
محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان :

دسترسی همه شهروندان 
به نان یارانه ای حائز

 اهمیت است

محسن اردستانی فرماندار پاکدشت :

محور عمل این دولت 
اجرای عدالت است

قرارگاه ریشه کنی فقر مطلق 
در بخش مرکزی ورامین 

آغاز به کار کرد

علیرضا فاتحی نژاد فرماندار قرچک :  

مبارزه با مواد مخدر
 نیازمند اقدامات

 ضربتی است

مجید درویشی فرماندار ورامین: 

پیگیر رفع مشکالت جاده 
ورامین- چرمشهر هستم

محمدمهدی اعالیی
 استاندار قزوین :

مبادی ورودی استان 
ساماندهی شود

خانواده و پیشگیری
 از آسیب های اجتماعی

های  آسیب  امروزه 
یک  عنوان  به  اجتماعی 
سالمت  جدی  تهدید 
با  را  نوجوانان  و  کودکان 
خطر مواجه ساخته است. 
رشد شهرنشینی، پیدایش 
تضاد  و  برخورد  گسترده،  یا  وار  توده  جامعه 
میان هنجارها، از هم پاشیدگی روابط متقابل 
به  توجه  و...  همسال  تأثیر گروه  افراد،  بین 
ناپذیر  اجتناب  امری  را  اجتماعی  آسیب های 
اجتماعی  های  آسیب  اگرچه  است.  ساخته 
می تواند بسیار گسترده باشد لیکن می توان 
مسائلی از قبیل اعتیاد، فرار از خانه، خشونت، 
رفتاری،  های  ناهنجاری  اجتماعی،  انزوای 
سرقت و کودک آزاری را از جمله نتایج آسیب 

های اجتماعی عصر حاضر تلقی کرد.
در این بخش به اجمال، عوامل مؤثر در ایجاد 
در  خانواده  نقش  و  اجتماعی  های  آسیب 
پیشگیری از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی
مطالعات انجام شده در ارتباط با آسیب های 
از  بسیاری  منشاء  را  زیر  عوامل  اجتماعی، 
انحرافات اجتماعی قلمداد نموده اند. در این 
بخش هر یک از عوامل به اجمال مورد بررسی 

قرار می گیرد.
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی: اختالفات 
طبقاتی هر جامعه، افراد را در موقعیت هایی 
های  نقش  توانند  نمی  که  دهند  می  قرار 

اجتماعی مناسب خود را بیابند...
ادامه صفحه2

قیمت 1000 تومانشامره 33     سال سوم     4صفحه 25 اسفند ماه 1400 

رسمقاله

طاهر میرزاکریمی -مدیر مسئول
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40 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد اسالمی
شهرستان پیشوا فارغ  التحصیل شدند

2 3

صفحه3

صفحه2

فلسفه  عید  نوروز

دکتر علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان : 

 استان همدان آمادگی کامل برای پذیرش میهمانان نوروزی را دارد
همدان – آبرومند : دکتر علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان در ستاد استانی مدیریت کرونا، گفت: استان همدان آمادگی کامل برای پذیرش 

میهمانان نوروزی را دارد.
استاندار گفت: روند شیوع ویروس کرونا در استان، کاهشی و تحت کنترل است. ثبات و دوام وضعیت کنونی استان در شیوع ویروس کرونا، به  

رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط مردم بستگی دارد.
وی افزود: استان همدان آمادگی کامل برای پذیرش مسافران نوروزی با حداکثر ظرفیت را دارد.

قاسمی فرزاد گفت: مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در زمینه سفر های نوروزی، متعاقبا اعالم می شود. با توجه به نزدیکی ایام نوروز، الزم است یک 
کمیته تخصصی در زمینه سفرهای نوروزی برای بررسی مسائل و مشکالت مرتبط با بیماری کرونا تشکیل شود.

وی تاکید کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، تزریق دز سوم واکسن کرونا برای افراد بزرگسال، نوبت اول برای افراد ۵ 
الی ۱۱ سال، الزامی است.

نماینده عالی دولت در استان، گفت: سفرهای به عتبات عالیات توسط مردم از طریق استان برقرار است و اقدامات الزم برای خدمات رسانی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز مسافرین انجام 
شود.

وی با اشاره به فعالیت فرودگاه همدان گفت: با توجه به برقراری پروازهای فرودگاه همدان )۴ روز در هفته  ( زمینه کنترل مسافران ورودی و خروجی در راستای بیماری ویروس کرونا فراهم 
شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت مدارس استان گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مدارس استان در کلیه مقاطع تحصیلی، به صورت ۱۰۰درصد ظرفیت برگزار شوند.
استاندار همدان افزود: اماکن ورزشی و سالن های سرپوشیده ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی در شهرهای با رنگ بندی قرمز با ۳۰درصد، نارنجی ۵۰ درصد و زرد نیز با ۷۰ درصد ظرفیت 

مجاز به فعالیت هستند.
.

و  برادرانه  فرمانداران  مورد  در  گفت:  تهران  استاندار   : آبرومند   – تهران 
همدالنه رفتار می کنیم اما در تحقق مطالبات مردم با هیچ فرمانداری 

تعارف ندارم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران؛ آیین تکریم معارفه فرماندار 
حجت  تهران،  استاندار  منصوری  محسن  حضور  با  شهریار  شهرستان 
عباس جوهری  امام جمعه شهریار، سید  المسلمین حسینی  و  االسالم 
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران، خانواده معظم شهدا، اعضای 
شورای اداری شهرستان شهریار در محل سالن اجتماعات اردوگاه شهید 

منتظری این شهرستان برگزار شد. 
منصوری در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان اینکه طی مدت 
۵ ماه حضورم در استانداری، فرماندار پیشین شهریار فردی متین و پرتالش 
در پیشبرد امورات شهریار دیدم، اظهار داشت: باید از محضر مردم شریف 
شهرستان شهریار بابت این تاخیر عذرخواهی کنم، اما در انتخاب فرماندار 
شهریار گره افتاده بود و در نهایت به گزینه ای رسیدیم که هم دارای سابقه 

وزارت کشوری و هم معتقد به اصول و مبانی مدیریت اسالمی است. 
وی ادامه داد: شهرستان شهریار رکن و محور اصلی در شهرستان های غرب 
استان تهران با مردمی بصیر، متدین و پای کار نظام است و باید با کار شبانه 

روزی قدردان این مردم بود. 
نیازمند  کشور  در  اداری  مدیریت  در  امروز  کرد:  عنوان  تهران  استاندار 
مقام معظم  تعبیر  به  که  قاسم هستیم  از جنس مدیریت حاج  مدیریتی 

رهبری صدق و اخالص است. 
منصوری سپس گفت: در کشور شاهد دو نوع سبک مدیریت هستیم، اولی 

مدیریت مبتنی بر اسالم ناب محمدی و دومی مدیریت مبتنی بر سبک 
اسالم آمریکایی که پوسته ای از اسالم را دارد، می باشد و البته مردم با 

انتخاب دولت سیزدهم سبک مدیریتی اسالم ناب محمدی را برگزیدند. 
وی افزود: امروز دعوای مدیریتی در واقع از همین جنس است در طرفی 
شاهد مدیریت مومنانه، انقالبی و خاصانه هستیم و در طرف دیگر در ظاهر 
شاهد مدیریتی هستیم که حرف از مردم و مبارزه با استکبار می زند اما در 

عمل دل در گرو غرب بسته است.  
استاندار تهران تصریح کرد: امروز به شدت نیازمند بهره گیری از مؤلفه 
حکمرانی اسالمی در مدیریت استان تهران هستیم و با توکل به ائمه و ارواح 
طیبه شهدا و کار شبانه روزی و بهره گیری از رهنمودهای رهبری فراتر از 

توان خود با کار جهادی امور را اداره کنیم. 
منصوری اظهار داشت: اتکای به مردم و اتصال به ظرفیت واقعی مردم مولفه 
دیگر حکمرانی اسالمی است و برخی اوقات با بی تدبیری برخی مدیران 
مردم ناامید می شوند، چراکه نوع مدیریت و سیره زندگی ما را مردم رصد 

می کنند. 

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: امروز مدیر شانی جز نوکری 
اعتماد مردم  به  اشتباهات مدیران است که  اوقات  ندارد و گاهی  مردم 
خدشه وارد می کنند و در همه شئون مدیریتی باید با مردم صادق باشیم 

و مردم هم می پذیرند.  
اسالمی  مولفه حکمرانی  ترین  اصلی  جوانگرایی  کرد:  تصریح  منصوری 
است و بیشتر ترجیح می دادم که از جوانان در منصب مدیریت فرمانداری 
شهریار استفاده کنم اما به دالیلی این امر محقق نشد، جوانان مخلص 
به واسطه داشتن روحیه اخالص عموما خود را برای مدیریت عرضه نمی 
کنند و این وظیفه مدیران است که از ظرفیت این جوانان استفاده کنند. 
های  مولفه  از  دیگر  یکی  داری  مردم  کرد:  خاطرنشان  تهران  استاندار 
حکمرانی اسالمی است و به شخصه معتقدم که مردم از عمق جان مقام 
معظم رهبری را دوست دارند و رابطه عمیق بین امام و امت برقرار است. 
ارکان  بین  همدلی  و  وحدت  شهریار  در شهرستان  اگر  تاکید کرد:  وی 

اجرایی برقرار باشد، قطعا مردم بهره و ثمره آن را می برند.
منصوری ادامه داد: در مورد فرمانداران برادرانه و همدالنه رفتار می کنیم 
اما در تحقق مطالبات مردم با هیچ فرمانداری تعارف ندارم و معتقدم 
مدل اداره استان تهران باید تغییر کند و باید امور را به مردم واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: در مقابله باویروس منحوس کرونا دولت به تنهایی نمی 
توانست کاری انجام دهد که مقام معظم رهبری با تکیه برقدرت عظیم 
مردم با طرح کمک های مومنانه و مواسات زمینه مدیریت این مساله 

را فراهم کردند..

حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین  :

طالبان باید پاسخگوی افزایش اقدامات تروریستی در افغانستان باشد
در  تروریستی  اقدامات  افزایش  پاسخگوی  باید  طالبان  گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  عضو کمیسیون   : –آبرومند  تهران 

افغانستان باشد و اقدامات پیشگیرانه ای در این زمینه انجام دهد. 
افغانستان،  از فعالیت های تروریستی در  ایران  آبادی در خصوص نگرانی جمهوری اسالمی  به گزارش خبرگزاری خانه ملت حسین نوش 
رخ می  بحران  که  رو هر جایی  این  از  کند  استفاده  تنش های منطقه  از  کند  و خشونت طلب سعی می  افراطی  متاسفانه جریان  گفت: 

دهد، حضور پیدا می کنند که عراق، سوریه و افغانستان مصداق های این مهم هستند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه دولت بی ثبات در افغانستان با شرایط خاصی مستقر شده لذا زمینه 
بروز ناامنی در این کشور فراهم شده است، اظهار کرد: افغانستان در التهاب است و این بی نظمی و عدم حاکمیت مردم در سرنوشت 

خودشان، زمینه ساز ظهور و بروز جریان های تند تروریستی شده است.
وی با اشاره به اینکه لطمه افزایش اقدامات تروریستی موجب نگرانی برای مردم این کشور و حتی همسایگان و دیگر کشورهای منطقه 
شده است، ادامه داد: بنابراین طالبان باید از این سرزمین مراقبت کند تا گروه های تروریستی القائده و داعش از عدم ثبات سیاسی و 

نکنند. سوءاستفاده  افغانستان  امنیتی 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: طالبان باید اقدامات تنبیهی برای بی ثبات کنندگان این کشور پیش بینی کند تا صداقت خودش را اثبات کند؛ همچنین طالبان باید 

پاسخگوی افزایش اقدامات تروریستی باشد و اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در این میان کشورهای منطقه نیز باید هوشیار باشند تا این رویه به دیگر کشورها کشانده 

نشود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که به شدت نگران فعالیت های تروریستی در افغانستان هستیم، بر آزاد کردن دارایی 

های مسدود شده مردم افغانستان تأکید کرد.

محسن منصوری استاندار تهران  :

در تحقق مطالبات مردم با هیچ فرمانداری تعارف ندارم
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خانواده و پیشگیری
 از آسیب های اجتماعی

 و موجب اختالف در هنجارهای اجتماعی می شود. در نتیجه، ستیزه 
هنجارهای اجتماعی، تفاوت معیارها را به وجود می آورد و عدم تعهد 
به معیارها و تردید در اصالت آنها، عدم پایبندی به قوانین را ایجاد می 
کند که این به نوبه خود تضادهای اجتماعی را افزایش می دهد. درون 

این تضاد، کشش به سمت انحرافات اجتماعی وجود دارد.
رفاه اقتصادی خانواده: در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی 
زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف تر می 
گردد. ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش 
به سوی انحرافات اجتماعی است. امروزه والدین و فرزندان نسبت 
به هم احساس و عاطفه گذشته را ندارند، چون با یکدیگر تماس و 
ارتباط کمتری دارند و از طرف دیگر افرادی که درآمد بیشتر از حد 
دارند، موقعیت و زمینه مساعدتری برای تفریحات متنوع در داخل 
و یا خارج از کشور را دارند و بدیهی است که این قبیل امکانات برای 

مصرف و فروش مواد مخدر زمینه بسیار مساعدی است.
که  است  داده شده  نشان  علمی  در مطالعات  خانواده:  مادی  فقر 
فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعی است. از آن جایی که بیشتر 
مجرمین، معتادین به مواد مخدر و الکل، مبتالیان به امراض روانی و 
اشخاصی که اقدام به خودکشی می نمایند، از طبقات پایین اجتماعی 
بوده اند در عصر حاضر از فقر به عنوان عامل عمده انحرافات اخالقی 

یاد شده است. 

فلسفه عید نوروز 
نوروز، کلمه ای در زبان فارسی میانه است و ریشه در زبان اوستایی دارد. در 

زبان امروز، این کلمه را به دو شکل تعبیر می کنند :
: نوروز عام

روزی که در آن سال نو شروع می شود و به روز اعتدال بهاری )برابری شب و 
روز( مشهور است

نوروز خاص : 
به ششمین روز فروردین، نوروز خاص می گویند که با عنوان »روز خرداد« از 

آن یاد می شود 
نو  سالی  به معنای  و  سردا«  »ناوا  نام  با  را  نوروز  نیز  قدیم  زمان های  در 

می شناختند.
در زمان هخامنشیان نیز نوروز به »نوسارد« و »نوسارجی« مشهور بود

با توجه به روایت های افسانه ای موجود، نوروز در زمان جمشید، پادشاه چهارم 
پیشدادی ایران به وجود آمده است. در اوستا، یکی از قدیمی ترین کتاب های 
ایران باستان، از فردی به نام جمشید یاد شده که از قدرت فره ایزدی برخوردار 

بوده است. 
جمشید با دستور اهورا مزدا شروع به مقابله با اهریمن می کند؛ چراکه اهریمن 

در آن زمان خسارات زیادی از جمله قحطی و خشک سالی به بار آورده بود.
پس از آن که جمشید، اهریمن را شکست می دهد، دوباره شادی و برکت به 
سرزمین ایران باز می شود و خشک سالی از بین می رود. مردم بعد ها این روز 
را به نوروز یا روز نوین نام گذاری کردند و با کاشتن جو در تشت، این جشن 

باستانی را جاودانه کردند.
در روایتی دیگر در شاهنامه آمده است که جمشید در مسیر سفر خود به 
آذربایجان دستور می دهد تخت و تاجی پرزرق وبرق برایش تهیه کنند. با تابش 
خورشید به این تاج زرق و برق دار، دنیا سراسر نور می شود و به دلیل شادی 

مردم، نوروز به وجود می آید.
در تاریخ شمسی، اولین روز فررودین را شروع عید نوروز می خوانند. نوروز با 
عبور خورشید از صفحه استوای زمین و حرکت آن به شمال آسمان شروع 
می شود. این لحظه شروع را لحظه نخست برج حمل می گویند. در تقویم 
هجری خورشیدی، نوروز را با هرمز روز یا  روز اورمزد  در ماه فروردین برابر 

می دانند.
عید باستانی نوروز را با رسم و رسوماتی مثل خانه تکانی، دید و بازدید، هفت 

سین، تخم مرغ های رنگی و... 
نوروز  رسمی  تعطیالت  به عنوان  فروردین  نخست  روز  چهار  می شناسیم. 
محسوب می شوند و مردم در این ایام به دیدن اقوام خود می روند و این عید را به 
یکدیگر تبریک می گویند. روزهای ۱2 و ۱۳ فروردین نیز به ترتیب روز جمهوری 

اسالمی ایران و سیزده بدر هستند و جزو تعطیالت رسمی به شمار می روند.

علیرضا فاتحی نژاد فرماندار قرچک :  

مبارزه با مواد مخدر نیازمند 
اقدامات ضربتی است

قرچک- آبرومند : فرماندار قرچک گفت: مبارزه 
با مواد مخدر و آسیب اعتیاد به حدی اهمیت 
دارد که در کنار فعالیت های پیشگیرانه کوتاه 
ضربتی  اقدامات  نیازمند  بلندمدت،  و  مدت 

است. 
قرچک،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا فاتحی نژاد در جلسه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر افزود: سالمت اجتماعی 
از جمله موضوعات مهم هر جامعه است که از 
آسیب  به کاهش  آن می توان  مصادیق تحقق 

اعتیاد اشاره کرد.
وی اذعان کرد:اگر سالمت اجتماعی وجود داشته باشد، در تمامی جوانب حتی اقتصادی 

هم می شود رشد کرد.
فرماندار قرچک افزود: مصرف مواد مخدر یکی از برجسته ترین آسیب هاست که متاسفانه 

تیشه به ریشه نسل جوان زده و خسارت های زیادی به بار می آورد.
وی خاطرنشان کرد:همه باید دست به دست هم دهیم تا با اقدامات عملیاتی موثر، نیروی 

امیدبخش گام دوم انقالب یعنی نسل نوجوان و جوان را از اسارت اعتیاد برهانیم.
فاتحی نژاد اضافه کرد: حوزه های علمی، فرهنگی و پژوهشی به موضوع مقابله با اعتیاد 

ورود پیدا کنند.
وی گفت:دخانیات دروازه ورود به اعتیاد است، لذا باید دانش آموزان و والدین را نسبت به 

این موضوع حساس تر و هوشیار کرد.
فرماندار قرچک ادامه داد: ادارات در تمامی نشست های تخصصی راهکارها و پیشنهادات 

عملیاتی ارائه دهند.
وی گفت:نظارت بر فعالیت کمپ ها و عطاری ها امری مهم بوده که باید کماکان مورد 

توجه قرار گیرد.

محمدمهدی اعالیی استاندار قزوین :

مبادی ورودی استان ساماندهی شود
قزوین – آبرومند : استاندار قزوین گفت: استان قزوین به عنوان یکی از ظرفیت 
های گردشگری مهم کشور شناخته می شود و موضوع استفاده از این ظرفیت 
برای توسعه استان و ارتقاء جایگاه شهر قزوین به عنوان مقصد گردشگری باید 

در دستور کار قرار گیرد.
محمدمهدی اعالیی استاندار قزوین در شورای برنامه ریزی استان قزوین اظهار داشت: در شورای برنامه 
ریزی تصویب موضوعات بر محور قانون است و مصوبات با توجه به رأی گیری از اعضا به تصویب می رسد.

وی افزود: شورای برنامه ریزی یک مجموعه کالن سیاست گذاری در استان و به نوعی هیئت دولت استان 
است و از اهمیت باالیی برخوردار است.

نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: اعتبارات ملی دستگاه ها همچنان باید از سوی مدیران استانی 
پیگیری شود تا شاهد تخصیص کامل اعتبارات باشیم.

وی اظهار داشت: یکی از آلودگی های بصری استان و به ویژه شهر قزوین در مبادی ورودی است که باید 
نسبت به ساماندهی وضعیت فعلی اقدام شود.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین : 

نگاه تحولی به حوزه ی مساجد فرهنگ استان
 را متحول می کند 

محمدحسین فائزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین گفت : کانون های مساجد گسترده 
ترین شبکه اقدامات فرهنگی است. ما قائل به اصالت و نتیجه ی مطلوب در امور مساجد هستیم. 

فائزی گفت: با توجه به تعداد کانون های مساجد، گسترده ترین شبکه اقدامات فرهنگی را در استان داریم و در واقع ۳۷2 موقعیت با نیروی 
انسانی در گستره استان فعالیت دارند که این امر فرصتی بی نظیر است.

 محمدحسین فائزی در مراسم تجلیل از مدیران فعال کانون های فرهنگی هنری استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان قزوین برگزار شد بیان کرد: ما چهار ساختار در کشور داریم که به واسطه چهار رخداد تاریخی ایجاد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین ادامه داد: بعثت رسول الله به ما ساختار مسجد را داد جریان عاشورا ساختار هیئت را داد، 
انقالب اسالمی ساختار بسیج و آتش به اختیاری که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند ساختار موسسات مردمی را به ما داد که قدیمی 

ترین ساختار مسجد است.
وی با اشاره به فعالیت ۳۷2 کانون فرهنگی هنری در استان افزود: با توجه به تعداد کانون های مساجد، گسترده ترین شبکه اقدامات 

فرهنگی را در استان داریم و در واقع ۳۷2 موقعیت با نیروی انسانی در گستره استان فعالیت دارند که این امر فرصتی بی نظیر است
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ورامین – آبرومند : فرماندار شهرستان ورامین 
با اشاره به اینکه جلسه شورای تامین در مورد 
تشکیل  ورامین_چرمشهر  جاده  وضعیت 
می شود، گفت: در تالش هستیم که پروژه فاصله 
سال  شروع  از  پیش  تا  را  جاده ای  بین  گذاری 

آینده به اتمام رسانیم.
ورامین  شهرستان  فرماندار  درویشی  مجید 
نسبت به موضوع جاده ورامین چرمشهر اظهار 
حرم،  تا  حرم  راه  آزاد  افتتاح  به  توجه  با  کرد: 
پرترددترین  از  یکی  به  ورامین_چرمشهر  جاده 
مسیرهای این محدوده تبدیل شده است اما با 
توجه به عدم استاندارد سازی، آمار تصادفات و 

حوادث جاده ای در آن افزایش یافته است.
وی گفت: در سال های گذشته با تأمین اعتبارات 
محلی حدفاصل آب باریک تا ورامین که ۷ کیلومتر 

می شود  شامل  را  کیلومتری   2۵ محور  این  از 
تعریض شده است اما روشنایی و جداسازی آن 
ناقص مانده که همین موضوع باعث بروز حوادث 

و تصادفات زیادی در این بخش می شود.
فرماندار ورامین با اشاره به از دست دادن دوتن 
از هموطنان در تصادف خاطر نشان کرد: اخیرا 
همین  داد که  رخ  محور  همین  در  سانحه ای 
موضوع، صدور دستوری از جانب رئیس حوزه 
آباد را در پی داشت که بر  قضایی بخش جواد 
این  مشکل  اصالح  عدم  صورت  در  آن  اساس 
محور، انسداد آن توسط مقام قضایی در دستور 

کار قرار می گیرد.
درویشی با بیان اینکه در چند ماه گذشته پیگیری 
است،  بوده  اصلی  اولویت های  از  موضوع  این 
اظهار کرد: با برگزاری جلساتی با وزیر، استاندار 

و دیگر مسئوالن پیگیری این موضوع انجام شده 
است که مستندات این پیگیری ها و دستورهای 
صادره از سوی مسئوالن، خدمت مقام قضائی 

ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه روز یک شنبه موضوع در 
شورای تامین بررسی می شود، افزود: در تالش 
هستیم که پروژه فاصله گذاری بین جاده ای را تا 
پیش از شروع سال آینده به اتمام برسانیم و سعی 
می کنیم به شکلی مدیریت کنیم که موضوع به 

انسداد جاده کشیده نشود.
بخشی  کرد:  عنوان  پایان  در  ورامین  فرماندار 
محور  این  تعریض  جهت  نیاز  مورد  بودجه  از 
اختصاص یافته است که شروع عملیات عمرانی 
آینده خواهد  بودجه در سال  از وصول  آن پس 

بود.

بررسی  نشست   : آبرومند   – پیشوا 
ظرفیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
پیشوا، ورامین به منظور افزایش سطح 
با  شهرستانی  همکاری های  و  تعامل 
فرماندار،  تاجیک نوری  ابراهیم  حضور 
و  اداری  برنامه ریزی،  معاون  محور 
مالی فرمانداری، پهلوان افشاری رئیس 
دانشگاه، رئیس اداره ورزش و جوانان، 
و   بانوان  امور  و  بازرسی  مسئوالن 
خانواده فرمانداری و جمعی از مسئوالن 

دانشگاهی برگزار شد. 
دانشگاه  رئیس  افشاری  پهلوان  کیان 

آزاد اسالمی پیشوا در نشست با فرماندار 
 ۴۰ تاکنون   ۱۳۶۵ سال  از  کرد:  بیان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  دانشجو  هزار 
و  رشته ها  در  ورامین  پیشوا،  واحد 
مقاطع مختلف فارغ التحصیل شده اند. 
با  این دانشگاه  اظهار داشت:  افشاری 
۱۰۰ هکتار زمین و ۶۰ هزار متر مربع 
بنای آموزشی و برخورداری از کتابخانه، 
و   مجهز  استخر  ورزشی،  امکانات 
ظرفیت های  جمله  از  دیگر  امکانات 

بی نظیر شهرستان است. 
این مسئول خاطر نشان کرد: آمادگی 

کمک  در  را  ظرفیت ها  این  داریم 
سایر  با  تعامل  و  شهری  مدیریت  به 
دستگاه ها به کار گیریم تا در پیشرفت 
شهرستان سهم موثرتری داشته باشیم

اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  گفت:  پایان  در  پیشوا 
رویکرد  و  مسئله محوری  شعار  با 
مسئولیت محوری تالش می کند ورود 
در  و   داشته  مختلف  مسائل  به  جدی 
و  ملی  حل مسائل شهری، منطقه ای 

تاثیرگذار باشد

مجید درویشی فرماندار ورامین: 

پیگیر رفع مشکالت جاده ورامین- چرمشهر هستم

40 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان پیشوا فارغ  التحصیل شدند

رفتار  در  خودبسندگی  دلیل  به 
به  باد  انسانی  منابع  فردی،متخصصان 
سازمانها در استفاده از این ابزار ،برای ایجاد 
تغییرات سازمانی و بهبود نتایج کسب وکار 
کمک کنند .آماده سازی در اینجا به معنای 
رفتار  وهم  مهارت  هم  که  است  ارتباطی 
کارکنان رابرای بهتر شدن عملکرد فردی و 

سازمانی ،بهبود می بخشد .
در طی فرایند کوچینگ،روابط عمیق تر و 
اعتماد بیشتری که در این فرایند به وجود 
می آید برای کمک به افراددر درک و تقویت 
تغییر  زمینه  .در  است  الزم  خودبسندگی 
شخص  ویا  تغییر  ،عامل  سازمانی،مدیر 
متخصص بهبود سازمانی و منابع انسانی به 

طور بالقوه می توانند نقش کوچ را به عهده 
کارکنان  مدیر کوچ  که  شرایطی  گیرند.در 
منابع  و  سازمانی  بهبود  متخصص  باشد 
انسانی می تواند نقش کوچینگ مدیر را در 
پشت صحنه بر عهده گیرد . در واقع اغلب 
تبدیل  از  ناشی  فرهنگی  تغییر  از  سازمانها 

شدن مدیران به کوچان سود می برند.
تقویت رفتار فردی پیش نیاز بهبود عملکرد 
تغییر  موثر  های  مدل   . است  سازمانی 
سازمانی این واقعیت را مورد توجه قرار داده 
است و ایجاد تغییر رفتار فردی را بر عهده 
برای  فشار  اعمال  حال  این  .با  گیرند  می 
ایجاد تغییر در کمترین زمان و با کمترین 
سازمان  که  شود  می  باعث  ،اغلب  هزینه 

را  تغییر  رفتاری  و  انسانی  های  جنبه  ها 
در نظر نگیرند و این موضوع عموما باعث 
بروز نتایج اسف باری برای سازمان ها می 
شود.در اینجا نه تنها ازمدل رفتاری حمایت 
می شود ،بلکه طرز فکر جدیدی در فرایند 
تغییر سازمانی نیز ارائه می گردد. کوچینگ 
رویکرد  سازی  پیاده  برای  روش  بهترین 
تقویت خودبسندگی به شمار می رود.میزان 
دارند  باور  آن  به  کارکنان  که  خودبسندگی 
می تواند با استفاده از برخی روشهای علمی 

تقویت می شود.
شامل  سازمان  در  کوچینگ  پیامدهای 

موارد زیر است:
-افزایش خودآگاهی وضوح اندیشه

-کمک به وضوح اهداف سازمانی در روند 
تغییرات 

در  شغلی  نیازمندیهای  از  بیشتر  -آگاهی 
زمان تغییرات 

-برقراری ارتباط بهتر در سازمان
-ایجاد سطح باالیی از اعتماد و اطمینان 

در تیم ها
-افزایش فرصت برای بحث در مورد ایده 

ها و مسائل تغییر
پایداری در شرایط پیچیده سازمانی و تحمل 

ابهام 
فلسفه کوچینگ برمبنای تغییر نگرش در 
کار و زندگی است تا افراد بیاموزند چگونه 
چند  مسیر  اهداف  بر  تمرکز  با  توانند  می 

در  را  ساله 
زمانی  اندک 
و  بپیمایند 
شکستها  از 

وناکامی ها دور بمانند .اگرچه بیشتر افراد 
کوچینگ را محدود به رشته های ورزشی 
می دانند اما استفاده از کوچان متخصص 
برای خودشناسی و حرکت به سمت آرمانها 
بشر  قدمت  وبه  باز  دیر  از  درونی  واهداف 
سازمانهای  از  است.بسیاری  داشته  رواج 
و  خویش  اهداف  تصاحب  برای  نیز  موفق 
شور واشتیاق به کادر کارکنان خود از این 

متد شگفت انگیز استفاده می کنند.

به  دادن  شکل  در  گوناگونی  عناصر 
ساختار سیاست خارجی آمریکا موثر است 
ازجمله:البی ها، که بسیاری از رفتارهای 
فشار  و  نفوذ  اعمال  از  متاثر  دولتمردان 
البی ها است. دالیل گوناگونی در شکل 
خود  این  که  است  موثر  ها  البی  گیری 
اقسام  به   ها  البی  تا  است  شده  سبب 
آن  جمله  از  که  شوند  تقسیم  گوناگون 
بر شمرد:  را  این موارد ذیل  توان  ها می 
یهودیان  مانند  نژادی  البی های قومی- 
اجتماعی  سیاسی-  های  البی   ، آمریکا 
های  البی  و  مسیحی  مانندصهیونیسم 
را  توانایی  این گروه ها  اگرچه  اقتصادی. 
دارای  ولی چون  ندارند؛  دارد،  دولت  که 
هدف ها و برنامه های کم و بیش مشخص 
هستند ،با تمام وسایلی که در دست دارند 
در  را  دولت  تا  آورند  می  فشار  دولت  بر 

جهت هدف هایشان سوق دهند. 

برخالف  نفوذ  ذی  های  گروه  واقع   در 
حکومت  کنترل  در صدد  سیاسی  احزاب 
نیستند، بلکه عمدتا در صدد تاثیر گذاری 
گروه  ،کارکرد  گذشته  هستند.در  آن  بر 
های  ذی نفوذ و ذی نفع و فشار عمدتا 
در چهارچوب سیاست های داخلی مورد 
فعالیت  اینک  ولی  گرفت،  می  قرار  توجه 
در  گوناگون  های  بخش  در  آنان  های 
المللی  بین  سیاست  و  جهانی  عرصه 

محسوس است.
از جمله البی هایی  صهیونیسم مسیحی 
خارجی  سیاست  در  را  اهدافی  که  است 
آمریکا دنبال می کند که در چند محور قابل 
توجهات  کانون  در  آنچه  است.اما  طرح 
این جریان قرار دارد؛حمایت کامل و بی 
قید و شرط از دولت صهیونیستی است . 
صهیونیست های مسیحی بر این اعتقادند  
که یهودیان به فلسطین باز خواهند گشت 

سرزمین  این  بر  توانستند  آنکه  از  پس  و 
تجدید  را  سلیمان  معبد  بیابند،  تسلط 
بنا خواهند کرد و بدین طریق زمینه برای 
بازگشت حضرت مسیح)ع( فراهم خواهد 
آمد .آنان از این پیشگویی به عنوان طرح 
خدا یاد کرده و همواره می کوشند تا در 
کتاب  الفظی  تحت  تفاسیر  از  راستا  این 

مقدس مدد جویند.
های  گیری  جهت  از  یکی  که  آنجا  از 
از  حمایت  اسالمی،  انقالب  محوری 
آزادی  های  نهضت  و  جهان  مسلمانان 
بخش بود، لذا بدیهی می نمود که مسئله 
فلسطین را در صدر اولویت های خود قرار 
دهد.در نتیجه ، سیاست های منطقه ای 
از بدو تاسیس ،  نظام جمهوری اسالمی 
بر اساس مخالفت های عملی جدی علیه 
رژیم صهیونیستی همواره در پیوند عمیق 

با ضدیت آن با آمریکا بوده است. 

به  آمریکا  در  اسرائیل  طرفدار  های  گروه 
رژیم  منافع  نیستند  مایل  صورتی  هیچ 
و  بیفتد  به خطر  صهیونیستی در منطقه 
یا اسرائیل مورد نقد قرار گیرد و حتی در 
نظر گرفتن  در  بدون  موارد  از  بسیاری 
آرمان  و  اسرائیل  منافع  بر  آمریکا،  منافع 
روز  به  روز  و  تاکید  صهیونیستیی  های 
آمریکا  بین  اتحاد  که  کنند  می  سعی 
گروه  نفوذ  کنند.  تقویت  را  اسرائیل  و 
برای  مدت  دراز  در  صهیونیستی  فشار 
امر  این  و  است  بوده  بخش  زیان  آمریکا 
 – اسرائیلی  موجب طوالنی شدن منازعه 
فلسطینی شده و از طرفی با نادیده گرفتن 
از طرف  بشر  و نقض حقوق  اتمی  برنامه 
اسرائیل سبب گردیده از سوی کشورهای 
و  و دورو جلوه کند  ریاکار  آمریکا   ، دیگر 
لذا تالش ها دولتمردانش سرانجامی جز 

شکست به ارمغان نیاورد. 

نتیجتا 
گروه  اینکه 
رژیم  فشار 
نیستی  صهیو

را  ها  آمریکایی  از  بسیاری  شده  موفق 
مجاب کند که منافع آمریکا و اسرائیل در 
اصل یکسان هستند.در آمریکا گروه های 
به شکل های  گوناگونی  نفع  و ذی  فشار 
مختلف تاثیرگذارند اما در بین آنها، هیچ 
گروهی مانند گروه فشار صهیونیستی در 
فعال  و  محسوس  خاورمیانه  موضوعات 
نهاد  و  کنگره  در  مقامات  همه  و  نیست 
ریاست جمهوری با هر گرایش حزبی اعم 
برنامه  در  و جمهوری خواه،  از دموکرات 
ها و تصمیمات خودشان در سیاست های 
این  های  الویت  خاورمیانه،  به  مربوط 
گروه را در نظر گرفته و به حمایت از رژیم 

صهیونیستی می پردازند.

کوچینگ به منظور تقویت خودبسندگی در کارکنان ومدیران

واکاوی نقش اسرائیل در سیاست خاورمیانه ای آمریکا

فریبا مرادزاده 
روانشناس

دکتر محمد بیدگلی
کارشناس مسائل ایران 
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مدیری که اول  مدیر کل شد 
بعد استخدام

بر اساس اظهارات یاسر خورشیدوند روزنامه نگار آزاد از استان لرستان 
مدیر کل یکی از ادارات کل استان لرستان اول مدیرکل شده و سپس 
بر اساس نامه ای به تاریخ دوم یا سوم اسفند ۱4۰۰ از معاونت سرمایه 
انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تقاضای استخدامی خود را 

نموده است.
همکار ما )خورشیدوند ( از استانداری و روابط عمومی اداره کل مذکور 
درخواست صحت یا رد این خبر را نموده است و بر اساس تحقیقات یکی 
از همکارانمان بصورت تلفنی با یکی از کارکنان اداره کل مربوطه این خبر 

را هم تایید و هم خود را بی اطالع اعالم کرد.

مصطفی کشتگر رئیس اتحادیه نانوایان مشهد:

صدور مجوز جدید نانوایی، به دستور 
کارگروه آرد و نان ممنوع شده است

بر اساس اطالع و اخبار منتشر شده به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان 
استان  نان  و  آرد  کارگروه  به دستور  : مصطفی کشتگر گفت:  مشهد 
خراسان رضوی، صدور پروانه کسب برای متقاضیان احداث نانوایی جدید 

در سطح استان ممنوع شده است       
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد اظهار کرد: پیش از ممنوعیت احداث پروانه 

کسب نانوایی، تعدادی مجوز جدید صادر شده بود
که ما به منظور جلوگیری از نابسامانی بیشتر و کنترل شرایط صنف، 
پیشنهاد نرخ گذاری نان این واحدها را به کارگروه استان ارائه کردیم اما 

هنوز قیمتی در این راستا تعیین نشده است.
وی ادامه داد:آرد واحدهای جدیدالتاسیس هم در حال حاضر از شبکه 
آزاد تامین می شود و هنوز آردی تحت عنوان صنف و صنعت به این 

واحدها تحویل نشده است.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در خصوص وضعیت برگزاری دوره های 

آموزشی نانوایان مشهد گفت:
متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور در چند سال اخیر، 
برگزاری دوره های آموزشی نانوایان به تعویق افتاد و غالبا آموزش ها به 

صورت پیام رسانی و در قالب نکات آموزشی به نانوایان ارائه می شد. 
شرایط  شدن  مساعد  صورت  در  آینده  سال  از  هستیم  درصدد  البته 
کرونایی در کشور، دوره های آموزش حضوری نانوایان را مجدد در مشهد 

آغاز می کنیم

جمع آوری 71 نفر معتاد متجاهر 
در پاکدشت

پاکدشت – آبرومند : فرمانده انتظامی پاکدشت از اجراي طرح ارتقاي 
شهرستان  سطح  در  متجاهر  معتادان  با  برخورد  و  اجتماعي  امنيت 

پاکدشت و جمع آوری تعداد ۷۱ نفر معتاد متجاهر خبر داد. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ رضا علي بخشي در 
تشريح این خبر گفت : در اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي و برخورد با 
معتادان متجاهر در سطح شهرستان با همکاري مجموعه کالنتري يگان 
امداد و کارکنان پليس مواد مخدر ۷۱ نفر معتاد متجاهر جمع اوري شدند 

و تحويل کمپ شدند.
وی افزود :اين طرح در راستاي پيشگيري از سرقت و پاکسازي مناطق 
الوده از وجود معتادان پرخطر انجام شد و به صورت مستمر در دستور 

کار قرار دارد.
فرمانده انتظامي شهرستان پاکدشت خاطرنشان کرد : از شهروندان 
درخواست مي شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با پليس 

۱۱۰ تماس بگيرند.

جمع آوري 50 نفر معتاد متجاهر در پیشوا 
پیشوا – آبرومند : جانشین فرمانده انتظامي شهرستان پیشوا از اجراي طرح 

پاكسازي و جمع آوري 5۰ معتاد متجاهر و خطرناک خبر داد. 
سرهنگ«محمد جزایری« در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس و 
تشريح اين خبر گفت: اين طرح در قالب برنامه هماهنگ شده و در راستاي 
اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با موضوع جمع آوري معتادان متجاهر و 
خطرناک به منظور، زيبا سازي چهره شهر و كاهش ساير جرائم در سطح 

شهرستان به اجرا در آمده است. 
جانشین فرمانده انتظامي شهرستان پیشوا ادامه داد: طي اجراي اين طرح در 
48 روز گذشته تعداد 5۰ نفر از معتادان متجاهر و خطرناک جمع آوري و به 

کمپ هاي ترک اعتياد معرفي شده اند. 
سرهنگ« جزایری« در پايان ضمن اعالم اين مطلب که شهروندان مي توانند 
در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ 
تماس حاصل نمايند،گفت: سامانه ۱9۷ پليس نيز آماده دريافت هر گونه انتقاد 

و پيشنهاد و تقدير از عملکرد نيروي انتظامي از سوي شهروندان مي باشد.

محسن اردستانی فرماندار پاکدشت :

محور عمل این دولت، اجرای 
عدالت است
مطلق  فقر  رفع  ستاد  جلسه   : آبرومند   – پاکدشت 
فرماندار  اردستانی  ریاست محسن  به  در شهرستان 
پاکدشت و با حضور شیرازی معاون سیاسی انتظامی 
فرمانداری، ارجستانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی 
فرمانداری ، بخشداران شهرستان، سرهنگ امجدی ، 
شهرداران و روسای شورای اسالمی شهرهای پاکدشت 
، شریف آباد و فرون آباد و دیگر مسئوالن در سالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه فرماندار پاکدشت بر برنامه ریزی صحیح و هدفمند در راستای ریشه 
کنی فقر مطلق با محوریت ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای اقشار محروم در 
شهرستان با استفاده از ظرفیت ادارات و نهادهای مختلف ، شهرکهای صنعتی 
، واحدهای تولیدی ، گروههای جهادی ، خیرین ، مشارکت مردمی ، مساجد ، 

بسیج و دیگر اقشار تاکید کرد.
اردستانی از تشکیل ستاد رفع فقر مطلق در شهرستان خبر داد و افزود: با دستور 
رئیس جمهور و استاندار تهران، هدف گذاری کوتاه مدت برای ایام عید و ماه مبارک 

رمضان در این زمینه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در بخش نهادهای انقالبی، دولتی و مردمی رفع فقر به صورت 
جزیره ای صورت می گیرد، اظهار کرد: محور عمل این دولت، اجرای عدالت است. 
هیچ تصمیم و اقدامی در این دولت نباید باعث ایجاد و تشدید فشار اقتصادی به 

آحاد کم برخوردار جامعه شود.

گوناگون
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سال سوم - شامره 33 رفهنگی و اجتماعی

آهنگ زندگی در مترو 
توی شلوغی مترو آرام کف واگن مترو نشست . وسایلش را یکی یکی ازداخل 
جایشان درآورد و با وصل کردن به هم شروع به نواختن آهنگی همراه با 
خواندن کرد . معلوم بود دستی بر آتش موسیقی دارد والکی ساز دستش 
نگرفته واستاد دیده است . این آهنگ زندگی در برگشت کار مسافران مترو 
بود . نگاه های ریز  مسافران را به سوی خود کشید ، همه نگاه  و گوش می 

کردند اما با سردی . فردی که روبرویم ایستاده بود گفت زمانش نیست . همه در فکر خرید سال نو 
هستند ، آنقدر مشکالت دارند که هیچ صدا وآهنگی خوشحال شان نمی کند . نوازنده آرام یک آهنگ زد 
و دوباره وسایلش را جمع کرد و رفت. چند نفری کمک ، چند نفر دیگه هم ازش تشکر کردند . یکی دو 
نفر هم گفتند که چرا یه آهنگ ، بیشتر می زدی . یه نفر هم گفت جلوتر نرو  همین واگن بغلی بشین 
و سازت را کوک کن . نوازنده همین کار را کرد و واگن بغل نشست کف واگن دوباره شروع به نواختن 
خواندن کرد  و قصه زندگی را دوباره خواند . مردم سرد و بی روح و خسته از کار و مشکالت زندگی و 

غرق در افکار خود مثل واگن های مترو به سوی مقصد خود در حرکت بودند.

نویسنده : بهروز مشتاق – کارشناس فرهنگی

محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان :

دسترسی همه شهروندان به نان یارانه ای
 حائز اهمیت است

نان  و  آرد  اصفهان در جلسه کارگروه  فرماندار  : محمدعلی احمدی  آبرومند   – اصفهان 
شهرستان، خاطرنشان کرد: ما بایستی سیاست ها و تدابیر استان را در شهرستان عملیاتی 

و اجرایی کنیم و بر همه مسائل و موضوعات شهرستان اشراف کامل و دقیق داشته باشیم.
فرماندار اصفهان افزود: نتایج جلسات کمیته های زیرمجموعه کارگروه آرد و نان شهرستان باید در جلسات ماهانه کارگروه 

مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه جلوگیری از ارائه مجوز نانوایی آزادپز به دلیل کاهش یارانه استان، منطقی نیست، اظهار داشت: نگاه ما بایستی 

نگاه ملی باشد و یارانه های هدفمند در مسیری قرار گیرد که مردم مستقیما از آن بهره بگیرند.
احمدی پراکندگی نانوایی های یارانه ای و دسترسی همه شهروندان به نان یارانه ای را حائز اهمیت دانست و افزود: ما معتقد به 
فقیر و غنی بودن شمال و جنوب اصفهان و منطقه بندی برای ارائه مجوز نانوایی آزادپز صرفا به یک منطقه نیستیم و دسترسی 

مردم به نان یارانه ای و در کنار آن نان آزاد، امری مطلوب است.
فرماندار اصفهان با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر نانوایی ها در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: اقدامات مقتضی 

درراستای فعال سازی سامانه های هوشمند برای نظارت دقیق و اطالع از رضایت یا عدم رضایت شهروندان صورت پذیرد.
 

ادامه شماره قبل ....
زمرٔە  در  اینترنت  به  دسترسی  حق  شناسایی 
از  را  آن  زیرا  است،  مهم  بسیار  بشر،  حقوق 
بشر  حقوق  المللی  بین  نظام  های  حمایت 
تعهدات  از  ای  مجموعه  کند.  می  برخوردار 
منفی و مثبت بر عهدٔە دولت ها قرار می دهد. 
از یک سو، آنها را از نفی و تحدید خودسرانه ی 
این حق منع می کند و از سوی دیگر، به تأمین 
زیرساخت ها و لوازم دسترسی افراد به اینترنت 
ملزم می سازد. این امر، دولتها را ملز م میسازد 
تا در گزارشهای ادواری خود به کمیتٔە حقوق 
بشر یا سایر کمیته های ناظر بر معاهدات حقوق 
بشر، وضعیت این حق را نیز گزارش کنند و بر 
رعایت این حق در هر کشور دیگر نظارت کنند. 
این  نقض  در صورت  دهد  می  اجازه  افراد  به 
حق، بتوانند به سازکارهای نظارتی نظام بین 
المللی حقوق بشر از جمله شکایت علیه دولت 
های ناقض این حق متوسل شوند. همچنین، 
هر گونه تهدید این حق از جمله فیلترینگ آن را 
تابع اصل دموکراسی می شود. بدین معنا که 
محدودیت ها باید در قوانین و به طور روشن 
پیش بینی شوند، برای اهداف مشروع و قابل 

توجیه باشند و باید به گونه ای اعمال شوند 
که فقط بر دسترسی به محتوای غیرقانونی اثر 
قانونی.  و محتواهای  سایر مطالب  نه  بگذارد 
کل  تعلیق  یا  مسدود کردن  اساس،  این  بر 
ها،  کانال  ها،  عامل  ها، سیستم  سایت  وب 
نام دامنه ها، پورت ها،  آدرس های آی پی، 
پروتکل های شبکه و یا هر نوع نرم افزار دیگر، 
همچنین اقدامات در نظر گرفته شده برای از 
بین بردن لینک ها، اطالعات و وب سایت ها 
از سرورهایی که بر روی آن ها ذخیره میشوند 
و سایر محدودیتها، فقط به صورت استثنایی 
مجاز شمرده می شوند و باید با رعایت اصل 

دموکراسی صورت پذیرد. 
دسترسی به اینترنت باید امن باشد بدین معنا 
نباید  اینترنت  به  دسترسی  نتیجه ی   در  که 
منظور،  بدین  شود.  افراد  متوجه  تهدیدی 
و  بینامی  حق  باید  اینکه  بر  عالوه  دولتها 
استفاده از رمزگذاری را به رسمیت بشناسند، 
ز  ا  اعم   ، تدابیر الزم  اتخاذ  با  مکلف هستند 
از طریق  اعمال  برخی  ارتکاب  قانونی،  و  فنی 
مثال،  برای  کنند.  و کنترل  منع  را  اینترنت 
اینترنت  به  که  افرادی  شخصی  های  داده  از 

های  سوءاستفاده  برابر  در  شوند  می  متصل 
های  داده  اکنون،  کنند.  حفاظت  احتمالی 
و تصویر  از صوت  به اشخاص،  راجع  مختلف 
گرفته تا داده های مربوط به رفتارها و عادت 
جمع  شرکتها  برخی  سوی  از  ارتباطی،  های 
آوری، پردازش و استفاده می شود. دولتها باید 
فرایند جمع آوری، پردازش و استفاده از داده 
های مذکور را قانونمند کنند. برخی دولت ها، 
همانند دولتهای عضو اتحادیه اروپایی، باوضع 
قواعد خاص عمدتا  این هدف را دنبال کرده 
اند و برخی دیگر، همانند دولت آمریکا، با وضع  
قوانین متعدد به این سمت رفته اند. در نظام 
حقوقی ما هنوز حمایت های قانونی مشخصی 
در این باره وجود ندارد. تنها میتوان از مادٔە 
اطالعات  به  آزاد  انتشار و دسترسی  قانون   ۱5
مصوب ۱۳8۷ یاد کرد که دسترسی به اطالعات 
شخصی دیگران را به رضایت صریح و مکتوب 
خال  این  رفع  برای  است.  کرده  منوط  آنها 
از داده  با عنوان صیانت  قانونی، پیش نویس 

های شخص یدرحال بررسی در دولت است.
اساسی  به جهت نقش  اینترنت،  به  دسترسی 
حقوق  تحقق  برای  بشر  امروز  زندگی  در  که 

نیازهای  رفع  و  عمومی  و  فردی  آزادیهای  و 
مختلف مادی و معنوی اشخاص دارد، ارتباط 
وثیقی با زندگی توأم با احترام و آزادی در دنیای 
سطح  در  رو،  ازاین  است.  کرده  پیدا  کنونی 
ملی، کشورهای زیادی، با وضع قانون خاص 
یا از طریق تفسیر قانون اسا سی خود، از آن 
به عنوان حق شهروندی یا حق بنیادی یا حق 
اساسی حمایت کردهاند. در سطح بین المللی 
نیز این حق یا از طریق تفسیر حقوق بین الملل 
بین  میثاق   ۱9 مادٔە  تفسیر  جمله  از  موجود 
المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمرٔە حقوق 
ی   رویه  طریق  از  یا  است  شده  شناخته  بشر 
قضایی. قطعنامه های مجمع عمومی سازمان 
نیز گزارشهای  و  بشر  حقوق  شورای  و  ملل 
عبارت  با  نیز  بیان  آزادی  ویژٔە  گزارشگران 
های مختلف بر وجود این حق به عنوان یک 
گاهی  و  اند  کرده  اذعان  و مشتق  فرعی  حق 
از آن به عنوان حق مستقل نیز نام برده اند . 
محتوای حق دسترسی به اینترنت با توجه  به 
ماهیت این فناوری تعیین شده است. اینترنت 
فناوری نویی است، دارای ساختار غیرمتمرکز 
اجتماعی.  و  فردی  گوناگون  کاربردهای  با  و 

بر  رو،  ازاین 
مختلف  ابعاد 
آن ممکن است 
متفاوتی  قواعد 

قابل اعمال باشد. حق دسترسی به اینترنت، 
از نظر ماهیت، یک حق ساختاری است که بر 
دلخواه  اشکال  به  اینترنت  به  اتصال  تضمین 
افراد تمرکز دارد و نه بر پیام و محتوایی که در 
نتیجه ی  ارتباط ممکن است مبادله شود. بر 
این اساس، اینترنت را فناوری ارتباطی جدیدی 
قواعد  از  پذیرفتن  تأثیر  در عین  دانند که  می 
و  اصول  شناسایی  مستلزم  سنتی،  حقوقی 
قواعد خاصی است. هدف این اصول و قواعد 
قواعد  و  منابع  نتیجه  در  که  است  آن  جدید 
نترنت،  ای  بر  اعمال  قابل  گوناگون  حقوقی 
بنابراین،   . نبیند  اینترنت لطمه  به  دسترسی 
حق دسترسی به اینترنت با محتوایی که برای 
و...  بیطرفی  اصل  اتصال،  گفته شد حق  آن 
حداقل هایی را برای تضمین دسترسی بدون 
این  به  ارزان  و  پایدار  امن،  جهانی،  تبعیض، 

فناوری ارتباطی مقرر میکند.

بودند كه  باور  اين  بر  اسالم  از  قبل  ايرانيان 
روزهاي  آغازين  در  فروهر  يا  نياكان  روان 
فروردين به عالم خاكي فرود مي آيند و بر اين 
اساس  نياكان آئين هايي را بر پا مي داشتند تا 
ارواح رفتگان خود  موجبات رضايت و شادي 
را فراهم آورند. در آن روزگار هم مثل امروز، 
خانه تكاني و سبزه كاشتن مرسوم بود و هر 
كس به فراخور توان، وسايل پذيرايي نوروزي و 
ديد و بازديد را مهيا مي كرد. پسنديده تر آنكه 
ناتوانان از ياري توانمندان بهره مي جستند و 
در ايام نوروز گرمي و روشنايي كانون خانوادگي 

تهيدستان تأمين مي شد.
و  تداوم  مهم  هاي  انگيزه  از  يکي  واقع  در 
 ، اسالم  از  بعد  نوروزي  هاي  آئين  ماندگاري 
همين سرشت مردمي و عنايتي بود كه ضمن 
مي  اعمال  جامعه  فرودستان  به  نسبت  آن 

گرديد.
بدين ترتيب بر خالف بسياري از اعياد و مراسم 
در  نوروز  همه  از  بيش   ، ايران  باستاني  هاي 
ادامه حيات توفيق يافت . از آن پس نه تنها در 
ايران  ، عراق و قلمرو فرهنگي ايران، بلکه در 
ساير سرزمينهاي همجوار هم مورد استقبال 
قرار گرفت و سالها بعد در كنار اعياد اسالمي به 

عنوان يك آئين ملي رسميت يافت.
در ارتباط با مسأله نوروز بايد به شرح مختصري 

از نظام گاهشماري ايران كهن و اينكه چگونه 
ابداع  تقويم  نوع  دو  هخامنشيان  عصر  در 
كتيبه  در  تقويم  نخستين  بپردازيم.  گرديد، 
است، شامل  يافت شده  تخت جمشيد  هاي 
دوازده ماه، كه احتمااًل شروع سال از پائيز بوده 
است. نوع اين تقويم گاهشماري خورشيدي 

است كه شامل سالهاي كبيسه هم مي شود.
دومين نوع ، تقويم اوستايي است كه در واقع 
تقويم اوليه و رايج ايرانيان بوده است. در زمان 
قديم ماههاي قمري به روش ديگر محاسبه مي 
شد. هفته ، كه به اصطالح اساس تقويم سامي 
هاست، وجود نداشته و بجاي آن، ماه به سي 
روز تقسيم مي شد و هر ماه نامي خاص داشت. 
سال بر طبق تقويم اوستايي ۳65 روز بود كه 
 « را  سال  آخر  روز  پنج  و  روز   ۳۰ به  ماه  هر 
پنجه « مي گفتند. در سال 24۷ قبل از ميالد 
همزمان با آغاز دوره پارتيان مبداء تقويم تغيير 
دوباره  ساسانيان  حکومت  شروع  با  گرديد. 
اينكه  تا  به همان دوره سابق برگشت،  تقويم 
سال  ساساني،  شاه  آخرين  يزدگرد  زمان  در 
6۳۱ بعد از ميالد به عنوان آغاز تقويم جديد 
ايرانيان تعيين گرديد و اين تقويم به نام تقويم 

يزدگردي باقي ماند.
به هر حال بعضي از محققين بر اين عقيده اند 
را  كه نوروز يك جشن ملي است و بعضي آن 

اين  بر  زرتشتيان  دانند.  مي  مذهبي  جشنی 
تقويم  ماه  اولين  به  فروردین  ماه  باورند كه 
شمسي ايرانيان اشاره دارد كه )فره وشي ها ( 
) ارواح ( در طول ده روز آخر سال به جهان 

مادي بر مي گردند.
بنابراين زرتشتيان در ده روز آخر سال به منظور 
را  اعمالي  خود  گذشتگان  ارواح  كردن  شاد 
انجام مي دادند. مثاًل سنت رفتن به قبرستان 
در قبل از نوروز ريشه در اين اعتقاد دارد. بعضي 
پيدايش  درباره  نقل مي كنند  ها داستانهايي 
آنها چنين است  از  يا ريشه نوروز. يکي  نوروز 
در  بود  كرده  گم  را  انگشترش  كه  سليمان   :
نتيجه حکومتش را از دست داد، بعد از چهل 
روز جستجو، آن را يافته و بار ديگر به سلطنت 
رسيد، بنابر اين فريادكشيدند : » نوروز آمده 

روز ديگري آمده. «
گرچه در گذشته چنين جشن نوروز با اولين 
روز فروردين آغاز مي شد ولي مشخص نيست 
كه بعد از چند روز پايان مي يافت. در برخي 
ادوار اين جشن تا يك ماه ادامه داشت. طبق 
برخي اسناد معمواًل جشن همگاني تا پنجمين 
روز فروردين ادامه داشت و جشن ويژه نوروز تا 

آخر ماه ادامه مي يافت.
شايد اين پنج روز اول فروردين توسط مردم و 
در سطح ملي بود در حاليکه در بقيه روزهاي 

ماه جشن خصوصي فرض مي شد .
از  قبل  روز  پنج  و  بيست  مردم  مواردي  در 
مي  بنا  و گلي  آجري  ستون  دوازده   ، نوروز  
روي ستونها  به  بذر مختلف  دوازده  و  كردند 
مي كاشتند، روز ششم نوروز گياهان سبز را 
چيده و بر بام هاي خانه ها پاشيده و تا شانزده 
فروردین ، كه روز » مهر « ناميده مي شد ، 
آنها را جمع آوري نمي كردند. برافروختن آتش 
نيز يکي از سنتهاي ويژه اي است كه در آستانه 
نوروز اجرا مي شد. آتش بازي كه ايرانيان در 
چهارشنبه آخر سال بر پا مي كنند ريشه در اين 

سنت دارد.
احترام مي گذاشتند  آتش  به  باستان  ايرانيان 
و  تميزي  به  آتش  بودند كه  اعتقاد  اين  بر  و 
صفاي هوا كمك مي كند و گاهي در اول نوروز 
از  بعد  پاشيدند كه  مي  يکديگر  بر  آب  مردم 
پذيرفتن اسالم هم اين سنت حفظ شد، با اين 
تفاوت كه بجاي آب » گالب « به يکديگر مي 
پاشيدند. سنت ديگر نوروز، حمام كردن در روز 
ششم فروردين و هديه دادن شکر به يکديگر 

بود و ... كه هر كدام فلسفه اي داشته است.
ارزشمندترين سنت ، نظافت و پاكيزگي محيط 
خانه و زندگي و روياندن بذر بر روي كاسه يا 
همه  كه  اسالم  بود.  »سبزه«  نام  به  كوزه 
زنگارهاي قوميت را زدود و سنتها را دگرگون 

را  نوروز  كرد، 
بيشتري  جالي 
را  آن  و  داد 
زوال  خط  از 

بيروني  ابوريحان  گفته  به  بنا  داشت.  مصون 
انديشمند بزرگ ايراني در قرن چهارم هجري 
، حکام استان خراسان در نوروز لباسهاي نو 
  . دادند  مي  هديه  و كارگزاران  سربازان  به  را 
هم  غزنويان  و  سامانيان  توسط  نوروز  جشن 
بعد  مي شد.  برگزار  ايران  به  مغول  تهاجم  تا 
از تهاجم مغوالن نوروز هم چون ديگر سنت 
هاي ملي ايرانيان اهميت خود را از دست داد. 
پا شد.  بر  اين جشن  دوباره  زمان  گذر  با  اما 
درعصر صفويان نوروز جان تازه اي يافت و با 
روايات اسالمي منطبق شد و در عصر قاجار 
هم مراسم نوروز را اجرا و مردم جشن نوروز را 
با شکوه تمام برگزار مي كردند. امروز نيز نوروز 
تقريبًا با همان شکوه گذشته جاري و مرسوم 
است. چيدن سفره هفت سين و نشستن به 
دور آن در زمان تحويل سال ، پوشيدن لباس 
گالب  پاشيدن  كودكان،  به  عيدي  دادن  نو، 
، صرف شيريني و برگزاري مراسم سيزده بدر 
از سنتهاي ايرانيان ، حتي در خارج از كشور 
است، كه هر سال با شکوه تمام برگزار مي شود.  

برابر  در  اوکراین  می دانند  ها  غربی 
هیچ  تقریبا  جنگ  میدان  در  روسیه 

شانسی ندارد
در  هستند.  روسیه  دشمن  ها  غربی 
اوکراین  اگر  روسیه  و  اوکراین  جنگ 
روسیه  به  بتواند  ای  صدمه  کمترین 
غرب  برای  مثبت  امتیاز  یک  بزند 

است.
همچنین غرب به بهانه جنگ، روسیه 
را تحریم می کند و در فشار اقتصادی 
قرار می دهد یعنی باز هم به نفع غرب! 

) صدمات ناچیزی هم می بیند(
به نظر اگر غربی ها واقعا االن به فکر 
خونشان  بیگناه  که  هستند  مردمی 
ریخته می شود، یا باید به جنگ بروند) 

به  منجر  و  نیست  عاقالنه  اصال  که 
خونریزی بیشتری میشود( یا حداقل 
نباید اوکراین را به جنگ بیشتر ترغیب 
کنند، جنگ بیشتر یعنی تلفات بیشتر 

اول برای اوکراین.
با  شوروی  ساختار  در  سالها  اوکراین 
امروز  باید  است،  زندگی کرده  روسیه 
ها  سال  همان  به  بازگشت  فکر کند 
فعال زیرکانه تر است یا به عنوان ابزار 
دست غرب، ایستادگی تا انهدام و بعد 

برگشتن به همان وضعیت!
به  ها  سایر کشور  از  غرب  متاسفانه 
تا  کند  می  استفاده  عروسکی  عنوان 
منافع خود را به پیش ببرد و اال چرا 
به  اوکراین  پیوستن  در مورد  قاطعانه 

ناتو تصمیم گیری نمی کند!؟
اگر اوکراین قرار نیست به ناتو بپیوندد 
های  بهانه  تا  کنند  اعالم  قاطعانه 
روسیه حذف شود و اگر برعکس قرار 
که  حاال  چرا همین  است عضو شود 
نمی  را  را  او  رسما  است  کمک  وقت 
پذیرند  و به کمک اوکراین نمی روند!؟

پاسخ کامال روشن است، دارند به آتش 
اختالف بین دو کشور بنزین می ریزند 
برای ضعیف تر کردن روسیه و من فکر 
این  احمقانه  حمله  با  پوتین  می کنم 
امتیاز مثبت را تقریبا با کمترین هزینه 

به غرب تقدیم کرد!
همچنین باور دارم این حمله می تواند 
نقطه عطفی در روابط روسیه با جهان 

در  یا  و  جهانی  قدرت  یک  عنوان  به 
صورت عدم موافقت به عنوان )تبدیل 
شدن( به یک قدرت منطقه ای باشد.

اما برای روسیه عزیز تر  ورق اوکراین 
است تا برای غرب، باید دید روسیه این 
برگ خود را به اتش می کشد و بعد آن 
امپراطوری  ضمیمه  را  سوخته  زمین 
خود می کند؟ و همچنین برای کسب 
این زمین سوخته هزینه گزاف را می 
با خواندن دست غربی  نه  یا  پردازد؟ 
ها، انرژی و اقتصاد مستهلک خود را 

بیشتر به خطر نمی اندازد؟
طوالنی  درگیری  گرفتار  مسکو  اگر  
در اوکراین شود، قطعا پوتین با تمام 
خواهد  باخت  غرب  به  هوشمندی 

هنوز  اما  داد 
ما  برای 

مشخص 
آیا  نیست که 

پوتین این هزینه را فقط برای اوکراین 
بزرگتری  اهداف  یا  خریده  جان  به 

دارد!؟
در این میان فکر میکنم مردم اوکراین 
بیش از آنکه شجاعت به خرج بدهند، 
باید درایت و سیاست به خرج بدهند و 
بفهمند که در حال بازی در زمین خود 
است  قرار  اگر  و  دیگران؟  یا  هستند 
جان و خون بدهند، این بهای سنگین 

برای که و چه پرداخت می شود!؟

اینترنت و فضای مجازی؛ چالش ها و راه کارها

آئین و سنت هاي نوروز

غربی ها می دانند اوکراین در برابر روسیه 
در میدان جنگ تقریبا هیچ شانسی ندارد

مسعود محمدحسینی
دکترای حقوق جزا 
و جرم شناسی

محمدرضا تاجيك
 پژوهشگر تاریخ

حسین علی اعال
جانباز و رزمنده
 هشت سال دفاع مقدس



دم کرده گل و شکوفه
آرام بخش ، ضد تشنج و ناراحتی های عصبی ، رفع دلشوره ، میگرن ، 

اضطراب و بی خوابی .
طرز تهیه ۱ : آب دو عدد پرتقال را بگیرید و یک فنجان آب جوش و نصف 

قاشق غذا خوری عسل به آن اضافه کنید و ۱۰ دقیقه 
روی حرارت قرار دهید و بصورت ولرم میل کنید .هفته ای سه بار بعد از 

شام ، یک فنجان بنوشید.
طرز تهیه 2: یک قاشق گل و شکوفه + دو لیوان آب جوش ، مدتی دم 

بکشد.
برگرفته از کتاب دمنوش ها 
نوشته محسن رویگر

روزگار

امواج پرتو خورشید می زند 

بر سنگفرش خیابان

خورشید خسته ا ست در سینه آسمان

شهر پر شد از آدم هایی 

که در هستی آرزو های شان 

خانه می سازند

یک نفر در کوچه فریاد می زند

خدایا خسته ام از این روزگار

شعر از لیال عطایی پیرکوهی

بریانی مرغ جنوب

مواد الزم برای تهیه بریانی مرغ
مرغ۵۰۰ گرم -  برنج:۳ پیمانه  -  لپه: نصف پیمانه  - رشته ورمیشل : ۱ 

و نیم پیمانه
گردو خرد شده:  نیم پیمانه  - خالل پسته : نیم پیمانه  - کشمش پلویی 

: نیم پیمانه
پیاز : ۱ عدد  -  دانه زیره سیاه ، دانه زیره سبز  :  نصف قاشق چایخوری - 

فلفل سیاه: نصف قاشق چایخوری
فلفل قرمز:  نصف قاشق چایخوری  - زنجبیل تازه: ۱ تکه کوچک  - میخک: 

۳ عدد
دانه هل:  ۳ عدد  - چوب دارچین: ۱ تکه - نمک و زرد چوبه: به مقدار دلخواه

زعفران دم کرده : به مقدار دلخواه - روغن: به مقدار دلخواه

طرز تهیه بریانی مرغ جنوبی اصیل

برنج را حداقل 2 ساعت قبل از پخت بشویید و درآب بخیسانید.لپه را خوب 
بپزید و در اواخر پخت کمی نمک اضافه کنید.

نکته : اگر چند ساعت قبل خیس کرده و دو سه با آب آن را عوض کنید بهتر 
است.در ماهیتابه ای روغن را داغ کرده و تکه های مرغ را در آن قرار دهید.پیاز 
درشت خرد شده و ادویه را اضافه کرده و تفت دهید.پس از اینکه مرغ ها کمی 
سرخ شدند، کمی آب اضافه کرده و یک ساعت با حرارت کم و در بسته بپزید.

پس از پخت مرغ ها، آنها را داخل صافی ریخته و آب مرغ را نگه دارید.در این 
مرحله از تهیه بریونی مرغ جنوبی گوشت مرغ را از استخوان جدا کرده و ریش 

ریش کنید.رشته های ورمیشل را در روغن سرخ کنید تا طالیی شود.
داخل تابه ای کمی روغن ریخته و مرغ های ریش ریش شده را تفت دهید.یکی 
دو قاشق زعفران دم کشید، ورمیشل و لپه را اضافه کرده، مخلوط کنید و تفت 

دهید.خالل پسته و گردوی خرد شده را در تابه ای تفت دهید.
در قابلمه ای آب را به جوش آورده و نمک و برنج خیس خورده را اضافه کنید.

وقتی برنج کمی نرم شد، آبکش کنید.کف قابلمه کمی روغن ریخته و یک الیه 
برنج، یک الیه مواد )مرغ و ورمیشل و مغزها( بریزید.این کار را تکرار کنید تا 
برنج و مواد به اتمام برسد.قابلمه را روی حرارت قرار دهید و در آن را دم کنی 

بگذارید.
وقتی داخل قابلمه کمی بخار جمع شد، آب مرغ و زعفران دم کشیده را روی 

برنج بریزید.
در قابلمه را گذاشته و اجازه دهید 2۵ دقیقه با حرارت مالیم دم بکشد.کشمش 
های شسته شده و خیس خورده را در روغن تفت دهید.هنگام سرو بریانی مرغ 

جنوبی، کشمش ها را روی برنج بریزید. نوش جان
گردآورنده : هانیه تاجیک

آشپزی دمنوش

شعر

 ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

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

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

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

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پیامکی : 30008536257001

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

سازمان شهرستان ها : 021-36257005
تلفن روابط عمومی : 09220860258
 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه همدان

صفحه آخر
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قرچک – آبرومند : دیدار تیم های فوتسال خبرنگاران 
ورامین بزرگ و شهرداری قرچک عصر روز دوشنبه 
2۳ اسفندماه، در سالن ورزشی شهرداری برگزار شد 
که در پایان این دیدار جذاب،تیم خبرنگاران ورامین 
بزرگ در ضربات پنالتی حریف را با نتیجه ۴ بر ۳ 

مغلوب کرد. 
ترکیب تیم خبرنگاران ورامین بزرگ : 

مالک تیم: حجت االسالم و المسلمین  محمودی ، 
مدیرعامل: حاج طاهر میرزا کریمی

سرمربی: غالمرضا فرجیان ، مربی: سید حسن 
دالوری ، آنالیزور: علیرضا مهدیزاده

بازیکنان: محمدرضا حیدری،سید محمد دالوری، 
عظیمی،  میثمی،توحید  منصوری،مجید  پژمان 

اسماعیل جوادی،بابک براتی، علی سعیدی،سعید 
حسن زاده، رضا مهابادی

حجت   : بزرگ  ورامین  خبرنگاران  تیم  گلزنان 
گل،    ۱ میثمی  گل،مجید   2 محمودی  االسالم 

بابک براتی ۱ گل
در این مسابقه عالوه بر حجت االسالم و المسلمین 
سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین که 
در تیم خبرنگاران بود، حجت االسالم و المسلمین 
امام جمعه قرچک هم حضور داشت و در ابتدای این 
مسابقه از محسن خرمی شریف جوان ترین شهردار 

استان تهران به مناسبت روز جوان تجلیل شد. 
این مسابقه دوستانه و نمادین به همت معاونت 

فرهنگی اجتماعی شهرداری قرچک برگزار شد.

ورامین – آبرومند :بخشدار مرکزی ورامین با تاکید بر 
شناسایی صحیح افراد نیازمند در چهارچوب تدوین 
شده گفت: برخی افراد نیازمند در روستاها با نبود 
و  برند  رنج می  از هیچ منبعی  بسترهای حمایتی 
معنای فقر مطلق در زمینه اولیه نیازهای یک فرد 
در آن ها دیده می شود که باید شناسایی و حمایت 

شوند.
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ورامین  
در  مطلق  فقر  با  مبارزه  قرارگاه  تشکیل  جلسه 

سید  ریاست  به  ورامین  مرکزی  بخش  روستاهای 
، دهیاران  ورامین  زاهدی بخشدار مرکزی  محمد 
و روسای شوراهای روستاها و سایر اعضا در سالن 

جلسات بخشداری برگزار شد.
زاهدی با اشاره به اهتمام دهیاران و اعضای شورای 
فقر  در  که  افرادی  شناسایی  در  روستاها  اسالمی 
مطلق هستند اظهار داشت: با برنامه ریزی، طراحی 
و کار جهادی برای ریشه کن نمودن فقر مطلق در 
روستاهای بخش مرکزی ورامین اقدام خواهیم کرد 

و در این راستا از همه خیرین و گروه های جهادی 
درخواست داریم  در کنار مجموعه دولتی شهرستان 

برای مبارزه با فقر مطلق همکاری کنند.
بخشدار مرکزی ورامین اذعان کرد: در موضوع ریشه 
کنی فقر در روستاها، خودکفایی خانواده ها  بسیار 
مهم است و باید در راستای توانمندسازی با حفظ 
کرامت محرومان برنامه ریزی کنیم و قابل پذیرش 
نیست که شخصی از شدت فقر شب را گرسنه سر 

بر بالین بگذارد.

گل تماشایی حجت االسالم محمودی به شهرداری قرچک

قرارگاه ریشه کنی فقر مطلق در بخش مرکزی ورامین آغاز به کار کرد


