
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور:

شهرداری ها ۴ برابر
 نیاز نیرو دارند

 نوبخت: 

تکمیل پروژه قطار حومه ای 
ورامین ۲۷۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد

با حضور معاون وزیر؛

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قزوین معارفه شد 

مجید صفری فرماندار دماوند:

خیران بیمارستان حضرت فاطمه )س( 
دماوند تجلیل شدند

 نشست صمیمی احد جاودانی مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با 

اصحاب هنر و رسانه شهرستان ورامین

سید حسین نقوی:

راه حل مشکالت کشور اعتماد به 
نیروهای جوان داخلی است

80 آزاده سرافراز 
در قرچک تجلیل شدند

حسینعلی امیری
 معاون پارلمانی رئیس جمهور:

رسانه ها قدرت ملی را به  
وجود می آورند

صفحه 4

شهید خود یک رسانه است
شهیدان پیام آور حق و حقیقت اند. آنانکه با دلی آکنده از محبت 
پروردگار هستی عاشقانه قدم در راه حق برداشته اند و پیام آور 

انسانیت، معنویت و آزادگی گشتند.
به راستی شهید خود یک رسانه است، چرا که با نثار جان خود 
پیامی صریح، موثر و ارزشمند را به همگان اعالم می دارد...                  ادامه صفحه2
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سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

رسالت خطیر و کمک های بی دریغ رسانه تاثیر گذاری زیادی دارد
صفحه 3

6 3

معاون سیاسی فرماندار قرچک تاکید کرد؛

لزوم اطالع رسانی دقیق و شفاف خدمات دولت
 طی هفته دولت در قرچک

قرچک- معاون سیاسی فرماندار قرچک بر لزوم اطالع رسانی دقیق و شفاف خدمات دولت طی هفته دولت در 
قرچک تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت هفته دولت وبا حضور 
مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد طی سخنانی ضمن  گرامیداشت یاد و خاطره  شهیدان رجایی 
و باهنر اظهار داشت : هفته دولت فرصت مناسبی است تا خدمات دولت به نحو مطلوب تری در جامعه انجام شود، از این رو می طلبد برنامه ریزی 

دقیقی جهت  هفته دولت داشته باشیم تا خروجی مناسبی حاصل شود.
جعفری با اشاره به بر لزوم اطالع رسانی دقیق و شفاف  خدمات دولت، بیان کرد: همه مسئوالن در بخش های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی 

و غیره باید اقدامات دستگاه های خود را به اطالع مردم برسانند و اگر ضرویت دارد نشست خبری برگزار کنند و خدمات دولت را تشریح کنند.
وی هدف از تشکیل این جلسه را هماهنگی کلیه ادارات و دستگاه های شهرستان جهت برگزاری هرچه بهتر برنامه های ستاد هفته دولت در سال 

۱۳۹۸ اعالم و اطالع رسانی خدمات صورت گیرد.
معاون سیاسی فرماندار قرچک  تصریح کرد: جلب رضایتمندی مردم از مسائل مهم است و هفته دولت فرصتی است که بصورت جدی خدمات دولت 

به مردم ارائه شود و تکریم ارباب رجوع را در الویت قرار دهید.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران:

مسئولین شبکه۵سیما به شهرستانهای استان تهران 
توجه ویژه داشته باشند

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران گفت: مسئولین شبکه۵سیما به شهرستانهای استان 
تهران توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید محسن محمودی در دیدار با مدیر شبکه۵ سیما ضمن تبریک انتصاب وی و تشکر از خدمات انجام شده 
حساسیت ویژه تهران خاصه شهرستان های استان تهران را خاطر نشان ساخت و اظهار داشت: تمام استانهای کشور بعضا با جمعیت کمتر از یک 

میلیون نفر دارای شبکه استانی هستند ولی شهرستانهای استان تهران با جمعیتی قریب۵ میلیون نفر از این موهبت بی بهره می باشند.
وی افزود: باید جهت پاسخگویی به نیازهای مردم استان در حوزه های مختلف شبکه مستقل استان تاسیس شود لذا تا آن زمان باید شبکه ۵ با ایجاد 

ظرفیت مناسب تاحدی این خال را پر کند.
محمودی در ادامه بیان داشت: استانی با ۳۸ پایگاه نماز جمعه و جمعیت ۵ میلیونی نیازمند توجه جدی است.

گفتنی است که مدیر شبکه ۵ سیما نیز در این دیدار ضمن تایید این خال عنوان داشت: شبکه ۵ سیما در حد وسع و توان خویش شهرستانها را تحت 
پوسش بهتری قرار خواهد داد.

اگر  کلهری شهردار منطقه ۱۷ گفت:  محمود 
دسترسی ایستگاه راه آهن تهران_ تبریز به سطح 
زمین ایجاد نشود و با فرض یک درصد در محدوده 
اتفاقی بیفتد، یک فاجعه انسانی رخ  خط آهن 
می دهد. باید شاهد باشیم که دود مردم را خفه 

کند.
آبرومند به نقل از پایگاه اقتصاد آنالین گزارش می 
دهد: طی سال  ها صدای رفت و آمد قطار و لرزش 
ساختمان  ها بزرگ ترین معضل ساکنان منطقه ۱۷ 
بود که بعد از اعتراض پی در پی ساکنان، ریل  ها 
به زیر زمین انتقال پیدا کرد. بعداز گذشت مدتی 
از انتقال مسیر راه آهن تهران_ تبریز اما معضل به 
شکل دیگری خودش را نشان داد؛ به دلیل ر ها 
شدن پروژه، مکان سابق قطار به محل تجمع اراذل 
و اوباش تبدیل شده و امنیت مردم را به مخاطره 
انداخت. شهرداری وقت منطقه تصمیم گرفت تا 
با شن پاشی، نصب برج نوری و کاشت گل و گیاه، 
آسیب  های ناشی از باد و توفان  های موسمی و گرد 
و خاک حاصل از آن را به حداقل برساند و فضای 

ایمنی را برای رفت و آمد شهروندان تامین کند.
اما این درمان موقتی مشکل دیگری را ایجاد کرد؛ 
تمام دسترسی  های ریل قطار به سطح زمین بسته 
شد.مسیر هایی که در مواقع حادثه جان افرادی 
که در ایستگاه و یا در قطار گیر افتاده اند را نجات 

می دهد.
شهرداری تهران نیز تصمیم گرفت  به شرط ایجاد 
دسترسی  های ایستگاه به سطح زمین از فضای 
باالی ایستگاه برای جلوگیری از ایجاد آسیب  های 
اجتماعی جهت تبدیل آن به محیطی فرهنگی، 

تفریحی و اجتماعی تحت عنوان طرح نیلوفری 
معطل  هنوز  ایجادش  که  فضایی  کند.  اقدام 
تصمیم گیری راه آهن برای اصالح طرح ریل راه 

آهن تهران_ تبریز است.
محمود کلهری شهردار منطقه ۱۷ معتقد است که 
به زیر زمین رفتن خط آهن اتفاق خوبی است اما 
اگر طرح به طور کامل تکمیل نشود میتواند برای 

ما یک مشکل و چالش باشد.
به  اشاره  اقتصادآنالین ضمن  با  در گفت وگو  او 
بازدیدی که به همراه مدیر کل راه آهن از این خط 
داشته اشاره کرده و می گوید: مسدود بودن این 
دسترسی  ها برای من یک دغدغه است. همچنین 
آقای حناچی نیز  موضوع را به هیئت دولت برده 
و با معاون اول رییس جمهوری مکاتباتی داشته 
پروژه  در  تاکید کرده  که  تهران  است. شهردار 
مذکور باید همه مسائل را با هم ببینیم،  صرف 
این که خط از رو به زیر رفته است کافی نیست و 
باید تمام اتفاقات و احتماالت آن را پیشبینی کرده 
و برایش برنامه داشته باشیم. باید از هر اتفاق و 

حادثه احتمالی برای مردم جلوگیری کنیم.
مسیر  طول  در  اینکه  می دهد:  ادامه  کلهری 
۹کیلومتری این ایستگاه ارتباط موبایلی و تماسی 
کامال قطع باشد یک خطر خیلی جدی است. اگر 
در ریل اتفاقی بیفتد چگونه اطالع رسانی کنند؟ 
از آن بدتر دست رسی هایی است که مسدود شده 
و مشکالت  مسائل  برخی  که  دارم  است.قبول 
اجتماعی در محدوده ریل وجود داشت؛ بعضی از 
متکدیان یا معتادان به علت باز بودن فضا به آن 
جا میرفتند و استفاده های مجهولی می کردند؛ اما 

این دلیل نمیشود که صورت مساله را پاک و راه 
را مسدود کنیم. پیشنهادمان به دوستان راه آهن 
این بود که چون آنجا دو خط سرد هم دارد و 
کامال بدون استفاده مانده این را به مترو اختصاص 
بدهند تا ما مطالعات مربوط به مترو و برنامه ریزی 
و اجرایش را انجام بدهیم. در این صورت خود به 
خود پله های فرار با مطالعه و کارشناسی دقیقی که 

صورت میگیرد به ایستگاه مترو تبدیل میشود. این 
کار تا حدودی نگرانی ما را رفع می کند. یک درصد 
اگر در محدوده خط آهن اتفاقی بیفتد، یک فاجعه 
انسانی رخ می دهد. باید شاهد باشیم که دود مردم 

را خفه کند.
به گفته شهردار منطقه ۱۷؛   لذا مدیریت شهری 
نسبت به این موضوع بسیار حساس بوده و در 

تالش است که خطر را به صفر برساند. آقای دکتر 
مکاتبه  رییس جمهوری  اول  معاون  با  حناچی 
کرد ه اند و ایشان هم به راه آهن دستور داد ه اند 
تا جلسه ای با حضور آقای شهردار در دفترشان 
راجع به این موضوع برگزار شود که طی این جلسه 
تصمیمات خوبی گرفته شده است. این مشکل 

اصلی بود که ما را نگران می کرد.
آن  طی  که  نیلوفری  طرح  پروژه  به  کلهری 
تبریز  تهران_  راه آهن  محدوده  عرصه  های 
ساماندهی می شود، اشاره کرده و می گوید: طرح 
نیلوفری که یک طرح فرامنطقه ای و از نظر بنده 
ملی و بینظیر است و می تواند در جذب گردشگر 
اصطالحا   وقتی  اما  تبدیل شود.  قطب  یک  به 
پاخور پیدا کند تکلیف حمل و نقل چه می شود؟ 
با معابری که وجود دارد امکان جذب این همه 
حضور و سفر نیست و منطقه هم خیلی کوچک 
است. پس میطلبد به سمت حمل و نقل عمومی 
برویم. یکی از بهترین مد لهای حمل و نقل های 
عمومی با توجه به گردشگر گذر هایی که وجود 
دارد حمل و نقل ریلی است. در این میان سه 
منطقه ۱۷، ۱۸ و 2۱ که خط مترو ندارند میتوانند 

از این نعمت بهره مند شود.
او اضافه می کند: در این طرح، دوچرخه در اختیار 
مردم میگذاریم؛ هم ورزش میکنند هم کل مسیر 
طرح نیلوفری که بیش از سه کیلومتر است را طی 
می کنند. پس اگر بخواهیم همه زنجیره را با هم در 
نظر بگیریم، میبینیم یکی از کلیدی ترین کار هایی 
که باید انجام دهیم بحث حمل و نقل است و 
این یک ظرفیت قابل توجهی است که باید از آن 

استفاده الزم را ببریم. پیشنهاداتمان را داد ه ایم و 
این اراده و خواستن در میان دوستان راه آهن دیده 
شده و میخواهند همکاری کنند. اگر این اتفاق 

بیفتد میتواند برای منطقه ما خیلی خوب باشد.
شهردار منطقه ۱۷ در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه مراحل اجرایی این پروژه از چه زمانی آغاز 
می شود، تاکید می کند: مشاوران یکی از طرح  های 
البته  که  کرد  پرزنت  ما  برای  را  آن  پیشنهادی 
ایراداتی از سوی کارشناسان گرفته شد. بنا شد در 
جلسه بعدی با حضور سازمان نوسازی، شهرداری 
موضوع  دیگر  بار  طراحان،  دیگر  و  منطقه ۱۸ 
بررسی و به سمت نهایی شدن برویم. از سوی 
دیگر راه آهن سازه  هایی دارد که می خواهد آن  ها 
را تکمیل کند و اصرار ما بر این است که با طرح 

پیشنهادی ما منطبق باشد.
کلهری می گوید: نمیتوانم زمان خاصی مشخص 
مرتبط  یکدیگر  به  مختلفی  عوامل  چون  کنم 
است؛ مثال حدود 4۹ پالک وجود دارد که باید 
آن  ها را تملک کنیم، با تملک آن  ها بستر برای 
اجرای کامل طرح فراهم می شود. پس از آن باید 
به سراغ سرمایه گذار و جذب منابع برای اجرای 
طرح برویم. این کار هزینه قابل توجهی را میطلبد. 
در حال حاضر اقداماتی را شروع کرد ه ایم؛ به این 
شکل نیست که طرح را به عنوان یک فضای 
استفاده  قابل  اصاًل  مردم  برای  که  بی دفاعی 
فضای  اجرای  درحال  باشیم.  کرده  ر ها  نباشد 
سبز هستیم، سیاست های ورزشی پیش بینی و 
قسمتی از آن توسط بخش خصوصی طراحی شده 

است.

محمود کلهری شهردار منطقه 17 تهران:

آخرین  وضعیت ایجاد دسترسی های ایستگاه راه آهن تهران_تبریز بررسی شد
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حسین عباسی فرماندار پیشوا

آیین افتتاح طرح اینترنت پر سرعت 
روستایی با حضور وزیر ارتباطات

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  در حوزه  آبرومند گزارش می دهد: 
خدمات خوب و مناسبی ارائه شده ولی مشکالتی هم موجود است 
این حوزه  در  بهتری  این سفر شرایط  با  داریم  انتظار  و  توقع  که 

بوجود آید. 
مشکالت ارتباطی شهرستان احصاء شده و هفته گذشته جلسه ای 
با حضور مدیران وزارت ارتباطات، مخابرات و نمایندگان اپراتورها 
داشتیم که تصمیمات خوبی هم اتخاذ و مقرر شد تا دو ماه آینده 
تلفن های ثابت شهرک صنعتی دایر و به صاحبان صنایع واگذار 

گردد. 
آنتن دهی تلفن همراه نقاط در اغلب نقاط شهر و روستاها پایش 
شده و ان شاءالله ضعف آنتن دهی همراه اول و ایرانسل در همه 
نقاط شهری و روستایی برطرف گردد و همه شهرستان به وضعیت 

ارتباطی مطلوبی برسد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات
آبرومند گزارش می دهد: امام فرمودند مردم پیشوا و دشت ورامین 
حق بزرگی بر گردن انقالب دارند و شایسته ارائه خدمات با کیفیت 

هستند.
پیشوا از نظر اقتصادی در حوزه دامپروری و کشاورزی پیشرو است 

و افراد زیادی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
ما وظیفه خود می دانیم تا جهت خدمت به مردم و تسهیل فعالیت 
های اقتصادی، زیرساخت های ارتباطی را توسعه دهیم که بخشی 
انجام شده و امروز دو سایت به طور همزمان در جلیل آباد پیشوا و  

محمدآباد ورامین افتتاح شد.
در قالب این طرح ۸ روستای پرجمعیت تحت پوشش شبکه ملی 

اطالعات در می آید.
این طرح تاثیر به سزایی در ارتقای سطح خدمات ارتباطی دارد و 

بخش باقی مانده آن تا پایان سال تکمیل می شود.

سخنی با فرماندار قرچک
فرهنگي  هاي  ساخت  زير  از  يك  هيچ  داراي  قرچك  شهرستان 
بدنبال  و  شهرستان  دراين  شما  ازحضور  پس  و  نبوده  هنري  و 
درخواست هاي مکرر و جلسات تكراري هنرمندان ، از حضرتعالي 
رياست  جابجايي  بدنبال  كه  حال  نگرفت.  صورت  اقدامي  ،هيچ 
دفتر نمايندگي ارشاد هستيد،ايا پس از اين جابجايي سالن سينما 
افتتاح ميگردد ؟ايا ما براي خريد يك كنتور برق براي سينما مشکلي 
نداريم؟ ايا گالري افتتاح ميگردد؟ايا فرهنگسراي ستاري باز پس 
گرفته خواهد شد؟ايا مکاني براي اداره ارشاد قرچك ساخته خواهد 
شد؟   با جابجايي ريس فعلي ما به كدام يك از اين زير ساخت ها 
ميرسيم ؟؟؟ جناب فرماندار عزيز مشکل ما برگزار كردن كنسرت 
نيست !!مشکل ما كجا  برگزار كردن كنسرت هست.  مشکل ما 
شما  از  هست....حال  شهرمون  كودكان  به  دادن  اموزش  كجا 
بزرگوار مجددا درخواست داريم ،پس از رياست فعلي اداره،فكري 
از جابجايي ريس  تا پس  بحال سرانه هر شهروند قرچکي نماييد 
بعدي بدنبال تعقير برنامه هاي هنري و اجرايي باشيم نه تعقير 
تفكر..عليرضا بختياري  نماينده جمعي از انجمن ها و هنرمندان 

شهرستان قرچك

ایستگاه قطار باقرآباد به موزه میپیوندد؟
ترین  قدیمی  از  قرچک  باقرآباد  قطار  ایستگاه  آبرومند:   – قرچک 
ایستگاه های منطقه به حساب می آید. طبق شواهد موجود ظاهرا 

قرار است که این ایستگاه به زودی به موزه »ندیدنیها« بپیوندد.
باورند که به دلیل عدم وجود سکو و زیر گذر در  این  بر  ساکنین 
این ایستگاه، مسئولین شهری قصد تقدیم آن به میراث فرهنگی را 
دارند و تصمیمی برای تعمیر و بازسازی این ایستگاه قدیمی ندارند! 
البته که به تازگی دو عدد صندلی برای این موزه تعبیه شده است. 

نبود سکو باعث میشود که قطارها هر روزه این ایستگاه را نبینند و 
مسافران زیادی را جا بگذارند!!! 

یا  و  تخریب  الزم جهت  اقدامات  تر  سریع  هرچه  لطفا  مسئولین 
تقدیم آن به موزه را ترتیب دهند.

مسافر

پيام تبريك سرپرست بخشداري 
مركزي پيشوا به مناسبت روز خبرنگار

قاسم باهو سرپرست بخشداري مركزي پيشوا طي پيامي فرا رسيدن 
هفدهم مرداد روز خبرنگار را تبريك گفت

در متن پيام آمده است:
بی تردید یکی از مهمترین و موثرترین عوامل پیشگیری و پاکسازی 
استثمار  ناآگاهی، بی عدالتی،  تبعیض،  تاریکی،  از فساد،  جامعه 
و استکبار، فعالیت آزاد خبرنگار و انتشار شفاف اطالعات و اخبار 

است.
در  توسعه جامعه عزم جدی خبرنگاران  و  راه های رشد  از  یکی   
وادی  راهیان  خبرنگاران  که  چرا  است،  مردم  به  رسانی  آگاهی 

آگاهی، آزادی و نیک اندیشان عرصه اطالع رسانی اند.
خبرنگاران  و  رسانه  محترم  اصحاب  تمام  را خدمت  خبرنگار  روز 
دشت ورامين تبريك عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از 

درگاه خداوند منان مسألت دارم.

اخبار كوتاه

ادامه رسمقاله

ازدواج  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
همت  به  و  غدیر  تا  قربان  سعید  عید  و 
اداره ورزش و جوانان جشن بزرگ پیوند 

جاودانی در قرچک برگزار شد.
کریمی  اعظم  حضور  با  مراسم  این   
توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
جمعه،  امام  اسماعیلی  االسالم  حجت 
گل  البنین  ام  فرماندار،  بهمن خطیبی 
محمدی معاون جوانان اداره کل ورزش 
خرمی  محسن  تهران،  استان  جوانان  و 
رییس  خادمی  محسن  شهردار،  شریف 
دیگر مسئولین  و  و جوانان  اداره ورزش 

شهرستان قرچک همراه بود.
برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  کریمی  اعظم 
و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان در جشن بزرگ پیوند جاودانی 
اظهار  سخنانی  طی  قرچک  شهرستان 
داشت: فارغ از هرگونه مشکل ها که از آن 
ازدواج جوانان یاد می کنیم،  برای موانع 
ازدواج  نبود فرهنگ سازی مناسب برای 

مشکالتی  مهم ترین  از  یکی  امروز  سالم 
است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی گفت: ادارات کل ورزش و جوانان در 
سطح کشور و به ویژه استان تهران در این 
ازدواج،  امر  ما در  نگاه  بودند؛  فعال  امر 
مشاوره قبل از این سنت حسنه است و 
جوانان  و  ورزش  وزارت  مهم  این  برای 

به تشکیل مرکز تخصصی مشاوره  اقدام 
ازدواج کرده است.

توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان 
بیان کرد: به خانواده ها توصیه می شود، 
هر جوانی که قصد ازدواج دارد پیش از هر 
تصمیمی برای تشکیل زندگی، به مراکز 

و جوانان هر  اداره ورزش  در  ما  مشاوره 
شهرستان مراجعه کنند.

تسهیالت  اعطا  آمار  تأکید کرد:  کریمی 
همت  به  توجه  با  قرچک  شهرستان  در 
این شهرستان بسیار مطلوب  مسؤوالن 

بوده است.
وی افزود: ما در وزارت ورزش و جوانان 
ازدواج  آمار  بردن  باال  دنبال  به  تنها 
با  هستیم  این  دنبال  به  بلکه  نیستیم 
ازدواج  آمار  درست  سیاست های  اجرای 
پایدار را در کشور باالبرده و آمار طالق را 

کاهش دهیم.
توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان 
تاکید کرد: به خانواده ها توصیه می کنیم از 
مشاوره برای ازدواج جوانان غفلت نکنند 
یک  با  مشاوره  با  باشند که  مطمئن  و 
و متخصص می تواند  آمین  آگاه،  مشاور 
باعث ازدواج سالم و خوب برای جوانان 
وزارت  توسط  در  مهم  این  و  آن ها شود 

ورزش و جوانان مهیا شده است.

کریمی عنوان کرد: وزارت ورزش و جوان 
نگاه  تهران  استان  شهرستان های  به 
ویژه ای دارد و وزیر ورزش نگاه خوبی به 
جوانان  و  ورزش  حوزه  در  تهران  استان 

دارد.
جشن  در  قرچک  امام جمعه  اسماعیلی 
قرچک  شهرستان  جاودانی  پیوند  بزرگ 
اظهار داشت: حضرت علی )ع( محبوب 
همه جهانیان است و اسالم ناب بر اساس 

وجود ایشان استوار و پایدار است.
اسوه  امیرالمؤمنین  حضرت  افزود:  وی 
تمام عالمیان است و اگر کسی از ایشان 
قرار  سعادت  مسیر  در  کند  الگوبرداری 

خواهد گرفت.
در جشن بزرگ پیوند جاودانی دکتر علی 
مطرح  روانشناس  و  کارشناس  صدرا 
کشور نیز به ارائه مطالب آموزشی پرداخت 
از دو زوج ورزشکار و در ادامه  و تجلیل 
نیز اجرای گروه سرود بین المللی اسراء و 
آیتم استندآپ کمدی از بخش های ویژه 

برنامه بود.

الماس های  همایش  ششمین  در 
آزاده   ۸0 قرچک  شهرستان  درخشان 
شهرستان  مسووالن  حضور  با  سرافراز 

تجلیل شدند.
تجلیل  قرچک  در  سرافراز  آزاده   ۸0

شدند
الماس های درخشان  ششمین همایش 
مرتضوی  حضور  با  قرچک  شهرستان 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
فرماندار  تهران،  استان  شهرستان های 
قرچک  امام جمعه  و  قرچک  شهرستان 

برگزار شد.
شهید  بنیاد  مدیرکل  مرتضوی  عبدالله 
استان  شهرستان های  ایثارگران  امور  و 
تهران در مراسم تجلیل و تکریم از ۸0 

اظهار  قرچک  شهرستان  سرافراز  آزاده 
داشت: سالروز ورود آزادگان سرافراز را 
گرامی  اسالمی  میهن  به  مرداد   2۶ در 
همه  پای  آزادگان  این  چرا  می داریم 
آرمان ها ایستادند و در اسارت نیز پیرو 

والیت بودند.
از  سپاس  و  تکریم  داشت:  بیان  وی 
آزادگان  ازخودگذشتگی  و  رشادت ها 
بر  بنا  چراکه  باشد  کار  دستور  در  باید 
رهبری حضرت  مقام معظم  فرمایشات 
الماس های  )آزادگان  خامنه ای  امام 
در  که  هستند(  نظام  درخشان 
در  را  سختی ها  بدترین  اسارت  زمان 

اردوگاه های بعث عراق تحمل کردند.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 

گفت:  تهران  استان  شهرستان های 
فرهنگ ایثار شهادت و از خودگذشتگی 
و  خاطرات  دفتر  که  سرافراز  آزادگان 
دفاع مقدس  زنده هشت سال  گنجینه 
ترویج  نسل جوان  بین  در  باید  هستند 

پیدا کند.
مرتضوی در پایان تصریح کرد: فرهنگ 
ایثار و شهادت را در جامعه باید نهادینه 
دوران  شفاهی  تاریخ  آزادگان  و  کرد 

هشت سال دفاع مقدس هستند.
مسووالن  حضور  با  مراسم  این  در 
دفاع  دوران  جانباز   ۸0 از  شهرستان 
و  ایثار  حوزه  خبرنگار   20 و  مقدس 

شهادت تجلیل کردند.

عضو  دهد:  می  گزارش  آبرومند 
اشاره  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
کم  اقشار  بر  گرانی  و  تورم  اینکه  به 
درآمد جامعه فشار آورده است، گفت: 
توجه  نظارتی  دستگاه های  و  دولت 
را  اولویت ها  و  باشند  داشته  را  الزم 
بر  حاکم  وضعیت  نکنند،  فراموش 
را  خانوارها  زندگی  و  معیشت  بازار 

تهدید می کند.
مجلس  علنی  نشست  در  ساعی   زهرا 
دستور  میان  نطق  در  اسالمی  شورای 
یکی  عنوان  به  خواهم  می  گفت:  خود 
نمایندگی  به  و  سرزمینم  فرزندان  از 
انقالب  دوران  در  که  نسالنم  هم  از 
اسالمی و دفاع مقدس رشد یافته ایم و 
به نمایندگی از مردم غیور، شهید پرور 
دغدغه  بیان  به  آذربایجان  سرافراز  و 
مرز  این  برای  امیدهایی  و  نقدها  ها، 

و بوم بپردازم.
اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
با  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
گام  بیانیه  از  ماه  چندین  آنکه  وجود 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  دوم 
انقالب  های  آرمان  سوی  به  حرکت 
جوانان  ظرفیت  از  استفاده  با  اسالمی 
حرکت  شاهد  متاسفانه  گذرد  می 
بیانیه  این  تحقق  مسیر  در  دولت 
و  دولتمردان  تمام  وظیفه  ایم.  نبوده 
های  دستگاه  تا  است  کشور  مدیران 
و کارایی  و نشاط  پویایی  با  را  مختلف 
بکارگیری  لزوم  کنند؛  تقویت  جوانان 
مطالبه  مدیریتی،  سطوح  در  جوانان 
مجلس  که  است  دولت  از  ملی  ای 
برای تحقق حداقلی آن، اصالح قانون 
را تصویب  بازنشستگان  بکارگیری  منع 
از  گزارشی  تاکنون  متاسفانه  اما  کرد، 
اجرای  چگونگی  بر  مبنی  دولت  سوی 

آن دریافت نشده است.
 ۳ از  بیش  اکنون  کرد:  اظهار  وی 
داریم  خانوار  سرپرست  زن  نفر  ملیون 
تذکرات  و  شعارها  همه  علیرغم  که 
ای  متاسفانه  اخیر  های  سال  در 
و  نهادها  سوی  از  معینی  برنامه  هیچ 
توانمندسازی  برای  متولی  ها  دستگاه 
با  ندارد،  وجود  قشر  این  از  حمایت  و 
توجه به اینکه فراکسیون زنان مجلس 
بر  توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  در 

توانمندسازی  و  اطالعاتی  بانک  تهیه 
کرده  تاکید  خانوار  سرپرست  زنان 

است
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
خانوار  سرپرست  زنان  کرد:  اضافه 
اگر  هستند که  پذیر  آسیب  اقشار  جزء 
آنها  از  را  الزم  حمایت های  نتوانیم 
داشته باشیم نمی توانیم مانع از ورود 
آنها به چرخه آسیب شویم. باید موازی 
کاری از بین رود و برنامه محور باشم.

شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو 
و  تورم  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
جامعه  درآمد  کم  اقشار  بر  گرانی 
دولت  کرد:  بیان  است،  آورده  فشار 
را  الزم  توجه  نظارتی  های  دستگاه  و 
فراموش  را  اولویت ها  و  باشند  داشته 
نکنند، وضعیت حاکم بر بازار معیشت 
کند.  می  تهدید  را  خانوارها  زندگی  و 
اضافه  چقدر  مگر  کارگران  دستمزد 
شده که قیمت کاال چندین برابر شده 

است.
ترین  کش  زحمت  عنوان  به  کارگران 
بیشترین  تحت  امروز  جامعه  قشر 

فشارها زندگی خود را می چرخانند
عنوان  به  کارگران  داد:  ادامه  ساعی 
امروز  جامعه  قشر  ترین  کش  زحمت 
خود  زندگی  فشارها  بیشترین  تحت 
یا  مسئولی  هیچ  و  چرخانند  می  را 
نامناسب  پاسخگوی شرایط  دستگاهی 
امنیت  کارگران  نه  امروز  نیست،  آنها 
خیالی  بازنشستگان  نه  و  دارند  شغلی 
که  خود،  معیشت  تامین  برای  آسوده 
نمی  قبول  قابل  وجه  هیچ  به  نیز  این 

باشد.
وجود  سازی  خصوصی  در  اصل  اولین 

شفافیت است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در 
سیاست های کلی اعالم شده از سوی 
خصوصی  بر  نیز  انقالب  معظم  رهبر 
در  نیز  ما  و  است  شده  تاکید  سازی 
تاکید  دستور  این  نقص  بی  اجرای 
در  اصل  اولین  نرود  یادمان  اما  داریم 
است،  شفافیت  وجود  سازی  خصوصی 
نیست،  سازی  خصوصی  از  ها  نگرانی 
بلکه از نحوه واگذاری ها، مفت فروشی 
ها، فساد و زیر پا گذاشتن قانون است.

وی تاکید کرد: ماشین سازی تبریز به 
های  کارخانه  نخستین  از  یکی  عنوان 
نماد  عنوان  به  و  ایران  صنعت  مادر 
نیم  حدود  با  شرقی  آذربایجان  صنعتی 
روز  و  حال  روزها  این  قدمت،  قرن 
واحد  این  مشکل  البته  ندارد؛  خوشی 
 ، مالی،  مسایل  در  نه  قدیمی  صنعتی 
بلکه  متخصص،  کار  نیروی  و  فناورانه 
در  موجود  فساد  و  شفافیت  نبود  در 

نحوه خصوصی سازی آن دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 
مجلس اگر بخواهد عصاره فضائل ملت 
باز  را  خود  بودن«  امور  راس  »در  و 
جدی  پرچمدار  و  سردمدار  باید  یابد، 
در کشور  فساد  با  مبارزه  بی گذشت  و 
از  بیشتر  هرچه  باید  راه  این  در  شود. 
بیشتر  هرچه  و  بگیریم  فاصله  شعار 
بدون  را  نهادها  بر  خود  نظارتی  نقش 
تعارف و به طور شفاف اعمال نماییم. 
ما به عنوان وکالی ملت تا چه حد این 
فوری ترین و جدی ترین مطالبه ملت 

را پیگیری کرده ایم؟!
ساعی افزود: یکی از سرمایه های مهم 
هر جامعه ای که از مؤلفه های اساسی 
کشور  آن  ثبات  و  توسعه  در  موثر  و 
اجتماعی  سرمایه  شود،  می  محسوب 
توسعه  بنای  زیر  که  ای  است؛ سرمایه 
یک  سیاسی  و  اقتصادی   ، فرهنگی 

 ، سرمایه  این  اهمیت  است.  کشور 
عنوان  به  آن  از  که  است  میزانی  به 
کنند  می  یاد  کشور  یک  نامرئی  ثروت 
است  حیاتی  سرمایه  این  رهگذر  از  و 
حس  متقابل،  اعتماد  و  انسجام  که 
اطمینان و همبستگی در جامعه فراهم 

می شود.
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
بیایید روز  اظهار کرد: همکاران گرامی 
دهم  مجلس  در  خود  بکار  شروع  اول 
سرمایه  منظر  در  که  بیاوریم  بیاد  را 
ایران  شریف  ملت  یعنی  مان  اجتماعی 
حافظ  که  خوردیم  سوگند  اسالمی 
منافع آنها باشیم. اکنون که منافع ملی 
حفظ  و  هبستگی  انسجام،  تقویت  در 
مفاسد  با  مقابله   ، اجتماعی  سرمایه 
و گسترش  ناکارآمدی  رفع  اقتصادی، 
مدارا و روا داری است، یاد آن سوگند 
آن  به  شرافتمندانه  و  بیفتیم  مقدس 
پایبند بوده و و تمام توان خود را برای 
کار  به  ملی  های  سرمایه  این  حفظ 

بگیریم.
جدایی  جزء  زبان  گفت:  ساعی 
در  آدمی  است؛  بشر  زندگی  ناپذیر 
و  تفکر  به  زبان  زنجیره  و  قالب 
ارتباطات  زبان  با  می پردازد،  اندیشه 
می  تنظیم  و  برقرار  را  اجتماعی اش 
و  احساسات  زبان  قالب  در  کند، 

موجبات  و  داده  بروز  را  عواطفش 
اطرافیانش  و  خویش  نشاط  و  آرامش 
زبان  حفظ  اهمیت  آورد.  می  فراهم  را 
های مادری بدین جهت است که گاهی 
در داخل یک واژه از کلمات آن دنیایی 
دانش  ها،  سنت  باورها،  اطالعات،  از 
تاریخ  و  ها  اسطوره  و  ها  فرهنگ  ها، 
مرگ  با  است،  نهفته  ملت  یا  قوم  یک 
دانش  و  فرهنگ  از  زیادی  حجم  زبان 

عمومی از بین می رود.
چرا ما در آذربایجان نباید ترکی بخوانیم 

و بنویسیم ؟
اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ترکی  نباید  آذربایجان  در  ما  چرا  کرد: 
اصول  که  درحالی  بنویسیم  و  بخوانیم 
۱۸ و ۱5قانون رسمی کشور این موارد 
را مجاز کرده است من نمی توانم زبان 
این  کنم،  کتمان  را  خودم  مادری 
طبق  و  است  عدالتی  بی  موضوعات 
زبان  به  آموزش  نعمت  از  همه  قانون 
باشند.  برخوردار  باید  خود  مادری 
می  پرورش  و  آموزش  محترم  وزیر  از 
زبان  بسندگی  مسئله  به  که  خواهم 
مردم  خاطر  رنجش  باعث  که  فارسی 
آذربایجان شده است، رسیدگی  شریف 

فوری کند.

استقبال باشکوه مردم و مسئولین از جشن بزرگ پیوند جاودانی قرچک

80 آزاده سرافراز در قرچک تجلیل شدند

زهرا ساعی در نطق میان دستور

وضعیت حاکم بر بازار و معیشت زندگی خانوارها را تهدید می کند

فرهنگی و اجتماعی

مهندس کوروش میرزایی شهردار فرون آباد خبرداد:

 طرح تعریض بلوار 35 متری امام خمینی )ره( 
میرزایی  کوروش  مهندس  آبرومند:   خبرنگار   - آباد  فرون  شهر  پاکدشت 

شهردار فرون آباد با توجه به بازگشایی و آزادسازی 5۱00 مترمربع از عرصه 
از اعیان شرکت تهران سوفالین که در طرح تعریض بلوار  و ۱۷00 مترمربع 
با هدف  عملیات  این  کرد:  اضافه  داشت،  قرار  )ره(  امام خمینی  متری   ۳5
بازگشایی، تعریض معابر و آسان سازی عبور و مرور شهروندان و رفع مشکالت ترافیکی و با برنامه ریزی 
های صورت گرفته و در راستای خدمت رسانی بهتر و شایسته به شهروندان و ایجاد حلقه های ارتباطی 

مناسب بین معابر و مسیرهای اصلی و فرعی شهر انجام شده است.
با همکاری و مشارکت  از مهمترین اهداف شهرداری دانست که تنها  را  وی رسیدن به توسعه شهری 
شهروندان امکان پذیر خواهد بود و افزود: تملک و تخریب امالک موجود در طرح بازگشایی معابر، با هدف 
رفاه حال شهروندان و سهولت در تردد آنها انجام می شود، که در این رابطه مشارکت شهروندان امری 

ضروری و اجتناب ناپذیر است که باید ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه آزادسازی این مسیرها از مطالبات و درخواست های شهروندان بوده است، بیان کرد: 
در طرح تعریض بلوار ۳5 متری امام خمینی )ره( با استفاده از ساز و کار قانونی با مالک شرکت توافقات 

صورت گرفت تا از بار ترافیکی این قسمت از شهر کاسته شود.

گفتگوی اختصاصی
 با مدیریت آموزش و پرورش قرچک

قرچک – آبرومند: اظهارات غالمرضا بختیاری رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
قرچک در جمع خبرنگاران

در قرچک ۵۳ هزار دانش آموز مشغول به تحصیل می باشد.
شعار آموزش و پرورش قرچک تکریم ارباب رجوع است.

دریافت وجه از دانش آموزان توسط مدیران مدارس ممنوع است.
آموزش و پرورش قرچک در حوزه مدارس ابتدایی کمبود نیرو دارد.

قرچک از متراکم ترین شهرستان های استان در حوزه دانش آموزی می باشد.
قرچک نیازمند ورود جدی خیرین مدرسه ساز می باشد.

در حال حاضر نیازمند اهدای زمین توسط خیرین برای ساخت مدرسه هستیم.
مدرسه عترت در انتهای خیابان محمدآباد که معارض داشت رفع مشکل شده است و بزودی توسط خیرین به مدرن ترین 

مدرسه در این مکان احداث خواهد شد.
اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک دارای معارض است و در حال رایزنی برای حل این مشکل هستیم.

شهید خود یک رسانه است
پیامی از جنس ایستادگی حق علیه باطل، پیامی از جنس دفاع از مظلوم، 

پیامی از جنس اعتقاد راسخ و عمیق به واالترین ارزش های انسانی و الهی.
آن  را  شهید  خبرسازان  خاطره  و  یاد  داریم  گرامی  همواره  که  است  ما  بر 

شیرمردانی که خبری ماندگار بر دفتر هستی به یادگار گذاشتند.
خبرنگار شهید محمود صارمی پرچمدار عرصه ای است که ارزش و قداست 
و حرمت قلم در آن به نمایش در می آید، قلمی که ایزدمنان به آن قسم 
یاد کرده و در قرآن می فرماید: »ن و القلم و ما یسطرون« سوگند به قلم و 

آنچه می نویسد.
بر همه فعاالن عرصه خبر و رسانه است که به پاس این قسم و حرمت قلم 

ننویسند آنچه ناحق است و شجاعانه واقعیت را به تحریر در آورند.
عرصه خبر و رسانه عرصه ای مهم و فرصتی مغتنم برای بیان راهکارها برای 
کاهش کاستی هاست و مسیری روشن برای رسیدن به جامعه ای آری از 

هرگونه نارسایی است.
آنچه در این مقوله عنوانش ضروری به نظر می رسد تاکید بر رعایت اخالق در 

حوزه خبرنگاری و انتشار مطالب خبری است.
حرمت شکنی، خالف واقع گفتن، تهمت ناروا، ایجاد تنش و مسائلی از این 
دست آفتی است بزرگ در مسیر شفاف اطالع رسانی که گاها نیز به چشم 

می خورد.
فعاالن این عرصه باید بکوشند خبرنگاری آزاده، حق جو و حقیقت گو بوده و 

چشمی بینا، گوشی شنوا و زبانی گویا برای جامعه خود باشند.
خبرنگار واقعی بایستی نقد دلسوزانه و منصفانه را سرلوحه کار خویش سازد و 
در راستای حل مشکالت و بهبود شرایط دست اندرکاران امور را یاری سازد.

باشد که همگان در مسیر رضای حق قدم بردارند...
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شرحی بر یک قانون 
براستی، به چه مقاماتی میتوان تذکر داد و از آنها 
سوال کرد؟ در اصل هشتم قانون اساسی و قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواردی 
نهادهای  تمامی  مسولین  با  میباشد  مرتبط  که 
و  اساسی  قانون   ۱2۳ اصل  استناد  حاکمیتی،به 
مصوبه سال ۹4 مجلس شورای اسالمی، تکلیف را 

روشن کرده. ماده 4: این قانون میگوید :مراتب امر به معروف و نهی 
از منکر زبانی و نوشتاری در حدود قوانین میباشد و نحوه عملی آن 
بعهده دولت است،هر چند به استناد ماده 5: همان قانون :نمیتوان 
متعرض به حیثیت و حریم خصوصی و جان و مال افراد شد و هیچ 
منکر،  از  نهی  و  بمعروف  امر  بعنوان  ندارد  گروهی حق  یا  شخص 
مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین و تحقیر و افترا و ضرب و 
جرح و قتل شود، در غیر اینصورت بر طبق قانون مجازات اسالمی، 
محاکمه و مجازات خواهد شد، ولی در حین حال مستندا به ماده ۷: 
قانون مورد اشاره:اگر مقامی یا مسولی مرتکب جرمی نسبت به آمر 
بمعروف و ناهی از منکر شود، مجازاتش قابل تخفیف و تعلیق نیست، 
واما موارد مهمی که در ماده ۸: قانون مذکور آمده، پاسخ بسیاری از 
سواالت مارا خواهد داد. ..مردم میتوانند به استناد این ماده، نسبت 
به عملکرد تمامی مسولین و اجزای حاکمیت اعم از کارکنان و قضات 
و روسای دادگستری و دادستان ها و نیروهای نظامی و انتظامی و 
نمایندگان مجلس و اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان و صدا 
و سیما و روسای قوا و وزارتخانه ها، امامان جمعه و فرمانداران و 
بخشداران و نهادهای انقالبی وشهرداران و اعضای شورای شهر و 
روستا، در حیطه وظایفشان تذکر داده و امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند و آنها را ارشاد و نصیحت کنند. ...و اما ماده ۹: قانون مورد 
استفاده میگوید :هیچ مقام حاکمیتی و قضایی و دولتی و عمومی و 
هیچ شخص حقیقی حق ندارد مانع اجرای این قانون شده و در برابر 
اجرای آن مانع ایجاد کند، در غیر اینصورت به مجازات هایی همچون 
حبس تعزیری محکوم خواهد شد و چنانچه کارکنان مجموعه ای از 
اجزای حاکمیت و قوای سه گانه و نیروهای مسلح یا مردم عادی، 
توسط م قام مافوق یا مقام مسول آن مجموعه مورد تهدید و توبیخ 
و تطمیع و...قرار گیرند و مانع از اجرای این قانون شوند به مجازات 
شد،  خواهند  محکوم  اسالمی  مجازات  قانون   20 ماده  )پ(  بند  
بموجب تبصره ماده ۱۱: تمام کسانی که مقامات و مسولین مورد 
اشاره  را مورد سوال و ارشاد و نصیحت قرار دهند، در صورتی که مورد 
شکایت واقع شوند و نیاز به حمایت قضایی در محاکم داشته باشند، 
آنها بر طبق ماده 4 :حمایت های  از  قوه قضاییه مکلف به حمایت 
قضایی مصوب سال ۱۳۷۱خواهد بود. ..قانون مترقی مورد نظر هر 
چند بر طبق اصطالحات حقوقی قانونی خاص و جزو قوانین موضوعه 
میباشد، ولی در اصل هشتم قانون اساسی بعنوان )قانونی مادر (نیز 

به این مهم تاکید  شده است. 
پنجم  2.کتاب  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  :۱.قانون  منابع 
قانون  دوم،  اسالمی مصوب ۷5،۳.کتاب  مجازات  قانون  تعزیرات، 
مجازات اسالمی مصوب ۹2،4.قانون آمران بمعروف و ناهیان از منکر 

مصوب ۹4
)علیرضا فرجیان :حقوقدان(

حقوقی و اجتامعی

سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
برنامه و بودجه گفت : برای کامل شدن 
قرچک-   – تهران  ای  حومه  قطار  پروژه 
ورامین – پیشوا به 2۷0 میلیارد تومان نیاز 

است.
محمدباقر نوبخت در حاشیه سفر به دشت 
برای  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ورامین 

کامل شدن پروژه قطار حومه ای تهران به 
دشت ورامین به 2۷0 میلیارد تومان نیاز 
است تا این پروژه تا پایان امسال به بهره 

برداری برسد.
وی گفت: عبور و مرور ریلی یکی از مهمترین 
اولویت های دولت بر اساس سیاست های 
اقتصادی مقاومتی است و حقی است که 

مردم این دیار از آن برخوردارند و تالش می 
شود تا بر اساس سیاست های دولت تدبیر 
و امید در توسعه حمل و نقل ریلی، این امر 

در جنوب شرق تهران انجام شود.
تا  است  مصمم  دولت  کرد:  تصریح  وی 
بر اساس قولی که به مردم این دیار داده، 
2۷0 میلیارد تومان مورد نیاز ۴ خطه شده 
قطار حومه ای دشت ورامین را تأمین کند 
تا مردم این بخش از استان تهران، عبور و 
مرور سریع تر و ایمن تری را داشته باشند.

از  در طول مسیر حرکت   : نوبخت گفت 
ایستگاه  تمامی  ورامین،  دشت  به  تهران 
هایی که برای قطار حومه ای در نظر گرفته 
شده مورد بازدید قرار گرفت تا با تکمیل آن، 
رضایت مردم جلب و از رنج تردد آن ها به 

تهران کاسته شود.
معاون رییس جمهوری با استفاده از یک 
دستگاه ریل باس، از تهران به شهرستان 
های قرچک، ورامین و پیشوا سفر کرده و 
در جریان وضعیت اجرای طرح قطار حومه 
ای تهران – قرچک- ورامین – پیشوا قرار 

گرفت.

انوشیروان  سفر،  این  در  را   نوبخت 
محسنی بندپی استاندار تهران، نعمت اله 
ترکی رئیس سازمان برنامه و بوجه استان 
تهران، فرماندار ورامین و مسئوالن استانی 

همراهی می کنند.
بازدید از مراحل اجرای طرح قطار حومه 
ای و ایستگاه های آن در شهرستان های 

قرچک، ورامین و پیشوا، کلنگ زنی پروژه 
افتتاح  گردی(،  )طبیعت  پارک  سافاری 
آزمایشگاه  افتتاح  نیز  و  پروژه صنعتی  دو 
تشخیص طبی در ورامین از جمله برنامه 
های سفر یک روزه معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به شهرستان 

های جنوب شرق استان است.

رسالت خطیر و کمک های بی دریغ رسانه 
تاثیر گذاری زیادی دارد

طاهر  آبرومند  خبرنگار   – ورامین 
میرزاکریمی: سردار »کیومرث عزیزی » 
خبرنگاران  از  تجلیل  مراسم  حاشیه  در 
در نشست خبری با اصحاب رسانه که با 
حضور »حمیدرضا صحراگرد« مدیر رادیو 
برگزار  رسانه  اصحاب  از  جمعی  و  تهران 
والیت،  دهه  داشت  گرامی  ضمن  شد، 
عید سعید قربان و تبریک روز خبرنگار با 
اشاره به نقش تعیین کننده اصحاب رسانه 
و قلم در ایجاد و گسترش امنیت در جامعه 
تصریح کرد: نقش شما خبرنگاران در کنار 
مردم عزیز بسیار مهم و تاثیرگذار است و 
فرآیند تولید امنیت و پیشگیری اجتماعی 
از وقوع جرایم نیاز به همراهی رسانه دارد.

وی افزود: خبرنگاران نقش مهمی در ایجاد 
احساس آرامش و امنیت در جامعه داشته 
و تالش اقدامات آنان کمتر از کار پلیس 
نیست و رسالت سنگینی که خبرنگاران 
عهده دار هستند خیلی اثر گذار بوده و در 
بخشی از اوقات می شود به عنوان امنیت 

نرم از آن بهره برد.  
به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
تاثیرگذاری حوزه فضای مجازی که علی 
بخش  در  آمده  وجود  به  مشکالت  رغم 

هایی باعث آگاهی دهی و بصیرت افزایی 
مردم  بین  در  امنیت  احساس  ایجاد  و 
شده، تصریح کرد: امروز رویکرد جامعه از 
شهروند خبرنگار به شهروند رسانه تغییر 

کرده است.
عالی ترین مقام انتظامی استان در بخش 
دیگر افزود: مطالبه حوزه خبری ایجابی 
بی  و کمک های  و رسالت خطیر  است 
و  دیداری، شنیداری  از  اعم  رسانه  دریغ 
دیجیتال تاثیرگذاری زیادی دارد به نحوی 
که خواسته مردم را به مسئوالن منعکس 
کرده و همچنین انتظارات مسئوالن را به 

مردم منتقل می کنند.
سردار عزیزی ادامه داد: حوزه خبررسانی 
امروز جزء مهمی از زندگی جامعه خبری 
است و امیدوارم با همکاری شما عزیزان 
به  رسیدگی  و  مشکالت  حل  در  بتوانیم 
موفق  خطه  این  مردم  های  درخواست 

عمل کنیم.
وی در بخش دیگری با ارائه آمار عملکرد 
پلیس استان از ابتدای سال جاری، افزود: 
پلیس با آگاهی بخشی به عموم جامعه در 
بحث پیشگیری انتظامی شاهد افزایش 26 
درصدی کشفیات در حوزه سرقت هستیم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به عملکرد 
افزایش 204  از  خوب مرکز تجمیع ۱۱0 

درصدی تماس های مردمی با  ۱۱0 خبر 
داد، افزود: بیش از ۱۷2 هزار تماس تلفنی 
مردم با پلیس عملیاتی شده که نشان از 

اعتماد مردم به پلیس است.
فرمانده انتظامی شرق استان ادامه داد: در 
با افزایش ۱۸ درصدی  حوزه مواد مخدر 
کشفیات مواد مخدر  به همراه کشف بیش 
دستگیری  و  مخدر  مواد  کیلو   ۳۷00 از 
4۸ قاچاقچی و  ۱۱۸۱ معتاد متجاهر که 
بعضا اقدام به سرقت می کردند، اقدامات 

این  در  همکارانم  توسط  ای  شایسته 
خصوص صورت گرفته است.

اینکه در حوزه  به  اشاره  با  سردار عزیزی 
خدمات ترافیکی بیش از ۱0 هزار و 4۹4 
در  گفت:  است،  شده  صادر  گواهینامه 
با وجود 4  نقل  و  و حمل  ترافیک  حوزه 
محور کلیدی کشور در حوزه شرق استان 
تهران با توجه به افزایش سفرها با فرهنگ 
و  خودروها  با  برخورد  و  مناسب  سازی 
موتورسیکلت های هنجارشکن با توقیف 

متخلف  نقلیه  وسایل  دستگاه   ۱5۳۸5
شاهد کاهش چالش های ترافیکی هستیم.

عالی ترین مقام انتظامی استان افزود: یکی 
از اولویت های ما برابر رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و تدابیر فرمانده گرانقدر ناجا 
برخورد با قاچاق کاال و باندهای سازمان 
یافته بود که در این راستا با کشفیات کاالی 
های قاچاق به ارزش بیش از 4۹۷ میلیارد 
بیشتر  حوزه  این  در  پلیس  جدیت  ریال 

نمایان می کند.
با  افزود: در حوزه مشاوره  سردار عزیزی 
راه اندازی مرکز مشاوره آرامش، به بیش 
از ۳۳40 نفر از هموطنان عزیزمان مشاوره 
رایگان ارائه  و بیش از ۱4 هزار نفر از مردم 
عزیز در جوامع هدف تحت آموزش همگانی 

پلیس قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره 
به اینکه خداوند توفیق خدمت در دیار ۱5 
خرداد را نصیب ما کرده است، خاطر نشان 
کرد: پلیس در هر حال یار و یاور مردم است 
و هر چه دارد در طبق اخالص گذاشته و با 
تمام توان خود به جامعه خدمت می کند.

گفتنی است، در پایان این مراسم ضمن 
تجلیل و اهدای لوح تقدیر به خبرنگاران 
برگزیده، از تمامی خبرنگاران حاضر در این 
نشست به مناسبت روز خبرنگار تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار آبرومند: برخی نام ها 
با فرهنگ دفاع مقدس گره خورده اند و 
مرور زمان نیز نمی تواند گرد فراموشی را 
آنان بنشاند؛  ایثار و ازخودگذشتگی  بر  
یکی از این نام ها، شهید بهروز ترکاشوند 
به عنوان اولین آزاده شهید این سرزمین 
در  خود  مطهر  خون  نثار  با  که  است 
اسالمی،  نظام  های  ارزش  از  دفاع  راه 
و  کرد  آبیاری  را  انقالب  تنومند  درخت 
با اقتدا به موال و مقتدای خود حضرت 
سیدالشهدا)ع(، فارغ التحصیل حقیقی 

مکتب سرخ حسینی لقب گرفت.
ورود  سالروز  مردادماه   26 آستانه  در 
فرصت  اسالمی،  میهن  به  آزادگان 
مناسبی است تا این بار از نگاه شخصیت 
های مذهبی و نظامی به بررسی زندگی 
شهید بهروز ترکاشوند بپردازیم؛ شهیدی 
که حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران 

دارد.
شهید ترکاشوند در سال 4۷ به دنیا آمد 
و فعالیت خود را در سال ۶0 با حضور 
در پایگاه شهید صدوقی حوزه سجاد آغاز 
علیه  به جبهه حق  در سال ۶2  کرد.او 
باطل اعزام شد و در عملیاتهای مختلفی 
تا  والفجر حضور داشت  و  بدر  همچون 
اینکه در عملیات والفجر ۸ از ناحیه کتف 
و صورت مجروح و با حضور در عملیات ام 
الرصاص دوباره از ناحیه صورت مجروح 
و در حدود ۵0 روز در بیمارستان نجمیه 

بستری شد.
هنوز جراحاتش بهبود نیافته بود که دوباره 
به جبهه اعزام و عضو گردان حضرت علی 

اصغر تیپ سیدالشهدا)ع( شد .

این شهید در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۶۵ در 
فکه مجروح شدو به اسارت نیروهای بعثی 

درآمد.
شهید بهروز ترکاشوند در حدود ۵ سال 
دوران  عراق   ”۱0 “الرمادی  اردوگاه  در 
اسارت را گذراند. او در سال ۶۹ به میهن 
ازدواجش  از  باز گشت و هفت روز پس 
به علت شکنجه های دوران اسارت، در 
ششم آذر ۱۳۶۹ در ورامین دعوت حق 
را لبیک گفت و لباس زیبای شهادت را 

بر تن کرد.
در ادامه نظر برخی شخصیت ها را درباره 
این ستاره آسمان فرهنگ ایثار و شهادت 
را مرور می کنیم تا هرچه بیشتر با این 

شهید بزرگوار آشنا شویم:
سید  ابوترابی  اکبر  علی  سید  مرحوم 

آزادگان ایران اسالمی خطاب به پدر شهید 
ترکاشوند:

اینکه  اول  دارد؛  مقام  سه  شما  فرزند 
افتخار  به  دوم  کرد  تحمل  را  اسارت 
جانبازی نائل گشت و سوم شهادت که 

حقش بود و نصیبش شد. 
آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی 
در  فقیه  ولی  نماینده  و  جمعه  امام 
شهرستان ورامین و یکی از باسابقه ترین 

ائمه جمعه کشور:
شهید ترکاشوند، به خوبی مسیر حق را 
تشخیص داده و در پیمودن این مسیر 
تا لحظه ای که در قید  ثابت قدم بود، 
حیات بود برای دفاع از اسالم و انقالب 

اسالمی جنگید.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد 

امام جمعه موقت تهران:
شهید ترکاشوند ۳ افتخار دارد که اخوی 
من به این شهید بزرگوار لقب داده است، 
که  است،  جانبازی  مدال  افتخار  اولین 
به گردن انداخته، دومین افتخار تحمل 
اسارت در راه دفاع از آرمان ها و سومین و 

واالترین افتخار شهادت است.
حجت االسالم سید محسن محمودی 
امام جمعه موقت ورامین و رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران:

شهید ترکاشوند یکی از پرورش یافتگان 
که  بود  و کربال  عاشورا  مکتب  حقیقی 
در راه دفاع از ارزش ها و اصول انقالب 
اسالمی از همه سرمایه های خود گذشت 
و امروز به عنوان یک اسوه در میان مردم 

مطرح است.

خوشبختانه خانواده شهید ترکاشوند در 
شهادت  و  شهید  فرهنگ  احیای  حوزه 
برای  را  موثری  های  قدم  و  بوده  فعال 
معرفی هر چه بیشتر شهدای شهرستان 

ورامین برداشته اند.
شهید  زندگی  از  مختلفی  مستندهای 
سوی  از  باید  که  شده  تهیه  ترکاشوند 
مردم بویژه جوانان و آینده سازان کشور 
ترویج  و  توسعه  که  مشاهده شود، چرا 
فرهنگ شهادت زمینه ساز خنثی سازی 

توطئه های دشمن خواهد شد.
امام  دانشگاه  رییس  فضلی  علی  سردار 

حسین)ع(:
آن  به  ترکاشوند  بهروز  بزرگوار  شهید 

چیزی که هدف و حقش بود رسید.
سردار علی نصیری فرمانده سابق سپاه 
پاسداران  سپاه  حفاظت  و  الشهدا  سید 

انقالب اسالمی:
شهید ترکاشوند از جمله شخصیت هایی 
بود که از لذت های دنیوی خود گذشت و 
برای دفاع از ارزش های اسالمی به میدان 

آمد.
حضور در عرصه های دفاع از ارزش ها 
و اصول انقالب اسالمی توسط شهیدانی 
نظیر شهید ترکاشوند بسیار ارزشمند و 

مایه مباهات است.
سردار احمد ذوالقدر جانشین سابق سپاه 

محمد رسول الله )ص( تهران بزرگ:
شهید ترکاشوند از شهدای قرآنی کشور 
ایشان یک شهید  و  محسوب می شود 

آزاده به حساب می آید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

 نوبخت: 

تکمیل پروژه قطار حومه ای ورامین ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

رسالت خطیر و کمک های بی دریغ رسانه تاثیر گذاری زیادی دارد

شکارچی تانکی که جاودانه شد

اطالعیه 
ماهنامه سراسری آبرومند در تمامی شهرستان ها 

سرپرست فعال می پذیرد .
برای کسب اطالعات بیشتر با مدیر روابط عمومی 
خانم میرزاکریمی، امور استانها خانم غرقانی تماس 

بگیرید .
09220860258 میرزاکریمی
 02136257001 غرقانی  

اجتماعی

محمدجواد کولیوند 
رئیس کمسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

نظر مثبت شورای نگهبان 
نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی

آبرومند گزارش می دهد: رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نظر 
شورای نگهبان نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی مثبت است اما باید ِسرِورها، نرم افزارها 

و سخت افزارها توسط شورای نگهبان تایید شود.
محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص احتمال برگزاری انتخابات الکترونیکی، اظهار 
داشت: وزارت کشور در تالش است تا برای برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی بصورت الکترونیکی نظر 

مثبت شورای نگهبان را اخذ کند.
وی افزود: الکترونیکی شدن انتخابات نتایج مثبت بسیاری را به دنبال دارد که از جمله آن ها می توان به افزایش سرعت و دقت 
برگزاری انتخابات اشاره کرد. در صورت الکترونیکی شدن انتخابات مجلس، اعالم نتیجه و رسیدگی به شکایات سریعتر انجام 

می شود.
کولیوند با بیان اینکه نگرانی شورای نگهبان اکنون بر روی سخت افزار و نرم افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس است، 

ادامه داد: امنیت انتخابات برای شورای نگهبان بسیار مهم است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد:

صاحبان ودایع تلفن همراه سهامدار می شوند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید ودیعه های دریافتی از مردم به ازای فروش خطوط 

تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار گیرد.
آبرومند: محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به عدم 
تعیین تکلیف ودایع تلفن همراه و ثابت، گفت: خطوط تلفن ثابت که ودیعه قابل توجهی ندارد و 

مبلغ پرداخت شده طبیعتا هزینه ثبت نام و دایر شدن اولیه است، اما در گذشته برای تلفن همراه مبلغی به عنوان ودیعه از مردم 
اخذ شد که پس از خصوصی سازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد.

خطوط تلفن ثابت که ودیعه قابل توجهی ندارد و مبلغ پرداخت شده طبیعتا هزینه ثبت نام و دایر شدن اولیه است اما در گذشته  
برای تلفن همراه مبلغی به عنوان ودیعه از مردم اخذ شد که پس از خصوصی سازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: از آنجایی که این موضوع بحث پیچیده حقوقی دارد سازمان تنظیم مقررات در حال 
پیگیری است تا ودیعه های دریافتی از مردم در زمان فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم 

قرار گیرد.
وی اظهار کرد: فردی که خط تلفن همراه دارد به اندازه ودیعه خود در شرکت همراه اول صاحب سهام می شود.

ودیعه های تلفن همراه به نرخ روز با مردم تسویه می شود؟

از تعارف کم کن و بر کاغذ افزا
۱۷ مرداد روز خبرنگار است، روزي که با خون شهيد 
دست  به  مزارشريف  در  که  صارمي  محمود 
تروريست هاي طالبان به شهادت رسيد، رنگ 
و بوي رسانه گرفت. قبل از محمود صارمي هم 
مقدس  دفاع  جبهه هاي  در  زيادي  خبرنگاران 
ساير  و  منافقين  با  درگيري  صحنه هاي  و 

گروهک هاي تروريستي در نقاط مختلف کشور به شهادت رسيده 
بودند. به همين دليل، در روز خبرنگار بايد از تمام خبرنگاران 
شهيد ياد و با آنها که خونشان در راه اعتالي اصول و آرمان هاي 

انقالب اسالمي به زمين ريخته شد تجديد عهد کنيم.
حساب خبرنگاران شهيد جداست. آنها به رسالت خود عمل کردند 
و رفتند. اکنون زمان توجه به خبرنگاران و روزنامه نگاراني است 
که در صحنه حضور دارند و در مشکالت و نابساماني ها دست 
و پا مي زنند. هرسال در چنين روزهايي مسئوالن دستگاه هاي 
مختلف با ارسال پيام ها و برگزاري گردهمائي ها تالش مي کنند 
سخني در تقدير از روزنامه نگاران بگويند و وعده هايي بدهند ولي 
فراموشي سپرده  به  روز خبرنگار که عبور مي کنيم، همه چيز  از 
مي شود و معمواًل تا روز خبرنگار سال بعد کسي درباره اين وعده ها 

سخني نمي گويد و اقدامي نمي کند.
و کاهش  چاپ  اقالم  ساير  و  مرکب  زينک،  فيلم،  کاغذ،  گراني 
درآمدهاي روزنامه ها که معمواًل از چاپ آگهي هاست، روزنامه ها 
را به روزمرگي کشانده و در  آستانه تعطيلي قرار داده است. درست 
در همين شرايط و در آستانه روز خبرنگار، آقاي وزير دادگستري 
فرموده اند تا آخر امسال آگهي هاي ثبتي منتفي مي شوند و ساير 
آگهي هاي دولتي هم به تدريج حذف خواهند شد. اين يعني لطف و 
محبت دولتمردان به روزنامه ها بقدري زياد است که همين روزنه 

کوچک باقيمانده که به روي آنها باز است را مي خواهند ببندند!
آن  با  مقابله  براي  دولتمردان  که  هزينه ها  کمرشکن  گراني هاي 
کاري نمي کنند، بماند. الاقل فکري براي مقابله با مافياي کاغذ 
کنند و روزنامه ها را از اين بالتکليفي نجات بدهند. چند ماه است 
که گروهي از مسئولين بلندپايه با تشکيل جلسات، وعده مي دهند 
ولي  مي شود  حل  کاغذ  مشکل  هفته  فالن  و  روز  فالن  تا  که 
متأسفانه مشکل همچنان باقي است. نمي دانيم بدنه دستگاه هاي 
دولتي نمي خواهند يا نمي توانند کاري انجام بدهند يا مافياي کاغذ 
اجازه نمي دهد و يا هردو؟ ولي هرچه هست، اکنون اين روزنامه ها 
پيدا  فريادرسي  متأسفانه  و  مي برند  بسر  نزع  درحال  هستند که 

نمي شود.
ايام به مناسبت روز خبرنگار، تعارفات زيادي مي بينيم و  اين  در 
مي شنويم ولي اقدامي که مرهمي باشد بر زخم عميقي که بر تن 
اصحاب مطبوعات است يافت نمي شود. پيام ما در روز خبرنگار به 
دولتمرداني که پيام مي فرستند و اين روز را به ما روزنامه نگاران 

تبريک مي گويند اينست که تعارف کم کن و بر کاغذ افزا.
تعارف ها  و  وعده ها  بقيه  کنيد،  حل  را  کاغذ  مشکل  فقط  شما 
که  دولتمردان  حضرات  بگيريد  جدي  را  سخن  اين  پيشکش! 
مطبوعات با وضعيت کنوني گراني کاغذ و اقالم چاپ در معرض 
تعطيلي قرار دارند و اين واقعه براي شما و نظام جمهوري اسالمي 

زيبنده نيست.
به قلم مهدی مقاری

یادداشت اول
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با حضور معاون وزیر؛

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قزوین معارفه شد 

در مراسمی با حضور استاندار قزوین و معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، محمد حسین اسماعیلی به عنوان مدیر کل جدید فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان قزوین معرفی شد.
در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، فقیه زاده معاون قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی 
استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری قزوین ضمن تجلیل 
از خدمات حجت االسالم مهدی حسینی مدیر کل سابق، محمد حسین 
اسماعیلی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 

معرفی شد.
مراسم  این  در  قزوین  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  جدید  مدیرکل 
اظهارداشت: فرهنگ پشتوانه اقتدار ایران اسالمی است وتنوع خرده فرهنگ 
ها و سنتهای متعدد در کنار وحدت و انسجام قومیت ها به هویت ما غنا 

بخشیده است.
وی بیان کرد: آنچه زیباتر است این که در عین تکثر شاهد وحدت اقوام هستیم 
و در این میان صیانت از  فرهنگ یک رسالت همگانی است و اداره ارشاد نیز 

خود را مکلف می داند در این زمینه تالش مضاعفی داشته باشد.
اسماعیلی تصریح کرد:قزوین به عنوان دیار علم و دانش و اجتهاد، سرزمین 
شهادت و و ایثار است و بزرگانی چون شهید بابایی، لشکری و مرحوم ابوترابی 
و در عرصه شعر و ادب و هنر با وجود میر عماد و استاد امیرخانی به عنوان 

پایتخت خوشنویسی می درخشد.
وی اضافه کرد: قزوین همچنین خواستگاه شعر و آواز و ادب است و شخصیت 
هایی چون عارف قزوینی، عالمه دهخدا افتخار این خطه است وئ ما با اتکا به 

آنها می توانیم کارهای فاخری را انجام دهیم.
اسماعیلی یادآورشد: وجود 2۱00 محوطه و اثر تاریخی بیانگر غنای تاریخی این 
سرزمین است و قزوین به عنوان دروازه بهشت باید بتواند بستر تولید و غنای 

فرهنگ و هنر و ادب کشور نیز باشد.
وی بیان کرد: اداره ارشاد در کنار سایر نهادهای فرهنگی برای رشد و اعتالی 
فرهنگ استان و تبیین بیانیه گام دوم انقالب برنامه ریزی کرده و گام برخواهد 

داشت و در این راه نیازمند همراهی همه اهالی فرهنگ و رسانه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین تصریح کرد: سند توسعه 
فرهنگی استان تدوین و عملیاتی خواهد شد و این مهم با انسجام درونی و 

تعامل بیرونی و با کمک هنرمندان و رسانه ها محقق خواهد شد.
وی اظهارداشت: با کمک شخصیت های دینی و مراکز دینی و انقالبی و 
دانشگاهی باید با انسجام حرکت کنیم و به عنوان متولی گفتگوهای فرهنگی در 

حوزه های مختلف تالش خود را بیشتر خواهیم کرد.
اسماعیلی یادآورشد: صیانت از هویت فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسالمی، 
تولید آثار هنری، تبیین نقش فرهنگ و هنر استان در کشور با رهبرد ۱0 گانه 

از اهداف و برنامه های ما در مدیریت جدید است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین افزود: اجرای راهبردهای ده 
گانه با احیای نقش ارشاد در دستور کار است و در این زمینه ارتقای جایگاه 
ارشاد از تصدی گری به تسهیل گری و هدایت، حمایت از تولیدات ارزشمند 
هنری، توسعه تشکلهای تخصصی و واگذاری کارها به بخش خصوصی، تعامل 
با نهادهای فرهنگی، تقویت فعالیت های قرآنی و تعامل با استان های همجوار 
و تاکید بر اخالق گرایی، قانون مداری و دوری از سیاست زدگی، توسعه 
زیرساخت های فرهنگی در همه نقاط و آموزش و برنامه محوری در سرلوحه 

برنامه ها قرار دارد.   
اسماعیلی بیان کرد: در برنامه یک ساله، میان مدت سه ساله و بلند مدت ۵ 
ساله تالش می کنیم در اعتالی فرهنگ و هنر استان گامهای موثری برداشته 

شود.  
در ادامه ضمن تقدیر از خدمات حجت االسالم حسینی مدیرکل سابق، محمد 
حسین اسماعیلی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

قزوین معرفی شد.  
اسماعیلی متولد شهر قم و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک 
از دانشگاه آزاد قزوین می باشد که پیش از این در معاونت هنری و سینمایی 

اداره کل ارشاد اسالمی استان تهران خدمت کرده است.
همچنین ریاست اداره ارشاد ورامین و عضویت در کارگروه شعر و موسیقی اداره 
ارشاد تهران، مدیریت فرهنگ سرای رازی و مدیریت هنرستان موسیقی 

تهران از دیگر سوابق وی است.

با حکم استاندار تهران حمید دانایی فر 
به عنوان شهردار جدید 

جواد آباد منصوب شد
متن حکم بدین شرح است: جناب آقای حمید دانائی فرد

سالم علیکم
ورامین – آبرومند: بنا به صورتجلسه شماره سی و هفت مورخ ۱۳۹۷/۱2/25 
شورای اسالمی شهر جواد آباد در اجرای تبصره ۳ذیل بند )۱(ماده ۸0 قانون 
اصالح موادی از قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشورو انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷5/۳/۱ و اصالحات بعدی به موجب 

این حکم به سمت شهردار جواد آباد منصوب می شوید .
امیدآن دارم که با جدیت ،اهتمام و بهره گیری از نیروهای خدوم و متخصص 
،هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با کلیه نهادها 
،سازمان ها و شورای اسالمی شهر و با اتخاذ تدابیر اجرایی و موثر ،در جهت 
ارتقاء هرچه بیشتر خدمات رسانی به شهروندان ،هم راستا با برنامه های 

دولت تدبیرو امید در حیطه وظایف قانونی شهرداران موفق و موید باشید.
انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران

حسینی خبر داد:

وجود ۱۰ هزار هکتار 
گلخانه در قرچک

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان قرچک گفت: قرچک در بحث 
گلخانه ها حدود هزار هکتار گلخانه بود که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار 

هکتار پروانه تأسیس صادرشده که در حال اجرا است.
علی محمد حسینی گفت: شهرستان قرچک حدود ۳ هزار هکتار 
اراضی زمین کشاورزی دارد که در ۱۷۰۰ هکتار آن گندم کاشته 

شده است که در سال جاری ۱۳۰۰ تن گندم تولید شد.
وی افزود: شهرستان قرچک در بحث گلخانه ها حدود هزار هکتار 
تأسیس  پروانه  هکتار  هزار  از ۱۰  بیش  هم اکنون  که  بود  گلخانه 

صادرشده که در حال اجرا است.
از  یکی  داد:  ادامه  قرچک  اداره جهاد کشاورزی شهرستان  رئیس 
راستای  در  که  است  گلخانه ها  بخش  توسعه  دولت  سیاست های 
اعتباری که در تبصره ۱۸ برای آن وام هایی که تعلق می گیرد با سود 
۹ درصد است و افرادی که می خواهند در بخش توسعه گلخانه ها 

اقدام کنند به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

انتخابات - انتصابات

خرب خاص

فرهنگی

شهرستان  برق  توزیع  شرکت  رئیس 
مزرعه  یک  کشف  با   : گفت  ورامین 
ورامین، 2۳۵  در  کوین  بیت  استخراج 

دستگاه ماینر کشف و ضبط گردید.
ورامین – آبرومند: مسلم حاجی مزدرانی 
این خبر اظهار داشت: عوامل  با اعالم 
شرکت توزیع برق شهرستان ورامین با 
بررسی وضعیت مصرف برق در مناطق 
مختلف شهرستان، موفق به شناسایی و 
کشف یک مزرعه استخراج پول مجازی 

)بیت کوین( شدند.
وی اظهار داشت: این مزرعه در ابتدای 
مسیر شهر جوادآباد فعالیت می کرد و 
اندازه  به  برق  جریان  آمپر   ۹00 روزانه 
مصرف ۳0 منزل مسکونی، برق مصرف 

می کرد.

وی گفت: برق این مرکز، پس از کشف 
برای  و  شده  قطع  ماینر  های  دستگاه 
متصدی آن پرونده تخلف تشکیل شده 

است.
امسال  تیرماه  افزود:  مزدرانی  حاجی 
نیز ۱۴ مزرعه بیت کوین در شهرستان 

ورامین کشف شده بود.
وی افزود : بزرگترین این مزارع که در 
سطح استان تهران کشف شده، مربوط 
صنعتی  شهرک  در  فعال  مرکز  یک  به 
ساالریه است که در آن بیش از یک هزار 

و ۱۳۴ دستگاه ماینرکشف گردید.
شهرستان  برق  توزیع  شرکت  رئیس 
روزانه  مرکز  این  کرد:  تصریح  ورامین 
صنعتی  تعرفه  با  برق  کیلووات   ۸00
این  مقایسه،  در  که  کرد  می  مصرف 
میزان با مصرف برق روزانه یک هزار و 

200 واحد مسکونی برابری می کرد.
وی گفت: برق این مرکز، پس از کشف 
برای  و  شده  قطع  ماینر  های  دستگاه 
متصدی آن جریمه ای بالغ بر ۹ میلیارد 

و ۷۷0 میلیون ریال صادر شد.

پول مجازی )بیت کوین( پیش از این با 
استفاده از رایانه های خانگی تولید می 
شد اما در سال های اخیر دستگاه هایی 
مخصوص تولید این پول مجازی )ماینر( 
ساخته شده است که واردات و استفاده 

از آنها در ایران غیر مجاز است.

قرچک – آبرومند:  کارگروه تخصصی 
قرچک  شهرستان  سفال  دهکده 
شریف  خرمی  محسن  حضور  با 
عضو  کهزادی  محسن  شهردار، 
اردستانی  اسماعیل  شهر،  شورای 
خدابنده  مریم  و  صمت  اداره  رئیس 
فرهنگی  میراث  اداره  میراث  رئیس 
راه اندازی  خصوص  در  و گردشگری 
سفال  دهکده  مشکالت  بررسی  و 

شد. برگزار 
شهردار  شریف  خرمی  محسن 
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  قرچک 
ظرفیت های  بتوانیم  امیدواریم 
احداث  با  را  قرچک  منحصربه فرد 
احسن  نحو  به  سفال  دهکده 
مجموعه  و  بگذاریم  نمایش  به 

از  و شورای اسالمی شهر  شهرداری 
دهکده  این  احداث  به  کمکی  هیچ 

نخواهد کرد. دریغ 
دهکده  احداث  اینکه  بابیان  وی 
تولیدات  به  شایانی  کمک  سفال 
قرچک  صنایع دستی  و  خانگی 
دهکده  این  احداث  افزود:  می کند، 
هنرمندان  که  شد  خواهد  باعث 
حتی  و  سنتی  مختلف  رشته های 
محصوالتی  خانه  در  که  افرادی 
منطقه  این  در  می کنند  تولید 
قطب  به  را  قرچک  و  کرده  فعالیت 
تبدیل  استان  صنایع دستی  تولیدات 

. کنند
کرد:  خاطرنشان  قرچک  شهردار 
از  حمایت  جهت  در  سفال  دهکده 

و  صنایع دستی  محصوالت  تولید 
صنایع دستی  با  گردشگران  آشنایی 

می شود. ایجاد  قرچک  شهرستان 
زمین های  افزود:  شریف  خرمی 
برای  محدوده  از  خارج  یا  و  داخل 
واگذاری برای احداث دهکده سفال 
درنهایت  و  استعالم شهرداری  قطعًا 
انجام خواهد شد. مالکین  توافق  با 

واگذاری  اظهار کرد:  پایان  در  وی 
موافقت  هکتار   2 باالی  زمین های 
که  می طلبد  را   5 ماده  کمیسیون 
در شورای  تصویب طرح  به  توجه  با 
تهران،  استان  برنامه ریزی  کمیته 
پیگیری مدیریت شهری در خصوص 
کار  تسریع  به  قطعًا  سفال  دهکده 

شایانی خواهد کرد. کمک 

 ۹0 از  بیش  اینکه  بیان  با  وزیر کشور 
درصد از شهرداری ها با کمبود درآمد و 
مشکالت ساختاری مواجه هستند، از ۴ 
برابر نیروی مورد نیاز در شهرداری های 

کشور خبر داد.
به گزارش آبرومند به نقل از خبرگذاری 
خانه ملت: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور در نشست علنی مجلس شورای 
نماینده  ادیانی  علی  سوال  به  اسالمی، 
اجرای  عدم  علت  بر  مبنی  قائمشهر 
ب  بند  و   )۱۷4( و   )۱۷۳( مواد  کامل 
ماده )۱۸۷( قانون برنامه پنجساله پنجم 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 

چیست؟ پاسخ داد.
در  دولت  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
یکپارچه  و  هماهنگ  مدیریت  خصوص 
تحقق  شهرها،  محدوده  در  شهری 
مدیریت  تمرکز  و  شهرها  پایدار  توسعه 
شوراها  حوزه  در  وظایف  بهتر  انجام  و 
و شهرداری ها مجاز به انجام مجموعه 
منظور  همین  به  است،  بوده  اقداماتی 
در وزارت کشور با توجه به وضعیتی که 
شهرداری ها در شرایط کنونی دارند و 
آن  و آسیب هایی که متوجه  ضعف ها 
ها است مجموعه اقداماتی را انجام داده 

ایم.
با  ها  شهرداری  از  درصد   ۹0 از  بیش 
درآمد  کمبود  و  ساختاری  مشکالت 

مواجه هستند
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹0 درصد 
ساختاری  مشکالت  با  ها  شهرداری  از 
پایدار  درآمد  ویژه  به  درآمد  کمبود  و 
مواجه  انسانی  نیروی  باالی  حجم  و 
ظرفیت  برابر   4 تقریبا  افزود:  هستند، 
نیرو  ها  شهرداری  در  رسمی  و  فعلی 
داریم لذا با توجه به وضعیت عدم ثبات 
صدور  وضعیت  به  عموما  که  درآمدی 
پروانه ها مرتبط می شود و مجوزهایی 
ساز  و  ساخت  کاهش  با  دست  این  از 
مواجه هستیم به همین دلیل برای رفع 
مشکالت، از ظرفیت قانون برنامه پنجم 
برای  اقداماتی  و  کرده  استفاده  توسعه 

رفع مشکالت انجام داده ایم.
مهم  مسئله  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
مقررات،  از  انبوهی  با  که  است  این 
قوانین و دستورالعمل ها در شهرداری 
مجموعه  تنقیح  لذا  بودیم  رو  روبه  ها 
که  بود  سنگینی  کار  شهرداری  قوانین 

تنقیح  حوزه  در  توانستیم  الحمدالله 
قوانین در شهرداری ها گام های خوبی 
در  تحرکاتی  زمینه  و  بستر  و  برداریم 
بر  مبنی  عملکردی  و  ساختاری  زمینه 

وضع قوانین جدید داشته باشیم.
مدیریت یکپارچه شهری یکی از مسائل 

مطرح و به حق در شهرداری ها
شهری  یکپارچه  مدیریت  کشور  وزیر 
در  حق  به  و  مطرح  مسائل  از  یکی  را 
و  کرد  عنوان  دیرباز  از  ها  شهرداری 
افزود: این مهم همواره مورد درخواست 
شهرداری ها بوده است لذا با توجه به 
کارشناسان  و کمک  تطبیقی  مطالعات 
در این زمینه کار کرده و الیحه آن را به 

دولت آوردیم.
به  توجه  با  اظهار کرد:  همچنین  وی 
اهمیت شهرداری ها و ضرورت بررسی 
برای  موضوع  دقیق  و  کارشناسانه 
نخستین بار در دولت یازدهم کمیسیون 
و  داده  قرار  توجه  مورد  را  مسئله  این 

مسئولیت آن با وزارت کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه الیحه مدیریت 
یکپارچه شهری به کمیسیون دولت رفته 
و طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار 
گرفته است، اضافه کرد: اجرای مدیریت 
یکپارچه شهری در شهرداری ها مستلزم 
اجرایی  های  دستگاه  اختیارات  پایش 
مشغول به کار در حوزه شهری و اضافه 

کردن آن به شهرداری ها است.
دارای  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 
ساختار  اینکه  ابتدا  است،  اشکال  دو 
اجرایی  های  دستگاه  و  ها  وزارتخانه 
هرگونه  اند که  شده  تعبیه  ای  گونه  به 
تغییرات  مستلزم  وظیفه  و  انفکاک 
مقررات  و  ها  آن  ساختار  در  بسیاری 
است، همچنین ملزم کردن شهرداری 
به  مستلزم  وظایف  این  انجام  به  ها 
در  اما  است  جدیدی  ساختار  کارگیری 
حوزه واگذاری ها از طریق دستگاه های 
اجرایی نیز همیشه مقاومت شده است 
البته مقاومت آن ها نیز با توجه به دالیل 
و استدالل هایی است که همواره ارائه 

می دهند. 
ابتدا  شهری  یکپارچه  مدیریت  الیحه 
در  فقط  نمونه  و  الگو  صورت  به  باید 

کالنشهرها اجرا شود
رحمانی فضلی با بیان اینکه طرح فوق 
جلسات  طی  و  مطرح  کمیسیون  در 

کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، 
دولت  به  الیحه  نهایت  در  کرد:  مطرح 
رفته و پس از بحث های مفصل مجددا 
به کمیسیون و وزارت کشور عودت شده 
این  به  این مسئله منجر  نهایتا  است و 
شده که اگر به مدیریت یکپارچه شهری 
آنگونه که در این الیحه پیش بینی شده 
دست یابیم حتما باید به صورت الگو و 
اجرا  در کالنشهرها  ابتدا  نمونه حداقل 
شود و سپس به بقیه شهرها تسری پیدا 

کند.
الیحه  اجرای  است:  معتقد  وزیر کشور 
تغییرات  مستلزم  شهری  مدیریت 
قوانین،  ساختاری  حوزه  در  بسیاری 

مقررات و نیروی انسانی است.
وی همچنین در خصوص الیحه درآمد 
جزو  مسئله  این  داد:  توضیح  پایدار 
به  ها  شهرداری  در  که  است  مواردی 
عنوان یک معضل و آسیب جدی دیده 
شده اند، شهرداری ها برای اداره امور 
خود به درآمدهایی نیاز دارند اما اغلب 
غیرپایدار  های  فعالیت  به  درآمدها  این 
مربوط می شود که این مسئله منجر به 
بسیار ساالنه شده، همچنین  تغییرات 
به  منجر  ها  شهرداری  از  بسیاری  در 
منظر  مانند  دیگر  اقدامات  و  تراکم 
معماری شهری و ترافیک شهری شده 
که با این معضالت بیشتر در کالنشهرها 

مواجه هستیم.
وی از تالش چندساله اخیر وزارت کشور 
شهرداری  و  شهر  شورای  هماهنگی  با 
مجوزهایی  صدور  از  ممانعت  برای  ها 
درآمدی  منابع  تامین  نیت  به  فقط  که 
است، خبر داد و افزود: پس از بررسی ها 

کارشناسی نهایتا تصمیم بر این شد که 
منابع ثابت خود را از طریق درآمدهای 
و کمک های دولت  ها  خود شهرداری 
سایر  و  مردم  طریق  از  عوارض  اخذ  و 

فعالیت ها تامین کنیم.
تکلیف  ما  به  قانون  افزود:  وزیر کشور 
کاهش  به  باید  الیحه  این  که  کرده 
عوارض صدور پروانه ساختمانی، تعیین 
نقش شهروندان در تامین درآمد، سهم 
ای  هزینه  مدیریت  کار  و  ساز  و  دولت 
منجر شود و نهایتا الیحه درآمد پایدار در 

دولت تصویب شد.
فوق  الیحه  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
مجلس  به   ۹۷ شهریور   ۱۱ تاریخ  در 
های  کمیسیون  در  اکنون  و  ارسال 
تخصصی مجلس در حال بررسی است. 
الیحه  این  در  کند  کمک  مجلس  اگر 
و  پایدار  درآمدهای  منطقی،  صورت  به 
مستمر دیده شود و همچنین هزینه ها 
واقعی شوند البته با قید کردن هزینه ها 
مستلزم کاهش نیرو است تا بتوانیم امر 
ها  شهرداری  حوزه  در  را  مهمی  بسیار 

محقق کنیم.
شناسی  آسیب  اسناد  مجموعه   ۹ تهیه 

توسط وزارت کشور
وزیر کشور با بیان اینکه ۹ مجموعه اسناد 
آسیب شناسی توسط وزارت کشور تهیه 
این  از  شده است، توضیح داد: 6 سند 
اسناد آسیب شناسانه در دولت تصویب 
همچون  اسنادی  است،  شده  ابالغ  و 
میادین باالشهری، محیط زیست شهری 
با توجه به فعالیت حوزه  بنابراین  و ... 
شهرداری ها و مجموعه متنوع وظایف، 
نیازمند است به صورت روزانه و در سطح 

شورایعالی،  و  دولت  مجلس،  در  کالن 
هماهنگی بیشتری داشته باشیم. 

سازمان  خصوص  در  همچنین  وی 
توسعه و عمران دریا و سواحل توضیح 
داد: اساسنامه این سازمان قبل از دولت 
یازدهم در شورای نگهبان تصویب شده 
بود اما تاکنون به دلیل گسترش ساختار 
سازمان  عنوان  به  انسانی  نیروی  و 
نشده  ابالغ  کشور  وزارت  به  مستقل 
است اما دولت وزارت کشور را مسئول 
با  که  است  کرده  این سازمان  متولی  و 
همان ساختار موجود در استانداری ها 

مسئولیت ها را انجام دهد.
مستقل  خصوص  در  فضلی  رحمانی 
و  دریا  عمران  و  توسعه  سازمان  نبودن 
سواحل بیان کرد: زمانی که یک سازمان 
امکانات  و  نباشد ردیف بودجه  مستقل 
مستقلی نیز نخواهد داشت اما به دلیل 
حوزه  در  خصوص  به  موضوع  اهمیت 
ردیف  سواحل  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
بودجه مشخصی پیش بینی شده است 
ما  برای  موضوعات  ترین  اصلی  از  یکی 
آزادسازی  بحث  همچنین  است  بوده 
سواحل را در رأس رسیدگی ها قرار داده 

ایم.
وزیر کشور با بیان اینکه برای موضوعات 
اجتماعی و فرهنگی سواحل ردیف بودجه 
روند  و  شده  گذاشته  کنار  مشخصی 
کاهشی افراد غرق شده در استان های 
سه گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح 
است، گفت: عالوه بر مسائل اجتماعی 
و فرهنگی، به لحاظ امنیتی و انتظامی 
تالش هایی شده است تا این مناطق در 

شرایط مناسب تری قرار بگیرند.
ساخت و سازهای جدید در کناره دریا و 

رودخانه ها ممنوع شده است
وی همچنین در خصوص عقب نشینی 
از  ها  ساختمان  و  ویالها  متری   60
داد:  توضیح  دریا،  و  رودخانه  محدوده 
شده  ممنوع  جدید  سازهای  و  ساخت 
مشخصی  تاریخ  تا  باید  مالکان  و  است 
اقدامات الزم را انجام دهند در غیر این 
صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند 
شد البته اولویت رسیدگی را با نهادهای 
دولتی و غیردولتی گذاشته ایم چرا که اگر 
در ابتدا با این نهادها برخورد نشود در 

ادامه نمی توانیم با مردم برخورد کنیم.

مسلم حاجی مزدرانی رئیس منطقه برق ورامین

23۵ دستگاه ماینر استخراج بیت کوین در ورامین کشف شد

محسن خرمی شریف شهردار قرچک:

احداث دهکده سفال کمک شایانی به تولید صنایع دستی قرچک می کند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور:

شهرداری ها ۴ برابر نیاز نیرو دارند

قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه :

اتاق بازرگانی بر اساس اهداف و وظایف 
خود باید نقش آفرینی کنند

آبرومند گزارش می دهد: قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند، فیروزکوه و رودهن در 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گوی اختصاصی با صنایع نیوز در تبیین وظایف اتاق 
در  داخلی  تولید  انتقال مشکالت  من  نظر  به   : گفت  باال  مطلب  بیان  بازرگانی ضمن 
و  تولید کنندگان  بین  بیشتر  ایجاد هماهنگی  اجرایی،  با دستگاه های  قوای سه گانه و همکاری  به  سطوح مختلف 
بازرگانان، تشکیل نمایشگاه های مختلف به منظور معرفی تولیدات ملی، فعالیت مطالعاتی نسبت به شناسایی بازار 
های صادراتی و امکان صدور کاال به کشور ها و مناطق مختلف، بررسی آمار واطالعات اقتصادی و ارائه آن به تولید 
کنندگان و بازرگانان، تولید اتاق های بازرگانی مشترک با کشور های همسایه و دوست و همچنین کشور های هدف 

صادرات  و این ها وظایف اصلی اتاق است. 
میرزایی نیکو با اشاره به وجود کمیسیون های تخصصی در اتاق ایران و همچنین کمیسیونی بنام مدیریت واردات در 
اتاق گفت :  انتظار مجلس از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی اینست که در این کمیسیون ها فعالتر حضور یافته و از 
این پس نظرات مشورتی تخصصی خود را برای مدیریت واردات و کاهش مشکالت واردکنندگان و حذف رانت از واردات 

ارایه نمایند تا بصورت قوانین مدون و جهت اجرا به دولت ابالغ گردد.

غالمرضا کاتب نماینده گرمسار و آرادان

رفتارهای متناقض و فریبکارانه دیپلماسی آمریکا
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به  تحریم سردار دستگاه دیپلماسی 
کشورمان توسط آمریکایی ها معتقد است این رفتارهای دوگانه کامال متناقض با اصول 

دیپلماسی و حقوق بین المللی است.
آبرومند گزارش می دهد: غالمرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس 

گفت: علیرغم ادعای آمریکا مبنی بر مذاکره متأسفانه شاهد این موضوع هستیم که سردار دستگاه دیپلماسی کشورمان 
را که پیشانی مذاکرات بوده را مورد تحریم قرار می گیرد. این رفتار دوگانه آمریکایی ها کامال متناقض با اصول دیپلماسی 

و حقوق بین المللی است!
وی افزود: مگر می شود دنبال مذاکره بود ولی مسئول دیپلماسی مذاکره کننده را تحریم کرد.

نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آمریکایی ها مذاکرات قبلی را بر هم زدند و حال به دنبال مذاکره مجدد 
هستند و در این رفتار با دروغگویی و فریب جناب آقای دکتر ظریف را تحریم می کنند.

البته سناریو و سریال های تکراری تحریم و فشار حداکثری آمریکایی ها بر ایران هیچ کاربردی ندارد و ایران با رویکردها 
و ابتکاراتی که بر فضای منطقه ای و بین المللی به دست گرفته است به این سریال های تکراری جهت دهی جدیدی 

خواهد داد.
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سال اولشامره سوم      

در مسیر خبرنگاری

مقوله خبر و خبرنگاری بحثی است عجیب، پیچیده، جذاب و البته 
تخصصی. حرفه ای که برخالف آنچه که خیلی ها تصور می کنند سخت، 
پر دردسر و شاید در بعضی مواقع طاقت فرسا. برآورده کردن توقع طیف 
ها و سالیق مختلف و مقاومت اکثریت در مقابل نقد و انتقاد کار این 
حوزه و شغل خاص را سخت تر و پیچیده تر می کند. فرق چندانی هم 
نمی کند که یک خبرنگار بومی و محلی با شی یا در سطح وسیع تر و 
حجیم تر همچون خبرگزاري ها یا روزنامه های مکتوب معمولی یا نامی 
قلم بزنی،باید آمادگی هرگونه حجمه و انتقاد و سرزنش را داشته باشی. در 
این میان اگر خبر و مطلب سازنده مفید و بدون منتقد باشد که همه آنرا 
پای وظیفه و رسالت کاری خبرنگار میگذارند اما کافیست خبر برخالف 
جهت فکری عده ای یا نقد بر کار گروهی باشد، آنجاست که منطق کنار 
می رود و احساسات و نابلدی نمایان می شود.خبرنگاران محلی و بومی 
به واسطه کوچک بودن حوزه کارشان به راحتي شناخته می شوند و شاید 
راحت تر در دسترس باشند که کار را مشکل می کند. تهدیدها و کنایه ها 
و نگاه ها تندتر و نزدیکترست و بهانه ها بیشتر. اگر در سطح وسیعتر 
فعال باشی زیر ذره بین قوی تر و مخاطب بیشتر هستی و آسیب بزرگتر 
و پررنگتر. به هر حال با این مقدمه کوتاه می توان به راحتی پی برد که 
کار دشوار خبرنگاری و خبر چه هنر واال و مقدسی است و متاسفانه چقدر 
مهجور مانده و شاید آنچنان که باید و نباید به آن پرداخته نمی شود و 
حق مطلب ادا نشده. دعوت از فعاالن این حیطه و تقدیر با یک لوح و 
بعضی اوقات کارت های هدیه ناچیز آنهم در خیلی از مواقع به اجبار و 
از سرناچاری شاید بزرگترین کاریست که در حق خبرنگاران انجام می 
شود. عزیزانی که بدون منت قلم می زنند و زیاد دیده شده که مطالبشان 
چقدر مفید واقع شده و نتایج روشنی داشته است. باید در این فرصت 
کوتاه تقدیر کرد و دست مریزاد گفت به این هنرمندان بی ادعا. اما نباید 
فراموش کرد که این شغل نیز همانند بسیاری از شغل ها در معرض 
آسیب است. ورود افراد غیرمتخصص، نابلد، زاویه دار، مغرض و حاشیه 
دار می تواند آسیب جبران ناپذیر به این شغل مقدس وارد کند. وجود 
افرادي که کپی کردن خبر، اطالع رسانی ناقص و غلط، اظهار نظرهای 

غیر تخصصی و... آنهارا تبدیل به خبربیار کرده تا خبرنگار...
قلمی که مقدس بودن و خاص بودنش نباید فقط در حد حرف و شعار 
باشد متاسفانه در بعضی مواقع می شود عامل سواستفاده و تهدید و 
قدرت نمایی. برای مثال فرد خبرنگارنمایی که به واسطه مخاطبی که به 
هر طریق جذب کرده رسانه اش را تبدیل به اهرم تهدید و قدرت نمایی 
کند. یا به هر دلیلی به قلمش جهت بدهد و سعی در مقابله با افراد کند 
را نمی توان خبرنگار نامید. فردی که در قبال امتیاز از ارگان یا اداره و 
نهاد یا شخصی سمت و سوی مطلبش تغییر کند مسلما بویی از رسالت 
این شغل نبرده ست. دیده شده افراد به ظاهر خبرنگار با داشتن مخبر 
در جاهای مختلف یا فالن اداره یا ارگان از ضعف ها و اشکاالت آن مکان 
مطلع می شود و همین بهانه خوبیست که تا شروع به گرفتن امتیاز و 
آوردن فشار به شخص یا جای مورد نظر کند، در صورتی که شاید خبر، 
تذکر و مطلبش بتواند گره بزرگی را بگشاید. بی تردید قصد زیر سوال 
بردن خبرنگاران نجیب، پیشکسوت و قلم پاک را نداریم و نخواهيم 
داشت اما نمی توان کتمان کرد که عده ای خبربیار شدن لکه سیاه 
این عرصه. متأسفانه وجود فضای مجازی نیز به در معرض آسیب بودن 
این کار کمک زیادی کرده. همانطور که عصر دیجیتال و فضاي مجازي 
به سرعت تبادل خبر و رسانه کمک کرده اما فضایی را مهیا نموده که 
هر کس از گرد راه رسیده با ایجاد یک پیج، گروه، کانال و... نام خبر 
و خبرنگار را پیشوند و پسوند نامش کرده و صد افسوس که نظارت یا 
مدیریتی براي ساماندهی آن وجود ندارد. ایجاد یک کانال خبری که تمام 
مطالبش یا کپی برداریست یا کذب محظ می تواند در کمتر از یک ساعت 
راه اندازی شود و با چند هزار مخاطب فیک و تقلبی بشود منبع خبر و 
صاحبش خبرنگار. بیشترین توقع از خود خبرنگاران متعهد و متخصص 
ست که مقابله کنند با اینگونه افراد و حلقه فعالیت شان را تنگ و صد 
البته انتظار می رود که نهادهای متولی امر فرهنگ و خبر و رسانه بیشتر 
رصد کنند و جدی تر و محکمتر مقابل این افراد ایستادگی کنند. ضمن 
تبریک روز خبرنگار به همه زحمت کشان این عرصه)البته با تاخیر( آرزو 

میکنیم که پاسدار واقعی قلم و رسالت عظیم و مقدس خویش باشند.

احمدرضا فیروزی

2 کشته در حادثه سقوط هواپیما
 در ایوانکی گرمسار

سقوط  جزئیات  گرمسار  شهرستان  هالل احمر  نجات  و  امداد  معاون 
هواپیمای آموزشی در این شهرستان را تشریح کرد.

رضا عامری در گفت وگو با خبرنگار آبرومند گفت: این سانحه ساعت ۹ 
صبح 24 مرداد رخ داد و ظاهرا این هواپیما به دلیل نقص فنی سقوط 
کرده که علت دقیق حادثه توسط کارشناسان فرودگاه در دست بررسی 

است.
وی افزود: این حادثه در حدود ۳00 متری از فرودگاه افالک آسیا اتفاق 
افتاد و دو نفر سرنشین به نام های کاپیتان فتحی نژاد 5۱ ساله و خانم 

حسینی نژاد ۱۸ ساله از نیروهای آموزشی جان باختند.
وی ادامه داد: نقص فنی هواپیما در فاصله ۱50 متری زمین رخ داد و به 
دلیل ارتفاع کم، دو سرنشین هواپیما نتوانستند از چتر نجات استفاده 

کنند و متاسفانه هواپیما بعد از برخورد با زمین دچار آتش سوزی شد.
عامری عنوان کرد: بالفاصله بعد از وقوع حادثه تیم های امداد به سرعت 
به محل اعزام شدند ولی زمانی به محل حادثه رسیدند که متاسفانه هر 

دو سرنشین جان باخته بودند.
وی گفت: دو تیم امدادی از هالل احمر، یک تیم از آتش نشانی، دو تیم 
از اورژانس و نیروهای انتظامی به سرعت در محل حضور یافتند. ضمن 
اینکه فرودگاه نیز دارای یک خودروی آتش نشانی است که این خودرو نیز 

در محل حادثه حضور یافته و اطفاء حریق را انجام داده بود.
این حادثه در حالی به وقوع پیوست که خانواده این زن جوان نیروی 

آموزشی در محل حادثه حضور داشته اند.
گفتنی است؛ فتحی نژاد از بنیانگذاران یگان فاتحان بسیج و از رزمندگان 
از رزمندگان غیور  و  هشت سال دفاع مقدس، جانباز جنگ تحمیلی 
مدافعان حرم بود و با تربیت خلبانان بسیجی، فعالیت زیادی در حوزه 

هواپیما های فوق سبک کشور داشت.

یادداشت روز

حوادث

فرهنگی

پیشوا – خبرنگار آبرومند: حسین عباسی 
ایام بزرگداشت  با  فرماندار پیشوا همزمان 
و  خبرنگاران  به  ای  نامه  در  خبرنگار، 
فعاالن رسانه ای از آنها خواست تا با وفاق، 
های  عرصه  در  مندی  دغدغه  و  همدلی 
مختلف شهرستان ورود مفید و مؤثر کرده 
و با انعکاس مسائل و مشکالت مردم و ارائه 
راهکارهای برون رفت از آنها، در شتاب دهی 

به رشد و توسعه منطقه کمک کنند.
 متن نامه بدین شرح است:

قلم زبان خداست؛ قلم امانت آدم است؛ قلم 
ودیعه عشق است؛ هر کسی را توتمی است 
و قلم توتم ماست.   » مرحوم دکتر علی 

شریعتی«
برای  تا  فرارسیده  مردادماه   ۱۷ که  اینک 
شهید  عروج  سال روز  بار،  بیست ویکمین 
»محمود صارمی« با عنوان »روز خبرنگار« 
ضمن  تا  دانستم  الزم  شود،  نهاده  ارج 
تبریک و تهنیت این روز به تمام خبرنگاران و 
فعاالن رسانه های مکتوب و مجازی و عرض 
فرهیختگان  از شما  نیز  دعوتی  خداقوت، 

داشته باشم.
اساسی  و  کلیدی  نقش  رسانه ها  امروز 
از  جلوگیری  و  جامعه  ارتقای  و  رشد  در 
مفاسد، کم کاری ها یا قصور بزرگ و کوچک 

مسئوالن بر عهده دارند.
هیئت  به عنوان  خبرنگاران  رو،  همین  از 

اندیشه ورز جامعه با تولید محتوای سازنده 
ارتباط بین مردم و مسئوالن را تقویت کرده 
و یاری گر مدیران در سطوح تصمیم سازی، 

تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی هستند.
و  معیشتی  مشکالت  که  روزهایی  در 

تحریم های  به واسطه  مردم  اقتصادی 
و  اقتصادی  عیار  تمام  جنگ  ظالمانه، 
خبیثانه  و  روانی  تبلیغاتی  و  فضاسازی 
بین  اتحاد  ضرورت  یافته،  فزونی  دشمن 
مردم، مسئوالن و خبرنگاران، بیش  از پیش 

احساس می شود و رسانه ها می توانند با 
ایجاد فضای  زمینه  رویکرد مناسب  اتخاذ 
مثبت در جامعه را فراهم کنند.بی تردید، 
تمام مشکالت موجود در کشور، با توکل به 
خداوند متعال، همراهی و پشتیبانی مردم 

عزیز و تالش جهادی مدیران در کنار تدابیر 
و راهکارهای مناسب و منطقی خبرنگاران 
قابل حل  و  خبر گذرا  و  رسانه  اصحاب  و 
مشکالت  نیز  پیشوا  شهرستان  در  است. 
نزدیک  و  دور  سال های  از  درشتی  و  ریز 
نیازمند  آنها  حل  که  دارد  و  داشته  وجود 
و  مسئوالن  جدی  عزم  مردم،  یکصدایی 
همراهی مسئوالنه و تکلیف محورانه رسانه 
هاست. همگرایی، هم افزایی، امیدآفرینی 
و اعتمادافزایی هنر مدیران امروز است اما 
این امر تنها با کمک رسانه ها در جامعه 
بروز و ظهور خواهد یافت و به سمع و نظر 
مردم خواهد رسید و باور آنان را قوی و عزم 
شان را جزم خواهد نمود .از شما خبرنگاران 
و اصحاب رسانه دعوت می کنم تا با وفاق 
و همدلی و با نگاهی وسیع و گسترده، در 
عرصه های مختلف شهرستان ورود مفید و 
مؤثر کرده و با انعکاس مسائل و مشکالت 
مردم و ارائه راهکارهای برون رفت از آنها، 
و  رشد  به  شتاب دهی  و  اثر بخشی  ضمن 
توسعه منطقه، پررنگ تر از قبل با همراهی 
مدیران  دلسوزی،  و  دغدغه مندی  با  توأم 
اجرایی شهرستان را یاری نمایید و رسالت 
خطیر خود را در جهت امیدبخشی و تعمیق 
ارتباط میان مردم و مسئوالن نظام مقدس 
جمهوری اسالمی به کار گیرید. توفیق شما 

را از خداوند قادر متعال مسئلت دارم.

گفته ها و نا گفته های سومین نمایشگاه 
های  خبرگزاری  و  ها  رسانه  مطبوعات 

جنوب شرق استان تهران
سومین  برتر  رسانه  آبرومند  نشریه 
نمایشگاه مطبوعات رسانه ها و خبرگزاری 

های جنوب شرق استان تهران شد
استقبال  عدم  و  مهری  بی  توجهی  بی 

مسؤالن از نمایشگاه مطبوعات
قرچک – خبرنگار آبرومند مالک عبادی: 
سومین نمایشگاه مطبوعات رسانه ها و 
خبرگزاری های جنوب شرق استان تهران 
با وجود همه کم و کاستی ها و بی توجهی 
ماه  مرداد   ۸ از  مسؤالن  مهری  بی  و 
لغایت ۱0 مرداد بمدت ۳ روز به میزبانی 
شهرستان قرچک برگزار شد که در پایان۳ 
عنوان  به  خبرگزاری   ۳ و  مکتوب  رسانه 
رسانه های برتر انتخاب شدند که نشریه 
آبرومند با وجود اینکه 2ماه است فعالیت 
سه  از  یکی  عنوان  به  آغاز کرده  را  خود 
رسانه برتر در حوزه رسانه های مکتوب 

برگزیده شد.
مطبوعات  نمایشگاه  سومین  برگزاری 
رسانه ها و خبرگزاری های جنوب شرق 
ضعف  نقاط  و  قوت  نقاط  تهران  استان 
داشت که در این یادداشت به آن خواهیم 

پرداخت.
حضور بیش از 60 رسانه در این نمایشگاه 
از نقاط قوت این نمایشگاه بشمار می رود 
امکانات موجود در محل  با کمترین  که 
طاقت  گرمای  در  و  نمایشگاه  برگزاری 
با  و  ماه  مرداد  درجه   40 باالی  فرسای 
به نبود وسایل سرمایشی مرتب و  توجه 
منظم سه روز  نمایشگاه را برگزار کردند 
را  خودشان  آمادگی  عالقه  و  عشق  با  و 
نشان دادند حمایت مسؤالن شهرستان 

قرچک بخصوص فرمانداری ، شهرداری ، 
بخشداری ،و شورای شهر و اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان قرچک و پای 
کار بودن روابط عمومی های این ادارات 

از دیگر نقاط قوت این نمایشگاه بود.
اما نقاط ضعف این نمایشگاه که از نقاط 
محل  بودن  نامناسب  بود  بیشتر  قوت 
برگزاری نمایشگاه با توجه به نبود وسایل 
نبود نشست های خبری در  سرمایشی. 
بتوانند در حضور  نمایشگاه که مسؤالن 
همه خبرنگاران پاسخگوی سواالت باشند 
تنها نشست خبری این نمایشگاه با دکتر 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  نقوی 

برگزارشد.
بی توجهی و بی مهری مسؤالن و عدم 
استقبال آنها از دیگر نقاط ضعف نمایشگاه 

بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
داران  غرفه  و  خبرنگاران  از  تجلیل  عدم 
در پایان این نمایشگاه ازدیگر نقاط ضعف 
بود که انجام نشد و خستگی ۳ روز کار در 
اینهم جای  آنها ماند و  نمایشگاه در تن 
سوال دارد کاری که در 2 دوره قبلی انجام 

شده بود.
نمایشگاه  برگزاری  دوره  سومین  این 
مطبوعات در جنوب شرق استان تهران 

از سال ۹۳ تا به امروز میباشد. 
در طول ۹ سال ۳ بار نمایشگاه مطبوعات 
آنهم  یکبار  سال  هر ۳  یعنی  شده  برگزار 
به مدت سه روز اگر حساب کنیم سالی 
میشود یک روز و اختصاص یک روز در 
مطبوعات  نمایشگاه  برگزاری  برای  سال 
از  چقدر  اما  تهران  استان  شرق  جنوب 
این نمایشگاه استقبال شد به آن خواهیم 

پرداخت.
که  است  عزیز  مسؤالن  شما  با  سخنم 

رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  با  روز  هر 
کار دارید و هر روز چندین خبر را برای 
چاپ و انتشار برای خبرنگاران میفرستید  
ولی حاضر نیستید در طول سال یک روز 
تون  به مدت دو ساعت وقت خود  آنهم 
را برای خبرنگاران بگذارید و از نمایشگاه 
مطبوعات دیدن کنید و پیگیر  سواالت و 

مطالبات مردم باشید. 
آیا این انتظار زیادی است 

آیا این برای شما کار سختی است
نمایشگاه  تا  تنها چند قدم  مسؤالنی که 

فاصله داشتند ولی برای دیدن نیامدند
اسمش را باید چی گذاشت

و  ورامین   ، قرچک  های  شهرستان  در 
پیشوا نزدیک به ۱۳0 اداره ،ارگان ونهاد 
از  اما  دارد  وجود  دولتی  غیر  و  دولتی 
در  تا  ارگان چند  و  نهاد  اداره،  این همه 
نمایشگاه مطبوعات حضور پیدا کردند اگر 
بخواهیم منصفانه حساب کنیم و بگیم به 
تعداد ۳0 اداره و ارگان هم نخواهد رسید.

امامان جمعه شهرستان  از  ضمن تشکر 
مجلس  نماینده  ورامین  و  قرچک  های 
های  شهرستان  محترم  فرمانداران 
قرچک،ورامین و پیشوا، شهردار محترم 
قرچک،  محترم  بخشداران  قرچک، 
ورامین و جواد آباد و حضور اندک اعضای 
دیگر  و  این سه شهرستان  شورای شهر 
روسای ادارات که در این نمایشگاه حاضر 

شدند.
مسؤالن  حداکثری  حضور  ما  انتظار 
جنوب شرق بخصوص شهرداران محترم 
اعضای  شهر،  های  شورای  اعضای  و 
شورای  اعضای  و  اسالمی  های  شورای 
این  که  بود  دهیارهایی  و  روستاها  های 
انتظار برآورده نشد. خود مسؤالن و دست 

میدانند  بهتر  شرق  جنوب  اندرکاران 
برای اینکه تعامل خوبی با خبرنگاران و 
اصحاب رسانه داشته باشند نیاز است که 
در این جور رویدادهای مطبوعاتی حضور 
مشکالت  از  نزدیک  واز  باشند  داشته 
شوند.  باخبر  ها  رسانه  های  دغدغه  و 
بعدی  های  دوره  برگزاری  در  باشد که 
نمایشگاه مسؤالن جبران مافات کرده و 
این دلخوری را که برای خبرنگاران رقم 
زدند جبران کنند. اما یک پیشنهاد دارم 
برای مسؤالن جنوب شرق استان تهران 
و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان های قرچک ، ورامین، پیشوا 
نمایشگاه  در  که  پاکدشت  شهرستان  و 
توجه  با  بودند.  غایب  امسال  مطبوعات 
تهران  مطبوعات  نمایشگاه  اینکه  به 
نیاز  تعطیل شده و دیگر برگزار نمیشود 
جنوب  مطبوعات  نمایشگاه  که  است 
برگزار شود  شرق استان تهران هر ساله 
رویداد  این  شهرستان  یک  سال  هر  و 
امر تالش  این  کنند که  میزبانی  را  مهم 

شهرستان  تا   4 این  مسؤالن  حمایت  و 
شهرداری  و  ها  فرمانداری  بخصوص 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  و  ها 
و  فرهنگ  کل  اداره  حتی  طلبد  می  را 
ارشاد اسالمی استان تهران می تواند از 
جنوب  در  مطبوعات  نمایشگاه  برگزاری 
کند.  مالی  حمایت  تهران  استان  شرق 
پایان مهندس خرمی شریف شهردار  در 
محترم شهرستان قرچک و همکارانشان 
بخصوص واحد روابط عمومی، مهندس 
رشیدیان بخشدار محترم مرکزی قرچک 
شورای  محترم  اعضای  همکارانشان،  و 
اداره  رئیس  مشتاق  آقای  قرچک،  شهر 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
قرچک و همکارانشان، و آقای غالمرضا 
فرجیان پیشکسوت اصحاب رسانه و مدیر 
اجرایی سومین نمایشگاه مطبوعات که 
قدم  پیش  نمایشگاه  این  برگزاری  برای 
تشکر  کشیدند  زیادی  زحمات  و  شدند 

کنم.

)س(  فاطمه  حضرت  بیمارستان  خیران 
شهر دماوند با حضور جمعی از مسؤوالن 

تجلیل شدند.
دهد:   می  گزارش  آبرومند   – دماوند 
هیأت  اعضای  و  خیران  از  تکریم  آیین 
فاطمه  بیمارستان حضرت  امنای خیران 
خیران  از  جمعی  حضور  با  دماوند  )س( 

نیک اندیش و مسؤوالن در این بیمارستان 
برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح و هدایایی از 
تالش ها و زحمات خیران در جهت احداث 
حضرت  بیمارستان  مختلف  بخش های 

فاطمه )س( دماوند قدردانی شد.
طبق گفته نماینده هیأت امنای حضرت 
فاطمه )س( دماوند، خیران بیش از سه 
جهت  در  تومان  میلیون   ۴۵۱ و  میلیارد 
چشم  سونوگرافی،  دستگاه های  تأمین 
سرامیک  پنجره ها،  رادیولوژی،  پزشکی، 
اجرای  داروخانه،  قفسه بندی  اورژانس، 
نمای بیمارستان هزینه پرداخت کرده اند.

فرماندار شهرستان دماوند در این آیین با 
بیان اینکه با تالش خیران روند احداث و 
فاطمه )س(  بیمارستان حضرت  تکمیل 
پیدا  خوبی  پیشرفت  گذشته  به  نسبت 
اورژانس  بخش  اظهار کرد:  است،  کرده 
این بیمارستان با حضور وزیر بهداشت در 

هفته های اخیر افتتاح شد.

مجید صفری افزود: گام های بلند خیران 
بیمارستان  احداث  به  کمک  جهت  در 
حضرت فاطمه )س( دماوند نشان داد که 
با عزم شهرستانی می تواند کارهای خوبی 
داشته  ادامه  باید  روند  این  و  داد  انجام 

باشد.
وی گفت: برای تکمیل احداث بیمارستان 
با  نشست هایی  )س(  فاطمه  حضرت 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

داشته ایم و در حال پیگیری هستیم تا این 
بیمارستان در یک زمان مشخصی آغاز به 

کار کند.
اینکه  بیان  با  دماوند  فرماندار شهرستان 
با  فاطمه )س( حتی  بیمارستان حضرت 
یک تخت باید آغاز به کار کند، تصریح کرد: 
بیمارستان های  در  که  کنیم  تالش  باید 
)س(  فاطمه  حضرت  و  شعبان  سوم 
مدیریت قوی وجود داشته باشد تا بهترین 

خدمات به مردم ارائه شود.
کیفیت  باید  اینکه  به  اشاره  با  صفری 
دماوند  در  بهداشتی  و  درمانی  خدمات 
افزایش یافته تا نارضایتی و شکایت ها در 
کرد:  بیان  است،  شده  کمتر  حوزه  این 
باید با برنامه  ریزی و زمان بندی مناسب با 
همراهی خیران و مردم به دنبال تکمیل 

بیمارستان حضرت فاطمه )س( برویم.

حسین عباسی فرماندار پیشوا:

لزوم همراهی خبرنگاران برای شتاب دهی به رشد و توسعه پیشوا

نشریه آبرومند به عنوان یکی از سه رسانه برتر نمایشگاه مطبوعات قرچک شد

مجید صفری فرماندار دماوند:

خیران بیمارستان حضرت فاطمه )س( دماوند تجلیل شدند

پیام تبریک رجایی فرماندار گرمسار به مناسبت 2۶ 
مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی

بازگشت  آبرومند مجتبی کریمی: 26مرداد سال ۶۹،آغاز  گرمسار- خبرنگار 
آزادگان به میهن اسالمی و روز سراسر افتخاری است که بر صفحات  زرین 
انقالب اسالمی حک شد و این روز یادآور ایام معطر  به عطر  حضور دوباره 
عزیزانی است که بوی شهیدان را با خود داشتند. بی تردید یکی از این روزهای ماندگار که هیچ گاه از ذهن 
و دل ملت ما فراموش نخواهد شد،روز بازگشت سرافراز آزادگان عزیز به میهن اسالمی است. آزادگان در 
طول جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران ،پیام آوران انقالب اسالمی بودند و غریبانه و مظلومانه 
درمیان کینه توزی دشمنان و تلخ کامی دوران اسارت ،صدای آزادی و استقالل و طن را سر دادند و در 
راه استقرار و تداوم نظام جمهوری اسالمی ایران تا پای جان ایستادند. بازگشت سرفرازانه آزادگان غیور به 
میهن اسالمی ،موهبتی وصف ناپذیر که شادی دل های بسیاری را به همراه آورد و غرور و فخر ملی مان 
را افزود. اینجانب به نوبه خود رشادت های آزادگان گرانقدر را ارج نهاده و صمیمانه توفیق و سالمتی روز 
افزون آنها را در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج(و سایه سار ولی امر مسلمین جهان،از خداوند تبارک 

تعالی خواستارم.

مسعود مرسلپورفرماندار اسالمشهر در جلسه شورای بانکها

مردم از برخی سختگیری های غیر ضرور بانکها 
در ارائه تسهیالت گالیه مند هستند

فرماندار شهرستان اسالمشهر گفت: مردم از برخی سختگیری های غیر ضرور 
بانکها در ارائه تسهیالت بویژه در زمینه پرداخت وام ازدواج گالیه مند هستند 

و باید مسئوالن شعب در جهت رفع این نارضایتی اقدام کنند.
اسالمشهر- آبرومند گزارش می دهد: مسعود مرسلپور که در جلسه شورای بانکهای شهرستان که با 
حضور فرمانده انتظامی شهرستان و معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار برگزار شد سخن می گفت، 
اظهار داشت: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان مواجه است بانکها و موسسات 

مالی و پولی می توانند نقش موثری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ایفا کنند.
وی خواستار حمایت ویژه بانکهای اسالمشهر از کارآفرینان و تولید کنندگان شهرستان شد و افزود: بسیاری 
از واحدهای تولیدی و صنعتی با دریافت تسهیالت می توانند فعالیتشان را در شهرستان توسعه دهند که 

این امر زمینه ساز تحقق رونق تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید خواهد شد.
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قلعه ایرج

قلعه ایرج در نزدیکی دهکده جعفرآباد، در شمال شرقی ورامین و در 
استان تهران قرا دارد

این قلعه که به شکل مستطیل است و ساختمان آن با خشت و گل 
ساخته شده، یکی از بزرگ ترین قلعه های ایران به حساب می آید.

قلعه ایرج یکی از بی نظیرترین قلعه های خشتی جهان است و با ارتفاع 
۵0 فوت با وسعت 200 هکتار در دوران ساسانی ساخته شده اما به علت 

عدم حفاظت  از آن به شدت آسیب دیده است.
کالیس، باستان شناس اروپایی در مورد قلعه ایرج گفته: ابعاد داخلی 
شمال – جنوب قلعه ایرج ورامین ۱2۱۴ متر و ابعاد شرقی – غربی آن 
۱۱۵0 متر است که با هیچ یک از قلعه های خشتی و تاریخی جهان قابل 

مقایسه نیست.
این قلعه مستطیلی در ابعاد ۱۴۴0متر در ۱2۸0 متر ساخته شده است. 
مصالح به کار رفته در آن خشت و گل است و به بزرگترین قلعه خشتی و 

گلی دفاعی ایران معروف است.
این قلعه در سمت شمال جاده ارتباطی ورامین به پیشوا قرار دارد و در 
۴ جهت بنا، دروازه هایی به منظور فراهم ساختن امکان ورود و خروج 
به درون آن ساخته شده است. از چهار دروازه تنها دروازه اصلی که در 

شمال شرقی واقع شده، باقی مانده است.

خواص عناب  

۱. درمان بی خوابی :دانه عناب از مواد مغذی برای درمان بی خوابی 
است. ترکیبات موجود در عناب باعث ایجاد آرامش شده و فالونوئیدها، 
پلی ساکاریدها و ساپونین سیستم عصبی را آرام و کیفت خواب را بهبود 
می بخشد.2. سالمت استخوان ها:مصرف عناب به دلیل محتوای 
استخوان ها  از سالمت  آهن  و  مواد معدنی، فسفر  فراوان کلسیم، 
محافظت کرده و از بروز بیماری های استخوانی نظیر پوکی استخوان 
پیشگیری می کند.۳. کاهش استرس و اضطراب:افرادی که از استرس 
و اضطراب مزمن رنج می برند عناب یا آب عناب مصرف کنند. این میوه 
حاوی مقادیر فراوان آنکسیولیتیک ها می باشد که بدن را آرام کرده و 
تاثیر قابل توجهی بر سطوح هورمونی بدن دارد و سطح هورمون های 
استرس همچون کورتیزول را کاهش می دهد.4. ضد سرطان:ترکیبات 
زیست فعال موجود در عناب باعث کاهش آسیب ناشی از رادیکال های 
آزاد شده و خواص آنتی اکسیدانی عناب با بیماری های قلبی و سرطان 
مبارزه می کند.برای مقابله با سرطان، در کنار مصرف داروهای پزشکی، 
می توانید از چای عناب استفاده کنید زیرا حاوی گلوکوزید و سابلیون 
ها می باشد که برای از بین بردن سلول های سرطانی و کاهش رشد 
تومورها موثر است.5. هضم و گوارش:تحقیقات نشان می دهد مصرف 
40 میلی گرم عناب در روز از آسیب مخاط روده توسط ترکیبات مضر 
مانند آمونیاک جلوگیری کرده و به دفع و پاکسازی مواد سمی در بدن 
کمک می کند و سالمت دستگاه گوارش را بهبود می بخشد.فیبر موجود 
در عناب به تنظیم حرکات روده ای کمک کرده و برای درمان یبوست، 
نفخ و سایر مشکالت گوارشی مفید است.6. فشار خون باال:عناب از میوه 
های سرشار از پتاسیم است که عروق خونی را آرام کرده، جریان خون 
را کنترل و از افزایش فشار خون جلوگیری می کند.۷. تقویت سیستم 
ایمنی بدن:رادیکال های آزاد و مواد سمی موجود در بدن علت اصلی بروز 
بیماری های مزمن و حاد هستند. عناب سرشار از آنتی اکسیدان است 
که از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کرده 
و ویتامین C موجود در عناب باعث بهبود تولید نوتروفیل ها می شود 
که مسئول حفاظت از سیستم ایمنی بدن هستند.۸. درمان چاقی:عناب 
حاوی فیبر و پروتئین فراوان با مقادیر ناچیز کالری است. همانطور که 
می دانید کالری کم، مانع تجمع چربی در شریان ها و کاهش سطح 
کلسترول خون می شود.فیبر و پروتئین موجب ایجاد احساس سیری 
در فرد شده و به الغری و کاهش وزن کمک می کند.۹. سرماخوردگی، 
سرفه و گلو درد:تحقیقات پزشکی ثابت کرده عناب درمان طبیعی برای 
 C و A بیماری های تنفسی می باشد. مقادیر فراوان پتاسیم، ویتامین
موجود در عناب باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و مصرف چای 
عناب به همراه زنجبیل و شیرین بیان به درمان سرماخوردگی، آنفلوآنزا، 
سرفه و تسکین گلو درد کمک می کند.۱0. تصفیه خون:ترکیبات موجود 
در عناب از جمله آلکالوئید، سابپونین و تری ترپنوئید برای تصفیه و سم 
زدایی خون مفید هستند. مصرف عناب باعث پاکسازی بدن شده و 
استرس در گردش خون را کاهش می دهد.آهن و فسفر موجود در 
عناب نیز نقش مهمی در تولید گلبول های قرمز و بهبود گردش خون 
دارند.۱۱. سالمت قلب:عناب به دلیل پتاسیم فراوان و سدیم ناچیز برای 
سالمت قلب مفید بوده و با کاهش فشار خون و چربی خون احتمال بروز 
بیماری های قلبی را کاهش می دهد.۱2. ضد التهاب:استفاده موضعی 
از عصاره عناب به کاهش دردهای عضالنی و مفصلی کمک کرده و به 
عنوان یک ماده ضدالتهابی قوی استفاده می شود.۱۳. سالمت مغز:با 
افزایش سن عملکرد سلول های مغزی کم کم رو به زوال گذاشته و راه 
را برای بروز اختالالت عصبی پیچیده باز می کند. مصرف عناب از این 
مسئله پیشگیری و با مهار فعالیت گلوتامات، از آسیب های مغزی در 
افراد مبتال به سکته مغزی، تشنج یا بیماری پارکیسنون جلوگیری می 
کند.عناب همچنین عملکرد آستروسیت ها را که مسئول حفاظت از 
نورون های عصبی می باشند بهبود بخشیده و مانع پیشرفت بیماری 
های مغزی می شود.۱4. توانایی شناختی:برای تقویت و بهبود فعالیت 
های مغزی، توانایی شناختی و حافظه عناب مصرف کنید. مصرف 
عصاره عناب باعث افزایش رشد سلول های عصبی و ناحیه شکنج دندانه 
دار مغز می شود که یکی از دو ناحیه مغز است که سلول های عصبی 
جدید در آن رشد می کند.۱5. خواص ضد میکروبی:عناب میوه ای است 
که با هرگونه عفونت مقابله کرده و فالونوئیدهای موجود در آن از ترکیبات 

ضد میکروبی قوی به شمار می رود.
خواص عناب برای زنان

۱۸. کیست تخمدان: محققان ایرانی از شکوفه عناب برای ساخت 
محصول گیاهی برای درمان کیست تخمدان استفاده کرده اند.نتایج 
مطاللعات انجام شده نشان می دهد که مصرف روزانه ۱5 گرم عناب 
تازه به مدت دو ماه، به کاهش سطح سرب و کادیم بدن مادران شیرده 
بسیار موثر بوده است.۱۹. بارداری: عناب سرشار از آنتی اکسیدان و 
فوالت است که برای دوران بارداری بسیار مفید می باشد اما الزم است 
از مصرف بیش از حد عناب در دوران بارداری اجتناب شود زیرا خطر 

بروز یبوست را به همراه خواهد داشت.  
             )تهیه: الهام غرقانی(

دیدنی های ورامین

فواید میوه و نوشیدنی ها

پارلمانی  معاون  آبرومند:   – مازندران 
قدرت  رسانه ها  گفت:  جمهور  رئیس 
خبرنگار  و  آورند  می  وجود  به  را  ملی 
خود  تلقی  بین  متعهد  و  مسئولیت پذیر 
و واقعیت ها فاصله می اندازد تا تحلیل ها 
تعیین کننده، واقع بینانه و جذاب باشد.

از  تجلیل  آئین  در  امیری  حسینعلی 
شهرستان  در  مازندران  خبرنگاران 
تاریخچه  داشت:   اظهار  محمودآباد 
تاریخ  در  آن   نقش  و  ایران  مطبوعات 
سیاسی و اجتماعی همواره  با آزاد اندیشی 

و آزادی فکر در اذهان متبادر می شود.
وی با اشاره به اینکه  ۱۱۳ سال از انقالب 
مشروطه می گذرد و وقتی اسم مشروطه 
می آید، همزادی خبرنگاران و رسانه ها 
نظام   : گفت  است،  مطرح  مشروطه  با 
تفکیک قوا و عدالت که مبانی دموکراسی 
جان  با  مشروطه  نهضت  دوره  از  است، 
نثاری ها و  زحمات علما، اندیشمندان و 
آزادیخواهان درحوزه و دانشگاه به دست 
با  گام  به  گام  خواهان  مشروطه  و  آمد 

خبرنگاران و رسانه ها همراه بودند.
امیری با بیان اینکه طی ۴0 سال گذشته 
نیز نقش مطبوعات در توسعه سیاسی، 
کشور  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
رسانه  افزود:  است،  بوده  کننده  تعیین 
ها از نهضت مشروطه تا کنون در هموار 
کردن مسیرها برای پیروزی نقش کلیدی 

داشته اند.
در  خبرنگاران  و  ها  رسانه  نقش  به  وی 
و  کرد  اشاره  مقدس  دفاع  سال  هشت 
گفت: در دوره هشت سال دفاع مقدس 

تعداد  رسیدن  شهادت  به  شاهد  نیز 
عنوان  به  انقالبی  جوانان  از  زیادی 
بودیم  فیلمبردار  و  گزارشگر  خبرنگار، 
که گاهی جلوتر از رزمندگان برای اطالع 
رسانی  فعالیت می کردند و حماسه عشق 

آفریدند.
نقش  جمهوری  رییس  پارلمانی  معاون 
رسانه ها را در تاریخ ایران مهم و برجسته 
توصیف کرد و اظهار داشت: در ادبیات 
سیاسی مشروطه  از رسانه و مطبوعات 
به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می 
شود و امروز که سبک زندگی مردم تغییر 
کرده است رسانه و مطبوعات از زاویه ای 

باالتر از  سه قوه دیده می شوند.
وی نقش مطبوعات و رسانه را در توسعه 
جوامع  یکی از مهمترین نقش ها دانست 
و با تاکید بر این که تحوالت  جامعه به 
این پدیده وابسته است، گفت: مطبوعات 

و  تیزبین  و  ناظر  چشمان  رسانه  و 
عنوان  به  خبرنگاران  و  هستند  صادق 
نمایندگان افکار عمومی بر عملکرد دولت 
سیاسی  های  نظام  و  ها  ها،حکومت 

نظارت می کنند.
مطبوعات  نقش  اینکه  بیان  با  امیری 
دموکراسی  چهارم  رکن  از  فراتر  امروز 
مهمترین  رسانه  امروز  افزود:   است، 
افکار  به  که  است  عنصری  موثرترین  و 
عمومی شکل می دهد ، مهندسی افکار 
عمومی را بر عهده دارد و حتی قدرت ملی 

را به وجود می آورد.
وی ادامه داد: تحوالت سیاسی ، فرهنگی 
، اقتصادی و اجتماعی در مسیر رسانه و 
امروز  لذا   ، افتد  می  اتفاق  آن  از  گذر 
تاثیر  ظرفیت  کشورمان  در  مطبوعات 
سطح  و  دارند  ای  العاده  فوق  گذاری 
آزادی های موجود به ظرفیت  رسانه ها 

وابسته است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اظهار 
رسانه  مقبولیت  و  مشروعیت  که  این 
رسمی در مقام نظارت بر قدرت مسئوالن 
مورد  باید  کارگزاران  و  سیاسی  نطام   ،
توجه قرار بگیرد و  حمایت شوند ، گفت: 
این به نفع نظام و کارگزاران و مسئوالن 

است.
رسمیت  به  های  مزیت  از  یکی  وی 
رسانه  مقبولیت  و  مشروعیت  شناختن 
گسترش  از  جلوگیری  را  رسمی  های 
دانست  آن  هزینه  پر  مدیریت  و  شایعات 
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  افزود:  و 
هم باید به نحوی عمل کنند تا  صحت 
که  چرا  نشود  مواجه  چالش  با  داده ها 
حرفه ای  کار  و  بی طرفی  داری،  امانت 
به  نسبت  جامعه  اعتماد  نیازهای  پیش 

این نهاد تاثیر گذار است.
های  فناوری  سریع  پیشرفت  به  امیری 
کرد  اشاره  اخیر  های  سال  در  اطالعاتی 
و  است  دیجیتالی  امروز  روزگار   : و گفت 
خبرنگاران باید بیشترین استفاده را از این 
فناوری ها ببرند تا »خبر« بجا، بموقع  و 
با سرعت منتشر شود و البته  نباید محتوا 

و صحت  فدای سرعت شود.
ها  رسانه  برخی  در  متاسفانه  افزود:  وی 
مشاهده می کنیم که اهل ادبیات نیستند 
ایران کار  و در شان مردم عزیز و شریف 
نمی کنند. ایرانیان مردمی باادب هستند، 
غیرقابل  های  ضرورت  از  یکی  امروز 
در  فاخر  ادبیات  از  استفاده   اجتناب، 

خبرها است.

معتقدیم  گفت:  جمهور  رئیس  معاون 
شیوه های مدرن امر به معروف و نهی از 
منکر از طریق مطبوعات است. توصیه ما 
به مسئوالن این است که بایداز مطبوعات 
در  باشند.  داشته  حمایت قضایی خوبی 
جدی  موضوع  این  امید،  و  تدبیر  دولت 
است. امروز دسترسی به اطالعات حقوق 
وخبرنگار  شود  می  محسوب  شهروندی 
ورسانه جزء الینفک جامعه مدنی هستند.

جامعه  خوشبختانه  امروز  افزود:  وی 
خبری ، رسانه ها و خبرگزاری ها به بلوغ 
خوبی رسیده اند و  سیر تکاملی رسانه در 
مازندران  در  که  این  و  است  انجام  حال 
دارای  رسانه  توجهی  قابل  و  زیاد  تعداد 
بودن  به رشد  رو  نشانگر  مجوز هستند، 
بلوغ سیاسی  خبرنگاران و رسانه ها در 

کشور است.
ترین  توقع  کم  خبرنگاران  گفت:  امیری 
قشر جامعه هستند و اینکه امروز محفل 
بین  تعامل  با  باشکوهی  و  صمیمی 
های  انجمن  مطبوعات،  خانه  استاندار، 
صنفی و اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
استان مازندران تشکیل شده باید قدردانی 

کرد.
با  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
یاد و خاطره شهید محمود  گرامیداشت 
شریف  مزار  در  که  ایرنا  خبرنگار  صارمی 
به شهادت رسید، افزود: روز شهادت این 
شهید سرافراز »روز خبرنگار« نام گذاری 
شده است و این فرصتی برای تجلیل از 
از  باید  نظام  و  دولت  است.  خبرنگاران 

قدرت خبرنگار بیشتر استفاده کند.

خبرنگار  روز  با  نماینده همزمان  آبادی  نوش  ورامین حسین  مردم شهرستان  سابق 

با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ابتکار  روزنامه  دفتر  در  حضور 
آبرومند  سراسری  ماهنامه  و 
و  دیدار  میرزاکریمی  طاهر  با 

گفتگو کرد.
نوش  حسین  دیدار  این  در 
روز  تبریک  ضمن  آبادی 
از تالش های چندین  خبرنگار 
ابتکار  روزنامه  سرپرست  ساله 
استان  شرق  جنوب  حوزه  در 
انتشار  و  کرد  تقدیر  تهران 
تازگی  به  که  آبرومند  نشریه 
شروع بکار کرده را نوید بخش 
برای شهرستان های ورامین، 

دانست. پیشوا  و  قرچک 
کشور  در  ایران  سابق  سفیر 

های  تالش  افزود:  عمان 
میرزا  آقای  جناب  ارزشمند 
در  همکارانشان  و  کریمی 
منشاء  گذشته  سالهای  طول 
بسیاری  گشای  راه  و  خدمات 
مسائل شهرستانی بوده و یکی 
دشت  در  توجه  قابل  نکات  از 
رسانه  وجود  ورامین  بزرگ 
و  کمی  لحاظ  به  که  است  ها 
قرار  مطلوبی  شرایط  در  کیفی 
توجهی  قابل  تعداد  و  دارد 
های  کانال  و  سایت  نشریه، 
می  فعالیت  به  مشغول  خبری 

باشند. 
و  فرهنگ  وزیر  سابق  معاون 
داشت:  اظهار  اسالمی  ارشاد 

خوبی  فرصت  خبرنگار  روز 
است تا از فعاالن رسانه ای در 
منطقه که سالها پیگیر مسائل 
مردم  مطالبات  و  مشکالت  و 

نماییم . قدردانی  هستند 
در ادامه نیز طاهر میرزاکریمی 
های  فعالیت  از  بخشی  به 
ابتکار  روزنامه  ساله  چندین 
چکیده  گفت:  و  کرد  اشاره 
گذشته  های  سال  تجربیات 
آبرومند  نشریه  در  امروز  مان 
خواهیم  تالش  و  است  نمایان 
رسالت  راستای  در  کرد 
های  گام  خود  مطبوعاتی 

برداریم. موثری 

به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، 
آئین تقدیر از خبرنگاران و فعاالن عرصه 

اطالع رسانی ورامین برگزار شد.
در  دهد:  می  آبرومند گزارش   – ورامین 
با حضور حسین کاغذلو  این مراسم که 
تالش  از  شد،  برگزار  ورامین  فرماندار 
شهرستان  اخبار  انعکاس  در  خبرنگاران 

ورامین تقدیر به عمل آمد.
گفت:  مراسم  این  در  ورامین  فرماندار 
صحیح  درج  و  خبرنگاران  حضور  بدون 

اخبار، فعالیت مسئوالن ابتر می ماند.
پل  خبرنگاران  افزود:  کاغذلو  حسین 
هستند  مسئولین  و  مردم  بین  ارتباطی 
که با شناسایی نقاط ضعف و بیان نقاط 
به  رسانی  خدمت  به  را  مسئوالن  قوت، 

مردم یاری می رسانند.
وی اظهار داشت: درج دقیق، درست و 
به هنگام اخبار باعث می شود تا ضمن 

افزایش امید در بین مردم، مسئوالن در 
آگاهی  ها  و کاستی  مشکالت  شناسایی 
الزم را به دست آورده و خدمت رسانی را 

به نقطه مطلوب برسانند.
ارتباط  که  مسئولی  کرد:  تصریح  وی 
خبرنگاران  و  رسانه  اصحاب  با  موثری 
مهم  ظرفیت  از  را  خود  اصل  در  ندارد 
و اطالعات  اخبار  اطالع رسانی و کسب 
همانطور  است،  کرده  محروم  صحیح 
که مسئوالن موظفند ارتباط خود را  با 
نیز  ها  رسانه  کنند،  حفظ  خبرنگاران 
باید در درج اخبار، از صحت و سقم آن 
مطمئن بوده و آبروی افراد را حفظ کنند.

با  ورامین  شهرستان  گفت:  کاغذلو 
در  رسانی  اطالع  نهضت  برگزاری 
به اصحاب  تمامی مسئوالن  پاسخگویی 
رسانه، ثابت کرد که خبرنگاران را بازوی 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  توانمند 

می داند که بدون آنان، خدمت رسانی به 
مردم بی اثر می ماند.

وی با اشاره به نقش موثر خبرنگاران در 
در  رو  پیش  انتخابات  شکوه  با  برگزاری 

آستانه  در  خبرنگاران  گفت:  ماه  اسفند 
برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، نقش مهم و موثری در 
آفرینی در جامعه و برگزاری شفاف  امید 

و با شکوه آن بر عهده دارند و این مهم 
جز با ارائه خدمات نظام به مردم میسر 

نمی شود.
فرماندار ورامین افزود: رسانه ها با پرهیز 
از بداخالقی ها، تخریب چهره ها و تنها با 
انعکاس واقعیت ها و و توانمندی افراد، 
مهم  رویداد  این  در  حضور  به  را  مردم 

سیاسی ترغیب کنند.
وی اظهارداشت: با تشکیل ستاد برگزاری 
تالش  ورامین،  شهرستان  در  انتخابات 
خبرنگاران  تمام  ظرفیت  از  تا  شود  می 
به  مربوط  امور  سازی  شفاف  برای 

انتخابات استفاده شود.
وی تأکید کرد: آنچه از صندوق رای بیرون 
می آید، مالک عمل مجریان انتخابات به 

عنوان امانتداران مردم است.
در پایان این مراسم از خبرنگاران دشت 

ورامین تقدیر به عمل آمد.

دومین  در  دهد:  می  گزارش  آبرومند 
که  قرچک  شهرستان  مطبوعات  نمایشگاه 
ابتکار  و  آبرومند  سراسری  ماهنامه  غرفه 
تهران  و شرق  ویژه شهرستان های جنوب 
داشتند  فعالیت  مشترک  غرفه  یک  در 
روزنامه  خبری  عکاس  بختیاری  علیرضا 
شهرستان  نامه  ویژه  با  ها  مدت  ابتکار که 

دارد  همکاری  تهران  شرق  و  جنوب  های 
داشتند. حضوز  نمایشگاه  این  در 

با  وی  ساله   ۱0 فرزند  بختیاری  محمد 
سراسری  نشریه  غرفه  به  دوربین  حمل 
از مدیرمسئول  و  آمد  بازدید  برای  آبرومند 
او  از  و  گرفت  عکس  آبرومند  نشریه 
عکاس  عنوان  به  پدرش  همچون  خواست 

کند. خدمت  مردم  به  آبرومند  نشریه 
عنوان  به  خواست  وی  از  میرزاکریمی 
شما  از  زودی  به  افتخاری  خبری  عکاس 
قول  باید  ولی  کرد،  خواهم  استفاده 
مثل  تا  بگیرید  خوب  عکسهای  بدهید 

بدرخشی.  عکاسی  هنر  در  پدرت 

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور:

رسانه ها قدرت ملی را به  وجود می آورند

دیدار حسین نوش آبادی نماینده سابق مجلس
 با طاهر میرزا کریمی مدیر مسئول آبرومند و سرپرست روزنامه ابتکار

حسین کاغذلو فرماندار ورامین:

نقش موثر خبرنگاران در برگزاری با شکوه انتخابات پیش رو

فرهنگی و اجتماعی

تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی آرادان
معارفه  و  خادم  مهندس  تکریم  مراسم  در  آرادان  فرماندار  بوربور  مهندس  اهم سخنان 

مهندس شاه حسینی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان
آرادان – آبرومند گزارش می دهد: مهندس بوربور فرماندار آرادان گفت: در جامعه مدنی 
یعنی در جامعه ای که مردم نقش اصلی را دارند و از درون همین مردم مدیران انتخاب می 
شوند، جابجایی مدیران در راستای تحقق عدالت و بهبود وضعیت موجود است و امروز 
اگر مدیری تغییر می کند بدین معنا نیست که نتوانسته خوب کار کند و اگر تغییری ایجاد 

شود با هدف اصالح و بهبود کیفیت خدمات است.
بوربور همچنین اضافه کرد: وقتی مدیری نیروی توانمندی نداشته باشد خود مدیر هم نمیتواند توانمند باشد و وقتی یک 

شهرستان مدیرانی توانمند نداشته باشد فرماندار هم نمیتواند توانمند باشد.
فرماندار شهرستان آرادان افزود: وقتی در بین کارکنان یک اداره احساس تبعیض شود مدیر آن اداره هم ناکارآمد می شود 

و باید به هر کدام از کارکنان نسبت به توانایی که دارند، اجازه حضور داده شود.
در ادامه این مراسم فرماندار شهرستان آرادان خطاب به رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان گفت: با توجه به اینکه 
عمده ای از مردم شهرستان در بخش کشاورزی اشتغال دارند باید با اراده مضاعف بمنظور رفع کمبودهای کشاورزی ، 
اصالح الگوی مصرف آب ، تاکید بر صنایع تبدیلی و تقویت بخش هایی از کشاورزی که تاثیر مستقیم بر درآمد مردم دارند 

و همچنین برای فعالیت در عرصه افزایش تولیدات کشاورزی در سطح شهرستان گام بردارید .

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمسیون امنیت مجلس

مقاومت؛ منشأ پیروزی های مکرر ملت ایران در 
برابر دولتمردان آمریکایی

ورامین – آبرومند: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس آزادی نفتکش گریس۱ را یادآور 
شد و گفت: ملت ایران با اتخاذ مقاومت در برابر تمام تصمیمات شاهد پیروزی های مکرر در 

منطقه و سطح بین الملل هستند.
سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگاران  با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران بین دو مسیر تحمیلی به ملت 
ایران یعنی »جنگ« یا »مذاکره« مسیر سومی تحت عنوان »مقاومت« را انتخاب کرد، گفت: جمهوری اسالمی در شرایط 

کنونی مسیر مقاومت را انتخاب کرد زیرا نه دنبال تنش است و نه حاضر به سازش و مذاکره مجدد با دولت آمریکا است.
پیروزی در برابر دولتمردان آمریکایی در نتیجه مقاومت ملت ایران

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: مقاومت دستاوردهای بزرگی تا امروز داشته است به 
نوعی که این دستاوردها نشان می دهد جمهوری اسالمی مسیر درستی را با تکیه به راهبردهای مقام معظم رهبری دنبال 

کرده است، این مقاومت موجب پیروزی های مختلف در برابر دولتمردان آمریکایی شد.
وی افزود: موفقیت هایی که ما در منطقه به دست آوردیم و ناکامی هایی که نصیب دولت آمریکا شد نیز ماحصل مقاومتی 
است که ملت ایران برگزیدند، لذا پس از این هم مسیر مقاومت را ادامه خواهیم داد و به هیچ عنوان با دولتمردان آمریکا 

مجددا مذاکره نخواهیم کرد.

عکاس کوچکی
 که جای پدر را می گیرد
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زن کیست....؟
اولین کسی که با دیکتاتوری عظیم فرعون دلیرانه به پا خواست..یک 

مرد نبود بلکه یک زن بود....)بانو آسیه(
اولین کسی که مکه و کعبه را آباد کرد مرد نبود بلکه یک زن بود....

)بانو هاجر(
اولین کسی که از مبارکترین آب روی زمین زمزم نوشید مرد نبود 

بلکه یک زن بود...)هاجر خاتون(
اولین کسی که به محمد المصطفیملسو هيلع هللا ىلص  ایمان آورد مرد نبود بلکه 

یک زن بود... )بانو خدیجه(
اولین کسی که خونش برای اسالم ریخته شد و شهید شد یک مرد 

نبود بلکه یک زن بود....)بانو سمیه(
اولین کسی که اموالش را در راه اسالم داد یک مرد نبود بلکه زن 

بود....)بانو خدیجه(
حرفش  به  آسمان  هفت  باالی  از  خداوند  که  قرآن  در  کسی  اولین 

گوش داد یک زن بود نه مرد...)سوره مجادله آیه ۱(
اولین کسی که سعی صفا و مروه را انجام داد یک مرد نبود بلکه زن 

بود....)بانو هاجر(
اولین زنی که با همه مخالفتها وارد معبد اورشلیم شد مریم بود

تنها کسی که به حمایت از شوهر و امامش میخ در به تنش فرو رفت 
و دم نزد و شفیع گنهکاران شیعه در روز قیامت است زهرا بود

واما کسی که کاخ یزید را به لرزه در آورد مرد نبود زینب بود حضرت 
زینب )س(

می نویسیم تا همه بدانند... زن افتخار است...
اگر قدر خودش را بداند .

       ...........................................................    
واقعا چرا؟؟؟ ؟؟؟؟

هر چی صادق تر باشی ، 
بيشتر بهت شك ميکنند !!!!!!!

هر چی دلسوز تر باشی ،
 بيشتر دلتو ميشکنن !!!!!

هر چی قلبت رو آسون تر در اختيار بذاری ، راحت تر لهش میکنن 
  !!!!!

هر چی آروم تر باشی ، 
فكر ميکنن آدم ضعيفی هستی !!!!

هر چی بيشتر به فكر ديگران باشی ،د
 بيشتر حقت رو ميخورن !!!

و هر چی خودت رو 
خاكی تر نشون بدی ، 

واست كمتر ارزش قائلند !! 
و اين حقيقت زندگيست ...

فروردین
کلمات  قدرت  و  زدن  حرف  با  کن  سعی  و  نجنگ  امروز 
صداتو  و  بزن  حرف  منطق  و  دلیل  با   ، شی  پیروز 
دقت  و  بشنوه  خوب  که  پیروزه  بحث  توی  باالنبر،کسی 
س  دوستانه  بحث  یه   ، نیست  جنگی  مقابل  طرف  به  کنه 

نداری با کسی جنگ  ،تو 
ردیبهشت ا

،یار  خودت  به  افتخار کن  و  پر گذشت  و  باش  مهربون 
باش  فعال  و  کن  خیریه  کارهای  باش،  طبیعت  یاور  و 
هات  قضاوت  ،توی  دیگه  چیز  نه  باشه  کمک  هدفت   ،

نشه خراب  تصویرت  و  نباشی  بدذات  تا  باش  محتاط 
خرداد

استفاده  ،درست  عزیزی  ده  می  انگیزه  بهت  فعالیتی  برای 
بقیه  با  رو  ،اتحادت  برسی  هدفت  به  ،تا  موقعیت  از  کن 
ها  تفاوت  و  کن   تقویت  رو  مشترک  نقاط  کن  حفظ 
موفق  تمرکز کردن  و  داری  که  زیادی  انرژی  با   ، روبپذیر 

میشی
تیر

و  بشین  ،پس  رسی  می  بخوای  چیزی  به  و  قویه  ت  اراده 
نقشه هات رو عملی کن و همه چیو در دست بگیر ، برای 
می  اذیت  بقیه  اال  و  کن  پیدا  راهی  احساسات  ی  تخلیه 

دنیا مفید  عنصر  و  باش   سازنده  همیشه  شن 
مرداد

اول  به کارای خونه برس ،روی خونواده تمرکز کن ، قدم 
باش  خونه  توی   ، کنن  می  همراهیت  بقیه   ، ورداری  رو 
برای   ، نیس  خوب  بقیه  با  هات  رابطه  خونه  از  بیرون   ،
کافی  اندازه ی  به  بقیه  برای   ، رو  امروز  بذار  وقت  خودت 

گذاشتی وقت 
شهریور

و  شه  انجام  ارامش  در  باید   ، هست  اختالفی  و  بحث  اگه 
یادت  و  باش  مراقبشون   ، امروز حساسن  ، همه  نشد  تند 
حساس  مسایل  قرمزشه،  خط  هرکسی  اعتقادات  که  باشه 
احترام  در کمال  بگو  رو  همیشه حق   ، فردا  واسه  بذار  رو 

متانت و 
مهر

 ، پیچیده  ها  برنامه  و  سخته  ها  هماهنگی  کمی  امروز 
کنار  خودتو  و  نباشی  راهبر گروه  امروز  باشه  بهتر  شاید 
عین  در  هوشمندی  ،بسیار  برسی  کارات  به  تا   ، بکشی 
به  میاد  چشم  به  خیلی  این  و  هستی  منطقی  بودن  جسور 

باش داشته  ایمان  خودت 
آبان

باش  قوی  نترس،  و  بپرس  سواله  جای  برلت  چیزی  اگه 
،تو  کنه  استفاده  سوء  مهربونیت  از  نذار کسی   ، جسور  و 
بیش از حد مایه می ذاری ،اما باید متعادل باشی که ضرر 
بذار  انرژی  برای خودت  برای خودت تالش کن،    ، نکنی 

و خودتو قوی کن
آذر

واقعیت  که  مبهم  بگیر،تصاویر  تصمیم  واقعیت  اساس  بر 
میشه  رفع   ، کن  صبوری  نیست  تو  دست   ، پوشونده  رو 
،صبوری کن ، قبل از گفتن حرف یا احساسی بدون ریشه 

بیار به زبون  نه ، بعد  یا  نه ، قبولش داری  یا  داره 
دی

نگیر  انتظارت چیه ، سخت  و  بقیه چی می خوای  از  ببین 
زیبا  رو  آینده   ، باشه  باز  برات  راه  و  باشه  راضی  دلت  تا 
و  بچین  برنامه  واقعی  و  نشو  خیال  غرق  اما  تصویر کن 
بهش  داری  مدتی  بلند  ی  برنامه  هر   ، برس  ارزوهات  به 

بکش نقشه  براش  و  فکر کن  جدی 
بهمن

و  بخوان  هم  اونا  باید   ، کنی   می  عزیزانت  برای  هرکاری 
کنی  ،اینکه فک  باشه  باهات  دلشون  و  باشن  تو  با  همگام 
خوبی  ی  ،ایده  کنن  می  جبران  برات  اونا  کنی  هرکاری 
بر  جدی  تصمیم  وقت  امروز  اما  خوبه  ،خیاالت  نیست 

نیست احساس  و  تخیل  اساس 
سفند ا

 ، بودن   جدی  غیر  و  جدیت   ، واقعیت  و  خیال  بین 
و  رو  بقیه  با  رفتارت   ، کردی  گیر  منطق  و  احساس 
ذهنت  به  و  باش  اروم  ،خیلی  کنی  کنترل  رو  احساست 
دلیل  که  مادامی   ، نیست  خوب  یا  بد  ،کسی  بده  ارامش 
کمک  واقع  در   ، دیگران  به  ،کمک  نداری  براش  واضحی 

رسی می  بهش  به خودته 

خواندنی های جالب

فرازی به آینده

همزمان  آبرومند:  خبرنگار   – قرچک 
هیئت  اعضای  خبرنگار  روز  ایام  با 
قرچک  دارالشفای  درمانگاه  مدیره 
های  تالش  از  سپاس  لوح  اهدای  با 
طاهر میرزاکریمی مدیر مسئول نشریه 

نمودند. تقدیر  آبرومند 
گفتنی است آقایان علیرضا ساعد عضو 
یوسف  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
احمد  و  مدیره  هیئت  رئیس  طاهری 
انتخابات  نامزد  اله(  تاجیک)عین 
پیشوا  ورامین،  قرچک،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  قبل)دهم  دوره  در 
فنی  مسئول  قریشی  دکتر  اسالمی( 
ای  جلسه  طی  مدیره  هیئت  عضو  و 
امتیاز  صاحب  و  مسئول  مدیر  از 
پیشکسوتان  از  که  آبرومند  نشریه 
استان  های  شهرستان  خبرنگارهای 

تهران تقدیر به عمل آوردند.
بازرس  که  جلسه  این  حاشیه  در 
درمان  و  بهداشت  شبکه  ناظر  یا 

بازدید  حال  در  قرچک  شهرستان 
مدیرعامل  اطاق  به  بود  درمانگاه  از 
ای  صورتجلسه  تا  آمد  جلسه  این  و 
امضاء  را  بود  کرده  تنظیم  که  را 
کوچک  ایرادهای  یکسری  که  بگیرند 
و  بود  کرده  مشاهده  که  را  بزرگ  و 
بخشهایی  بود  صورتجلسه  در  ثبت 
هیئت  اعضای  به  شفاهی  بصورت  را 
از  شدند  متذکر  مدیرعامل  و  مدیره 
درمانگاه  در  آمبوالنس  داشتن  جمله 
از  حمایت  انجمن  کردن  بیرون  و 
زندانیان که در درمانگاه استقرار دارد 

از درمانگاه می بایستی خارج گردد.
خصوص  این  در  طاهری  آقای  که 
مکان  بهداشت  شبکه  داشت  اظهار 
عنوان  تحت  را  دارالشفاء  جایگاه  و 
اورژانس اشغال کرده و برای درمانگاه 

هم مریض جا به جا نمی کند.
محل  اینکه  به  توجه  با  روز  هر  و 
و  است  دارالشفاء  حق  اورژانس 

ما  به  شما  نمیکند  تخلیه  اورژانس 
ندارید،  آمبوالنس  دهید  می  اخطار 
این  ما  تا  بفرمائید  تخلیه  را  ما  مکان 
مکان را برای اورژانس خود اختصاص 
یکی  جای  به  هم  آمبوالنس  و  بدهیم 

دوتا مستقر کنیم.

زندانیان  از  حمایت  انجمن  موضوع 
را هم رئیس شما و بنده و مدیرعامل 
در  محترم  دادستان  و  ساعد  آقای 
شما  ریاست  و  کردیم  توافق  دادسرا 
بی  اظهار  شما  امروز  و  کردند  قبول 

اطالعی می کنید.

هم  درمان  و  بهداشت  شبکه  بازرس 
تذکر  را  گفته  قانون  آنچه  من  گفت 
با شما هم هیچ مشکلی ندارم  دادم و 
بوده  که  ایردهایی  و  مشکالت  همه  و 

اعالم خواهم کرد. را کتبًا 

ورامین – آبرومند: در ضيافت شامى كه 
براى  مالى  كمك  جمع آورى  منظور  به 
داراى  بچه هاى  به  مربوط  مدرسه اى 
ناتوانى ذهنى بود، پدر يکى از بچه ها نطقى 
كرد كه هرگز براى شنوندگان آن فراموش 
در  »كمال،  گفت:  گريه  با  نمى شود.او 
چيزى  كجاست؟هر  »شايا«  من  بچه 
اما  است،  كامل  مى آفريند  خداوند  كه 
بچه من نمى تواند چيزهايى را بفهمد كه 
بقيه بچه ها مى توانند. بچه من نمى تواند 
مثل  ديده،  كه  را  چيزهايى  و  چهره ها 
بقيه بچه ها به ياد بياورد. كمال خدا در 
مورد شايا كجاست؟«افرادى كه در جمع 
بودند، با شنيدن اين جمالت، شوكه و 
داد:  ادامه  شايا  شدند...پدر  اندوهگين 
»به اعتقاد من، هنگامى كه خدا بچه اى 
شبيه شايا را به دنيا مى آورد، كمال آن 
ديگران  كه  مى گذارد  روشى  در  را  بچه 
داستان  و سپس  مى كنند.«  رفتار  او  با 

روز  كرد:»يك  تعريف  شايا  درباره  را  زير 
مى زديم،  قدم  پارك  در  من  و  شايا  كه 
تعدادى بچه را ديديم كه بيسبال بازى 
مى كردند. شايا پرسيد: بابا، به نظرت اونا 
منو بازى مى دن...؟ من مى دانستم كه 
پسرم بازى بلد نيست و احتماال بچه ها 
اما  نمى خواهند؛  تيمشان  توى  را  او 
فهميدم كه اگر پسرم براى بازى پذيرفته 
بچه ها  آن  با  بودن  يکى  حس  شود، 
نزديك  بچه ها  از  يکى  به  پس  مى كند. 
شدم و پرسيدم كه آيا شايامى تواند بازى 
نگاه  هم تيمى هايش  به  بچه  آن  كند؟! 
آنها را بخواهد، ولى جوابى  كرد تا نظر 
نگرفت و خودش گفت: ما 6امتياز عقب 
فكر  است.   ۹ رآند  در  بازى  و  هستيم 
مى كنم اون بتونه در تيم ما باشه.نهايت 
تعجب، چوب بيسبال را به شايا دادند! 
همه مى دانستند كه اين غيرممکن است؛ 
زيرا شايا حتى بلد نيست كه چطور چوب 

براى زدن  اما همين كه شايا  بگيرد!  را 
نزديك  قدمى  توپ گير چند  رفت،  ضربه 
شد تا توپ را خيلى آرام بندازد كه شايا 
بزند.  آن  به  آرامى  ضربه  بتواند  حداقل 
اّولين توپى كه پرتاب شد، شايا ناشيانه 
هم تيمى هاى  از  داد!يکى  دست  از  و  زد 
شايا نزديك شد و دوتايى چوب را گرفتند 
و روبه روى پرتاب كن ايستادند. توپ گير 
توپ  آرام  و  آمد  جلو  قدمى  چند  دوباره 
ضربه  هم تيميش،  و  شايا  انداخت.  را 
آرامى زدند و توپ نزديك توپ گير افتاد؛ 
توپ گير، توپ را برداشت و مى توانست 
بايد  شايا  و  بدهد  تيمش  نفر  اّولين  به 
اما  بيرون مى رفت و بازى تمام مى شد. 
دور  جايى  را  توپ  او  كار،  اين  جاى  به 
داد  همه  و  انداخت  تيمش  اّول  نفر  از 
زدند: شايا، برو به خط اّول، برو به خط 
اّول!!! تا به حال شايا به خط اّول ندويده 
خط  شوق،  با  و  هيجان زده  بود!شايا 

با شتاب دويد. وقتى كه شايا  را  عرضى 
به خط اّول رسيد، بازيکنى كه آنجا بود 
مى توانست توپ را جايى پرتاب كند كه 
امتياز بگيرد و شايا از زمين بيرون برود، 
ولى فهميد كه چرا توپ گير، توپ را آنجا 
انداخته است. توپ را بلند، آن طرف خط 
سوم پرت كرد و همه داد زدند: بدو به 
خط 2، بدو به خط 2!شايا به سمت خط 
دوم دويد. در اين هنگام بقيه بچه ها در 
حلقه  مشتاق،  و  هيجان زده  خانه  خط 
زده بودند...همين كه شايا به خط دوم 
رسيد، همه داد زدند: برو به ۳!!! وقتى 
دنبالش  تيم  دو  هر  افراد  رسيد،   ۳ به 
برو به خط  دويدند و فرياد زدند: شايا، 
خانه...! شايا به خط خانه دويد و همه 
قهرمان  يك  مثل  را  شايا  بازيکن،   ۱۸
او  اينكه  گرفتندمانند  دوش شان  روى 
يك ضربه خيلى عالى زده و كل تيم برنده 
شده باشد...«پدر شايا در حالى كه اشك 

بود،  چشمانش  در 
پسر   ۱۸ »آن  گفت: 

به كمال رسيدند.«اين داستان را تعميم 
بدهيم به خودمان و همه كسانى كه با 
آنها زندگى مى كنيم. هيچ كدام ما كامل 
نيستيم و جايى از وجودمان ناتوانى هايى 
همين طورند.  هم  ما  اطرافيان  داريم، 
بياييد با آرامش، از ناتوانى هاى اطرافيانمان 
بگذريم و همديگر را به خاطر نقص هايمان 
ُخرد نكنيم؛ بلکه با عشق، هم خودمان را به 
سمت بزرگى و كمال ببريم و هم اطرافيانمان 

را.
»آسمان فرصت پرواز بلندیست قصه اين 

است چه اندازه كبوتر باشى.« 
تا هنگامى كه انسان كليه ی موجودات زنده 
را در دايره مهربانی و شفقت خود وارد نكند، 
به آرامش حقيقى نخواهد رسید.مردم را آزار 

نده، مهربان باش تا به کمال واقعی برسی
ابوالفضل فراهانی

بدون شک این خواسته قلبی تمامی والدین 
و فرزندان آنهاست که بتوانند ارتباطی  سالم 
و موثر، سازنده و صمیمی با یکدیگر داشته 
باشند. ارتباطی که به قول ما امروزی ها در 
آن نه سیخ بسوزد و نه کباب. در یک طرف 
این ارتباط والدین قرار دارند که خواستار آنند 
که فرزندانشان در هر سن و جایگاهی که 
قرار می گیرند، احترام موی سپید آنها را نگه 
دارند و به حرف هایی که از سر خیرخواهی 
و  دلسوزی  سر  از  که  هایی  نصیحت  و 
نگرانی زده می شود توجه کنند و در طرف 
دیگر این ارتباط فرزندان جای گرفته اند که 
متقاباًل انتظار دارند والدین شخصیت آنها 
را به رسمیت بشناسند و آنها را درسنین و 
جایگاهی که هستند درک کنند. و نیازها، 
خواسته ها، افکار و احساسات آنها را به دیده 
احترام بنگرند.اما گاه دیده می شود که به 
دالیل مختلفی، عواملی می توانند همچون 
موانعی بزرگ بر سر راه ایجاد یک رابطه موثر 
البته  قرار بگیرند.  والدین و فرزندان  بین 
زمانی که صحبت از این موانع می شود همه 
ما فکر می کنیم ،همیشه این عوامل بیرونی 
هستند که با وجود تمام تالش هایی که ما 
از خودمان به خرج می دهیم تا یک رابطه 
سالم را بنا کنیم، اما باز هم عواملی از بیرون 
مانع این کار می شوند. و کمتر پیش می آید 
که کمی هم به رفتارها، احساسات، عدم 
مهارت ها و باورهای غلطی که از درون خود 
ما نشات می گیرند نیم نگاهی بیندازیم. 
واضح تر بگوییم که گاهی بزرگترین مانع 
و حجابی که در وسط این ارتباط نشسته 
خود  غلط  باورهای  و  مهارت  عدم  است 
متهم  جای  به  است  بهتر  پس  ماست. 
کردن دیگران و یا جستجو کردن علت های 
بیرونی، بنابر گفته استفان کاوی نخست از 
درون خودمان آغاز کنیم.متاسفانه گاهی 
اکثریت ما در داشتن یک مفهوم صحیح از 
واژه ارتباط  سالم موثر دچار اشتباه و سوء 
تفاهم می شویم. و به غلط تصور می کنیم 
ارتباط موثر زمانی شکل می گیرد که در آن 
همواره یک طرف رابطه پیروز شود. و با هر 
قیمتی که شده بتواند حرف خود را به کرسی 
بنشاند. و این برنده شدن به هر قیمتی را به 
حساب آن خواهیم گذاشت که تمامی فوت 

و فن های ارتباط موثر را به درستی فراگرفته 
ایم. حال بر سر طرف مقابل این ارتباط چه 
پیش خواهد آمد مسئله ای است که کمترین 
توجهی به آن نخواهیم کرد.مثاًل بسیاری از 
والدین به اشتباه تصور می کنند که رسیدن 
به یک ارتباط موثر زمانی امکان پذیر است 
که فرزندان که در طرف دیگر این ارتباط 
قرار می گیرند تنها شنونده های محض 
گفته های والدینشان باشند. و گاه حتی حق 
کوچک ترین دخالت را در رابطه با سرنوشت 
و آینده ی خودشان هم از آنها می گیریم. 
با این استدالل که فرزندان در هر سنی که 
باشند، باز هم بچه اند و بچگانه رفتار می 
کنند و بدون حضور والدین قادر نخواهند 
بود گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این 
جاست که ما همواره  می توانیم یک ترس و 
نگرانی عمیق را در والدین نسبت به فرزندان 
خود به وضوح ببینیم. ترسی غیر منطقی که 
اجازه تجربه کردن های سازنده، مستقل بار 
آمدن از نظر عاطفی و عقلی و بزرگ شدن 
را از فرزندانشان خواهد گرفت.و آنها را از 
موجوداتی خالق به افرادی وابسته تبدیل 
می کند. افردی که به دلیل حمایت های 
افراطی و لطف های نابجا، قادر نخواهند 
از  والدین  بدون حضور  و  تنهایی  به  بود 
صورت  در  و  برآیند  خود  مشکالت  پس 
برخورد با کوچک ترین مشکالت از آنها 
بحرانی بزرگ می سازند که به جای حل 
آن مسئله، خودشان در آن حل می شوند. 
و چون قدرت تصمیم گیری مستقالنه را 
نیاموخته اند، احساس می کنند افرادی بی 
کفایت و ناالیقند. و باز باورهای غلطی که 
والدین تصور می کنند مالک فرزندان خود 
می باشند و از آنها این انتظار نابجا و غیر 
منطقی را دارند که همواره مثل آنها فکر 
کنند، ببینند و رفتار کنند. در صورتی که 
والدین مالک فرزندان خود نیستند، بلکه 
فرزندان آنها امانت هایی می باشند از سوی 
خداوند که می بایست آنها را برای انسان 
شدن، خالق بودن، با کفایت و شایسته 
بتوانند  که  افرادی  داد.  پرورش  بودن 
در  حتی  و  باشند  خود  رفتار  پاسخگوی 
نبود والدین از پس مشکالت خود برآیند. 
در طرف دیگر این ارتباط فرزندان هستند 

که والدین خود را به سنتی بودن متهم می 
کنند و گله مند از آنند که والدین هیچ گاه 
به درستی آنها را درک نکرده اند. بنابراین 
هر گونه گفت و گو با والدینشان را در باب 
مسائل  سایر  و  ها  دغدغه  ها،  خواسته 
،امری بیهوده تلقی می کنند. چراکه بارها 
شاهد آن بوده اند که تا لب باز کرده اند 
در میان هجوم انواع و اقسام سرزنش ها 
و نصیحت ها گیر کرده اند.می توان گفت 
درست در همین نقطه های کوراست که 
اکثر ارتباطات ما به قهر، نزاع و اختالف 
و  والدین  که  شود.زمانی  می  کشیده 
فرزندان به دلیل عدم درک متقابل قادر 
نباشند یک ارتباط موثر را پی ریزی کنند، 
مشکالت یکی پس از دیگری سر باز می 
کند. و دو طرف به طور مکرر رفتارهای 
یکدیگر را زیر ذره بین خواهند برد و حتی از 
کوچک ترین اشتباه یکدیگر غافل نخواهند 
بود. عده ای این مسئله را به مقوله شکاف 
نسل ها مرتبط می دانند. فاصله و شکاف 
نسل ها در واقع به معنی تفاوت هایی است 
که در بعدهای مختلف فرهنگی، رفتاری 
و اجتماعی بین افراد نسل گذشته و نسل 
تر  ساده  بیان  به  شود.  می  دیده  امروز 
تفاوت های بین نسل گذشته و نسل امروز 
را فاصله و یا شکاف بین نسلی می گویند. 
بنابراین می توان گفت فاصله ای که بین 
والدین و فرزندان رخ می دهد تنها به دلیل 
بلکه گاه  آنها نیست.  بین  اختالف سنی 
این تفاوت ها به دلیل عوامل فرهنگی ای 
است که در هر دوره وجود دارد. و اختالفات 
درست از جایی شروع می شود که هر کدام 
از والدین و فرزندان سعی می کنند یکدیگر 
را شبیه به نسل خود بسازند. و فراموش می 
کنند که این حق برای همه ماست که باید 
فرزند زمانه خود باشیم.اما با وجود تمامی 
این عوامل باز هم می توانیم با راهکارهایی 
موثر، این شکاف و فاصله های ایجاد شده 
بین دو نسل را پر کنیم و اجازه ندهیم که 
این شکاف ها بهانه ای باشند که هر روز این 
فاصله ها  را بیشتر و بیشتر کنند. بنا بر گفته 
پروفسور دوغان، انسان موجودی است که 
در روابط انسانی پیوسته از نو تعریف می 
شود  و انسان فاقد ارتباط با سایر انسان 

ها، قابل تصور نیست. و چگونگی ارتباط 
یک انسان، نمایانگر کیفیت زندگی اوست. 
و یکی از نشانه های سالمت روانی، وجود 
روابط بین فردی کارآمد است. ارتباط فرایند 
انتقال پیام، افکار و احساسات می باشد و 
یک ارتباط سالم می بایست راه را برای هر 

گونه سوء تفاهمی ببندد.
۱- اول از هر چیز می بایست سعی کنیم 
که برای یکدیگر احترام قائل شویم. که این 
مهم یکی از ویژگی های ارتباط کالمی است.

مفهوم احترام جنبه های بسیار وسیعی را 
شامل می شود. در درجه اول سعی کنیم 
و  بپذیریم.  و شرط  قید  بدون  را  یکدیگر 
فراموش نکنیم که مقوله پذیرفتن  متفاوت 
دلیل  قبول کردن. هیچ  از مفهوم  است 
نیز  ما  فرزندان  که  ندارد  وجود  منطقی 
همانند ما ببینند، فکر کنند و زندگی کنند. 
چراکه هر کدام از ما یک موجود منحصر 
احساسات  افکار،  با   ، هستیم  فرد  به 
خاص خودمان. ما به عنوان والدین می 
توانیم نظرات، خواسته ها و دغدغه های 
فرزندانمان را بشنویم، حتی اگر با تمامی 
آنها  اما شنیده شدن  نباشیم.  آنها مواق 
نشان دهنده ی آن است که برای آنها و 
نه  عمل  این  با  قائلیم.  ارزش  نظراتشان 
آنها  به  را  بیشتری  نفس  به  اعتماد  تنها 
ایم.بلکه صمیمیت و اعتماد  هدیه کرده 
را که از الزمه های یک ارتباط موفق می 
باشند شکل داده ایم. و مسلمًا بعد از آن 
بهتر خواهیم توانست در باب نقاط ضعف 
و مثبت تصمیمی که فرزندمان گرفته است 
گفتو گو کنیم. اما از یاد نبریم که ارتباط 
ه  بقای یک خانواد  دارد.  آدابی  نیز  موثر 
را می توانیم در ارتباط سالم و موفق آن 
جست و جو کنیم. و ارتباط موثر مستلزم 
ارتباط  این  در  که  پیامی  که  است  آن 
فرستاده می شود، واضح و روشن باشد و 

جای هر گونه سوءتفاهم را ببندد.
بنابراین سعی کنید برای ایجاد یک ارتباط 

سالم:
که  را  کالمی  ارتباط  محتوای   اصل   4
شامل)محترمانه ، گویا و شفاف، مختصر 
را رعایت  بودن.(  و غیر قضاوتی  و مفید 
کنیم.-  واضح و روشن صحبت کنید.- 

با گوش ها، چشم ها و 
قلبتان به صحبت های 

در حین  و  دهید.  مقابلتان گوش  طرف 
گوش دادن از پیش داوری، ذهن خوانی 
،برچسب زدن ،قضاوت کردن و.. پرهیز 
کنید.- خالصه ای از آنچه در باب آن گفت 
و گو می کنید به طرف مقابل ارائه دهید، تا 
معلوم شود هر دو در مورد مسئله به درک 

یکسانی رسیده اید.
زندگی  مسیر  در  مواقع  بعضی  در    -2
والدین خود را فراموش می کنند و تنها 
توجه  ابعاد  همه  در  فرزندانشان  رشد  به 
می کند. در صورتی که یکی از عوامل پر 
کردن شکاف هایی که در این ارتباط دیده 
می شود، آن است که والدین نیز هم پا و 
تکنولوژی  دنیای  با  فرزندانشان   همراه 
پیش بروند. و در رابطه با فناوری جدید 
اطالعات کسب کنند. چراکه با این روش 
بهتر می توانند دنیایی که فرزندانشان در 

آن بزرگ می شوند را بشناسند.
۳- بیشتر مشکالت و اختالفات از زمانی 
شروع می شود که ما کیمیای حرف زدن را 
از یاد ببریم. و این انتظار را داشته باشیم که 
مثاًل)والدین ما حتی اگر ما چیزی نگوییم 
از  چیست؟(.  ما  مشکل  بدانند که  باید 
جمله فاکتورهایی که می تواند روز به روز 
فاصله دنیای والدین را از فرزندانشان بیشتر 
کندعدم گفتگو است. چرا که هیچ کدام 
خبر ندارند در دنیای دیگری چه می گذرد. 
پس زمانی را باهم و در کنار هم باشید و 
یکدیگر  تجربیات   تفریحات،  عالیق،  از 
صحبت کنید. و به جای آنکه یکدیگر را به 
سنتی بودن و یا مدرن بودن متهم کنید. 
سعی کنید از هر فرهنگی نقاط مثبت آن 
را استفاده کنید.و در آخر اینکه فراموش 
نکنیم ، دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم 
دنیایی است که روز به روز در حال عوض 
شدن و تغییر است. اما با وجود سرعتی که 
تکنولوژی ما را به پیش خواهد برد، باز هم 
ابزارها و مهارت هایی هستند که می توانند 
به ما در هر نسلی که باشیم در برقراری یک 

ارتباط  سالم موثر کمک کنند.

 آسیه ملک دار)روان شناس بالینی(

اجتماعی

 جعفری نسب خبر داد:

 اصالح و بازسازی سه هزار متر شبکه 
توزیع آب شهری در قرچک

مدیر آبفا شهرستان قرچک گفت: عملیات اصالح و نوسازی شبکه آب رسانی خیابان و 
کوچه های اطراف محمدآباد با اجرای 2۹۴۴ متر لوله گذاری پایان یافت.

علی جعفری نسب اظهار داشت: باهدف از مدار خارج نمودن خطوط فرسوده و قدیمی شبکه توزیع خیابان محمدآباد، 
عملیات اصالح شبکه آب رسانی این منطقه و کوچه های مجاور در دستور کار قرار گرفت.

علی جعفری نسب با اشاره به تلفات آب در شبکه های فرسوده، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هدر رفت این 
مایه حیاتی، نوسازی خطوط فرسوده خیابان محمدآباد با سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی لوله گذاری انجام شد 

ولوله هایی با جنس و قطر مناسب وارد مدار بهره برداری شدند.
وی تصریح کرد: با اجرای این عملیات، آمار حوادث و شکستگی در شبکه کاهش و میزان فشار شبکه توزیع منطقه 

مذکور تنظیم می شود.
جعفری نسب اضافه نمود: در این طرح آب رسانی،۹۷۵ رشته از انشعابات آب مشترکین استانداردسازی می شوند. 

به مناسبت روز خبرنگار:

هیئت مدیره دارالشفاء از مدیر مسئول ماهنامه آبرومند تجلیل کرد

»آسمان فرصت پرواز بلندیست قصه این است چه اندازه کبوتر باشی.«

فاصله هایی به درازای یک نسل

یادداشت 

دوم

یادداشت 

سوم

توصیه های پلیس آگاهی
 شرق  استان تهران

 ورامین – آبرومند: پلیس آگاهی شرق  استان تهران درخصوص پيشگيري از سرقت خودرو 
توصیه هایی را  برای شهروندان ارائه کرد.  

  ۱_ خودرو خود را به لوازم ايمني نظير دزدگير، سوئيچ مخفي، قفل فرمان، قفل پدال، قفل 
سوئيچي و ساير وسايل تأخيري و بازدارنده مجهز نماييد.

2_ اتومبيل خود را حتي براي دقايقي كوتاه دراختيار افرادي كه شناخت كافي از آنان نداريد نگذاريد.
۳_ از بجاي گذاشتن سوئيچ خودروي خود بر روي آن جدا بپرهيزيد.

4_ هنگام ترك اتومبيل دقت كنيد كه درها و شيشه ها كامال بسته باشد.
5_ از پارك نمودن اتومبيل درنقاط خلوت و تاريك خودداري نماييد.

6_ درحين گردش و تفريح اتومبيل خود را در مکاني امن و حتي المقدور در پاركينگ هاي عمومي و مطمئن پارك نماييد.
۷_ در زمان ورود و خروج از پاركينگ ابتدا خودرو را خاموش نموده و سوئيچ را برداشته سپس درب پاركينگ را باز و يا 

ببنديد.
۸_ چنانچه اتومبيل خودرا در پاركينگ منزل پارك ميکنيد از قفل بودن درب هاي آن مطمئن شويد.

۹_ اگر اتومبيل را بعلت نقص فني هل مي دهيد اجازه ندهيد افراد غريبه و ناشناس پشت فرمان بنشينند. 



 نشست صمیمی احد جاودانی مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با 
اصحاب هنر و رسانه شهرستان ورامین

نشست صمیمی احد جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
تهران با اصحاب هنر و رسانه شهرستان ورامین

همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم جلسه هم اندیشی احد 
جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با اصحاب 

فرهنگ و هنر و رسانه شهرستان ورامین برگزار شد.
در این نشست صمیمی که 2۸ مرداد ۹۸ و همزمان با عید سعید 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  جاودانی  احد  بود  مصادف  خم   غدیر 
ورامین  و رسانه شهرستان  با اصحاب هنر  تهران  استان  اسالمی 

دیدار و گفتگو کرد.
جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران در پاسخ به 
مطالبات و دغدغه های هنرمندان شهرستان ورامین گفت :من در 
تمام استان هایی که به عنوان مدیر کل کار کردم  برخوردار بودند 
اما استان تهران بسیار فقیر است و زیر ساخت های آن با جمعیت 

این استان هم خوانی ندارد .
هنرمندان  جمع  در  تهران  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
نیاز  زندان  به  نکنیم  فرهنگی  اگر کار  افزود:  ورامین  شهرستان 
خواهیم داشت پس باید بودجه  آن ها را به عنوان پیش درمانی در 

بخش فرهنگ هزینه کنیم.
های  هزینه  خصوص  در  هنرمندان  با  گفتگو  ادامه  در  جاودانی 
می توانیم  خودمان  بودجه  اندازه  به  ما  گفت:  هنری  و  فرهنگی 
پاسخگو نیازهای مالی باشیم و با اطمینان می گوییم که هیچ ریخت 
و پاشی در اداره کل نداریم اما باید گفت که بعد از تحریم ها وضعیت 
 ۳,5 از  نفت   تولید  چون  نیست  خوب  وجه  هیچ  به  دولت  مالی 
میلیون بشکه به ۱00 هزار بشکه رسیده و فقط می توانیم حقوق 

کارکنان خود را پرداخت کنیم .
باز  تهران در خصوص  استان  ارشاد اسالمی  و  مدیر کل  فرهنگ 
تصریح  نیز  شهرستان  هنری   و  فرهنگی  های  فضا  گیری  پس 
با  را  انتظامی  نیروی  اختیار  در  که  سرا  فرهنگ  کرد:ساختمان 

پی گیری سریع حل خواهیم کرد.
وی در خصوص موسسات قرآنی نیز گفت : موسسات قرآنی را تا 
حد امکان کمک می کنیم ما نظارت بر موسسات قرآنی داریم که  
سازمان  موسسات  نظارت  و  کردیم  صادر  را  مجوزشان  خودمان 

تبلیغات اسالمی با خود آن سازمان است .
جاودانی نیز به کانون عکس شهرستان ورامین نیز قول مساعد داد 
بودجه برگزاری یک جشنواره دو ساالنه عکس را با همکاری انجمن 

هنرهای نمایشی به شهرستان ورامین اختصاص یابد.
و  فرهنگی  انجمن های  روسای  و  تمامی هنرمندان  است  گفتنی 
هنری حاضر در این نشست نکته نظرات و پیشنهادات خود را برای 

پیشرفت فرهنگ و هنر شهرستان ورامین ارائه نمودند .

خرب ویژه

طرز تهیه ناگت مرغ

مواد الزم برای تهیه ناگت مرغ
سینه مرغ 4۰۰ گرم- پیاز ۱ عدد کوچک-  پنیر پیتزا ۱5۰ گرم- سیر 2 حبه 
)پودر سیر ۱ قاشق غذاخوری(- پفک نمکی پودر شده 2/۱ پیمانه - پودر 

موسیر ۱ قاشق چایخوری- پودر نان باگت ۳/۱ پیمانه
دستور پخت ناگت مرغ 

ابتدا سینه مرغ خام را با پیاز و سیر و پنیر پیتزا چرخ کنید.مواد کامال له 
بشه و به صورت خمیر چسبناکی در بیاد. نیم ساعت در یخچال استراحت 
میدیم.در ظرف دیگری پودر پفک نمکی و پودر موسیر و پودر نان را با هم 
مخلوط کنید. مواد گوشتی را داخل سینی صافی پهنش کنید. مواد گوشتی 
رو قالب بزنید. )از هر قالبی که دوست داشتید می تونید استفاده کنید ( بعد 
هم خمیر گوشتی قالب زده رو داخل مخلوط پودر نان و پودر پفک بغلطونید. 
خوب اینجا دیگه ناگتها آماده هستن که سرخ بشن.حرارت زیر ظرف مورد 
نظر برای سرخ کردن ناگتها نباید زیاد باشه چون پودر پفک سریع میسوزه. با 
حرارت کم سرخشون کنید.این ناگتها فوق العاده خوشمزه میشن. می توانید 
داخل خونه تمیز و بهداشتی درست کنید.می تونید خمیر گوشتی قالب زده 

را داخل فریزر نگهدا کنین و هر وقت خواستین مصرف کنید.
نکات مورد توجه : 

من باگت رو چند روز قبل خشک و بعد هم پودرش کردم.از آرد سوخاری 
هم میشه استفاده کرد ولی باید آسیابش کنید.میتونید ناگت ها را بعد از آرد 
سوخاری ، داخل تخم مرغ زده شده با زعفران بغلطونین.اگر می خواهید 
ناگت ها به دست های شما نچسبد می توانید هنگام فرم دادن مواد ناگت 
مرغ دستهاتونا با آب کمی نمناک کنید.می تونید در پودر نان از آویشن و 
فلفل قرمز هم استفاده کنید.می توانید برای خوش طعم کردن ناگت ها به 
مواد ناگت عصاره گوشت مرغ نیز اضافه کنید.ناگت مرغ را حتما با روغن 
مخصوص سرخ کردنی سرخ کنید.اگر می خواهید ناگت ها را آماده کنید 
ولی درزمان دیگری آن ها را سرخ کنید ظرف پالستیکی مناسبی را برای نگه 
داشتن انتخاب کنید و کف ظرف را آرد بپاشید و ناگت مرغ ها را در ظرف 
پالستیکی بچینید. بهتره ابتدا ناگت ها را در پودر سوخاری غلطانده بعد در 

تخم مرغ زده و بعد در مخلوط پفک و کنجد بغلطانید.)تهیه: الهام غرقانی(

آشپزی  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 : چاپ ریحان

تقاضای اشتراک ماهنامه 
سراسری آبرومند 

............................................آدرس  موسسه   / نام 
دقیق پستی : ......................................................

کد پستی : .................................. 
شماره تماس : ............................ .....

کد پیگیری پرداخت : ......................
برای اشتراک ۸ ماهه از ماهنامه ، مبلغ ۱/200/000 ریال 
به شماره حساب 002246۸4۷4۳00۱ نزد بانک ملی یا شماره 
واریز  میرزاکریمی  طاهر  بنام   60۳۷۹۹۷4۹5۳4۱۳40 کارت 
کرده و سند پرداخت را به همراه فرم اشتراک و مدرک شناسایی 
به دفتر مرکزی ماهنامه یه آدرس استان تهران ، شهرستان 
ورامین میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک روبروی 
سه راه بیهقی ساختمان ۱۱0 کد پستی ۳۳۷۱۸46۸۸۹  ارسال 

نمایید . 

در ایام تجلیل از خبرنگاران جناب سرهنگ محمدی 
و تعدادی از همکاران وی از معاونت اجتماعی نیروی 
انتظامی ویژه شرق استان تهران در دفتر روزنامه 
ابتکار به سرپرستی طاهر میرزاکریمی و همچنین 
صاحب  و  مسئولی  مدیر  به  آبرومند  نشریه  دفتر 
امتیازی طاهر میرزاکریمی دیدار و به عنوان یکی 
از پیشکسوتان عرصه خبر و مدیر و صاحب رسانه 
از همکاری های خالصانه یک سال قبل با نیروی 
انتظامی ویژه شرق تهران تقدیر نمودند و با توجه به 
نبود و گرانی کاغذ اظهار نمودند برای کمک به هزینه 
رسانه های مکتوب چه خوب است ادارات و نهادها 
تعدادی از نشریات را بصورت روزانه و ماهیانه از شما 
خریداری کنند تا حداقل در بخشی از هزینه ها به 

نشریات کمک بشود.
در پایان این دیدار میرزاکریمی هم اظهار نمودند 
که ادارات اگر در روز ۱0 نسخه روزنامه خریداری 

نمایند مبلغ 20هزار تومان هزینه می کنند ولی اگر   
همین حرکت را کل ادارات انجام بدهند برای هر 
اداره ممکن است عدد و رقمی نشود ولی برای نشریه 
آبرومند حداقل کمکی خواهد شد تا اندکی از هزینه 

ها را پوشش بدهند.
وی اشاره کرد روزنامه ها ونشریاتی که از دولت یارانه 

دریافت می کنند باز حداقل ها را دارند ولی مثل 
نشریاتی که بنده کار می کنم هیچ دریافتی جز آگهی 
ندارد و اگر آگهی نداشته باشم از صفر تا صد آن را 
باید از جیب هزینه کنیم که هر کس از این نشریات  
بطور مستقیم از جیب پرداخت می کنند  بعد از 

مدتی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارحی 
مجلس گفت: راه حل مشکالت کشور اعتماد به 
نیروهای جوان داخلی است، با اتکا به توان داخلی 

می توان با پیروزی از موانع عبور کرد.
راه حل مشکالت کشور اعتماد به نیروهای جوان 

داخلی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از ورامین، سید 
حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان های 
قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی 
در جشن عید غدیر خم اظهار داشت: غدیر اشرف 
حادثه  مهم ترین  و  است  اسالم  تاریخ  مهم  اعیاد 
خم  غدیر  حادثه  است،  اسالم  تاریخ  طول  در 
والیت مداری و والیت پذیری را در جهان اسالم ترویج 

داده است.
و  ورامین  قرچک،  شهرستان های  مردم  نماینده 
پیشوا گفت: عبرت های عجیبی در غدیر نهفته است 

که باید ابعاد آن را بررسی کنیم.
نقوی افزود: در واقعه غدیر خم که حضرت محمد 
)ص(حضرت علی )ع( را به عنوان جانشین خود 
انتخاب کرد، بعد از رحلت حصرت محمد )ص( 
حضرت علی )ع( 2۵ سال خانه نشین شد و در آن 
دوران درد و دلهای خود را به چاه می گفت اما کسی 

نبود که حرف های او را گوش دهد.
وی در ادامه این مراسم افزود: در خطبه غدیر که 

پیامبر )ص( در روز غدیر خواند از مردم سوال کردند 
که آیا صدای من را می شنوید، فردا روزی نگوید که 
من نشنیدم، بعد از آن پیامبر )ص( پیام امامت و 

والیت علی )ع( را ابالغ کرد.
وی بیان داشت: بعد از رحلت پیامبر واقعه غدیر خم 
و کالم پیامبر)ص( را فراموش کردند و باعث شد 
مسیر اسالم عوض شود، باید مواظب باشیم امام 
خودمان را فراموش نکنیم و پشتیبان والیت فقیه 

باشیم.
وی بیان داشت: با همه مشکالت و موانع و شرایطی 
که داریم امام و رهبر خود را از یاد نبریم به لطف 
خدا این نظام و کشور با پشتیبانی امام زمان و یک 
تیزبین  آگاه،  آشنا،  از نسل سادات،  رهبر مقتدر 
مشکالترا پشت سر خواهیم گذاشت و رو به جلو 

حرکت خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
رهبر  کرد:  نشان  خاطر  اسالمی  شورای  مجلس 
معظم انقالب حضرت امام خامنه ای ابتدا مذاکرات 
برجام فرمودند که به آمریکایی ها اعتماد نکنید چرا 
که با موضوعاتی که دشمنان نظام مطرح می کنند 
مشکالت مردم وکشور رفع نخواهد شد، راه حل 
مشکالت کشور با اعتماد به نیروهای جوان داخلی 
است که می شودبا پیروزی و موفقیت از این موانع 

عبورکرد.

وی تاکید کرد: در نیمه دوم سال جاری مشکالت 
شرایط  یافت،  خواهد  بهبود  کشور  اقتصادی 
اقتصادی بهتری را رقم خواهیم زد و همین طور هم 
خواهد شد چرا که ما کشوری توانمند و پر قدرت 
هستیم، راه حل مشکالت اقتصادی کشور تولید 

داخلی است. 
نقوی گفت: امروز جمهوری اسالمی یک کشوری 
بزرگ و مقتدر در خاورمیانه و حهان است، این اقتدار 
به برکت خون شهیدان بدست آمده است، از تحریم 

ها اقتصادی کشور با سربلندی عبور خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: دشمن همیشه در حال فتنه 
است، جنگ زر و زور و قدرت وجود دارد و مردم باید 
اگاه باشند نسبت به این موضوعات موجود با آگاهی 

الزم و بیش کافی برخوردکنند .

بازدید معاونت فرهنگی  اجتماعی نیروی انتظامی ویژه شرق 
استان تهران  استان تهران از نشریه آبرومند

سید حسین نقوی:

راه حل مشکالت کشور اعتماد به نیروهای جوان داخلی است
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