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حسین نوش آبادی:
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شهری در جلیل آباد 

رئیس اتاق اصناف ورامین :

بازار ورامین 
تعطیل است

محمد نوذری استاندار ایالم :

رفتار مسئوالن در 
مهار کرونا تاثیر گذار 

است

دومین مراسم عاشورای 
حسینی با کووید 19 

عاشورای حسینی که بیش از 1400 
سال است در کشور ما ایران با رنگ 
و بوی مختلف برگزار شده و می شود 
در طول تاریخ گذشته یا سال های 
امام  سوگواری  ایام  و  عاشورا  دور 
عبدالله  ابا  حضرت  شیعیان  سوم 
الحسین ساالر شهیدان راه حق و حقیقت مورد توجه ویژه 

قرار گرفته است .
کشته شدگان را در روزعاشورا و 1400 سال پیش که در 
اینجا به جزئیات و کم و زیاد و تعداد آن کاری نداریم ولی 
حداقل  همان 72 تن شهید که معروف است و مکررا نام 
آنها گفته می شود و چون این حرکت یک ایدئولوژی بوده 

و به دین متصل  بوده برای همیشه ماندنی شده است .
اگر از تاریخ عاشورا که چند قرن  و چند سال پیش است  
فاصله بگیریم و به اوایل  انقالب اسالمی سال 57 نگاه 
ایام  عراق  و  ایران  جنگ  زمان  در  سال  مدت 8  کنیم 
سوگواری و عاشورای حسینی با توجه به جنگ و شهید 
شدن مردم در جبهه ها و حتی بمب باران شهر ها و 
عزاداری برای شهدا  در ایام کفن و دفن مراسم سوم و 
هفتم و چهلم و ایام عزاداری عاشورا و هم سو شدن با یکی 
یا جمعی از شهدای جنگ از رنگ و بوی خوبی برخوردار 
بود و حتی نوحه ها ومداحی ها و اشعارهم به سمت جبهه 
و جنگ رفته بود و کم کم دردهه شصت و دهه هفتاد 
فرهنگ ما تغییر کرده و سبک عوض شد و چون در طول 
این سال ها مردم برای شهدا عزاداری و مراسم هایی که 
گرفته می شد صورت می گرفته و این شهدا و جانبازان 
پذیرش  با  بودند  رسیده  نفر  هزار  به چندین  اسیران  و 
قطعنامه 598 و حمله مرصاد تقریبا تعداد شهدا کاهش 
یافت و اسرا آزاد و آزادگان به وطن آمدند و کم کم شهدای 

گمنام نیز به صورت گروهی...                ادامه صفحه3
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رسمقاله

به قلم طاهر میرزاکریمی، مدیر مسئول
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علی فتح اللهی فرماندار رشت :  

نقد  حق رسانه هاست 
4 2

همین صفحه

کرونا مغلوب شعور عزاداران حسینی شد

شهرستان  شهرداری   : آبرومند   – قرچک 
مترمربع  هزار  دو   93 سال  در  قرچک 
زمین با موقعیت بسیار مناسب در شهرک 
کارگر جهت ساخت مرکز شبکه بهداشت یا 

درمانگاه واگذار کرده است ولی متاسفانه تا 
نگرفته  اقدامی صورت  تنها هیچ  نه  کنون 
نیز  شده  انجام  ها  پیگیری  به  بلکه  است 

پاسخ درستی داده نمی شود .

برخالف  مدتی  از  بعد  است  ذکر  شایان   
هدف شهرداری که با نیت مرکز بهداشت 
یا تاسیس درمانگاه این زمین را واگذار  و 
کرده بود در این محل سوله بحران ساخته 
داخل  در  که  مکان  این  کاش   شده،ای 
شهرک و در یک موقعیت مناسب قرار دارد 
آن  از  و  نمی کردند  اینگونه بی مصرف  را 
بهره برداری بیشتری به عمل می آوردند!!!  
. اما با اینحال که سوله ساخته شد و دیگر 
این  توانستند  می  اما  شد کرد  نمی  کاری 
کنندو  باز  است  ومهره  پیچ  که  را  سوله 
کرونا  که مرگ  اکنون  یا  دیگر  ببرند جای 
بیداد میکند حداقل از این سوله برای مرکز 
بهداشت بهره برداری نمایند ولی متاسفانه 
اینکار را هم نکردند و سوله امروزه به محل 
اسکان معتادین تبدیل شده است که ضمن 

نیز  محیط  این  از  خود  بین  مواد  تبادل 
کمال بهره برداری را می برند .

این  چون  دارند که  اعتقاد  منطقه  مردم 
توجه  آن  به  است  کارگر  اسم   به  شهرک 
این زمین در  اگر  نمی کنند و می گویند 
شهرک های اطراف بود االن بهترین مرکز 
بهداشت ساخته می شد در حالی که هر 
سال شبکه بهداشت با اجاره  خانه اقدام 
ولی  کند  می  کودکان  واکسیناسیون  به 
حاضر نیست این مرکز را راه اندازی کند 
ومردم منطقه که حتی یک داروخانه نیز در 
این شهرک ندارند را نجات دهند . امروزه 
مردم شهرک برای واکسن کرونا مجبورند 
موجب  که  بروند  دیگر  های  شهرک  به 
ازدحام جمعیت بیشتر می شود در حالی 
از  بسیاری  این مرکز درست شود  اگر  که 

مشکالت از جمله چندین شهرک  نیز حل 
می شود .

 یکی از علل شکست این پروژه  بی توجهی 
بوده است که  وکم کاری شبکه بهداشت 

منطقه  این  مردم  از گذشته  بیشتر  امروز 
نیاز دارند و بسیاری به دلیل عدم  به آن 
وجود مرکز بهداشت نتوانستند از امکانات 

بهداشتی و پزشکی بهره مند بشوند .

مسئول شبکه بهداشت قرچک پاسخگو باشد

علی فتح اللهی فرماندار رشت :  

نقد  حق رسانه هاست 
رشت – آبرومند : فرماندار رشت با بیان اینکه نقد آزاد حق رسانه هاست، گفت: در طول 24 سال خدمتم حتی یک بارخبرنگاری را علی رغم انتشار نقد و 

خبر خالف واقع، مورد شکایت قرار ندادم چرا که معتقدم جایگاه خبرنگار، جایگاه آزادی اندیشه است.
علی فتح اللهی همزمان با روز خبرنگار در دیدار با خبرنگاران شهرستان رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی اظهار داشت: شهادت شهید 
صارمی اهمیت جایگاه خبرنگاران را در میان مردم آشکار ساخت و نشان داد که برخالف تصور عموم، خبرنگار نه در فضای آرام و پشت میز بلکه در میان 

اجتماع و شرایط سخت برای انعکاس اتفاقات جامعه در تالش است.
وی افزود: مهم ترین فعالیت ها را در دنیا تصور کنید، اگر مردم در جریان آن قرار نگیرند فاقد ارزش است و ایجاد این آگاهی در همگان فقط به دست 

توانمند خبرنگاران ممکن می شود.
فرماندار رشت فعالیت اصحاب رسانه در انتقال اخبار و روشنگری در مردم را بسیار مهم دانست و گفت: برای قلمی که در دست دارید خداوند سوره ای 

نازل و به آن قسم یاد کرده است که نشان از رسالت سنگین و خطیری دارد که بر عهده شما قرار گرفته تا قلمتان برای جمله ای خالف واقع نلغزد.
وی با تأکید بر رسالت خبرنگار در انتقال مشکالت مردم و ایجاد ارتباط بین مردم و مسئولین گفت: برای انعکاس هر آنچه که در جامعه رخ می دهد، نقش خبرنگار نقشی بی بدیل است.

وی به ظرفیت باالی خبرنگاران در زنده نگه  داشتن، تحرک بخشی و توسعه اجتماع اشاره کرد و افزود: ما مسئولین وظایف ذاتی و اداری خود را با تکیه بر توانمندی اصحاب رسانه در پوشش 
عملکردها و انتشار آن در کوتاه ترین زمان، به اطالع مردم می رسانیم و بر خود واجب میدانم که صادقانه و صمیمانه از تالش هایتان قدردانی کنم.

فرماندار رشت با بیان اینکه احترام به شما وظیفه ای است که برعهده ما قرار دارد به 24 سال تجربه خود در همراهی با خبرنگاران و اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: در طول سال های خدمتم 
حتی یک بارخبرنگاری را علی رغم انتشار نقد و خبر خالف واقع، مورد شکایت قرار ندادم چرا که معتقدم جایگاه خبرنگار، جایگاه آزادی اندیشه است .

وی افزود: همواره اجازه داده ام رسانه ها نقدها و گالیه هایشان را بیان کنند ولو اشتباه، و قضاوت را برعهده مردم نهاده ام و باور دارم حقانیت عملکرد هر مسئول، خود را در دل جامعه نشان 
خواهد داد. فتح اللهی نقد آزاد را حق رسانه ها دانست و گفت: باید فضا را برای آزادی در تفکرتان فراهم کنیم تا بتوانید به راحتی از طریق قلم، مفاهیم را به جامعه منتقل کنید.

محمدرضا امیری فرماندار شیراز :

در ارائه خدمت هیچ تعللی از دستگاه های اجرایی پذیرفته نیست
شیراز – آبرومند : فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه دولت در حال انتقال است و همه ما مکلفیم تا دقایق آخر که در مسئولیت 
خود هستیم، نه تنها در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی نکنیم، بلکه با قوت بیشتری به ارائه خدمات بپردازیم. وی در ادامه گفت: 

در ارائه خدمت هیچ تعللی از دستگاه های اجرایی و نهاد های دولتی پذیرفته نیست.
محمد رضا امیری، در جمع اعضای شورای اداری این شهرستان که با حضور آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام 
جمعه شیراز تشکیل شده بود، افزود: مکلفیم تا بیشتر از گذشته کار کنیم تا هنگام آغاز به کار دولت جدید امور مردم دچار اختالل 

نشود.
رئیس شورای اداری شهرستان شیراز با تاکید بر اینکه جدیدت و قاطعیت در امور کاری تا روز آخر و حتی ساعت آخر اشتغال به کار 
مدیران باید مد نظر باشد و با هر گونه اهمال کاری برخورد می شود، تصریح کرد: برای پیشگیری از نارضایتی ها باید در کنار مردم بود 
و اگر مشکلی وجود دارد، الزم است مدیران ورود کرده و قبل از تشدید نارضایتی ها، موضوع را بررسی و  پیگیری و رفع مشکل کنند.

امیری با بیان اینکه  نماز جمعه، نمازی عبادی و سیاسی است که در قرآن کریم به تفصیل و تصریح به آن پرداخته شده است، در این کنگره عظیم اجتماعی به مسائل  
و مشکالت روز مردم و جامعه می پردازد، ابراز کرد: نماز جمعه هادی و راهنمای جامعه، پناهگاه مردم و هدایتگر مسئوالن است.

نماینده عالی دولت در شهرستان شیراز با یاد آوری اینکه شیراز از اولین شهر هایی بوده است که برپایی نماز جمعه به امامت معلم اخالق مهذب نفوس، آیت الله 
شهید دستغیب، در آن شکل گرفت، با تجلیل از جایگاه امامت جمعه، از شخصیت معنوی شهید دستغیب و همچنین امامان جمعه فقید شیراز آیت الله حائری و 

آیت الله ایمانی تجلیل کرد.
رئیس شورای اداری شهرستان شیراز با تاکید بر اینکه حضور مدیران در نماز جمعه به عنوان کارگزاران نظام باید پر رنگ باشد، بیان کرد: عالوه بر تکلیف دینی افراد، 
مدیران باید در کنار مردم از مسائل آنان آگاه شوند و خطبه های نماز جمعه و مطالب مطرح شده در آن را پیگیری و نسبت به رفع آن یا ارائه برنامه و گزارش اقدام کنند.



محضر خبرنگاران دلسوز، متعهد و 
گرانقدر جنوب شرق استان تهران

17 مرداد ماه روز خبرنگار را به همه خبرنگاران محترم تبریک 
و تهیت عرض می نمایم. بی شک خبرنگاران عزیز چشم  و 
را  زیادی  ی  ها  حرفه سختی  این  در  و  هستند  مردم  گوش 
متحمل می شوند. خبرنگاران متعهد همواره مصلحت ، عزت 
و ابادانی کشور و مردم را در  وجود خود حس کرده  و در این 
راستا  مرارت ها و دشواری های زیادی را به جان می خرند. 
خبرنگاران با ضبط لحظات تلخ و شیرین، تاریخ پر شکوه ایران 
اسالمی را جاودان می کنند. برای همه خبرنگاران عزیز کشور 
و به خصوص خبرنگاران ورامین برزگ ، قرچک پیشوا بهترین 

خوبی ها را ارزومندم. 
حسن احمدی

دبیر جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی شهرستانهای 
ورامین،قرچک و پیشوا

وقوع حریق در کارگاه رنگ کاری 
شهر جلیل آباد 

پیشوا – آبرومند : مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جلیل آباد 
گفت: حریق یک کارگاه رنگ کاری در روستای محمودآباد کهنه به سامانه 

12۵ اعالم شد.
وی افزود:  تیم آتش نشانی شهرداری جلیل آباد به سرعت و در کمترین زمان 

ممکن به محل حادثه اعزام و عملیات اطفاء حریق آغاز شد.
این مسئول بیان کرد: با تالش ماموران آتش نشانی جلیل آباد و پشتیبانی 
اکیپ اعزامی از پیشوا، حریق به طور کامل اطفاء و محل حادثه ایمن سازی 

شد.
وی بیان داشت: پس از بررسی های اولیه مشخص شد علت حادثه اتصالی 
سیم های برق بوده است و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به دنبال 

نداشت.
مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جلیل آباد عنوان داشت: 
به دلیل استقرار کارگاه های کوچک و بزرگ در شهر جلیل آباد و روستاهای 
اطراف، وجود کپسول  آتش نشانی و آموزش نحوه استفاده از آن در این 
کارگاه ها بسیار ضروری است و باید از سوی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

حضور چشمگیر بانوان پیشوایی 
در فتح قله دماوند 

کوهنوردی  هیئت  رئیس  حیدری  ابومحمد   : آبرومند   – پیشوا 
شهرستان پیشوا خبرداد: گروهی از اعضای تیم کوهنوردی سیمرغ 

شهرستان پیشوا قله دماوند را فتح کردند. 
وی گفت: این گروه هفت نفره به سرپرستی سعید جنیدی با حضور سه 
تن از بانوان کوهنوردی شهرستان )خانم ها زهره سارانی، ندا شمس 
و فاطمه جنیدی( و آقایان)جواد حلیمی، حامد ملک و حامد تاجیک( 
توانستند در یک برنامه فشرده و سنگین بام ایران، قله ۵۶71 متری 

دماوند را فتح کنند. 
حیدری افزود: شهرستان پیشوا سابقه دیرینه و خوشنامی در رشته 
کوهنوردی در سطح منطقه و کشور دارد و ورزشکاران زیادی پرورش 
داده و این رشته در سالیان اخیر عالقمندان زیادی بخصوص بانوان را 

به خود جلب کرده است. 

»دکتر سید هادی قریشی« رییس 
هیئت مدیره نظام پزشکی قرچک شد

قرچک – آبرومند : مراسم انتخاب رئیس  هیئت 
مدیره قرچک،  با حضور مدیر و معاونین شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان در محل اداره نظام 
پزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. 
به  قریشی  سیدهادی  دکتر  جلسه  این  پایان  در 
نظام  مدیره  هیئت  دوره  دومین  رییس  عنوان 

پزشکی قرچک انتخاب و معرفی شد.
گفتنی است دکتر سید هادی قریشی، مسئول فنی و نایب رییس هیئت 

مدیره درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی )عج( قرچک نیز می باشد.

بهمن خطیبی  فرماندار
 و رئیس هیات اجرایی قرچک : 

آگهی نتیجه قطعی
 و نهایی انتخابات 

تابع  قرچک  شهر  انتخابیه  حوزه  اهالی  آگاهی  به  قبلی  آگهی  پیرو 
شهرستان قرچک می رساند که صحت برگزاری انتخابات بر اساس  
ماده 58 قانون انتخابات مورد تایید هیات نظارت قرار نگرفت و باطل 
شد . تاریخ برگزاری انتخابات میاندوره ای پس از ابالغ وزارت کشور به 

این فرمانداری ، به اطالع عموم خواهد رسید . 

ضرورت مطالبه گری شوراها از 
مسئوالن و دستگاههای ذیربط 

قرچک – آبرومند : محمد عبدی بخشدار مرکزی شهرستان قرچک در نشست 
مشترک با روسای ششمین دوره شوراهای اسالمی روستاها گفت: اعضای 
شوراهای اسالمی روستاها پس از  انتخابات با تبدیل فضای رقابتی به فرصت 
همدلی و اتحاد در عرصه خدمت رسانی به مردم، با بهره گیری از تجربیات افراد 
صاحب نظر و متخصص مطالبه گر رفع مشکالت روستاها و دغدغه های مردم 

از مسوالن و دستگاههای ذیربط باشند.
وی ادامه داد: دقت نظر در انتخاب دهیار از وظایف قانونی شورا است لذا 
ضروریست از افراد توانمند در زمینه اجرایی ،دارای تحصیالت متناسب با درجه 

دهیاریها، با انگیزه و دلسوز در عرصه مدیریت روستایی بهره گیری شود.

برگ هلو : )طبیعت سرد(
خواص :رفع یبوست ،تنظیم کار روده ها ، صاف کننده خون .

طرز تهیه : 20 گرم برگ خشک شده +دو لیوان آب جوش ، 10 دقیقه 
دم بکشد . یک فنجان در روز بنوشید .

تذکر : مقدار برگ هلو ، برای اطفال از 5 گرم بیشتر نباشد .
بر گرفته ازکتاب دمنوش ها »نوشته حسن رویگر«

ورامین زبرگ

لزوم اهتمام ویژه دستگاه ها
 برای تامین زیرساخت های زندگی 

شهری در جلیل آباد 
پیشوا – آبرومند : نماینده مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس 

گفت: همه دستگاه ها باید در جهت تامین زیرساخت های مطلوب زندگی در این شهر تازه تاسیس تالش کنند.
حسین نوش آبادی اظهار داشت: ارتقاء روستای جلیل آباد به شهر یکی از مطالبات زمین مانده و به حق مردم بود که 

با پیگیری مسئوالن به نتیجه رسید و امیدوارم با این ارتقاء، زمینه  خدمت رسانی بیشتر به مردم منطقه فراهم شود.
نماینده مردم در مجلس با اشاره به محدودیت امکانات رفاهی و خدماتی در جلیل آباد، گفت: همه دستگاه ها باید در 
جهت توسعه خدمات شهری، گسترش فضاهای فرهنگی و ورزشی، احداث درمانگاه و خانه بهداشت آبرومند و مجهز 

به امکانات با خدمات شبانه روزی، تالش و همت مضاعف داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: استقرار نمایندگی های ادارات و دستگاه های اجرایی، استقرار نهادهای نظامی و انتظامی، توسعه 
کتابخانه عمومی، اصالح معابر و بهسازی داخل شهر جلیل آباد، به خصوص اصالح تقاطع ورودی جلیل آباد از اقدامات 

مهمی است که باید به عنوان مطالبه به حق مردم از سوی مسئوالن مورد پیگیری قرار گیرد.

ارائه خدمات رایگان
 به بیماران کرونایی 

در درمانگاه دارالشفاء قرچک 
قرچک – آبرومند : مدیرعامل درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی )عج( قرچک گفت: 
یکی از اقدامات ما در درمانگاه طی حدودا دو سال گذشته با شیوع بیماری کرونا ارائه خدمات رایگان به بیماران 

کرونایی بوده است.
علیرضاساعد ادامه داد: بخشی از تجهیزات پزشکی این درمانگاه همچون کپسول اکسیژن، تخت و... برای درمان 
بیماران به امانت و رایگان در اختیار آنها قرار گرفته است و این اقدام در راستای رسالت درمانی درمانگاه و کمک به 

کاهش بستری ها ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از همین رو برای همراهی مطلوب تر از همه خیران که تمایل به همکاری در این خصوص دارند 
دعوت می کنیم تا مجموعه ما را در تجهیز و توسعه این امکانات یاری کنند تا همچون گذشته و حتی بیشتر 

بتوانیم به شهروندان این خدمات را ارائه نماییم.
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ایده هایی  ذیل، صرفًا  پیشنهادی  فرمان  ده 
مبتنی بر برنامه های اعالمی رئیس جمهور 
اساسی  اولویت  دو  بر  مبتنی  سیزدهم 
معیشت مردم و مقابله با کروناست که می 
تواند ضمن احیای سرمایه اجتماعی امید را 

در دل مردم زنده کند؛
 1- فرمان آغاز ساخت یک میلیون مسکن 
ارزان قیمت برای سال 1۴00 بدون احتساب 
قیمت زمین و ثبت نام از متقاضیان با اصالح 
وجود  مهر  مسکن  پروژه  در  که  ایراداتی 
روحانی  دولت  در  که  کالن پروژه ای  داشت. 
»مزخرف« خوانده شد و تبعات آن کمبود 
میلیون ها واحد مسکونی و افزایش بی سابقه 

قیمت مسکن در یکی دو سال اخیر شد.
جهانگیری،  اسحاق  بخشنامه  2-ابطال   

افزایش  درباره  رئیس جمهور  اول  معاون 
تطبیق  هیئت  در  اگرچه  مدیران  حقوق 

مصوبات با قوانین مجلس رد شده است. 
برای  معیشت  کارت  صدور  فرمان   -3
ماهیانه  اعتبار  با  اول  دهک   ۵ خانوارهای 
یارانه های  ساماندهی  و  قرض الحسنه 
پرداختی بخصوص یارانه بنزین به نحوی که 
خودرو  که  آنهایی  حتی  مردم  آحاد  همه  به 

ندارند اختصاص یابد. 
۴- فرمان کاهش پلکانی مالیات بر عملکرد 
بر  مالیات  ساماندهی  و  تولیدی  واحدهای 
ارزش افزوده در راستای حمایت از بازاریان، 
اصناف و تولیدکنندگان و راه اندازی سامانه 

هوشمند مالیاتی
سامانه های  راه اندازی  فرمان   -۵  

شفافیت)مانند قراردادهای دولتی و عملکرد 
شرکت های دولتی( در راستای تحقق کامل 
سامانه های  اتصال  و  الکترونیک  دولت 
دستگاه ها و وزارتخانه ها در یک سامانه جامع 
۶- فرمان آغاز واگذاری دارایی های منجمد 
و  مردم  به  بانک ها  اقتصادی  بنگاه های  و 

حسابرسی بانک های خصوصی
 7- فرمان آغاز کاهش 20 درصدی قیمت 
از  و...  شکر  روغن،  گوشت،  مرغ،  نان، 
طریق استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین 
کاالهای اساسی و ساماندهی زنجیره تأمین 
نهاده ها با ارز ۴200 تومانی برای حمایت از 

تولیدکنندگان
برای  آغاز صدور کارت سالمت  فرمان   -8  
کارت  این  با  که  نحوی  به  ایرانیان  همه 

)مانند  درمانی  مراکز  از  خدمات  هزینه 
بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و داروخانه ها( از 
طریق بیمه و تسهیالت قرض الحسنه )بابت 
سهم بیمار( پرداخت خواهد شد و پرداخت 
نصف  به  درمان  هزینه  بابت  مردم  جیب  از 
 20 به  درصد   ۴3 )از  یافت.  خواهد  کاهش 

درصد( 
کاالهای  ترخیص  در  تسریع  فرمان   -9
محوریت  با  کشور  گمرک های  در  موجود 

کاالهای اساسی و نهاده های دام و طیور
دستگاه ها  کلیه  بسیج  فرمان   -10  
برای  دولت  و  نظام  ظرفیت های  و 
واکسیناسیون عمومی مردم در برابر ویروس 
کرونا ظرف ۶ ماه آتی از طریق واکسن های 
داخلی و وارداتی شبیه همان ظرفیتی که در 

کار  پای  اطفال  فلج  واکسیناسیون  جریان 
آمد.

 کانال ریاست جمهوری آیت الله رئیسی 

شهرستان  فرماندار   : آبرومند   – ورامین 
از  رونمایی  و  راه اندازی  با  ورامین گفت: 
صدور  پس،  این  از  الکترونیک،  سامانه 
مجوز تردد خودرو در ایام شیوع ویروس 

کرونا، الکترونیکی و غیر حضوری شد.
حسین کاغذلو در آئین رونمایی از سامانه 
فرمانداری  محل  در  که  مجوز  صدور 
در  داشت:  اظهار  شد  برگزار  ورامین 
راستای تکریم مردم، جلوگیری از تجمع 
و رسیدگی سریع به درخواست شهروندان 

سامانه  استانی،  بین  ضروری  تردد  برای 
الکترونیک صدور مجوز تردد راه اندازی و 

فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
www. وی گفت: این سامانه به آدرس

و  بوده  امروزدر دسترس مردم  از   btf.ir
متقاضیانی که بنا بر ضرورت، نیاز به سفر 
به سایر استان های کشور دارند می توانند 
مراحل ثبت نام خود را در این سامانه طی 

کنند.
دریافت  متقاضیان  کرد:  تصریح  وی 

مجوز تردد، عالوه بر لزوم ثبت اطالعات 
خودرو،  به  مربوط  اطالعات  و  شخصی 
استان ها  سایر  به  سفر  لزوم  که  اسنادی 
را می رساند را بارگذاری کنند در غیر این 
صورت، برای متقاضیانی مجوز تردد صادر 

نمی شود.
کاغذلو افزود: پس از بررسی مدارک ارسال 
تردد  مجوز  متقاضیان،  سوی  از  شده 
یک  از  پس  می توانند  افراد  و  صادر شده 
با وارد کردن کد ملی، مجوز  روز کاری، 

را بر روی رایانه و یا گوشی هوشمند خود 
دریافت کنند.

تردد  مجوز  گونه  هیچ  تأکید کرد:  وی 
صادر  متقاضیان  افراد  برای  حضوری 
نمی شود صرفا  این مجوز از طریق سامانه 
صادر  مدارک  بودن  تکمیل  صورت  در  و 

خواهد شد.
سهولت  برای  گفت:  ورامین  فرماندار 
متقاضیان، مجوز صادر شده امکان چاپ 

نیز دارد.

و  تحلیف  آئین   : آبرومند   – پاکدشت 
انتخاب هیات رئیسه منتخبین ششمین 
به  پاکدشت  شهر  اسالمی  شورای  دوره 
با  و  پاکدشت  فرماندار  جمارانی  رياست 
انتظامی  سیاسی  معاون  شیرازی  حضور 
امور  و  برنامه ریزی  معاون  علیمحمدی  و 
حراست  مسئول  فرمانداری،  عمرانی 
در  فرمانداری   شهری  امور  ،مسئول 
فرمانداری پاکدشت و اعضا شورای اسالمی 

شهر پاکدشت برگزار شد.
فرماندار پاکدشت در این نشست با تشریح 
مسئولیت های  و  ماموریت ها  اعضای شورا های اسالمی، به تبیین نقش عمده ترین 

شهری  پایدار  توسعه ی  تحقق  در  آنان 
در  مهم  این  کرد:  تصریح  و  پرداخت 
گرایی،  تخصص  همیت،  وحدت،  بستر 

مسئولیت پذیری و احساس تکلیف میسر 
می شود.

یوسفی جمارانی همچنین لحاظ عمده ترین 
مطالبات و خواسته های عموم شهروندان از 
مجموعه ی دست اندرکاران مدیریت شهری 
را بهترین معیار برای تنظیم اولویت ها در 
شورا دانست و تاکید کرد: این امر در بستر 
مشارکت  از  گیری  بهره  همدلی،  و  وفاق 
اجتماعی و نظارت قانونی بر روند مدیریت 
شهری به حصول نتایج مطلوب می انجامد.

وی همچنین شورا ها را تبلور خواسته های 
مردم ساالرانه ی ملت ایران دانست و اضافه 

به  پاسخگویی  برای  جدی  تالش  کرد: 
انتظارات مردم و تسریع در روند توسعه و 
تحول محیط شهری از رسالت های مهمی 
ششمین  منتخبان  مجموعه ی  که  ست 
دوره ی شورا های اسالمی باید به آن توجه 

کنند.
بر پایه این گزارش در ادامه مراسم تحلیف  
آیین انتخاب هیات رئیسه برگزار و آقایان 
محمد نجفی رئیس ، احمد نجفی  نائب 
رئیس و علیرضا کاظمی منشی  اول سرکار 
خانم طاهره آقا خانی منشی دوم  شورای 

اسالمی شهر پاکدشت  انتخاب شدند

فرماندار  عباسی  حسین   : آبرومند   – پیشوا 
شهرستان پیشوا در خصوص افزایش بیماری 
افزایش میزان  کرونا اظهار داشت: خبرهای 
اوج  نشانگر  کشور  در  کرونا  مبتالیان  فوتی 
گرفتن این ویروس است و باید مردم بیش از 
گذشته برای حفظ سالمت خود و اطرافیان، 
به زدن ماسک و موازین بهداشتی مقید باشند.

روزه شاهد  کرونا هر  پیشروی  با  افزود:  وی 
درگذشت و فوت بسیاری از عزیزان، دوستان 

و آشنایان هستیم که این موضوع باید موجب 
عزیز  همشهریان  بیشتر  حساسیت  و  تلنگر 

شود. 
عباسی عنوان کرد: متاسفانه عده زیادی این 
بیماری را جدی نمی گیرند و جان خود و دیگر 

مردم را به خطر می اندازند. 
فرماندار گفت: با توجه به ایام سوگواری حضرت 
اباعبدالله الحسین)ع(، رعایت شیوه نامه ها و 
اصول بهداشتی در کنار بهره گیری معنوی از 

این ایام ضروری است. 
با  مردم  است  الزم  افزود:  عباسی  حسین 
پرهیز از دورهمی ها، نشست های خانوادگی، 
مسافرت ها و ترددهای غیرضروری و رعایت 
پروتکل های بهداشتی و مهمتر از همه زدن 
ماسک و در برخی مکان های شلوغ استفاده از 
دو ماسک، کمک کنند تا از انتشار این بیماری 
و آثار جانی، اقتصادی و روحی و روانی مترتب 

بر آن جلوگیری شود.

ورامین – آبرومند : میری گفت: با توجه به 
دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مغازه 

های ورامین تعطیل می شود.
سید عباس میری در گفتگو با خبرنگاران گفت 
: ستاد ملی مقابله با کرونا در دستور اخیر خود 
محدودیت هایی ابالغ کرده که همگان موظف 

به رعایت آن هستیم. 
وی افزود:از فردا گروه های 2 و 3 صنفی باید 
گروه 1 شامل خواربار  فقط  و  تعطیل شوند 
فروشی ها، نانوایی ها و مایحتاج عمومی مردم 

حق فعالیت دارند.
وی ضمن دعوت از صنوف مختلف به رعایت 

اخیر  نیم  و  سال  یک  در  گفت:  ابالغیه  این 
بازاریان آسیب جدی در حوزه اقتصادی داشتند 
اما سالمت جامعه و کمک به مهار کرونا وظیفه 

اجتماعی همه مردم است. 
بیان  ورامین  شهرستان  اصناف  اتاق  رئیس 
داشت : مغازه داران باید توجه کنند که شیوع 

هرچه بیشتر بیماری به ضرر جامعه است و 
امیدواریم مجلس و دولت هم با بسته های 

تشویقی کمک اصناف باشند. 
سه  روز  از  ورامین  اصناف  اتاق  افزود :  وی 
شنبه تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است ولی 
نظارت خواهد کرد.تیم بازرسی بر روند تعطیلی واحدهای صنفی 

ده فرمان رئیس جمهور سیزدهم بعداز تنفیذ حکم ریاست جمهوری

صدور مجوز تردد خودرو برای ورامینی ها الکترونیک شد

مراسم تحلیف ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر پاکدشت برگزار شد

سید عباس میری رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین :

بازار ورامین تعطیل است

افزایش آمار مرگ و میر با نقض پروتکل ها
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 دومین مراسم عاشورای حسینی 

با کووید 19
در ایام های مختلف سوگواری به میهن آورده می شدند .

 و اکنون مدت 2سال است که  مراسم عاشورای حسینی با نوع و فرهنگ دیگر 
به عزاداری مشغولیم و از آنجا که این مرگ کرونایی دیگر مراسم ندارد مردم برای 

عزیزشان در ایام سوگواری حسینی عزاداری می کنند .
و از طرفی چون فوت شده های مردم در این دوسال با توجه به آمار های رسمی  بیش 
از صد هزار نفر فوت  شده اند و  هربار با یک پیک ، اول تا پنجم اعالم می شود و تعداد  
فوتی ها هر روز به باال و باالتر می رود باید دید آمار اما بعد از روز عاشورا چقد تغییر 
می کند و عاشورا 1400 با کوید 19 در پیک پنج یا ششم چند نفر فوتی  می دهد  و آیا 
واکسن بدون تقلب ،آب  مقطر و ژل سست کردن عضله پیدا می شود که تزریق کنند 

یا خیر ... این داستان همچنان ادامه  دارد !

شاخصه ها 
و نقصان های پیشوا

جستاری در برخی داشته ها و ضعف های 
شهرستان پیشوا در استان تهران

شوراهای  اعضای  و  سیزدهم  دولت  مدیران 

اسالمی شهرها و روستاهای شهرستان پیشوا 
در دوره ششم خدمتگزاری را به دقایقی وقت 
توصیه  سطر  چند  این  خواندن  و  گذاشتن 
از ما در این مسیر  می کنم، امید که خداوند 

خدمت رسانی به مردم راضی باشد.
پیشوا شهری کهن و با قدمتی طوالنی قریب به 
هشت هزار سال، نقشی انکارناپذیر در تحوالت 
و وقایع اخیر کشور و ایران معاصر دارد، نقطه 

و  دلیرپرور  شهر  همین   42 خرداد  نیمه  آفرین  انقالب  قیام  پیدایش 
موطن سروقامتان کم نظیری چون قمی ها، مهتدی ها، اردستانی ها 
زینتی مضاعف  اسالمی  انقالب  قاموس  بر  که هرکدامشان  است   ... و 

بخشیدند. 
قرار گرفتن در مجاورت جاده ابریشم نیز تاثیری شگرف بر پیشوا نهاده و 
از جمله دالیل ایجاد و توسعه فرهنگی غنی و مترقی این خطه شده که 

متأسفانه کمتر بدان پرداخته شده است. 
تنوع آب و هوایی و خاک حاصلخیزی که به سبب وجود قنوات پرشمار 
و پر آب و محصوالت متنوع صیفی جات و گلخانه های بزرگ و کوچک 
شده؛ در بحث کشاورزی پیشوا گویای حرف های فراوانی در این حوزه 

پررونق است. 
وجود ابنیه و آثار تاریخی، قدمتی پرواضح را بیانگر است که می طلبد 
با توجه به آنچه گفته شد توجه ویژه به پیشوا شود که شناسنامه های 
پر افتخارش؛ قدمت تاریخی، وجود مضجع نورانی امامزاده جعفر)ع(، 
مداقه  مورد  را  زرخیز  دشت  حاصلخیزی  و  خرداد   15 قیام  آغاز  نقطه 

قرار دهیم. 
 - تهران  آهن   راه  و  شوسه  ترانزیت  محور  به  پیشوا  نزدیکی  علیرغم 
پیشوا  توسعه  به  انکاری  غیرقابل  و  بزرگ  تواند کمک  می  مشهد که 
شود؛  نمی  و  نشده  موهبت  دو  این  از  الزم  بهره  متاسفانه  ولی  نماید 
نداشتن پایانه صادراتی و صنایع تبدیلی مناسب با عنایت به کشاورزی و 
محصوالت پرشمارش می تواند رونق را به پیشوا بازگرداند، آیا نمی شود 
در شهرک یک هزار و چهارصد هکتاری صنعتی پیشوا، مکانی شایسته و 
مناسب برای این مهم فراهم آورد و صنعتگران را به این سمت و سوی 

هدایت کرده و انگیزش های الزم را تدارک دید؟ 
داشتن رتبه ششم استان در تولید شیر، سوم استان در تولید گوشت قرمز،  
چهارم استان در تولید گوشت ماهی، یازدهم استان در تولید گوشت سفید 
این حوزه در  استان نشان دهنده عظمت فعاالن  رتبه دوم دام سنگین  و 
شهرستان پیشوا است که می طلبد با نگاهی ویژه مسیر سنگالخی آن ها را 

به بهترین نحو ممکن آراست. 
پیشوا با داشتن 14 هزار هکتار اراضی کشاورزی رتبه اول محصوالت جالیزی 
استان تهران را در اختیار دارد و با داشتن حدود یکهزار و 450 هکتار زیر 
کشت گلخانه ای یک هشتم تمام گلخانه های کشور را نیز از آن خود کرده 
است؛ اما فقط 30 درصد مزارع این خطه از طرق آبیاری های نوین سیراب 
می شوند که به واسطه استفاده از آب های زیر زمینی در دشت ورامین و 
پیشوا متاسفانه سالیانه 36 سانتی متر شاهد فرونشست زمین هستیم که 
باید همه مسئوالن با عزمی واحد این موضوع را پیگیری کرده تا بیش از این 

شاهد به مخاطره افتادن حیات در این دیار نباشیم. 
در حوزه کشاورزی نبود پایانه فروش حقیقی و مجازی محصوالت کشاورزی 
و صنایع تبدیلی و فرآوری، بسیار روشن و مبرهن است؛ اتصال صنعت و 
کشاورزی نیز با احداث مجموعه های تبدیلی و بسته بندی در این حوزه می 
تواند کارگشا بوده و اشتغال زایی فراوان و حجم باالیی از مراودات اقتصادی 
و اجتماعی را در پی داشته باشد؛ امری که تاکنون در حد حرف باقی مانده 

است.
در پیشوا ساالنه هفت هزار تن مفتول صنعتی تولید می شود که به کشورهای 
است دستگاه های  و شایسته  دیگر صادر شده  قاره های  و حتی  پیرامون 

دخیل، تسهیل الزم را در امور صنعتی انجام دهند.
نقص بزرگ سیستم حمل و نقل عمومی که در نقاط مختلف شهر پراکندگی 
الزم را ندارد موضوعی چالش زا قلمداد می شود که سبب هدر رفت انرژی، 
هزینه و وقت مردم شده و اعتراضات پرشمار پیدا و نهانی را به خود اختصاص 

داده است.
در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، نبود فضاهای ورزشی و فرهنگی دولتی 
مناسب و استاندارد از مهمترین چالش های این حوزه است؛ گو اینکه در 
خوبی  به  دولتی  های  سرانه  و  فرهنگی  فضاهای  نیز  اقماری  های  شهرک 
تعریف نشده و در صورت تعریف، اجرایی نشده اند که خسارات فراوانی به 
شهروندان چه بومی ها و چه عزیزان مهاجرت کرده به پیشوا وارد کرده است.

در حوزه عمران، جدای از بحث ساخت و سازهای زیربنایی و ایجاد و توسعه 
زیرساخت های مختلف، عدم اجرای صحیح و نبود نقشه مهندسی کامل 
برای مباحث ترافیکی شهر و شهرستان، عدم مناسب سازی معابرعمومی 
برای تردد افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالخوردگان و همچنین نداشتن 
آسفالت مناسب در مسیرهای منتهی به شهر و عدم مدخل های شایسته در 
ورودی های پیشوا که اینک تبدیل به محل عرضه دام شده اند، مشکالت 
حادی است که امید می رود برای حل آن ها تدبیری به وسعت خرد و عظمت 

مردم پیشوا اندیشه شود.
نویسنده : مهدی مقاری

ادامه رسمقاله
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کوشش  خواهی،  مشروطه  جنبش 
دوره  در  هستند که  رخدادهایی  و  ها 
مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره 
محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت 
استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و 
به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب 
انجامید.  ایران  اساسی  قانون  نخستین 
مشروطیت  مکتوب  و  مستند  پیروزی 
شاید با صدور فرمان مشروطیت توسط 
مظفرالدین شاه و امضای آن در 14 مرداد 
1285 می باشد که جنبش و حرکتی که 
آغازش به دو سه دهه پیش از آن برای 
به  رسیدن  برای  ترقی،  و  آزادی  کسب 
آهنگ حرکت اروپا، جامعه ایران و ایرانی 
را به تکاپو انداخته بود، به ثمره نشست. 
سیاسی  گفتمان  در  مشروطه  جنبش 
ایرانیان هنوز مورد مناقشه است و البته 

با نگاهی گاه سیاسی به تاریخ و گاه گمراه 
هم  هنوز  و  آن  نخست  هدف  از  شدن 
هستند منتقدانی که پرداختن به آن را 
نشانه زوال نگرش سیاسی می دانند اما 
بهر حال نمی توان بخشی از تاریخ را بنا 

به قصد سیاسی مشخص، سانسور کرد.
مشروطه خواهی تالشی برای حاکمیت 
قانون بود که می توان بحث در چیستی 
آن را از همین جا آغاز نمود و با قرار دادن 
به  سیاسی  گفتمان  آن  مرکز  در  قانون 
بررسی مسائل و همچنین ارتباط آن با 
سایر مفاهیم و نشانه های مهم گفتمان 
مذکور مبادرت ورزید، مفاهیم و اندیشه 
های اساسی دیگری مانند آزادی و برابری 
که فهم فرایندهای کلی و فراز و فرودهای 
فکری و عملی مشروطه خواهی نیازمند 
آن  منطقی  تحلیل  و  صحیح  شناخت 

هاست. گفتمان مشروطه خواهی با قرار 
برنامه  و  قانون در صدر مطالبات  دادن 
حاکمیت  آشکاری  نحو  به  خود  های 
قانون را دنبال می نمود. آنچه در کانون 
را  خود  معنای  بود  واقع  مجموعه  این 
تنها در ارتباط با سایر اجزای آن اعم از 
آزادی، تفکیک قوا، حق انتخاب مردم، 
نظام نمایندگی، تاسیس پارلمان و ایجاد 
واقع  در  ساخت.  می  آشکار  عدالتخانه 
حاکمیت قانون بدون توجه به سایر عناصر 
مذکور  معنایی  دهنده سیستم  تشکیل 
امکان پذیر نبود لذا باید تصریح نمود که 
صحبت از حاکمیت قانون بدون توجه به 
جنبه های عینی و عملی آن نمی توانست 
به یک کل فراگیر و نیاز عمومی تبدیل 
شود، بلکه الزم بود تا در ارتباط با نشانه 
تبدیل  شود.  تدوین  و  ارائه  دیگر  های 

گفتمان مشروطه خواهی به یک جنبش 
نظریه  انعکاس  نوعی  به  فراگیر سیاسی 
رخداد  یک  صورت  به  قانون  حکومت 
گفتمان  که  است  روشن  بود.  ارتباطی 
حاکمیت  بر  تاکید  با  خواهی  مشروطه 
به  نسبت  قانون درصدد شالوده شکنی 
حکومت استبدادی و گفتمان خودکامگی 
برآمده و قدرت سیاسی را همچون پدیده 
ای زمینی و غیر قدسی برآمده از خواست 
و اراده مردم می داند. در مقابل، گفتمان 
استبداد طلب اصرار بر حق الهی سلطنت 
است که در تاریخ ایران ریشه دار و در عصر 

قاجاریه نیز همچنان استوار بود.
انقالب مشروطه فهرست وار دارای  نتایج  

و پیامدهای  زیر بود:
هم   در  را  استبداد  مشروطه   انقالب   1ـ 
از  یکی  نویسنده  نظر  به  شکست که 

آثار  مهمترین 
و نتایج آن می 

باشد.
انقالب   2ـ 

موجب   مشروطه  
مشارکت  مردم  در اداره   کشور و تأسیس  
مجلس  با همه   نواقص  از سوی  مردم  شد.

3ـ به  دلیل  ضعف  ساختارها متاسفانه پس  
از پیروزی  نه  تنها مشکلی  از کشور حل  
افزوده  شد.  بلکه  بر مشکالت  آن   نشد، 
ناامنی ، عدم  اقتدار حکومت  و ناکارآمدی ، 
مردم   شد که   مستولی   برجامعه   چنان  
با  و  می بردند  به سر  منجی ای   آرزوی   در 
همه   شناختی  که  از دیکتاتوری  رضاخان  
داشتند مردم  به  جز عده ای  معدود، از وی  

استقبال  کردند.

اساسا در روابط و مناسبات بین دولتها  
مسئله اعتماد یا بی اعتمادی نمی تواند 
مبنایی برای مذاکره یا عدم مذاکره باشد 
در  ملی  منافع  کننده  تامین  که  انچه   .
برقراری   ، است  مهم  مذاکره  خصوص 
توازن قوا با توجه به امکانات و مقدورات و 
مهمتر از آن داشتن  پشتوانه داخلی  است 
که تنها از طریق مشارکت مردم در ارکان 

نطام به مفهوم واقعی  امکان پذیر است.
   در  سپهر و فضای روابط بین المللی 

در ارتباط با مراودات  سیاسی ، اقتصادی 
و نظامی و... دولتها با یکدیگر در  دنیای 
و چگونگی شکل  ، کیفیت  نوع  امروز،  
گیری ساختار  نظام و ارتباطش  با مردم 
ازجمله  مولفه های تعیین کننده است ، 
چراکه  قوام و انسجام یک نظام و ساختار  
مهمترین عنصر تعیین کننده  در روابط فی 

ما بین دولت هاست.
  مگر روابط بین چین و آمریکا، روسیه 
با آمریکا، ویا اروپا با روسیه و چین ... بر 

مبنای  اعتماد به یکدیگرصورت می گیرد 
؛  هریک دوست دارن سر به تن دیگری 
نباشد ! اما همین کشورها در بزرگترین 
برای   مابین   فی  مشکالت  و  مناقشات 
تامین منافع خود  ، مذاکره می کنن ، 
بحث می کنن، چانه زنی می کنن ، ضمن 
اینکه در تریبونهای بین المللی و در رسانه 
سخت نسبت به هم خط و نشان می کشند 
بموقع هم در صدد کاهش تنش  واما   ،
و  مشکالت  و فصل مسائل  وبرای حل 

باهم مذاکره می کنن ، چون اصل حیاتی 
و عقالنی حاکم بر روابط و مناسبات  بین 

الملی ؛ مذاکره و گفتگو است .
 در عین اینکه از جهاتی هم دیگر را تحریم 
هم می کنن و حتی  در جاهای مختلف 

مقابل هم می ایستند . 
می  و  نیست  اعتماد  قابل  طرف  اینکه 
خواهد تیشه به ریشه ما بزند، در روابط 
بین المللی امری مهمل و بی مبنا است و 
محلی از اعراب در روابط و مناسبات  بین 

ندارد  المللی  
طرح  البته   .
چون  مسائلی 

سلطه   ، اعتماد 
میتواند   .  .. و  س فرهنگی  تر

از روندی باشد که با متصل 
شدن به فضای باز جهانی و اتصال به جهان 
آزاد، سبب تغییر در کیفیت حکمرانی شود 
و  مشکل  آن  پذیرش   برخی  برای  که   ،

ناممکن می شود .

اوایل جنگ ایران و عراق ، جایی که دکتر 
چمران و نیروهای جنگ های نامنظم می 
جنگیدند ، دکتر با فرماندهان گروهان 
ها یه قراری گذاشته بودند  ، تا زمانی 
که همه نیروهای تحت امر فرماندهان 
باشند هیچ  زیرمجموعه غذا نخورده  و 

برداشتن جیره غذایی  اجازه  فرماندهی 
خودش و خوردن آن را ندارد واگر دکتر 
می دید با آن فرمانده برخورد می کرد . 
دست برقضا یه روز دو تا از نیروها رفته 
بودند شناسایی و فقط فرمانده آنها  در 
جریان بود . هنگام پخش نهار ، نهار که 

نه ، نون لواش بود و چند عدد خرما ، 
فرمانده دوتا غذابرای افرادش برداشت ، 
دکتر چمران که این حرکت را دید خیلی 
ناراحت شد و با چشم غره ای که رفت 
یادآوری آن شرط و شروط برای فرمانده 
هان را متذکر شد . فرمانده گروهان که 

می دانست دکتر داره به او تذکر می دهد 
آروم آروم به دکتر نزدیک شد و گفت : 
این غذاها سهم بچه های شناسایی است 
که برداشتم . من قول و قرارهایمان را 
فراموش نکردم . دکتر تازه متوجه جریان 
شد و با یه شوخی و توضیح اینکه این 

تاثیر  چه  کار 
بر  زیادی 
 ، دارد  نیروها 

فرمانده اش را در 
آغوش گرفت .

14 مرداد سالگرد مشروطیت ایران

اصل حیاتی و عقالنی حاکم بر روابط و مناسبات  بین الملی ؛ مذاکره و گفتگو است

آخرین جیره غذایی برای فرمانده است خاطره

دکتر محمد بیدگلی
مدرس دانشگاه و 
کارشناس مسائل ایران

حسین علی اعال 
جانباز و رزمنده هشت 
سال دفاع مقدس

بهروز مشتاق
کارشناس فرهنگی و 
اجتماعی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان قرچک به مناسبت 17 مرداد روز 

خبر نگار پیام تبریک ارسال نمود
رشد و توسعه ی فرهنگی جامعه مستلزم عزم جدی خبرنگاران در آگاهی 

رسانی به مردم است و به راستی این رسالت بزرگ ستودنی است.
خبرنگاران راهیان وادی آگاهی و راویان عشق و آزادی و نیک اندیشان بلند 

نظر عرصه ی اطالع رسانی اند.
هفدهم مردادماه روز بزرگ و سترگ خبرنگار که به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی 
نامگذاری شده است؛ فرصت مغتنمی است که این روز شکوهمند، روز حق گویی و حق جویی و روز 
پاسداشت قلم را به همه ی خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و قلم و آزادگان 
عرصه ی اطالع رسانی و بخصوص خبرنگاران صدیق و شریف شهرستان قرچک صمیمانه تبریک و 

تهنیت عرض نمایم.
از ایزد منان برای شما و همه ی مجاهدان و تالشگران این عرصه توفیق و تداوم هدایت و سعادت و 

سرافزاری و سربلندی تمنا دارم.

روبروی   ، اردهال  مشهد  نزدیک  گلستانه  در 
روستای چنار کنار جاده اصلی در فکر دوست فرو 

رفته ام. درست در همین مکان بود که سرود:
دشت هايي چه فراخ ! كوه هايي چه بلند! 

در گلستانه چه بوي علفي مي آمد! 
من در اين آبادي ، پي چيزي مي گشتم :

پي خوابي شايد،پي نوري ، ريگي ، لبخندي .
كه صدايم  بود،  پاكي  غفلت  ها  تبريزي  پشت 

مي زد...
صدای آب در گلستانه می پیچد . دلنشین و 
خوشگوار . علف ها به تبسم نگاه پشت تبریزی 
ها می لغزند. بی خوابی در این ظهر گرم آغاز 
باز به استقبالم آمده است.  با آغوش  تابستان 
در نی زارها بانگ سوز دل به گوش می رسد . 
دریچه نگاه به عشق شعله می گشاید. این ظهر 
گرم تابستان نیست ، بلکه حرم دوست داشتن 
زندگی است به میهمانی داغ روزگار رفته است. 
بر لب جوی آب می نشینم ، پاها را تا زانو در 
آب صاف و خنک کاریز فرو می برم. در زیر سایه 
وجود  خنکای  با  نوازش  نسیم   ، بید  درختان 
بر دل می نشیند. زندگی همین لحظه شیرین 
است. سهراب سالیانی است در گلستانه پیدایش 
نیست. آن روزی که دلش بیشه نور شد ، خاطره 
اش تا ته دشت دوید ، به آوای نرمی دل داد که 
او را می خواندند. زندگی گل لبخند سهراب را 
چید. در همان روزهایی که بر تخت بیمارستان 
چون آفتاب لب بام ، سایه اش رنگ می باخت. 

در گوشه ای از تخت مچاله شده بود و درد می 
کشید و جسمش کوچک و نحیف تر شده بود. 
نگاه آرام و تلخی به شاهرخ مسکوب انداخت و 
گفت : » همیشه از آدم هایی که حرمت زندگی 
را نگه نمی دارند و خودشان را می کشند تعجب 
می کردم ، اما حاال می فهمم چطور می شود که 
خودشان را می کشند . بعضی وقت ها زندگی 
 . داشت  است«. سهراب حق  ناممکن  کردن 
جای رادیوتراپی بدجور می سوخت ، تکان نمی 
توانست بخورد . حتی سنگینی مالفه دردناک 
بود . شاید در سرطان خون ، هر گلبول تیغی 
است که تار رگ ها را می خراشد تا در گودال 

قلب فرو رود« .
سهراب درد ناشی از سرطان را در وجود خود 
حس نمی کرد ، در آخرین لحظات زندگی به 
ادامه زیستی دیگر در سرای مرگ می اندیشید 
که زندگی دیگر شروع شود. همیشه سهراب از 
ناله و اظهار درد فراری بود. حتی حرف و رفتار 
بی  نوع  از  نه  مهم  نبود.  مهم  برایش  دیگران 
خیالی و بی تفاوتی بلکه از نوع مدارا و فروتنی 
که در خود سراغ داشت ، سهراب را از دیگران 
متمایز می کرد. در همان زمانه ای که شاعران 
روشنفکر با بادیه نوشی چپ اندیشی مست ناب 
بهشت شدن زمین توسط ایدئولوژی بودند ، 
سهراب شعر را برای زندگی کردن انسان ها می 
سرود و شاعر را فقط شاعر می دانست.از نوگل 
نورسته شعر سهراب در کنار رود همیشه جاری 

زندگی ، ایدئولوژی و سالح مبارزه سیاسی رخ 
در جستجوی  آب  پای  بلکه صدای   ، زد  نمی 
حیات خود را به باور ایمان  می رساند . آن جا 
که قبله اش گل سرخ بود و جانمازش چشمه و 

مهرش نور و خود سهراب گفت: 
من مسلمانم  قبله ام یک گل سرخ ؛ جانمازم 

چشمه ، مهرم نور ،
دشت سجاده من  ، من وضو با تپش پنجره ها 
می گیرم ، در نمازم جریان دارد ماه ، جریان 

دارد طیف ، سنگ از پشت نمازم پیداست
من  است،  شده  متبلور  نمازم  ذرات  ی  همه 

نمازم را وقتی می خوانم
که اذانش را باد ، گفته باشد سر گل دسته ی 
سرو ، من نمازم را پی تکبیره االحرام علف می 

خوانم
پی قدقامت موج..

سهراب زندگی بدون سایه سیاست و ایدئولوژی 
قشرهای  و  صنفی  های  ژست  از  خارج  و 
اجتماعی را می جست. او در زمانه ای زیست که 
چپ اندیشی در قامت مارکسیسم اصل جامعه 
ادبی ، روشنفکری و سیاسی بود. اما سهراب 
تحت تاثیر هیچ کدام از این ها قرار نگرفت و 
آرام و بی هیاهو به جامعه ، نشانی و آدرس خانه 
دوست را میداد و آب را گل نمی کرد و خدا را در 
نزدیک دست انسان ها دنبال می کرد. سهراب 
بی خیال جامعه و سرنوشت آدم ها نبود ، او در 
قالب کار ادبی، سرودن شعر و نقاشی از ادبیات 

که  ای  زمانه  در  کرد.  می  زدایی  سیاست   ،
ایدئولوژی ، شعر و ادبیات را به خدمت گرفته 
بود و روشنفکران ادبی عینک سوسیالیسم را در 
چشمان ادبیات فشار میدادند تا تفنگ در دست 
در جنگل سیاهکل ، رهایی خلق را با سالح 
آرام  ادبیات به صدا و حرکت درآورند. سهراب 
و فکور در گوشه کاشان و تهران ، ادبیات را به 
بیان فردیت انسان و ارزش اخالقی به شعر می 
آفرید تا در استمرار زندگی ، صلح و آرامش دنیای 
جدیدی بسازد. برای همین بود فروغ فرخزاد 
درباره سهراب سپهری گفته بود : » اگر تمام 
نیروهایش را فقط صرف شعر کند ، آن وقت می 
دید که به کجا خواهد رسید. سپهری با همه 
فرق دارد . دنیای فکری و حسی برای من جالب 
ترین دنیاهاست«. سهراب در همان اواخر دهه 
چهل آرام آرام جای خود را میان اهالی شعر و 
ادبیات پیدا کرد . اما او جای کسی را نگرفت 
چون خودش بود خود خودش . برای همین بود 
که رضا براهنی و احمد شاملو روشنفکران چپ 
گرای آن دوران از سهراب به شدت خشمگین 
بودند . رضا براهنی در کتاب » طال در مس 
» سهراب سپهری را » بچه بودای اشرافی » 
خواند و با حالت تمسخر و کنایه نوشت : » در 
این شکفتگی نوظهور اشیا و عاطفه ها و حتی 
تاریخ خبری  از  بارور شدن نوعی خرد عارفانه 
نیست ؛ از خشونت اجتماعات چیزی به چشم 
نمی خورد ؛ چرا که در پشت شیشه های نامرئی 

بلند  برج  این 
جوان  بودای   ،
بودای  حتی  یا 
نشسته  کودکی 
پای  از  که  است 

درخت روشن خود ، اشیای جهان را به حضور 
کند که  می  معامله  آنها  با  طلبد.  می  خویش 
کودکان ساده با عروسک هاشان می کنند ». 
که  بود  ماکسیست  ای  نویسنده  براهنی  رضا 
را  ادبیات سالح در دست در دست گرفتن  با 
توجیه می کرد او نوشت : » آیا در عصر حاضر 
نشانی  تواند  می  عارفانه  ترتیب  این  با  کسی 
دوست خود را پیدا کند ؟ موقعی که همه چیز 
در حال مسخ کردن همه چیز است ، آیا امکان 
آن هست که ایشان از آن کوچه باغ سبز بگذرد؟  
امروز  زندگی  کننده  ویران  صداهای  تمام  آیا 
سکوت عارفانه سپهری را به هم نمی زنند؟... 
کشیش بودایی و در وسط سایگون خود را آتش 
را نسبت  اعتراض همه جانبه خود  تا  زند  می 
به ظلم و تعدی و شناختن شان بدهد؟«. در 
همین موقعیت احمد شاملو خشم خود را به 
سهراب سپهری نشان داد و گفت: » زورم می 
آید عرفان نابهنگام را باور کنم . سر آدم های بی 
گناه را لب جوی می بردند و من دو قدم پایین تر 
بایستم و توصیه کنم که آب را گل نکنید! تصور 
می کنم یکی مان از مرحله پرت بودیم یا من 

یا او.

در مهمانی سهراب به ظهر گلستانه قسمت 
اول

احسان تاجیک
نویسنده و مدرس دانشگاه

پیام خانلرخانی
غریبه ای در شهر

آیا میدانستید  پیام خانلرخانی بعنوان تنها نماینده  راه یافته به  المپیک در طول تاریخ  ورزش 
ورامین میباشد

تا بحال به این فکر کرده اید ، این مربی نام آشنا طی چندسال اخیر و با درخشش در لیگ برتر تکواندو کشور ، برای ورامین نام 
و آوازه ای مهیا کرده

این مربی بی ادعا توانست در آسیا نیز با نام ورامین افتخار آفرینی کند و آیا این امر هم از دید بدور مانده
انتخاب فرزند ورامین بزرگ  بعنوان  مربی تیم ملی پاراتکواندو و حضور در رقابتهای جهانی و آسیایی آیا اتفاق ناچیزی است

آیا معرفی  خان تکواندوایران برای آوردگاه  المپیک آنقدر برای مدیران شهرش بی اهمیت است
ولی باید اذعان کرد  پیام تکواندو ورامین بدون حاشیه و با کمترین چشم داشتی درحال رسیدن به قله های افتخاری است که 

هر شهر و دیاری آرزوی داشتنش را دارد...
پس داشته هایمان را قدر بدانیم و برای حداقل ها جهت تکریم چنین گوهر های نایابی کمی تالش کنیم



محمد حسین اسماعیلی

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین:

 رسانه ها در تار و پود جامعه 
تنیده شده اند 

قزوین – آبرومند : محمدحسین اسماعیلی با تشریح اهمیت خبر و خبرنگاری، 
افزود: مقوله خبر در عصر کنونی به عنوان مهم ترین رکن اطالع رسانی نمود یافته 
و از آن حتی به عنوان خمیرمایه ارتباطات نام برده شده ، از این رو در دنیای 
امروز اذهان جستجوگر زیادی وجود دارند که حتی لحظه به لحظه در پی کسب 
اطالعات و اخبار تازه و جدید درباره موضوعات متنوع هستند و اصوال خبر در مقام 

پاسخگویی به پرسش های اذهان جستجوگر است.
وی اظهار داشت: در عصر ارتباطات خبر به یک محصول ارتباطی تأثیرگذار و 
هدایت کننده افکار عمومی تبدیل شده و بسیاری از کشورها، احزاب و گروه ها 
از آن در جهت پیشبرد اهداف خود بهره گیری می کنند و از این روست که برخی 
کشورها که از سال ها قبل برای راه اندازی شبکه های خبری صوتی، تصویری و 
مکتوب سرمایه گذاری گزاف و سرسام آوری کرده اند و هدایت افکار عمومی و 

بهره برداری از آن را دنبال می کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: در این راستا خبرنگار نیز به عنوان متولی در امر خبر و 
اطالع رسانی و هدایت کننده جریان خبری در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است و می تواند افکار عمومی را هدایت و یا از واقعیت ها دور و منحرف کند.
دبیر شورای اطالع رسانی استان خاطرنشان کرد: رسانه ها امروز تا حدی به تار و 
پود جامعه مبدل شده و تعامالت دیگر نهادها را هماهنگ می کنند و بعنوان یک 
نهاد مسوولیت پذیر و تا حدی مسوولیت ساز در رشد اجتماعی مؤثرند و عالوه 
بر این رسانه ها با نظارت های غیر مستقیم، مدل پاسخگویی را در سازمان ها، 

نهادینه نموده و این مدل زمینه ی مطالبه را فراهم می سازد.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به نقش خبرنگاران در حل مسایل و مشکالت مردم، 
اضافه کرد: با این حال به نظر می رسد خبرنگاران آن اندازه که در حل مشکالت 

مردم خبره هستند در درمان مشکالت صنفی خود با مشکل مواجهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین با بیان اینکه اگرچه سال هاست 
خبرنگاری را دیگر نمی توان یک شغل برشمرد، گفت: بیشتر فعاالن این حوزه 
از روی عالقه در این فعالیت دوام آورده اند، اما باید پذیرفت که مسایل متعددی 
موجب شده است تا بسیاری از فعاالن این حوزه امروز درگیر مشکالت اساسی 

باشند.

کیک گوشت
مواد الزم میان کیک:

گوشت چرخ کرده 300گرم , فلفل دلمه ای 1عدد ، 
پیازداغ به دلخواه ،

رب گوجه فرنگی به میزان الزم
مواد الزم کیک:

آرد دو ونیم لیوان , روغن 1 لیوان , روغن 1 لیوان , ماست 1لیوان , بیکینگ پودر 
1ق غذاخوری

تخم مرغ 4 عدد , نمک فلفل به مقداری الزم
طرز تهیه:

پیاز داغ و گوشت چرخ کرده و نمک و فلفل و زردچوبه را باهم تفت میدهیم، بعد 
فلفل دلمه ای خرد شده را افزوده و در آخر رب را می افزاییم کمی که تفت خورد 

زیر مایه را خاموش می کنیم و کنار میگذاریم.
تخم مرغ ها را با همزن به مدت پنج دقیقه میزنیم، ماست را اضافه و هم میزنیم، 
بعد روغن و نمک و فلفل را اضافه میکنیم، آرد را با بکینگ پودر مخلوط و روی 
مواد الک میکنیم و با لیسک به صورت دورانی هم میزنیم، نصف مایه کیک را 
توی قالب میریزیم، مقداری پنیر پیتزا در صورت تمایل روی آن میریزیم بعد مایه 
گوشتی رو روی آن اضافه کرده و بقیه مایه کیک را روی آن ریخته و در فر 180 

درجه به مدت نیم ساعت می گذاریم.
نکته: برای هر نفر دو تخم مرغ در نظر بگیرید و به نسبت نفرات مواد میانی را زیاد 

کنید، این مقدار مواد برای دو نفر است(
نویسنده : الهام غرقانی

کیک دو رنگ

مواد الزم: تخم مرغ سه عدد، شکر یک لیوان، شیر سه چهارم لیوان، روغن 
سه چهارم لیوان، آرد دو پیمانه، وانیل نصف قاشق چایخوری، بیکینگ پودر یک 

قاشق مرباخوری، پودر کاکائو یک قاشق غذاخوری 
طرز تهیه: تخم مرغها را به همراه شکر و وانیل با همزن برقی به مدت هفت دقیقه 
بزنید تا کامال کرم رنگ و کشدار شود، بعد شیر را اضافه کرده و به مدت سی ثانیه 
هم میزنیم و بعد روغن را هم میریزیم و به مدت سی ثانیه هم میزنیم و در آخر آرد و 
بیکینگ پودر را که از قبل سه بار الک کرده ایم  در سه مرحله به مواد اضافه میکنیم 
و با لیسک به صورت دورانی مخلوط میکنیم تا پف کیک نخوابد و بعد  نصف مواد 
آماده شده را در قالبی که با روغن مایع چرب و آرد پاشی کرده اید و برگردان کرده 
اید تا آرد اضافه آن خارج شده بریزید و در نصف دیگر مواد یک قاشق پودر کاکائو 
را به همراه  سه قاشق غذاخوری آب جوش ریخته و کامال دورانی مخلوط میکنیم 
و مواد کاکائویی را هم روی مواد سفید رنگ در  قالب ریخته و با استفاده از یک 
خالل دندان یا سیخ چوبی کمی مخلوط میکنیم البته حواستان باشد خیلی فرو 
نبرید و بعد قالب را در فری که از قبل با درجه 180 داغ شده است) یک ربع قبل 
از گذاشتن کیک( میگذاریم به مدت ۴۵  دقیقه و بعد از اینکه خنک شد از قالب در 

بیاورید و با سس شکالتی تزئین کنید . نوش جان
نویسنده : الهام غرقانی

کرونا مغلوب شعور عزاداران 
حسینی شد

آبرومند  ، میرزاکریمی: امسال به دلیل شیوع  ورامین – خبر نگار 
ویروس کرونا عزاداری های ایام محرم حال و هوای متفاوتی به خود 
گرفته و تصور می شد آئین های عزاداری تحت تأثیر قرار گیرد اما رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و همراهی عزاداران با شرایط ویژه امسال 
نشان داد نه تنها بیماری بلکه هیچ چیزی نمی تواند عزای حسین را 

تعطیل کند.
از اولین ساعات روز مردم، هیأت های دسته زنی و زنجیرزنی با سیاه 
پوش شدن و برپایی مجالس عزا اماکن مذهبی، خیابان ها و معابر اصلی 
شهرها و روستا ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی عشق و ارادت 

قلبی خود را به امام حسین )ع( و یاران باوفایش ابراز می کردند .
تشکیل دستجات منظم سینه زنی و زنجیر زنی با فاصله اجتماعی و 
طنین نوای لبیک یا حسین )ع( فضای شهرهارا غرق ماتم و عزا کرده 
و مردم آمدند تا بار دیگر به یاد شهدای دشت کربال فریاد عزت و آزادی 

سر دهند.
با نزدیک شدن به ظهر عاشورا عزاداری ها در تمامی شهرها به اوج خود 
رسید،  قصه کربال به سرها رسید و دل هر انسان آزاد اندیشی را با خود 

همراه کرد.
محمد نوذری استاندار ایالم :

رفتار مسئوالن در مهار کرونا 
تاثیر گذار است

ایالم – آبرومند : به  گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری ایالم دکتر محمد نوذری در نشست 
ریاست دکتر  به  که  استانداران سراسر کشور 
رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد ضمن ارائه 
گزارشی از آخرین وضعیت استان در حوزه های 
مختلف به شرایط خطرناک کرونایی در استان 
و کشور اشاره کرد و گفت: آمارهای مربوط به 
میزان ابتال و فوتی های موج پنجم کرونا در 

کشور شرایط بسیار خطرناکی ترسیم نموده است که برای مهار این 
روند حساس نیازمند یک عزم ملی و همگانی هستیم.

استاندار ایالم در ادامه شرایط کرونا در استان ایالم را بسیار خطرناک 
عنوان کرد و گفت: امروز مهمترین بحثی که نیاز به رسیدگی فوری دارد 
برون رفت از موج پنجم کرونا است و در این راستا تمهیدات ویژه ای 
بکار بسته ایم که امیدواریم با کمک و همراهی مردم کنترل اوضاع را 

بدست بگیریم و از شرایط خطرناک فعلی عبور کنیم.
دکتر نوذری اجرای هر برنامه ای در شرایط فعلی را مستلزم پیوست 
در  بایست  و گفت:  دانست  در مقابل کرونا  پیشگیرانه  و مالحظات 
برنامه ریزی ها و انجام امور جوری عمل کرد که تجمعات، نشست ها و 

گردهمایی ها فضای کرونا را تشدید نکند!
در  تسریع  بر  عالوه  را  مهار کرونا  در  کلیدی  نکته  ایالم  استاندار 
واکسیناسیون، مشارکت بیش از پیش مردم در رعایت پروتکل های 
بهداشتی عنوان کرد و گفت: البته برای این مهم رفتار مسئوالن تعیین 
کننده است چراکه وقتی ما به مردم توصیه می کنیم که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند ابتدا خود بایست بعنوان متولی و دست اندر کار 
امر به اجرای دستورالعمل ها پایبند باشیم تا آن وقت پیام خطر کرونا در 

جامعه جدی تر گرفته شود.

ضرورت اصالح ساختار 
ادارات پیشوا 

پیشوا- آبرومند : فرماندار شهرستان پیشوا 
گفت: با گذشت 10 سال از شهرستان شدن 
پیشوا نیازمند اصالح ساختار ادارات هستیم 
مردم  مطالبات  و  انتظارات  به  توجه  با  که 
جمعیت،  و  مهاجرت   افزایش  همچنین  و 
و  به روزرسانی  ساختار  این  است  ضروری 
امکانات و منابع انسانی مورد نیاز دستگاه ها 

تامین شود. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیشوا، حسین عباسی  
به  توجه  با  داشت:  بیان  شهرستان  برنامه ریزی  کمیته  نشست  در 
پیشران های اقتصادی شهرستان در حوزه های کشاورزی و دامپروری، 

توجه به این ظرفیت ها می تواند منطقه را تقویت و توسعه بخشد.
وی افزود: طی سال های 97 و 98 با روند رو به رشدی در بحث اعتبارات 
و تخصیص آن روبرو بودیم ولی در حوزه جذب اعتبارات نیازمند اهتمام 

و پیگیری جدی دستگاه های اجرایی هستیم.
عباسی تصریح نمود: پروژه های روستایی، حوزه راه، ورزش از جمله راه 
دسترسی، انشعابات و روشنایی استادیوم ورزشی، بیمارستان، احداث 
فرهنگی   میراث  پایگاه  احداث  و  فرهنگی هنری، مطالعات  مجتمع 
قلعه ایرج، احداث سایت اداری و ساختمان اداری فرمانداری از جمله 
راستا  این  زیادی در  پیگیری های  و  بوده  پروژه های مهم شهرستان 

صورت گرفته است. 
فرماندار شهرستان پیشوا در پایان افزود: با همراهی شهردار و شورای 
اسالمی شهر پیشوا و پیگیری از طریق کمیسیون ماده ۵، زمین مورد 
نیاز برای احداث ساختمان فرمانداری در نظر گرفته شده که در اولین 

فرصت کلنگ آن به زمین زده می شود.

به همت ستاد اقامه نماز جمعه برگزار شد:

پیام خانلرخانی راهی 
پاراالمپیک توکیو شد 

ورامین – آبرومند : آئین بدرقه پیام خانلرخانی 
مربی ارزنده تیم ملی پاراتکواندو کشور و تنها 
 ، ورامین  شهرستان  ورزش  تاریخ  المپیکی 

اعزامی به رقابتهای توکیو 2020 برگزار شد.
 ، ورامین  جمعه  نماز  اقامه  ستاد  همت  به 
در  ورامین  تکواندو  اسطوره  بدرقه  مراسم 
حضور  با  الزمان)عج(  صاحب  مصلی  محل 
محسن  حاج  والمسلمین  االسالم  حجت 

این مکان مقدس و  تا  انجام رسید  به  امام جمعه موقت  محمودی 
دعای تالوت شده ، بدرقه راه مرد پرافتخار تکواندو ورامین باشد.

همچنین از سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته که به 
تازگی از رقابتهای توکیو به کشور بازگشت تجلیل بعمل آمد.

کاراته  هدایت  تصدی سکان  قبول  از  بعد  بزرگ   ورامین  فرزند 
کشور توانست افتخارات بیشماری را نصیب این رشته پرطرفدار 

نماید.

اخبار گزارش

آشپزی

کیک پزی

 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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تو قلب بیگانه را می شناسی
 زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده ای...

امنیت  فرهنگی

برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران در درمانگاه دارالشفاء قرچک

 آسیه ملک دار

دکتر شهره عرب شیرازی

روز خبرنگار مبارک است و این از نظر من جای 
هیچگونه عالمت سوال و یا تعجبی نمی گذارد. 
چرا که به قول  شریعتی بگذار به قامت بلند و 
راستین و استوار قلمم به صلیبم کشند، به چهار 
میخم کوبند تا او که استوانه حیاتم بوده ، صلیب 
مرگم شود، شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم 
باشد تا خدا بداند که به نامجویی  بر قلمم باال 
نرفته ام تا خلق بداند که به کامجویی بر سر سفره 
گوشت حرام توتمم ننشسته ام. هر کسی را ، هر 
قبیله ای را توتمی است ؛ توتم من ، توتم قبیله 

من قلم است. و قلم توتم من است.
و قلم توتم ما است، قلم زبان خدا است ، قلم 
امانت آدم است ، قلم ودیعه عشق است ، هر 

کسی توتمی دارد.
در اینکه افرادی که قلم میزنند از جمله خبرنگار 
نقادان هوشمند و بصیر و مدیرانی آشنا به مسایل 
اینکه  در  نیست.  امور هستند شکی  بم  زیرو  و 
نقش پررنگی در تنویر افکار عمومی دارند شکی 
ایجاد  ایشان  اصلی  رسالت  اینکه  در   . نیست 
شکی  است  آگاهی  آنها  نهایی  هدف  و  بینش 
نیست. اما به عقیده ی من شک از آن باید کرد 
که قلم زن به قلم خودش به چیزی که خلق می 
کند و یا می آفریند شک کند. که شک اگر چه 
مرحله خوبی است اما ایستگاه خوبی نیست. و 
به بینشی که می پراکند و به حقیقتی  که اگر 
خبرنگار نبود در سکون و رخوت می مرد  و به 
آنچه ادعای حقیقت می کند مومن نباشد. که در 
طول تاریخ از همین پوستین های وارونه بود که 
ما چه ضربه ها از این بی ایمانی ها نخوردیم و چه 

درجاهایی از این بیدرایتی ها نزدیم.
مهم  این  اثبات  و  است   مبارک  خبرنگار  روز 
درست مثل دلیل آوردن برای آفتاب است.مبارک 

است چون قلم زن  با قلم سنگین  و سیلی به جا 
و پدرانه اش مرا به چالش و شکی مقدس دعوت 
می کند. به تفکر هدایتم می کند و به حقیقت 
که هیچ آرامشی باالتر از آن سراغ ندارم رستگارم 
می کند. چرا که دلگرمم از اینکه ذهن فعال و 
همیشه بیدار او و وجدان همیشه در دسترسش 
اهل معامله های بازاری  و ساخت و پاخت های 
آنگونه ای نیست.  و مومنم به اینکه  هیچ گاه 
حقیقت را هر چند تلخ رو به قبله ذبح نمی کند  
و آن را قربانی مصلحت ها نمی سازد  و حقیقت 
را آنگونه که هست چراغ راهم می کند نه آنگونه 
که می پسندد.  و این همه قدرت در عشق به 
بازسازی تفکری رو به جلو بارقه های باور را در 
جانم زنده می کند و مرا از سرگردانی دوزخ تردید 
نجات می دهد.و من به احترام این همه شکوه 
ایستم. همکار خوبم  انسان می  و عظمت یک 
ایمان بیاوردید و دوباره ایمان بیاورید که مبارک 
است.. .در عصری که فقر فکری بیداد می کند و 
فاجعه ای به مراتب بیشتر از فقر نان می آفریند. 
در زمانه ای که دیگر جهل نداشتن آگاهی نیست 
و امروزه ما با نسخه جدید جهل مواجهیم و آن 
ها  آن  از  گاه  هیچ  که  است  اطالعاتی  انباشت 
استفاده نکردیم و آن همه جهل ؛ این همه را 
بیمار کرده و نسل ما را در یک رکود و خمودی و 
در یک هیپنوتیزم  فراگیر فرو برده است. و کالفه 
و آواره  در جستجوی ریسمان محکمی است که 
به آن چنگ بیندازد... قلم زدن تو و مهم تر از 
آن خودآگاهی عمیقت، بیداری شریفت و  کالبد 
شکافی دقیق مسایل عصرت با آن شامه خاص 
خودت  چراغ راه را روشن میکنی و این کورسو، 
ایمانی تازه و حرکتی روبه جلو ایجاد می کند که 
در سایه آن زیباترین حقیقت ها، هنرها و حکمت 

شوند.  می  خلق  ها 
فراوانند مردمانی که 
چرایی ها را نمیدانند 
با  توانند  نمی  پس 

چگونگی ها بسازند.  چرا که چرایی ها را جوابی 
تواند  نمی  تو  قلم  از  باالتر  قدرتی  هیچ  باید.و 
با صالبت  به نرمی در ضمیرشان نفوذ کند  و 
بیدارشان سازد. به قول شریعتی فرق است میان 
زیبایی های یک قلم در چشم یک نویسنده و 
زیبایی های یک قلم در چشم یک رییس یا وزیر 
که با آن در یک کمیسون عالی قراردادی پایای را 
امضا می کند، هر دو زرین اند اما این زیبایی اش 

را با طال می سنجد و او با آفتاب.
پس مبارک است و چه لذتی در این جهان  باالتر 
از اینکه ما شادی تولد کودک ی که حقیقت نام 
دارد و قلم زن آبستن آن بوده  و چه زجرها که 
برای آفرینش آن  و چه رنج ها برای نوپایی  و 
تقسیم  دیگران  با  را  کشیده   افتادنش  راه  به 
است  رنجی  چه  شریعتی  دکتر  قول  به  و  کند. 
لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی 
ای  آزاردهنده  بدبختی  چه  و  دیدن  تنها  را  ها 
شیرین  حضور  بودن.   خوشبخت  تنها  است 
رنج آگاهی گوارای وجود همه اهل تفکری  که 
در پس همه غم های شادمانه قد می کشند  و 
عریانی روحشان را  در چشمه های زالل معرفت 
سیراب می کنند و رنج سنگین حماقت  ارزانی 
همه روشنفکر هایی  که از ترس رسوایی همرنگ 
جماعت شدند  و با فلسفه خر باش و احمق باش 

اما شاد در هم می لولند.
پس با این همه آیه از مبارکی قلمت ایمان بیاور 
به مسئولیت و امانت سنگینت و مرا نیز به این 

ایمان دوباره دعوت کن. 

همواره در تعاریف امنیت ملی تأکید بر حفاظت از 
ارزشهاي حیاتی ملی در مقابل تهدیدات و آسیب 
پذیري هاي عمدتًا خارجی اســت که در نهایت در 
حوزه فرهنگ منجر به حفظ راه و روش زندگی قابل 
پذیرش براي همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهاي 

مشــروع شــهروندان میگردد.
از نظر فرصـت امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه 
بــراي حفاظت از ویژگیهاي خاص خود در مقابل 
تغییر شرایط و تهدیدات مادي و معنوي است. به 
عبارت دقیقتر تعریف امنیت فرهنگی شامل بقاي 
الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، پیوستگی،هویت و 
آداب و رسوم دینی یا ملی با اجازه دادن به تغییرات 

قابل قبول اســت.
از نگاه »ماندل« امنيت فرهنگي داللت بر ميزان 
تحمل، انسجام و همزيستي مسالمت آميز هويتهاي 
فرهنگي در درون يك جامعه دارد. نكته اساسي در 
براي  جامعه  توانايي  امنيت،  از  بعد  اين  فراسوي 
تداوم بخشيدن به ويژگي بنيادي خود، تحت شرايط 
يا واقعي  متحول و در مقابل تهديدهاي احتمالي 

است.
مطابق ديدگاه »بوزان« و طرفداران اين نگاه، امنيت 
فرهنگي، حفظ فرهنگ مّلي در مقابل كشورهايي 
است كه براي جدايي هويت فرهنگي و قومي بين 
لذا،  در كشورهاي هدف تالش ميکنند؛  گروهها 
اين نوع نگاه در موضوع فرهنگ، حفظ محورند 
و در نگاهي سلبي بايد با همه اين تالشها مقابله 
شود تا اطمينان حاصل گردد كه اگر هيچ تالشي، 
امنيت فرهنگ را تهديد نكند،ا در اين صورت امنیت 
به طور طبيعي  رويکرد  اين  برقرار است.  فرهنگی 
ميکند  ايجاد  بيگانگان  به  نسبت  بدبينانه  نگاهي 
و هرگونه تعامل و ارتباط از جمله جهاني شدن را 

تهديد تلقي ميکند.
مؤلفه هاي امنیت فرهنگی

خرده   متمایز  هویتی  خصوصیات  حفــظ   .1
هویتهاي  حفظ  به  ناظر  مؤلفه  این  فرهنگهــا: 
حاکمیت  تحت  مجموعه  در  غیرحاکم  فرهنگی 
یک فرهنگ ملی است. این امر از یک سو منجر به 
رضایت اعضاي خرده فرهنگها از تعامل با فرهنگ 
حاکم شده و از سوي دیگر منابع و ذخایر ارزشمندي 
را براي حفظ قدرت تطابق، تحول مثبت و رونق 

فرهنگی در اختیار قرار میدهد.
بــا  غیرحاکم  فرهنگهاي  تماس  حق  حفــظ   .2
امکانی موجب  فرهنگی جهانی: چنین  جریانهاي 
از خرده  توانایی تحول درونی هر یک  تا  میشــود 
فرهنگها حفظ شــده و رونق فرهنگی در عموم خرده 
فرهنگها افزایش یابد و درپی آن امکان حفظ حیات 
این خرده فرهنگها تقویت شــود. از سوي دیگر این 
مسئله میزان احســاس آزادي را براي خرده فرهنگها 
نموده  تقویت  ملی  فرهنگ  یک  حاکمیت  تحت 
و رضایت آنها را افزایش میدهد. از سوي دیگر در 
یک  فرهنگهاي  خرده  میان  تعامل  وجود  صورت 
فرهنگ ملی با جهان خارج، یک فرهنگ ملی با 
ابزارهاي به روزتري میتواند در مواجهه با جریانهاي 

جهانی شدن از خود واکنش نشان دهد.
3. حفظ بنیانهاي ارزشی و اخالقی فرهنگ: حفاظت 
از بنیانها و ارزشهاي پذیرفته شده عمومی در مقابل 
جریانهاي منحرف و ساختارشکن یکی از اصلیترین 
مطالبات عمومی مردم از نهاد حاکمیت در حوزه 
فرهنگ اســت. در صورتی که این خواســته پاســخ 
حاکمیت  از  عمومی  رضایت  تنها  نه  نشود  داده 
فرهنگی از میان میرود بلکه مشروعیت و مقبولیت 

عمومی آن نیز با چالش مواجه میشود.

امنیت  تهدیدات 
فرهنگی 

حوزه  امنیتی  بعد 
از  ناشــی  فرهنگ 

برانگیخته شــدن تهدیداتی است که به چهاردلیل 
عمده به وجودآمده اند، این دالیل عبارتند از: کاهش 
اجتماعی خود، ظهور  بر فضاي  کنترل حکومتها 
وتقویت جنبشهاي جدایی طلب فروملی، افزایش 
جریانهاي نفوذ کننده خارجی و چارچوبهاي در حال 

تحول داخلی و خارجی.
الگوى تأمین امنیت فرهنگى 

 یکى از الگوهاى مهم در تأمین امنیت فرهنگی که 
از اقبال عمومی گسترده اي برخوردار بوده و توجیه 
این  است.  وپیرامون  هسته  الگوي  پذیرمینماید، 
مدل براین اصل استواراست که یک فرهنگ باید 
خاصیت ثبات وانعطاف را به صورت همزمان داشته 
برکهاي  مانند  اول  نگاه  در  زنده  فرهنگهاي  باشد 
راکد میمانند اما در واقع جریانهاي آب در زیر ظاهر 
راکد وجود دارد.به هر حال کشــمکش ذاتی بین 
ثبات و پویایی در بطن فرهنگ، به عنوان موضوع 
چارچوب  و  اســت  مطرح  فرهنگی  امنیت  اصلی 
تفکر امنیتی در این موضوع تمایل به ثبات و عدم 
تغییر دارد.براي حفظ هویت فرهنگی ملی، ناگزیر از 
حفظ چارچوبهاي ارزشــی و رفتاري خاصی به عنوان 
هسته مرکزي یک هویت هستیم و تغییر این هسته 
منجر به تهدید بقاي هویت فرهنگی مذکور میگردد. 
دراطراف این هسته، پوسته وپیرامونی قراردارد که به 
منظورایجاد قدرت تطابق با شرایط جدید محیطی 
و  ارزشی  چارچوبهاي  در  تغییر  و  تحول  امکان 

الگوهاي رفتاري آن وجود دارد. 

قرچک - آبرومند : آیین تجلیل از خبرنگاران و 
مدیران  خبری  نشست  و  رسانه  عرصه  فعاالن 
درمانگاه خیریه دارالشفاء حضرت مهدی )عج( 

قرچک برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین حجت الله اسماعیلی 
امام جمعه قرچک و رییس هیات امناء درمانگاه 
خیریه دارالشفاء در نشست اشاره داشت: همت 
قابل  دارالشفا  درمانگاه  پرسنل  و  واالی مدیران 
تقدیر است که توانسته اند با مهار بحران فعلی 
برای خدمت به بیماران از جان خود مایه گذاشته 

تا برای اهدا سالمتی پیشگام باشند.
آمده  به مشکالت پیش  با توجه  ادامه داد:  وی 
در درمانگاه روند قضایی در حال پیگیری است 

و امیدواریم نتیجه بررسی ها بزودی اعالم شود.
درمانگاه  مدیره  هیات  رییس  کهزادی  محسن 
دارالشفا در حضور اصحاب رسانه خطاب به خیران 
گفت: تنها قشر َخیر می تواند به روند فعالیت این 

خدمت  ادامه  برای  بتوان  تا  نماید  مرکز کمک 
رسانی ، بیش از پیش جهت درمان بیماران مردم 

ورامین بزرگ گام برداریم.
درمانگاه  مدیرعامل  ساعد  علیرضا  همچنین 
دارالشفاء نیز اذعان کرد: خبرنگاران از جمله ارکان 
اصلی موفقیت یک مجموعه محسوب میشوند 
که امیدواریم برای روند موفقیت درمانگاه خیریه 

خیرین  با  واصله  حلقه  ایجاد  جهت  دارالشفاء 
بتوانند نقش آفرینی بی بدیلی ایفا نمایند.

در ادامه نشست نیز سید هادی قریشی مسوول 
با  و متخصصان  پزشکان  کرد:  اشاره  مرکز  فنی 
ارائه  خدمات  بیماران  به  داشت  کمترین چشم 
میدهند و این امر نشان دهنده صداقت و بزرگی 

این قشر قابل احترام است.


