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پایبندی  و  مداری  اخالق 
جامعه  اخالقی،  اصول  به 
از آسیب های  از بسیاری  را 

اجتماعی مصون می دارد.
با تاکید بر فعاالن فرهنگی 
ارتقای  در  اخالق  ،جایگاه 
در  مهمی  نقش  اخالق  اجتماعی:  امنیت 
افزایش ضریب امنیت در جامعه را دربر خواهد 
داشت و هر میزان در جامعه توجه به اخالق 
کمرنگ شود. معضالت و آسیب های اجتماعی 

بیشتری بروز می کند.
 اخالق عامل بازدارنده مهمی در ناهنجاری ها 

ی اجتماعی به شمار می رود . 
و  جوامع  توسعه  و  رشد  وجود  با  متاسفانه 
واسطه  به  علمی  پیشرفت های  به  دستیابی 
روز  هر  اخالقیات،  از  بشر  گزیدن  دوری 
گریبان  و گرفتاری های جدیدی  ناهنجاری ها 
دهنده  نشان  خود  که  می گیرد  را  جوامع 

اهمیت اخالق مداری در هر دوره ای است.
و  مشکالت  اخالقیات،  از  شدن  دور   
نابسامانی های زیادی را به همراه دارد هرچند 
قوانین خود بازدارندگی زیادی در پیشگیری از 
جرم دارد اما به تنهایی کارساز نیست و بدون 
توجه جامعه به اخالقیات نمی توان امنیت و 

سالمت جامعه را به طور کامل تضمین کرد.
 فراگیری اصول اخالقی در خانواده باید شروع 
خانواده  دامان  در  اخالقی  آموزه های  شودو 
و  نماید  ایفاء  تربیتی  مهم  نقش  می تواند 

فرزندانی، اخالق مدار به جامعه تحویل دهد.
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 همین صفحه

استاندار همدان:  

خودباوری و تکیه بر تاکیدات مقام معظم رهبری گره گشای بخش تولید است 
همدان – آبرومند : استاندار همدان با بیان اینکه خودباوری و تکیه بر تاکیدات مقام معظم رهبری گره گشای بخش تولید است 
گفت: دولت سیزدهم به تاسی از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، در راستای حمایت از تولید، دانش بنیان کردن آن 

و ایجاد اشتغال گام بر می دارد.
علیرضا قاسمی فرزاد در آیین افتتاح و بازدید از نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط همدان اظهار داشت: این توانمندی ها در 
بخش تولید به واسطه اتکا به خودباوری و آنچه مقام معظم رهبری هر سال در بخش تولید مورد تاکید قرار دادند، شکل گرفته 

است. 
به گفته وی گرچه تحریم ها، فشارهای زیادی برای ما ایجاد کرد اما توانستیم در بخش های مختلف به ویژه در صنایع پیشرفته و 

تکنولوژیک، دستاوردهای خوبی داشته باشیم. 
استاندار همدان با اشاره به اینکه رویکرد ما در استان، در بخش های مختلف تولید به ویژه صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری، 

بر مبنای دانش بنیان است تصریح کرد: برپایی نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط، نشان دادن توانمندی های استان است.
قاسمی فرزاد افزود: بخش عمده ای از توانمندی این نمایشگاه، نشات گرفته از فشار تحریم ها است که به خاطر آن برای ورود مواد اولیه دچار مشکل شدند و باعث 

شد تا عزم  و اراده  تولیدکنندگان دوچندان شود و نیازمندی های داخلی را تولید کنند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه در قالب ۱۳۰ غرفه برگزار شده تا توانمندی های استان در بخش صنایع کوچک و متوسط را به نمایش بگذارد.

استاندار همدان اظهار داشت: هرکدام از این غرفه ها نشان از بالندگی، توانمندی و پویایی بخش صنعت است تا یک افق و چشم انداز بسیار روشن را برای ما ترسیم  
کند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه تا سال ها بسیاری از این محصوالت صنعتی کشور وارداتی بوده و در ایران مونتاژ می شد ادامه داد: با دانش فنی و توانمندی داخلی، مواد 
اولیه از داخل ساخته و محصوالت با همان کیفیت خارجی نیز تولید شد. 

شهدا،  جمهور  رئیس   : آبرومند   – تهران 
از  را  کشور  سرافراز  آزادگان  و  جانبازان 
اسالمی  جمهوری  اقتدار  عوامل  مهم ترین 
دانست و گفت: دولت مردمی با الگو گرفتن 
و  آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  مرام  و  راه  از 
و  قدرت  با  داخلی  توانمندی های  به  تکیه 
عدالت  و  پیشرفت  تحقق  مسیر  در  شتاب 

گام برخواهد داشت. 
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار جمعی 
آزادگان  اسالمی،  انقالب  آزادگان سرافراز  از 
صبر،  توکل،  بصیرت،  ایستادگی،  نماد  را 
بودن  انقالبی  حق،  درگاه  به  سپاسگزاری 
آزادگان  گفت:  و  دانست  ماندن  انقالبی  و 
حقیقتا پرچم برافراشته عزت و شکوه در هر 

کوی و برزن کشورمان هستند.
پرچم  این  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
آرمان های  و  ارزش ها  همه  نماد  برافراشته، 
آزادگان  افزود:  است،  اسالمی  انقالب  بلند 
سرافراز کشورمان، چه در دوران اسارت که 
دشمن را خوار و زبون کرده و به استیصال 
عرصه های  در  آن  از  پس  چه  و  کشاندند 
از  و  فداکاری  ایثار،  پرچم  همواره  مختلف 

و  داشتند  نگاه  اهتزاز  در  را  خودگذشتگی 
مایه عزت کشور و ذلت دشمنان شدند.

در  اسارت  تحمل  اینکه  بیان  با  رئیسی 
بر  نبود،  آسانی  کار  بعثی  سفاکان  چنگال 
کرد  تاکید  آزادگان  گرامی داشت  ضرورت 
وقایع  و  رخدادها  از  آنچه  داشت:  اظهار  و 
اسارت  جمله  از  و  مقدس  دفاع  دوران 
دشمن  بند  در  کشورمان  سرافراز  آزادگان 
بخش  تنها  است،  شده  ضبط  و  ثبت  بعثی 
از دین  از حماسه های قهرمانان دفاع  اندکی 
دارد جانفشانی های  و ضرورت  بوده  و وطن 
این چهره های مقاوم و قهرمان به شایستگی 
و  عصرها  برای  تا  شود  کشیده  تصویر  به 
باقی  اسوه  و  الگو  عنوان  به  آینده  نسل های 

بماند.
رشد  برای  مهم  فرصتی  مردمی  دولت  امروز 

و پیشرفت کشور در اختیار دارد
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مسئوالن  از 
برگزاری  زمینه  هم  باز  آینده  در  خواست، 
صاحب نظر  آزادگان  حضور  با  نشست هایی 
نظرات  از  تا  کنند،  فراهم  را  دغدغه مند  و 

از  یکی  عنوان  به  آزادگان  ایده های  و 
اقشار جامعه،  دغدغه مندترین و دلسوزترین 

بهره گرفته شود.
مردمی  دولت  امروز  اینکه  بیان  با  رئیسی 
کشور  پیشرفت  و  رشد  برای  مهم  فرصتی 
فرصت  این  کرد:  تصریح  دارد،  اختیار  در 
انقالب،  معظم  رهبر  و  مردم  اعتماد  برآمده 
دیدگاه های سازنده شما و توجه و دعای خیر 

خانواده شهدا نسبت به این دولت است.
دولت باور دارد اجرای منظومه فکری امام و 
پیشرفت  قله های  سمت  به  را  کشور  رهبری 

رهنمون خواهد کرد
امروز  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور همچنین 
است  کرده  دریافت  را  پیام  این  نیز  دشمن 
منویات  اجرای  به  مصمم  مردمی  دولت  که 
جبران  و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
است،  گذشته  سال های  عقب ماندگی های 
به  که  کسانی  خالف  بر  کرد:  خاطرنشان 
دست  مدد  با  می کردند گره ها  تصور  اشتباه 
مردمی  دولت  اما  می شود،  باز  بیگانگان 
امام  اگر منظومه فکری  دارد که  باور  عمیقا 
و رهبری در کشور اجرایی و عملیاتی شود، 

پیشرفت  قله های  سمت  به  را  کشور  حتما 
رهنمون خواهد شد.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه شما ایثارگران 
و  ابتال  در  جانبازان  و  شهدا  خانواده  و 
شدید،  سربلند  و  پیروز  خود  امتحان 
حتی  که  دورانی  در  آزادگان  شما  افزود: 
با  شوید،  آزاد  روزی  شاید  نمی کردید  تصور 
اراده های پوالدین، مقتدرانه در برابر دشمن 
ایستادگی کردید و او را خوار و زبون کرده و 

کشاندید. استیصال  به 
قدرت امروز ایران به برکت مقاومت قهرمانانه 

شما و خون های شهدا و جانبازان است
در  که  زمانی  داد: شما  ادامه  رئیس جمهور 
و  خدا  به  فقط  بودید،  سفاک  دشمنی  بند 
امیدواری  باعث  و  کردید  تکیه  خود  ایمان 
شدید  دشمنان  ناامیدی  و  انقالب  دوستان 
و مرام  راه  از  الگو گرفتن  با  و دولت مردمی 
شما با توکل بر خدا و تکیه به توانمندی های 
تحقق  مسیر  در  سرعت  و  قدرت  با  داخلی 

پیشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.
به  نسبت  امروز  اینکه  بیان  با  رئیسی 
قهرمانانه  دشمن  بند  در  شما  که  روزگاری 

ضعیف تر  مراتب  به  دشمن  کردید،  مقاومت 
قدرتمندتر  مراتب  به  اسالمی  جمهوری  و 
امروز جمهوری  قدرت  داشت:  اظهار  است، 
مقاومت  و  ایستادگی  برکت  به  اسالمی 
قهرمانانه شما و خون های شهدا و جانبازان 
و  شده  مساله  این  متوجه  دنیا  امروز  است. 
به  نگاه  ایران،  اسالمی  جمهوری  به  او  نگاه 

یک نظام مقتدر و منسجم است.
جمهوری  در  قدرت  خلق  عناصر  مهمترین 
اسالمی، شهدا، جانبازان و آزادگان هستند

اقتصاد،  علم،  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
نیز  تسلیحات  و  تجهیزات  و  تالش  و  کار 
اما  می آفرینند،  قدرت  کشوری  هر  برای 
جمهوری  در  قدرت  خلق  عناصر  مهمترین 
آزادگان سرافراز  اسالمی، شهدا، جانبازان و 
انقالب  معظم  رهبر  که  هستند  کشورمان 

اسالمی نیز همواره بر آن تاکید داشته اند.
سید  یاد  مراسم  این  در  همچنین  رئیسی 
فرد  ابوترابی  علی اکبر  سید  مرحوم  آزادگان 
او  توجهات  و  خدمات  از  و  داشت  گرامی  را 
به آزادگان در دوران اسارت و پس از آزادی 

تجلیل و تمجید به عمل آورد.

 محمد حسین فائزی ، مدیرکل ارشاد قزوین :

مهمترین آفت عرصه رسانه سیاست زدگی است 
قزوین – آبرومند : به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین به مناسبت 
هفدهم مرداد روز خبرنگار محمد حسین فائزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان روز خبرنگار را 

به فعاالن این رسانه تبریک گفت .
محمد حسین فائزی اظهارداشت: هرچند فعالیت در رسانه به نوعی با سیاست زدگی عجین شده اما 

برای موفقیت در کار و دوری از بی عدالتی بایستی خبرنگاران از سیاست زدگی پرهیز کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین یادآورشد: سیاست زدگی و جانبداری سیاسی و جناحی 
از مهمترین آفات رسانه محسوب می شود و هر رسانه ای که از این آفت دوری کند به موفقیت های 

بیشتری دست خواهد یافت.
داریم در  انتظار  و مکتوب و سایت ها  فعاالن رسانه های مجازی  و  از خبرنگاران  فائزی تصریح کرد: 
مسیر خدمت به مردم، گره گشایی از مشکالت گام بردارند و در همه اوقات خدا را در نظر بگیرند تا 

این رسالت سنگین موثر باشد.
وی بیان کرد: هر چند ذات کارهای شما و ما در اداره ارشاد با سیاست نزدیک و همراه است اما با همه مشکالتی که در عرصه رسانه 
دیده می شود در کنار همه اختالف سلیقه و نگاههای سیاسی که میان رسانه های استان وجود دارد در جایی که منافع مشترک مطرح 

می شود همه در کنار هم قرار می گیرند و تعامل و همراهی و صمیمیت فعاالن رسانه با یکدیگر بسیار ارزشمند و شاخص است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین با اذعان به مشکالت معیشتی خبرنگاران یادآورشد: فقر معیشتی در میان اصحاب رسانه 
قدردان  ایم  نتوانسته  بسیار محدود  اعتبارات  نیز  و  و مخاطبان تحت پوشش  فعالیتها  به دلیل گستردگی  نیز  ما  و  بسیار جدی است 

زحمات و خدمات خبرنگاران باشیم و بخشی از نیازهایشان را تامین کنیم.

 آیت الله رئیسی:

دولت مردمی با الگو گرفتن از مرام ایثارگران
 در مسیر تحقق عدالت گام برخواهد داشت
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دین اسالم، تاکیدات فراوانی بر روی اخالق مداری در جامعه دارد 
به طوری که این دین برنامه ای جامع و کامل برای انسان در جهت 
و شیوه  اگر سبک  که  است  کرده  طراحی  اخالقی  مکارم  کسب 
زندگی اسالمی شود قطعًا اخالق نیز توسعه می یابد و بسیاری از 

ناهنجاری ها در جامعه از میان خواهد رفت.
ماباید به لزوم تمرین و ممارست در خودسازی و اخالق مداری 
تالش کنیم دربین اجتماع مردمی وانسان در هر مقطعی می تواند 
به خودسازی بپردازد و با گرایش به اخالقیات خود را برای داشتن 
یک زندگی سالم مهیا نماید که این امر مستلزم تمرین و ممارست 
در جهت  فرصتی مهم  نیز  رمضان  ماه  در  که  گونه  است همان 

خودسازی و گرایش به اخالقیات در اختیار انسان قرار دارد.
اخالقی،  خوش  عهد،  به  وفای  ،صداقت،  باهمدلی  همه  ما 
رازداری، امانتداری، شکیبایی، قناعت، عزت نفس، و...هر کدام 
از مصادیق مهم در پایبندی به اصول اخالقی است که می تواند 

جامعه را از بروز ناهنجاری های گسترده را کاهش دهیم

جرات مندی یا قاطعیت چیست ؟
 « مهارت  زندگی  مهارتهای  مهمترین  از  یکی 
افزایش  به  که  است  یا جراتمندی »  قاطعیت  

اعتماد به نفس ما کمک می کند .
قاطعیت یا جراتمندی یعنی پاسخ حساب شده و 

هوشمندانه ما در شرایط دشوار.
قاطعیت یا جراتمندی یعنی ما بتوانیم نداها و 
الگوهای درونی حاکم بر رفتار و واکنشهایمان را 
بشناسیم . بتوانیم نظرات ، احساسات ، افکار و 

نگرشهایمان را بدون احساس اضطراب و بر اساس هنجارهای اجتماعی 
ابراز کنیم .

قاطعیت یا جراتمندی یعنی فرد توانایی پذیرش و بیان خویشتن را به صورت 
روشن داشته باشد .

قاطعیت یا جراتمندی به ما کمک می کند تا فرد بتواند نیازها ، احساسات و 
خواسته هایش را به صورت صریح و آشکار به دیگران بیان کند .

قاطعیت یا جراتمندی یعنی دفاع فردازحقوق خودمي باشد،به شکلي كه 
حقوق ديگران پايمال نشود.

تفاوت ستیزه جویی ، انفعال و قاطعیت در چیست ؟
وقتی با مشکل مواجه می شویم ، 2 عکس العمل غریزی وجود دارد :

۱/. فرار ) در حالت انفعال رخ می دهد( در این حالت فرد برای حقوق و 
خواسته های خود هیچ ارزش و اولویتی در نظر نمی گیرد .

2/. مبارزه) در حالت ستیزه جویی رخ می دهد (پرخاشگربودن به معنی دفاع 
ازحقوق خودبه شيوهاي  خصمانه است كه فردسعي ميکندنيازهاوخواسته 
هاي خودراازطريق غالب شدن،توهين وتحقيرديگران برآورده كندكه دراين 

ميان براي حقوق وخواسته ديگران اهمیتي قائل نيست. 
اما افراد توانسته اند عکس العمل سومی را نیز بیابند که بسیار مناسب تر 
است ، این راه سوم را که همراه با استفاده از توانائی های ذهنی و مهارتهای 

کالمی و بدنی و استدالل و مذاکره است را« قاطعیت »می نامند.
ارتباط جراتمندانه و ویژگی های آن چیست ؟

ارتباط جراتمندانه گونه اي ازارتباط است كه درآن هراحساسي به راحتي 
ابرازشده ونتيجه آن،حرکت به سوی اهداف ومقاصدشخصي بدون ضايع 

كردن حق ديگران است.
ارتباط جرات مندانه يك رفتاربين فردي است كه شامل ابرازصادقانه ونسبتًا 
ازنظراجتماعي مناسب بوده  افكارواحساسات مي باشد،به نحوي كه  رك 

واحساسات وآسايش ديگران نيزدرآن مدنظرباشد. 
مراحل جرات ورزی :

۱(پیش از اعالم موضع :یعنی ابتدا تکلیفمان را با خودمان روشن می کنیم 
که آیا می خواهیم پاسخ مثبت بدهیم یا منفی ؟ آیا می خواهیم جراتمندانه 

ارتباط برقرار کنیم یا نه ؟
2(اعالم موضع با حفظ سه جزء و بخش : در این بخش که توام با زبان بدن 
است در ۳ بخش خالصه می شود . الف ( سر ، که بایستی باال نگه داشته 
شود . ب( رابطه چشمی ، که بایستی مستقیم باشد . ج ( صدا و رفتار ، که 

بایستی صریح و قاطعانه باشد .
۳(اعالم موضع : اين بخش که باکلمة»من«شروع مي شود،فضارادوستانه 
مي کندوازپرخاشگرانه بودن جمله تان جلوگيري مي کند. همچنين طرف 

مقابل معموالمي فهمدکه شماعلت درخواست ومشکل اورادرک کرده ايد 
4(البته در شرایط خاص می توانید از تکنیک » سی دی خش دار »استفاده 
کنید .دراين تکنيک مادقيقامثل يک سي دي آسيب ديده مرتب يک جمله 
رابي کم وزيادتکرارمي کنيم. اين جمله درابتداهمان بخش دوم وسوم مرحله 
قبل است وبعدمي توانيدفقط به بخش آخراکتفاکنيد. يادتان باشدکه شماهيچ 
استداللي  هيچ  خش دارهستيدکه  سي دي  شمايک  نمي شنويد.  چيزي 
رانمي شنويد. زبان بدن شمابايدقاطعانه وبدون تغييرباشد. شمااگرجاي 
نمي شويد؟چون،هدف  تکرارخسته  همه  باشيد،ازاين  مقابل  طرف 
ماهمين است. بدین ترتیب طرف مقابل خسته شده و در گام بعدی می 
توانید موقعیت را ترک کنید . البته گاهی طرف مقابل با جریحه دار کردن 
احساسات شما می خواهد پیش برود ؛ پس از کوره در نروید ، خودتان را 
به خنگی بزنید ) با استفاده از زبان بدن ساده لوحانه ( و موضوع گفتگو را 

عوض کنید .
برای قاطع بودن باید :ابتدا تصمیم بگیریم که چه می خواهیم ؟ از خطر 
کردن نترسیم . آرامش داشته باشیم . خواسته یا احساسمان را صریح 

بگوئیم . بیاندیشیم که آیا آنچه می خواهیم منصفانه است ؟
اگر رفتار جراتمندانه نداشته باشیم چه خواهد شد؟

اگر نتوانیم احساسات ، افکار و انتظاراتمان را ابراز کنیم در آن صورت خشم 
- استرس – افسردگی – اضطراب – ضعف در ارتباط – بروز مشکل در 
ابعاد جسمی – تربیت نادرست فرزندان – کاهش احساس رضایت از زندگی 
–احساس ناتوانی در مدیریت و هدایت زندگی –کاهش دایره ارتباطات موثر 

و ... را تجربه خواهیم کرد 
نویسنده : فریبا مرادزاده - روانشناس

امام جمعه ای که بسیار 
پیگیر و دلسوز است

پیشوا – آبرومند : برگزاری برنامه های مختلف در شهرستان پیشوا همواره 
از هیچ  و  برنامه ها هست  این  ثابت کرده است شخصی همیشه پای کار 

تالشی فروگذار نیست و نقش محوری در این امور ایفا می کند.
پیشوا  امام جمعه  عنوان  به  باقری  االسالم  بداند حجت  شاید کمتر کسی 
بزرگ  های  مراسم  برگزاری  در  پیگیر  افراد  و  حامیان  جمله  از  همواره 
شهرستان پیشوا است که این نوع اقدامات یک امام جمعه قابل تقدیر و تشکر 

است؛متشکریم.

تجلیل فرماندار از آزادگان
 سرافراز قرچک

قرچک – آبرومند : آئین تکریم و تجلیل از ۸۱ آزاده شهرستان قرچک با حضور 
فاتحی نژاد فرماندار، حاج آقا شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، مرتضوی 
مدیرکل بنیاد شهید شهرستان های استان تهران، نوش آبادی نماینده مجلس، 
شهردار و  بخشدار قرچک و سایر مسئوالن ارشد شهرستان قرچک بمناسبت 

سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی در شهر قرچک برگزار شد.
فاتحی نژاد امروز را فرصتی برای مرور لحظه لحظه ایثار و  رشادت  های این غیور مردان دانست و گفت : 
سال ۱۳69 سالی حماسی برای مردم ایران بود. در گرماگرم تابستان ، مصادف  با جمعه 2۵ محرم  باالخره 
جمهوری اسالمی ایران با سرافرازی توانست رزمندگانی را که مجاهدانه از دین و خاک کشور دفاع کرده 

بودند و در دست دشمن اسیر شده بودند ، به وطن بازگرداند.
وی الگوهای حقیقی جامعه  را آزادگان دانست و عنوان کرد: دشمن لعین با تمام امکانات حقیقی و  مجازی 

در تالش است مسیر جامعه را با تولید چهره ها و سلبریتی های بی هویت منحرف سازد.
فرماندار قرچک با بیان اینکه نباید یاد و خاطره آزادگان مختص یک روز و یک هفته باشد اظهار داشت: 

آزادگان مخلصانه دین خود را به انقالب ادا کردند و اکنون نوبت ماست که دین خود را به شما ادا کنیم .

ادامه نگاه ویژه
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بخشدار مرکزی ورامین:

حضرت زینب الگوی یک خبرنگار راستین 
نهضت عاشورای حسینی است

سید   _ ورامین  مرکزی  بخشداری  عمومی  روابط  گزارش  :به  آبرومند   – ورامین 
محمد زاهدی بخشدار مرکزی ورامین ضمن تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان 
وگرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: حضرت زینب)س( خبرنگار نهضت عاشورای امام حسین )ع( است و 
حسینی شدن فراتر از نظر، به عمل نیاز دارد که برای تحقق این مهم، رسانه ها باید حسینی باشند و حسینی 

بیاندیشد.
زاهدی بخشدار مرکزی ورامین در ادامه گفت: بر همه ما واجب است یاد و خاطره شهید صارمی و تمامی شهدای 
عرصه خبر و رسانه را زنده نگاه داریم لذا روز خبرنگار به شما تالشگر عرصه خبر و رسانه را گرامی و از همراهی 
تان  در انعکاس اخبار مجموعه بخش مرکزی ورامین و تالش برای معرفی و شناساندن هر چه بهتر این مجموعه 
خدمت گزار تقدیر و تشکر می نمایم و امیدوارم همواره در پرتو عنایات خداوند متعال در مسیر اطالع رسانی صحیح 
و آگاه سازی مردم و مسئوالن موفق و مؤید بوده و امیدواریم تالش شما در این مسیر مقبول درگاه حضرت باری  

تعالی قرار گیرد.«

اصحاب  های  دغدغه  مهمترین  از  یکی 
است  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  رسانه 
، البته حتمًا دغدغه های صنفی و شغلی 

هم دارند .
نیاز به رسانه ها، همانند نیاز به زبان است 
. رسانه ها نقش زبان جامعه را ایفا می کنند 
. همان گونه که زبان ، یک نعمت بزرگ 
الهی است که وجود آن صدها و هزاران نیاز 
ارتباطی انسان را تأمین می کند، رسانه ها 
در زندگی اجتماعی همین نقش حیاتی را 
دارند و نیازهای ارتباطی جامعه را پاسخ 

می گویند . 
رسانه موفق زبان گروه های جامعه را می 
شناسد . شناخت زبان گروه های جامعه 
 . بود  خواهد  موفق  ارتباط  پیوند  باعث 
همانطور که شناخت زبان بدن پلی است 
برای درک وارتباط موثر با مخاطب ؛ زبان 
نیز ابزاری موثر برای ارتباط موثر وموفق 

در رسانه است .
زبان رسانه همواره مورد توجه زبانشناسان 
و  کاربردی  زبانشناسان  ویژه  به 
جامعه شناسان بوده است  . از دالیل این 
توجه می توان به این مقوله اشاره کرد که 
برای  زبانی  داده های  از  منبعی  رسانه ها 
مقاصد پژوهشی و آموزشی هستند ، ضمن 
اینکه از جمله نهادهای مهم زبانی اند که 
از زبان  ارائه می دهند بخش مهمی  آنچه 
مورداستفاده مردم است . رسانه استفاده 
را  گفتاری  جامعه  یک  نگرش  و  زبان  از 

منعکس می کند و حتی شکل می دهد . 
رسانه ها نهادهای اجتماعی مهمی هستند 
که به ارائه و انعکاس فرهنگ، سیاست و 
زندگی اجتماعی می پردازند و به آنها شکل 

می دهند. گفتمان رسانه ای، هم از جهت 
هم  و  می کند  بیان  جامعه  درباره  آنچه 
جامعه  نهاد  در  کردن  مشارکت  از جهت 

اهمیت دارد 
جالب اینکه سبک رسانه ای بیشتر از سبک 
عمومی  شرایط  بر   ، داستانی  و  هنری 
زبان تأثیر می نهد زیرا ارتباط عموم مردم 
رادیو   ، مطبوعات  چون  رسانه هایی  با 
تلویزیون ، رسانه های اجتماعی و مانند آن 

بیشتر است . 
ها دغدغه خاص  رسانه  امروز همین  اما 
خود را دارند و با مشکالت خاصی دست 
وپنجه نرم می کند که هرکسی قادرنیست 
مشکالت  واین  بماند  باقی  حرفه  دراین 
راتحمل کند . یکی از مهمترین مشکالت 
پیش روی خبرنگاران  نبود آموزش کافی 
و ضعف سواد رسانه ای از سوی مخاطبان 
رسانه  باعث شده،  مساله  این   . میباشد 
فضای  و  فیک  با خبرهای  تقابل  در  ها  
مرجعیت  و  شوند  مشکل  دچار  مجازی 
نظام  یک  بدهند.نبود  دست  از  را  خود 
جامع رسانه ای در کشور باعث شده تعریف 
صالحیت های  و  ویژگی ها  از  مشخصی 
شغل  تصاحب  برای  تخصصی  و  علمی 

خبرنگاری وجود نداشته باشد. 
ضعف بنیه مالی  در نبودامنیت شغلی یکی 

دیگر از دغدغه های رسانه است : 
متولی  یک  و  رسانه ای  جامع  نظام  نبود 
خبرنگاری  شغل  شده  باعث  قدرتمند 
ماهیت و اهمیت خود را به تدریج از دست 

بدهد.
داشتن  بدون  رسانه ها  به  یارانه   اعطای 
درست  و  دقیق  اعتبار سنجی  نظام  یک 

کشور  در  رسانه ها  صاحبان  شده  باعث 
برخی  و  یارانه  دریافت  برای  کلی  بطور 
رانت های دیگر اقدام به کسب مجوز کنند 
و در چنین نظام رسانه ای بی شک امنیت 
شغلی خبرنگاران بی معنا است.در مقایسه 
به  ایران  در  آنچه  جهانی  استاندارد  با 
عنوان حقوق ماهیانه خبرنگاران پرداخت 
می شود یک شوخی و در برخی موارد حتی 
تحقیرآمیز است .از آغاز کرونا خبرنگاران 
این  درگیر  جامعه  افراد  سایر  مانند  هم 
بیماری شدند و برای تهیه روزانه اخباری 
از رنج بیماران و دستیابی به آمار صحیح 
در معرض آسیب های زیادی قرار گرفتند 
ولی با این وجود توانستند در این زمینه 
نداشتن  امروز  اما  کند.  عمل  موفق 
امنیت شغلی مهمترین چالش پیش روی 

خبرنگاران است.
گاهی در جامعه ما از سختی کار خبرنگاران 
حد  در  هرکسی  و  می آید  میان  به  سخن 
پردردسر،  شغل  این  از  خود  شناخت 
پراسترس و کم درآمد سخن می گوید، اما 
تا زمانی که افراد در این جایگاه قرار نگیرند 
و با سختی های آن دست و پنجه نرم نکنند  
قادر به درک مشقت های آن نخواهند بود.

خبرنگاران از نداشتن بیمه خبرنگاری رنج 
میبرند :

بیشتر فعاالن حوزه رسانه از نداشتن بیمه 
از دستمزد کم  خبرنگاری رنج می برند و 
مند  گالیه  خود  کاری  حجم  به  نسبت 

هستند.
درخبرنگاری  رسمی  فعالیت  زمان  از   
ورسانه چندین بارعرض کردم الزمه امنیت 
شغلی  وجود انجمن صنفی قوی است که 

مادرشهرستان قرچک ازآن محروم هستیم 
؛  خبرنگاران باید دارای انجمن یا اتحادیه 
بسیار قوی باشند تا اعضای آن را فعاالن 

واقعی تشکیل دهند. 
در  خبرنگاران  انجمن  تاسیس 
هرشهرستان ضروری است حتی درقالب 
بنده  ام  تاکیدنموده  بارها  و  ها   سمن 
مدیریت  تجربه  است  سال  سالیان  چون 
حاظرم  نمودم  اعالم  رادارم  ها  درسمن 
برای تشکیل انجمنی درقالب سمن قدم 
قرچک  درشهرستان  حرفه  این  تا  بردارم 
بدانند  باید  شود.مسئوالن  سازماندهی 
حمایت از خبرنگار در شعار و فقط مراسم 
یک روز خالصه نمی شود بلکه حمایت از 
خبرنگار در عمل، با احترام به آزادی قلم و 

آزاد اندیشی به اثبات می رسد.
کالس های آموزش مهارتهای ذهنی برای 

خبرنگاران الزامی است : 
استرس و تنش های ذهنی روزانه  همراه 
فعاالن این حوزه است . اما آنچه مشکالت 
را تسهیل می کند، عالقه شخصی خبرنگار 
و جذابیت این شغل و همچنین امید به 
تاثیرگذاری و احساس مسئولیت در برابر 
جامعه است ؛ افرادی که نتوانند خود رابا 
این شرایط وفق دهند دراین حرفه آسیب 
اگر  افراد  همین  اما  ؛  خورند  می  روحی 
درکالسهای مهارتهای ذهنی شرکت کنند 
های  وتنش  استرس  با  میتوانند  براحتی 

ذهنی کناربیایند وآنها را دفع کنند . 
 درآمد ماهیانه خبرنگاران برخالف تصور 
عام ، نسبت به فعالیت و تالش آنها بسیار 
نیازهای  پاسخگوی  حتی  و  بوده  ناچیز 
روزمره آنها هم نیست و به همین دلیل 

که  است 
کسانی  تنها 
و  عشق  که 
عالقه شخصی 

نسبت به کارشان دارند می توانند در این 
بنده  شوند.  ماندگار  و  گذاشته  قدم  راه 
زیادی  تجربات  امروز  به  تا  که  باوجودی 
ام  نموده  عرض  بارها  ام  نموده  راکسب 
که خبرنگاری شغل نیست بلکه فعالیتی 
فراهم    ، است  عشق  و  شور  سراسر 
شدن امکان کار در یک حوزه تخصصی، 
روز کردن  به  و  آموزش های مستمر  ارائه 
اطالعات، برگزاری نشست های تخصصی 
با  و  فنون  این  باحضوراساتید  آموزشی  ؛ 
به منظور  و خبرنگاران  حضور مسئوالن 
طول  در  راهکار  ارائه  و  چالش ها  بررسی 
دغدغه  از  حدودی  تا  می تواند  سال 
کردن  برطرف  در  و  کاسته  خبرنگاران 

چالش ها تاثیرگذار باشد.
عمرخودرا  سرتاسر  باوجوداینکه  بنده 
اکنون  و  ام   بوده  تحصیل  مشغول 
؛  هستم  وخانواده  اجتماعی  کارشناس 
بازهم برخودواجب دانستم در حرفه رسانه 
فضای  مربی  تربیت  دوره  وخبرنگاری 
مجازی ورسانه رابگذرانم واطالعات خودرا 
دراین حرفه نیز ارتقا دهم ؛  اما درپایان به 
همین بسنده نکردم وتمام تالش خودرا 
بکار گرفتم که هرچه بیشتر درحرفه رسانه 

وخبر تبحر بیشتر پیدا کنم . 
؛  است  کلیه همکاران  به  روی سخنم  و 
حرفه رسانه و خبر پایانی ندارد و باید ذهن 
بیشتردانستن  پذیرای  هرلحظه  انسان 

باشد.

جمعه صبح در کنار دوستان بودیم به 
یکباره هوس زیارت دوست در ذهنمان 
منصوری  پژمان  آقای  ،از  شد  جاری 
کشوری  ماهنامه  خبرنگار  و  سردبیر 
شدیم  آن  اجرای  پیشقدم  آبرومند  
فکرمان  خوش  جوان  جمعه  غروب 
کرد  واعالم  گرفت  تماس  حقیر  با 
رفتن به  زرین دشت را از طریق آقای 
قیصرپناه بخشدار محترم قرچک جویا 
و هماهنگ کرده خداوند خودش دل 
ما  را برای همه کارها هموارکرد آقای 
از  میرزاکریمی  مهندس حاج  طاهر  
بچه های جبهه ای زمان دفاع مقدس 
روحیه  آن  با  نگارباسابقه  وروزنامه 
آمادگی  اعالم   هم   ناپذیر  خستگی 
کرد ند و آقای دکتر سیدهادی قریشی 
پزشکی  نظام  سازمان  محترم  ریاست 
دوست  آبرومند  نگار  خبر  و  قرچک، 
با  نیز  مان  باانگیزه  وهنرمند  پزشک 
اشتیاق فراوان همیشگی  با آماده کردن 
اقالم پزشکی الزم حاضری خودش را 

بیان کرد.
صبح روز شنبه یک روز به تاسوعا مانده 
چهار نفری به خطه آسیب دیدگان سیل 
روستای  زرین دشت  منطقه  در  اخیر 
همان  ورود  بدو  در  رفتیم  مزدران  

جوش وخروش جبهه برایمان زنده شد 
درب دژبانی و کنترول و  موقع نماز ظهر 
مزدران  حاضر  زیبای  در مسجد  بود 
شدیم ، شاهد حضور یکرنگ جوان و 
کهنسال ،نظامیان سپاهیان  با درجه 
های مختلف،  مسئولین با سمت های 
مختلف روحانیان با جایگاهای مختلف 

، بسیجیان بی ادعا دبودیم.
در آنجا معیار عشق به خدمت بود همه 
بارفتارشان به هم قوت و دلگرمی برای 
قهر طبیعت   به زخم خوردگان  کمک 
می دادند خستگی معنا نداشت هریک 
برمی  از دستشان  از عاشقان هرکاری 
ناشی  های  آسیب  با  مقابله  برای  آمد 
سیل  انجام می دادند در مسجد انگار 
همه سالها همدیگر را می شناختند پس 
از اقامه نمازجماعت  به امامت حاج آقا 

لزومی امام جمعه محترم پاکدشت ،
پاسدار  سرهنگ  جناب  باسفارش 
در  انگار  شدیم  پذیرایی  سلطانی 
دنیای دیگری زندگی میکردیم در این 
،داشتن  ،مقام  اندوزی  ثروت  مکان 
عناوین  ،داشتن  لوکس  خودروهای 
ریاستی ،رئیس ومرئوس،مقام مافوق 
ومادون،منم ها ،و...معنا نداشت انگار 
خواب می دیدم پس از صرف نهار به 

های   کوچه  در  قیصرپناه  آقای  اتفاق 
هایی  کوچه  شدیم  روانه  دشت  زرین 
والی  ازگل  گران  جهاد  تالش  با  که 
پاکسازی میشد.     سپس به دیدارآقای 
فاتحی نژاد فرماندارمحترم قرچک که 
وسط  در  مسکونی  منازل  از  یکی  در 

سیل  آب مکانی باحضورصاحب خانه  
نهار  وصرف  موقت  استراحت  برای 
نشسته بود. رفتیم اگر کسی در جمع 
مسئولین  وازقبل  میرفت  مسئولین 
را نمی شناخت ازنحوه نشستن شون 
قابل  وسمتشون  جایگاه  زمین  روی 

انقالبی  جوان  نبودفرماندار  تشخیص 
قرچک باهمان روحیه بسیجی برایمان 
زحمت توضیح عملکرد و زحمات انجام 
رضایت  شکر،   را  میدادوخدا  را  شده 
وشکر اهالی راشاهدبودیم ای کاش پیر 
نبودم  ومی توانستم در کنار عاشقان 

میکردم  ،خدمت  گذشتگان  خود  واز 
 ) )مزدران  زرین دشت  نقاط مختلف 
طبق برنامه ریزی که شده بودند برای 
بندی  تقسیم  پاکسازی  و   الیروبی 
شده بود به قسمتی رفتیم که سهمیه 
دوستان بسیجی قرچک بود جهادگران 

درجات  با 
کار  مختلف 
درجه  میکردند 

بر شانه هایشان فقط نشان بود یا بعضا 
امامه  از  کاله  به جای  فقط  روحانیان 
خود استفاده کرده بودند ، در حقیقت 
مناسب فقط یک نشان هست، همه 

فرمانده خدمت و ایثار بودند
 از صمیم قلب برای سالمتی فرمانده 
و  سلطانی  سرهنگ  جناب  محبوب 
فرماندار بسیجی محبوب آقای  فاتحی 
نژاد و سایر عاشقان آقا امام حسین )ع( 

دعا کردم.
وازخداوند  دعابشیم  به  دست  بیاییم 
بخواهیم :خدایا به همه ما  توفیق بده 

بتوانیم عامل نشر خوبی هابشویم 
ما  جامعه  خوبان  به  همچنان  خدایا 
واز  انقالبی  روحیه  بفرما خدایا  اضافه 

خودگذشتگی را در ماتقویت بفرما
که  کسانی  و  مدیران  همه  به  خدایا 
از  ومانور  خدمت  به  عشق  اردوی 
و  دشت  زرین  در  را  خودگذشتگی  
مزدران  اقامه کردند توفیق روزافزون 

عنایت بفرما . آمین
دکترعليرضا ساعد
روزنامه نگارو حقوقدان

چالش های رسانه وخبرنگاری : 

امروز نداشتن امنیت شغلی مهمترین چالش پیش روی خبرنگاران است

دیدارباعاشقان خدمت 

علی لطفی 
کارشناس اجتماعی  

عضو کمیسیون سیاست خارجی در مجلس گفت: 
ایران راهبرد همسایه محوری را در پیش گرفته و 
اعتقاد دارد همه چالش ها می تواند با گفتگو از 

بین برود.
حسین نوش آبادی

خبرنگار  با  گفت وگو  در  آبادی  نوش  حسین 
خبرگزاری خانه ملت،  در رابطه با  آغاز فعالیت 
سفیر جدید کویت در تهران پس از هفت سال، 
گفت: متاسفانه برخی کشورهای منطقه بخاطر 
و  ای  فرامنطقه  های  قدرت  سیاسی  فشارهای 

همچنین برخی کشورهای منطقه و در راستای 
پروژه ایران هراسی سطح روابط خودشان با ایران 

را کاهش دادند.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: این تصمیم غلط بود 
لذا امروزه مشاهده می کنند که راهبردی اشتباه 
را در پیش گرفتند؛ این مهم در حالیست که ایران 
راهبرد همسایه محوری را در پیش گرفته و اعتقاد 
دارد همه چالش ها می تواند با گفتگو از بین برود.

وی ادامه داد: باید اذعان کرد ایجاد ارتباط سازنده 

و توسعه روابط وسیع در همه حوزه ها نیازمند 
وقتی  لذا  است  کشورها  های  نمایندگی  وجود 
کشوری سطح روابط را کاهش می دهد، مناسبات 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره کاهش می 

یابد.
در  افزود:  یازدهم  در مجلس  مردم  نماینده  این 
این راستا یاد گفت جمهوری اسالمی از رویه جدید 
کشورهای عربی استقبال می کند و آن را به فال 
نیک می گیرد؛  ایران کشوری با ظرفیت بوده و می 
تواند در جهت کاهش تنش ها میان همسایگان در 

مقابل فشارهای بیگانگان نقش ایفا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
ایران  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس 
تمامیت  به حفظ  قائل  و  بوده  متمدن  کشوری 
ارضی همه کشورها است و همواره میثاق های 
بین المللی را مدنظر داشته است. بنابراین این 
نوع تعامالت همواره مورد استقابل قرار گرفته لذا 
امیدواریم سایر کشورهای عربی با پرهیز از سوءظن 
ها که ناشی از القاء غربی ها است روابط با ایران را 

بهبود بخشند.

نوش آبادی:

راهبرد همسایه محوری اولویت سیاست خارجی ایران است
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امنیت بنیادین و طرح واره های مرتبط:

رها شدگی، بی ثباتی
 بی اعتمادی، بدرفتاری

کودکی  در  بنیادین  امنیت  به  کودک  نیاز  اگر 
برآورده شود این دو طرح واره در کودک شکل 
نمی گیرد. برخی از طرح واره ها در مقایسه با سایر 

طرح واره ها اساسی تر و بنیادی تر هستند.
نشود, طرح  برآورده  بنیادین  امنیت  به  نیاز  اگر 
اعتمادی,  بی  ثباتی/  شدگی,بی  رها  های  واره 
بدرفتاری شکل می گیرند که در زمره ی طرح 
واره های اساسی قرار می گیرند. این طرح واره ها 

خیلی زود شکل می گیرند. سابقه ی شکل گیری این طرح واره ها حتی می 
تواند به دوران نوزادی برگردد. تامین احساس امنیت برای نوزاد از نان شب 

واجب تر است و برای او مسئله مرگ و زندگی است. 
امنیت بنیادین و خانواده:

رفتار  به شیوه ی  بدرفتاری  اعتمادی/  واره های رهاشدگی و بی  طرح 
خانواده بر می گردند. تهدید به رها شدگی و بدرفتاری برای ما زمانی خیلی 
آزار دهنده است که از سوی افراد صمیمی رخ بدهد. به جای اینکه ما را 
دوست داشته باشند و از ما حمایت کنند ما را تهدید یا با ما بدرفتاری 

کرده اند.
افرادی که در دوران کودکی تجربه ی رها شدگی یا بدرفتاری داشته اند 
سخت آسیب دیده اند. آنها هیچ گاه احساس امنیت نکرده اند. احساس 
می کنند هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری رخ بدهد و از سوی اطرافیان 
صمیمی خود صدمه ببینند. آنها احساس ضعف و آسیب پذیری می کنند. 
کسانی که اینگونه باشند روی آرامش و تعادل را نخواهند دید. حالت های 
خلقی نامتعادل و بی ثباتی دارند و به شدت تکانشی و خودتخریب گر بار 

می آیند.
کودک به محیط خانوادگی باثبات و امن نیاز دارد. محیط خانواده باید امن 
و سالم باشد و والدین پیش بینی پذیر و دسترس پذیر باشند. چنین والدینی 
فقط حضور فیزیکی ندارند, بلکه از لحاظ عاطفی نیز پاسخ گوی نیازهای 
کودک هستند. در چنین خانواده هایی اختالف و تعارض در حد متداول و 
معمول است. چنین والدینی به مدت طوالنی کودکشان را ترک نمی کنند 

و در کنار کودکشان هستند.
کودکی که احساس امنیت می کند می تواند آرام باشد و به دیگران اعتماد 
کند. احساس امنیت, سنگ بنای هر احساس دیگری است. بدون احساس 
امنیت احساس های دیگر محلی از اعراب ندارند. بنابراین ناامنی مانع انجام 
درست سایر تکالیف تحولی می شود. هرچه انرژی روانی افراد بیشتر صرف 
نگرانی درباره ی امنیت طلبی شود, کمتر به آن می رسند. اگر شرایط دوران 
کودکی ناامن باشد, کودک در معرض بیشترین خطر روبه رو شدن مجدد 

با این احساس ناامنی قرار می گیرد.
مروری اجمالی بر طرح واره رهاشدگی/بی ثباتی:

که  را  افرادی  کنید  می  احساس  هرلحظه  دارید  را  واره  طرح  این  اگر 
دوستشان دارید شما را ترک می کنند و در نهایت به تنهایی و بی پناهی 
دچار می شوید. دائم احساس می کنید نزدیکان خود را به دلیل مرگ از 
دست می دهید یا تنها می مانید. ترس شما از تنهایی است. می ترسید که 
افراد مورد عالقه تان فرد دیگری را به شما ترجیح بدهند. به دلیل همین 
باور به افراد نزدیک خود به گونه ای افراطی وابسته می شوید. طنز تلخ این 
طرح واره این است که چون می ترسید شما را ترک کنند با رفتارهای حاکی 
از وابستگی بیمارگونه کاری می کنید که از شما دوری کنند. اگر این طرح 
واره را دارید ممکن است جدایی های معمولی و عادی زندگی نیز شما را 

آشفته و عصبانی کند.
مروری اجمالی بر طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری:

طرح واره بی اعتمادی /بدرفتاری باعث می شود که انتظار داشته باشید 
که دیگران به شما صدمه بزنند یا به نحوی با شما رفتار بدی در پیش 
بگیرند. دائم در این هول و هراس به سر می برید که دیگران سر شما کاله 
بگذارند, به شما دروغ بگویند, رو دست بخورید,تحقیر شوید یا به شما 
آسیب برسانند و از شما سوء استفاده کنند. اگر این طرح واره را دارید برای 
حمایت از خویشتن پشت دیوار بی اعتمادی سنگر می گیرید. به دیگران 
اجازه نمی دهید با شما صمیمی شوند. نسبت به نیت دیگران مشکوک و 
بدگمان هستید و بدترین خیال ها را در ذهن خود می پرورید. انتظار دارید 
که دوستانتان به شما خیانت کنند و با شگردهای مختلف سعی می کنید 
با دیگران رابطه برقرار نکنید. رابطه ی شما با دیگران سطحی و تظاهر آمیز 
است. واقعا نمی توانید با دیگران صمیمی شوید و با آنها راحت حرف بزنید. 
اگر دیگران با ما بدرفتاری کنند دچار عصبانیت و کینه توزی می شوید و 

عطای روابط را به لقای آنها می بخشید.
 طرح واره ها، هويت ما هستند. طرح واره ها مشخص مي كنند ما كي 
هستيم، دنياي اطرافمان را چطور مي نگريم، روابطمان با ديگران را چگونه 

تفسير مي كنيم و نسبت به خود چه احساسي داريم. 
 وقتي طرح واره هايمان فعال مي شوند، درد هيجاني به همراه دارند كه 

براي كاهش اين درد به راهبردهاي مقابله اي متوسل مي شويم. 
 اين راهبردهاي رفتاري، تالش هايي هستند كه از دوران كودكي براي 
درك، كنترل و اجتناب از احساسات، افكار و وقايع دردناك انجام مي دهيم.
معصومه بزرگزاده روانشناس

برگزاری آیین تکریم و معارفه 
شهردار پیشوا 

پیشوا – آبرومند : آیین تکریم و معارفه شهردار پیشوا با حضور گورابی 
مدیرکل شهری استانداری تهران،نوش آبادی نماینده مردم ورامین 
بزرگ در مجلس،تاجیک نوری فرماندار،طهماسبی دادستان دیگر 
و  مدیران  از  جمعی  و  شهر  شورای  تامین،اعضای  شورای  اعضای 
اجتماعات  سالن  در  تهران  استان  شرق  جنوب  شهرهای  روسای 

فرمانداری برگزار شد .
پیشوا  به عنوان شهردار جدید  این مراسم سیدجمال محمدی  در 

معارفه شد

مقاله

خرب ویژه

30 مرداد 1401

سال چهارم - شامره 37 رفهنگی و اجتماعی

 محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان:
 شرکت تعاونی دهیاری ها بایستی به صورت 
دانش بنیان و با خالقیت و ابتکار عمل کار کند

اصفهان – آبرومند : محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در نشستی با بخشدار و 
اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی، با تأکید بر لزوم 
وحدت و انسجام بین اعضا برای پیشبرد بهتر امور، عنوان کرد: برنامه داشتن، 
پویا و فعال بودن با اولویت خدمت در بخش مرکزی بایستی مورد توجه ویژه اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی 

دهیاری های بخش مرکزی قرار گیرد.
فرماندار اصفهان افزود: شرکت تعاونی دهیاری ها بایستی به صورت دانش بنیان کار کنند و حتی در زمینه جمع 

آوری و حمل زباله و پروژه های عمرانی خالقیت و ابتکار عمل داشته باشد و الگوهای جدیدی را ارائه نماید.
احمدی تأکید کرد: اولویت شرکت تعاونی دهیاری ها باید نیازهای روستا باشد و در این راستا  شفافیت،  اطالع 

رسانی و اقنا سازی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه شرکت تعاونی دهیاری ها می تواند نماینده دهیاران باشد، افزود: یکی از اقدامات شرکت 
تعاونی دهیاری ها سرمایه گذاری و سرمایه پذیری است و می تواند پروژه های مشارکتی وسیع را تعریف و 

دنبال کنند که این خدمت بزرگی به روستاها خواهد بود.

گفتگو هنر پرسیدن و پاسخ گفتن و 
توانایی ارائه ی تعریف به »دیگری« و 
قدرت دریافت تعریف درست از اوست 
که تنها راه رسیدن به زیبایی مطلق و 

وقوف به حقیقت است. 
گفتگو،  و  مباحثه  قدیم  یونان  در 
هنِر  و  است  بوده  مردم  اصلی  هنر 
هنرها  مهمترین  از  یکی  سخنوری 
نزد یونانیان بحساب می آمده است، 
بواسطه  تنها  »دیالوگ«  یا  و  گفتگو 
از  ی عامل زبان شدنی است و مراد 
دیالوگ برقراری آنچنان سامانه ای از 
ارتباط کالمی است که در آن »فهم 
متقابل« حاصل گردد، رابطه ی بین 
دیالوگ و گفتگو را با »فهم« اینچنین 
می توان توضیح داد که بدون فهمی 
مشترک، دیالوگ شکل نگرفته است، 
اما »فهم« چیست؟ فهم یک رخداد 
یا یک واقعه است که در بیان هستی 

دو  یا  سوژه  دو  بین  اش  شناسانه 
عاملیِت ذهن محور، اتفاق می افتد، 
دلیل  همین  به  و  رو  این  از  »فهم« 
ی  واسطه  و  ست  توافقی  رخدادی 
چنین توافقی«زبان« است، در نتیجه 
برای رسیدن به »فهم«، باید به سمت 

دیالوگ رفت.
 دیالوگ گفتگویی است که در آن دو 
سمت گفتگو کننده با واکاوی هر چه 
بیشتر موضوِع مورد دیالوگ و پرسش 
سمت  به  یکدیگر  از  بنیادین  های 
همگرایی بیشتر و هدفمندی بیشتر 
در »فهم« یکدیگر به پیش می روند. 
این دو سوژه یا ذهِن فعال تا مادامی 
که بر سر موضوعی به توافق نرسیده 
»فهم«  مدعی  توانند  نمی  باشند 
دیالوگ  هر  در  پس  شوند،  موضوع 
فهمی به سوی حقیقت جاریست، و از 
اینجا میتوان به رابطه ی گفتگومندی 

و دیالوگ با مقوله ی »حقیقت« نیز 
دست یافت و آن اینکه »حقیقت« تنها 
در دیالوگ و گفتگومندی به منصه ی 
ظهور می رسد و در همین رابطه می 
هدف  را  »نقد«  و  رفت  پیشتر  توان 
شناخت.  بر  دیالوگ  و  گفتگومندی 
فضاهای  بنیان  و  هستی  دیالوگ، 
با  ها  انسان  آنها  در  که  عمومیست 
یکدیگر  با  ارتباط  به  زبان  واسطه ی 
مبادرت ورزیده و در عالیترین شکل 
دموکراسی  تمرین  به  خود  گفتگویی 
می  ارتباطی  چنین  با  و  پردازند  می 
توان دیالوگ را جوهره ی دموکراسی 

نیز نامید.
ی  ابژه  آن  در  که  انسانی  علوم  در   
و  است  انسان  خوِد  مطالعه  مورد 
مورد  را  عامل شناسا، خود  یا  سوژه 
سوژه  فهِم  است،  داده  قرار  مطالعه 
از طریق گفتگومندی و دیالوگ قابل 

حصول است بعبارتی دیالوگ بواسطه 
واقع  »شناخت«  برای  معبری  زبان 
و  دیالوگ  ی  رابطه  اما  شود.  می 
چگونه  دموکراسی  با  گفتگومندی 
که  آنجا  از  دیالوگ  باشد؟  تواند  می 
»دیگری« و »غیر« را در بطن خود 
پذیرفته و چنین رابطه ای را رسمیت 
می دهد، خصلتی »دمکراتیک« پیدا 
می کند و بر خالف »مونولوگ« که 
در آن »دیگری« هیچ رسمیتی ندارد، 
دیالوگ سبب ساز فرصتی برابر خواهد 
بود تا اندیشه ی »دیگری« مجال و 
فرصت ظهور یابد و این حق و »آزادی 
بیان« بعنوان سنگ بنای دموکراسی 
را  فرصت  این  جامعه  به  آزادی،  و 
می دهد که به سوی دموکراسی گام 
بردارد و از اینجا، دموکراسی شیوه ی 
زیستنی خواهد بود که هم به خود و 
بیان  و  بروز  اجازه ی  دیگران  به  هم 

دهد.  می  را 
تی  ر بعبا
سی  ا موکر د
یک  در  تنها 

دیالوگ، قابلیت شکل گیری پیدا می 
کند. دیالوگ و گفتگو از طرفی دیگر 
رابطه ای ضروری با »انسان شناسی 
فلسفی« پیدا می کند چرا که در این 
»انسان  گونه ی  به  انسان  که  حوزه 
انسان«  »چیستی  و  انسان«  بماهو 
تنها  شود  می  واقع  مطالعه  مورد 
دیالوگ و گفتگومندی است که انسان 
را به عنوان ذهن قابل مطالعه به ذهن 
مسیر  و  کند  می  پرزانته  شناساگر 
)انسان  شناختی  چنین  پتانسیل  و 
شناسی( تنها از طریق گفتگو و دیالوگ 
قابل حصول است زیرا انساِن صامت 
انسانی غیر قابل شناخت خواهد بود.

ضرورت تشکیل بورس کاال در ایران
های  بخش  در  پایه  کاالهای  بازار  
و  پتروشیمی  صنعتی،  مختلف 
با  همواره  ایران  در  کشاورزی 
های  دشواری  و  ها  محدودیت 
ساختاری زیادی روبرو  بوده و  بخش 
مربوط  مشکالت  این  از  ای  عمده 
نوین  ابزارهای  از  استفاده  عدم  به 
و  نامناسب  ساختار  و  اقتصادی  
ناکارآمدی  بازار می باشد که با وجود 
توسط  انجام شده  بسیار  تالش های 
دولت های محترم طی 2 دهه اخیر در 
جهت اصالح این ساختار ، اما  شاهد 
نتایج  بازدهی مناسب و حصول  عدم 
مورد انتظار در این بخش بوده ایم به 
گونه ای که علی رغم صرف هزینه های 
بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و 
تعیین قیمت نهاده ها و محصوالت، 
اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن 
مصرف کنندگان همواره  با مشکالت 
مهمترین  اند که  بوده  روبرو  فراوانی 
این مشکالت را می توان به شرح ذیل  

خالصه نمود:

محصوالت  قیمت  کاذب  نوسانات 
ناشی از ارتباط  نامشخص و نامناسب 

میان عرضه و تقاضا
- 2- عدم امکان مدیریت ریسک و 

محافظت از نوسانات آتی قیمت
گذاری  قیمت  نظام  یک  فقدان    -
و  عرضه  میان  تعادل  پایه  بر  شفاف 

تقاضا و نیاز بازار۳
4- نبود  یک سیستم اجرایی و ناظر 
بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله 
آوری،  جمع  سیستم  یک  5-فقدان 
آمار  و  اطالعات  تحلیل  و  پردازش 
تولید، واردات ، صادرات و مصرف در 
جهت اطالع رسانی به بازار و تصمیم 

گیری مطلوب
میان بخش های  6-عدم هماهنگی 
تولیدی و بازرگانی در زمینه  واردات، 

صادرات  و بازار مصرف 
تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کاالی 

ایران
و  متشکل  بازاری  ایجاد  به  نیاز   
عرضه  آزاد  تقابل  برای  یافته  سازمان 
مثبت  اثرات  به  دستیابی  و  تقاضا  و 

این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، 
دولت و مجلس شورای اسالمی را بر 
قانونی الزم جهت  تا بستر  آن داشت 
تاسیس و راه اندازی بورسهای کاالیی  
را در ایران فراهم سازند. در این راستا 
)95(قانون  ماده  )ج(  بند  تصویب  با 
برنامه  سوم و بند )الف( قانون برنامه 
چهارم ، شورای عالی بورس موظف به 
تشکیل و گسترش بورسهای  کاالیی  

در ایران گردید.
کارگزاران  سازمان  امر،  این  پی  در 
ماه  شهریور  در  تهران  فلزات  بورس 
سال۸2 به عنوان اولین بورس کاالی 
کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس 
بورس  کارگزاران  سازمان  نیز  آن  از 
کاالی کشاورزی در شهریور ماه سال 
۸۳ شروع به فعالیت نمود.با تصویب 
جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون 
اسالمی ایران مصوب 24/9/۱۳۸4 و 
بر طبق ماده 57 این قانون و تبصره 
آن که مقرر داشته » اموال و دارایی 
های  بورس  کارگزاران  سازمان  های 
و غیر منقول،  از منقول  اعم  موجود 

و  بانکی  های  سپرده  نقد،  وجوه 
و  تعهدات  و  حقوق  بهادار،  اوراق 
سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها 
و همچنین وجوه ذخیره گسترش » 
بورس« در کمیته ای مرکب از رئیس 
» سازمان« نماینده منتخب کارگزاران 
» بورس« مربوط و نماینده » شورا« 
بین  نیاز  و  ضرورت  حسب  و  احصاء 
شرکت سهامی » بورس« مربوط و » 
سازمان« به ترتیب به عنوان سرمایه و 
منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. 
تصمیمات این کمیته پس از تصویب 
وزیر امور اقتصاد و دارایی الزم االجرا 

می باشد.
سازمان   « کارکنان  -سوابق  تبصره 
موجب  به  بورس«   « هر  کارگزاران« 
مقررات قانون کار بازخرید می گردد«، 
سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران 
کاالی  بورس  کارگزاران  سازمان  و 
کشاورزی منحل گردید و طی مراحل 
سازمان  این  تصفیه  جهت  قانونی 
کاالی  بورس  شرکت  شد.  آغاز  ها 
بازار  قانون   5۸ ماده  موجب  به  ایران 

بهادار  اوراق 
ی  ر جمهو
می  سال ا
که  ایران 

مقرر داشته » دولت اقدامات الزم را 
برای فعال کردن بورس های کاالیی 
ارائه  و  قانون  این  با  آن  تطبیق  و 
راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل 
شرکت  یک  عنوان  به  آورد«  خواهد 
جدید و کامال مستقل از سازمان های 
کارگزاران بورس فلزات و بورس کاالی 
در  نویسی  پذیره  از  پس   ، کشاورزی 
برگزاری مجمع  و  4 گروه سهامداری 
عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸6 
فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب ، 
هم اکنون بورس کاالی ایران با تجربه 
ای بیش از ۱۰ سال ، به داد و ستد 
معدنی،  و  صنعتی  محصوالت  انواع 
و  پتروشیمی  و  نفت  های  فرآورده 
نقد،  معامالت  قالب  در  کشاورزی 
و  استاندارد  سلف   ، سلف   ، نسیه 
جمله  از  مشتقه  ابزارهای  معامالت 

قراردادهای آتی مشغول است.

این  به  عمیق  صورت  به  تابحال  آیا 
موضوع فکر کرده اید که چه عواملی در 
ترس و اضطراب نسبت به امتحان مؤثر 

بوده اند؟
برای  راههایی  تحصیلی  زندگی  در  آیا 

کاهش این نوع اضطراب یافته اید؟
بدون تردید ترس از امتحان بین دانش 
آموزان و دانشجویان تقریبا همه گیر و 
مهمترین  گفت  می توان  و  است  رایج 
علت این موضوع ، نتیجه ای است که 
از امتحان بدست می آید. نتیجه ای که 
محسوب  مردودی  یا  قبولی  مدرک 
گردیده و باعث ارتقاء ، تهدید ، تشویق 
این  اوقات  گاهی  می گردد.  تنبیه  یا  و 
رقم  نیز  را  سرنوشت  می تواند  نتیجه 
 ، نتیجه  چه  هر  علت  همین  به  زند. 
داشته  بیشتری  اهمیت  و  حساسیت 
باشد، به همان نسبت می تواند اضطراب 
و ترس از امتحان گردد، که برخی از آنها 

عبارتند از:
مطالب  کردن  فراموش  از  ترس   .۱

خوانده شده.  2. سختگیری مدرسین 
در طی سال تحصیلی.

۳. انتظار بیش از حد والدین. ۴. عدم 
وجود خود باوری در فرد. ۵. نامشخص 

بودن سؤاالت.
اکنون که برخی از عوامل ایجاد کننده 
الزم  امتحان مشخص شدند،  از  ترس 
نوع  این  دهنده  کاهش  عوامل  است 
ترس را نیز بدانیم. در خصوص روشهای 
کاهش ترس از امتحان نظرات مختلفی 
وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر 

می باشند:
از  دور  به  و  آرام  محیطی  ایجاد 
تشنج:عالوه بر تالش والدین برای ایجاد 
چنین محیطی برای مطالعه فرزندان ، 

فرزندان نیز بایستی کوشش نمایند.
تنظیم برنامه خواب و استراحت :برخی 
با این تصور که هنگام امتحانات برای 
یا  و  خوابید  نباید  اصال  بیشتر  مطالعه 
خیلی کم خوابید ، خود باعث خستگی 
در  بیشتر  فراموشی  نتیجه  در  و  ذهنی 

مطالب خوانده شده می گردند. کاهش 
مطلوب  متعادل  حد  در  خواب  زمان 
مفید  هرگز  آن  در  افراط  اما  است، 

نخواهد بود.
پرهیز از کاهش تغذیه :افراط و تفریط 
در تغذیه اثرات نامطلوبی در بر خواهد 
استراحت  و  خواب  با  بایستی  داشت. 
لحاظ  از   ، مناسب  تغذیه  نیز  و  کافی 
روحی و جسمی ، خود را آماده امتحان 

کرد.
آماده شدن برای امتحان

جهت  صحیح  ریزی  برنامه  داشتن 
مطالعه در طول سال تحصیلی و رعایت 

روشهای صحیح مطالعه.
۱. مطالب درسی را بتدریج و در طول 
آخرین  در  اینکه  نه  مرور کنید،  زمان 
دقایق قبل از امتحان به مطالعه فشرده 

بپردازید.
یادداشتهای   ، یادداشتهای خود  از   .2
فشرده ای بردارید، تا بازسازی ذهنی ، 
رمز گردانی و مرور مطالب برایتان مفید 

واقع شود.۳. سعی کنید به نوع آزمون 
را  خود  مطالعه  بتوانید  تا  ببرید،  پی 

متناسب با آن پیش ببرید.
پرهیز از فشرده خوانی

مطالب  کردن  مرور  با  خوانی  فشرده 
فشرده خوانی متضمن  است.  متفاوت 
مطالب  یادگیری  برای  است  کوششی 
تازه بالفاصله قبل از شروع امتحان. و یا 
به عبارتی آخرین کوششهای شخص در 

آخرین لحظات قبل از امتحان.
تأکید بیشتر بر مطالبی که انتظار دارید 

جزء سؤاالت امتحانی باشد.
در  که  را  سؤاالتی  محدوده  می توانید 
امتحان مطرح خواهد شد، حدس زده 
و بیشتر به آنها پرداخته شود. برای این 
منظور سؤاالت امتحانی سالهای گذشته 
کمک خواهند کرد. همچنین توجه به 
مطالب و موضوعاتی که استاد و یا معلم 
تکیه  آنها  روی  بیشتر  در کالس درس 

می کند.
شرکت در جلسات آخر درس

در  حتما 
آخر  جلسات 
پیش  درس 
امتحان در  از 

کالس شرکت کنید. زیرا اغلب ، مطالب 
طرح  در  بیشتری  احتمال  را  مهمی 
سؤاالت دارند، در جلسات آخر مرور و 

توضیح داده می شوند
پرهیز از اضطرابهای متفرقه

را  فوتبال  امتحان مسابقات  مثال شب 
دنبال نکنید. اگر امتحان قبلی رضایت 
و  نیندیشید  آن  به  است،  نبوده  بخش 
تحلیل امتحان قبلی را به فرصت مناسب 

خودش موکول کنید.
داشتن تصور ذهنی مثبت از خود :بجای 
به جنبه های منفی ، همواره  پرداختن 
خودتان  از  مثبت  ذهنی  تصویرز  یک 
داشته باشید و پس از تالش کافی جهت 
مطالعه مطالب به موفقیت خود امیدوار 

باشید.

محتوای دیالوگ و گفتگو مندی

بورس کاال در یک نگاه

ترس از امتحان و روشهای کاهش آن
آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا از امتحان می ترسید؟

حسین علی اعال 
جانباز و رزمنده هشت 
سال دفاع مقدس

محمد شعبانی سیچانی 
دکتری مدیریت
 کسب و کار

سمیه نجفی آذر 
 روانشناس

نشست صمیمی و مراسم تجلیل از 
خبرنگاران با حضور اعضای هیئت مدیره 

نظام پزشکی شهرستان قرچک 
قرچک – آبرومند : دکتر سیدهادی قریشی رییس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان 
قرچک در جمع خبرنگاران گفت:دفتر نظام پزشکی در دارالشفا مستقر میباشد و شکات 

از پزشکان می توانند برای پیگیری موارد به این مرکز مراجعه نمایند.
دما نامه ای حتی به امضاء وزیرهم رساندیم که به پزشکان متخصص که ازتهران به شهرستان قرچک برای طبابت حضور 
پیدا می کنند مجوز مطب صادرکنند اما اینکارشکل نگرفت ؛  و پزشکان متخصص فقط میتوانند در مراکز درمانی مثل 

بیمارستان و مراکزی که مجوز دارند بیمار وزیت کنند. 
دکترقریشی اضافه کرد: نظام پزشکی ما از هیچ جایی بودجه ندارند وتنهابودجه ما ازحق عضویت ؛ مبلغ صدورپروانه 
طبابت ؛ وهمین مبلغی که بابت شکایت پرداخت میشود نظام صنفی ماتامین میشود. واکنون درساختمان مرکزی 
دارلشفاء دوتا اتاق با پرداخت اجاره بهاء دراختیار نظام پزشکی است . که اکنون انجمن حمایت اززندانیان ؛ وپزشکی 

قانونی هم درطبقه سوم  مستقرمیباشد.ودرپایان ازخبرنگاران تجلیل بعمل آمد.
علی لطفی خبرنگارآبرومند 



تاج الملوک : ) طبیعت سرد و خشک ( 
خواص : ادرار آور ، رفع سرفه و برونشیت ، تصفیه خون ، رفع بیماری 

های پوستی ، 
اگزما و بیماری اسکوربوت ، آرام بخش اعصاب ، عرق آور ، موثر در درمان 

یرقان و سل .
طرز تهیه  : یک قاشق غذاخوری از دانه + یک لیتر آب جوش ، ۱۰ دقیقه 

بماند . 
یک فنجان قبل از هر غذا میل شود .

برگرفته از کتاب دمنوش ها 
نوشته محسن رویگر 

 نعمتی  عضو شورای شهر پاکدشت : 
سطح فکری یک شهر به 

خبرنگاران آن شهر بستگی دارد

 پاکدشت – آبرومند : خانم دکتر نعمتی عضو شورای شهر پاکدشت 
روز  برگزار شد، گفت:  روز خبرنگار  مناسبت  به  که  ای  در جلسه 
خبرنگار  فرصتی جهت تقدیر از زحمات کسانی است که با مسئولیت 
و آزادی و تحمل سختی های فراوان، به نوشتن حقایقی می پردازند 
که رشد و توسعه جامعه را ثمر بخشیده و همواره به مثابه دیده 
بانان امین جامعه هستند. به نظر بنده خبرنگاران مانند ذره بین 
می مانند که در هر شهر یا کشوری تمام مسائل را زیر ذره بین قرار 

داده و رصد می کنند.
ایشان در پاسخ به خبرنگاری که از ارتباط ضعیفشان با شورای شهر 
انتقاد داشت، چنین گفت: بنده هم انتقاد دارم به خبرنگاران عزیز 
که چرا یک شهروند عادی، الیو پرسش و پاسخ با ریاست محترم 
شورا بگذارد و از ایشان عملکرد یکساله را بخواهد. در صورتی که 
دکتر  اقای  که  را  زحماتی  و  بیایند  که  بود  این وظیفه خبرنگاران 
نجفی ریاست محترم شورا و دیگر اعضای محترم شورا در این یک 
ساله کشیدند، در رسانه ها انعکاس دهند تا هم به اطالع مردم 
این  این عزیزان باشد. در صورتی که طی  از  برسد و هم تقدیری 
چند ماه گذشته هیچ درخواستی به شورا ارسال نشد و خبرنگار 
نباید انتظار داشته باشد که اخبار فقط در دایرکت و در پی وی برای 
ایشان ارسال شود و بخواهند این را وایرال کنند و اینگونه در سطح 
شهر پخش شود. این رسالت خبرنگاری نیست. چون شما هستید 
که اندیشه یک شهر و جامعه را هدایت می کنید. قطعا سطح فکری 

یک شهر به خبرنگاران آن شهر بستگی دارد.

دمنوش

خرب

اردستانی فرماندار پاکدشت :

همه مسئوالن
 پاسخگوی خبرنگاران
 و مردم خواهیم بود

پاکدشت –آبرومند : فرماندار پاکدشت در مراسم تجلیل از خبرنگاران، ضمن 
تسلیت ایام سوگواری محرم، اظهار داشت: یاد و خاطره شهدای عزیز خبرنگار 
این شهدا چه در سال های  زیرا  داریم  را گرامی می  ویژه شهید صارمی  به 
انقالب و دفاع مقدس و چه در دهه های اخیر در دفاع از حریم اهل بیت و 
حوزه سالمت، همواره پای کار ایستاده و با ایثار و فداکاری هایی که داشتند، 
توانستند با عطر و رنگ شهادت، این حرفه شریف را مزین و متبرک کنند. 
زیرا خبرنگاری صرفا یک شغل نیست. یک رسالت است و شما وظیفه بسیار 
بزرگی در بحث آگاه سازی، روشنگری و بصیرت افزایی مردم دارید. تالقی 
روز عاشورا و روز خبرنگار در تقویم امسال نیز این موضوع را تداعی می کند 
که امام سجاد)ع( و حضرت زینب)س( به عنوان راویان و پیام آوران عاشورا 
و احیاکنندگان نهضت حسینی و در حقیقت می توان گفت که خبرنگاران آن 
لحظه بودند و اگر این عزیزان نبودند، چیزی از محرم باقی نمی ماند و این 
نشان می دهد که شما چه نقش بزرگی دارید. امروزه هم که حضرت آقا روی 
مسئله جهاد تبیین تاکیدات بسیاری داشته و دارند و این در حقیقت رسالت 
شما عزیزان است. در وضعیت کنونی، نظام جمهوری اسالمی دشمنان زیادی 
دارد. در رأس آن استکبار جهانی با مخالفت هایی که با نظام ما دارند و همواره 
دنبال این هستند که یأس و ناامیدی را به بدنه جامعه تزریق کنند و این مسئله 
را بین مردم جا بیندازند که چرا ما مردم قبول کردیم که حکومتمان، حکومت 
ائمه و ادامه راه آنان و چرا جمهوری اسالمی باشد. شما باید بتوانید در تبیین 
این امر و گسترش آرامش در جامعه تالش کنید و اینکه بتوانید با انتقادات 
سازنده، اطالع رسانی دقیق و به موقع، این امید را در مردم زنده کنید. نقش 
شما بسیار مهم است. شما پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستید. رسالت 
خودتان را دقیقا انجام بدهید و نگران این موضوع هم نباشید که ممکن است 
شخصی ناراحت شود. من به صراحت اعالم می کنم همه مسئولین وظیفه 
دارند در مقابل وظایفی که به آنها سپرده شده، پاسخگو باشند. تعامل خوب و 
سازنده بین شما و مسئولین می تواند این ارتباط با مردم و ایجاد امیدواری در 

آنها نسبت به آینده کشور و نظام را تقویت کند.
اردستانی در بخش دیگر از اظهاراتش، با اشاره به عملکرد شهرستان پاکدشت 
در طول دوره کرونا گفت: پاکدشت در حوزه مهار کرونا و تسریع واکسناسیون 
جزو شهرستان های پیشگام بود و برای بیش از 9۸ درصد مردم تزریق واکسن 

کرونا در دز اول انجام شد. دز دوم  و سوم هم پیشرفت خوبی داشت.
 وی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرایی شهرستان، 
گفت: در حوزه اجرایی شهرستان، قریب به ۵۰ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار 
پروژه  که  کردیم  تالش  ما  می شود.  افتتاح  دولت  هفته  در  تومان  میلیارد 
کمتری برای کلنگ زنی باشد و بیشتر پروژه های نیمه تمامی را که در سطح 
شهرستان بوده، به سرانجام برسانیم. زیرا وقتی یک پروژه ای با بیش از 5۰ 
درصد پیشرفت متوقف می شود، یعنی سرمایه شهرستان جای دیگر بلوکه شده 
است. همچنین دولت سیزدهم، اولویت هایی هم داشته که شهرستان ما 

تقریبا توانسته در این حوزه خوب عمل کند.
اقتصادی  اقتصاد و اشتغال گفت: در حوزه مسائل  ایشان در خصوص بحث 
معضالت و مشکالت بسیار زیادی در سطح جامعه وجود دارد. اما دولت کار 
بزرگی کرد و آن بحث هدفمندی ارز ترجیحی و مردمی سازی این ارز بود. عده 
زیادی هم به آقای رئیسی توصیه کردند که شما هم مثل دولت های دیگر، اواخر 
دولت این اقدام را انجام بدهید ولی ایشان با شهامت این اقدام را انجام داد. به هر 
حال بحث فشار اقتصادی به مردم در ابتدای اجرای این طرح طبیعی است. زیرا 
همانطور که همه در جریان هستید، دولت با شرایط خوبی کارش را شروع نکرد. 
بدهی هایی که از قبل برای دولت مانده بود و بازپرداخت هایی که باید انجام 
می داد. اما دولت در این یک ساله توانست آن را حل کند. در حوزه اشتغال در 
شهرستان اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. از ابتدای سال تا به امروز بیش 
از 4۸۰۰ مورد اشتغال در سامانه رصد ثبت شده است. هدف ما این است که این 
رقم را حداقل به ۶هزار مورد برسانیم. برنامه تکلیفی ما 56۰۰ مورد اشتغال است 
و اگر خدا کمک کند قطعا می توانیم به اهداف باالتر از این هم دست پیدا کنیم. 
زمان حضور آقای فتاح در شهرستان، ما حدودا ۱۱ مصوبه از ایشان گرفتیم و 
با توجه به اینکه شهرستان ما با بنیاد مستضعفان ارتباط زیادی دارد، حضور 
ایشان برای شهرستان بسیار موثر بود. از جمله قرار بر این شد که  ۱۳5 هکتار 
زمین در شهر پاکدشت و یک قطعه زمین هم در شریف آباد به ساخت مسکن 

ملی اختصاص دهند.
فرماندار از اقدامات صورت گرفته در زمان وقوع سیل های اخیر اظهار داشت: در 
موضوع سیل همه مسئوالن شهرستان پای کار بودند. در شهرستان 7حوضچه 
آبریز وجود دارد و شهرستان ما جزو شهرستان های سیل گیر می باشد. اما با 
اقدامات به موقع و درست، شهرستان ما کمترین آسیب را در بین شهرستان 
های استان دید. با اینکه حجم آبی که وارد شد بسیار زیاد بود. به لطف خدا و 
با کار جهادی و شبانه روزی مسئوالن توانستیم بحث سیالب را در شهرستان  
مدیریت کنیم. ضمن اینکه کمک های خوبی هم به شهرستان فیروزکوه داشتیم.

اخبار جدید را از خود مسئولین  دریافت کنید
وی در پایان بار دیگر خواستار ارتباط موثر خبرنگاران با مسئوالن شد و گفت: 
ارتباط  و  و همراهی  این همکاری  که  است  این  عزیزان  از شما  تقاضای من 
از خود  را  اخبار جدید  بتوانید  تا  کنید  ما حفظ  روابط عمومی  با  را  خودتان 
مجموعه دریافت کنید. و اینطور نباشد که یک خبری را از خبرگزاری های فرعی 
دریافت کرده و نشر دهید. چون اگر صحت آن خبر زیر سوال برود، آن وجهه 
حرفه ای شما هم زیر سوال می رود. دولت سیزدهم، دولت پاسخگو است و به 
طبع آن در شهرستان، از بنده که فرماندار هستم تا همه مسئوالن نیز پاسخگوی 
شما و مردم خواهیم بود. در حوزه پاسخگویی و ارتباط با اصحاب رسانه، باید 
این ارتب اط بسیار قوی باشد تا ابتدا شما در جریان اخبار و اقدامات خوب و 
سازنده قرار بگیرید و آن را به بدنه مردم مننتقل کنید تا مردم امیدوارتر شوند. 
چرا که هدف و انگیزه اصلی خبرنگاران خدمت به انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی است.

پلو اسفندی خوشمزه 
و مجلسی به روش شیرازی

مواد الزم پلو اسفندی شیرازی 
 2/۱  گوشت گوسفندی با استخوان  ۳۰۰ گرم   / پیاز  2 عدد  /  عدس   
پیمانه    /   جو  2/۱ پیمانه/ نخود   2/۱ پیمانه /   ماش  2/۱ پیمانه   /  
لوبیا سفید  2/۱ پیمانه  / گندم  2/۱ پیمانه /  روغن کرمانشاهی  به مقدار 
الزم   / پودر میخک   به مقدار الزم   / کره  به مقدار الزم/نمک، فلفل سیاه، 

زرد چوبه و ادویه پلویی جنوب   به مقدار الزم 
 طرز تهیه :

همه حبوبات و غالت را به جز عدس از شب قبل در آب بخیسانید و هر چند 
ساعت آبش را عوض کنید. 

برنج را حداقل 2 ساعت در آب نمک خیس کند. 
حبوبات و غالت را آبکش کرده و به همراه آب سرد در قابلمه ای بزرگ بگذارید 

بپزد ، نیم ساعت آخر عدس را اضافه کنید.
پیازها را نگینی خرد کنید و با کمی روغن تفت دهید تا طالیی شود

۳لیوان آب و گوشت و ادویه را که شامل نمک ، فلفل سیاه و زردچوبه است به 
پیازها اضافه کرده و روی حرارت مالیم بپزید تا گوشت کامال نرم شود.  میتوانید 
را  آبش  کامال  و  دارید  نگه  برنج  به  کرده  اضافه  برای  را  آب گوشت  از  مقداری 

خشک نکنید. 
 گوشت را از قابلمه خارج کنید و سپس میخک و ادویه جنوبی به آب گوشت 
اضافه کنید و برنج را در قابلمه بریزید. آب باید به اندازه یک بند انگشت از برنج 
باالتر باشد ، کره را اضافه کرده و اجازه دهید برنج روی حرارت مالیم نیم پز شود. 
آرامی  به  به برنج اضافه کنید و  را به همراه نمک و زردچوبه  حبوبات و غالت 

مخلوط نمایید و صبر کنید آب برنج کشیده شود. 
 وسط برنج را با کف گیر خالی کنید و گوشت را داخلش بریزید.

روغن داغ کرمانشاهی را روی برنج بدهید و در قابلمه را بگذارید و صبر کنید روی 
حرارت مالیم به مدت نیم ساعت دم بکشد. 

در صورتی که طعم برخی حبوبات را دوست نداشتید میتوانید آن ها را حذف 
کنید. 

از لوبیا چیتی و لوبیا سفید هم میتوانید در ترکیب این برنج استفاده کنید. 
برای مجلسی شدن پلو اسفندی برای تزئین میتوانید از زعفران دم کشیده و 

خالل پسته استفاده کنید.
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خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که 
مالک یک مال غیر منقول )خانه، مغازه، زمین( 
علیه متصرف غیر قانونی مال خود مطرح می 
عمومی  دادگاه  )در صالحیت  دادگاه  از  و  کند 
محل وقوع ملک است( می خواهد که به روند 
و  بخشیده  پایان  متصرف  مجاز  غیر  تصرف 
ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل 
او بدهند. شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور 
داشتن مالکیت است یعنی باید سندی داشته 
باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰ درصد ثابت کند 
مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی 
اثبات مالکیت.تصرف عدوانی: هرکسی که ملک 
ديگری را به نحو )زور و اجبار( و بدون رضايت 
مي گويند  عدوانی  تصرف  بگيرد  دست  مالک 
مال  مالک  رضايت  بدون  که  است  تصرفی 
غيرمنقول، از طرف کسی صورت گرفته باشد. 
در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارتست  از 

از استيال و تصرف مالک آن  خارج شدن مال 
مال بدون رضايت اش..

برای این که این مطلب را ساده تر و واضح تر 
سازیم، مثالی می زنیم: تصور کنید که یک مال 
غیر منقول)غیر قابل حمل و نقل( مانند زمین 
یا آپارتمان دارید. ممکن است مالک این ملک 
باشید یا این که صرفًا مستاجر باشید. اما بعد از 
مدتی شخص دیگری این ملک را از تصرف شما 
خارج می کند که در این شرایط به اصطالح گفته 

می شود که تصرف عدوانی رخ داده است.
تفاوت های تصرف عدوانی و دعوای خلع ید

عدوانی  تصرف  دعوای  در  که  مواردی  از  یکی 
و  عدوانی  تصرف  تفاوت  است،  توجه  مورد 

دعوای خلع ید است. این تفاوت ها عبارتند از:
غیر  اموال  برای  عدوانی  تصرف  ۱.دعوای 
منقول )زمین،آپارتمان و...(قابل طرح است. 
دعوای خلع ید هم برای اموال منقول هم غیر 

طرح  قابل  منقول 
است.

تصرف  2.دعوای 
توان  می  را  عدوانی 
نوبت  از  خارج 

نمی توان  را  ید  خلع  دعوای  کرد.   رسیدگی 
خارج از نوبت رسیدگی نمود.

قطعی  حکم  باید  حتما  ید  خلع  دعوای  ۳.در 
صادر شود تا حکم الزم االجرا شود. در دعوای 
تصرف عدوانی قبل از قطعی حکم هم می شود 

آن را به موعد اجرا گذاشت
4.تفاوت مهم دیگر بین دعاوی تصرف عدوانی 
تصرف  دعاوی  که  است  نکته  این  ید  خلع  و 
دادرسی  هزینه  و  هستند  مالی  غیر  دعاوی 
مانند دیگر دعاوی غیرمالی خواهد  نیز  آن ها 
اساس  بر  ید،  اما هزینه در دعوای خلع  بود. 

قیمت ملک مشخص خواهد شد.

هنگامي كه بي نظير بوتو در سن 54 سالگي 
ترور شد، چهارمين عضو خانواده  خود بود 
كه در مبارزه عليه سياست های پشت پرده 
به قتل می  و دسيسه چيني ها در پاكستان 
رسيد. پدرش در کودتایی که توسط يکي از 
منصوبین خود به ریاست ارتش يعني ژنرال 
ضياء الحق سرنگون و در سال ۱979 به دار 
آويخته شد. حامیان ذوالفقار علي بوتو میراث 
حقوق  از  فقير  مردم  برخوردار  كردن  را  او 
اولیه در برابر سياست هاي فئودالي حکومت 
نظاميان می دانند.  بینظیر ساعاتی پیش از 
براي  كه  يافت  اجازه  آويخته شدنش  دار  به 
با پدر خود مالقات كند. وي در  بار  آخرين 
زندگي نامه خود که سالها پیش منتشر کرد 
سلول  در  »من  نوشت:  دیدار  این  درباره 
ادامه  را  راهش  كه  خوردم  سوگند  او  مرگ 
در  كوچکش»شهنواز«  داد«.برادر  خواهم 
سال ۱9۸5 بطور مرموزي مسموم و كشته 
شد. مرتضي برادر دیگر او كه گمان مي رفت 
رهبري حزب مردم پاكستان را برعهده بگيرد 
پس از سرنگونی پدرش به افغانستان گريخت. 
او از آنجا و كشورهاي ديگري در خاورميانه 
با تأسيس گروه نظامي ذوالفقار، به مبارزه با 

دولت نظامي پاكستان پرداخت.
انتخابات  در  كه  بود  تبعيد  در  بوتو  مرتضي 
به نمايندگي مجلس ايالتي برگزيده شد. وي 
سال  در  اما  بازگشت  پاكستان  به  بالفاصله 

۱996 در شرايطي مشکوك كشته شد. خانم 
بوتو دوبار بعنوان رئيس حزب مردم پاكستان 
بار   2 هر  و  شد  انتخاب  وزيري  نخست  به 
به اتهام فساد  از منصب خويش خلع شد. 
به  به سربرد)  تبعيد  در  را  زياي  سالهاي  او 
انضمام 5 سال كه در خا نه اش زنداني بود(. 
او بدون تردید خطرات بازگشت از تبعيد را 
مي دانست. چنانچه مي نويسد: »من دست 
به هر كاري زدم براي اينكه دردي را كه در 
اثر مرگ پدرم هنوز هم احساس مي كنم، به 
فرزندانم منتقل نكنم، اما اين دقيقًا تنها كاري 
بود كه نتوانستم انجام دهم، من نتوانستم 
از حزب و خط مشي اي كه زندگي ام را بر سر 
آن نهاده بودم، عقب نشيني كنم«. .بی نظیر 
بوتو نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب 
دسامبر   27 در  پاکستان  مردم  اپوزیسیون 
2۰۰7 و در شهر راولپندی به وسیله یک مرد 
انتحاری، ترور و  تیرانداز و در یک عملیات 
پاکستان  کشور  وی  ترور  پی  شد.در  کشته 
دستخوش ناآرامی های زیادی شد و دست کم 
۳۸ نفر در این درگیری ها کشته شدنددر پی 
ترور فشارهای فراوانی به دولت پاکستان برای 
به تأخیر انداختن انتخابات آمد. نواز شریف از 
رهبران مخالف دولت در پی ترور وی اعالم 
کرد اگر انتخابات به تأخیر نیفتد حزب وی 

انتخابات را تحریم خواهد کرد.
و  طالبان  پاكستان  دولت  وی  ترور  پی  در 

مسئول  را  القاعده 
عملیات  این 
اعالم  و  دانست 
نام  به  فردی  شد 
بالل‹  الله  ›كرامت 

از اعضای القاعده این ترور را انجام داده اما 
القاعده اعالم كرد در ترور بوتو نقشی نداشته 
است.همزمان با برگزاری دهمین سالروز ترور 
بوتو  بالول  پاكستان،  پیشین  وزیر  نخست 
زرداری‹ رهبر جوان حزب مردم پاكستان و 
فرزند خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید 
این كشور پرویز مشرف حاكم نظامی پیشین 
پاكستان را به دست داشتن در ماجرای ترور 

مادرش متهم كرد. 
بوتو  نظیر  بی  فرزند  زرداری  بوتو  بالول 
نخست وزیر فقید و آصف علی زرداری رئیس 
پنجشنبه  روز  پاكستان  پیشین  جمهوری 
در گفت وگو با یك رسانه غربی گفت: پرویز 
از گذشت  پس   . است  مادرم  قاتل  مشرف 
ای  هاله  در  و  مهر  به  راز  هنوز  پانزده سال 
گروهی  هیچ  تاكنون  و  داشت  قرار  ابهام  از 
عهده  به  را  بوتو  نظیر  بی  ترور  مسئولیت 
در  طالبان   2۰۱7 سال  در  اما  بود  نگرفته 
یك كتاب اردو زبان به نام ›انقالب محسود 
وزیرستان جنوبی‹ مسئولیت این اتفاق را به 

عهده گرفت.

در طول بیش از چهار  دهه گذشته از حیات 
آلمان  با  رابطه  ایران  اسالمی  جمهوری 
همواره از اولویت های سیاست خارجی ایران 
از علت تداوم روابط  بوده است. رمزگشایی 
دو  دار  ریشه  و  عمیق  اقتصادی  و  تاریخی 
اندیشمندان  های  دغدغه  از  همواره  کشور 
علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است. 
نداشتن سابقه استعماری در ایران،هم ریشه 
بودن دو ملت و مسائلی از این دست،باعث 
افکار  نزد  مثبت  ای  وجهه  ها  آلمان  شد 
روابط  باشند.  داشته  ایرانیان  عمومی 
دیپلماتیک آلمان و ایران از سال ۱۸5۰ دوره 
سال  در  شد.  شاه،آغاز  ناصرالدین  سلطنت 
۱۸57 اتحادیه گمرکات آلمان با ایران قرارداد 
دوستی و تجارت امضا کرد و سپس دولت 
و  تهران،تبریز،مشهد  شهرهای  در  آلمان 

بوشهر کنسولگری تاسیس کرد. 
در  ایران  با  آلمان  خارجی  روابط  گسترش 
نیمه اول قرن بیستم میالدی را می توان در 
سه مرحله بیان کرد.مرحله اول که از پیش 
از جنگ جهانی اول آغاز شده بود و در نتیجه 
جنگ و معاهده ورسای از هم پاشید موفقیتی 
نداشت.مرحله دوم که واجد اهمیت بود از 
حدود سال ۱۳۰۳ شروع شد و مشخصه آن 
انتصاب لیندنبالت به سمت مدیر بانک ملی 

ایران،انتصاب همکارش اشنیویند به سمت 
با  قرارداد  ایران،بستن  دولت  مالی  مشاور 
برای  آلمانی  های  و کنسرسیوم  ها  شرکت 
ایران،برقراری  سرتاسری  آهن  راه  احداث 
و  ایران  و  آلمان  بین  تجاری  روابط  مجدد 
ایران  در  پرواز  جانبه  امتیازات همه  اعطای 
به شرکت یونکرس بود.سومین مرحله رابطه 
ایران و آلمان از دستاوردهای قرارداد تجاری 
سال ۱۳۱4 بود. در این مرحله آلمان شریک 
تجاوز  تا  شد که  بدل  ایران  عمده  تجاری 
روسیه و بریتانیا به ایران در سال ۱۳2۰ به 
طول انجامید. آلمان در پنجاه سال گذشته 
همواره جزء بزرگترین شرکای تجاری ایران 
بوده است. بسیاری از صنایع ایران از جمله 
داروسازی، غذایی، نفت و گاز، نیروگاهی و 
آب بر پایه صنایع آلمان ساخته شده است. 
شامل  آلمان  به  ایران  صادراتی  کاالهای 
همچون  غذایی  مواد  و  کشاورزی  تولیدات 
زعفران، خاویار، انواع خشکبار و میوههای 
تازه، داروهای گیاهی، مواد معدنی، سوخت 
منسوجات  زغال سنگ،  نظیر  معدنی  های 
پالستیکی،  مصنوعی  مواد  قالی(،  و  )فرش 
شیمیایی  محصوالت  و  آالت  آهن  و  فوالد 
آلمان  صادراتی  اقالم  مهمترین  میباشد. 
محصوالت  آالت،  ماشین  نیز  را  ایران  به 

الکترونیکی، دارو و 
پزشکی،  تجهیزات 
خودرو،  انواع 
مصنوعی  مواد 
 ، ستیکی پال

کاالهای فوالدی و آهنی تشکیل می دهند.
فرد  منحصربه  جغرافیایی  موقعیت  با  ایران 
خود در قلب تقاطع ارتباطی خاورمیانه، آسیا 
ترتیبات  از  بهره مندی  واسطه  به  و  اروپا  و 
نظامند در حوزه تجارت منطقه ای و فرا منطقه 
ای، گمرک، مالیات و سرمایه گذاری به کشوری 
رسد  می  نظر  به  است.  گشته  مبدل  قدرتمند 
کشورآلمان  آنها  راس  در  و  اروپایی  کشورهای 
اند  پذیرفته  ای  را در سطح منطقه  ایران  نقش 
دیگر  منطقه  در  کشورمان  سیاسی  سرمایه  و 
قابل کتمان نیست و ایران نیز بر اساس احترام 
متقابل و با تاکید بر اقتدار خود در صحنه بین 
استقبال  این کشورها  با  رابطه  بهبود  از  المللی 
می کند. با توجه به نقش موثر جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه و جایگاه آلمان در اروپا،دو کشور 
می توانند همکاری های سازنده ای در سطوح 
ایفا کنند. به ویژه منطقه خاورمیانه  مختلف و 

نقطه ثقل سیاست های آلمان در قبال خاورمیانه 
برداری  ثبات،امنیت،بهره  ایران  جمله  از 

اقتصادی و حفظ وضع موجود بوده است.

آشنایی با دو اصطالح حقوقی)تصرف عدوانی و خلع ید(

بوتو ستاره ای بی نظیر در آسمان سیاست پاکستان)3(

روابط ایران و آلمان

 نجمه میرزایی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
دکتری تخصصی حقوق

دکتر شهره عرب شیرازی
فعال اجتماعی 
و مدرس دانشگاه

دکتر محمد بیدگلی
مدرس دانشگاه 
و کارشناس مسائل ایران


