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بر آتش دشمن بریزند

حسن رنگرز سرمربی
 تیم ملی  کشتی فرنگی: 

با همه بدشانسی ها با اقتدار 
قهرمان جهان شدیم

ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران
 در سازمان ملل:

پهپادی از ایران برای استفاده در 

جنگ اوکراین ارسال نشده است

الزامات مدیریت
 در ایران

حضرت  شیعیان  اول  امام 
علی ) ع ( در سخن گهرباری  
اند که  فرموده  بیان  چنین 
التدمیر  التدبیر، سبب  سوء 
رهبری  و  مدیریت  یعنی 
 ) مدیریت  سوء   ( نادرست 
موجب سقوط و نابودی است . در سازمان ها 
نیز می توان گفت موفقیت سازمان در رسیدن به 
اهداف و ماموریت های سازمان منوط به مدیرانی 
کاردان و الیق است .مسلما معیارهای سنجش 
در هر جامعه باید متناسب با ارزش ها و فرهنگ 
ها و جهان بینی آن جامعه تعریف شود .مدیریت 
یک هنر است و مدیر موفق کسی است که به 
نیروهای فعال، کاربلد، متعهد و خالق به چشم 
یک سرمایه نگاه کند، متاسفانه این نوع نگاه در 
ایران غالب نیست و به دلیل همین  ضعف غالبا 
ساالری  شایسته  جایگزین  خویشاوندی  روابط 
مدیریت  ساختار  باید  ایران  در   . است  گردیده 
کشور ما به سمت خصوصی برود ،کشور ژاپن بعد 
از بمب اتم در هیروشیما در عمل گفت مرگ بر 
امریکا، ولی ما فقط شعار دادیم . تا وقتی سازمان 
یا مدیری منافع شخصی او درگیر نباشد واز منافع 
دولتی هزینه کند همین آش و همین کاسه است 
، چنین به نظر می رسد که اکثر کشورهایی که از 
نظر منابع طبیعی، غنی هستند عقب مانده ترین 
کشورهای دنیا هستند و کشورهایی که کمبود 
منابع داشته اند تالش بیشتر  و مضاعفی برای 

پیشرفت داشته اند .
پسری که همیشه از جیب پدر هزینه کند هیچ 

وقت کاسب نمی شود .             ادامه صفحه2
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صفحه 2

قاسمی فرزاد استاندار همدان تاکید کرد : 

پرداخت تسهیالت مالک ارزیابی عملکرد مدیران بانکی
همدان – آبرومند: استاندار همدان در نشست شورای هماهنگی بانک ها با قدردانی از عملکرد بانک های استان 
خواستار تشکیل تیمی با حضور ظاهر پورمجاهد معاون استاندار، رییس شورای هماهنگی بانک های استان به 
نمایندگی از بانک ها، مدیرکل اقتصاد دارایی و مدیر کل بازرسی استانداری شد تا این تیم جدول زمان بندی برای 

اجرای تعهدات بانکی تهیه کنند.
 علیرضا قاسمی فرزاد توضیح داد: این تیم ابتدا باید تکالیف سه ماهه بر اساس میزان توانمندی بانک های استان 
همدان در حوزه تبصره ماده ۱۶، بند الف ماده ۱۸ و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه را مد نظر قرار دهند و در 

پایان مدت تعیین شده میزان عملکرد بانک به نسبت تعهد را در قالب یک جدول ارزیابی کنند.
وی با بیان اینکه جدول در قالب سه، ۶ و  ۹ ماهه و یکساله طراحی می شود ادامه داد: یک نسخه از عملکرد بانک 
هر سه ماه یکبار در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، مدیرعامل بانک و وزارت کشور قرار می گیرد تا 

از عملکرد بانک های استان اطالع داشته باشند:
 طبق تفاهمنامه ۲ جانبه بین استاندار و مدیران بانکی استان همدان مقرر شد کارنامه عملکرد و ارزیابی فعالیت بانک ها بر مبنای تعهدات و تکالیف 

آنها در پرداخت تسهیالت به ویژه بند الف تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ و وام های قرض الحسنه تهیه شود.
 با توجه به اهمیت شرایط حوزه اقتصادی، ایجاد اشتغال و نگاه دولت سیزدهم به مبحث سرمایه گذاری و از همه مهمتر ایجاد اعتماد و امید، تالش 
همه مسئوالن به ویژه فعاالن در سیستم بانکی برای رفع مشکالت، پاسخ درست و منطقی به مراجعان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفت.

هر چند کلیدی ترین موضوع در سیستم بانکی، منابع و مصارف بانک بوده با این وجود یکی از انتظارات اصلی در دولت سیزدهم این است که 
مدیران بانکی انعکاس واقعیت های استان به مدیران ملی، در انجام سیاست های تکلیفی از گفتن نه و نمی شود پرهیز کرده و تالش در انجام 

تعهدات داشته باشند.

نوش آبادی خبر داد:

بهره برداری از بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا تا اواخر سال ۱۴۰2
برای  پزشکی  انجام شده تجهیزات  پیگیری های  با  و قرچک در مجلس گفت:  پیشوا  ورامین،  نماینده مردم 

بیمارستان قرچک اخذ و تحویل این مرکز درمانی داده شد.
به اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: موضوع احداث بیمارستان ۹6 تختخوابی پیشوا 
نهایی شد و عملیات اجرایی آن پس از پیگیری شروع شده است و تا پایان سال فیزیک ساختمان به اتمام می 

رسد و براساس قول وزیر بهداشت تا اواخر سال ۱40۲ به بهره برداری می رسد.
وی افزود:کار ساخت  بیمارستان جایگزین شهید مفتح ورامین آغاز شده است که اعتبار آن نیز تخصیص یافته 
و اقدامات الزم برای تکمیل آن آغاز شده است و در سفر ریاست جمهوری اعتبار مطلوبی برای این پروژه در نظر 

گرفته شد.
برای  اظهار کرد: همچنین تجهیزات پزشکی مناسبی هم  پیشوا در مجلس  و  نماینده مردم ورامین، قرچک 
بیمارستان قرچک اخذ و تحویل داده شد و موضوع توسعه بیمارستان هم در دست اقدام است تا این اتفاق بیفتد 

و شاهد افزایش تخت های این بیمارستان باشیم.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: بحث کمربندی قلعه نو که محور مواصالتی به تهران است در دست پیگیری بود و اعتبار آن مصوب شد 

که حدود ۱00 میلیارد تومان است و در آینده ای نزدیک کلنگ آن به زمین زده می شود.
نوش آبادی گفت: برای حل مشکل کشاورزی حوزه انتخابیه هم اقداماتی انجام شد تا تصفیه انتقال آب زراعی از پساب تهران انجام گیرد و در 
کشاورزی از آن استفاده شود و براساس قول داده شده تا اواخر امسال این طرح به بهره برداری می رسد تا کشاورزان از آب مناسب برای اراضی 

خود بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد :

واگذاری زمین به همراه وام در ۹۰۰ شهر
 برای ساخت خانه های ویالیی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

تقدیر و تشکر می شود از طرف خانواده های محمد حسینی ، میرزاکریمی ، بخصوص حاج طاهر میرزاکریمی وسایر بستگان سببی 

و نسبی مرحومه ملوک محمد حسینی ، از کلیه اقوام ، دوستان ، آشنایان همسایگان خیابان سمیه ، هیئت امنا ونمازگزاران مسجد  

امام حسین ، وهیئت امنا و نمازگزاران مسجد الزهرا ،کسبه خیابان شهید بهشتی ،میدان رازی ، بلوار امیرکبیر و ادارات و نهادها و 

شورای اسالمی شهر و روستا و کلیه عزیزان که از شهرستان ورامین و همچنین ا ز فرماندار محترم و شهردار محترم پیشوا ، شورای 

اسالمی روستای حبیب آباد پیشوا و دیگر دوستان و اقوامی که از این شهرستان مقدس امام زاده جعفر )ع( زحمت کشیدند و 

همچنین از دوستان که از ادارات و نهادهای شهرستان قرچک ، امام جمعه محترم ، درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی )عج( و 

بخشدار محترم قرچک ، خبرنگاران ، اهل هنر و قلم و همچنین از شهرستان پاکدشت دوستان و آشنایان واقوام و بخش شریف آباد 

و شهر شریف آباد ، بخشدارمحترم ، و کلیه دوستان که به نحوی زحمت کشیدند و همچنین دوستان و اقوام که از شهرستان های 

گرمسار ،دماوند ، ری ، پردیس ، فیروزکوه ،گرمابسرد ، آبسرد ، با حضور خود در مراسم خاک سپاری ، شام غریبان ، مراسم سوم 

و هفتم و چهلم شرکت کردند یا بوسیله پالکارت ، تاج گل ، پیامک ، تلفن یا در شبکه های مجازی ابراز همدردی کردند ، صمیمانه 

تقدیر و تشکر می نماییم و باشد که در شادی هایتان جبران کنیم.

   از طرف خانواده های محمدحسینی و میرزاکریمی
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مگر این تحریم ها ودر تنگنا قراردادن ها، کشور ما را بیدار کند. چندی 
پیش یکی از دوستان به شوخی گفت : تجار محترم خواهشمند است 
در البالی کاالهای چینی خود مدیر نیز وارد کنید، جواب دادم ما 
مدیران زیادی داریم خیلی زیاد ، منتهی یا استفاده نمی شوند، ویا در 

جای خود نیستند !!!
صورت   به  دولتی  های  سازمان  مخصوصا  ما  کشور  در  مدیریت   
ساختاری ،که همراه با آموزش های الزم فنی و مدیریتی باشد نیست 
ودر بسیاری از موارد،حتی به صورت جناحی و باند بازی می باشد 
،یعنی زمانی که از یک جناحی یک نفر به مدیریت ارشد سازمانی می 
رسد  در مدت کوتاهی تمام افراد جناح خود را بدون توجه به سابقه 
، توانایی فنی و مدیریتی و.... به عنوان مدیران سازمان خود معرفی 

می کند و هیچ توجهی به منافع ملی کشور ندارد .
پس مدیران ما بدون آموزش های الزم به مدیریت می رسند ،بنابراین 
درس نخوانده هارا که نمی توانند امتحان پس بدهند، انتخاب می 
کنند . اگر هم گاها مدیری توانایی هایی از خود بروز دهد،ذاتی و 
اتفاقی از بین صدها مدیر نابلد هست. ولی چون مدیران ، پاسخگو 
به مردم ویا مرجع سومی نیستند ،هر سمتی را بدون توجه به توانایی 
خود قبول کرده وباز به همین دلیل هر فرد ناالیقی را زیر دست خود 
قرار می دهند ، چون می دانند هیچ تاوانی بابت شکست نمی دهند، 
البته در تاریخ ایران زمین نمونه های فراوانی از حاکمیت یک قبیله 
بر قبیله دیگر مطرح بوده و هنگامی که  یک قبیله به قدرت می 
رسید تمامی قبیله های دیگر را حذف می کرده است  . وقتی مدیری 
پاسخگو باشد به خاطر حفظ موقعیت شغلی خودش هم که شده 
مجبور به استفاده از افراد توانمند است ، حتی اگر با او همسو نباشد. 
اینکه جایگاه  از  توانایی و شایستگی همواره  مدیران به دلیل عدم 
خود را از دست بدهند ،ترس داشته بنابراین از افراد مطیع وضعیف 
استفاده می کنند . در بسیاری از مواقع افرادی که توانایی کمی بیش 
از مدیر خود داشته باشند ویا حتی تنها توان لفاظی بیشتری دارند 
این افراد به محض ورود به محافل و جلسات مدیریتی صرفا در جهت 
اثبات خود و نفی مدیر باال دست تالش می کنند . پس مدیر ارشد 
باال دست برای حفظ جایگاه خود از همان ابتدا ریسک نکرده واز افراد 

ضعیف تر ولی مطیع تر استفاده می کند .
نتایج  از  بازخواستی  هیچ  بدون  مدیران  پاداش  و  که حقوق  وقتی 
مسئولیت شان داده شود ، هیچ مدیری خود را ملزم به استفاده 
از افراد کار آمد و خالق نمی کند . افراد ضعیف والبته حرف شنو 
هیچ مقاومتی در برابر مدیریت غلط از خود نشان نمی دهند و تمامی 
کارهای مدیر ارشد را تایید می کنند ، چون می دانند اشتباه برای 
آنان هزینه ندارد . تفاوت دریافتی های یک مدیر با یک کارمند ساده 
به حدی است که یک مدیر هیچ گاه ریسک استفاده از افراد فعال و 
قوی را به دلیل از دست دادن موقعیت مالی برجسته از دست نمی 
دهد . تصمیمات اتخاذ شده در جلسات و شورا فقط همان رای مدیر 
بوده و هر کسی ساز مخالف بزند از صحنه روزگار حذفش می کنند  
و همان اطرافیان مدیر نیز برای حفظ میز و پست خود سعی می 
کنند همراه مدیر باشند. اکثر مدیران فاقد مهارت های مدیریت می 
باشند و اغلب آنها به واسطه چاپلوسی ، تملق ودروغ به جایگاه باال 
رسیده اند  و آنها با عبور از افراد الیق  با استفاده از حربه های  غیر 
اخالقی توانسته اند مدیر باشند  و غالبا مدیران برای حفظ جایگاه 
خود افرادی را در کنار خود انتخاب می کنند که در آینده برای آنها 
خطری نداشته باشد و در فرآیند کارهم ادعایی برای تصاحب جایگاه 
مدیر نمی کنند، مگر آنکه مدیری که آنها را منصوب کرده ، آنها را 
سفارش بر اختیار گرفتن پستی ، آن هم برای تامین منافع همان مدیر 
بکند . سیستم نظارت و کنترل ما برای مدیران خیلی ضعیف است 
ودر طرز انتخاب آنها هم اصول مدیریت را رعایت نمی کنیم . نتیجتا 
آنکه خطراتی که عرصه های مدیریت کشور را تهدید می کند فراوان 
است و برخی از این آفت ها ضررهای جبران ناپذیری بر پیکره مدیریت 
کشور وارد می سازد .یکی از الزامات مدیریت مسئولیت پذیری است 
که این خصیصه از درون فرد سرچشمه می گیرد و مدیر مسئول باید 
صدرصد تمام ظرفیت و توان خود را برای پیشبرد کارها و امور محوله 

بکار گیرد ، آیا امروز این گونه است ؟

علی بابایی فرماندار کرمان  :

رونق تولیدات کشاورزی 
ودامی الزمه ی رسیدن 
روستاها به توسعه پایدار

کرمان – آبرومند : علی بابایی فرماندار کرمان در جلسه بررسی مشکالت تعدادی 
از روستاهای بخش گلباف پس از شنیدن سخنان نمایندگان روستاها گفت:برای 
رسیدن روستاها به توسعه پایدار الزم است تولید محصوالت دامی و کشاورزی 

رونق پیدا کند.
 وی تاکید کرد:در بسیاری از این روستاها آب و زمین و امکانات الزم جهت 
کاشت محصوالت کشاورزی وجود دارد فقط همت مردم عزیز را می طلبد تا 
با بهره برداری از این امکانات و همراهی مسئولین عالوه بر تامین نیازهای 
خود،مازاد آن را به بازار عرضه نموده وحتی زمینه مهاجرت معکوس را نیز فراهم 

نمایند.
فرماندار کرمان در موضوع احداث مسکن برای جوانان نیز گفت : با توجه به 
سیالبی بودن بخش از اراضی و دیگر مشکالت جانمایی محل مناسب توسط 
مشاوران و کارشناسان بنیاد مسکن در حال انجام است که در اسرع وقت تعیین 

تکلیف خواهد شد.
علی بابایی اظهار داشت با پیگیری فرمانداری و نمایندگان محترم مسئله گاز چند 
روستای باقیمانده نیز برطرف خواهد گردید و عملیات گازرسانی ظرف چند روز 
اینده آغاز می گردد که البته تا آن زمان توزیع نفت سفید نیز با همکاری شرکت 

نفت صورت می گیرد.
وی ابراز داشت:ما بعنوان خادم مردم حاضریم در هر نقطه از شهرستان که الزم 
باشد و در هر زمانی حضور داشته و از نزدیک مشکالت مردم را بررسی و مرتفع 

نماییم. 

وزیر راه و شهرسازی خبر داد :

واگذاری زمین به همراه وام در ۹۰۰ شهر 
برای ساخت خانه های ویالیی

تهران – آبرومند : رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی پس از نشست مشترک با اعضای 
بنده همواره در کمیسیون عمران  کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، گفت: 
مجلس حاضر شده و به سواالت نمایندگان پاسخ می دهم. سواالت نمایندگان عمدتا در 

خصوص موضوعات مسکن از جمله وضعیت طرح نهضت ملی مسکن است
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در خصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: با اجرای این طرح کار بزرگی 
را شروع کردیم، همان گونه که مدتها پیش مطرح کردیم، روند تامین زمین تقریبًا به نقطه بسیار خوبی رسیده و پس از 
حضور رئیس جمهور در وزارت راه و شهرسازی بیان کردیم که در حدود ۹00 شهر کشور که برای تأمین زمین مشکلی 
نیست و مردم در خانه های یک طبقه زندگی می کنند زمین های ۲00 الی ۲50 متری به همراه تسهیالت در اختیار مردم 
قرار می دهیم و آنها متعهد می شوند طی یک سال و نیم خانه هایی به صورت ویالیی بسازند، این قرار داد میان وزارت 

راه و سازنده که مردم هستند، ایجاد می شود.
قاسمی تأکید کرد: حجم گسترده ای متقاضی برای این نوع واگذاری ها وجود داشته و هم اکنون در شهرهای که مشکل 

زمین نداریم این طرح را با جدیت آغاز کرده ایم.
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سیدحامد عاملی استاندار اردبیل :  

قدرت جمهوری اسالمی ایران مانع 
خیال پردازی دشمنان شده است

اردبیل – آبرومند :  سیدحامد عاملی در مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر نظارت و 
بازرسی انتخابات استان، اظهار کرد :   

جمهوری اسالمی ایران در بخش های مختلف همچون نظامی و امنیتی به قدرتی دست یافته است که هیچ یک از 
دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای دیگر نمی توانند خیاالت خام گذشته خود را تصور و بیان کنند

استاندار اردبیل با اشاره به قدرت جمهوری اسالمی ایران در بخش های مختلف، گفت: با این قدرت، هیچ یک از 
دشمنان دیگر نمی توانند خیاالت خام گذشته خود را درباره ایران تصور و بیان کنند.

وی با اشاره به جایگاه مهم شورای نگهبان افزود: در ایام نزدیک به انتخابات شاهد هجمه های سنگین خارجی و 
داخلی به شورای نگهبان می شویم که علت این هجمه ها، حفاظت و پاسداری شورای نگهبان از انقالب اسالمی 

است.
شورای نگهبان همچون گذشته از انقالب اسالمی محافظت کند

استاندار اردبیل ادامه داد: شورای نگهبان باید همچون گذشته و بدون توجه به هجمه ها و فشارها، به وظیفه ذاتی 
خود را در حفاظت از انقالب اسالمی عمل کند.

سفیر  ایروانی  امیرسعید   : آبرومند   – تهران 
نزد  ایران  اسالمی  دائم جمهوری  نماینده  و 
جمع  در  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان 
خبرنگاران ادعاهای بی اساس در مورد انتقال 
پهپاد از سوی ایران برای استفاده در جنگ 
ادعاها هیچ  این  تاکید کر د:  را رد و  اوکراین 

ارتباطی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد.
امنیت  شورای  علنی  غیر  نشست  پی  در 
سازمان ملل متحد که به درخواست اوکراین و 
برای بررسی موضوع نقش پهپادهای ایرانی در 
جنگ در این کشور برگزار شده بود، امیرسعید 
با  کشورمان  دائم  نماینده  و  سفیر  ایروانی 
سازمان  مقر  در  خبرنگاران  جمع  در  حضور 
ایران  اسالمی  جمهوری  ملل،دیدگاه های 
پیرامون بحران در اوکراین و تالش برخی از 
کشورها برای مرتبط ساختن بحران اوکراین 
و قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص توافق هسته ای 

را تشریح کرد.
اسالمی  جمهوری  موضع  ایروانی  امیرسعید 

و  روشن  را  اوکراین  شرایط  مورد  در  ایران 
پیوسته خواند که از ابتدای شروع بحران در 
اوکراین بطور مستمر مورد تاکید قرار گرفته 

است.
ما  افزود:  کشورمان  دائم  نماینده  و  سفیر 
همه  که  داشته ایم  تاکید  امر  براین  همواره 
به  کامل  طور  به  باید  ملل  سازمان  اعضای 
اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و 
حقوق بین الملل از جمله حاکمیت، استقالل، 

اتحاد و تمامیت ارضی احترام بگذارند. 
بعنوان  ایران  کرد:  اضافه  ایروانی  امیرسعید 
جنگ  و  تجاوز  سال   ۸ تجربه  که  کشوری 
تحمیلی  را پشت سر گذاشته، به طور مداوم 
از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت 
کرده و از طرف ها خواسته تا خویشتنداری به 
خرج داده، از افزایش تنش اجتناب کرده و در 
یک پروسه واقعی برای حل و فصل اختالفات 
وارد شوند و به ریشه های ایجاد این شرایط 

پرداخته شود.

وی افزود: ما از تالش های جاری به منظور 
یافتن راه حل برای این مناقشه حمایت کرده 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  رابطه  این  در  و 
در دوطرف  با همتایان خود  ایران   اسالمی 
تماس  مختلف  مناسبت های  در  درگیری 

گرفته است.
دائم کشورمان خاطرنشان  نماینده  و  سفیر 
کرد: ایران همواره گفته است که ادعاهای بی 
اساس در مورد انتقال پهپاد برای استفاده در 

درگیری اوکراین را رد می کند.
وی از اینکه برخی کشورها در بحران اوکراین 
دنبال  را  سیاسی   اهداف  و  انگیزه ها  فقط 
:این  افزود  و  کرد  نامیدی  ابراز  می کنند، 
اطالعاتی  ضد  کارزار  یک  ایجاد  با  کشورها 
می کنند،  تالش  ایران  علیه  روانی  جنگ  و 
سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  از 
ملل یک تفسیر گمراه کننده ارائه کرده وبین 
ادعاهای بی اساس و قطعنامه ۲۲۳۱ ارتباط 

برقرار کنند.

امیرسعید ایروانی افزود: ایران تاکید دارد که 
اوکراین  در  جاری  درگیری  موضوعات حول 
محتوا  و  در شکل  قطعنامه ۲۲۳۱  با  کامال 
غیرمرتبط است و هر فعالیتی در این رابطه 
خارج از قطعنامه و دستور کار دبیرخانه است. 
بعالوه قاطعانه اعتقاد داریم که هیچ یک از 
به  پهپاد  از جمله  ایران  سالح های صادراتی 

 B سایر کشورها مشمول پاراگراف ۴ ضمیمه
قطعنامه ۲۲۳۱ نیست.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران تعامل سازنده 
خود را برای حل و فصل درگیری ها در اوکراین 

ادامه می دهد.

تهران – آبرومند : سرمربی تیم ملی  کشتی 
فرنگی با تاکید بر اینکه اعتقادی به برگزاری 
اردوهای فرسایشی و بلند مدت ندارد، گفت: 
هدف ما تشکیل دو تیم ملی نزدیک به هم 

است. 
حسن رنگرز ، درباره قهرمانی تیم ملی کشتی 
فرنگی زیر ۲۳سال ایران در رقابتهای جهانی 
اسپانیا، اظهار کرد: این قهرمانی را به همه 
مربیان سازنده کشتی فرنگی ایران که بی ادعا 
و خالصانه برای استمرار افتخارآفرینی کشتی 
کشور تالش می کنند، تقدیم می کنم. رقابت 
بسیار فشرده ای بین ایران، گرجستان و ترکیه 
برای کسب عنوان قهرمانی وجود داشت که 
خدا را شکر علی رغم  همه بدشانسی های ما 
و ۱۳0  اوزان ۶0، ۸۲  در  به طور مشخص 
کیلوگرم، تالش مجموعه همکاران ما به بار 
نشست و در نهایت تیم ملی با اختالف نزدیک 
قهرمانی  عنوان  به  مقتدرانه  امتیاز   ۴0 به 

جهان رسید.
و  امید  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
و  قهرمانی  این  افزود:  ایران،  بزرگساالن 
کسب ۳ مدال طال نشان می دهد که ما دارای 
ایران  فرنگی  کشتی  در  غنی  پشتوانه های 
در  تدریج  به  باید  پشتوانه ها  این  و  هستیم 
فرآیند انتخابی، وارد بدنه تیم ملی بزرگساالن 

شوند. در این مسیر باید حوصله و صبوری 
در  شایسته  جوانان  این  به  و  کنیم  پیشه 
رقابتهایی مثل جام جهانی میدان دهیم تا 
اوزان خود مصاف کنند  با قهرمانان بزرگ 
و صاحب تجربه شوند، در این صورت است 
که کشتی کشور می تواند در فاصله بازه زمانی 
۲0۲۵ تا ۲0۲۸ از این ظرفیت فنی نهایت بهره 
را ببرد و نسلی افتخارآفرین را به کشتی جهان 

معرفی کند.
وی تصریح کرد: اراده مجموعه کادر فنی، 
تقویت و ایجاد ۲ تیم با کیفیت فنی نزدیک 
به هم است، به طور ویژه در سال ۲0۲۳ که ۲ 
رقابت جهانی و بازی های آسیایی را با فاصله 
بسیار نزدیک به هم در پیش داریم و تشکیل 
و تقویت ۲ تیم نزدیک به هم بیش از پیش 

احساس می شود.
رییس  های  حمایت  از  قدردانی  با  رنگرز 
فدراسیون کشتی، گفت:جا دارد صمیمانه 
از حمایت مجموعه فدراسیون کشتی تشکر 
کنم. فدراسیون هر آنچه که مد نظر ما بوده 
در اختیار ما گذاشته است. با صحبت هایی 
که با آقای دبیر داشتیم مقرر شد این جوانان 
تقویم  در  که  هایی  تورنمنت  مجموع  در 
اتحادیه جهانی قرار دارد شرکت کنند. به نظر 
من با استقرار فرآیند انتخابی تیم ملی شاهد 

اتفاقات فنی خوب در سال ۲0۲۳ خواهیم 
بود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره شرایط 
چرخه انتخابی تیم ملی که قرار است بزودی 
این  مشهود  موضوع  گفت:  شود،  اعالم 
کشتی  ظرفیت  و کیفیت  کمیت  که  است 
فرنگی از کشتی آزاد کامال متفاوت است لذا 
قطعا چرخه کشتی فرنگی تفاوت هایی را با 
کشتی آزاد خواهد داشت اما نقشه راه برای 
کشتی گیر برای رسیدن به دوبنده تیم ملی 
با لحاظ محدودیت های کشتی فرنگی کامال 

مشخص خواهد بود.
این چرخه قطعا مسابقات  افزود: در  رنگرز 

قهرمانی کشور تقویت می شود، انتخابی جام 
تختی حذف خواهد شد، قهرمانی آسیا و جام 
تختی به عنوان رقابتهای مد نظر در فرآیند 
لحاظ شده و مرحله نهایی انتخابی تیم ملی 
نیز چه به صورت رقابتهای رو در رو یا حضور 
با  خارجی،  تورنمنت  یک  در  کشتی گیر   ۲
توجه به شرایط متفاوت اوزان دهگانه برگزار 

می شود.
وی درباره در پیش بودن جام جهانی باکو، 
خاطرنشان کرد: با مذاکراتی که با فدراسیون 
داشتیم مقرر شد که تیمی کامال جوان راهی 
این رقابت ها شود. تمرکز ما بر روی جام 
است  میزبان  ایران  که  آینده  سال  جهانی 

نگه  و  بود و کسب عنوان قهرمانی  خواهد 
داشتن جام در خانه برای ما اهمیت خواهد 
داشت. از فرصت برگزاری جام جهانی امسال 
برای  رویداد  یک  عنوان  به  جوانان  برای 
کسب تجربه، نهایت استفاده را می بریم. ما 
به هیچ وجه قصد نداریم سرمایه های فنی 
مان را در رقابت های درجه ۳، مخصوصا در 
فاصله زمانی ۲۲ ماه مانده تا المپیک پاریس 

مستهلک کنیم.
مانند  آیا  اینکه  درباره  پایان،  در  رنگرز 
های  دوره  در  ملی  تیم  مربیان  اکثریت 
مدت  بلند  اردوهای  برگزاری  به  گذشته 
اعتقاد دارد یا خیر، گفت: طراحی و زمان 
بندی درست و علمی برگزاری اردوها برای 
ما امری بسیار جدی و اساسی است. این 
موضوع باید متاثر از چارچوب های علمی 
روز باشد و نباید به شکلی باشد که منجر 
در  شود.  گیران  کشتی  روحی  تحلیل  به 
بحث برگزاری اردوهای تیم ملی تالش بر 
های  استراحت  با  اردوها  توالی  بوده  این 
بعضا  و  شود  طراحی  تنوع  و  مشخص 
اردوها به یک رقابت بین المللی نیز منتهی 
شود. تمرکز نهایی ما معطوف به ۹0 روز 
آخری است که به مسابقات قهرمانی جهان 

ختم می شود.

اسدالله  دکتر   : آبرومند   – رشت   
و  خانواده  ستاد  جلسه  در  عباسی 
اهمیت  به  اشاره  با  گیالن  جمعیت 
را  خانواده  کرد:  تصریح  موضوع  این 
از  اجتماعی  نهاد  اصلی ترین  می توان 
ابتدای تاریخ تاکنون دانست که بنیان 
شکل گیری جوامع پیشرفته و خاستگاه 
بوده  تاریخ  و  تمدن  ها  ها،  فرهنگ 

است.
وی هدف از تشکیل خانواده را تأمین 
از  انسان  معنوی  و  عاطفی  نیازهای 
آرامش و همچنین  به  جمله دستیابی 
خواند  خودباوری  و  استقالل  تقویت 
بنیان  تحکیم  در  فرزندآوری  افزود:  و 

خانواده اهمیت باالیی دارد.
نیروی  اینکه  بیان  با  عباسی  دکتر   
جامعه  هر  سرمایه  بزرگترین  انسانی 
امر  به  توجه  شود،  می  محسوب  ای 
فرزندآوری را امری مهم خواند و گفت: 
متاسفانه رشد جمعیت در کشور روند 
را  آینده کشور  امر  این  که  دارد  نزولی 
پیری  جمله  از  مهمی  مخاطرات  با 
جمعیت ، کمبود نیروی انسانی کارآمد 
و نیز شکاف بین نسلی مواجه می کند.

 استاندار گیالن بازشناسی ساختارهای 

آسیب  زای نهاد خانواده را از موضوعات 
مهمی دانست که باید مورد توجه همه 
دستگاه های متولی و نیز پژوهشگران 

و فعاالن حوزه اجتماعی قرار گیرد.
کم   ، زندگی  سبک  تغییر  افزود:  وی   
از  ، ترس  آموزه های دینی  به  توجهی 
مشکالت اقتصادی و نیز الگوپذیری از 
جوانان  اصلی  دالیل  از  بیگانه  فرهنگ 
این  که  است  فرزندآوری  و  ازدواج  به 
کاری  کم  دهنده  نشان  خود  مساله 
و  جوانی  امر  در  متولی  های  دستگاه 
امنیت  و  اشتغال  تا  تربیت  از  جمعیت 

اجتماعی است.
 دکتر عباسی با اشاره به کوچک شدن 
نهاد خانواده در جامعه امروز ، فراموش 
شدن تعالیم دینی از جمله صله رحم را 
مورد بحث قرار داد و تصریح کرد: بر 
اساس تحقیقات آسیب های اجتماعی 
فرزندان  تعداد  که  هایی  خانواده  در 

بیشتری دارد کمتر است.
را  دشمنان  توطئه  گیالن  استاندار 
ایرانی  خانواده  امن  حریم  به  تجاوز 
خانواده  و  جمعیت  افزود:  و  دانست 
انقالب  رهبر  ابالغی  های  در سیاست 
سیزدهم  دولت  و  بوده  توجه  مورد 

و جوانی  از خانواده  قانون حمایت  نیز 
جمعیت را با جدیت دنبال می کند.

 نماینده عالی دولت در گیالن ؛ تمرکز 
و  جمعیت  حوزه  در  محتوا  تولید  به 
این  در  خالقیت  و  نوگرایی  و  خانواده 
یادآور شد:  و  را ضروری خواند  بخش 
به  دانشگاهی  های  پژوهش  در  باید 
و  کرد  توجه  جمعیت  و  جوانی  مساله 
های  دستگاه  پژوهشی  اعتبارات  از 
های  پژوهش  و  تحقیق  به  اجرایی 

مرتبط با این موضوع  اختصاص داد.
 دکتر عباسی اظهار کرد: وقفه و سکون 
به  ریزی  برنامه  امر  در  مهم  چالش 

و خانواده است  ویژه در حوزه جوانان 
، از اینرو باید با توجه به منویات رهبر 
معظم انقالب ، آموزه های دینی و نیز 
نیازهای روز رده های سنی از کودکان 
های  سیاست  تدوین  به  جوانان  تا 

اجرایی در این بخش پرداخت.
 وی نشاط و تحرک را عاملی مهم در 
سالمت فردی و تعالی اجتماعی خواند 
و گفت: توسعه فضای ورزشی ، بهبود 
مهارت  آموزش  و  و کار  کسب  فضای 
که  است  موضوعاتی  از  زندگی  های 
دستگاه های اجرایی باید در پرداختن 
و  افزایی  هم  با  و  باشند  جدی  آن  به 

موثر  نتایج  به  بخشی  بین  تعامالت 
دست یابند.

گیالن  در  دولت  عالی  نماینده   
سیاست  صحیح  اجرای  به  همچنین 
های ابالغی در حوزه حمایت از خانواده 
تاکید و تصریح کرد: بروکراسی اداری 
تضعیف  باعث  شاغل  مادران  برای 
روحیه آنان برای فرزندآوری مجدد می 

شود.
برای  ها  رسانه  فرهنگسازی  وی   
با  را  جمعیت  افزایش  و  فرزندآوری 
فرهنگ  یادآور شد:  و  دانست  اهمیت 
سازی هدفمند درمورد افزایش باروری 
و  آگاه  مخاطبان  شناخت  طریق  از 
شواهد  از  گیری  بهره  و  تحصیلکرده 
علمی و ارائه مطالب اقناعی برای آنان 
رفتار  و  ایده  تغییر  در  مؤثری  نقش 

زوجین در مورد باروری دارد. 
و  فرمانداران  از  گیالن  استاندار   
اجرایی  های  دستگاه  مسئوالن 
خود  عملکردی  حوزه  در  تا  خواست 
و  توجه  جمعیت  و  جوانی  مساله  به 
از  حمایت  خصوص  در  خود  تکالیف 
اجرا  شایسته  نحو  به  را  مساله  این 

کنند.

ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

پهپادی از ایران برای استفاده در جنگ اوکراین ارسال نشده است

حسن رنگرز سرمربی تیم ملی  کشتی فرنگی: 

با همه بدشانسی ها با اقتدار قهرمان جهان شدیم

استاندار گیالن  در جلسه ستاد خانواده و جمعیت تاکید کرد ؛ 

مساله جوانی و جمعیت در پژوهش های دانشگاهی مورد توجه باشد 
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محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی : 

دشمن به دنبال انشقاق 
در وحدت ملی است

تهران – آبرومند : محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
حاشیه جلسه هیات دولت گفت: بنای ما بر رفع مشکل همه اهالی فرهنگ 
و هنر است مگر این که فردی به هر دلیل به این جمع بندی برسد که 

نخواهد در چهارچوب های تعریف شده فعالیت داشته باشد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمن در اتفاقات اخیر، نهایت 
تالش خود را کرد که جامعه فرهنگی هنری را درگیر ماجرا کند اما بخش 
اصلی و عمده اهالی فرهنگ و هنر در این خصوص با هوشیاری عمل کردند 

که این موضوع جای تقدیر دارد.
وی ادامه داد: جریان رسانه ای مسموم و وابسته به سرویس های خارجی 
با هتک حرمت، توهین و ایجاد فشار سنگین رسانه ای تالش کرد اهالی 
فرهنگ و هنر را تحت تاثیر قرار دهد و وادار به واکنش کند؛ به همین دلیل 
شاید برخی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در این فضای مسموم جنگ 
گسترده رسانه ای دشمن، دچار غفلت هایی شدند اما اکثریت قریب به 

اتفاق هنرمندان با هوشیاری عمل کردند.
عضو شورای های انقالب فرهنگی تاکید کرد: همواره اعالم کرده ایم که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه همه اهالی فرهنگ و هنر است و قدم 
همه کسانی که در ذیل قوانین جمهوری اسالمی فعالیت کنند را بر دیده می 

گذاریم و در خدمتشان هستیم.
اسماعیلی ادامه داد: اگر فردی از اهالی فرهنگ و هنر در خصوص اتفاقات 
اخیر دچار خطا شده، راه برای بازگشت باز است و در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در خدمتشان هستیم و امیدواریم پس از این اتفاقات به همگان 
اثبات شده باشد که دشمن به دنبال انشقاق در وحدت ملی و برهم زدن 
آرامش کشور است. از سوی دیگر دشمن به دنبال ایجاد فضای ناامیدی 
در جامعه است و هیچ کسی نباید، حس ناامیدی را به مردم تزریق کند و 
در نهایت امیدوارم با آرامشی که در کشور برقرار می شود و درس آموزی از 

اتفاقات اخیر، در آینده دچار چنین مسائلی نشویم.
وزیر فرهنگ همچنین در خصوص وضعیت پلتفرم های داخلی گفت: با 
توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاد و تصمیماتی که از سوی مراجع امنیتی 
گرفته شد، معتقدیم سرویس های داخلی پلتفرم ها)سکوها( و شبکه های 
پیام رسان، باید نیازهای مردم را پاسخ دهند و می بایست پلتفرم قابل 
اعتماد که حس اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد به مردم معرفی 

کنیم..
وی درباره برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تقویت چارچوب 
های فرهنگی در مساله عفاف و حجاب گفت: معتقدیم هر مقوله فرهنگی 
اقتضائات فرهنگی خاص خود را می طلبد. عفاف یک مساله فرهنگی است 

و بنابراین حوزه های فرهنگی باید پیشگام فعالیت در این عرصه باشند. 
اسماعیلی افزود: به عنوان وزیر فرهنگ، این نکته را در جلسات کمیسیون 
فرهنگی مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرده ام و معتقدم 
که بار اصلی مقوله عفاف و حجاب باید بر دوش دستگاه های فرهنگی باشد 
از سوی دیگر برنامه دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی مبتنی بر اولویت 

نگاه فرهنگی و اقدامات ایجابی و گسترده در مساله عفاف و حجاب است.
وی در پایان درباره جشنواره فیلم فجر گفت:  امسال جشنواره فیلم فجر 
نسبت به دوره های گذشته از بیشترین تنوع از نظر ژانر و گونه سینمایی 
برخوردار است همچنین وزارت فرهنگ نزدیک به ۱00 مجوز تولید فیلم در 
گونه های مختلف صادر کرده است و کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران 

برجسته کشور مشغول تولید فیلم  برای جشنواره فیلم فجر هستند.

استاندار تهران:
مخالف برگزاری تجمع قانونی نیستیم

تهران- استاندار تهران گفت: مخالف برگزاری تجمعات قانونی نیستیم و مشتاقیم 
که تجمعات تا حد امکان اجازه برگزاری دریافت کنند و این را برای خود و کشورمان 

یک فرصت می دانیم.
از بررسی چند نقطه در تهران که امکان دسترسی ترافیکی  محسن منصوری 
مناسب داشته و از نظر تأمین امنیت مشکلی نداشته باشند، برای تجمعات خبر 
داد و گفت: امیدواریم طی دو الی سه ماه آینده این مناطق در نظر گرفته شده و 
در شورای تأمین استان تهران و نیز شورای تأمین امنیت کشور به تصویب برسد.

وی گفت: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را 
مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، 

بررسی و تصمیم گیری می شود.
رئیس شورای تأمین استان تهران با بیان اینکه طرح درخواست به معنای اخذ 
ما  می شود.  بررسی  قانون  چارچوب  در  تنها  درخواست  گفت:  نیست،  مجوز 
مشتاقیم که تجمعات حتی االمکان اجازه برگزاری دریافت کنند و این را برای خود و 
کشورمان یک فرصت می دانیم و دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون 

برگزاری آزاد تجمعات با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاماًل موافق است.
وی اضافه کرد: برخی به اشتباه تبلیغ می کنند که کشور یا دولت تحت هر شرایطی 
نمی خواهد تجمعات برگزار شود که این تفسیر اشتباه است، تاکنون هر کسی در 
چارچوب قانون به فرمانداری یا استانداری مراجعه و درخواست برای برگزاری 

تجمعات کرده است، این درخواست بررسی و پاسخ داده شده است.
منصوری گفت: اما برخی افراد از طریق رسانه درخواست خود را مطرح می کنند 

که این روال درستی نیست.

فرهنگی
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شما  به  ساده  قانون  ده  از  پیروی 
امکان می دهد رفتارهای خوب را در 
رفتار  این  و  تقویت کنید  کودک خود 

را در آنها به صورت عادت در آورید.
تقویت  را  ها  بچه  درست  رفتار   .۱

کنید
کنید  تقویت  را  ها  بچه  درست  رفتار 
نه بد رفتاری شان را درخواست های 
مؤدبانه ی بچه ها را تقویت کنید، نه 
خلقی  کج  ها،  زدن  فریاد  ها،  نالیدن 
سعی  را.  هایشان  کردن  قهر  یا  ها 
را  آرامی  و گوهای  و گفت  بحث  کنید 
برابر  چند  دارد،  وجود  بینتان  در  که 
و  پافشاری  کردن،  مجادله  نه  کنید، 
جنگیدن هایی که گاه و بیگاه بینتان 

به وجود می آید.
۲. به آنها بیاموزید که قبل از صحبت 

فکر کنند
با  زدن  حرف  حین  در  همیشه 
»منظور  بپرسید:  آنها  از  فرزندانتان 

این  به  راجع  دقیقًا چیست؟ چقدر  تو 
او بخواهید  از  ایی؟«  حرف فکر کرده 
بسنجد  را  هایش  حرف  همیشه  که 
به  اگر  بیاورد؛  زبان  بر  را  آنها  بعد 
قدم  ثابت  برای  این روش عمل کرد، 

بودنش به او پاداش دهید.
خوب  رفتار  توقع  فرزندانتان  از   .۳

باشید داشته 
بچه ها باید بدانند که شما چه توقعی 
می  توقعی  چه  آنها  و  دارید  آنها  از 
وقتی  باشند.  داشته  شما  از  توانند 
که  کنند  بینی  پیش  بتوانند  ها  بچه 
رفتارشان  برابر  در  شما  العمل  عکس 
توانند  می  بود،  خواهد  چگونه 
رفتارهای انتخابی خود را بهتر کنند. 

مطمئن باشید که می توانید.
تربیت  به شیوه ای  را  ۴. بچه هایتان 
مقتضای  به  موقعیتی  هر  در  کنید که 

آن موقعیت رفتار کنند. 
کردن،  تالش  که  بیاموزید  آنها  به 

در  را  آنها  است.  چیز  ترین  اساسی 
کنید.  تشویق  خوب  های  موقعیت 
می  تشویق  را  فرزندتان  شما  وقتی 
را  شما  اعتماد  و  ایمان  آنها  کنید، 
نتیجه  در  و  بینید  می  خودشان  به 
می  ایمان  توانایشان  و  خودشان  به 

آورند.
را  رفتاری  بد  الگوی  وقتی   .۵
رفتاریتان  ی  شیوه  دادید،  تشخیص 

تغییر بدهید را 
بر  حاکم  رفتاری  قوانین  فرزندتان  به 
کنید  دقت  بگویید؛  را  تان  خانواده 
و  ثابت  باید مشخص،  قوانین  این  که 
و  رفتاری  جدولهای  از  باشد.  عقالنی 
تعهدات استفاده کنید، موقعیت ها و 
کنید؛  رنگ  پر  را  خوبشان  رفتارهای 
آنها حمایت کنید و تشویق هایتان  از 

را هم در این جدول بگنجانید.
۶. تنبیه معقول در نظر بگیرید

هایی  تنبیه  از  هایتان  بچه  برابر  در 

در  بیاموزد  آنها  به  کنید که  استفاده 
مسؤولند.  رفتارشان  و  اعمال  برابر 
ساز  تواند کار  می  معقول  های  تنبیه 
توانند شامل  می  ها  تنبیه  این  باشد. 
زمان  کردن  کوتاه  و  کردن  محدود 
های بیرون بودنشان باشند. فراموش 
عصبانی  دستشان  از  وقتی  نکنید 
آنها را تنبیه نکنید! هستید به عنوان 

زندگی  درس  آنها  به  کودکی  از   .۷
بدهید

وقتی فرزندتان هنوز کوچک هستند، 
را  گیری  تصمیم  و  پذیری  مسئولیت 
به آنها یاد بدهید. این دروس، آنها را 
خواهد کرد.  آماده  واقی  دنیای  برای 
ها  بچه  که  باشید  داشته  خاطر  به 
قوانینی  و  ساختار  ها،  محدودیت  به 

پایدار و یکنواخت احتیاج دارند.
۸. به آنها عشق بورزید

بد  یا  خوب  رفتارهای  رغم  علی 
فرزندانتان به آنها عشق بورزید و روی 

مثبت  نکات 
و  اخالقی 
ن  یشا ر فتا ر
و  تمرکز 

کنید. توجه 
پاداش  بدون  کار خوب  بگویید که   .۹

ماند نخواهد 
انجام  به  نسبت  فرزندتان  اینکه  برای 
کارهای درست احساس خوبی داشته 
که  بیاموزید،  آنها  به  باید  باشند، 
خودشان در پی بدست آوردن پاداش 

کار درست خود باشند.
۱0.محیط و فضای خانوادگی سالم و 

دلپذیری را ایجاد کنید
استعدادها و توانایی هایشان را تؤیی 
کنید و ضعف هایشان را بپذیرید و در 
رفع این ضعف ها به آنها کمک کنید. 
عیب  بدون  کس  هیچ  کنید که  قبول 
نیست و به آنها فرصت جبران بدهید.

اعتیاد یکی از انحرافات شایع در جهان 
است و متأسفانه ساالنه جان بسیاری 
از افراد را می گیرد. در ایران آمار اعتیاد 
و  آسیب ها  و  است  افزایش  به  رو  هم 
و  جامعه  به  را  زیادی  خسارت های 
اعتیاد  پدیده  می کند.  وارد  خانواده 
از مشکالت فردی،  زنان می تواند  در 
اجتماعی  و  اقتصادی  خانوادگی، 

سرچشمه بگیرد.
اعتیاد به معنای عادت کردن و وابسته 
شدن به مواد طبیعی و یا مواد صنعتی 
است که در صورت اعتیاد به هر نوع 
احساس  چون  عالئمی  مواد  این  از 
شدید  وابستگی  دارو،  به  شدید  نیاز 
وابستگی  به غیراز  و  دارو  استعمال  به 
و عالقه، فرد دچار وابستگی روانی و 
جسمانی به مواد می شود و در صورت 
عدم دسترسی به دارو عوارض شدیدی 
طریق  هر  از  و  خواهد کرد  تجربه  را 

اقدام به تهیه مواد می کند 
به  مخدر  مواد  و سوءمصرف  اعتیاد   
پدیده  اجتماعی،  مساله  یک  مثابه 
توانایی  آن  با  همراه  که  است  اي 
جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم 
موجود از بین میرود،عملکرد بهنجار 

و  میگردد  مختل  اجتماعی  حیات 
باعث دگرگونیهاي ساختاري در نظام  
اقتصادي،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی 
اعتیاد   علل  میشود.  اجتماع  یک 
موارد  از  در یک سری  مردان  و  زنان 
بیش تر  مردان  دارند.  را  تفاوت هایی 
واکثر  دارند  گرایش  الکل  سمت   به 
می کنند  مصرف  قرص  معتاد   زنان 
به  روی  هم  زنان  امروزه  هرچند که 
محققان  از  بعضی  می آورند.  الکل 
به  نسبت  زنان  که  می کنند  اظهار 
حساس تر  درد  به  نسبت  مردان، 
هستند و ممکن است دچار دردهای 
مردان  به  نسبت  مزمن تری  و  شدید 
رفع درد  یا  برای کم تر کردن  و  شوند 
کنند.  استفاده  تریاک  یا  هروئین  از 
مواد مصرفی  از شایع ترین  یکی  الکل 
در بین مواد است و در گذشته طبق 
آمار، ۲0 درصد مردان الکلی بودند، و 
این در صورتی بود که ۷ درصد از زنان 
به الکل اعتیاد داشتند. اما امروزه آمار 
زنان  است.  رفته  باال  هم  الکلی  زنان 
نسبت به مردان اندام الغرتری دارند 
زنان  از  این گونه  در  الکل  اثربخشی  و 
باعث سرطان سینه،  و  است  بیش تر 

بیماری قلب و کلیه و در نهایت سکته  
ممکن  امروزی  جامعه  در  شود  می 
گرایش  علل  از  مختلفی  دالیل  است 
زنان به مواد مخدر باشد. از مهم ترین 
مخدر  مواد  به  زنان  در  اعتیاد  علت 
کنجکاوی و هیجان خواهی در دوران 
این دوره  در  باشد.  نوجوانی می تواند 
خاص و بحرانی در تالش برای یافتن 
واقعیت های ناشناخته به سمت اعتیاد 

روی می آورند.
به  زنان  گرایش  در  مؤثر  عوامل  از 
طالق،  همچون  مواردی  به  اعتیاد 
به خصوص  خانوادگی،  اختالفات 
اعتیاد یکی از اعضای خانواده و زنان 
نتیجه  در  را  خود  اعتیاد  که  متأهلی 
در  و  می کنند  تجربه  همسر  اعتیاد 
این اعتیاد، زنان قربانی شرایط دشوار 
زندگی خود می شوند که در این صورت 
کودکان این افراد به دلیل اعتیاد پدر 
و مادر خود نیز دچار اعتیاد می شوند، 

می توان اشاره کرد.
شیوه تربیت پدر مادر تأثیر بسزایی در 
شکل گیری تربیت از جمله اجتماعی، 
فرزند دارد.  آن  عاطفی، اخالقی و… 
به خصوص  که  مادرانی  و  پدر  اکثر 

و  می گیرند  سخت  خود  دختران  به 
خود  فرزند  خواسته های  به  نسبت 
بی توجه هستند آن ها را برای این گونه 

ناهنجارها مستعد می کنند.
باعث  عاطفی   رابطه  خوردن  هم  بر 
و  می شود  افسردگی  و  ناراحتی  و  غم 
فرد را مستعد استفاده از مواد مخدر 
می کند. ازهم گسیختگی خانواده یکی 
از مهم ترین علل اعتیاد در زنان بوده و 
آمارها نشان می دهند، زنانی که تجربه 
و جدایی  زندگی مشترک  در  شکست 
را دارند. بعد از طالق نسبت به آینده 
خود بسیار افسرده و ناامید می شوند 
یکی از تأثیرات مخرب در اعتیاد زنان، 
استرس و خلق وخوی منفی است که 
بدتر  را  حالت ها  این  مواد  مصرف  با 
دچار  می توانند  همچنین  و  می کند 
نیز  جسمی  و  جنسی  بیماری های 

بشوند.
علل  مهم ترین  خالصه  طور  به   
در  اعتیاد  به  زنان  گرایش  در  فردی 
و  کمردرد  جسمی:  بیماری های 
)افسردگی،  روانی:  بیماری های  در 
اضطراب تحریک پذیری، خشم شدید، 
...(و در ویژگی رفتاری: )نگرش مثبت 

مواد  به 
 ، ر مخد

کمبودهای  پایین،  اعتمادبه نفس 
با  سازگاری  در  ناتوانی  عاطفی، 
خانوادگی:  علل  در   )... مشکالت، 
مواد  به  خانواده  اعضای  )وابستگی 
متشنج  و  بی بندوباری  مخدر، 
خانواده(  شدید  حساسیت  و  بودن 
درآمد،  )میزان  اقتصادی:  علل  در  و 
اجتماعی:  علل  در  منطقه سکونت(، 
سالم،  تفریحات  به  دسترسی  )عدم 
خدماتی  و  تفریحی  امکانات  نداشتن 
– مشاوره ای، داشتن دوستان معتاد( 
و علل فرهنگی:) آسیب زا بودن محل 

تحصیل و استرس تحصیلی ( است..
آسیب های  می تواند  زنان  اعتیاد   
و  خانواده  فرد،  بر  را  جبران ناپذیری 
عوامل  کشف  با  کند.  حاکم  جامعه 
مؤثر در وابستگی زنان به مواد مخدر 
معضالت  از  بسیاری  بروز  از  می توان 
بهداشتی و اجتماعی جامعه جلوگیری 

نمود.

مانند  نابینایان،  خاصه  معلوالن 
هستند  جامعه  شهروند  افراد،  سایر 
مناسب،  بستر  ایجاد  با  می بایست  و 
در  قشر  این  فعال  حضور  امکان 
و  استعداد  شدن  شکوفا  و  جامعه 

توانایی هایشان فراهم شود.
بر  مسیر  این  در  همواره  که  مانعی 
عدم  دارد،  وجود  نابینایان  راه  سر 
مناسب سازی و دسترس پذیری معابر 
شهری، سیستم حمل ونقل عمومی و 
و  حضور  امکان  که  ساختمان هاست 
سلب  قشر  این  از  را  جامعه  در  تردد 
می کند و هرچند که این امر، تکلیف 
 ۵ تا   ۲ مواد  در  و  هست  نیز  قانونی 
حقوق  از  حمایت  جامع  »قانون 
اما  اشاره شده،  آن  به  نیز  معلوالن« 
نهادهای  و  دولت  توسط  همچنان 
ذی ربط رعایت نشده و همان میزان 
مناسب سازی هم که انجام می شود، 

سهم  نیز  اغلب  و  نبوده  استاندارد 
گرفته  نادیده  امر،  این  از  نابینایان 

می شود.
از  صحبت  هرگاه  مثال،  به طور 
می آید،  میان  به  مناسب سازی 
رمپ  و  آسانسور  روی  تمرکز  عمده 
در  که  هرچند  می شود؛  معطوف 
فاقد  نیز  همین ها  مواقع،  بسیاری 
اما  هستند،  الزم  استانداردهای 
مناسب سازی اماکن مختلف، فراتر از 

این دو مورد است.
فیزیکی  اماکن  شامل  مناسب سازی 
ساختمان ها  شهری،  معابر  مانند 
عمومی  حمل ونقل  سیستم  و 
محیط های  دسترس پذیری  و 
شبکه های  تارنماها،  شامل  مجازی 
اجتماعی و... است که این نوشته بر 
تمرکز  فیزیکی  اماکن  دسترس پذیری 

دارد.

از  جهت یابی،  و  حرکت  در  نابینایان 
غیربینایی  حواس  و  نشانه گذاری ها 
مشکالتی  وجود  می گیرند که  کمک 
انتخاب  نامناسب،  کف سازی  نظیر 
گیاه،  کاشت  جهت  نامناسب  محل 
اختالف سطح های شدید و مسیرهای 
پیچیده و مبهم، باعث ایجاد اختالل 

عمده در تحرک آن ها می شود.
که  نابینایان  مشکالت  از  دیگر  یکی 
نبودن  فراهم  شده،  توجه  کمتر 
شرایط جهت استفاده مستقل آنان از 
امکانات موجود در سطح شهر نظیر 
صندلی های  و  میزها  آبخوری ها، 

تعبیه شده و... است.
تردد  در  تسهیل  جهت  همچنین 
خط های  از  استفاده  نابینایان، 
به شکل  نابینایان  مرور  و  عبور  ویژه 
موجود  موانع  حذف  استاندارد، 
همسطح سازی،  حرکت،  مسیر  در 

و  کف سازی  شیب،  عرض،  رعایت 
نصب شده  اشیای  استاندارد  ارتفاع 
توجه  پیاده روها،  در  دیوارها  روی 
سبز  فضاهای  در  گیاهان  َهَرس  به 
رسیدن  آسیب  از  جلوگیری  جهت 
لغزنده  عدم  و همچنین  نابینایان  به 
آبیاری  هنگام  در  محیط  شدن 

گیاهان الزامی است.
در  دست ِگرد  میله  از  استفاده 
پل های  و  پله ها  رمپ ها،  کناره های 
پیاده رو،  و  خیابان  مسیر  اتصال 
استفاده از عالئم حسی در کف، قبل 
و بعد از پله ها و رمپ ها، رعایت شیب 
و  رمپ ها  و  پله ها  مناسب  ارتفاع  و 
باریک  نوار  از  استفاده  همچنین 
و  پله ها  لبه  در  پله  رنگ  با  متضاد 
رعایت میزان نور مناسب در ورودی و 
فضای داخلی ساختمان ها نیز از دیگر 
موارد است که با بهره گیری از آن ها، 

می توان به تسهیل تردد نابینایان در 
استفاده  معابر شهری، ساختمان ها، 
از  بهره مندی  و  شهری  امکانات  از 
کمک  عمومی  حمل ونقل  سیستم 

کرد.
مناسب سازی  این که  نهایت  در 
محدود  تنها  فیزیکی،  محیط های 
شامل  و  نیست  موارد  این  به 
فضاهای تفریحی، ورزشی، فرهنگی، 
و...  خیابان ها  محیط  مناسب سازی 
نهادهای  است  الزم  که  می شود  نیز 
در  مناسب سازی،  امر  مسئول 
تصمیم گیری های  و  برنامه ریزی 
دارای  متخصص  مشاوران  از  خود، 
کمک  نابینایان  ازجمله  معلولیت، 
و  اماکن  از  استفاده  امکان  تا  بگیرند 
روستایی  و  شهری  عمومی  فضاهای 
برای تمام اقشار جامعه، هرچه بهتر 

فراهم شود.

ده قانون ساده تربیت کودکان 

بررسی علل و عوامل اعتیاد در زنان جامعه

به مناسبت روز جهانی عصای سفید 

سمیه نجفی آذر 
 روانشناس

دکتر شهره عرب 
شیرازی
مدرس دانشگاه

فرزانه_عظیمی 
خبرنگار نابینا

خلیلیان استاندار خوزستان : 

آبزی پروری و توسعه سواحل در استان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است

رئیس  و  جهاد  وزیر  معاون  حسینی،  حسین  سید   : آبرومند   – خوزستان 
سازمان شیالت ایران با صادق خلیلیان، استاندار خوزستان دیدار و گفت وگو 

کرد.
استاندار خوزستان در ابتدای این دیدار با تأکید بر ضرورت افزایش تولید شیالت در استان با استفاده از 

روش های مختلف اظهار داشت: آبزی پروری و توسعه سواحل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خلیلیان با اشاره به تولید ماهی در قفس بیان داشت: تولید ماهی در قفس ظرفیت بسیار خوبی است؛ 

این کار قابلیت اجرا را در آب های پشت سد و آب های ساحلی دارد.
وی در پایان با تأکید بر توسعه، تکمیل، تجهیز و الیروبی بنادر صیادی گفت: تجهیز و نوسازی قایق های 
صیادی در راستای افرایش تولید صورت گیرد؛ زیرا دنیا به سمت و سوی استفاده از گوشت ماهی حرکت 

کرده است؛ استان خوزستان می تواند بخشی از نیاز های کشور را در این زمینه برطرف کند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی  مجلس شورای اسالمی :

چهره های مشهورآب بر آتش دشمن 
بریزند

آبرومند : سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی مجلس شورای  تبریز – 
اسالمی در تذکر شفاهی گفت : مبنا و پایه اصلی حوادث اخیری که اتفاق افتاد، 

خبرهای دروغ بود.
وی با بیان اینکه در مورد حوادث یک ماهه اخیر جوانان مدارس و دانشگاه ها و خواص را مخاطب قرار می دهم، عنوان 
کرد: هیچ دوره ای از تاریخ ایران، نظام جمهوری اسالمی به این اقتدار نرسیده بودند. در یک فضای آرام با اساتید، افراد 

تحلیلگر سیاسی و تاریخی گفت و گو کنید. فضا را به اغتشاش آلوده می کنند که حرف حق شنیده نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی افزود: یکی از خبرگزاری ها پایش کرده است که 
شبکه های رسانه ای بیگانه در ۲0 روز اول ۱۷ هزار دروغ مخابره کردند. ابزار اصلی آنها دروغ است و اینها را باور نکنید.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی خطاب به خواص و چهره های مشهور ، گفت: اکنون زمان آزمون آنها 
است که آب بر آتش بریزند و نگذارند این مسائل گسترده شود، زیرا در جامعه ناامنی ایجاد می کند. این موضوعات 

روزی تمام می شود. شما در آزمون تاریخی قرار دارید، بیایید در کنار هم مشکالت را حل کنیم.



معاون سیاسی انتظامی 
فرمانداری پیشوا معرفی شد 

پیشوا – آبرومند : با حکم محسن منصوری استاندار تهران، فاضل 
کارخانه به عنوان معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان 
های  حوزه  در  این  از  پیش  کارخانه  فاضل   . شد  منصوب  پیشوا 
در  عضویت  جمله  از  مسئولیت هایی  وامنیتی  ،سیاسی  فرهنگی 
تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور ،مسئولیت بسیج  شورای 

دانشجویی
دانشگاه آزاد ورامین پیشوا و مشاور جوان فرماندار ورامین در زمان 

محسن منصوری را  بر عهده داشته است.

انتصاب مدیر جوان و متخصص 
به ریاست پلیس پیشگیری

 و عملیات فرماندهی انتظامی 
شهرستان قرچک

قرچک – آبرومند : با حکم سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی 
فرمانده  طهماسیان  سرهنگ  پیشنهاد  با  و  تهران  استان  شرق 
انتظامی شهرستان قرچک،  سروان ›«رضا ربیعی« به سمت رئیس 
پلیس پیشگیری و عملیات فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک 

منصوب شد.
مرکز  عملیات  سرتیم  ربیعی  سروان  این  از  پیش  است  گفتنی 
فرماندهی و کنترل فرماندهی انتظامی شرق استان تهران را عهده 

دار بود.
سرهنگ شهرام امیریان :

قانونگرایی بستر شکل گیری 
ساختارهای اجتماعی و تامین 

کننده امنیت در جامعه است

با  و گو  گفت  در  امیریان«  سرهنگ«شهرام   : آبرومند   – ورامین 
افراد در یک جامعه،  آمیز  آبرومند گفت: زندگی مسالمت  خبرنگار 
تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می شود، اما این قواعد 
مشترک باید واجد ویژگی هایی باشند که بتوانند به این هدف برسند. 
بستر  را  شهروندان  قانونگرایی  استان،  انتظامی  فرمانده  جانشین 
شکل گیری ساختارهای اجتماعی برشمرد و گفت:قانونگرایی می 
تواند ضمن افزایش بازدارندگی ،تامین کننده امنیت اجتماعی در هر 

جامعه نیز باشد.  
شکل  بستر  آن  شدن  فراگیر  و  مناسب  قوانین  تدوین  افزود:  وی 
گیری ساختارهای اجتماعی است که می تواند، تامین کننده امنیت 
اجتماعی در هر جامعه نیز باشد بنابراین مفاد قانونی باید انعکاس 
مناسبت ها و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط 

اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد. 
سرهنگ امیریان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در 
این بحث مورد توجه قرار گیرد تدوین قوانین مورد نیاز شهروندان 
است که باید متناسب با الگوهای ارزشی هرجامعه به صورت قطعی 
قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر 

ممکن می سازد، روبه رو نشود. 
وی تصریح کرد: قانون اصواًل برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض 
تصویب می شود و چنانچه این امر با قواعد عام حاکم بر رفتار افراد 
جامعه تضاد داشته باشد موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه 

یکسان در رسیدگی های قضائی می شود. 
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ،هدفمند کردن بسترهای 
تعاملی پلیس با مردم گامی موثر در این زمینه خواهد بود،اظهار 
داشت: مردم و نهادهای اجتماعی به عنوان قدرت نرم جمهوری 
اسالمی، نقش محوری در برقراری امنیت دارند و باید سازوکارهای 

اساسی را در این زمینه ایجاد کنیم . 

اجتامعی

طرز تهیه محبی خورش

مجی خورش، خورش مجی یا خورش عدس شمالی، یکی از غذاهای محلی 
استان گیالن و مازندران است که با عدس، سیب زمینی، مغز گردو، پیاز، رب 

انار و تخم مرغ درست می شود.
مواد الزم 

   ۲50 گرم عدس
دو عدد سیب ¬زمینی پوست کنده 

یک پیمانه مغز گردو
دو عدد تخم ¬مرغ 

چهار عدد پیاز متوسط پوست کنده و خرد شده
سه قاشق سوپخوری رب انار

پنج پیمانه آب 
نمک، زردچوبه، دارچین و فلفل سیاه به مقدار الزم

طرز تهیه مجی خورش
عدس را از چند ساعت قبل در آب خیس کنید و چند بار آب آن را عوض 
کنید تا نفخ عدس گرفته شود. سپس عدس را با یک عدد پیاز خرد شده، 
سیب زمینی و سه پیمانه آب در یک قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید 
تا با هم بپزند. پس از پخت عدس و سیب زمینی و جذب آب، مواد را از روی 

حرارت بردارید و در غذاساز بریزید تا به صورت پوره دربیایند.
سه عدد پیاز خرد شده را در روغن به همراه زردچوبه سرخ کنید تا طالیی و 
سبک شوند. سپس آن ها را به پوره عدس اضافه کنید و هم بزنید. رب انار، 
نمک، فلفل سیاه، دارچین، مغز گردوی آسیاب شده و دو پیمانه آب را به پوره 
عدس اضافه کنید و مواد را دوباره روی حرارت قرار دهید تا مجی خورش جا 
بیفتد و غلیظ شود. در آخرین دقایق پخت، تخم مرغ ها را روی مجی خورش 

بشکنید و بدون هم زدن، اجازه دهید تا تخم مرغ ها خودشان را بگیرند.

چای ترش ) چای مّکه یا ُگجرات ( 
)طبیعت سرد ( 

 ، کننده  شاداب   ، خون  چربی  و  فشار  تدریجی  کاهش   : خواص 
رفع عوارض بیماری قلبی ، آرام بخش ، کنترل کلسترول خون  ، 

نشاط آور . 
طرز تهیه : دو قاشق غذا خوری + سه لیوان آب جوش ، به مدت 

۲0 دقیقه دم بکشد .
تذکر : در بعضی افراد ممکن است باعث کاهش شدید فشار خون و 
سرگیجه شود ، لذا این چای را با نبات یا نوشیدنی  هایی که باعث 

افزایش فشار خون می شوند بنوشید .
برگرفته از کتاب دمنوش ها 
نوشته محسن رویگر

توسعه ورزش روستایی
 با آغاز مسابقات فوتسال در قرچک

و  روستا  ملی  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
همزمان با هفته نیروی انتظامی، مسابقات 
فوتسال جام روستا در بخش مرکزی شهرستان 

قرچک آغاز شد.
در این دوره از مسابقات که شامگاه شنبه و با 
انجام بازی افتتاحیه در سالن ورزشی روستای 
قشالق اول از توابع بخش مرکزی قرچک برگزار 
به صورت  روستاهای قرچک  از  تیم  شد، ۸ 

دوره ای با یکدیگر به رقابت می پردازند.
مسئوالن شهرستان قرچک در حاشیه برگزاری این مسابقات، از عوامل کالنتری 

روستای داودآباد تقدیر شد.
بخشدار مرکزی شهرستان قرچک در حاشیه این دوره از مسابقات به خبرنگار 
ایرنا گفت: توسعه ورزش روستاها به دلیل برخورداری از استعدادهای ناب، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است تا این مناطق عالوه بر آن که محلی برای کار، 
تالش و تولید به ویژه در حوزه محصوالت کشاورزی محسوب می شوند، به 

محیطی بانشاط برای ساکنان به ویژه جوانان تبدیل گردد.
 مجید قیصرپناه افزود: یکی از مهمترین رویکردها در ایجاد شور و نشاط در 
جامعه روستایی، توسعه ورزش  در بین جوانان و نوجوانان است از این رو تالش 
می شود تا به مناسبت های مختلف، مسابقات مختلف ورزشی در مناطق 
روستایی برگزار شود تا جوانان در کنار کار و تالش روزانه، بخشی از اوقات خود را 

به امر ورزش و مشارکت در فعالیت های گروهی اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: توسعه ورزش فقط نباید به شهرها محدود شود بلکه الزم 
است تا با تأمین زیرساخت های الزم، امکان ورزش جوانان را در مناطق 
روستایی فراهم کرد از این رو، ایجاد و احداث اماکن ورزشی در دستور مسئوالن 
شهرستان قرچک قرار گرفته است و این مهم با جدیت دنبال می شود تا جوانان 

روستایی مجبور نباشند تا برای ورزش به شهرها عزیمت کنند.

آشپزی

دمنوش

خرب ورزشی
 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
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۱ - آزادی بیان)نهج البالغه خطبه ۲0۷( 
و گمان نكنيد كه شنيدن سخن حق بر من سنگين 
است.. کسی كه اگر سخن حق به او گفته شود، يا 
عدالت به او پيشنهاد گردد بر او سنگين آيد، عمل 
به حق  و عدل بر او دشوارتر  است. بنابراين  از حق 

گويی يا  مشورت به عدل خودداری نكنيد
۲ - حقوق بشر)نهج البالغه نامه ۵۳ به مالک اشتر( 
مهربانی  و محبت و لطف به  مردم را شعار قلب خود 
قرار ده و بر مردم همچون حيوان درنده مباش كه  
خوردن آنان را غنيمت دانی، زیرا مردم بر دو گروهند: 
يا برادر دينی تو هستند )با تو هم عقیده و مسلمان 
هستند( يا )اگر هم عقیده تو و مسلمان نیستند( 

مانند تو انسان هستند
۳ - جلوگیری از فساد قبل از وقوع آن)نهج البالغه 

نامه ۲0 به زیاد بن ابیه( 
به  خدا قسم می خورم، قسم صادقانه که اگر به من 
خبر رسد كه در بيت المال مسلمانان  در مالی اندك يا  
زياد خيانت ورزيده ای، چنان بر تو  سخت گيری كنم 
كه  تو را تهيدسـت  و سنگين بـار و  ذليـل و پسـت 

كنـد!  والّسـالم
۴- محاکمه عادالنه مفسدین اقتصادی)نهج البالغه 

نامه ۴۱ خطاب به یکی از کارگزاران( 
چون  زمينه تشديد خيانت به امت برايت فراهم شد 
به سرعت حمله  كرده، و به شتاب از  جای َجستی، و 
آنچه  توانستی از اموالی كه براي بيوه زنان  و يتيمان 
نگهداری می شد مانند گرگ  تيز رو كه بزغاله  مجروِح 
از پا افتاده را بربايد، ربودي، و آن  مال را با خيال  
راحت به حجاز منتقل كردي، بدون اينكه  در اين 

غارتگری احساس گناه كني! 
آن گاه که خداوند به من قدرت دست يابی  به تو 
را بدهد چنان عقوبتت كنم كه عذرخواهم  نزد حق 
باشد، و با  شمشيرم گردنت را  بزنم شمشيری كه  

احدی را با آن نزدم  جز اينكه وارد جهّنم شد. 
به خدا  قسم اگر حسن و حسينم آنچه  را تو انجام 
دادی انجام می دادند،  از من نرمشی نمی ديدند، 
و به  مرادی نمی رسيدند،  تا اينكه حق را  از آنان 
بازستانم، و باطلی را كه از ستمشان به وجود آمده 

نابود سازم.

رانت  سرکوب   -۵
و  )نزدیکی  خواری 
با  خویشی  و  قوم 
نبود( امتیاز  حاکم 

خطبه  )نهج البالغه 
 )۲۱۵

به  خدا قسم عقيل )برادر حضرت علی( را در اوج فقر 
ديدم كه يك َمن گندم از  بيت المال شما را )بیشتر از 

سهم خودش( از من درخواست داشت
آهن پاره ای را گداخته و به بدن او نزديك  كردم تا 

مايه عبرتش شود
گداخته   آهن  آن  از  بود   نزديك  و  زد،  ناله  ناگهان 

بسوزد، به او گفتم:  
مادران داغدار  بر تو بگريند ای عقيل، آيا تو در  برابر 
آهن پاره ای كه انسانی آن را به شوخی و بازی روشن 
کرده، ناله می زنی، ولی مرا  به جانب آتشی كه خداوند 
قّهار به جهت خشم خود افروخته، می كشاني؟! آيا  
تو از اين درد اندك ناله بزنی، و من از آتش سوزنده 

جهنم ناله نزنم؟!

المسلیمن  و  االسالم  حجت   : آبرومند   – ورامین 
هماهنگی  شورای  کل  مدیر  محمودی  محسن 
تبلیغات اسالمی استان تهران در دیدار با دادستان 
ورامین  گفت : برخی به دنبال آن هستند که ارزش 
کنند.  تبدیل  ضدارزش  به  را  اسالمی  جامعه  های 
اخیر  در  اغتشاشات  لیدرهای  با  باید  دستگاه قضا 

سریعترین زمان ممکن برخورد کند.
باید تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی به اطالع 

عموم مردم برسد.
مسئوالن با استفاده از ظرفیت کارشناسان برجسته، 
را  آن  دالیل  و  شناسی  آسیب  را  اخیر  اغتشاشات 

بررسی کنند
امروز باید در حوزه دانش آموزان برنامه های موثر 
و هدفمند داشت و آموزش و پرورش وظیفه مهم و 

خطیری را در این زمینه برعهده دارد.
ورامین شهر ۱۵ خرداد است و از گذشته به عنوان 
شهر مذهبی و انقالبی شناخته شده است و نباید 
اجازه داد عده معدودی این پیشینه پرافتخار را خدشه 

دار کنند
داشتند  اظهار  پایان  در  ورامین  دادستان  شمس 
:دستگاه قضایی به وظیفه خود در برخورد با لیدرهای 

اغتشاشات عمل خواهد کرد.

پیشوا – آبرومند : همزمان با روز جهانی عصای سفید 
جمال  سید  حضور  با  مراسمی  طی  ماه(  مهر   ۲۳(
واحد  مسئول  و  معاونین  پیشوا،  شهردار  محمدی 
های شهرداری از حسین شیدایی روشندل شاغل در 

شهرداری تجلیل شد.
شهردار پیشوا در این مراسم ضمن خیرمقدم و گرامی 
داشت روز عصای سفید، گفت: فقدان بینایی و کم 
بینایی مانعی برای پیشرفت نیست ، چنانچه موفقیت 
علمی،  مختلف  های  حوزه  در  عزیزان  این  های 

پژوهشی و ورزشی این حقیقت را اثبات کرده است.

آقای حسین  زحمات  از  تقدیر  ادامه ضمن  در  وی 
شیرازی همکار روشندل در واحد مخابرات شهرداری 
و حسن انجام وظایف مطلوب وی، گفت: با توجه به 
همت واال و پشتکار این عزیزان بر ما محرز گردیده 
که معلولیت هیچ وقت محدودیت نیست و بلکه می 
از آن به عنوان عامل شکوفایی توانایی هایی  توان 

بالقوه یاد کرد.
گفتنی است در پایان این گفتگوی صمیمی و دوستانه 
شهرداری  در  روشندل   همکار  از  هدیه  و  لوح   با 

تجلیل و قدردانی شد.

ری – آبرومند : معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه 
یا کناف  از شرکت تولیی کی پالس  شهرستان ری 

ایران سابق به صورت سرزده بازدید کرد. 
حمید زمانی در جریان بازدید سرزده از کارخانه کی 
پالس، در جریان مشکالت این شرکت که مربوط به 
واردات قطعات و ماشین آالت صنعتی و تخصصی 
سازمان  از  مساله  این  پیگیری  مساعد  قول  بود، 

صنعت، معدن و تجارت استان تهران داد.
وی از مشاهده نظم و انضباط مناسب، تصفیه هوای 
محیطی  زیست  های  پروتکل  رعایت  و  قبول  قابل 
فنی،  نکات  رعایت  به  توجه  این میزان  از  و  تعجب 
مهندسی، بهداشت محیط و محیط زیستی قدردانی 

کرد.
الگویی  به  روند  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  زمانی 
واحدهای  در  تا  شود  تبدیل  ها  شرکت  سایر  برای 
صنعتی بتوان شاهد این میزان رعایت نظم، انضباط، 
های  پروتکل  به  دادن  اهمیت  و  محیط  بهداشت 
محیط زیستی بود و مطمئنا این موضوعات از عوامل 

مهم افزایش سقف تولید در کارخانجات خواهد بود.
این واحد صنعتی با بیش از 500 نفر نیرو، تولیدکننده 
دیوارهای پیش ساخته، تایل های سقفی، محصوالت 
پودر گچی و پروفیل های گالوانیزه است که با این 
تعداد پرنسل به صورت سه شیفته فعالیت می کند.

خود  فعالیت   ۱۳۷5 سال  از  که  صنعتی  واحد  این 

را آغاز کرده اکنون بخشی از محصوالت خود را به 
همسایه  کشورهای  جمله  از  گوناگون  کشورهای 

صادر می کند. 

اصفهان – آبرومند : کارگروه امور زیربنایی استان 
اصفهان با حضور استاندار ، معاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداری و سایر اعضا برگزار شد  
استاندار اصفهان ضمن تاکید بر حمایت از صنعتگران 
استان گفت: حمایت از کارآفرینان بایستی در اولویت 

کار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.
دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در بررسی 
یک مجموعه صنعتی در استان اظهار کرد: اگر به 
دنبال این نباشیم که به فعاالن اقتصادی، صنعتی 

و کارآفرینان استان کمک کنیم تا بتوانند مشکالت 
خود را رفع کنند؛ حضور ما در جلسات بی معناست.

فعاالن  و  صنعتگران  از  حمایت  بر  تاکید  با  وی 
اقتصادی در مدیریت استان ادامه داد: بسیاری از 
مشکالتی که در جلسات کارگروه با آن مواجه می 
های  گروه  برخی  در  که  است  دلیل  این  به  شویم 
یک  پیرامون  عمیق  و  کارشناسی  بررسی  کاری 

پرونده صورت نمی گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیران و نمایندگان 

ها  کارگروه  جلسات  در  که  اجرایی  های  دستگاه 
حضور دارند نباید هنگام پرسش و پاسخ مستأصل 
شوند، خاطر نشان کرد: انتظار است در جلساتی 
که برگزار می شود از جوانب مختلف به یک موضوع 
جلسات  کامل  اطالعاتی  بانک  با  و  شود  پرداخته 
کارگروه برگزار شود. برای مثال اگر پرسش مطرح 
تواند  می  نفر  چند  برای  مجموعه  یک  که  شد 
اشتغالزایی داشته باشد؛ باید پاسخ به روشنی وجود 

داشته باشد.

در حکومت علی بن ابی طالب علیه السالم مردم چه داشتند؟
حسین علی اعال

جانباز و رزمنده هشت 
سال دفاع مقدس

علیرضا شمس، دادستان ورامین:

دستگاه قضایی به وظیفه خود در برخورد 
با لیدرهای اغتشاشات عمل خواهد کرد

کارمندان روشندل شهرداری پیشوا تجلیل شدند

حمید زمانی فرماندار ویژه ری : 

رعایت اصول انضباطی موجب افزایش سقف تولید می شود

استاندار اصفهان :

وظیفه ما حمایت از صنعتگران و کارآفرینان استان است


