرادغیرساکن ورامین حق تصمیمات ندارند.

3 - کمیته ای که  با اشاره   آقایان  محمدی یکتا وتوحید عظیمی  اعالن شد یک 
زد وبند خود محوری داخلی بود و جنبه  قانونی ندارد واین چند نفربا مدیریت یک 

سیاست باز! آش پختن ودراین جلسه گفتن بخوری پاته نخوری پاته!! 
آیا زشت نیست که  چند نفر سر ۵0نفرکاله بزارن؟!  وبا ذکر صلوات خود را بزرگ 

جلوه بدهند ؟ 
4 - با احترام به این 3  نفرمعرفی شده که هر 3نفرازغیرنشریات هستند باید 
دوباره با حضورهمه خبرنگاران نشریات و گروه و کانال و با دعوت کتبی وبا 
نظارت ارشاد، مسئول کمیته فرهنگی، نماینده شورای استان یا شهرستان وبا 

رای علنی برگزارشود.
5 - حضرت آقا فرمودند نوشتاری روی کاغذ ماندگار میماند اما درفضای مجازی 

خیر! 
از۱۵خرداد۱۳۵۹  تهران  استان  شرق  جنوب  کیهان  روزنامه   سرپرستی 

تاکنون    اکبرسلیمانی

تحلیلی بر آنچه که آقای سلیمانی خبرنگار و سرپرست رونامه کیهان جنوب 
شرق استان تهران فرمودند : 

تا آنجایی که بنده اطالع دارم قراربود یک مجموعه ای از بین کل خبرنگاران 
رسانه های مختلف در شهرستان های جنوب استان تهران برای هماهنگی 
بیشتر و به دور از تفرقه های موجود بین خبرنگار های شهرستان های قرچک ، 
ورامین ، پیشوا ، که حدودا بیش از 50 نفر شده اند و شاید این آمار هم درست 
نباشد تشکیل گردد لیکن از انجایی که خبرنگار ها در جمع یکدیگر با توجه به 
سالیق مختلف و حساسیت موضوعات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و .... 
در بین رسانه های حاضر کمتر به توافق جمعی می رسند ، لذا تعدادی از این 
خبرنگاران در گروه روابط عمومی شورای شهر ورامین عضویت داشتند و در 
این گروه چند نفر به گالیه نسبت به  بعضی از مسئوالن جدید ورامین و پیشوا 
می پرداختند و نسبت به یکدیگر نیز پاسخ می دادند تا اینکه یکی از خبرنگارها 
با توجه به آنچه که در گروه مطرح می شد و موضوع صنفی بود یک گروه بنام 
خبرنگارها تشکیل  داد و تقریبا نزدیک به 50 نفر عضو داشت که می توان گفت 
از رسانه های نوشتاری ، مجازی و نمایندگی خبرگزاری ها و خبرنگار رسانه ملی 
به عضویت درآمدند  و تعدادی هم از خبرنگار ها دانسته یا نا آگاهانه عضو این 
گروه نبودند و بعضا تعداد اندکی هم با عذرخواهی از گروه خارج می شدند   در 
ادامه فعالیت گروه تعدادی از بین حاضران پس از بحث و مذاکره موافق و مخالف 
بعنوان هیئت موسس تشکیل شدند  تا ترتیب اساسنامه و چگونگی انتخابات و 
ویژگی رسانه های موجود را بررسی و جلسه مجمع عمومی موسس دعوت نمایند 
تا هیئت مدیره و بازرس و اساسنامه به تصویب برسد و سپس ماموریت اجرا پس 

از ثبت داده شود .
و در ادامه این موضوع چند روز گذشت که از طرف کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر ورامین به تعدادی از خبرنگار ها زنگ زده شد و دعوت بعمل آمد و پیشنهاد 
شد خبرنگار ها در جلسه ای باهم مشورت کنند و 3 نفر را بعنوان نماینده رسانه 
ها به کمیسیون فرهنگی معرفی کنند که این موضوع ظرف 24 ساعت در همان 
گروه مطرح و مشابه انتخاب مسئول رسانه و روابط عمومی جناب آقای دکتر 
نوش آبادی نماینده شهر های قرچک ، ورامین ، پیشوا ،  انتخاب کنند ؛ به هر 
حال با همان روش برای این 3 نفر عضویت در کمیسیون فرهنگی هم صحبت 
کردند ولی خیلی ها رای ندادند و خیلی ها عضو نبودند ، و بعضا تعدادی هم در 
جلسه کمیسیون فرهنگی حضور نداشتند و این 3بزرگوار به هر شکلی انتخاب 

شدند که آقای سلیمانی به نحوه انتخاب اعتراض دارند .
اوال آن گروه خبرنگار ها برای انتخاب نماینده یا نمایندگان رسانه ها نبوده ، هر 
رسانه ای خود تام االختیار هست برای انتخاب نماینده خود یا ارسال خبرنگار به 
جلسات الزم ، وتصمیم هم در جلسه مذکور گرفته خواهد شد دوم اینکه نماینده 
محترم یا کمیسیون فرهنگی شورای شهر ورامین برای احترام به خبرنگار ها بوده 
و در خواست هم فکری و معرفی فرد یا افراد را نمودند وگرنه هریک در جایگاه 
خود می توانند مسئول روابط عمومی یا خبرنگار الزم برای جلسات کمیسیون 

دعوت کنند . 
گله اقای سلیمانی را می توان اینطور تحلیل کرد : 

در بین خبرنگار ها و رسانه ها از خبرنگار هایی که سوابق بیشتری دارند و 
و  کردند  استفاده می  فرهنگی  برای موضوع کمیسیون  پیشکسوت هستند 
چنانچه بطور مثال در اداره ورزش و جوانان اگر چنین خواسته ای بود از خبرنگار 

های جوان و تند و تیز استفاده می شد . 

مدال آوری ورزشکاران دماوند
 در مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ 

بین المللی استان تهران

دماوند – آبرومند  : مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ بین المللی استان 
تهران در مجموعه ورزشي هشتم شهریور برگزار شد .

بانوان  تیم  مسابقات  این  در  و  کننده  از 200شرکت  بیش  با  رقابتها  این 
شهرستان دماوند خانم ها راضیه چشمی در رده بزرگساالن مقام اول کمربند 
طالیی زهرا بیات جوانان مقام سوم مدال برنز معصومه قرائی نونهال مدال 
برنز به مربیگری خانم راضیه چشمی و همچنین کوثر ابراهیم زاده  نونهاالن 

مقام اول کاپ قهرمانی و مدال طال
ملینا االه قلی نونهاالن مقام دوم مدال نقره 
هلنا کریم پور جوانان مقام دوم  مدال نقره 

هایال کریم پور جوانان مقام دوم  مدال نقره 
رویا حیدری نونهاالن مقام سوم  مدال برنز  

به مربیگری خانم الماسی 
در این مسابقات خانم فاطمه چشمی به عنوان داور این دوره مسابقات بود از 

باشگاه ورزشی خورشید

جشن سینمایی استانی
 در شهرستان پاکدشت 

پاکدشت – آبرومند :  همزمان با ایام دهه مبارک فجر ، جشن سینمایی استان 
تهران همراه با آیین تقدیر از برگزيدگان سینمایی و تجلیل از هنرمند متعهد 
سینما، استاد جهانگیر الماسی با حضور مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان 
پاکدشت ،شیرازی معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری، خراسانی زاده مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران ،خانی بخشدار مرکزی، محسن وند رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان،مدیران فرهنگی و هنرمندان شهرستانهای استان 

و جمعی از هنرمندان سینما در روستای هدف گردشگری گلزار برگزار شد.
فرماندار پاکدشت در این برنامه ضمن عرض خیر مقدم گفت : هنر جوهره ذاتی 
درون انسان ها و زبان گویای بین المللی است که می توان با استفاده از آن دنیا را 

تحت تاثیر قرار داد
 جمارانی اظهار کرد: رفع نیازمندی جامعه هنری با برنامه ریزی مناسب، ساماندهی 
و هدفمندی امور فرهنگی ، زمینه سازی بروز استعدادهای هنری ، پوشش کامل 
چتر حمایتی ، ایجاد عدالت در اختصاص امکانات و بودجه ها به هنرمندان در یک 
قالب مشخص و ایجاد امید و انگیزه بیشتر در این قشر فرهیخته و تالش برای 
بهبود معیشت و در نتیجه تولید محصوالت هنری فاخر از دیگر اهداف دولت 

سیزدهم در شهرستان پاکدشت است
فرماندار پاکدشت از هنرمندان خواست با نشست های مشترک با حضور نخبگان 
فرهنگی و هنری در رشته های مختلف زمینه ایجاد همدلی ، همراهی و حمایت 
سازمان یافته در راستای اطالع رسانی رخدادهای فرهنگی هنری و شناسایی و 
معرفی هر چه بهتر فرصت ها و ظرفیتهای عظیم شهرستان پاکدشت که بعضا آوازه 

جهانی دارند را فراهم آورند
 جمارانی ادامه داد : با وجود تنوع قومی، طوایف و آداب و رسوم و حضور اتباع 
محترم غیر ایرانی در شهرستان می طلبد که هنرمندان با برداشتن این مرزها و با 
معرفی جاذبه های گردشگری ،مفاخر علمی، هنری، فرهنگی و پیشکسوتان با 
بهره گیری از ظرفیت هنری و فضای مجازی برای ایجاد ثروت فرهنگی ماندگار در 
شهرستان پاکدشت برای استفاده بهینه مردم و آیندگان از این ذخایر پیشقدم شوند

مژگان
سالهاست چهره ات را

عاشقانه می نگرم در قا ب زندگی
نقاشی می کشم با قلم موی جادویی

مژگان بلندت را
کارم را خوب بلدم
بین خودمان باشد

گیر کرده ا م سر کشیدن چشمانت
نمی دانم زیباییش

یا مهربانیش
کدام را عاشقانه در ذهنم نقاشی کنم

چهر ه ات بس چه زیباست
با چشمانی به رنگ عسل
مژگانت دنیای حرف است

که با رقصیدن به روی چهر ه ات
دنیا را مدهوش خود کرده است

هیس
بین خودمان باشد

بدجور سرکشیدن چشمانت گیر کرده ام
شعر از لیال عطایی پیرکوهی

یادداشت روز
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هرکشوری  دارای فرهنگی است که اسطوره ها 
و قهرمانانی  از گذشته خود برای مردمانش به 
یادگار دارد . این اسطوره ها باشروع یک تجاوز 
به حریم هرکشور ، آب و خاکی با خلق حماسه 

هایی زنده می شوند  .
ایرانی  قهرمان  و  اسطوره  این  آرش کمان گیر 
در زمان منوچهر بیشدادی یکی از آنها است . 
. کمانداری  را می شناسند  این اسطوره  همه 
که زمان خود شهرت و آوازه ای بلند داشت . 
او حاضر شد از جان خود بگذرد تا سرزمینش 
را از چنگال دشمنان که چشم و طمع  به این 
مرز وبوم داشتند دور نگه دارد . آری آرش تیر 
و کمانی آماده کرده بردامنه ای بر بلندای کوه 
دماوند رفته  تیر خودرا در حالی که لباسی بر تن 
نداشت  پرتاب کند . این کار را کرد و پس از 
پرتاب جان ازبدن خارج و می گویند تمام تار و 
پود بدنش از هم پاشید و به آسمان رفت . حال 

ذکر چند مطلب در باب تیر رها شده و مکانی که 
از آنجا تیر را رها کرد مد نظر است . اول کوهی 
که از آنجا تیر را رها کرد ؟ دماوند که گذشته 
های دور به آن آیریو خشئوثه می گفتند که نماد 
دلیر  دلیری  و  قدرت   ، ،  شجاعت  استقامت 
مردان ایرانی می  باشد .  نماد کشور ایران که 
گرداگرد آن فرهنگهایی از اقوام ایرانی زندگی می 
کنند . آرش بهترین مکان را انتخاب کرد تا به 
همه بفهماند که این کشور مردانی دارد که  هر از 
چند گاهی در قالب یک منجی ظاهر شده و پای 
هر متجاوزی را قطع  و پوزه اش را به خاک می 
مالند . دومین چیزی که از همه مهمتر است 
تیری است که از کمان آرش رها شد . همه در 
تعاریف خود به چگونگی ساخت ، پرتاب و اینکه 
تا کنار رود جیحون رسید با استفاده از افسانه 
را  تیر  این  . حال چرا  اشاره می کنند  پردازی 
نشانه ارسال فرهنگ ایرانی ندانیم . فرهنگی که 

هرکسی با آن برخورد 
کرد و شناخت بدون 
آن شد  استثنا محو 
به  باد  گویند  می   .

برخورد  عقاب  یک  بدن  به  ویا  آمد  آن  کمک 
کرد  و در نزدیکی رود جیحون افتاد ویا بر تنه 
ی درخت گردو که نشان ریشه دار بودن آن در 
خاک وتنومندی  و باردهی که نشان فرهنگ آن 
است اشاره می کند   .  این را صدای فرهنگ ناب 
ایران در آن زمان می دانم که تا کنار رود جیحون 
رسیده بود . آری این فرهنگ به قدری تنومند و 
ریشه دار است که دنیای آن زمان وحال حاضر 
در برابر آن سرخم می کند .  یادمان باشد تاریخ 
و  ها  اسطوره  از  است  پر  ومرزبوم  کشور  این 
قهرمانانی که حاضرند در هر موقعیت زمانی و 
مکانی جان خود را برای نجات کشور و مردان و 

زنان سرزمین خود فدا کنند.

کمتر کسی شاید در تفکراتش تصویر شخصیتی 
را حک میکرد که بتواند در اوج جوانی تمامی 

نگاه ها را معطوف خود نماید.
تیتر اخباری با مفهوم)جوانترین فرماندار(آنهم 
در سراسر کشور و همان مضمون بعد از سالها 

تحت عنوان)جوانترین استاندار(
اما پیش بینی ها میتواند فراتر از حد تفکر رخ 

نمایی کند و جایگاه وزیر را به تصویر کشد.
این راه طاقت فرسا و البته پرتالطم ، جایگاه 
تسخیر  به  توانست  خواهد  نیز  را  واالتر  های 
آرزوهای  به  رسیدن  کننده  ثابت  تا  درآورد 

دست نایافتنی باشد.
به  منجر  رخدادی  چنین  که  بس  را  همین 
فتح آرزوهای مردم ورامین بزرگ خواهد شد 
به  نسبت  #محسن_منصوری  ِعرق  چراکه  ؛ 
این منطقه فراتر از حد تصور به تثبیت رسیده 

است.
این امر فرصتی را دست داده که باید غنیمت 
شمرد و در جهت پیشبرد اهداف از آن بهره برد 
تا در ایجاد همدلی مدیران ارشد ؛ آنچه که طی 
سالیان گذشته پایمال شده را به نتیجه رساند.

هستند که  بسیاری   ، اوصافی  چنین  با  حال 
از ُطرق مختلف راه  را پیشه کرده و  حسادت 
را برای ناامن جلوه دادن ناامیدی ها ناهموار 

میکنند.
و جهت  آباد  داشتن شهری  برای  میتوان  اما 
رسیدن به اهداف در کنار خواستها ؛ غرور و 
نامالیمتی های ذهنی را به فراموشی سپرد و 
با دوری از عقیده های پوچ ؛ برای یاری جوان 
اوج  تا  را هموار کرد  انقالب ، شرایط  برومند 
فرزند  برای  رسانی  جایگاه خدمت  به  رسیدن 

ورامین بزرگ مهیا گردد.

 ، رخدادی  چنین 
مردمان  دلخواه 
از  بسیاری 
که  شهرهاست 

نصیبمان گردیده ؛ بنابراین باید ازین فرصت 
توفیقات  شدن  نصیب  برای  را  بهره  بهترین 
برد و به راحتی از کنار آن نگذشت و این اتفاق 
موفقیت  کتابچه  در  همیشه  برای  را  تاریخی 

حک نمود.
ماندگار همچون محسن  نامی  تا  میرود  امید 
بعنوان  دور  نه چندان  ای  آینده  در  منصوری 
جزئی از مفاخر بحساب آید و این مهم محقق 
نخواهد شد مگر با حمایت و همت مردمانی از 

سرزمین وارنا...

هر خانواده از مجموعه ای از افراد تشکیل 
می یابد که در پیوند خویشاوندی و زیستی 
قرار دارند و معموال در یک خانوار زندگی 
اجتماعی  نهاد  اولین  کنند.خانواده،  می 
و کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه 
شرایط   از   بسیاری   در   است.خانواده  
سیاسی،   ساختار  بر   ایران   تاریخی  
اثرگذار   جامعه   دینی   و   اقتصادی  
سازندٔە   ایرانی   خانوادٔە   است.   بوده  
افراد  است.  بوده  دینی  و  سیاسی  نظام 
دهنده  سروسامان  بزرگ،  خاندانهای 
اند.  بوده  دینی  گرایشهای  حکومتها  ی 
اثرگذاری خانوادٔە ایرانی در حوزٔە سیاست، 
اقتصاد، تجارت و فرهنگ تنها به حضور 
نمیشود.  ختم  مهم  و  بزرگ  خاندانهای 
هر فردی  که وارد نظام  اجتماعی  رسمی  
ایران،  از  قبیل  حکومت  و  تجارت  و  
فرهنگی،  شده  سعی  در توسعۀ مناسبات 
به  سنت  این  است.  کرده  خانوادگی  
جایمانده از ایرانیان است  که با حضور هر 
از خانوادهای، دیگر اعضای خانواده  فرد 
فرد نیز به آن واحد میپیوندند..به عقیده 
در  شده  تعریف  نقشهای  امروزه  گیدنز، 
خانوادٔە سنتی تغییر  کرده است و خانواده 
ثابت  نقشهای  با  شفاف  نهادی  دیگر  ی 
همچنین،  نمیشود؛  تلقی  مرد  و  زن  از 
خانواده جدید یک واحد تولیدی محسوب 
نمیشود، بلکه واحدی مصرفی است  که 
فرزندان،  پرورش  سنگین  های  هزینه 
تصمیمگیری دربارٔە داشتن فرزند را بسیار 
و پیچیده کرده است؛ همچنین  حساس 
شدن  افقی  و  قدرت  ساختار  در  تغییر 
این هرم، ساختار جدیدی به خانواده ها 
از خانوادٔە سنتی  آنها را  بخشیده  که راه 

جدا میکند.  
عوامل تهدید خانواده از دیدگاه اجتماعی

در  مختلفی  جهات  از  امروزی  خانواده 
معرض تهدید واقع است که به عوامل آن 

در ذیل اشاره می کنیم
در  و  روز ها  :این  رسانه های جمعی  الف( 
وجود  عواملی  امروز،  پرمشغله  دنیای 
دارند که انسان ها را به صورت انفرادی به 
خود مشغول می کنند و آن ها را از تعامل 
با دیگران باز می دارند. رسانه های جمعی 
از مهم ترین این عوامل به شمار می روند؛ 
فایده هایی که دارند،  ابزار ها در کنار  این 

بر جای می گذارند. در  نیز  تاثیرات منفی 
این میان شبکه های اجتماعی اگرچه بستر 
را فراهم می کنند و  علمی و ... مناسبی 
نقش  گوناگون  زمینه های  در  می توانند 
از مضرات  نباید  اما  باشند  موثری داشته 

آن نیز غافل شد.
طبقاتی:  و  فرهنگی  اختالفات  ب( 
طبقه  یک  در  مرد  و  زن  نداشتن  قرار 
فرهنگی  مشابهت  عدم  یا  و  اجتماعی 
موجب  خانوادگی  ناهمگون  شرایط  و 
ایجاد مشکالتی از قبیل تفاخر به شرایط 
خانوادگی برتر و تعصب بر قومیت خواهد 
شد.  شرایطی که در آن همیشه طرفین 
همدیگر را تحقیر و سرزنش می کنند و این 
وضعیت در نهایت به بروز بحث و درگیری 
و التهابات عاطفی بین زوجین می انجامد.

:گسترش  مهاجرت  الگوی  تغییر  ج( 
شهرنشینی و تغییر الگوی مهاجرت باعث 
شهر های  و  روستاها  ساکنان  افزایش 
کوچک به کالنشهرها شده است و در این 
میان خانواده ها برای مطابقت با  فرهنگ 
جدید، کم کم فرهنگ ها و آداب و رسوم 
سنتی خود را به دست فراموشی می سپارند 
اجتماعی  ساختار  در  را  تغییراتی  و  
چنانچه   می کنند؛  ایجاد  بزرگ  شهر های 
برخی  بروز  احتمال  فرهنگی  تفاوت های 
مشکالت در ازدواج ها را افزایش می دهد.

الگوی  گرایی  :مصرف  مصرف گرایی  د( 
و  بشری  جوامع  بین  در  که  است  غلطی 
بویژه کشور های در حال توسعه به سرعت 
میان  این  در  است.  گسترش  حال  در 
افزایش مراکز خرید و فروشگاههای بزرگ 
ولع مردم برای خریدهای بی هدف را باال 
برده است و اگر زوجین در روند زندگی خود 
توجهی به بودجه و شرایط اقتصادی شان 
نداشته باشند، در زندگی مشترک شان با 

مشکالت بی شماری مواجه خواهند بود.
ه( مسائل اقتصادی و مالی : هر زندگی با 
فراز و نشیب هایی همراه است و امکانات 
مشکالت  شدن  حل  به  می تواند  مالی 
اما نباید مسائل مالی  زندگی کمک کند، 
سرلوحه زندگی قرار بگیرد و دیگر موارد را 
تحت الشعاع قرار دهد. هر چقدر زوجین 
در زندگی مشترک بر داشته های اقتصادی 
را  تاکید کنند و حس مالکیت خود  خود 
به رخ یکدیگر بکشند، به آشفتگی و تزلزل 

خودشان  زندگی 
می زنند.  دامن 
عاطفی  پیوند  اگر 
قوی  زوجین 

باشند،  داشته  همدلی  یکدیگر  با  و  باشد 
دشوار  که  هم  هر چقدر  مادی  مشکالت 

باشد، می گذرند.
های  پژوهش  اکثر  دیگران:  دخالت  و( 
این   ، طالق  درباره  ایران  در  شده  انجام 
دخالت  اند که  کرده  منعکس  را  حقیقت 
دیگران مانند اقوام و آشنایان ، والدین زن 
یا شوهر موجب شعله ورشدن اختالفات 
زن و شوهر می گردد و در نهایت به طالق 
شوهر  یا  زن  شود.  می  منجر  جدایی  و 
توسط  مشترک  زندگی  اوایل  در  ویژه  به 
دیگران به طور ناشیانه راهنمایی و یا در 

برخی موارد تحریک می شوند.
ارتباطات  سوء  و  ها  تفاهم  ز(سوء 
:مهمترین عامل آسیب پذیری خانواده ، 
بروز سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات است. 
بنابراین هر یک از زن و شوهر به سهم خود 
مسئولیت دارند که از به وجود آمدن سوء 
تفاهم ها و سوء ارتباطات پیشگیری کنند 
و در اولین فرصت ممکن به حل و فصل 
و سوء  ها  تفاهم  زیرا سوء  بپردازند.  آنها 
و  فرایند مخرب  ارتباطات به صورت یک 

پیش رونده عمل می کنند..
:انتقام  جویی  بهانه  و  گیری  ح(انتقام 
از  جویی  عیب  و  گیری  بهانه  گیری، 
خانواده  زایی  آسیب  عوامل  مهمترین 
 . آیند  به شمار می  و شوهر  روابط زن  و 
طرح مکرر » دلخوری ها « ، نقاط ضعف 
و نارسایی ها ، ساختمان روابط زناشویی 
را تهدید و تخریب می کند. خانواده رکن 
اساسي جامعه است. پرداختن به اين بناي 
مقدس بنيادين و حمايت و هدايت آن به 
جايگاه واقعي خود، همواره سبب اصالح 
خانواده بزرگ انساني و غفلت از آن موجب 
سقوط  و  حقيقي  حيات  از  شدن  دور 
است.  بوده  ضاللت  و  هالکت  ورطه  به 
نيل  در جهت  بايد  بيشتر  بنابراين هرچه 
دستيابي  کوشيد که  آن  سعادتمندي  به 
به اين مهم تنها از طريق شناسايي کامل 
عوامل تحکيم بنيان خانواده امکان پذير 

است.

تیرآرش یا فرهنگ آرش

مردی برای  اوج

خطرات تهدید کننده بنیان خانواده ایرانی

بهروز مشتاق 
 کارشناس فرهنگی

علیرضا فرجی

دکتر شهره 
عرب شیرازی 
 مدرس دانشگاه


