
تأکید استاندار تهران
 بر استفاده از همه ظرفیت 

های استان به نفع تولید

دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس : 

اکیپ بازرسی و نظارت
 بر مصرف برق ادارات 

تشکیل شود

محمدمهدی اعالیی استاندار قزوین :

انرژی تجدید پذیر به 
ده ها مزیت قابل توجه 
استان اضافه می شود

ترویج فرهنگ
 ایثار و شهادت 

حسین نوش آبادی : 

قیام خونین ۱۵ خرداد 
سال ۴۲ ورامین ظرفیت 
مهم فرهنگی جامعه است

دکتر علیرضا قاسمی فرزاد
استاندار همدان:  

دهکده فناوری و نوآوری 
کشاورزی فصل جدیدی را در 
کشاورزی همدان رقم می زند

تسلیم، فروپاشی، تغییرات
3 راه حلی که امکان دارد!

ما  کشور  که  اقتصادی  بحران 
امروز در آن گرفتار شده عالوه 
بر آنکه حاصل تحریم های غرب 
و امریکاست که همه راه های 
نفس کشیدن را بر روی مردم 
ما می خواهد ببندد، نتیجه چند 
دهه سیاست های اقتصادی نیز هست که سرنوشت 
کشور را بدست جریانی سپرده است که در جهان بدان 
بازرگانی  اتاق  ایران  نام می دهند و در  »الیگارش« 
ایران در حالی سخن از  نماینده آن است. حکومت 
سیاست »گرایش به شرق« می گوید که الیگارشی 
اتاق بازرگانی ایران که اقتصاد کشور را در دست دارد 
تمام  این  است.  نفتی صادراتی  دالرهای  به  وابسته 
است.  شرق  به  گرایش  سیاست  ناسازی  و  تناقض 
همین الیگارشی است که امروز جنجال بزرگ رسانه 
ای به راه انداخته و توصیه می کند که ایران سریع و 
بدون چون و چرا به خواست های آمریکا برای امضای 
برجام تن بدهد. نگرانی آنها در اصل از آن است که 
سرنوشت جنگ در اوکراین آنچنان به زیان غرب و ناتو 
تمام شود که ایران اصوال از خیر برجام که دیگر بود و 
نبود آن کم تاثیر شده بگذرد. در اینصورت این احتمال 
سمت  به  همچنان  ایران  که  داشت  خواهد  وجود 
مبادالت تهاتری یا با ارزهای ملی با روسیه و چین 
روی آورد و نفت ایران در تحریم غرب بماند و دست 
سرمایه داری الیگارش های ایرانی از دالرهای نفتی 
کوتاه شود. به همین دلیل است که آنها می کوشند 
با قدرت اقتصادی خود کشور را در بحران های نوبتی 
فرو برده و با هر تالشی برای برونرفت موقت از بحران 
نیز مقابله کنند که آخرین نمونه آن مخالفت با کارت 

نان و سهمیه بندی ارزاق است ... ادامه صفحه2

قیمت 2000 تومانشامره 35     سال چهارم     4صفحه 30 خرداد ماه 1401 

رسمقاله

طاهر میرزاکریمی -مدیر مسئول

رسخط خربها

2

3

3

3

2 4

صفحه2

استاندار گیالن:

رونق اقتصاد گردشگری و کشاورزی اشکورات، موجب شکوفایی منطقه است  
گیالن – آبرومند : استاندار گیالن رونق اقتصاد گردشگری و کشاورزی اشکورات را موجب شکوفایی منطقه دانست و بر انجام تحقیقات دانشگاهی در 

شناسایی بیشتر تمدن و اصالت منطقه و حمایت از سرمایه گذاران در بخش صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی تاکید کرد.
دکتر اسدالله عباسی در همایش اشکور در مسیر توسعه که با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان در روستای ولنی این منطقه برگزار 
شد، با ابراز خرسندی از حضور در این همایش، زیبایی های بکر طبیعی و طبع لطیف مردم را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: ساکنان منطقه به دلیل 

وجود محرومیت هایی، رنج های زیادی را متحمل شده اند.
وی انجام مقایسه تطبیقی از فعالیت های صورت گرفته قبل از انقالب و پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران را مورد تأکید قرار داد و افزود: 

اشکورات، ظرفیت های متعددی به ویژه در حوزه منابع انسانی دارد و هم اینک نیز در فعالیت های خود در بخش های مختلف، تاثیرگذار هستند.
استاندار گیالن رونق اقتصاد گردشگری و کشاورزی اشکورات را موجب شکوفایی منطقه دانست و بهبود زیرساخت ها در حوزه های راه، آب، برق و ... را 

دارای اهمیت خواند.
دکتر عباسی در همین ارتباط راه کالچای رحیم آباد قزوین را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: هماهنگی های ملی و جلسات کارشناسی برای برقراری 

این راه در حال انجام است چرا که مردم سه استان از این مسیر، بهره مند می شوند.
وی یادآور شد: همواره تاکید کرده ام برای صدور مجوز ساخت وساز به بومی هایی که از مناطق مختلف به روستاهای زادگاه خود بازمی گردند، ضمن حفظ زیست بوم، سخت گیری نشود.

استاندار گیالن انجام فعالیت های تحقیقی و پژوهشی دانشگاهی درباره اصالت اشکورات و تمدن منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: از پایان نامه های دانشجویی که در این ارتباط به رشته تحریر 
درآیند، حمایت می شود.

وی کارهای انجام نشده را زیاد دانست و با یادآوری شرایط دشواری که دولت مردمی سیزدهم مدیریت اجرایی کشور را بر عهده گرفت، گفت: دولت با اجرای طرح مردمی کردن اقتصاد و نظام توزیع 
عادالنه یارانه ها، به دنبال تحقق عدالت و شکوفایی اقتصاد است.

پروژه  از  آبرومند گزارشی  خبرنگار   – ارومیه 
بزرگ تقاطع چهار سطحه آذربایجان غربی. 
چند سال پیش پروژه بزرگ تقاطع آذربایجان 
این  جنوب  در  ارومیه  شهر  ورودی  در  که 
شهر در چهار باند و ۴ فاز آغازشد اما تاکنون 

فقط یکی از این فازها مورد بهره برداری قرار 
اینکه سال ۹۳ کلنگ زنی  گرفته و با وجود 
شده اما عملیات عمرانی آن تاکنون به حد 

قابل قبول نرسیده است.
گفتنی است افتتاح نهایی این پروژه همچون 

سال های قبل تبدیل به یک پروژه وعده  دهی 
برای مسئولین شده است، این اتفاق در استان 
تبدیل به یک عادت  شده و تقریبًا در تمامی 
پروژه های عمرانی که برای استان مهم و مثمر 

ثمر هستند رخ می دهد.            ادامه صفحه4

 فرماندار شهرستان قرچک:

توسعه قالی بافی کمک شایانی به ایجاد اشتغال در جامعه می کند
قرچک – آبرومند : فرماندار شهرستان قرچک گفت: توسعه صنعت قالی بافی، کمک شایانی به اقتصاد خانواده ها و ایجاد فرصت های 

شغلی پایدار در جامعه می کند. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قرچک، علیرضا فاتحی نژاد  در کارگاه تخصصی فرش که در محل فرمانداری قرچک برگزار شد 
اظهار داشت: توسعه و رشد هنر صنعت فرش دستباف، یکی از راه های مهم کمک به اقتصاد خانواده و رفع مشکل بیکاری است و 

باید فعالیت آن بر اساس برنامه  ریزی منسجم در قرچک توسعه پیدا کند.
وی با بیان این که فرش به دلیل برخورداری از دو حوزه هنر و صنعت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزود: در گذشته های نه 
چندان دور، در هر خانه یک دار قالی وجود داشت و بخشی از هزینه های خانواده با بافت یک یا چند قالی در سال تأمین می شد و الزم 

است تا با توسعه فعالیت این افراد، بار دیگر رونق به این صنعت باز گردد.
وی افزود: شهرستان قرچک از ظرفیت های ویژه ای در حوزه فرش و قالی بافی برخوردار است که برای توسعه فعالیت این هنرصنعت 

الزم است تا شرکت تعاونی فرش با نگاه تخصصی به این حوزه در شهرستان قرچک تشکیل شود.
فاتحی نژاد گفت: با تشکیل شرکت تعاونی فرایند تأمین مواد اولیه بافت فرش، آموزش تخصصی، ارتقاء کیفیت و کمیت بافت فرش، به بافی و بازاریای به صورت تخصصی و 

علمی صورت می گیرد.
وی با اشاره به لزوم بازاریابی علمی در حوزه فرش گفت: بهتر است تا پیش از بازاریابی، ابتدا بافت فرش بر مبنای سفارش صورت گیرد و سپس با شناخت بازار هدف، نسبت 

به توسعه بافت فرش اقدام شود.
فرماندار قرچک تصریح کرد: به منظور توسعه فعالیت بافت فرش، الزم است تا ضمن شناسایی فعاالن این حوزه، در هر یک از روستاهای قرچک یک کارگاه فرش دایر شود 

تا زمینه توسعه این هنرصنعت، در مناطق مختلف این شهرستان فراهم شود.

تقاطع چهار سطحه ارومیه 
یکی از با اهمیت ترین پروژه های 

مدیریت شهری است

رییس جمهور در اولین سالگرد ریاست جمهوری:

دستور تاسیس دو استان در شرق و غرب استان تهران راصادر کرد
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که در واقع یک راه حل فوری برای مقابله با بحران جهانی ارزاق است ولی 
نه راه حلی درازمدت. 

این در حالیست که تسلیم شدن به خواست های آمریکا در شرایط جهانی در 
حال گذار و نامعلوم کنونی به معنای از دست دادن قدرت موشکی، نظامی و 
اتمی ایران است که به غیر از خطرهای بزرگ در آینده برای کشور ما نتیجه 
ای دیگر نخواهد داشت. امریکا رسما در دکترین نظامی خود ایران را جزو 
»محور شرارت«  میداند و صراحتا خواهان فروپاشی و تقسیم آن است. هنوز 
مدت کوتاهی از نشست موسوم به »النقب« در اسراییل به ابتکار آنتونی 
بلینکن وزیر امور خارجه امریکا با یک موضوع در دستور کار یعنی »ایران« و 

چگونگی فروپاشی آن نمی گذرد. 
در واقع امروز در برابر ایران و حاکمیت ایران سه راه بیشتر وجود ندارد. یا باید 
تسلیم غرب شود و به جریان آمریکا و ناتو برای محاصره روسیه بپیوندد، با 
همه خطراتی که آینده ایران را تهدید می کند که این راه حل الیگارش های 
ایرانی و اتاق بازرگانی و سرمایه داری تجاری و رسانه های آنهاست. این 

سیاست در نهایت به اوکراینی شدن و تقسیم ایران خواهد انجامید. 
راه حل دوم ادامه وضع موجود و سیاست های خصوصی سازی و باد کردن 
مافیاها و سپردن سرنوشت مردم بدست مشتی رانت خوار و صاحبان بانک 
های خصوصی و مجمتع های پتروشیمی و یعنی فرو رفتن بیشتر در بحران 

و در نهایت فروپاشی و جنگ داخلی و تجزیه ایران است. 
و راه حل سوم مقاومت و پایان دادن به تسلط این مافیاها بر اقتصاد و 
کشور است. یعنی در پیش گرفتن سیاست هایی که دست سرمایه داری 
تجاری وابسته داخلی و انواع و اقسام باندها و مافیاها و بنیادهای دزد 
و رانت خوار و نهادهایی که بودجه عمومی کشور را می بلعند از اقتصاد 
و سیاست کوتاه شود. نمی شود در عرصه خارجی سیاست گرایش به 
شرق را ادعا کرد و عرصه داخلی اقتصاد را به سرمایه داران و نهادها و 
مافیاهای وابسته به غرب سپرد. اکنون نه فقط عرصه اقتصاد داخلی کشور 
در اختیار غرب قرار دارد، بلکه حتی عرصه رسانه ای نیز در اختیار رسانه 
هایی است که یا از سیاست های غرب پیروی می کنند، یا با گمراه کننده 
ترین استدالل ها و پوچ ترین شعارها به حساب خود با آن مقابله می کنند. 
در حالیکه به هیچ رسانه چپ در ایران امکان فعالیت و مقابله منطقی 
با سیاست های امپریالیستی غرب داده نمی شود. راه حل مقابله با این 
رسانه ها نیست. کافیست دست الیگارش های ایرانی از اقتصاد کوتاه شود، 
اسامی آنان اعالم و اموال آنها مصادره شود تا خودبخود جریان رسانه ای 
واپسگرای غربی اعم از اصولگرا یا اصالح طلب در ایران از کار بیفتد و 
باز این هم کافی نیست، باید سمتگیری های اقتصادی کشور به شکلی 

بنیادین تغییر کند.
بنظر می رسد، در واقع مشکل اصلی حاکمیت در همینجاست. حکومت 
ایران ظاهرا بیش از آنکه نگران شکم مردم و نگران بحران منجر به انفجار 
اجتماعی باشد، نگران آن است که مبادا یک سمتگیری نوین اقتصادی 
و یک جریان جدی ضد امپریالیستی و دموکراتیک در ایران تقویت شود. 
ادامه این وضع در نهایت باز می گردد به دو راه حلی دیگر، یعنی تسلیم 

یا فروپاشی.

خدا  ابزار  برتر   داده  دستم                               شبیه  تیغ  حیدر  داده دستم
به  میداِن  نبرِد  حق  و باطل                              قلم را جای خنجر داده دستم
درفش    کاویانی   داده    اما                                َعَلم  را جور دیگر داده  دستم
ِمِی   َمرد   افکِن   آزادگی   را                                 خدا با  شیر مادر داده  دستم
شهید آوینی از جام  شجاعت                            کلید  حفظ سنگر داده  دستم
ندارم وحشت از  درج  حقایق                            خدا تیغی توانگر  داده  دستم

منوچهر سوری

مواد الزم برای تهیه سیر پلو با ماهی

•برنج: 2 پیمانه  ، آب ۳ پیمانه   ، سیر تازه: ۴۰۰ گرم  ، ماهی: ۴ تکه  ، پیاز: 2 عدد
•آبلیمو: ۳ قاشق غذاخوری  ، زعفران: به مقدار الزم

طرز تهیه سیر پلو با ماهی
مرحله اول : اگر دوست دارید بوی زهم ماهی را به راحتی بگیرید، یک عدد پیاز را رنده کنید 
و آب آن را همراه زعفران، نمک، آبلیمو و کمی فلفل مخلوط و سپس ماهی ها را مزه دار 
کنید. ۳۰ دقیقه ماهی ها را در این مواد بگذارید. سپس چند حبه سیر را خرد کنید و کمی 

آن ها را داخل روغن تفت دهید.
مرحله دوم : در این مرحله باید برنج را درست کنید. دو ساعت پیش از پخت برنج، آن را 
خیس کنید. سپس همراه با کمی نمک و روغن داخل قابلمه ای بریزید تا به جوش آید. 
وقتی برنج کف کرد، کف روی آن را بگیرید. وقتی آب برنج کشیده شد، سیرهای خردشده 
را البه الی برنج درون قابلمه بریزید و کامال زیر و رو کنید. حاال به ۴۰ دقیقه زمان برای 

پخت نیاز دارید.
مرحله سوم : ماهی ها را از موادی که مزه دار کرده بودید درآورید و اجازه دهید کمی آب 
آن گرفته شود. این کار باعث  می شود که روغن به اطراف نپاشد. ماهی ها را در روغن 

کامال سرخ کنید.
موقع سرو غذا ماهی ها را به همراه برنج در یک دیس قرار دهید یا در یک ظرف جدا آن ها 
را بکشید. برای پخت این غذا ماهی خاصی مد نظر نیست و شما از هر نوع ماهی  می توانید 

استفاده کنید. ماهی دارای امگا ۳ فراوانی است.

پوست نارنج : )طبیعت : سرد و خشک (
خواص : ضد خونریزی ، صفرا ، اسپاسم  و حساسیت ، اشتها آور ، کاهش ترشحات معده 

، مقوی معده و هضم کننده. 
طرز تهیه : یک قاش غذا خوری + دولیوان آب جوش ، به مدت کوتاه بجوشد و با شعله 

غیر مستقیم 2۰ دقیقه دم بکشد . یک فنجان قبل از هر غذا میل شود .
 توجه : الیه های سفید رنگ زیر پوست نارنج باید گرفته شود .

برگرفته از کتاب دمنوش ها
نوشته محسن رویگر 

دکتر علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان:  

دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی فصل 
جدیدی را در کشاورزی همدان رقم می زند

همدان – آبرومند : استاندار همدان گفت: ایجاد دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، 
منابع طبیعی و صنایع غذایی فصل جدیدی را در کشاورزی نوین این استان رقم می زند.

دکتر علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان، در آیین تجلیل از کشاورزان برتر استان همدان با اشاره به شعار امسال رهبر 
معظم انقالب » تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« تاکید کرد: حضور شرکت های دانش بنیان موجب نجات آب و 

بخش کشاورزی خواهد شد.
وی گفت:  تفاهم نامه ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری همدان و مرکز تحقیقات کشاورزی استان در 

راستای ایجاد دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی منعقد شده است.
وی افزود: حضور شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید به ویژه بخش کشاورزی، موجب نجات آب و کشاورزی استان 

خواهد شد.
مقام عالی دولت در استان همدان گفت: همدان یکی از قطب های دانشگاهی کشور است که با داشتن 2 دانشگاه بزرگ 

بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی، می تواند در بخش تولید دانش بنیان پیشتاز باشد.

ادامه رسمقاله

شعر

آشپزی
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محمدحسین فائزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین: 

خالقیت و بوم کسب و کار در 
عرصه فرهنگ ضرورت دارد 

قزوین – آبرومند  محمدحسین فائزی: نگاه به عرصه فرهنگ باید خالقانه باشد و در آن 
نگاه کسب و کار هم وجود داشته باشد : 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین محمدحسین فائزی در دومین جلسه از رویداد 
»فکرینو« که در نگارخانه محصص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد گفت: برای تاثیرگذار بودن الزم است 

نگاه به عرصه فرهنگ متمایز بوده و در آن کسب و کار هم محوریت داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین ادامه داد: با داشتن رویکرد کسب و کار به فرهنگ می توان نتایج و 
تاثیرگذاری آن را در افراد مختلف و جامعه هدف مورد سنجش قرار داد. در واقع با این رویکرد میزان پذیرش فعالیت ها 

مشخص می شود و باید نوعی عمل کنیم که میزان پذیرش ایده ها و فعالیت ها در بین افراد افزایش پیدا کند.
 وی عنوان کرد: استفاده از بوم کسب و کار و خالقیت در امور فرهنگی رویکردی است که اصالت دارد و می توان با به 
کارگیری آن به نتایج مثبت رسید. در واقع باید از نگاه خطی و تک ُبعدی در عرصه فرهنگ خارج شویم و با تحقق این 

امر می توان از نگاه معمول متمایز بود و در نتیجه اثرگذاری و موفقیت بیشتری داشت.

اولین  در  رییسی  آیت الله   : آبرومند   – ورامین 
سالگرد انتخاب شدنش به عنوان رییس جمهور، 
گفت: این انتخابات را تأکید مجدد مردم به اجرای 
آرمان های اصیل انقالب در حوزه عدالت گستری 

و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می دانم. 
رییس جمهور  رییسی،  ابراهیم  سید  آیت الله   
کشورمان  پیش از ظهر - شنبه  2۸ خرداد- 
ریاست  انتخابات  سالروز  اولین  با  مصادف 
مردم  از  جمعی  حضور  در   ،۱۴۰۰ جمهوری 
در  که  ورامین  و  قرچک  پیشوا،  شهرستان 
ورزشگاه جهان پهلوان تختی این شهرستان گرد 
آمده بودند، گفت: مردم قرچک، پیشوا و ورامین 
ادامه  در  بلکه  آغاز نهضت اسالمی،  در  تنها  نه 
جریان مبارزات منتهی به انقالب اسالمی در سال 
۵۷، در دوران دفاع مقدس و پس از آن در فتنه 
سال ۸۸ با بصیرت و هوشیاری به میدان آمده و 
حقیقتًا همواره در دفاع از ارزش ها، انقالب و نظام 

اسالمی خوش درخشیدند.
را  این مناطق  پرشمار  رئیس جمهور شهدای 
نظام  و  انقالب  به  مردم  وفای  و  نشانه صدق 
اهالی  حماسه آفرینی  افزود:  و  دانست  اسالمی 
از  دفاع  مسیر  در  ورامین  و  پیشوا  قرچک، 
ارزش های اسالمی به سال های ۴2 و ۵۷ محدود 
نشد و در سال ۸۸ هم این مردم به صحنه آمدند 
انقالب  پای  مناطق،  دیگر  مردم  با  همراه  و 

ایستادند و بساط فتنه گران را جمع کردند.
رئیسی اظهار داشت: از همین رو بنده تصمیم 
گرفتم که امروز و در اولین سالروز انتخاب دولت 
مردمی به جای حضور در جلسات نمادین به 
پروژه های  تکمیل  پیگیر  و  بیایم  مردم  میان 
نماینده  عنوان  به  بنده  برای  باشم.  نیمه تمام 
مردم حضور در میان این مردم و رسیدگی به 
آنچه مایه نگرانی و دغدغه آنان است، دلنشین تر 

از دیدارها و جلسات نمادین است.
رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از تعدادی 
از طرح های نیمه تمام در بخش های مختلف 
شهرستان ورامین، تصریح کرد: به برکت انقالب 
این  برای  زیادی  و کارهای  اقدامات  اسالمی، 
نشده  انجام  کارهای  اما  شده،  انجام  منطقه 
زیادی نیز باقی مانده است. امروز از پروژه هایی 
بازدید کردیم که بعضی از آنها ۱۷ سال و برخی 
دیگر حدود ۱۰ سال است که آغاز شده، اما هنوز 

به اتمام نرسیده اند
فرمانداری ورامین به فرمانداری ویژه ارتقاء پیدا 

می کند
وی با بیان اینکه پس از بازدید از این پروژه ها برای 
عرض ادب خدمت شما مردم رسیده ایم و پس از 
این دیدار در جلسه شورای اداری شهرستان، 
تصمیمات الزم برای تکمیل این پروژه ها و رفع 
مشکالت شهرستان ورامین اتخاذ خواهد شد، 
خاطر نشان کرد: در راستای ایجاد تمرکز بیشتر 
برای مدیریت بهتر مسایل شهرستان در جلسه 
فرمانداری  شهرستان،  اداری  شورای  امروز 
ورامین به فرمانداری ویژه ارتقاء پیدا می کند تا 
بتواند با دست بازتر پیگیر حل مشکالت باشد. 
به همکارانم در دولت و وزارت کشور ماموریت 
داده ام راهکارها و شرایط تاسیس 2 استان در 

شرق و غرب استان را مورد بررسی قرار دهند.
رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور 
مردم در پای صندوق های رأی به رغم شرایط 
سخت کرونایی در انتخابات ریاست جمهوری 
در خرداد ۱۴۰۰، گفت: در کنار شرایط سخت 
از  را  نیز تالش می کرد مردم  کرونایی دشمن 
حضور در پای صندوق های رأی منصرف کند، 
اما بصیرت و هوشیاری مردم دشمن را ناکام 
گذاشت. امروز به لطف خدا وضعیت متفاوت 

حدود ۷۰۰  روزانه  از  کرونا  تلفات  آمار  و  شده 
قربانی، تک رقمی شده و در برخی روزها صفر 
می شود که این با لطف خدا، مجاهدت های کادر 
بهداشت و درمان و همراهی مردم حاصل شده 

است.
بودجه ای  و  مالی  به مشکالت  رئیسی  آیت الله 
و  کرد  اشاره  خود  بکار  آغاز  در  مردمی  دولت 
اظهار داشت: خیلی ها به ما می گفتند چگونه 
هزار   ۴۸۰ بودجه  کسری  مشکل  می خواهید 
میلیارد تومانی را رفع کنید. این در حالی بود 
که دولت در ماه ابتدایی فعالیت خود با مشکل 
پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود، اما به لطف 
استقراض  بدون  توانستیم  آگاهی مردم  و  خدا 
می توانست  که  پول  چاپ  یا  مرکزی  بانک  از 
این  از  شود،  جدید  مشکالت  ایجاد  باعث 
مرحله سخت عبور کنیم. در ماه های اول آغاز 
بکار دولت در مورد تأمین کاالهای اساسی نیز 
نگرانی هایی داشتیم. دولت در وهله اول توانست 
با واکسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه 
بازگشایی کسب وکارها و فعالیت مراکز علمی و 

آموزشی را برطرف کند.
به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
به  رأی  خرداد ۱۴۰۰  در 2۸  مردم  رأی  اینکه 
مردم  آنچه  کرد:  تصریح  بود،  عدالت  اجرای 
از ما خواستند، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض 
بود و به این عهد خود با مردم وفادار هستیم 
و ان شاء الله با عمل به آنچه وعده کرده ایم در 
میدان عمل دولتی صادق  الوعد خواهیم بود. 
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال 
وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و 
باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد 
مثل گذشته عقب ماندگی ها در حوزه مسکن بر 
روی هم انباشته خواهند شد. در مدت سپری 
شده از فعالیت دولت مردمی گام های خوبی در 
عرصه های آموزش، مسکن و سالمت برداشته 
خانواده  میلیون   ۵ مدت  این  در  است.  شده 
نیازمند بدون پرداخت هیچ وجهی تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد 
آموزشی،  عدالت  زمینه  در  همچنین  داشت 
جذب، ارتقا و استفاده عادالنه از نیروی انسانی 

قدم های خوبی برداشته شده است.
رئیس جمهور یکی از برنامه ها و اهداف اصلی 
دولت مردمی اصالح ساختارهای فسادزا عنوان 
مفاسد  با  قضائیه  قوه  در  بنده  افزود:  و  کرد 
برخورد می کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای 
فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده ایم ساختارهای 
فسادزا و آنچه مولد نابرابری است را اصالح کنیم 

و این کار را خواهیم کرد.

دکتر رئیسی در ادامه سخنانش با اشاره به برخی 
از اظهارات درباره سفرهای استانی، تصریح کرد: 
کسانی که به سفرهای استانی و حضور بنده در 
در  تجربه حضور  مردم خرده می گیرند،  میان 
میان مردم و دیدار با آنها را ندارند. بنده به آنها 
پیشنهاد می کنم که در اجتماعات مردمی حضور 

یابند و لذت بودن در میان مردم را بچشند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این تأکید بنده 
با  باید  است که همه مسئوالن دولت مردمی 
مردم، از مردم و در میان مردم باشند و بدانند که 
این حضور و همراهی مردم است که مشکالت 

عرصه های مختلف را حل خواهد کرد.
رئیسی با بیان اینکه مردمی بودن درسی است که 
امام راحل و مقام معظم رهبری در میدان عمل 
به ما آموخته اند، گفت: همانگونه که جبهه ها 
را مردم اداره کردند، مشکالت اقتصادی نیز با 

حضور مؤثر مردم رفع خواهد شد.
از سخنانش  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
دنبال  اقتصادی  عرصه  در  آنچه  اینکه  بیان  با 
فعاالن  و  بازار  مردم،  که  است  این  می کنیم، 
اقتصادی شاهد آرامش و رشد اقتصادی باشند، 
افزود: دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی 
را هدفگذاری کرده است. در حالی که در آغاز 
اقتصادی  رشد  نرخ  مردمی  دولت  فعالیت 
با رشد  را  بود، سال ۱۴۰۰  یک چهارم درصد 
اقتصادی نزدیک به ۵ درصد به پایان رساندیم. 
کاری که مردم سال گذشته پای صندوق های 
رأی شروع کردند در 2۸ خرداد پایان نیافت، بلکه 
این 2۸ خرداد روز آغاز کار مردم در دولت مردمی 
با حضور مردم شروع شده است و  است. کار 
رشد اقتصادی و پیشرفت و اقتدار بازدارنده با 

مشارکت و حضور مردم حاصل خواهد شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: کار برای رفع همه 

تهدیدها و کسب قوت و اقتدار در دنیا برای دفاع 
مقتدرانه از آزادی، استقالل و جمهوری اسالمی 

آغاز شده است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه راهی طوالنی پیش 
رو داریم، خاطر نشان کرد: به رغم همه تحریم ها 
و تهدیدها آینده را بسیار روشن می بینم و یقین 
دارم که دشمن همانگونه که تاکنون در برابر 
جمهوری اسالمی راه به جایی نبرده، پس از این 
نیز نمی تواند ما را متوقف کرده یا به عقب براند؛ 
فقط یک راه پیش رو داریم و آن راه حرکت به 

سمت پیشرفت و اجرای عدالت است.
بدخواهان  و  دشمنان  گفت:  جمهور  رئیس 
گذشته  ماه های  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
سعی کردند برای دولت حاشیه سازی کنند، اما 
به همه دولتمردان تأکید کردم که مانند برخی 
از دوره ها که مسئوالن گرفتار حاشیه شدند و 
زیان آن متوجه مردم و کشور شد، مراقب باشند 

که گرفتار حاشیه نشوند.
دکتر رئیسی از همه صاحبان قلم و تریبون و 
جایگاه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای خواست 
برای حل مشکالت، دست به دست هم دهند.

را  مکتبی  ما  داشت:  اظهار  جمهور  رئیس 
می پسندیم که باور ما می توانیم را به تبعیت از 
امام راحل و مقام معظم رهبری به جامعه القاء 
کند. ما پیرو مقتدای بصیرت آفرینی هستیم که 
تأکید کرد با همراهی مردم هیچ مشکل حل 
ناشدنی در کشور نداریم؛ به همه تأکید می کنم 
که دچار حاشیه نشوند و بدانند که موفقیت در 
خدمت به مردم، خدمت به مردم و خدمت به 
مردم برای خداست و این تنها راه رفع مشکالت 

کشور است.

قطر، کشوری که به اندازه کوچک ترین استان 
 ایران یعنی  قم است، حاال یکی از سه بازیگر 
گاز  پنجم  و یک  است  بازار گاز جهان  بزرگ 
پیش بینی  بلومبرگ  می کند.  تامین  را  دنیا 
گاز  صادرات  از  قطر  درآمد  که  است  کرده 
امسال به ۱۱۴ میلیارد  دالر برسد و به زودی 
 آمریکا را پشت سر گذاشته و اصلی ترین مالک 

شیر فلکه گاز جهان شود.

 وزارت انرژی  عراق اعالم کرده درآمد ماهانه 
این کشور از صادرات نفت به ۱۱ میلیارد دالر 
رسیده و موج سرمایه گذاری در حوزه انرژی 
توتال  از  شده.  سرازیر  کشور  این  سمت  به 
رویترز، عراقی ها  به گزارش  تا  چین.   فرانسه 
در  سرمایه گذاری  توازن  برقراری  برای  حاال 
کشورشان ۳ پیشنهاد  قرارداد چینی ها را رد 

کرده اند.

عربستان پارسال از نفت درآمد خیره کننده ی 
2۰۵ میلیارد دالری را داشته و امسال نه تنها 
راحتی جای  به  که  بودجه شده،  مازاد  دچار 
نفت روسیه را در بازار اروپا پر کرده. به گزارش 
بلومبرگ عربستان حاال به مشتریان آسیایی 
اهرم  ایجاد  دنبال  به  و  زده  رد  دست  خود 

قدرت  در بازار نفت اروپاست.
امارات دیگر نیازی به نفت ندارد! این کشور 

ساالنه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دالر از بنادر 
و  دریایی  پیشرفته، تجارت  و صنعت هوایی 
گردشگران خود درآمد دارد. آن ها همچنین 
و  داده اند  توسعه  را  خود  دیجیتال  اقتصاد 
زودی  سنگاپور  به  می گویند  کارشناسان 
درآمد  امارات  ۷۰ درصد  خاورمیانه می شود. 
کشورش  توسعه  صندوق  در  را  خود  نفتی 
سرمایه گذاری می کند و بقیه کشورهای نفتی 

حدود  نامبرده 
درصد   ۳۰

درآمدشان را. 
در  اما  و   

نفت  معطل،  نفت کش های  از  خبر   ایران 
بازار  در  از  روسیه  بازی خوردن  بی مشتری، 
رایزنی های  و  می شود  شنیده  تحریمی  نفت 

مکرر برای واردات گاز ... 

کمیسیون  عضو   : آبرومند   – ورامین 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
سیزدهم  مردمی  دولت  از  مردم  گفت: 
فرهنگی  خالءهای  که  دارند  انتظار 
انتظار  که  را  منطقه  این  در  موجود 
درصدد  و  شناسایی  است  آنان  حداقلی 

رفع آنها گام بردارند.
مردم  نماینده  نوش آبادی  حسین 
قرچک  و  پیشوا  ورامین،  شهرستانهای 
در جلسه ویژه با وزیر ارشاد در شهرستان 

ورامین اظهار کرد: در دولت های گذشته 
۴ وزیر فرهنگ و ارشاد به ورامین سفر 
کرده اند ولی حضور این افراد اتفاقی را در 

حوزه فرهنگ ورامین رقم نزد.
مردمی  دولت  از  مردم  گفت:  وی 
خالءهای  که  دارند  انتظار  سیزدهم 
که  را  منطقه  این  در  موجود  فرهنگی 
انتظار حداقلی آنان است شناسایی و در 
مشکالتی   ، بردارند  گام  آنها  رفع  صدد 
که در طول سال های گذشته روی هم 

انباشته شده و با بی تدبیری ها مشکالتی 
را برای این حوزه به وجود آورده است.

ورامین  های  شهرستان  مردم  نماینده 
افزود:  مجلس  در  قرچک  و  پیشوا   ،
امام راحل انتظار فرج را از نیمه خرداد 
دشت  مردم  و  می فرمودند  مطالبه 
ورامین نیز امیدوارند در سایه سفر وزیر 
در ۱۵ خرداد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
، فرج و گشایشی در حوزه فرهنگ این 
و  گیرد  انجام  تهران  استان  از  بخش 

شهرستان ها  این  برای  مثبتی  اتفاقات 
رخ دهد.

عنوان  به  خرداد   ۱۵ از  آبادی  نوش 
ظرفیت مهم فرهنگی جامعه یاد کرد و 
گفت: قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴2 
و  است  جامعه  فرهنگی  مهم  ظرفیت 
مهم  و محصوالت  محتوا  تولید  با  باید 
تاریخی،  مهم  ظرفیت  این  از  فرهنگی، 
ارتقاء  و  رشد  برای  فرهنگی  و  دینی 

فرهنگ جامعه استفاد کرد.

ایران، بازنده ی بزرگ و بی رقیب بازار انرژی!
حسین علی اعال 
جانباز و رزمنده 
هشت سال دفاع مقدس

رییس جمهور در اولین سالگرد ریاست جمهوری:

دستور تاسیس دو استان در شرق و غرب استان تهران راصادر کرد

حسین نوش آبادی : 

قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲ ورامین ظرفیت مهم فرهنگی جامعه است
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به اندازه تک تک روزهای عمرم 
قرآن صحافی کرده ام

خاوه  روستای  در   ۱۳۳۰ سال  خرداد  در  تاجیک  مرتضی  استاد 
و دبیرستان  ابتدایی  از گذراندن دوران  آمد. پس  به دنیا  ورامین 
شد  ارتش  هوایی  نیروی  رهسپار   ۱۳۴۹ سال  در  روستا،  این  در 
و ضمن اخذ درجه در چاپخانه این نیرو مشغول فعالیت شد. در 
اینجا بود که در کنار کارش، با صحافی کتاب نیز آشنا شد و رمز 
بازنشستگی  از  آموخت. پس  استادان خبره  از  را  این هنر  و رموز 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  وقت  رئیس  درخواست  ،به   ۱۳۷۳ سال  در 
ورامین، در کتابخانه دانشکده کشاورزی این دانشگاه مشغول شد 
آن  های  کتابخانه  کتب  امر صحافی  به  سال  بیست  به  نزدیک  و 

پرداخت.
کارگاه خانگی

اکنون که حدود نیم قرن از فعالیت استاد در این هنر می گذرد، 
هنوز هم روزها و گاهی تا نیمه های شب با وضو در کارگاه کوچک 
خانگی اش، رادیو گوش می دهد، گاهی کتاب ها را تورق می کند، 

سیگار می کشد و همزمان مشغول صحافی سنتی است.
وی که خطی خوش دارد، سینه اش مخزن اشعار و ضرب المثل 
است و در هر کالمش به زیبایی از آنها استفاده می کند. استاد می 
بیاورند سعی میکنم حتما نکته  گوید: هرکتابی که برای صحافی 
ایی از مطالب آن را بیاموزم. قرآن باشد، آیاتی از آن را می خوانم 
را حفظ  اشعارش  از  بیتی  باشد، حتما چند  اگر دیوان شاعران  و 

می کنم.
به اندازه تک تک روزهای عمرم کتاب قرآن صحافی کرده ام

سروکار  کتاب  با  که  است  سال  پنجاه  از  بیش  گوید؛  می  استاد 
دارم و به این هنر عشق می ورزم و در این سالها روزی نبوده که 
صحافی نکرده باشم. به جرات می توان گفت تاکنون به اندازه تک 
تک روزهای عمرم و شاید بیشتر، کتاب قرآن، مفاتیح الجنان و 
نهج البالغه مردمان دیندار ورامین بزرگ و حتی شهرهای دیگر 
از مشتریانم، قرآن هایی که  ام و به گفته برخی  را صحافی کرده 

صحافی کرده ام، توسط آنان تا اروپا و آمریکا هم رفته است.
صحافی قرآن های مساجد ورامین

ایشان می گوید: از اواخر دهه شصت تا دهه هفتاد به همت خیرین 
روستاهای  حتی  و  شهر  مساجد  اکثر  مذهبی  های  کتاب  بومی، 
مورد  مساجد  در  نیز  تاکنون  که  کرده  صحافی  را  بزرگ  ورامین 

استفاده است.
طی نکردن اجرت صحافی قرآن

یکی از خصوصیات استاد، طی نکردن دریافت هزینه صحافی قرآن 
با مشتری است.

وی در این باره می گوید: در این نیم قرن، به هنر صحافی به عنوان 
منبع درآمد اصلی نگاه نکرده ام و هرچند از آن درآمدی داشته ام 

ولی صحافی همدم اوقات خوشم بوده است. 
گرفتن  در  اما  آورند.  می  صحافی  برای  زیادی  متنوع  کتاب های 
نیت  به  میکنم  سعی  قرآن  ازجمله  مذهبی  کتب  صحافی  هزینه 
خیرات و آرامش روح پدر و مادر و اموات مرحومم، اجرت دستمزد 
بپردازند.  را مشتریان  و فقط هزینه مصالح مصرفی  نگیرم  را  کار 
هرچند در این راستا موارد فراوانی هم بوده اند که برای صحافی 

قرآن هیچ هزینه ایی نگرفته ام.
مسئوالن فرهنگی به فکر آموزش این هنر سنتی و تاریخی باشند

استاد تاجیک در زمینه آموزش این هنر می گويد: در این سال ها 
عالقمندانی مراجعه و خواستار آموزش این هنر شده اند و توانسته 

ام تعداد معدودی هم آموزش بدهم.
شهرستان،  فرهنگی  های  اداره  مسئوالن  است  این  پیشنهادم 
فرهنگسراها و خانه های فرهنگ، آموزش این هنر سنتی و تاریخی 
خاموشی  دچار  تا  بگیرند  بعد جدی  نسل  برای  عالقمندان  به  را 

چراغ اين هنر سنتی و تاریخی نگردیم.
صحافی عشق است و صحافان عاشق

عاشق  همه  صحافان  و  است  عشق  صحافی  است  معتقد  استاد 
با  کار کردن  همچنین  و  سخت  کار  این  گوید:  می  وی  هستند. 
و  متعدد  مصالح  و  است  سنگین  پرس  و  دستی  برش  دستگاه 
متنوعی نیاز دارد و با روی کارآمدن دستگاه های مجهز صحافی 
صرفه  به  شغل  عنوان  به  سنتی  صحافی  دیگر  امروزه  ماشینی، 
کم  در سراسر کشور  به همین خاطر کارگاه های سنتی  و  نیست 

رونق و نایاب شده اند.
اول  از کار می کشد  آید، استاد دست  اذان مغرب که می  صدای 
دستگاه های برش و پرس دستی اش را تمیز می کند و بعد شروع 
می کند به جمع کردن وسایل روی میزش. مقوا، گالینگور و چرم، 
آستر،  شیرازه،  چسب،  و  قلم  اره،  ابریشمی،  نخ  چکش،  تیغ، 

مشته، سمباده و ....
پدر صحافی سنتی ورامین

گویی گفتگوی ما با استاد هم پایان یافته اما از کنار یه نکته نمی 
توان به راحتی گذشت، اینکه به گفته اکثر نویسندگان، کتابداران، 
به  تاجیک  مرتضی  استاد  از  درواقع  کتاب،  اهالی  و  کتابخوانان 
خاطر فعالیت بیش از نیم قرن در هنر صحافی سنتی در ورامین  
بزرگ و ابداعات او در مدل های آن، باید به عنوان پدر صحافی 

سنتی ورامین و چهره ماندگار این دیار یاد کرد.

گزارش ویژه

30 خرداد 1401

سال چهارم - شامره 35 رفهنگی و اجتماعی

محمدمهدی اعالیی استاندار قزوین :

انرژی تجدید پذیر به ده ها مزیت قابل 
توجه استان اضافه می شود

استاندار قزوین گفت: در روند فعلی مدیریتی استان و با همت مدیران دستگاه ها، سرمایه 
گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر در اولویت قرار دارد و به دنبال این هستیم که انرژی تجدید 

پذیر را به ده ها مزیت قابل توجه استان اضافه کنیم. 
محمدمهدی اعالیی استاندار قزوین در همایش فرصت های سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه های خورشیدی در استان 
قزوین اظهار داشت: استان قزوین برای سرمایه گذاری در حوزه تولید برق در قالب نیروگاه های خورشیدی ارزش و اعتبار ویژه 

ای قائل است و با تمام توان از این موضوع حمایت می کند.
وی افزود: در روند فعلی مدیریتی استان و با همت مدیران دستگاه ها، سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر در اولویت قرار 

دارد و به دنبال این هستیم که انرژی تجدید پذیر را به ده ها مزیت قابل توجه استان اضافه کنیم.
اعالیی گفت: در حوزه تولید و مصرف برق، استان قزوین جزو استان های بارز کشور به حساب می آید و خیلی از واحدهای 
تولیدی که اثرگذاری فرااستانی هم دارند امروز تنگناهای انرژی برق را حس می کنند و برای برون رفت از این مشکل باید چاره 

اندیشی کرد.

و  ایثار  شیعه  بینش  و  فرهنگ  در 
شهادت تالش و کوشش برای احیای 
گسترش دین خدا و ارزش های انسانی 
به شمار می رود و کسی که عمر خود 
در  را  و جان خود  راه صرف  این  رادر 
این راه تقدیم کند اگر چه مرگ او در 
صحنه جنگ نیست اما باز هم شهادت 
نامیده  شهید  فردی  چنین  و  است 
و خدمات  ها  رشادت  اگر   . شود  می 
ايثار گران بخوبي براي مردم  شهدا و 
كليشه  هاي  قالب  به  و  گردد  معرفي 
محدود  ژورناليستي  هاي  بيان  و  اي 
نگردد، بيشترين و بهترين نتايج را به 
همراه خوهد داشت. تقويت باورهاي 
ديني و ملي كه امروزه جزء اصلي ترين 
مسائل اعتقادي و فرهنگي به حساب 
وظايف  مهمترين  رديف  در  و  آيد  مي 

با  كه  است  مواردي  از جمله  ماست، 
منزلت،  شخصيت،  تعميق  و  معرفي 
عقايد و آرمان هاي ناب آن بزرگواران 
در سطحي فراگير تحت تأثير قرار مي 
گيرد. بنابراين نبايد فراموش كرد كه 
فرهنگ ايثار و شهادت دربردارنده آثار 
شکل  به  كه  است  عظيمي  بركات  و 
را  ما  جامعه  غيرمستقيم  و  مستقيم 

شامل مي شود.
ايثار  روحيه  بر روی  تكيه  نيز  امروزه    
و  امنيت  تضمين كننده  شهادت  و 
است  نظام  اين  بيشتر  چه  هر  اقتدار 
ايثار  روحيه  معنوی  بركات  و  آثار  و 
و  محسوس  جامعه  در  شهادت  و 
مشهود است. حركت در مسير شهدا 
و حفظ جايگاه رفيع شهادت و ايثار به 
عنوان مؤلفه های اساسی و ريشه های 

مستحکم دين مبين اسالم و جمهوری 
می  نظر  به  و  است  ضروری  اسالمی 
رسد برخی كمبودها، تنگناها و مسايل 
خدشه دار كردن  موجب  نبايد  مادی 
عزت،  پيشرفت،  شود.  جايگاه  اين 
مديون  كشور  كنونی  امنيت  و  اقتدار 
رشادت های  و  خودگذشتگی ها  از 

ايثارگران و شهدا می باشد.
با توجه به اينكه امروزه يکي از دغدغه 
هاي اصلي ما در زمينه فرهنگ ايثار و 
از آن  تأثير پذيري جوانان  به  شهادت 
فلذا شايسته است   . مربوط مي شود 
در اين رابطه ، توجه ويژه اي به نسل 
جوان بشود و با نياز سنجي و تأمين 
مطالبات به حق آنان و تدوين برنامه 
سازي  آگاه  خصوص  در  جامع  هاي 
فرهنگي  هاي  هجمه  به  نسبت  آنان 

دشمنان در اين خصوص با راه اندازي 
پايگاه هاي اينترنتي و وبالگ نويسي ، 
ارتباط دائمي با اين نسل برقرار كرده 
آنها  ذهني  شبهات  و  پرسشها  به  و 
پاسخ داده و توصيه هاي رهبر معظم 
انقالب را در اين زمينه عملياتي نمود. 
هدف از ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 
چراغ  اين  نگهداشتن  فروزان  ضمن 
رهايي بخش، براي هر زماني است که 
دشمن خيره سر، آهنگ نابودي دين 
ناموس  و  به ميهن  تعرض  و  ايمان  و 
رويه  چنين  داشتن  الزمه   اما  نمايد؛ 
زندگي  روش  و  سيره  گسترش  اي، 
در  ايثارگران  و  شهيدان  بخش  نجات 
جامعه است و جنبه  برجسته  آن انجام 
از  رهايي  و  خدا  براي  کارها  دادن 
وابستگي و دل بستگي به »ثروت و جاه 

نيز  و  مقام  و 
ها  دلبستگي 
وابستگي  و 
مادي  هاي 

است.
و  تشويقي  هاي  سياست  اتخاذ 
انگيزشي در چارچوب اهداف اقتصادي 
، اجتماعي و فرهنگي كشور در زمينه 
توسعه مشاركت هاي مردمي در عرصه 
فرهنگ ديني و به تبع آن فرهنگ ايثار 
اقدامات  و  ريزي  برنامه  با  شهادت  و 
فعاليت  بهبود كيفيت  رويکرد  با  الزم 
حمايتهاي  و  توسعه  همچنين  و  ها 
آموزشي و پژوهشي از زير ساخت هاي 
و  ايثار  اصيل  فرهنگ  مولد  و  فكري 

شهادت خواهد بود.

به  انسان ها هنگام گوش دادن  اکثر 
و  سخنراني  مجالس  در  کسي  سخن 
کالس درس، موقع صحبت کردن با 
تلفن يا گوش دادن به راديو و کاست 
برنامه  تماشاي يک  يا حتي هنگام  و 
تلويزيوني، خطوط، عالئم، کلمات و 
را  نامفهومي  و  اشکال هندسي درهم 
نقاشي مي کنند. اين اشکال و خطوط 
بي قاعده که از ناخودآگاه ذهن برمي 
مورد  در  را  چيزي  چه  واقعا  خيزد، 

انسان روشن مي کنند؟ 
مطلب زير به اين سوال پاسخ می دهد 
که اين خطوط نشان دهنده چيست و 
آيا شخصيت نهفته انسان را برمال مي 
کند يا نه؟ اگر مالقاتي طوالني و خسته 
کننده برايتان پيش بيايد، در آن حالت 
با احساس بي قراري و ناراحتي چه مي 
کنيد؟ شايد يک کاغذ و قلم برداريد 
و شروع به خط خطي کنيد که البته 
کاري است که به نظر خيلي ها عادي 
کاغذ  روي  که  آنچه  به  حاال  آيد،  مي 
ممکن  بيندازيد.  نگاهي  جامانده،  به 

و  اشکال  اين  شويد.  متعجب  است 
خطوط، هيچ ارتباطي به دستخط فرد 
ندارد و در واقع حاصل فعل و انفعاالت 
ضمير ناخودآگاه شخص است و البته 
دارد.   نيز  بسياري  هاي  پيام  و  نتايج 
به  توان  مي  را  نقوش  و  خطوط  اين 
هنري  اشکال  از  مختلف  هاي  دسته 
افتاده  پا  پيش  اشکال  تا  دکوراتيو  و 
و بي ارزش تقسيم بندي کرد. برخي 
ها ي  خانه  مي شوند،  تکرار  خطوط 
کوچک، گل ها، پرنده ها، فلش ها، 
و  ها  شماره  ها،  ماشين  ها،  ستاره 
اسامي که تقريبا در بين همه کساني 
که عادت به کشيدن اين و خطوط و 

نقوش دارند، مشترک است. 
داليل ترسيم خطوط نقوش بر کاغذ

مي  انجام  را  کار  اين  چرا  اصال  اما 
دهيم؟  

است  ممکن  قراري:  بي  بيان    -۱
ناراحتي  و  قراري  بي  بيان  از  شکلي 
باشد يا کاري که وقتي رنجيده خاطر 
و خسته يا منتظر اتفاقات مهيج تري 

هستيم، انجام مي دهيم
با  کاغذ  تزئين  تنش:  از  رهايي    2-
بدخط  هاي  نوشته  مارپيچ،  خطوط 
است  ممکن  کوچک  هاي  نقاشي  و 
ها  تنش  از  شدن  رها  براي  کمکي 
باشد،  درست  فرض  اين  اگر  باشد. 
به نسبت روش هاي  اين کار  حداقل 
کشيدن  مثل  استرس  تسکين  ديگر 
سيگار، عادت مثبت تري است. شايد 
به همين دليل است که بيشتر مردم 
نزديک گوشي تلفن خود، کاغذ و قلم 
در  عادت  اين  به عالوه،  گذارند.  مي 
مقايسه با عاداتي نظير جويدن آدامس 
مثل  و  است  سازگارتر  نيز  با طبيعت 
آدامس آلودگي و چسبندگي هم ندارد.  
 -۳ بي جهت ترسيم مي شوند: برخي 
اشکال  اين  معتقدند،  روانشناسان 
شامل مجموعه اي از عالئم، خطوط 
و  هدف  بي  باشند که  مي  نقوش  و 
بي جهت ترسيم مي شوند اما حاوي 
مطالب زيادي در مورد شخصيت افراد 
اين روانشناسان مي گويند:  هستند. 

»کساني که اين خطوط را مي کشند، 
اغلب کساني هستند که با کاغذ و قلم 
اشکال،  اين  با رسم  و  راحت هستند 
يک  صورت  به  توان  مي  را  ها  نقش 
مغز،  راست  سمت  خالق  فعاليت 

ارزيابي کرد.« 
4- جهت دست گرمي هنرمندان: از 
اين خطوط و اشکال به عنوان تمرين 
استفاده  نيز  هنرمندان  گرمي  دست 
مي شود. مثال خواننده اي را در نظر 
بگيريد که آماده يک اجرا با نت هاي 
موسيقي مي شود. يک مجموعه خالي 
مي تواند بسيار بي معنا باشد و جرات 
اجرا را نيز در خواننده نمي تواند ايجاد 
کند، اما دست به قلم بردن و رسم اين 
خطوط و نقوش راه خوبي براي شروع 

است. 
هاي  فعاليت  از  مغز  آزادسازي   -5
ذهني: همچنين شواهدي وجود دارد 
که رسم اين شکل ها و خطوط، مغز را 
از فعاليت هاي ذهني آزاد مي کند. در 
يک تحقيق که يکي از اساتيد دانشگاه 

ايالت  دورت 
نا  يا يند ا
انجام داد، از 

کالس  در  که  خواست  دانشجويانش 
مي  بخواهد  هر کس  باشند.  راحت 
همين  و  بردارد  کاغذ  اي  تکه  تواند 
مي  گوش  درسي  مباحث  به  که  طور 
دهد، برگه اش را نيز در اختيار داشته 
باشد و خط خطي کند و هرکس هم 
در کالس  تواند  مي  خواهد  نمي  که 
شنونده محض باشد. سپس آزمايش 
کرد تا ببيند هر يک از گروه ها تا چه 
اند،  داشته  برداشت  از کالس  اندازه 
بررسي ها نشان داد کساني که کاغذي 
در اختيار داشتند و حين گوش دادن 
نقش  و  خطوط  با  را  آن  درس،  به 
هايي که به ذهنشان مي رسيد نقاشي 
بهتري  برداشت  و  نتيجه  مي کردند، 
کالس  محض  شنوندگان  به  نسبت 

داشتند. 

و  نهرو  خانواده  مانند  بوتو  خانواده 
مشهورترین  از  یکی  هند،  در  گاندی 
به شمار  جهان  در  سیاسی  خاندان 
عنوان  به  بوتو  بی نظیر  می رود. 
نخستین فرزند ذوالفقار علی بوتو یکی 
از مشهورترین سیاستمداران پاکستان 
نخست وزیر  بوتو،  بی نظیر  است. 
سال  در  سیاسی  فعال  و  پاکستان 
۱۹5۳ میالدی در شهر کراچی به دنیا 
سنت  بوتو  ذوالفقارعلی  پدرش  آمد. 
ازدواج توافقی میان خانواده ها را زیر 
پا گذاشت و با دختری ایرانی االصل به 

نام نصرت اصفهانی ازدواج کرد.
دانشگاهی  نظیر«، تحصیالت   »بی 
هاروارد  دانشگاه های   در  را  خود 
گذراند.  انگلستان  آکسفورد  و  آمریکا 
سیاسی  خانواده  یک  فرزند  وی 
ردای  که  کسی  بود.  متشخص 
قدرت را از پدرش ذوالفقارعلی بوتو، 
به  پاکستان  مردمی  حزب  مؤسس 
چهارساله  بی نظیر  وقتی  برد.  ارث 
بود، پدرش ذوالفقار علی بوتو توسط 
رئیس جمهوری  میرزا«،  »اسکندر 

این  نماینده  به عنوان  پاکستان  وقت 
شد.  اعزام  ملل  سازمان  به  کشور 
پست های دولتی و پی درپی ذوالفقار 
زمان  در  بازرگانی  وزیر  به عنوان  بوتو 
وزیر  »ایوب خان«،  ریاست جمهوری 
امورخارجه و رهبر هیئت  نیرو، وزیر 
اعزامی نمایندگان پاکستان به سازمان 
ملل در فواصل مختلف زمانی، باعث 
شده بود پدر و نیز مادر بی نظیر بیشتر 
بچه ها  و  بوده  خانواده  از  دور  اوقات 
بزرگ  پیشخدمت ها  و  دایه  کنار  در 
با  شوند. کودکی و نوجوانی بی نظیر 
ایجاد  به  که  گذشت  پدری  مدیریت 
پسر  و  دختر  فرزندان  میان  تبعیض 
هیچ اعتقادی نداشت و تمام امکانات 
به طور  را  فرهنگی  و  آموزشی  رفاهی، 
قرار  فرزندانش  اختیار  در  یکسان 

می داد.
در  را  فرزندانش  اغلب  بی نظیر  پدر 
خود  سیاسی  دیدارهای  جلسات 
دوران  چند  هر  و  می داد  شرکت 
در  عمده  بطور  بی نظیر  کودکی 
خانوادگی  شرایط  ویژه  رفاه  و  آرامش 

او سپری شد اما دوران نوجوانی وی 
همزمان با شرایطی بود که التهابات و 
بحران های سیاسی ـ  اقتصادی، نه تنها 
پاکستان که بسیاری از نقاط جهان را 

تحت تأثیر قرار داده بود.
پدرش در سال ۱۹۷۹ توسط دیکتاتور 
کشته  »ضیاءالحق«  ژنرال  نظامی، 
شد و بی نظیر بوتو رفتار و منش خود 
که  اصفهانی«  »نصرت  مادرش  از  را 
فرزند یک خانواده ایرانی است به ارث 
برده بود. وی در سن ۱۶ سالگی وطن 
خود را به قصد ادامه تحصیل در کالج 
»رادکلیف هاروارد« ترک کرد و پس از 
اتمام تحصیالتش در مقطع لیسانس، 
حقوق  رشته  در  تحصیل  ادامه  برای 
وارد دانشگاه آکسفورد انگلستان شد. 
وی که در نخستین سال های جوانی 
فعالیت  و  همگرایی  ایجاد  به  تمایلی 
نشان  پدر  سیاسی  آرمان های  راه  در 
غرب،  جهان  به  ورود  با  نمی داد، 
چشم اندازهای جدیدی را تجربه کرد.

در  حزبش  رسیدن  قدرت  به  از 
در  را  زیادی  سال های   ،۱۹۸۸ سال 

زندان و تبعید گذراند و زمانی که به 
اولین  رسید  پاکستان  نخست وزیری 
زنی بود که به ریاست دولت منتخب 
در یک کشور اسالمی منصوب می شد. 
او هنگام تصاحب این پست ۳5 ساله 
ازدواجش  از  سال  یک  تنها  و  بود 
می گذشت. در کتاب »بی نظیر بوتو 
وزیر  نخست  شرق«خاطرات  دختر 
مردم  حزب  فقید  رئیس  و  سابق 
قلم  به  که  خوانیم  می  را  پاکستان 
نخست  است.  شده  نوشته  خودش 
درباره  کتاب  مقدمه  در  سابق  وزیر 
است:  نوشته  چنین  این   زندگی اش 
این  به  زندگیم  تاریخ  به  نگاهی  »با 
شیوه  این  رسید که  می توان  نتیجه 
زندگی الزاما مورد انتخاب من نبوده 
است، اما باید بگویم که زندگیم مملو 
از فرصت ها، مسوولیت ها و شرایطی 
برای ادای تکلیف بوده است. قاطعانه 
بگویم بر این احساس و باورم که باید 
در آینده شاهد مبارزات و تغییراتی در 
باشم...«  زندگیم  و  پاکستان  کشور 
زندگی  این  »من  می گوید:  سپس 

انتخاب  را 
بلکه  نکردم 
زندگی  این 
که  است 

کشور  در  است.  کرده  انتخاب  مرا 
زندگیم  و  آمدم  دنیا  به  پاکستان 
از  مختلفی  حاالت  برگیرنده  در 
لحظات  و  نامالیمات  ناآرامی ها، 
غم انگیز و در عین حال پیروزی ها و 
بار  یک  پاکستان  بود.  خوش  اوقات 
قرار گرفته  جهان  توجه  مورد  دیگر 
پوشش  تحت  تروریست ها  است. 
این  آرامش  و  ثبات  اسالم،  نام  با  و 
کشور را خدشه دار کرده اند. نیروهای 
دموکراتیک بر این باورند که تقویت و 
توسعه اصول آزادی موجب ریشه کن 
شدن و حذف تروریسم خواهد شد. 
ترس و نگرانی از دست دادن قدرت، 
گونه ای  به  را  فرصت ها  و  شرایط 
رقم زده تا آتش تروریسم روشن تر و 
نیروها و عوامل توسعه و پیشرفت به 

حاشیه رانده شوند.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

چرا هنگام شنیدن و گفتن و حتی نشستن خط و شکل می کشیم؟

»بوتو«،ستاره ای بی نظیر در آسمان سیاست پاکستان

دکتر محمد بیدگلی
مدرس دانشگاه 
کارشناس مسائل ایران

 سمیه نجفی آذر 
روانشناس

دکتر شهره عرب شیرازی
مدرس دانشگاه 

دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس : 

اکیپ بازرسی و نظارت بر مصرف
 برق ادارات تشکیل شود

فارس- آبرومند : استاندار فارس با اشاره به نقش ادارات و دستگاه های اجرایی در کاهش مصرف 
برق، تاکید کرد: اکیپ بازرسی و نظارت ادارات توسط فرمانداری ها برای بررسی وضعیت مدیریت 

مصرف بهینه تشکیل شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس، چهارمین نشست »کارگروه اصالح مصرف برق استان« با حضور دکتر محمد هادی 

ایمانیه و مسئولین مرتبط برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، میزان همکاری صنایع و تولیدی ها و تمامی مشترکین برق استان در کاهش مصرف مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به تفاهم بین کارخانه های سیمان استان و شرکت برق، پس از بررسی مصرف این مشترکین صنعتی 
گفت: قیمت سیمان روند افزایشی داشته که این موضوع با تفاهم بین طرفین مغایرت دارد بنابراین در صورت عدم کاهش قیمت سیمان 

توسط کارخانجات تعهدات و تسهیالت توسط شرکت برق لغو گردد  و مطابق با قانون عمل خواهد شد.
نماینده عالی دولت  در فارس ضمن تشکر از  اداره برق برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع مشکالت برای مشترکین، بر تشکیل گروه 

های کارشناسی از سازمان صمت و اداره برق برای بررسی مصرف صنایع و واحد های تولیدی تاکید کرد.
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یکی  آذربایجان  سطحه  چهار  تقاطع  پروژه 
از پراهمیت ترین پروژه های مدیریت شهری 
ترافیکی  حرکت  تراز   ۴ با  که  است  ارومیه 
ساماندهی  را  آن  خروجی  و  شهر  جنوب 
می کند، این پروژه در تاریخ 2۰ مهرماه ۹۳ 
کلنگ زنی شده و آن زمان محمد حضرت 
زنی  کلنگ  مراسم  در  ارومیه  شهردار  پور 
اعالم  ماهه   ۱2 را  پل  افتتاح  زمان  مدت 
اکنون  اما  بود یعنی مهرماه سال۹۴،  کرده 
در سال ۱۴۰۱هنوز خبری از افتتاح نهایی 

آن نیست.
باالخره در ۱2 آذرماه سال گذشته و پس از 
آذربایجان  بزرگ  تقاطع  فاز نخست  ۴ سال 
افتتاح شد اما بازهم افتتاح کامل این پروژه 
سال  چند  نیست  معلوم  و  نیست  مشخص 

طول بکشد.
با  رابطه  در  مسئوالن  متعدد  وعده های 

افتتاح پل ۴ سطحی آذربایجان ادامه دارد.
بیان  با  ارومیه  شهردار  دکترمهدیزاده 
کندی  موجب  رکود  و  نقدینگی  نبود  اینکه 

آذربایجان  همسطح  غیر  تقاطع  پیشرفت 
شده، اظهار داشت : این تقاطع با پیش بینی 
انجام شده می بایست تا پایان  سال ۱۴۰۱به 

بهره برداری برسد.
ویکمین  بیست  الحمدلله   : داد  ادامه  وی 
درآذربایجان  ریاست جمهوری  سفراستانی 
معاونت  بازدید  و  اردبیهشت  در۳۰  غربی 
مرتضی  دکتر  جمهوری  ریاست   اجرایی 
صولت ازروند تکمیلی تقاطع غیره همسطح 
اتمام  به  برای  الزم  بودجه  و  آذربایجان  

دکترصفری  سوی  از  پروژه  این  رساندن 
مدیریت  ونقل  وحمل  زیربنایی  معاونت 
شهری توضیحات کامل ومبسوط راباتوجه 

به نداشته ها، پروژه رافعال نموده اند.
تیمورزاده  تورج  گزارش  به 
اجرایی  ازمعاونت  سوال  خبرنگارآبرومند 
در  وی،  درخواست  و  جمهوری  ریاست 
هرچه  است  الزم  دولت،  سفر  مصوبات 
سریعتر نسبت به بهره برداری رفت وآمد 
وآسایش ورفاه و سعادت مردمی دردولت 

خدمتگزار کمک به  اعتبارات ویژه پروژه 
تقاطع ۴ سطحه آذربایجان به شهرداری 
نه؟  یا  خواهدشد  گرفته  درنظر  ارومیه 
و  بودجه  در  انشاالله   درجواب  وایشان 
کرد  خواهیم  لحاظ  اعتباری  تخصیص 
واین پروژه ملی وبزرگ، جهت رفاه حال 
شهیدان  والیتمدارشهر  و  عزیز  مردم 
باکری ها و۱2 هزارشهید، ۱۹ هزارجانباز 
سرافراز  هزارآزاده  و2  هزارایثارگر  و۱۵۰ 
ومردم خوب ومهمان نواز به اتمام برسد.

ازسوی  گرفته  انجام  بررسیهای  طی 
خصوص  در   ، شهرداری  مسئوالن 
می افزاید:  پروژه  این  نهایی  بهره برداری 
شهرداری  مالی  شرایط  ادامه  صورت  در 
مدت زمان  فعلی  شرایط  در  ارومیه 
نیاز  پروژه  این  اتمام  برای  بسیاری 
سال  مالی   تأمین  صورت  در  اما  است 
۱۴۰۱به طور کامل به بهره برداری خواهد 

رسید.

 تهران – آبرومند :مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه استان تهران با حضور محسن 
منصوری استاندار تهران، پازوکی سرپرست جهاد کشاورزی استان تهران، حمید 
زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری و سایر مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار 

شد. 
منصوری در این مراسم با اشاره به شعارهای چند سال اخیر با محوریت تولید 
اظهار داشت: اصل تولید و تاکید بر اقتصاد در شعارهای چند سال اخیر از سوی 

مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته و راهبرد اصلی کشور می باشد. 
وی افزود: در سال های مختلف از منظرهای متفاوتی به اقتصاد نگاه شده، گاهی 
از زاویه تورم و برنامه برای کنترل آن، گاهی از زاویه اشتغال و کارآفرینی، گاهی 
از نگاه زنجیره های تولید و تامین منابع سرمایه در گردش که هر کدام محاسن 
و معایبی داشتند، بر اساس این تجربیات و بر مبنای تاکید مقام معظم رهبری، 
اکنون تولید به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار گرفته؛ چراکه پیشبرد اقتصاد 

در همه ابعاد مستلزم توجه به تولید است. 

استاندار تهران عنوان کرد: در مسیر تولید محدودیت ها و قواعد دست و پاگیر 
وجود دارد که سبب مشکالتی برای تولیدکنندگان شده است، نگاه دولت مردمی، 
حمایت از تولید و تالش برای اصالحات در زمینه قوانین و ساز و کارهای اجرایی 
است و از جمله اصالحات انجام شده ، می توان به مردمی سازی و عادالنه سازی 

یارانه ها اشاره کرد . 
وی تاکیدکرد: برخی موارد اصالحات در حوزه اقتصاد اجرا شده و در این زمینه 
از خانواده بزرگ تولید و مردم تشکر می کنیم، چرا که هم مردم و هم تولید 
کنندگان همراهی کردند، هرچند دشمن برنامه ریزی کرده بود تا از فرصت اصالح 
اقتصادی برای ایجاد  تنش اجتماعی بهره برداری کند ، اما مردم با تمام سختی 

های این طرح، همراهی الزم را داشتند. 
استاندار تهران تصریح کرد: زحمات تولیدکنندگان برتر به عنوان الگو در استان و 
کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد، چرا که یکی از کارکردهای نظام اسالمی 
شناسایی، معرفی و تکثیر الگوهای موفق است، در این زمینه تولیدکنندگان از 

ظرفیت ترویجی و آموزشی برای باال بردن ظرفیت تولید استفاده کنند و دستگاه 
ها و مدیران نهایت همراهی را با تولیدکنندگان داشته باشند. 

منصوری ادامه داد: استان تهران جایگاه اجتماعی و اقتصادی ویژه ای دارد و 
از حدود شش هزار شرکت دانش بنیان بیش از ۵۰ درصد آن در تهران مستقر 
هستند، ۷۰ درصد اقتصاد کشور در تهران قرار دارد واز طرفی بازار بزرگ ۱۶ تا ۱۷ 
میلیونی ظرفیت قابل توجهی است، از اینرو زیرساخت ها باید بر اساس اقدامات 
دانش بنیان و مبتنی بر فناوری پیش برود تا ضمن الگوسازی، با نظر به  واقعیت 

ها و محدودیت های موجود، گام های بلندی و موثری برداشته شود. 
استاندار تهران در پایان با اشاره به محدودیت منابع آب خاطرنشان کرد: با توجه 
به محدودیت منابع آب، استفاده از کشت و تولیدی که کمترین میزان بهره مندی 
از آب را دارد، ضروری است، چرا که اقلیم کشور خشک است و باید متناسب با 
شرایط و واقعیت های موجود اقتصاد را مدیریت کنیم، در این راستا روش های 

دانش بنیان از جمله ترویج کشت گلخانه ای ضروری است. 

تقاطع چهار سطحه ارومیه 
یکی از با اهمیت ترین پروژه های مدیریت شهری است

تأکید استاندار تهران بر استفاده از همه ظرفیت های استان به نفع تولید


