
فاتحی نژاد فرماندار قرچک : 

شهرستان قرچک برای 
توسعه نیازمند نگاه و اعتبار 

ویژه است

بوتو ستاره ای بی نظیر 
در آسمان سیاست 
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جبهه فرهنگی
 پای درد دل جوانان 

پیشوایی

شفاف، مردمی و 
هوشمند؛ارکان استوار 
سازمان بهزیستی در 

دوره تحول

۴۸۰ نفر در بخش 
مراقبت های ویژه استان 

تهران بستری شده اند

تاکید استاندار تهران 
بر تزریق ُدز یادآور

بریکس چیست و چقدر برای 
ایران اهمیت دارد ؟

در خبرهای بین المللی  آمده 
بود که  جمهوری اسالمی ایران 
عضویت  خواستار  آرژانتین  و 
در بریکس هستند و دو کشور 
تاثیرگذار چین و روسیه در تازه 
ترین موضع گیری های رسمی 
حمایت  آرژانتین  و  ایران  عضویت  تمایل  از  خود، 
کرده اند. کاهش تدریجی و ملموس قدرت بالمنازع 
آمریکا در سال های اخیر، جایگاه این کشور به عنوان 
هژمون بین المللی را با تهدیدی جدید روبرو کرده 
است. ناتوانی در مدیریت بحران های مالی و سیاسی 
و بین المللی توسط ایاالت متحده آمریکا و ظهور 
کنشگران جدید در عرصه های اقتصادی،امنیتی و 
بین المللی نشانه هایی از افول قدرت هژمون جهانی 
سوی  به  جهانی  قطبی  تک  ساختار  آرام  تغییر  و 
جدید  های  قدرت  ظهور  است.  چندقطبی  نظام 
اقتصادی مانند چین،روسیه،هند،برزیل و آفریقای 
و سیاسی  اقتصادی  معادالت  تغییر  جنوبی ضمن 
حاکم بر جهان، زمینه را برای سهم خواهی بیشتر 
این کشورها در مدیریت جهانی فراهم کرده است.

حال سئوال این است که بریکس چیست و چقدر 
اهمیت دارد ؟

چین،  جهانی  نوظهور  اقتصادهای  شامل  بریکس 
روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است و ایده 
برمیگردد.  میالدی   ۲۰۰۰ سال  به  آن  شکلگیری 
سهم پنج کشور عضو گروه بریکس از اقتصاد جهانی 
تا سال  در سال ۲۰۰۹  گروه  این  تأسیس  زمان  از 
است.  یافته  افزایش  درصد  هشت  از  بیش   ۲۰۲۰
بدین ترتیب، با همکاریهای این پنج کشور در مسائل 
کالن اقتصادی جهان، به تدریج سهم آنها از اقتصاد 

دنیا افزایش یافت...                         ادامه صفحه۲
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دکتر محمد بیدگلی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل ایران
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صفحه3

محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان:

کمک خیرین در ایجاد، تجهیز و تکمیل مراکز جامع سالمت بسیار حائز اهمیت است
 اصفهان – آبرومند : محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در حاشیه آیین افتتاح و بهره برداری از مرکز خدمات جامع سالمت سپاهان شهر، اظهار داشت: 

مرکز جامع سالمت سپاهان شهر در یک مکان استیجاری با زیربنای محدودی به ساکنین سپاهان شهر ارائه خدمت می کرد که نیاز داشت توسعه یابد.
فرماندار اصفهان افزود: مرکز فعلی ۲۰ برابر مساحت و زیربنای محل قبلی است که با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

احمدی عنوان کرد: در مرکز جامع سالمت سپاهان شهر خدمات خوبی در زمینه های آموزش، درمان و حتی دندان پزشکی به شهروندان ارائه می گردد 
ولی بخش هایی از این مرکز به طور کامل تجهیز نشده که انشاء ا… اعتبارات الزم در نظر گرفته خواهد شد.

وی مرکز جامع سالمت سپاهان شهر را به عنوان یکی از مراکز نمونه شهرستان و یا حتی استان برشمرد و گفت: این مرکز به دلیل زیربنا و سطح خدماتی که 
به شهروندان ارائه می نماید به عنوان یکی از مراکز جامع سالمت در سطح شهرستان و یا حتی استان تلقی می شود و سپاهان شهر با تراکم باالی جمعیت 

نیازمند چنین مرکزی بود. 
فرماندار اصفهان با بیان اینکه از مصادیق خدمات دولت در حوزه سالمت، مرکز جامع سالمت سپاهان شهر است، تصریح کرد: دولت سیزدهم نسبت به 

سالمت و بهداشت مردم اهتمام ویژه ای دارد و اعتبارات خوبی را در این زمینه پیش بینی کرده است.
احمدی افزود: اگر امروز مرکز جامع سالمت سپاهان شهر افتتاح می شود، قطعا تجهیز، نگهداری و اداره این مرکز مستلزم هزینه هایی است که دولت اعتبارات آن را پیش بینی کرده است و انشاء ا… 

رضایت ساکنین این منطقه را به همراه داشته باشد.
وی کمک خیرین را در ایجاد، تجهیز و تکمیل مراکز جامع سالمت حائز اهمیت دانست و گفت: کمک خیرین می تواند در تکمیل مراکز جامع سالمت و خانه های بهداشت در روستاها و همچنین 

پیشرفت امور در حوزه سالمت و بهداشت بسیار مؤثر باشد.
فرماندار اصفهان به کمک خیرین در ایجاد مرکز جامع سالمت سپاهان شهر نیز اشاره کرد و افزود: امیدواریم شاهد همکاری ویژه خیرین در تجهیز و تکمیل این مرکز باشیم تا بتواند خدمات جامعی 

را به شهروندان این منطقه ارائه نماید.
احمدی اذعان داشت: باتوجه به ظرفیت خوب سالن های این مرکز، بعضی از برنامه های عمومی مربوط به کالنشهر اصفهان و یا حتی شهرستان را می توانیم در این مکان اجرا کنیم.

محمد عبدی زاده بزودی سریال ۱۳ قسمتی 
»اسرار پنهان« را مقابل دوربین می برد.

»اسرار  پروژه،  رسانه ای  مشاور  گزارش  به 
به  قسمتی   ۱۳ سریالی  عنوان  پنهان« 
عبدی زاده  محمد  کارگردانی  و  نویسندگی 
تازگی  به  آن  تولید  پیش  مقدمات  که  است 
و  بازیگران  کامل  انتخاب  با  و  شده  آغاز 
عوامل پشت دوربین اوایل مرداد ماه مقابل 

دوربین خواهد رفت.
جاسوسی  و  کمدی  مضمونی  سریال  این 
به  قسمت   ۱۳ در  آن  اول  فصل  و  دارد 
از  پخش  برای  محبی  علیرضا  تهیه کنندگی 
شبکه نمایش خانگی تهیه و تولید می شود.

به  می توان  عبدی زاده  محمد  قبلی  آثار  از 
فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی »فرزندان 
»دوال«،  ماتم«،  روز  »پایان  ایران«، 
اپرا  مرگ«،  »فهرست  خیانت«،  و  »عشق 

»طاعون  عشق«،  شهر  »هفت  نمایش 
برمی خیزد« و »حرامی عیار«  قرن«، »باد 

و... اشاره کرد.
»اسرار پنهان« در تهران، لواسان، ورامین، 
قرچک، کرج، اصفهان، نطنز و چند کشور 
آسیایی و اروپایی تصویربرداری خواهد شد. 
مشغول  روزها  این  سریال  این  تولید  گروه 
انتخاب عوامل و رایزنی با بازیگران سینما و 

تلویزیون هستند.
عبدی زاده  محمد  جدید  سریال  داستان 
درباره یک مهندس و هکر کامپیوتراست که 
ناخواسته وارد یک شبکه جاسوسی موساد 
را  این شبکه  از  مهمی  اطالعات  و  می شود 

ذخیره می کند... . 
در  حضورشان  تاکنون  که  عواملی  سایر 
هستند  عبارت  شده  قطعی  پروژه  این 
تهیه کننده:  جانشین  و  تولید  مدیر  از: 

تولید:  هماهنگی  مدیر  قاسم آبادی،  مریم 
شاهین  کارگردان:  دستیار  کفراش،  علی 

عبدی زاده، برنامه ریز: علیرضا ترامشلو.

عمومی  روابط  گزارش  به   : آبرومند   – قزوین 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
ای  نامه  طی  فائزی  محمدحسین  قزوین 
و  التحریر  لوازم  های  اتحادیه  به  خطاب 
کتاب فروشان، خدمات رایانه ای و عکاسان و 
فیلمبرداران قزوین دستورالعمل صدور مجوز 
فرهنگ  وزارت  مصوبه  چاپی  واحدهای  برای 
دقیق  رعایت  منظور  به  را  اسالمی  ارشاد  و 

دستورالعمل یاد شده ارسال کرد.
آمده  نامه  متن  در  گزارش  همین  اساس  بر   
است که تنها مرجع صدور مجوز برای هرگونه 
فعالیت چاپی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و ادارات کل استانی این وزارتخانه می باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 
سنوات  در  تذکر  علیرغم  اینکه  به  اشاره  با 
گذشته، متاسفانه بدون نظارت و هماهنگی با 

این اداره کل مجوزهای در زمینه چاپ صادر 
شده که این امر سبب خروج برخی واحدهای 
چاپی از چرخه قانون و چتر نظارتی این اداره 
کل و متعاقب آن بروز تخلفات فراوانی در این 

حوزه گردیده است.
وی تاکید کرد: با عنایت به لزوم تصمیم گیری 
نظارت  منظور  به  و  خصوص  این  در  قاطع 
قانونی بر روند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد 
اصناف یاد شده از تاریخ ابالغ این نامه صدور 
انواع  در  و کار  و کسب  صنفی  مجوز  هرگونه 
متوقف  گذشته  روال  به  چاپ  های  زمینه 
شده و صرفا تحت نظارت معاونت فرهنگی و 

رسانه ای این اداره کل اجرایی گردد.
پایان ضمن تاکید بر رعایت کامل   فائزی در 
صنوف  سوی  از  ها  دستورالعمل  و  قانون 
منجر  ابالغیه  این  از  تخطی  افزود:  ربط  ذی 

قضایی  مراجع  طریق  از  موضوع  رسیدگی  به 
خواهد شد.

البرز: عبداللهی،استاندار  مجتبی 

 موضوعات اجتماعی استان به صورت بنیادی شناسایی و حل می شود
البرز – آبرومند : مجتبی عبداللهی در جلسه قرارگاه اجتماعی استان با اشاره به گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان، افزود: ضرورت دارد که اطالع رسانی گسترده ای 

در خصوص لزوم تزریق دوز های سوم و چهارم واکسن کرونا صورت گیرد.
وی ادامه داد: مراجعات به مراکز درمانی با گالیه از عالئم کرونا، افزایش یافته بنابراین مردم باید در راستای رعایت دستورالعمل 

های مقابله با این بیماری اهتمام داشته باشند.
عبداللهی با بیان اینکه اهداف بزرگی در این قرارگاه دنبال می شود، گفت: با توجه به گزارش های ارائه شده و برنامه هایی که 
اجرا شده و در دستور کار قرار دارد، بر این باور هستم که ظرف یک سال آینده شاهد تحوالت شگرفی در مناطق هدف باشیم.

استاندار البرز افزود: همچنان تاکید دارم که باید موضوعات اجتماعی را به صورت بنیادی شناسایی و حل کرد بنابراین مسئوالن 
کمیته های ذیل این قرارگاه باید در این زمینه فعالیت ویژه ای داشته باشند.

وی گفت: نیروهای اجتماعی استان به خصوص در فرمانداری ها باید دوره های نوین آموزشی را بگذرانند و با اهداف این قرارگاه 
نهایت همراهی را داشته باشند.

عبداللهی افزود: مراکز ویژه مشاوره باید در تمامی شهرستان های استان راه اندازی شوند چراکه مرکزی مانند سراج در مناطق 
کمتر برخوردار عملکرد و برنامه های قابل قبولی دارند.

وی گفت: در خصوص استقرار اعضای حوزه علمیه و طالب در دبیرستان های دخترانه و پسرانه استان باید طرح و برنامه دقیقی ارائه شود به این دلیل که نوجوانان 
می توانند از موضوعات دینی و احکام آگاه شوند.

استاندار البرز افزود: حضور مشاوری مجرب در دبیرستان ها بویژه در مدارس دخترانه باید پیش بینی شود و عملکرد مشاوران مدارس مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

وی گفت: خانواده های زندانیان مهمترین جامعه هدف ما در قرارگاه اجتماعی محسوب می شوند از این رو باید شناسایی شوند و وضعیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
عبداللهی افزود: خانواده های نیازمند و آسیب دیده باید به مدیران محله ها و کمیته های قرارگاه هدایت شوند تا برای ساماندهی آنها اقدام شود.

وی گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که اخیرا با بنیاد علوی داشته ایم، می توانیم از این ظرفیت نیز بهره برداری بسیاری داشته باشیم

پیش تولید »اسرار پنهان« آغاز شد
محمد حسین فائزی مدیرکل ارشاد قزوین :

صدور هرگونه مجوز چاپ در رسته های
 مختلف فقط توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد؛

تصویب اقداماتی برای فراهم شدن زمینه های قانونمند شدن تجارت مرزی
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باید مسئله  به ۲۴.۴ درصد رسیده است.بنابراین ما   و در سال ۲۰۲۰ 
بریکس را به عنوان فرصت ببینیم، چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای 
جنوبی )پنج کشور عضو بریکس( نشان دادند که با تمرکز بر ظرفیتهای 
داخلی و همکاری فیمابین توانستند درصد باالتری از تولید ملی را داشته 
باشند و بر تولید ناخالص جهانی نقش ایفا کنند و به قدرتهای نوظهور 
تبدیل شوند. می توان گفت اجالس بریکس فرصتی برای کشورها در 
مقابل سلطه آمریکا و تهدید مستقیمی علیه آمریکا و متحدان آن است. 
البته عضویت در بریکس نیز فرآیند دارد و اینگونه نیست که درخواستی 
صورت بگیرد و وارد این اجالس شویم، از اینرو باید فرآیندهایی در این 
خصوص طی شود. پنج کشور در حال توسعه عضو بریکس ۴۱ درصد 
از جمعیت جهان، ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۱۶ درصد 
ایران در صورت پذیرش  بنابراین،  از تجارت جهانی را در اختیار دارند. 
درخواست عضویتش از نظر جمعیت پنجمین، از لحاظ قدرت اقتصادی 
ششمین عضو و پس از روسیه، دومین دارنده ذخایر نفت و گاز در گروه 
اقتصادهای نوظهور خواهد بود. کشورهای عضو بریکس نقشی حیاتی در 
اعمال چند جانبه گرایی واقعی و ارتقاء وحدت و قدرت در میان کشورهای 
در حال توسعه ایفا کرده اند. ایران آماده است همه منابع و مزایای خود از 
جمله ذخایر انرژی، منابع انسانی و دستاوردهای علمی را برای کمک به 

کشورهای عضو بریکس جهت دستیابی به اهدافشان ارائه دهد.
آیتالله رئیسی رئیس محترم جمهور نیز در نشست ویدئوکنفرانس سران 
کشورهای گروه بریکس که به میزبانی چین برگزار شد، اشاره و تاکید 
و  توانمندیها  همه  دارد  آمادگی  ایران،  اسالمی  جمهوری   : داشتند که 
ظرفیتهای خود را، از جمله ذخایر کمنظیر انرژی، شبکههای حمل و نقل 
و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروِت استثنایِی نیروی انسانِی آموزشدیده و نیز 
دستاوردهای علمِی چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک 
بگذارد و این موقعیت کمنظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، میتواند 
ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاههای 

انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند.
جمهوری اسالمی ایران در قالب دیپلماسی پویا و به سبب برخورداری 
اقتصادی  ترانزیتی، تجاری و  انرژی،  قابلیتهای فراوان در حوزههای  از 
از مهمترین کانونهای توجه در این نشست بود. آرژانتین نیز به عنوان 
نماینده اقتصادهای نوظهور جدید به ارتقاء سطح همکاری بین بریکس و 

دیگر کشورهای منطقه ای در آمریکای التین کمک می کند.

بازدید سرزده و انفرادی دکتر نوش آبادی 
از روستای طاهراباد و خط انتقال آب شرب 

روستای سلمان آباد

ورامین – آبرومند : مصادف با عید سعید قربان، دکتر نوش آبادی نماینده مردم ورامین، 
پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی بصورت سرزده و انفرادی از روستای طاهرآباد 
و خط انتقال مخزن ۱۵۰۰متر مکعب روستای سلمان آباد از توابع بخش جوادآباد بازدید 

کرد.
نوش آبادی بعداز بازدید، طی تماسی با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب جنوب شرق استان 
تهران، خواستار تسریع در اجرای پروژه مخزن و خط انتقال آب آشامیدنی روستای سلمان 

آباد شد.

اداره شهرداری تهران به سبک شاهان 
قاجار؛ فروش ساختمان ۱۶۰۰ میلیاردی برای 

پرداخت حقوق

تهران – آبرومند : حبیب کاشانی، عضو شورای شهر فاش کرد: 
برای پرداخت حقوق خرداد، ساختمان شرکت واحد اتوبوس رانی را به مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد 

فروختید.
با این دست فرمان، برای ماههای آینده ناچاریم شرکت شهروند، شهرآفتاب و حتی موسسه 

همشهری را بفروشیم!
آقای زاکانی! اگر درآمد حاصل نکنید، رویاهایی که در فکرتان هست، حاصل نمی شود.

بخشدار مركزي پیشوا اجراي طرح هادي 
روستايي و بهسازي معابر را در راستاي 

بهبود تردد حائز اهميت دانستند 

پیشوا – آبرومند : بازديد حسن هداوند ميرزايي بخشدار مركزي به همراه عليخانيان رییس 
بنياد مسکن شهرستان ، رحيمي رياست جهاد كشاورزي ، مصطفي شاهسون رئيس 
شوراي اسالمي شهرستان پيشوا و دهيار و شوراي اسالمي روستاي معين آباد از پروژه 
عمراني بهسازي و جمع آوري آبهاي سطحي روستاي معين آباد انجام گرديد .  در حاشيه 
اين بازديد بخشدار مركزي اجراي طرح هادي روستايي و بهسازي معابر را در راستاي 

بهبود تردد حائز اهميت دانستند .

دکتر اسدالله عباسی استاندار گیالن : 
مصوبات سفر رئیس جمهوری در گیالن

 با جدیت پیگیری شود
 گیالن – آبرومند : نماینده عالی دولت در گیالن با تاکید بر اینکه مصوبات سفر پر خیر 
و برکت رئیس جمهوری در استان با جدیت پیگیری شود، از مسئوالن خواست تا رویکرد 

مردمی، انقالبی و جهادی دولت سیزدهم را برای توسعه بیش از پیش پیاده سازی کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر اسدالله عباسی در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های مصوب 
سفر بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهوری به استان گفت: مصوبات سفر رئیس جمهوری در گیالن باید با جدیت پیگیری 

شود.
وی خطاب به مدیران و مسئوالن دستگاه ها و سازمان ها در خصوص پیگیری و اجرایی شدن مصوبات سفر هیات دولت به 

گیالن افزود: مسئوالن در پیگیری و اجرایی کردن مصوبات سفر اهتمام ویژه ای داشته باشند.
استاندار گیالن با تاکید بر روحیه جهادی در الیه های مدیریتی استان اظهار کرد: مدیران و مسئوالن استان خود را خادم مردم 

می دانند و باید رویکرد مردمی، انقالبی و جهادی دولت سیزدهم  را برای توسعه بیش از پیش در گیالن پیاده سازی کنند.
دکتر عباسی بیان کرد:  پروژه های ملی و اولویت دار استان باید طبق برنامه زمانبندی و وعده هایی که به مردم داده شده  

ساخته و تکمیل شود.
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مجید درویشی فرماندار شهرستان ورامین :

لزوم توجه به حل مسائل و مشکالت اساسی جوانان
ورامین – آبرومند : جلسه ستاد ساماندهی جوانان به ریاست مجید درویشی فرماندار 
شهرستان ورامین و با حضور فخاری معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی ،رستمی ریاست 

اداره ورزش و جوانان ورامین  و دیگر مسولین برگزار شد 
مجید درویشی فرماندار شهرستان ورامین در این جلسه با اشاره  به برگزاری اولین 
جلسه شورای ساماندهی جوانان بعد از ۳ سال وقفه گفت :  تشکیل جلسه ای با موضوعی به این مهمی بعد از  ۳ سال 
نشان از مظلومیت و عدم برنامه ریزی در خصوص مسائل جوانان دارد و ما باید با همت و برنامه ریزی جهت حل 

مشکالت این قشر از جامعه حداکثر تالش خود را به کار ببریم .
معاون استاندار تهران گفت : بخش اعظمی از جامعه کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می دهند و جمع آوری بانک 
اطالعاتی و آماری  شهرستانی در خصوص تعداد جمعیت ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،وضعیت اشتغال ،مسکن و .... 

می تواند ما را در برنامه ریزی هرچه بیشتر و دقیقتر  کمک دهد .
درویشی با بیان ضرورت تجمیع و استفاده از  ظرفیت های موجود در بخش های مردمی و دولتی  گفت : بسیاری 
از ظرفیت های و منابع جهت حمایت از جوانان در موضوعات اشتغال و مسکن و ... وجود دارد که با برنامه ریزی و 
شناسایی و در اختیار دادن آنها به جوانان میتوان بسیاری از مشکالت و معضالت موجود آنها را حل نمود که این نیاز 

به برنامه ریزی دقیق و هم افزایی در بین تمامی دستگاه ها و نهاد های مردمی می باشد .

تهران – آبرومند : استاندار تهران گفت: 
دستگاه ها موظف شدند برای تزریق دز 
به  که  چرا  شود  بسیج  بوستر  و  یادآور 
خاطر ساده انگاری میزان تزریق واکسن 
کاهش یافته و اکنون باید واکسیناسیون 

جدی گرفته شود. 
جلسه ستاد استانی مقابله با کرونای به 
ریاست محسن منصوری استاندار تهران 
و با حضور محسن نایبی معاون امنیتی 
و انتظامی استاندار، زالی رئیس مقابله با 
کرونا کالنشهر تهران و دیگر اعضا برگزار 

شد. 
تبریک  ضمن  جلسه  این  در  منصوری 
خم  غدیر  عید  و  والیت  و  امامت  دهه 

های  موفقیت  از  یکی  داشت:  اظهار 
کرونا  بیماری  با  مقابله  دولت سیزدهم 
و  امکانات  بسیج  برکت  به  که  بوده 
مدیریت جهادی مجموعه دولت و عزم 

مردم مسئله کنترل شد. 
وی ادامه داد: پایین آمدن ابتال به کرونا 
در  جمله  از  دیگری  مهم  دستاوردهای 
زمینه مسائل اقتصادی داشت؛ چرا که 
اقتصاد کشور دو سال متاثر از کرونا بود و 
از این رو حاضر نیستیم به خاطر کوتاهی 

یا غفلت دوباره گرفتار شویم. 
به  توجه  با  تأکید کرد:  تهران  استاندار 
بستری  ابتال،  میزان  نسبی  افزایش 
این  به  نسبت  نگرانی  و  میر  و  مرگ  و 

موضوع، این جلسه برگزار شد، هرچند 
وضعیت بحرانی نیست اما نگرانی وجود 

دارد. 
منصوری سپس گفت: میزان گسترش 
شدت  بیماری  جدید  سویه  انتقال  و 
بیشتری دارد و هر فرد مبتال می تواند 
۱۶ تا ۱۸ نفر را درگیر کند، از این رو باید 
مسئله را جدی گرفته و فرمانداران نیز 

ورود پیدا کنند. 
پزشکان  توصیه عمومی  کرد:  بیان  وی 
اگر کسی  که  است  این  متخصصان  و 
مراقبتی  خود  و  قرنطینه  دارد  عالئمی 

داشته باشد. 
ها  دستگاه  تاکید کرد:  تهران  استاندار 
و  یادآور  دز  تزریق  برای  شدند  موظف 
بوستر بسیج شود چرا که به خاطر ساده 

کاهش  واکسن  تزریق  میزان  انگاری 
یافته و اکنون باید واکسیناسیون جدی 

گرفته شود. 
منصوری همچنین افزود: با توجه به در 
پیش بودن سفر اربعین باید با مدیریت 
و  ها  پروتکل  رعایت  ضمن  صحیح، 
نکات مهم این سفر معنوی برگزار شود؛ 
موضوع  باید  اکنون  هم  از  همچنین 
مدارس پیگیری شود، لذا تشدید نظارت 

و کنترل بیماری در اولویت است. 
پروتکل  رعایت  کاهش  به  توجه  با  وی 
اخیر  های  هفته  در  بهداشتی  های 
جدی  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  بر 

پروتکل های بهداشتی تاکید کرد

قرچک – آبرومند : علیرضا فاتحی نژاد در 
جلسه کمیته برنامه ریزی گفت: با توجه 
ضرورت   ، قرچک  روزافزون  جمعیت  به 
پیش بینی  اعتبارات  کامل،  بطور  دارد 
شده تملک دارایی های سرمایه ای تحقق 

پیدا کند 
 فرماندار قرچک افزود: قرچک در حوزه 
دارد  عدیده ای  مشکالت  زیرساخت ها 
که در صورت عدم رفع معضالت، آینده 

قرچک را دچار چالش خواهد کرد.
بتوانند  باید  مدیران  داشت:  بیان  وی 
به  پروژه ها،  بر  و نظارت  اولیت بندی  با 
تحقق مطالبات اصلی مردم جامه عمل 

بپوشانند.
مدیران  کرد:  اظهار  نژاد  فاتحی 
شهرستان ها با برنامه محوری، چشم انداز 
ترسیم  شهرستان  توسعه  برای  روشنی 
بتوانند  پیگیری های مستمر  با  و  کنند 
حداکثر بودجه الزم را در اسرع وقت برای 
های مصوب شده جذب  برنامه  و  طرح 
کنند و همچنین سازمان برنامه و بودجه 
خدمت  بستر  الزم،  اعتبار  تامین  با  نیز 

رسانی بهینه به مردم را ایجاد کند.
افزود:  قرچک  در  دولت  عالی  نماینده 
گذشته  سال  به  نسبت  قرچک  بودجه 
ولیکن  است  برخوردار  خوبی  رشد  از 

معضالت  و   مشکالت  پاسخگوی  هنوز 
قرچک  که  زیرا  نیست.  شهرستان 

های  زیرساخت  فاقد  و  نوپا  شهرستانی 
اساسی است و برای ایجاد بستری مناسب 

برای خدمت به جمعیت باالی شهرستان 
نیازمند نگاهی ویژه است.

انجام  های  رایزنی  با  کرد:  تصریح  وی 
شده و تبیین مشکالت شهرستان مقرر 
طرق  از  بیشتر  بودجه  جذب  برای  شد 
منابع استانی و ملی برای رفع معضالت 
شهرستان و مردم، مساعدت های الزم 

انجام شود.
پروژه  تکمیل  داشت:  بیان  نژاد  فاتحی 
های عمرانی، فرهنگی، درمانی، آموزشی 
و حمل و نقل از اولویت های فرمانداری 
است که ان شاءلله در سال ۱۴۰۱ اقدامات 

خوبی را شاهد خواهیم بود..

مرکزی  بخشدار   : آبرومند   – قرچک 
قرچک گفت: در آستانه عید غدیر خم تیم 
آشتیانی  شهید کاظمی  پزشکی  جهادی 
روستا  برخوردار  افراد کم  از  نفر  به ۴۰۰ 

خدمات پزشکی رایگان ارایه کردند.
مرکزی  بخشدار  پناه  قیصر  مجید 
از  بازدید  حاشیه  در  قرچک  شهرستان 
جهادی  گروه  در  شده  انجام  اقدامات 
شهید کاظمی آشتیانی در قرچک اظهار 
کرد: اردوی جهادی پزشکی با همکاری 

گروه  شهرستان،  بسیج  و  بخشداری 
و  توازن  هدف  با  مستعضفین  حمات 
عدالت در خدمات  دهی به مردم روستای 

قشالق جیتو انجام شده است.
یک  جهادی  اردوی  این  در  گفت:  وی 
عرب  فاطمه  خیریه  مدرسه  در  که  روزه 
غربالگری،  قبیل  از  خدماتی  شد  برگزار 
آموزش بیماری های رایج منطقه، پزشک 
غربالگری  زنان،  متخصص  عمومی، 
خدمات  سینه،  سرطان  و  اسمیر  پاپ 

بینایی  و  سنجی  شنوایی  پاراکیلینک، 
رایگان(،  عمل  و  عینک  )اهدا  سنجی 
زندگی،  سبک  و  بهداشت  آموزش 
اهدای  خون،  آزمایشگاه  روانشناسی، 
و  بیماران خاص  ارجاع  و  رایگان  داروی 
پیگری مشکالت آنها حتی عمل به عشق 

موال علی )ع (به صورت رایگان.
با تالش بی وقفه تیم  افزود:  پناه  قیصر 
حدود  جهادی،  اردوی  این  در  سالمت 
اتباع  برخوردار،  کم  اهالی  از  نفر   ۴۰۰

جیتو  قشالق  روستاهای  در   ساکن 
کردند،  دریافت  رایگان  درمانی  خدمات 
بخشدار مرکزی بیان داشت: از مشارکت 
نهادها و ارگان ها بی که  در این اردوی 
جیتو  قشالق  در  روزه  یک  جهادی 
همراهی کردند تقدیر می کنیم، امیدوارم 
با حضور تیم های پزشکی، افزایش سرانه 
های بهداشتی  در منطقه بخصوص در 
روستاها  گام های بلندتری درجهت ارتقاء 

سطح بهداشت و درمان  برداشته شود.

بیست  با  :همزمان  آبرومند   – پاکدشت 
اطالعات  فناوری  ملی  روز  تیرماه  دوم  و 
خوارزمی؛  محمدبن موسی  زادروز  و 
الگوریتم  مبدع  و  ایرانی  شهیر  دانشمند 
بازدید اردستانی فرماندار پاکدشت از مرکز 
شهرستان  این  حرفه ای  و  فنی  آموزش 

برگزار شد
همراه  به  پاکدشت  فرماندار  اردستانی 
و  برنامه ریزی  و  مالی  معاونت  ارجستانی 
قناد زاده معاونت امور عمرانی فرمانداری 
مرکز  این  مهارتی  آموزش  کارگاههای  از 
در جريان  و  آوردند  بعمل  میدانی  بازدید 

روند فعالیت های این مرکز قرار گرفتند .
 در این بازدید اردستانی به اهمیت آموزش 
های مهارتی در وضعیت کنونی کشور و 

کرد  اشاره  بیکاری  رفع معضل  به  کمک 
های  وجود شهرک  به  توجه  با   : و گفت 

صنعتی در شهرستان و نیاز این واحدها 
نیروهای  تربیت   ، ماهر  کار  نیروی  به 
صنایع  نیاز  با  متناسب  و  متخصص 
شهرستان بسیار مهم و ضروری است که 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای در این زمینه 
عملکرد مطلوبی به نمایش گذاشته است.

به  توجه  با  تاکید کرد  پاکدشت  فرماندار 
تولید بیش از یک میلیارد شاخه گل بریده 
در پاکدشت و معرفی شهرستان پاکدشت 
ایران اضافه شدن  به عنوان پایتخت گل 
و  فنی  مرکز  در  و گیاه  پرورش گل  رشته 

حرفه ای ضروری است
حرفه  و  فنی  رئیس  مرادی  ادامه  در 

و  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  ضمن  ای 
فعالیتهای انجام شده در این مرکز در طی 
های  آموزش  ؛  کرد  عنوان  اخیر  یکسال 
فنی و حرفه ای باعث  ايجاد اشتغال پایدار 
و مولد، کارآفرینی وکاهش فقر و بیکاری 
در کشور می شود و امروزه همگان با توجه 
نظری  علوم  های  رشته  شدن  اشباع  به 
به  و  اند  آورده  رو  آموزی  به سمت حرفه 
نوعی می توان گفت فرهنگ آموزش های 
مهارتی در خانواده ها نهادینه شده است .

نفر ساعت  از ۵۰ هزار  : بیش  افزود  وی 
دوره مهارتی  در چهار ماهه نخست سال 
جاری برگزار گردیده  و وارد بازار کار شدند.

روستایی  برندهای  نمایشگاه  اولین 
)نمایشگاه  ``نمانام``  مخفف  نام  با 
با  کشور(  سراسر  روستایی  برندهای 

حضور وزیر کشور افتتاح شد.
روابط  گزارش  به   : آبرومند   – ورامین 
 _ ورامین  مرکزی  بخشداری  عمومی 
برندهای  و  هوشمند  شهر  نمایشگاه 

با حضور احمد وحیدی وزیر  روستایی 
توسعه  معاون  نژاد  ،جمالی  کشور 
 ، کشور  وزارت  روستایی  و  شهری 
معاونین و مدیر کل های استانی افتتاح 

شد.
در  ورامین  مرکزی  بخشدار  زاهدی 
جمع  در  نمایشگاه  این  افتتاح  حاشیه 

تهران  استان  سهم  گفت:  خبرنگاران 
از این نمایشگاه ۲۰ غرفه می باشد که 
بخش مرکزی ورامین با دو غرفه پرورش 
حلزون  پرورش  و  زینتی  های  ماهی 
و  شیشه   ، اخوان  جعفرآباد  روستای 
آبگینه روستای احمدآباد وسط در این 

نمایشگاه در بازدید بوده است.

تاکید استاندار تهران بر تزریق دز یادآور

فاتحی نژاد فرماندار قرچک : 

شهرستان قرچک برای توسعه نیازمند نگاه و اعتبار ویژه است

۴۰۰ نفر از مردم روستای قشالق جیتو خدمات درمانی رایگان دریافت کردند 

تاکید فرماندار بر ایجاد رشته پرورش گل و گیاه در پاکدشت

غرفه های بخش مرکزی ورامین پیشتاز در نمایشگاه نمانام 
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شفاف، مردمی
 و هوشمند؛ارکان استوار سازمان 

بهزیستی در دوره تحول
تحفه  بهزیستی  سازمان  خدمات  سازی  مردمی 
ساالرانه   مردم  حکمرانی  سوی  از  ارزشمند  ای 
جمهوری اسالمی برای خانواده بزرگ این نهاد 

مدنی قلمداد می شود.
و  مردمی  شفاف،  است  سازمانی  بهزیستی، 
موارد،  این  از  برای تحقق هر یک  هوشمند که 
های  ریزی  برنامه  شده،  بسیاری  های  تالش 
فراوانی در این راستا صورت گرفته است که باید 

آنها را تقویت کرده، نواقص احتمالی هر یک را با بهره از توان و ظرفیت 
مردم، افکار عمومی، رسانه ها و خبرنگاران به نمایندگی از آحاد و عامه مردم 
مرتفع ساخت و در حقیقت، شفافیت، مردمی و هوشمند بودن، سه رکن 

استوار سازمان بهزیستی در دوره تحول و حرکت به سمت مطلوب است.
بهزیستی بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از امور 
خود را در قالب واگذاری خدمات به مردم، برون سپاری کرده، در اختیار 
همگان قرار داده است و به تقویت نقش ستادی و نظارتی خود پرداخته، با 
راه اندازی سامانه های متعدد، شفافیت خود را باال برده و از طریق همین 
سامانه ها، هوشمند نیز شده و به شکلی درآمده که افراد می توانند از منزل 
خود بسیاری از فعالیت های مرتبط با این سازمان را انجام داده، به سازمان 
و کارکنانش امتیاز داده، آنها را مورد سنجش و ارزیابی نیز قرار دهند؛ اما 
این نکات الزم، کافی نیستند و بهزیستی در همه ارکان خود باید همچنان 
پر طراوت و پویا بماند و هر لحظه آن باید با ساعت قبلی خود از حیث رشد 

خدمات دهی، در دسترس بودن و شیشه ای شدن، تفاوت کند.
بر مبنای فرازهای بیانیه تمدن ساز گام دوم انقالب اسالمی و سیاستهای 
کلی تامین اجتماعی ابالغی توسط مقام معظم رهبری، بهزیستی بیشتر 
از پیش باید جایگاه خود را در حوزه خدمات رسانی یافته و تالش مقدس 
کارکنان خود برای رفاه حال و آسایش جامعه هدف را بیش از پیش برای 
مردم و ولی نعمتان خود در راستای جهاد تبیین، معرفی و بومی سازی 
نماید تا معاندان، خدمات هر ثانیه ای این سازمان اجتماعی را وارونه و 

خالف جهت، به نمایش مردم درنیاورند.
نظام  در عرصه  نهاد حاکمیت  ترین  که تخصصی  این سازمان  کارکنان 
سالمت اجتماعی در کشور به حساب می آید باید دارای تفکری خالق و 
نقاد باشند و همیشه خود را در باالترین سطح از علم، دانش و آگاهی های 

مدرن و بروز عرصه های تخصصی قرار داده، تقویت کنند.
از فرصت دهی خداوند به وظیفه شناسان شاغل در اجزای مختلف بهزیستی 
نمی توان به راحتی گذشت؛ خدمت به خلق پروردگار سرلوحه اعمال و رفتار 
این افراد شده و بر این شرایط خدای منان را شاکر و قدردان هستند؛ قرار 
گرفتن کارکنان بهزیستی در کنار جامعه هدف که همه با هم خانواده بزرگ 
بهزیستی را شکل می دهند، عماًل آنها را تبدیل به مطالبه گرانی می نمایند 

که فریادشان رفاه و آسایش همه اعضای این خانواده چند میلیونی است.
گردش روزگار به گونه ای چرخیده و رفع نیاز انسان هایی توسط کارکنان 
خدوم بهزیستی تعریف شده که ایشان در پی آنند تا نیازمندان واقعی را یافته 
و تمام اهتمام و تالش خود را در راه هدایت نیات خیرین و گسیل اعتبارات 
دولتی به سمت و سوی نیازمندان راستین آبرومند هدف گذاری نمایند که 
در این مسیر نیازمند ساز و کارهایی هستند که بهره گیری از توان و ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی در تکمیل حرکت به سمت 
تعالی نه تنها امری دور از ذهن نیست؛ بلکه باید با جدیت و پشتکار، تمام 
سعی خود را در این حوزه به کار گیرند تا استفاده حداکثری از همه منابع 

و امکانات به عمل آید.
آنجائیکه تالش برای بهتر شدن و تمرین همدلی به نیت و سمت تعالی 
هدف گذاری شود، شایسته تقدیر و تکریم است و آن هنگام است که مقدس 
جلوه می کند و بالندگی و توانمندسازی جامعه هدف سازمان به مطالبه ای 
مبدل می شود که در همه تار و پود بهزیستی، تالش برای تحقق این مهم، 

مشهود و ملموس رخ عیان می کند.
از این رو بهزیستی باید با نگاه به آینده از همه توان و عالقه ذاتی کارکنان 
خود به بهترین شکل ممکن بهره برده، ضمن چاالکی و چابکی خود، امور 
جامعه هدف تحت حمایت و شرکای اجتماعی را سامان دهد که در این 
رهگذر، باید به شرایط مطلوب برساند و یا ساز و کار رسیدن به شرایط 
عالی را طراحی و عملیاتی کند که در این صورت همه اعضای خانواده بزرگ 

بهزیستی، به این سازمان تخصص محور یاری و مدد خواهند رساند.
نویسنده : مهدی مقاری

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد؛

تصویب اقداماتی برای فراهم شدن 
زمینه های قانونمند شدن تجارت مرزی

ایجاد  و  مرزی  تجارت  قانونمند کردن  طریق  از  کولبری  مسأله  ساماندهی 
زیرساخت های الزم برای اشتغالزایی در مناطق مرزی، در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه 

اتخاذ شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که شنبه شب با حضور سران 
سه قوه و دیگر اعضا به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 
راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و سایر روش های جابجایی 

غیرقانونی کاالها در مناطق مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با سه محور »شفافیت و 
قانونمند کردن تجارت مرزی«، »ایجاد زیر ساخت های الزم در جهت رونق تجارت 
قانونی در مرزها« و »اشتغالزایی با هدف تامین زندگی مناسب برای ساکنان 

مناطق مرزی«، مطرح و تصویب شد.
این پیشنهاد با هدف افزایش حاکمیت دولت و ساماندهی پدیده کولبری و مقابله 
با آثار زیان بار اجتماعی، انسانی و اقتصادی روش های غیرقانونی جابجایی کاال در 

مرزها، به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت رسید.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم سالم سازی تجارت مرزی و حمایت از فعالیت های 
قانونی و مقابله با آسیب ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی روش های نادرست 
جابجایی کاال، گفت: تامین معیشت و اشتغالزایی برای مرزنشینان که همواره 
حافظان غیوری برای جمهوری اسالمی ایران بوده اند اولویت همه دستگاهها از 
جمله دولت است، لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت 

پایدار و سالم مرزنشینان، منجر به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی شود.
در این جلسه هچنین موضوع رسیدگی به وضعیت مجتمع تولید نیشکر هفت تپه 
در دستور کار قرار گرفت. اعضا با توجه به آثار مثبت و سازنده تصمیمات و اقدامات 
موقت سال گذشته دولت برای ساماندهی و بهبود وضعیت عملکرد این مجتمع 
مقرر کردند برای ادامه فعالیت مولد، تامین منافع کارگران و مشخص شدن وضع 

مالکیت نیشکر هفت تپه، تدابیر الزم از جمله دائمی کردن مقررات اتخاذ شود.
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۴۸۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه استان تهران 
بستری شده اند

تهران- فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته 
در بخش مراجعان سرپایی ۴۲۰۰ نفر ثبت شده اند، گفت: ۴۸۰ نفر در بخش مراقبت های 

ویژه استان تهران بستری شده اند.
علیرضا زالی در حاشیه برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان تهران که در 
محل استانداری تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۲۶ میلیون و ۸۰۰ دز واکسن در تهران تزریق شده که 

تزریق دز یادآور برای افرادی که عالئم دارند، ضروری است.
زالی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته در بخش بستری ۲۲۲ نفر ثبت شده اند گفت: ۳۸ نفر از این افراد در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شده اند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران در خصوص تب کریمه افزود: با توجه به شیوع وبا در استان های غربی باید مراقب 
باشیم همچنین در مورد تب کریمه کنگو ما نگران بودیم اما با نظارت خوب شیوه نامه بهداشتی خطر بالقوه در عید قربان نداشتیم 

و موردی از مرگ و میر تب کریمه مشاهده نشده است.
وی در ادامه عنوان داشت: در بخش مراجعان سرپایی در ۲۴ ساعت گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت شده که ۷۹۰ نفر از افراد در 

مراکز درمانی بستری و ۴۸۰ نفر دیگر نیز در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

کودکان  زبانی  و  شناختی  های  توانایی 
عواطف  درباره  شد  بیشتر  که  تدریج  به 
مفاهیمی کسب می کنند، قوانین فرهنگ 
و  آموزند  می  عاطفی  بیان  درباره  را  خود 
وضعیت بدنی خود را نامگذاری می کنند. 
یکی از این عواطف )یا در اصطالح عامیانه 
یادگیری  در  که  است  خشم  هیجانات( 
مورد  در  نگرش  و  خودپنداره   ، ،هویت 
خود،  موضوعاتی فردی اند؛ اینها بخشی 
مهم  جنبه  شوند.  می  تلقی  کودک  از 
اصطالحات  است.  عواطف  دیگر کودک 
احساسات، عواطف و تاثرات همگی برای 
از تجربه انسانی به کار  توصیف قلمرویی 
می رود که از لحاظ ذهنی برای بسیاری از 
بزرگساالن روشن است البته روان شناسان 
آسان  چندان  عواطف  درک  معتقدند که 

نیست.
کودکان چگونه عواطف را یاد می گیرند؟

یادگیری  و  شناختی  رشدی  های  نظریه 
کودکان  چگونه  اینکه  مورد  در  اجتماعی 
شیرخوارگی  دوران  عاطفی  حاالت  از 
رسند  می  بزرگسالی  عاطفی  حاالت  به 
مفاهیمی را ارایه می دهند. توانایی های 
که  تدریج  به  کودکان  زبانی  و  شناختی 
بیشتر شد درباره عواطف مفاهیمی کسب 
درباره  را  فرهنگ خود  قوانین  می کنند، 
بدنی  وضعیت  و  آموزند  می  عاطفی  بیان 

خود را نامگذاری می کنند.
یکی از این عواطف )یا در اصطالح عامیانه 
هیجانات( خشم است که در یادگیری آنها 
خانوادگی  و  اجتماعی  محیط  و  اطرافیان 

کودک بسیار موثر است.

که  ندارد  دوست  کس  هیچ  مسلما 
کند  تربیت  پرخاشجو  و  خشن  فرزندی 
عصبی  این  به خاطر  آینده  در  و کودکش 
متحمل  را  لطمات شدیدی  بودن،  مزاج 
شود اما متأسفانه برخی از والدین خواسته 
خود،  تربیتی  عملکرد  با  ناخواسته  یا 
و  پرخاشگری  سمت  به  را  فرزندشان 
خشونت طلبی سوق می دهند و گاهی این 
والدین چشم باز کرده و می بینند نوجوانی 
دارد که  قرار  روبه رویشان  ناآرام  و  عصبی 

دیگر قابل تغییر و کنترل نیست.
بتوانید  والد خوب  به عنوان یک  اگر شما 
خشم های غیرمنطقی و غیرقابل کنترل را 
از صحنه زندگی خود حذف کنید، می توانید 
خالقیت و شادابی و رضایت از زندگی را به 

وی هدیه دهید.
و  ناراحتی  خشم،  که  بدانیم  باید  البته 
عصبانیت بخشی از خلق و خوی هر انسانی 
متفاوت  فردی  هر  در  آن  اندازه  که  است 
سازنده  خشم  کلی  به طور  ولی  است 
می تواند به فرد کمک کند که برای به دست 
اراده  و  کرده  تالش  بهترین ها  آوردن 
بیشتری به خرج دهد، اما تشخیص این دو 
خشم از یکدیگر و انتخاب مسیر بعدی از 
عوامل بسیار مهم در تربیت کودکان است. 
متأسفانه برخی از والدین به طور ناخواسته 
فعال ساخته  را  خشم درون کودک خود 
و  از عصبانیت ها  انباری  به  را  او  وجود  و 

بی قراری ها تبدیل می سازند.
در ذیل به چند نکته مهم اشاره می شود 
که انجام آنها سبب ازدیاد خشم غیرقابل 

کنترل در کودک می شود:

* کودک را از پذیرش مسئولیت ترساندن و 
کارهای او را تمام و کمال انجام دادن 

* درصورت عصبانیت از عملکرد کودک، 
علت را به او نگفتن 

* فضای خانه را پر از تنش و ناراحتی کردن 
* تنبیه بدنی کودک 

* مقایسه کودک با هم سن و ساالنش حتی 
گاهی با کودکی خود.

کارهای  انجام  برای  کودک  تشویق   *
جنگجویانه و پرزد و خورد

* سعی در شکست دادن کودک با بحث و 
جدل های طوالنی و تحقیر و مسخره کردن

* مسائل انضباطی را با خشم و نفرت همراه 
کردن 

* بی توجه به حالت های عصبی کودک و 
به سادگی از کنار آنها گذشتن 

* با تحکم و تحقیر با او صحبت کردن و 
ناتوان دانستن او در انجام کارها.

از صدها  البته موارد فوق بخش کوچکی 
با  خواه ناخواه  والدین  که  است  کاری 
در  خشونت  رشد  بروز  سبب  آنها  انجام 
کودک خود می شوند. وجود این موارد در 
محیط خانه سبب ایجاد ترس در کودک 
پوشاندن  برای  افراد  همه  اصوال  و  شده 
ترس های بی شمار خود از دیگران، رو به 
خشونت می آورند و کودکان نیز از این امر 
باید  والدین  همچنین  نیستند،  مستثنا 
خود  مخصوص  انضباطی  شیوه های  در 
گاهی  زیرا  باشند،  داشته  نظر کافی  دقت 
موجب  انضباطی  نادرست  روش های  این 
افزایش خشم، ترس و ناامیدی در کودک 
معموال  والدین  از  دسته  این  می شود. 

بدون  را  خود  مرسوم  کشی های  خط  
می کنند  گوشزد  کودک  به  دلیل  آوردن 
ذکر  عدم  باشند که  داشته  دقت  بی آنکه 
با  دلیل موجه، باعث می شود که کودک 
شود  روبه رو  بی شماری  نبایدهای  و  باید 
که منطقی نیز جهت انجام یا عدم انجام 
آنها نمی داند و همین امر سبب سرکشی 
وی شده و در نهایت خشونت درون او را 

افزایش می دهد.
صادق  نیز  معلمان  مورد  در  مسئله  این 
بیش  انضباطی  فشارهای  و گاهی  است 
باعث  نیز  درس  کالس  یا  مدرسه  حد  از 
و  می شود  کودک  در  خشم  این  فوران 
والدین باید هوشمندانه به این مسئله توجه 
کرده و پیش از آنکه دنیای زیبای کودکانه 
فرزندشان خراب شود اوضاع را با صحبت 
با اولیای مدرسه و تغییر روش آنها تحت 
کنترل خود گیرند. همه ما دوست داریم 
که فرزندانمان، دنیا را از دریچه آرامش و 
منطق نگاه کنند و روزهای خوشی را تجربه 
کنند نه اینکه با خشم و نفرتی درونی رشد 
ناآرامی ها،  و  اضطراب ها  در سایه  و  کرده 
روزگار خود را سپری کنند. برای دستیابی 
به چنین دنیای آرام و بی دغدغه ای باید به 
کودکانمان کمک کنیم تا خود، مدیریت 
سرنوشت خود را به دست گرفته و قادر به 

کنترل خشم های درونی باشند.
آموزش کنترل خشم به کودکان 

کنترل خشم، یک مهارت در زندگی است 
و به کودکان باید چگونگی این کنترل را 
آموخت، بنابر این همانطور که والدین در 
یادگیری رفتار هیجانی خشم می توانند بر 

خود  کودکان 
بگذارند  تاثیر 
پس در آموزش 
ی  شها و ر

توانند  می  نیز  کودکان  به  خشم  کنترل 
موثر واقع شوند.

است مهارت های حل  بهتر  برای شروع 
مساله را به آنان آموزش دهیم به طور مثال 
به کودکان بیاموزیم که هنگام خشم چه 
کارهایی را می توانند انجام بدهند و مجاز 

به انجام چه کارهایی نیستند. 
شکستن وسایل، فریادزدن بر سر دیگری، 
آسیب رساندن به خودشان و پرت کردن 
اشیا به در و دیوار از شمار کارهایی است 
که نباید انجام دهند و بر عکس دور شدن 
زدن  موقعیت، کمک خواستن، حرف  از 
کشیدن   ، کننده  ناراحت  موضوع  درباره 
به  پیشنهادی  موارد  از  و...  نقاشی  یک 

کودک در حین خشمگین شدن است . 
بدن  در  خشم  قطع  طور  به  ضمن  در 
و  تغییرات  یکسری  ایجاد  بچه های  اكثر 
پاسخ های فیزیکی می كند. ازجمله طپش 
قلب،درد معده، انقباض عضالنی ،  لرزش 
و ...لذا کودکان   می توانند یاد بگیرند كه 
هم این واكنش های فیزیکی را بشناسند و 
تشخیص دهند و هم اینكه چگونه آنها را 

آرام بکنند.
با  سازگاری  برای  راه ها  بهترین  از  یکی 
این  دربرابرخشم  فیزیکی مضر  پاسخ های 
انجام  را  دیگر  فیزیکی  كار  یك  كه  است 

دهند . 

از  یونانی می خواندم که   در اسطوره های 
شخصیتی به نام پروکروستس  نام برده شده 
، او تختی داشت که تمامی مسافرانی که قصد 
داشتند به آتن بیایند را روی آن تخت می 
خوابانید و اگر شخصی کوتاه تر و یا بلند از 
آن تخت  می شد  یا دست و پاهای او را قطع 
میکرد یا انقدر او را می کشید تا هم اندازه 
افرادی کامل و  تنها  او  از نظر  تخت شود. 
درست بودند که اندازه تخت او می شدند.به 
زندگی روزانه خودمان برگردیم.. شاید داستان 
پروکروستس داستان هر روز زندگی ما باشد. 
فرقی هم نمی کند از روشنفکر و تحصیلکرده 
تا بی سواد و ..ما گاهی آدم های اطرافمان را 
روی همان تخت می خابانیم. تخت ما  همان 
افکاری است که هر  باورها، طرحواره ها و 
کدام از ما داریم و اگر فردی در چهارچوب این 
تخت باورهای ما نگنجد هر قضاوتی را برای 
او خواهیم داشت. از تحقیر و توهین گرفته تا 
آوردن الفاظی همچون بی کفایت، بی عرضه 
و ..ما چرا قضاوت می کنیم؟در صورتی که 
میدانیم قضاوت کردن یکی از خطرناک ترین 
کارهای ذهن ماست. وقتی ما قضاوت میکنم 
افسار ذهنمان از کنترل ما خارج می شود. 
این  برای  چون  میکنیم  قضاوت  گاهی  ما 
از قضاوت  این دلیل  ایم.  آموزش دیده  کار 
گاهی  نیست حتی  بدی  دلیل  الزامًا  کردن 
میکنیم  قضاوت  گاهی  دارد.  بقایی  ارزش 
پیش  را  آینده  مشکالت  داریم  قصد  چون 
بینی کنیم و برای آن راه حل آفرینی داشته 
باشیم. قضاوت زمانی خطرناک می شود که 
ما در پی اثبات برتری خودمان باشیم. وقتی 
مدام چیزی را زیر سوال می بریم  بدون آنکه 
آداب نقد سازنده را بدانیم در لفافه میخاهیم 
بگوییم من آدم برتری هستم و به قول ادلر 
روان شناسی که می گوید وقتی شما احساس 
کهتری و حقارت می کنید یکی از راههای 
کنیم  قضاوت می  گاهی  است.  بدگویی  آن 
چون میخاهیم خودمان را تنبیه کنیم و یا از 
احساس شرم و خجالت در وجودمان بیزاریم. 

ما با تخت قالب های ذهنی و قضاوت های 
نسنجیده خودمان آدم ها را انقدر له می کنیم 
تا شبیه به آن چیزی شوند که ما میخاهیم.

هر چقدر که ما  رفتارها و افکار جرات مندانه 
و مقتدرانه یشتری داشته باشیم کمتر نسبت 
به خودمان و دیگران قضاوت های بی رحمانه 
خواهیم داشت.انسان هایی که با خودشان 
در صلح به سر می برند و دریای تفاوت ها را 
می بییند و البته سالمت روان دارند به جای 
قضاوت کردن، ذهن آگاهانه رفتار خواهند 

کرد. 
اما باورهایی که ذهن ما را در کنترل خود 
گرفته اند و تله ها و طرحواره های ناسالم ما 
از کجا نشات میگیرند و چطور می توانیم آنها 
را شناسایی و اصالح کنیم.در کتاب زندانیان 
باور اثر متیو مک کی و پاتریک فانینگ به 
خوبی به این موضوع اشاره شده است و این 
کتاب سعی بر آن دارد  که به ما آموزش دهد 
به تدریج و به آرامی باورهایمان را تغییر دهیم 
و باورهای سالمی را جایگزین کنیم که بتوانند 
دروازه هایی باشند برای یک زندگی رضایتمند 
و سالم. چرا که باورهای ما در تصویری که ما 
از خودمان داریم نقش بسزایی ایفا می کنند. 
و می توانند پایه و اساس اکثر تصمیم های ما 
در زندگی باشند. اما طرحواره های ناسالم و 

تله های ذهنی ما از کجا نشات می گیرند؟
با ۲  هر کودک  است   معتقد  یانگ  جفری 
ویژگی که شامل ۱( خلق و خوی منحصر 
و  خوراک  خواب،  الگوی  همان  که  فرد  به 
.. است و ۲(  نیاز های هیجانی که شامل 
ایمن، محدودیت  نیاز اساسی)دلبستگی   5
های واقع گرایانه،هویت، خودکفایی، آزادی 
در بیان نیاز ها و احساست( می باشد، متولد 
نیازهای  بتوانند  والدین  اینکه  و  شود.  می 
کودک را بشناسند و تسهیل کنند در ذهن 
کودک طرحواره های سازگار شکل گرفته و 
کودک ما به سمت سالمت روان می رود و 
برعکس زمانی که این نیازها شناخته نشوند و 
یا در برآوردن آنها افراط و تفریط صورت گیرد 

و یا بازداری شوند کودک  ما به سمت عدم 
سالمت روان خواهد رفت. این طرحواره ها 
و تله ها اگر چه در دوران کودکی شکل می 
گیرند اما تا دنیای بزرگسالی همراه ما خواهند 
بود  و در افکار ، احساسات و شیوه برخورد 
اثر گذار  و دیگران  با خودمان  ارتباط  ما در 
می باشند.  طرحواره یعنی مجموعه باورها، 
خاطرات،تصاویر ذهنی، احساسات بدنی  و 
از سالهای  باره یک موضوع که  عاطفی در 
کودکی و یا قبل تر شکل گرفته و از ویژگی 
آن این است که ناکارآمد، ناسازگارمی باشد 
و برای بقا خود می جنگد. عواملی همچون 
هیجانی،  نیازهای  سالم  ارضای  در  ناکامی 
ارضای بیش از حد نیازهای هیجانی، درک 
از  استفاده  کودک،  خوی  و  خلق  نکردن 
خو  و  خلق  تغییر  برای  ناسالم  های  روش 
و ضربه های شدید روانی می توانند منجر 
به شکل گیری طرحواره های ناسالم در ما 
شوند و عواملی همچون سبک های مقابله 
توانند  می  شناختی،   های  ای،تحریف 
ببخشند  تداوم  را  ما  ناسالم  طرحواره های 
قالب  و  باورها  واقع طرحواره ها همان  .در 
های فکری ما هستند که بر اساس آن دنیا 
کنیم.شاید گاهی  می  رصد  را  اتفاقاتش  و 
خودتان نیز از خودتان بپرسید که چرا این 
دلیل  اما  دارید  را  واکنش  نوع  این  و  رفتار 
بسیاری از رفتارهایتان را نمی دانید. به همین 
آدم ها متفکران  دلیل بک معتقد است ما 
بدون فکر هستیم. همه ما فکر می کنیم اما 
گاهی غافلیم که این فکرها از کجا آمده اند و 
چه اثراتی بر روی زندگی ما می گذارند. اینکه 
در وجود همه ما انسان  ها بخشی است که 
خودشکوفایی  و  رضایت  شادکامی،  طالب 
است که متاسفانه در زیر همین غفلت ها، 
سوء استفاده ها ، بدرفتاری ها ، کج رفتاری  
و طرحواره های ناسالم گم شده اند.  و اینکه 
همه ما انسان ها نیازهای هیجانی داریم که 
نیازهاست،  این  ارضای  در گرو  ما  سالمت 
شاید بیشتر ما را ترغیب کند که با شناختن 

تله های ذهنمان و طرحواره های ناسالمی 
که داریم علت بعضی از رفتارهای پابرجا اما 
نابجا و ناکارآمد خود را بدانیم.  همان طور که 
گفتیم زمانی که در ارضاء این 5 نیاز هیجانی 
افراط و تفریط صورت گیرد و همسو با خلق 
و خوی کودک برنامه ریزی نشوند. طرحواره 
های ناسالم شکل می گیرند. و وقتی این تله 
ها شکل گرفت ۳ راه متفاوت برای مقابله 
با این تله ها را در پیش میگیریم)تسلیم- 
حمله- ضدحمله(.که صرفًا بتوانیم به صورت 
موقت ناامنی خود را کاهش دهیم .اما با تکرار 
این سبک های مقابله ای هر چه بیشتر تله 
های خود را تقویت می کنیم و بیشتر در آن 
گیر می افتیم.  زمانی که شما راهکار تسلیم 
را انتخاب می کنید در واقع الگوهای غلط 
کنید.اگر  می  تکرار  را  خود  کودکی  دوران 
مدام نادیده گرفته شده اید، تحقیر شده اید 
و با شما بدرفتاری شده است متاسفانه در 
بزرگسالی هم به دنبال خلق همین موقعیت  
فرار  راهکار  از  که  زمانی  بود.  خواهید  ها 
استفاده می کنید احساسات خود را به نوعی 
سرکوب می کنید و با راهکارهای هیجان مدار 
ناسالم) همچون مصرف مواد، پرخوری و .( 
سعی می کنید از احساسات منفی که دارید 
رها شوید. اما با فرار کردن از احساساتمان 
فقط فرصت تغییر از آنچه که می توانستیم 
ایم. و  از خود محروم کرده  را  تغییر دهیم 
زمانی که از ترفند ضد حمله برای تله هایی 
که دچارش هستیم استفاده می کنیم به گونه 
ای رفتار می کنیم که برتر هستیم و هیچ 
خطایی از ما سر نمی زند. زمانی که پشت این 
نقاب مخفی می شویم از داشتن یک رابطه 
صمیمانه عاجزیم و همیشه از درون احساس 

شکنندگی می کنیم.
به طور مثال نیازی به اسم آزادی در بیان 
احساسات و هیجانات داریم. یعنی کودک 
احساسات  و  نیازها  افکار،  دارد  نیاز  ما 
خود را به شیوه ای سالم بیان کند. و اگر 
این کودک در خانواده ای بزرگ شود که 

نظر،  همیشه 
و  احساسات 
دیگران  افکار 
از  تر  مهم 

نیازهای خود فرد  بوده است و مدام با 
این پیغام روبه رو شود که )همه باید از 
بایست  می  و  باشند  داشته  رضایت   تو 
ای  طرحواره  بیایی(  کنار  هر کسی  با 
نام  به  گیرد  می  شکل  کودک  ذهن  در 
و  بیمارگونه  فداکاری   و  بودن  مطیع 
زندگی  الویت  که  شود  می  این  فرد  باور 
من دیگران هستند و من هیچ گاه نباید 
نیازهایم را مطرح کنم و اگر مطرح کنم 
خودخواهم. وقتی این باور در فرد تقویت 
شود رفته رفته نه تنها نیازهایش برایش 
اهمیت ندارد بلکه خود را نیز فراموش و 
بی اهمیت می داند. بنابراین این فرد یا 
همیشه نیازهای خود را انکار می کند و 
دیگران  از  بیمارگونه  و  اندازه  از  بیش  یا 
این طرحواره  واقع  مراقبت می کند. در 
ما  با  بزرگسالی  تا  است  ممکن  ناسالم 
بزرگ شود. این گونه افراد همیشه منافع 
خود را فدای دیگران می کنند و گاه آن 
قدر به دیگران محبت افراطی می کنند 
که طرف مقابل دچار احساس گناه می 
تفاوت  بی  احساسی  نظر  از  شود.شاید 
خود  طبیعی  های  واکنش  و  شوند  می 
اتفاقات سرکوب می کنند،  به  را نسبت 
به  آنها  افکار  دارند  ناکارآمدی  احساس 
دهد،  می  نشان  را  احساس  این  خوبی 
معمواًل دودل و نامطمنند و برای تصمیم 
دیگران  نظر  دنبال  به  عاجزانه  هایشان 
هستند.  در واقع این گونه افراد هر کاری 
می کنند تا شخص مورد نظر را کنار خود 
این  ابراز سالم  که  دارند.در صورتی  نگه 
نیازهای  که  می شود  آور  یاد  ما  به  نیاز 
اهمیت  دیگران  نیازهای  اندازه  به  ما 
دارند.  و یا نیاز هیجانی دیگر که پذیرش 

محدودیت واقع بینانه است.

کنترل خشم در کودکان

طرحواره های ناسالم- تله های ذهنی

سمیه نجفی آذر 
 روانشناس

آسیه ملک دار
روان شناس بالینی 

فرماندار دماوند:

اعضای شورای شهر دماوند خود را به نماینده
 شهرداری تبدیل نکنند

دماوند- فرماندار دماوند با تاکید بر اینکه مطالبات شهروندان باید درراس کارهای شورای 
شهر باشد گفت: اعضای شورای شهر دماوند خود را به نماینده شهرداری تبدیل نکنند.

رضا طاهرخانی در دیدار با رئیس شورای اسالمی شهر کیالن که با حضور آقاجان احمدی، 
رئیس شورای اسالمی شهر کیالن و شیخی عضو شورای شهر برگزار شد اظهار داشت: با اشاره به اینکه شورا، محلی برای 
خرد جمعی است و باید خروجی تصمیمات آن در مسیری سالم و در راستای خدمت به مردم باشد، اظهار داشت: اعضای 
شورای اسالمی باید با برنامه ریزی دقیق، هدفمند و با کار و تالش مضاعف پیگیر مطالبات قانونی و به حق شهروندان باشند.

وی افزود: اعضای شوراهای اسالمی شهرها خود را به نماینده شهردار و یا شهرداری تبدیل نکنند بلکه باید برای تحقق 
خواسته های مردم بکوشند و در این راستا باید توجه به ظرفیت ها، برنامه محوری، اشراف به بودجه شهرداری ها و مطالبه گری 

همواره مورد توجه اعضای شوراهای اسالمی قرار گیرد.
طاهرخانی گفت: مطالبات شهروندان باید برای همه اعضای شوراهای اسالمی حائز اهمیت باشد و آنان باید با استفاده از 
توانمندی های موجود، در راستای رفع مشکالت و ارتقای کمی و کیفی شاخص های توسعه ای در شهرها و روستاها تالش 

کنند.



پنیرک : )طبیعت سرد و تر (
خواص : ملین ، خلط آور ، شست و شو دهنده کلیه ، ضد درد کلیه و 
سوزش مثانه ، تسکین درد سرفه ، سرماخوردگی و دل پیچه ، مقوی 
معده و روده ، مناسب برای رفع یبوست در کودکان و سالمندان ، درمان 

زخم های گوارشی ، 
ضد : نقرس ، روماتیسم و یرقان ، افزایش شیر مادران 

الریه و برونشیت ، شست و شوی دهان )بصوره  درمان : آنژین و ذات 
غرغره ( ، رفع گرفتگی حنجره ، ازبهترین داروها در  درمان سینه درد ها 

، ورم حلق و گلو 
برگرفته از کتاب دمنوش ها                                 نوشته محسن رویگر

جبهه فرهنگی
 پای درد دل جوانان پیشوایی

پیشوا – آبرومند : ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان پیشوا با 
موضوع نخبه پروری و بررسی مشکالت جوانان تشکیل جلسه داد.

با حضور علی قشقایی دبیر جبهه فرهنگی استان تهران و ابراهیم 
پارسافر  فرماندار،  مشاور  ، کچویی  پیشوا  فرماندار  نوری  تاجیک 
امور  ساماندهی  ستاد  اصلی  جلسه  وجوانان  ورزش  اداره  رییس 
جوانان با محوریت رسیدگی به مشکالت نخبگان و جوانان برگزار 

شد.
 قشقایی دبیرجبهه فرهنگی: باید مدیران پرتالش و با رویکرد شبانه 
روزی برای رفع مشکالت جامعه کار کنند  و اگر برای رضای خدا 

باشد راه باز شده و نتیجه خوب حاصل می شود.
برگزار  استان  در کل  که  ها  این نشست  فرماندار:  نوری  تاجیک   
میشود راهگشاست و موفقیتهایی در پی خواهد داشت.برکات سفر 

رییس جمهور در حوزه ورزش بسیار خوب بود.

دمنوش

خرب

طرز تهیه رشته پلو با قیسی
 به روش مجلسی 

رشته پلو یکی از انواع غذاهای خوشمزه و مجلسی ایرانی است که با روش 
های متنوعی پخته می شود.

مواد الزم برای ۴ نفر
برنج    ۳ پیمانه   -  رشته پلویی    ۱ بسته- گوشت چرخ   •

کرده    ۳۰۰ گرم
•کشمش پلویی    ۱ پیمانه

•قیسی    ۱ پیمانه
•پیاز    ۱ عدد بزرگ

•زعفران دم کرده    به مقدار کافی
•نمک، سیاه فلفل و زردچوبه    به مقدار کافی

•روغن محلی، پودر هل و پودر دارچین    به مقدار کافی
طرز تهیه رشته پلو با قیسی

برای تهیه رشته پلو با قیسی خوشمزه در ابتدای یک قابلمه حاوی آب را 
روی حرارت زیاد قرار می دهیم تا آب به نقطه جوش برسد. زمانی که آب 
جوش آمد برنج را شسته و به همراه رشته پلویی و مقداری نمک به قابلمه 

اضافه می کنیم.
حاال اجازه می دهیم برنج به مدت ۸ تا ۱۲ دقیقه درون آب جوش بماند تا 
پخت اولیه آن انجام شود. پس از گذشت این مدت، زمانی که اطراف برنج 
نرم و مغز آن کمی گیر داشت قابلمه را از روی حرارت برداشته و آبکشی 

می کنیم.
در ادامه یک قابلمه مناسب انتخاب کرده و درون آن مقداری روغن مایع 
اضافه می کنیم، سپس ته دیگ مورد نظرمان را درون قابلمه فیکس کرده 
و رشته پلو را به همراه پودر دارچین و پودر هل به صورت الیه ای درون 

قابلمه می ریزیم.
حاال مقداری زعفران دم کرده و روغن محلی به صورت پخش روی پلو می 
ریزیم، سپس درب قابلمه را با دم کنی پوشانده و روی قابلمه قرار می دهیم. 
در ادامه روی حرارت مالیم شعله پخش کن گذاشته و قابلمه را روی آن 

قرار می دهیم.
مرحله پنجم :حاال اجازه می دهیم رشته پلو به مدت ۴۵ دقیقه روی حرارت 
بماند تا کامال دم بکشد. در این فاصله پیاز را با دندانه های ریز رنده، رنده 
کرده و از صافی رد می کنیم تا آب اضافی اش خارج شود، سپس به همراه 

گوشت چرخ کرده درون کاسه می ریزیم.
در ادامه مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به کاسه اضافه کرده و به 
خوبی ورز می دهیم تا مواد ترکیب و یکدست شوند. حاال به اندازه بزرگ تر 
از گردو از مواد گوشتی جدا کرده و در دست به صورت قلقلی فرم می دهیم.

در این مرحله گوشت های قلقلی را درون یک سینی گذاشته و روی آنها را 
با کیسه فریزر می پوشانیم، سپس اجازه می دهیم به مدت ۱۰ دقیقه درون 
یخچال استراحت کنند. پس از گذشت این زمان گوشت های قلقلی را از 

یخچال خارج می کنیم.
مرحله هشتم :حاال یک تابه مناسب روی حرارت مالیم گذاشته و مقداری 
روغن مایع به آن اضافه می کنیم، سپس اجازه می دهیم روغن به خوبی 
گرم شود. در ادامه گوشت های قلقلی را درون تابه می چینیم و تفت می 
دهیم تا کامال سرخ شوند .  پس از گذشت ۱۰ دقیقه مقداری زعفران دم 
کرده به تابه اضافه کرده و مجددا اجازه می دهیم گوشت های قلقلی به 
مدت ۱۰ دقیقه دیگر روی حرارت بماند تا زعفران به خورد آنها برود، سپس 
گوشت های قلقلی را از تابه خارج می کنیم. در این مرحله قیسی را شسته و 
به تابه اضافه می کنیم، سپس مقداری روغن به تابه اضافه کرده و تفت می 
دهیم تا قیسی ها کمی سرخ و نرم شوند. در ادامه قیسی سرخ شده را از تابه 

خارج کرده و کشمش را می شوییم.
حاال کشمش شسته شده را به تابه اضافه کرده و کمی تفت می دهیم، سپس 
تابه را از روی حرارت بر می داریم. زمانی که رشته پلو کامال دم کشید و پخته 

شد، آنرا مخلوط می کنیم و درون ظرف مورد نظرمان می ریزیم.
در ادامه گوشت های قلقلی را به همراه کشمش و قیسی روی رشته پلو قرار 
می دهیم. در صورتی که قیسی ها ترش بودند می توانید با مقداری شکر 
تفت دهید. در نهایت رشته پلو را به همراه ماست سرو می کنیم. نوش جان.

فرمانده انتظامی قرچک:
عوامل آتش سوزی پارک جنگلی 

قرچک دستگیر شدند
از دستگیری عوامل آتش سوزی پارک  انتظامی قرچک  قرچک- فرمانده 

جنگلی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ یدالله طهماسیان در جمع خبرنگاران از دستگیری عوامل آتش 

سوزی پارک جنگلی قرچک خبر داد.
طهماسیان در تشریح جزئیات این دستگیری اظهار داشت: با توجه به آتش 
سوزی عمدی در پارک جنگلی توسط چندین نفر، با اقدامات اطالعاتی، 
تالش و پیگیری انجام شده توسط پرسنل انتظامی این شهرستان و دستور 
اقدامات  سایر  و جهت  دستگیر  مذکور  نفر  چهار  هر  شهرستان  دادستان 

تحویل مقام قضائی شدند.
وی در ادامه بیان داشت: در راستای حفظ محیط زیست، از ایجاد آتش 
سوزی در مناطق جنگلی پرهیز و پس از پایان تفریح، آتش روشن شده خود 

در مناطق تعیین شده را حتمًا خاموش کنید.
فرمانده انتظامی قرچک با هشدار جدی به سودجویان و منفعت طلبان که 
با تخریب منابع خدادادی و ملی، زمینه نابودی این سرمایه های گرانبها 
از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد  را فراهم می کنند 

مشابه، مراتب را از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

عاشقانه های مادر و دختر در آزمون ترم آخر

»زهرا رحیمی« مادری جوان و دانشجوی دانشگاه اریکه پرسپولیس شهرستان 
قرچک است که حضورش در جلسه امتحان به همراه دخترش توجه همه را به 

خود جلب کرد.
دانشجوی ۲۵ ساله ای که در رشته مددکاری اجتماعی مقطع کارشناسی را به 
پایان رساند و دو فرزند نیز دارد؛ مادری که وقتی دانشجو شد پسرش ۲ ساله بود 
و با حمایت های همسرش در راه ادامه تحصیل قدم برداشت و به پیش رفت؛

خیلی ها بر این باورند که فرزندپروری و بچه دار شدن در مسیر ادامه تحصیل 
مشکالتی را ایجاد خواهد کرد اما این مادر نگاه دیگری داشت که در ادامه آن 

را شرح داده است.
پسرش را به همراه خود به کالس می برد 

زهرا رحیمی متولد تیرماه سال ۱۳۷۶ است و دو سال پس از به دنیا آمدن 
پسرش با مشورت همسرش تصمیم به ادامه تحصیل گرفت؛ پس از شروع 
کالس ها با همکاری اساتید و مسئوالن دانشگاه پسرش را به همراه خود به 
کالس می برد و به نوعی با فرزندش کالسی شده بود و با همین شرایط به درس 
های اساتید توجه می کرد؛ حضور فرزندش به او انگیزه می داد و درس ها را در 

کنار فرزندش فرا می گرفت.
همه چیز با برنامه ریزی پیش می رود

زهرا مادر محجبه ای است که معتقد به امر فرزندآوری است و با پایان دادن 
مقطع کاردانی بار دیگر طعم شیرین مادری را برای دومین بار چشید و همزمان 
او  »آیسان« شد.  نام  به  دختری  کارشناسی صاحب  مقطع  در  تحصیل  با 
رسیدگی به دو فرزند، درس خواندن و حضور فعال در دانشگاه را باهم هر چند 
که مشکالتی دارد اما شیرین می داند و اعتقاد دارد همه اینها را با برنامه ریزی 
می توان به پیش برد و خدای بزرگ نیز حتما بنده خود را رها نمی کند و یاری 
گر این سختی ها خواهد بود؛ زهرا همیشه سعی کرده است به صورت هفتگی 
برنامه ریزی کند و طبق لیستی که از قبل تهیه کرده پیش برود و برای رسیدگی 
به امور درسی هم آخرشب ها را انتخاب کرد تا خدای نکرده حق همسر و 

فرزندانش ضایع نشود.
همسرم همواره کمکم می کرد

طی این ۴ سال تحصیلی همسرم در زمان هایی که در ماموریت نبودند، سعی 
می کرد تا مرخصی بگیرد و برای نگهداری از فرزندم به من کمک کند تا من 
راحت تر در کالس ها حاضر شوم و به امتحاناتم بپردازم؛ همسرم یه همراه و 
دوست خوب است چرا که در تمام این سالها با مشغله زیاد بزرگ ترین مشوقم 
برای ادامه تحصیل بود و در سختی ها نهایت همدلی و همراهی را داشت تا 

من بدون استرس بتوانم در کنار رسیدگی به فرزندانم به درسهایم نیز برسم .
تهیه و تنظیم: پژمان منصوری

گزارش آشپزی

خرب

 ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

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

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

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

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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با  دیدار  در  اسالمی،بتازگی  انقالب  معظم  رهبر 
مسئوالن قوه قضاییه فرمودند: »هر چند وقت یک بار 
یک شایعه ای در فضای مجازی پخش می شود، مردم 
از بین  را  امنیت روانی مردم  این  را نگران می کند. 
می برد. یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با همین 

مسئله است. اگر قانون ندارید سریع تهیه کنید
مطمئن هستیم؛ رهبر معظم انقالب اسالمی 
که بطور شایسته و  واقعی نگران اذهان عمومی 
هستند و شایعات را باعث نگرانی مردم می دانند، 
تورم و گرانی را هم باعث  نگرانی وبخطر افتادن 

امنیت روانی جامعه، میدانند. 
 لذا به نظر می رسد، اگر به قانون احتیاج هست! 
؟ زودتر دستور تدوین آن را به مجریان دولتی 
مبذول فرمایند. تا مدیران اجرایی با تغافل از 

کنار آن عبور نکنند. 
یک  صرفًا  رهبری،  کالم  شکل  که  همانطور 
یک  نیز  ایشان  پیام  محتوای  نیست،  بعدی  
کاالی یک بار مصرف و دارای تاریخ انقضاء با 

محدوده ای کوتاه نیست. 
بی توجهی به تمام ابعاد منویات رهبری، عواقب 

جبران ناپذیری برای 
سرنشینان  تمام 

کشتی نظام دارد. 
مردم، با روان آسیب 
فشار  تحت  و  دیده 

های مختلف روحی؛ توان حمایت از مسووالن 
حمایت  یا  و  اقتصادی  جراحی  در  محترم 
داشت.  نخواهند  نیز  را  مقاومتی  اقتصاد  از 
نظام  از  حمایت  واقع  در  مردم،  از  حمایت 

اسالمی است. 

ذهنیت طرحواره ای، حالتی ذهنی و روحی هست 
که می تونه تو یک لحظه تو ذهن ما وارد بشه و 
بر ما مسلط بشه. ذهنیت می تونه متشکل از چند 
طرحواره و سبک مقابله ای باشه. برای اینکه این 
مفهوم طرحواره درمانی رو بهتر درک کنین. براتون 

مثال می زنم:
فکر کنین یه لحظه فرزندتون شیر رو می ریزه رو 
قبل  دقیقه  دو  که  شما  شستین.  تازه  که  فرشی 
داشتین قربون صدقه ش می رفتین که داشته شیر 
می خورده، یه دفه عصبانی می شین و سرش داد 
به سرزنشش می کنین )فعال  می زنین و شروع 
شدن طرحواره معیارسرسختانه و تنبیه با سبکهای 
تسلیم اونها؛ ذهنیت های طرحواره ای والد پرتوقع و 
والد سرزنشگر(. تو همون لحظات فرزندتون ممکنه 
گریه کنه و بگه ببخشید، یه کم آروم می شین و با 
لحن آرومتری غر می زنین و به شانس خودتون بد و 
بیراه می گین و می نالین که شوهرتون که کمکتون 
نیست و کسی هم درکتون نمی کنه )طرحواره منفی 
گرایی و بدبینی و طرحواره محرومیت هیجانی با 
سبک تسلیم( و در نهایت هم شروع به پاک کردن 

فرش می کنین.
وابستگی به نامزد:

های  ذهنیت  برای  تونم  می  که  ای  دیگه  مثال 
به  کنین خانمی  تصور  که  اینه  بزنم  ای  طرحواره 
نامزدش وابسته است. صبح که بلند میشه و پیامی 
از نامزدش نمی بینه، توی ذهنش درگیر می شه و 
فکر می کنه می خواد رهاش کنه، ذهنیت کودک 
آسیب پذیر اون فعال میشه و بیقرار میشه و بعد 
نگران میشه که نکنه رهاش کرده و بلند میشه از 
شدت استرس شروع می کنه به خوردن شیرینی و 
بعدش چند پیام تهدیدآمیز یا اعتراض آمیز میده. 
که من چکار کردم  درگیره  توی ذهنش  همزمان 
که جوابمو نداده. هم خشم داره و هم استرس و 

مثل  ش  طرحواره  چند  میتونه  اینجا  نومیدی. 
رهاشدگی و بی ثباتی – نقص و شرم – تنبیه با چند 
سبک مقابله ای شون فعال شده باشه. و همه اینا 

باعث حالتهای هیجانی لحظه ای اون میشه.
انواع ذهنیت طرحواره ای

ذهنیت های طرحواره ای به دو دسته سالم و ناسالم 
تقسیم می شن و هر کدوم انواع مختلف دارن.

ناسالم شامل:
کودکانه: آسیب پذیر )رهاشده، محروم، طردشده 
غضبناک،   عصبانی،  شده(،  بدرفتاری  ناقص،  و 
تکانشی،  بی انضباطوالدهای ناکارآمد: سرزنشگر 
و پرتوقع، تنبیه گر.مقابله ای: تسلیم شده مطیع، 
تفاوت،  بی  ساز  خودآرام  تفاوت،  بی  محافظ 
بزرگ  آزارگر:  تفاوت،ناسالم  بی  ساز  خودتحریک 
دغلکار،  شیاد  بدگمان،  تهاجمی،  زورگو  منش، 

غارتگر – محافظ عصبانی ، توجه طلب
ذهنیت های سالم شامل: بزرگسال سالم، کودک 

شاد
هدف طرحواره درمانی اینه که ذهنیت های سالم 
رو گسترش بده و فرد بالغ خودشو رشد بده تا بتونه 
از  و  بده  نشون  از خودش  بالغانه  رفتار  لحظه  در 
سبکهای مقابله ای و واکنشهای ناسالم طرحواره 

ای استفاده نکنه.
همبستگی طرحواره ها و اختالالت بالینی

یکسری از طرحواره ها رو مستقیما درون اختالالت 
بالینی و روانی می بینیم و یکسری از اونهارو با کاوش 
بیشتری متوجه می شیم. من نمونه هایی از اونها رو 

براتون می گم.
طرحواره درمانی و اختالالت بالینی

طرحواره های رهاشدگی و بی ثباتی، عدم خویشتن 
طرحواره   ، تنبیه  ناکافی،  خودانضباطی  و  داری 
هایی هستن که به وضوح در اختالل شخصیت 
ارتباط  درمانگر،  طرحواره  شن.  می  دیده  مرزی 

بین طرحواره درمانی 
بالینی  اختالالت  و 
برقرار  خوبی  به  رو 
به کسانی  تا  می کنه 
که اختالل شخصیت 

مزمن مثل مرزی رو دارن کمک کنه، با درمان 
طرحواره هاش، ویژگیهای شخصیتی ناسازگارش 
دادن  دست  از  به  نسبت  مثال  کنه.  اصالح  رو 
فقدان  اثر  در  باشه.  داشته  کمتری  حساسیت 
خیالی یا واقعی به تنبیه خودش یا معشوقش اقدام 
نکنه، در خودتنظیمی هیجاناتش خویشتن داری 

بیشتری داشته باشه.
طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری

طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری، طرحواره اصلی 
افرادی با اختالل شخصیت پارانویاست. کسانی که 
بدبینی دارن، نسبت به همسر یا شریک عشقی 
دیگران،  رفتارهای  و  نیت  به  نسبت  خودشون، 

سوظن دارن، از این طرحواره رنج می برن.
جویی  عیب  و  سرسختانه  معیارهای  طرحواره 

افراطی
مثال دیگه ای از تاثیر مثبت طرحواره درمانی و 
اختالالت بالینی رو می تونیم در درمان اختالل 
غالب  افراد  این  ببینیم،  وسواسی  شخصیت 
ترین طرحواره ای که دارن، طرحواره معیارهای 
فرد  هست.  افراطی  جویی  عیب  و  سرسختانه 
دارای این اختالل بسیار بلندپرواز و کمالگراست، 
داره،  سختگیری  دیگران  و  خودش  به  نسبت 
سختگیرانه  مذهبی  اخالقی،  کاری،  معیارهای 
داره، و حساسیت زیادی نسبت به از دست دادن 
زمان داره. همه این ویژگیها درفردی که توی تله 
معیارهای سرسختانه و عیب جویی افراطی افتاده، 
بشه،  درمان  افراد  این  اگه طرحواره  داره.  وجود 

بسیاری از مشکالت شخصیتی شون حل میشه.

تمدن  ساله  هزار  چند  تاریخ  طول  در 
بشری، عادت معهود بر این بوده که نقش 
نیمی از افراد جامعه یعنی زنان در تحوالت 
هنری  علمی،  سیاسی،  اجتماعی،  مهم 
نادیده  بشری  اندیشه  های  شاخه  دیگر  و 
گرفته شده و در خوش بینانه ترین حالت، 
نقشی فرعی و در حاشیه برای آنان منظور 
زنان  نقش  کردن  ای  حاشیه  است.  شده 
از جنبش های  در حالی است که بسیاری 
نقاط مختلف  در  و سیاسی  اجتماعی  مهم 
جهان اساسًا با رهبری و هدایت برخی زنان 
شاخص شکل گرفته، پیش رفته و حتی به 
تحولی عظیم در جامعه محل رخ دادن آن 
این  از  یکی  بوتو  نظیر  است.بی  انجامیده 
زنان تاثیرگذار بود.زنی قدرتمند که دو دوره 
انتخاب  پاکستان  وزیر  نخست  عنوان  به 

شد.
سوسیال  حزب  یک  پاکستان  مردم  حزب 
و بی  با گرایش چپ میانه است  دموکرات 
 ۲۹ سن  در  و   ۱۹۸۲ سال  در  بوتو  نظیر 
این حزب شد. وی نخستین  رهبر  سالگی 
حزب  یک  رهبری  که  بود  پاکستانی  زن 
سیاسی مهم را برعهده می گرفت وی پس 
از آنکه سال ۱۹۸۸ به نخست وزیری رسید 
و  اقتصاد  ارتقای  برای  متعددی  اقدامات 
و سیاست  داد  انجام  پاکستان  امنیت ملی 
های سرمایه داری اجتماعی را برای توسعه 
اجرا  به  پاکستان  اقتصادی  رشد  و  صنعتی 

های  فعالیت  طی  بوتو  نظیر  بی  درآورد. 
شد  روبرو  بسیاری  خطرات  با  ش  سیاسی 
به طوری که به دلیل مخالفت با حکومت 
جمهور  رییس  الحق،  ضیاء  ژنرال  نظامی 
وقت پاکستان بازداشت و به حبس خانگی 
محکوم شد. پس از آن ضیاء الحق، بوتو را 
در  بعد  دو سال  و  تبعید کرد  انگلستان  به 
۱۰ آوریل ۱۹۸6 بوتو به پاکستان بازگشت. 
رسیدن  قدرت  به  از  پیش  بوتو  بی نظیر 
زیادی  سال های   ،۱۹۸۸ سال  در  حزبش 
را در زندان و تبعید گذراند و زمانی که به 
زنی  اولین  رسید  پاکستان  نخست وزیری 
یک  در  منتخب  دولت  ریاست  به  که  بود 
هنگام  او  می شد.  منصوب  اسالمی  کشور 
تصاحب این پست ۳5 ساله بود و تنها یک 

سال از ازدواجش می گذشت.
بودكه  سياستمداري  بانوي  بوتو  بي نظير 
پرورش  از  ملي  و  قومي  بر گرايشات  عالوه 
ويژه اي  ونظرات  بود  برخوردار  نيز  غربي 
زمینه  در  مسلمان  سياستمدار  يك  بعنوان 

جايگاه كشورهاي اسالمي مطرح کرد.
بی نظیر در فصل پایانی کتاب خاطراتش که 
به مسائل دوران نخست وزیری خود پرداخته 
این طور آورده است: »دوم دسامبر ۱۹۸۸ 
منتخب  نخست وزیر  زن  اولین  عنوان  به 
ملبس  یاد کردم.  سوگند  اسالم  دنیای  در 
پرچم  رنگ های  سفید،  و  سبز  لباس  به 
پاکستان روی فرش قرمز کاخ نخست وزیری 

چلچراغ های  با 
قدم  روشن 
این  برداشتم. 
لحظه فقط به من 
بلکه  نداشت  تعلق 

که  بود  کسانی  همه  به  متعلق  لحظه  این 
بودند.  کرده  ایثارگری  دموکراسی  راه  در 
مردم پاکستان با انتخاب یک زن به عنوان 
نخست وزیر تعصب و تحجر را کنار گذاشته 
بودند. افتخاری بس بزرگ بود و به همان 
من  برای  خطیر.  بس  مسئولیتی  اندازه 
و  لحظه سوگند خوردن لحظه ای جادویی 

خیالی بود.«
های ۱۹۸۸  در سال  بار  دو  بوتو  نظیر  بی 
نخست  ۱۹۹6 سمت  تا   ۱۹۹۳ و   ۱۹۹۰ تا 
به  اما  بر عهده داشت؛  را  پاکستان  وزیری 
علت فساد مالی از سمتش برکنار شد. بعد 
در سال  دولتش  علیه  نافرجام  از  کودتای 
علیه  بوتو  نظیر  بی  محکم  لحن   ،۱۹۹۵
دولت  همچنین  و  داخلی  سیاسی  رقیبان 
آهنین  »بانوی  لقب  که  شد  سبب  هند، 
پاکستان« را کسب کند. بوتو و همسرش 
)آصف علی زرداری( بارها توسط دادگاه ها 
و دولت های پاکستان و کشورهای مختلف 
دادگستری  با حکم  و  متهم  مالی  فساد  به 
پاکستان به زندان محکوم شدند.اثبات این 
اتهامات باعث شد که بی نظیر بوتو در سال 

۱۹۹۶ از مقام خود برکنار شود.

سایر ابعاد منویات امروز رهبر معظم انقالب 
اسالمی نباید مغفول بماند

ذهنیت های طرحواره ای چی هستن؟

بوتو ستاره ای بی نظیر در آسمان سیاست پاکستان)2(
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