
اتمام  از  قرچک  شهردار   : اجتماعی  گروه 
شهری  قطار  ایستگاه   احداث  عملیات 
در خبر  تومان  میلیون   ۴۰۰ بالغ بر  بااعتباری 

داد 
قرچک،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
خصوص  این  در  شریف  خرمی  محسن 
جلسه  در  که  مصوباتی  طی    : کرد  اظهار 
شهرستان  شهری  قطار  مشکالت  بررسی 
شهرداری  به  شهری  ایستگاه  احداث  جهت 
واگذارشده بود، عملیات احداث این ایستگاه 

به اتمام رسیده است.
وی افزود: مدیریت شهری در جهت رفاه حال 
شهروندان هر چه در توان داشته باشد انجام 
خواهد داد و این اقدام نیز به صورت جهادی و 

یک ماهه به اتمام رسید.
این مدیر شهری بابیان اینکه ۲ سکوی انتظار 
است،  دیده شده  ایستگاه  این  برای  مسافرین 
افزود: عملیات ساخت و تجهیز ایستگاه  قطار 
شهری شامل ۱۳۸ مترمربع کف پوش، اصالح 
دیوارها و پله های فرسوده زیرگذر، روشنایی، 
و  ثبات  آجر  شرکت  سمت  از  ورودی  اصالح 

مسافران  حال  رفاه  انتظار جهت  اتاق  اجرای 
است.

کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قرچک  شهردار 

خیابان  انتهای  در  شهری  قطار  ایستگاه  این 
مخابرات و مقابل کارخانه آجر ثبات بااعتباری 

بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان احداث شد

برای دومین بار مسابقات بین المللی 
پرش با اسب در باشگاه سواری محک 
در ورامین توسط فدراسیون سوارکاری 
ورامین  با همکاری هییت شهرستان 

در حال برگزاری است. 
 ۲۵۰ تعداد  ورزشی  رویداد  این  در 
ایران،  کشورهای  از  کننده  شرکت 
و  دارند  حضور  لبنان  سوریه،  هلند، 

طی سه روز به رقابت می پردازند.
روز  نخستین  در  است  گفتنی 

در  نرمال  های  بخش  در  مسابقات 
راندی  یک  و  متر  ۱۲۵سانتی  ارتفاع 
۱۴۰ سانتی متر تعداد ۸۳ سوارکار به 

رقابت پرداختند.
برتر  سوارکار   ۵ به  رده  هر  پایان  در 

جوایز نفیسی اهدا شد.
طی  مسابقات  این  است  ذکر  به  الزم 
ادامه خواهد داشت  نیز  آینده  روز  دو 
خواهد  رویداد  اختتامیه  جمعه  روز  و 

بود.

اتمام عملیات احداث ایستگاه  قطار شهری
 توسط شهرداری قرچک
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فرماندار قرچک :

حضور مدیران کل استانی 
در شهرستان تشریفاتی 

نباشد
گفت:  قرچک  فرماندار   : سیاسی  گروه 
حضور مدیران کل استانی نباید صرفًا تشریفاتی باشد و باید این حضور 
به رفع مشکلی از شهرستان منجر شود، مسئوالن ادارات موظفند تا 
مسائل و مشکالت حوزه خود را به درستی احصا کرده و اطالعات آن را 
در اختیار مدیران استانی قرار دهند تا با هم افزایی، مشکالت حوزه های 

مختلف برطرف شود. 

مهاجرت مسأله ای احساسی 
و طی تصمیم چند روزه نیست

از چالش های بزرگ کشورمان در دهه های 
اخیر که در این سال ها بسیار تشدید شده، 
مسأله مهاجرت ایرانیان است. تاکنون گزارش 
از موج مهاجرت  فراوانی  ها و نگرانی های 
کارشناسان  سوی  از  آن،  تبعات  و  فزاینده 
امر اظهار و هشدار داده شده و با وجود فهم 
راهکار  بحران، صرفا  این  بر عمق  تاکید  و 
مسئوالن تا امروز در حد سخنرانی و شعار 

مانده است.
در جدیدترین اظهار نظر، آقای رییسی بیان کردند: »باید روند مهاجرت 
در کشور را معکوس کنیم و برای انجام اقداماتی جهت تحقق این امر 
مصممیم؛ باید به نوعی رفتار کنیم که جوانان دلبسته به کشور شوند و 

از مهاجرت صرف نظر کنند«
در گذشته، بخش بزرگی از مهاجرت در ایران، مخصوصا قشر جوان، 
بیشتر بعد از گذراندن دوره کارشناسی و به قصد تحصیالت تکمیلی 
انجام شده و درصدی از این تحصیلکردگان مجدد به ایران برگشته و 
مشغول خدمت می شدند. ولی االن وضعیت به گونه ای نگران کننده 

شده که دانش آموزان، از دوره دبیرستان و بیشتر...    ادامه صفحه۲
         استاندار تهران:

70درصد ثروت کشور در تهران است

رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان تهران:

تخریب و توهین ها در 
فضای مجازی آفت وحدت 
و انسجام ملی شده است

گروه سیاسی- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران: 
تخریب ها و توهین ها در فضای مجازی آفت وحدت و انسجام ملی شده 

است.
 حجت االسالم سید محسن محمودی در مراسم گرامی داشت شهدای 
هفتم تیر و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که در روستای 
احمد آباد ورامین برگزار شد گفت: در سال ۶۰ جریان لیبرال و وابسته به 

غرب آنقدر شهید بهشتی را تخریب کردند و شایعه پخش کردند که 
حتی برخی بسیجیان بر علیه ایشان موضع می گرفتند...

حسین نوش آبادی در دیدار با 
آیت الله رییسی:

تشکر ویژه نماینده 
مردم دیار پانزده 
خرداد از رییس 

جمهور
گروه سیاسی-حسین نوش آبادی نماینده مردم شهرستان های 
ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی با حضور در 

ساختمان ریاست جمهوری ، با آیت الله رئیسی دیدار کرد.
نوش آبادی ضمن تشکر و قدردانی از حضور رئیس جمهور و سفر 
به دیار پانزده خرداد و موافقت ایشان با تبدیل قطار حومه ای به 
مترو ، خواستار تسریع در واگذاری و  اجرای خط متروی تهران 

به ورامین و پیشوا شد.
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09191776020021-36267001-3
ما  ،با  اه  شنبه  رههفته 

آغاز مسابقات بین المللی پرش با 
اسب به میزبانی شهرستان ورامین 

خربنگار ورامین

 در محله خود باشید
09191776020-02136257001



فرماندار پیشوا:
اجازه میدان داری به سوداگران بازار در پیشوا داده نمی شود

گروه  سیاسی- فرماندار پیشوا از تخصصی شدن اتحادیه های این شهرستان خبر داد و گفت: اجازه میدان داری به سوداگران بازار در پیشوا داده نمی شود.
 ابراهیم تاجیک نوری در مراسم بزرگداشت روز اصناف با اشاره به اینکه کسبه در طول تاریخ همواره جایگاه واالیی داشته و گاهًا محل رجوع مردم برای حل مشکالت و گره گشایی از امور بوده اند اظ ۶ ار داشت: در 
شهرستان مقدس پیشوا، کاسبان خوشنام زیادی وجود دارد و این ادعا در اجرای طرح عدالت محور کردن یارانه ها به خوبی مشهود بود و همه کسبه دست به دست هم دادند تا بازار در آرامش نسبی به سر ببرد.

گروه سیاسی-استاندار تهران با بیان اینکه ۷۰ 
این  گفت:  دارد  وجود  تهران  در  کشور  ثروت 
ظرفیت بسیار خوب پایتخت است اما در این 
سال ها استفاده مناسبی از این ظرفیت ها نشده 

است. 
جلسه  برگزاری  حاشیه  در  منصوری  محسن 
خود با مدیران بانک های عامل افزود: بانک ها 
کشور  توسعه  برای  منابع  و  عامل  مهمترین 
در  اخیر  سال های  در  می شوند که  محسوب 
این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند و شاهد 
هستیم که میزان تسهیالت، متناسب با رشد 
واحدهای تولیدی و حتی جمعیت افزایش پیدا 

نکرده است.
وی افزود: عالوه بر اینکه واحدهای تولیدی و 

صنعتی به دلیل قوانین سختگیرانه از بانک ها 
ارائه  زمینه  در  نیز  مردم  نیستند،  راضی 
تسهیالت در زمینه ازدواج، مسکن و فرزندآوری 
گالیه دارند و از قوانین سختگیرانه بانک های 

عامل به شدت ناراضی هستند.
استاندار تهران ادامه داد: در جلسه روز گذشته 
رئیس جمهور به وزیر اقتصاد تکلیف کرد که در 
روزهای آینده این موضوع را رسیدگی کند و در 
این زمینه، بانک ها تسهیلگری کنند و موجب 
شوند که مردم و تولید کننده در کمترین زمان و 
بروکراسی اداری به تسهیالت خود دست یابند.

را  پایتخت  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی  وی 
کرد  اعالم  عمومی  نقل  و  حمل  فرسودگی 
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  برای  گفت:  و 

ارائه  با  و  پیشقدم شوند  عامل  بانک های  باید 
تسهیالت مناسب در کنار دولت و شهرداری در 

این امر مهم مشارکت کنند.
منصوری تاکید کرد: بانک ها ابزار مالی حاکمیت 
احداث  زمینه  در  باید  و  می شوند  محسوب 
در  مسائل  سایر  همچنین  تولیدی  واحدهای 
و کشاورزی  زیست  محیط  گردشگری،  حوزه 

مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد که 
مدیران بانک های عامل برای افزایش تسهیالت 
بانکی به واحدهای تولیدی و مردم تالش جدی 
داشته باشند همچنین ساالنه برای اتمام چند 
باشند. اقتصادی مشارکت داشته  بزرگ  طرح 

منبع : خبرگزاری ایرنا

طزری  جعفر  االسالم  حجت   : سیاسی  گروه 
امام جمعه خیرآباد در خطبه های نمازجمعه 
دیگر  و  خود  سفارش  ضمن  هفته  این 
اظهار کرد:  الهی  تقوای  رعایت  به  نمازگزاران 
خداوند در سوره مبارکه هود در جواب حضرت 
نوح که از خداوند در مورد اهلش سوال فرمود 
این چنین فرمود که درست است که وعده الهی 
این بود که اهل تو نجات یابند لیکن فرزند تو 
اهل تو نبود فرزند تو از لحاظ جسمی متعلق به 
تو بود اما اهل فقط شامل فرزند جسمی نمی 

شود بلکه توسعه و ضیق نیز می گردد.
وی گفت: در روایات اسالمی موارد متعددی 
انجام کاری  بخاطر  انسان مسلمان  داریم که 
ندارد  وافی  بهره  و  حظ  بودن  مسلمان  از 
نازنین پیامبر معظم اسالم )ص(  مثال وجود 
برادر مسلمان خود غش  با  فرمودند هر کس 
کند از ما نیست یعنی کسی که به برادر دینی 
در  چه  و  معامله  در  چه  کند  خیانت  خود 
یا در روایت دیگری فرمود هر  کارهای دیگر، 
کس فساد و ناله برادر دینی خود را بشنود که 
مسلمان   نکند  اجابت  او  و  می خواهد  کمک 

نیست.

از  روایتی  در  داد:  ادامه  خیرآباد  جمعه  امام 
هر  فرمود  که  است  السالم  علیه  صادق  امام 
از  امان ماندن  را بخاطر در  او  کس که مردم 
و  موارد  این  نیست  ما  از  احترام کنند  شرش 
موارد دیگر نشان  می دهد به حسب ظاهر شاید 
انسان مسلمان باشد ولی بعضی کارها او را از 
درجه اسالم و ایمان ساقط کند و آنچه مهم 
است در اهل مالک، ایمان است نه رابطه پدر 

و فرزندی.
در  اينکه  بیان  ضمن  طزری  االسالم  حجت 
قرار  جواد)ع(  امام  شهادت  سالروز  آستان 
همام  امام  این  شهادت  کرد:  بیان  داریم، 
و   می نمایم  عرض  تسلیت  شما  خدمت  را 
امام  این  اخالقی  فضایل  از  بتوانیم  امیدواریم 

همام نهایت استفاده را ببریم.
وی تصریح کرد: توصیه همیشگی ما اینست 
آب  نماییم،  جویی  صرفه  آب  مصرف  در  که 
قابل تولید نیست، سرمایه ای است که اگر از 
دست رفت به راحتی بدست نمی آید و نبودش 

مشکالت متعددی را به وجود می آورد.
خطیب جمعه خیرآباد ضمن اشاره به اینکه در 
فصل برداشت گندم و جو هستیم، عنوان کرد: 

توصیه برادرانه به همه کشاورزان دادیم که با 
پرداخت زکات به مال خود برکت دهید، مال 
خود را پاک گردانید و برای خدا شریک خوبی 
باشید زیرا محصول بدست آمده فقط حاصل 
کار شما نیست بلکه آب و خاک و آفتاب و گرما 
از آن خداست و شما فقط آنها را در زمین قرار 

می دهید و مواظبت می کنید.
وی با اشاره به هفته قوه قضائیه و تبریک  این 

هفته، گفت: به روح پرفتوح شهید بهشتی و 
یاران باوفایش درود می فرستیم و علو درجات 
را برای این شهید بزرگوار مسئلت داریم، قوه 
در  را  امنیت  که  است  نهادهایی  از  قضائیه  
امنیت  می کند،  تامین  مختلف  های  عرصه 
و  روانی  امنیت  و  اجتماعی  امنیت  اقتصادی، 
روانی  امنیت  کسانیکه  امروز  جامعه،  نظامی 
جامعه را هدف قرار داده اند و با تهمت و دروغ 

و شایعه پراکنی و از طرف دیگر با قبح زدایی 
از گناه و انجام اعمال خالف اخالق در سطح 
اند که  جامعه، جامعه متدین را نگران نموده 
از دستگاه قضا انتظار می رود با اینگونه افراد و 

گروه ها برخود نماید.
دغدغه  از  یکی  خیرآباد گفت:  جمعه  امام 
می باشد  گرانی  مشکل  مردم  امروز  های 
با  را بسیار  پذیر  اقشار آسیب  که متأسفانه 
ها  گرانی  این  است،  کرده  مواجه  مشکل 
های  تحریم  دارد،  متعددی  عوامل  عالوه 
ظالمانه، کمبود غذا بخاطر جنگ اوکراین 
و روسیه، مشکالت بجامانده از دولت قبل، 
و  دولتی  های  دستگاه  در  نفوذی  عوامل 
است،  ها  گرانی  این  عوامل  از  خصوصی 
بسیاری  های  تالش  سیزدهم  دولت  البته 
بر  مشکالت  این  تا  می دهد  و  داده  انجام 
از  کافی  اطالع رسانی  اما عدم  طرف شود 
سوی دولت و مهیا نبودن زیر ساخت های 
الزم برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
نیز بر مشکالت افزود که این امر می طلبد 
دولت با نظارت و آماده کردن زیر ساخت ها 

از مشکالت اقتصادی کم نماید.

گروه اجتماعی : به گزارش روابط عمومی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قرچک؛ 
و  فرهنگ  مدیر کل  زاده  خراسانی  محمد 
ارشاد اسالمی استان تهران با حضور در دفتر 
امام جمعه شهرستان قرچک با امام جمعه و 
فرماندار شهرستان قرچک دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار حجت السالم و المسلمین 
اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک ضمن 
خوش آمد گویی به مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و هیات همراه بیان داشت؛ حضور 
نیرویی جوان و متعهد مانند شما را به فال 
نیک می گیریم و یقین داریم بخش بزرگی از 
کسالت و روز مرگی ها در حوزه فرهنگ و هنر 

از بین می رود.
اسماعیلی افزود: ظرفیت شهرستان قرچک 
در تمامی حوزه ها بسیار باالست و جا دارد 
در  و  شود  شهرستان  این  به  ایی  ویژه  نگاه 
شهرستان نیز با درایت فرمانداری امیدواریم با 
تکمیل ساختمان های اداری در حال ساخت 
سرانه فضای فرهنگی و هنری شهرستان نیز 

افزایش یابد.
ایشان بیان داشت: بحث کانون های مساجد 

و کارکرد های ایشان باید با جدیت بیشتری 
دنبال شود و کاستی های گذشته باید جبران 
شود چرا که تجربه نشان داده است بخش 
بزرگی از توطئه های دشمن در حوزه فرهنگی 
را همین کانون های مساجد با برنامه های 
قرانی و فرهنگی و هنری خود خنثی کرده اند.

تشکر  ضمن  قرچک  شهرستان  جمعه  امام 

از حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در شهرستان و یدار با هنر مندان شهرستان 
بیان داشت؛ امیدواریم توجه به محتوای دینی 
برنامه های فرهنگی و هنری بیشتر شود و 
نیز  انقالب و اسالم  دغدغه بجای دلسوزان 

برطرف شود.
سپس دکتر خراسانی زاده مدیر کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان تهران ضمن قدر دانی از 
حمایت های امام جمعه شهرستان از اصحاب 
داشت؛نگاه  بیان  شهرستان  هنر  و  فرهنگ 
مجموعه وزارت و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان تهران به سمت کارهای فاخر 
و ارزشی است و به محتوا ها بیشتر توجه می 

کند.

از مجموعه شهرستان  افزود:  زاده  خراسانی 
انتظار داریم با درایت ویژه ایی موضوع پایین 
در  را  هنری  و  فرهنگی  فضای  سرانه  بودن 
شهرستان حل و فصل کنند تا شاهد شکوفایی 
بیشتر اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان و رفع 

دغدغه این بزرگواران باشیم.
مورد  که  مواردی  دیگر  از  داشت:  بیان  وی 
این  معیشت  به  پرداختن  بحث  است  توجه 
پروژه  وجود  به  توجه  با  که  است  عزیزان 
تقاضای  شهرستان  در  سبحان  مسکونی 
تخصیص سهمیه ایی برای اصحاب فرهنگ 
این  امیدورایم  و  داریم  را  شهرستان  هنر  و 
موضوع در دستور کار مجموعه شهرستان نیز 

قرار گیرد.
نژاد  فاتحی  نشست  این  در  است  گفتنی 
خیر  ضمن  نیز  قرچک  شهرستان  فرماندار 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  به  مقدم 
استان تهران در زمینه حمایت از فعالیتهای 
فرهنگی و قرآنی در حوزه کانونهای مساجد و 
موسسات قرآنی تاکید نمود و قول مساعدت 
و همکاری به جهت تامین اعتبارات و سرانه 

فضای فرهنگی شهرستان را دادند.

گروه اجتماعی-علیرضاساعد مدیرعامل به 
همراه تعدادی از مدیران بخش های مختلف 
درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی )عج( با 
مجید قیصرپناه بخشدار شهرستان قرچک 

دیدار و گفتگو کردند.
طی این دیدار بخشدار قرچک اظهار داشت: 
سالمت شهروندان یکی از مهم ترین مواردی 

است که همواره به آن تاکید می شود و در 
هر منطقه ای یکی دغدغه ها داشتن مراکز 

درمانی مجهز و بروز می باشد.
قیصرپناه ادامه داد: خوشبختانه در شهرستان 
قرچک درمانگاه دارالشفاء با سابقه درخشان 
در حوزه درمانی طی سالیان طوالنی منشاء 
خدمات ارزشمند به شهروندان بوده و به واقع 

می توان گفت خدمات درمانگاه دارالشفاء 
فراتر از یک درمانگاه است.

در ادامه نیز علیرضاساعد از حمایت های بی 
دریغ مسئولین در راستای خدمت بهتر به 
مردم از مجموعه دارالشفاء قدردانی کرده و 
همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته 

طی سه ماهه اول سال جاری ارائه کرد.

استاندار تهران:

70درصد ثروت کشور در تهران است

امام جمعه خیرآباد:

متاسفانه مشکالت اقتصادی، بر خدمات قابل تقدیر دولت سیزدهم سایه انداخته است

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با امام جمعه و فرماندار شهرستان قرچک 

بخشدار قرچک:

خدمات درمانگاه دارالشفاء
 فراتر از یک درمانگاه است

  

... اینجاست  شما  تبلیغات  ل 
مح

021-36267001-3 09191776020

ادامه سرمقاله
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با قصد و علم به عدم بازگشت اقدام به مهاجرت می کنند که در یک فقره، 
نگاهی به آمار مهاجرت دانش آموزان مدارس تیزهوش و خاص، گویای ابعاد 

خطرناک موضوع هست. 
یکی از دوستان تعریف می کرد که در محیط بیمارستان، تا فرصتی و 
استراحتی پیش می آید، فورا همکاران پرستار، کتاب زبان و نرم افزار آن را 
فعال و مشغول به یادگیری زبان خارجی برای کسب آمادگی برای مهاجرت 
می شوند. به عنوان نمونه، فقط در این مورد، امار مهاجرت ۶ هزار پرستار 
و پزشک در دو سال گذشته، عمق این بحران و از دست دادن میلیون ها 

دالر سرمایه انسانی در ایران را نشان می دهد.
سابق جوانان در ابتدای استقالل خود، موقت در جایی مشغول کار شده و 
آن را پله ای برای جمع آوری مبلغی برای شروع کسب و کار جدید و رسیدن 
به هدف خود قرار می دادند. االن دقیقا جوانان به ایران به عنوان پله ای 
برای رسیدن به کشورهای مقصد نگاه می کنند. مدتی در مشاغل مختلف 
و بازار کسب و کار فعالیت کرده و نهایت بعد از اندوختن مبلغ مورد نیاز، 

اقدام به مهاجرت می کنند.
مسلما امار باالی فرار مغزها و دیگرانی که با علم به مشکالت و گرفتاری های 
کمپ های پناهندگی، خانواده و قلب خود را در ایران جا گذاشته و مهاجرت 
می کنند، بیشتر از جاذبه آن کشورهای مقصد، محصول دافعه کشورمان 
است. شرایط ناگوار اقتصادی و تحریم های کمرشکن بین المللی در کنار 
سیاست ها و اقداماتی مثل رانت، آقازادگی و جایگزینی افراد ناکارآمد به جای 
شایسته ساالری، چشم انداز ناامیدکننده ای خلق و در نتیجه بسیاری را به 
فکر مهاجرت و اقدام به آن مجبور کرده و می کند. افراد و مسئوالنی که در 
این سال ها برای بقا و انحصار منافع خود و خالص شدن از شر افراد آگاه و 

متخصص، گاهی دانسته، افراد را فراری می دهند.
جناب رئیس جمهور، مهاجرت مسأله ای احساسی و طی تصمیم چند روزه 
نیست که بتوان افراد را با شعار و تشویق های مقطعی، منصرف از رفتن 
کرد. فردی که تصمیم به مهاجرت می گیرد، مسلما در پی سال ها کلنجار 
رفتن و پا گذاشتن روی احساس و داشته های خود، به این نتیجه رسیده 
است. پس برای منصرف کردن، بایستی آنقدر جاذبه برای ماندن خلق کنید 
که بر دافعه کنونی غلبه کند. چنین کاری بی شک نیاز به اصالحات فراگیر 
و تغییرات عمده ای هست، که در یک مورد بایستی شایسته ساالری را 

الویت دهید. 
و  پیشرفت  فرنگ رفت. هربار شیفته  به سفر  بار  ناصرالدین شاه، سه 
تکنولوژی موجود در غرب شده و بعد از برگشت با هیاهو و شعار شروع 
به اصالح و تغییرات در ساختار حکومت زد. ولی در هر مورد، بعد از مدتی 
مشاهده کرد که پله و مانع اول اصالحات از خودش است و در نتیجه بعد از 

مدتی آن را متوقف یا به تغییرات سطحی رضایت داد!
حال، آقای رییسی، اگر واقعا تصمیم راسخی برای عملی کردن وعده خود 
دارید، ابتدا از دولت و کابینه خود شروع کنید. افراد شایسته و کاردان را 
بدون نگاه حزبی و گروهی جایگزین برخی وزرا و مشاوران خود قرار دهید، 
قبل از اینکه ناکارآمدی آن ها بیش از این عیان شود و افراد بیشتری را نااند! 

چه بسا جوانانی به شما و اقدامتان باور و قصد ماندن کنند!

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران:

تخریب و توهین ها در فضای مجازی 
آفت وحدت و انسجام ملی شده است

گروه سیاسی-- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران: 
تخریب ها و توهین ها در فضای مجازی آفت وحدت و انسجام ملی شده 

است.
 حجت االسالم سید محسن محمودی در مراسم گرامی داشت شهدای 
هفتم تیر و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که در روستای 
احمد آباد ورامین برگزار شد گفت: در سال ۶۰ جریان لیبرال و وابسته به 
غرب آنقدر شهید بهشتی را تخریب کردند و شایعه پخش کردند که حتی 
برخی بسیجیان بر علیه ایشان موضع می گرفتند و مانند زمان امیرالمؤمنین 
علیه السالم که در شام بر اثر تبلیغات مسموم معاویه ایشان را لعن می کردند 

این شخصیت بزرگواری را لعن و نفرین می کردند.
وی افزود: سم پاشی و تخریب ها در تاریخ انقالب از همان ابتدا بر علیه 
چهره های انقالب و یاران امام خمینی آغاز شد و امام راحل در مورد شهید 

بهشتی فرمودند: که مظلومیت شهید بهشتی هر انسانی را متأثر می کند.
محمودی با اشاره به پیام و درس عبرت گرفتن از رخدادهای دهه شصت 
گفت: در زمان فعلی هم دشمنان و در رأس آنها منافقین تولید کننده 
پیام های مخرب و دروغ بر علیه ایران و شخصیت های ارشد نظام هستند 

که الزم است در این رابطه هوشیار باشیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی بیان کرد: برخی رسانه ها که از 
خارج از کشور مواجب گیر شده اند اکنون روی به تخریب به دولت انقالبی 
و برخاسته از متن مردم آورده است و بدانیم ابزار تبلیغی دشمن بسیار قوی 
است و هجمه اعتقادی و بدبینی علیه ارکان نظام را برای جوانان به وجود 

آورده اند.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به اینکه دشمن اعتقاد 
ایرانیان را هدف قرار داده است و اظهار داشت: امروز باید خیلی دقت کنیم 
که جبهه حق کجاست و صاحبان قلم و اندیشه باید به اصول مبانی و 
حقانیت انقالب اسالمی را بیان کنند تا تشخیص حق و باطل برای نسل 

جوان آسان شود.
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آب پنهان چیست ؟      

گروه اجتماعی- در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالتهای 
امریکاست، دانشمندان از 5سال پیش خطر خشکسالی را پیش بینی 

کرده اند. 
همٔه نهادها احساس خطر کردند، کارواشها و استخرها موظف شدند که 
از دستگاههای تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره 

استفاده کنند.
شهرداری استاندارد شیرهای دستشوییها و حمامها را عوض کرد و همٔه 
ساختمانها موظف شدند از شیرآالتی استفاده کنند که حجم کمتری از آب 

را از خود بیرون میکنند.
آب آپارتمانها محاسبه هزینه اش بر اساس تعداد نفر شد، خانه هاییکه 

اتومبیل یا چمن زیاد آب میدهند جریمه های سنگین میشدند.
از  اینده  سال  سه  تا  شدند  موظف  دولتی  ادارات  و  دانشگاهها  همٔه 
چشمهای الکترونیک برای شیر دستشوییهای خود استفاده کنند وحتی 

استانداردهای حجم سیفون توالتها هم تغییر کرد.
شرکتهای تحقیقاتی روی شیؤه جدید آبیاری کشاورزی کار کردند و میزان 

آب مصرفی کشاورزی 4۱ درصد کمتر شد.
خالصه همه چیز در جهت صرفه جویی آب.

امروز گفته میشود خطر کم آبی در کالیفرنیا نسبت بدیگر ایالتها ۷ سال 
عقب تر می افتد. 

اسم  به  بود  پدیده ای  روی  کالیفرنیاییها  شاهکار  ماجرا،  اصل  اما 
Embodied water ، یا آبی که به چشم نمی آید. داستان چیست؟

شما حجم زیادی برگه در پرینترتان دارید یا چرک نویسهای روزانه.
آیا میدانید برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما، ۱ لیتر آب مصرف 

میشود؟
آیا میدانید برای تولید هر کفش چرم زنانه یا مردانه تان ۸۱۱ لیتر آب 

مصرف شده؟
آیا میدانید برای تولید یک عدد نان سنگک که هر روز خانواده میخورند 

۲۰۱ لیتر آب صرف شده؟
و آیا میدانید هر شلوار لی که هر یک از ما میپوشیم برای تولیدش ۱۰۰۰ 

هزار لیتر آب صرف شده است؟
اینها آب پنهان در زندگی ما هستند.

مصرف آب پنهان ما انسانها، 9۱ درصد مصرف آبیست که هر روز مصرف 
میکنیم.

و بخش زیادی از آن مربوط به محصوالت خوراکی و پوشش و لوازم 
زندگی میشوند.

وقتی یک کشور میگوید باخطر خشکسالی روبروست، معنیش اینست 
که تاثیرش پشت همه این خوراکیها، لباسها، حتی مانیتور و کتاب و یک 
لیوان شیر روی میز شماست اگر تمام شود، این محصوالت هم کم کم 

دیگر تولید نمیشوند.
این یک بحران است. به آن توجه کنید. 

دفعه بعد که یک کیلو سیب زمینی خریدید، حواستان باشد در مصرفش 
دقت کنید، برای تولید آن یک کیلو ۱۱۱ لیتر آب از آب ایران کم شده 

است و آن ۱۱۱ لیتر بسختی جایگزین میشود!
دوستان عزيز با توجه به نقشه های هواشناسی تا سه ماه آينده، فقط 
سه الی چهار روز بارندگی در برخی استانها و احتماال كل كشور خواهيم 
داشت، با توجه به فقط بيست ميليمتر باران تا اينلحظه بايد شاهد 
شديدترين خشکسالی سالهای اخير باشيم، عدم رعايت مصرف بهينٔه آب 

همه ما را به منجالبی سخت خواهد انداخت
ایران تشنه است.

فقط یک لیوان آب کمتر مصرف کنیم
 تا : روزی ۱۷۰۰۰۰۰۰ 

لیتر آب، ذخیره شود.
این مطلب را به اشتراک بگذارید

ورود ایران به هشتمين سال خشکسالى
)مخصوصا بوشهر و استانهاى همجوار استان بوشهر. و نواحى جنوب 

شرق و شرق کشور(
طبق گفته هاى ناسا ايران از ۸سال پيش وارد دورٔه ۳۰ سال خشکسالى 

شده است...
و اگر من و تو و کل جامعه و دولت بفکر

نباشیم، تا ۱۰سال آتی، ایران کاماًل بیابان خواهد شد!
طبق گزارش ناسا شدت خشکسالی در ایران به حدیست که کشاورزی 
ایران به کل نابود و ایران تبدیل به وارد کنندٔه محض محصوالت زراعی 

خواهد شد.
اگر تدابیر، جدی گرفته نشود بگفتٔه ناسا ایران از کشور نیمه خشک به یک 

کشور خشک تبدیل خواهد شد!!
وجالب اینکه فقط با انجام ۲۵% صرفه جویی، از این بحران عبور میکنیم!

دوستان این هشدار را جدی بگیرید!
موقع شستن ظرف،  حمام، لباس، مسواک، اتومبیل ، وضـو و ...

به ارزشآب فکر کنید!
با آب بازی و سهل انگاری نکنیم!

موضوع خیلی مهم است
آب مایٔه حیات است...
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سال دوم - شامره ششم

معاون استاندار تهران خبر داد
تعهد ۱۱4 هزار نفری اشتغال در سال ۱4۰۱ برای استان تهران

گروه سیاسی-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه در سال گذشته تعهد اشتغال در استان تهران ۱۱۲ درصد محقق شد از تعهد ۱۱۴ هزار نفری اشتغال در 
سال ۱۴۰۱ برای این استان خبر داد. حشمت اله عسگری  در تشریح روند اشتغالزایی در استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۰ شاهد تحقق ۱۱۲ درصدی اشتغال در استان تهران بودیم که 

این مهم با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و بانک های عامل و کار جهادی دستگاه های سطح استان تهران محقق شد.

خودتان   - اجتماعی-۱  گروه 
بفرمایید  ؟  کنید  معرفی  را 
تحصیالتتان درچه زمینه ای است 
؟ و مختصروکوتاه درموردخودتان 

توضیح دهید ؟
 زهرا عیسوند هستم متولد ۱۳6۳ 
ساکن  ؛  هستم  بختیاری  اصالتا 
رشته  و  هستم  تهران  استان 
دوخت  طراحی  بنده  تحصیلی 

میباشد . 
ویک  دختر  یک  ؛  دارم  دوفرزند 

پسر واینکه عاشق هنرهستم .
دادم  ازدست  را  پدرم  کودکی  در 
عهده  به  مادر  را  ما  سرپرستی  ؛ 
عالقه  خیلی  مادرم  ؛  گرفت 
دستی  هنروصنایع  کارهای  به 
گلدوزی  جوانی  درسن  ؛  داشت 
وخیاطی ها را بصورت دست سوز 
از کودکی  و من  ؛  انجام میدادند 
خالقیت های مادرم را دیدم و در 
ذهنم جرقه زده بود که کارمادرم 

را ادامه دهم . 
از  و  را چگونه  به کار  ۲ - شروع 

چه سنی آغاز کردید؟ 
بنده از دوران دبستانم فعالیتهای 
هنری راشروع کردم ولی بصورت 
اوقات  سرگرمی که درتابستان که 
فراغت خودم را با اینها سرگرم می 
از جمله ؛ گلدوزی ؛ گل  کردم ؛ 
؛  بود  کوبلن  ؛  فوم  گل  ؛  چینی 
قالب بافی بود ؛ بافتنی وهرچیزی 
بورس  رو  خودش  زمان  در  که 
اکنون  و   . دادم  می  انجام  را  بود 
مرکزی را راه اندازی نمودیم به نام 
خانه دوخت سنتی مهر خاتون که 
اولین خانه دوخت سنتی در دشت 
ورامین میباشد که مجوز آن را از 
سرکارخانم  فرهنگی  میراث  اداره 
ایشان  های  کمک  و  خدابنده 
اکنون  هم  مرکز  .این  ؛  میباشد 
چهارراه  قرچک  درشهرستان 
  5۰ پالک   ۱۲ مدنی  گوهردشت 

مشغول بکار است . 
بزرگترین  خودتون  نظر  از   -  ۳
موفقیتتان در کار و زندگی چیست 

!؟ 
 بزرگترین موفقیتم این بودکه در 
همان بچگی دوست داشتم و تصور 
این را داشتم که یک روزی اشتغال 
در  هم  آن  ایجادکنم  را  کاری  به 
دوستانه  ویک جمع  ؛  هنر  عرصه 
درکنارهم  باشیم  راداشته  ای 
روزی  و  وکاربردی  مفید  کارهای 
همیشه  ؛  دهیم  راانجام  دهنده 
در ذهنم این تصور راداشتم ؛ که 
بیافتد  کارهنر درجامعه خوب جا 
هنر  اسم  میخواهیم  وقتیکه  که 

رابیاوریم در قبال هنر یا ایستادگی 
احترامشان  به  باشیم  راداشته 
دهیم  انجام  را  ای  سجده  یک  یا 
خانواده  رسان  نان  بخاطراینکه 

میشویم . 
در  رو  خاصی  الگوی  شما    -  ۳
داشتین   مدنظر  کارتان  و  زندگی 
بنده مادرنقش  بله در موفقیت  ؟ 
درکارهنری  راداشت چون  زیادی 
وهمین  داشت  خاصی  خالقیت 
به هنرگرایش  بنده هم  باعث شد 
ها  وایده  والگوبرداری  پیداکنم 

راازمادرم می گرفتم .
4 -  بدون شک در شروع، انجام 
هر  برای  مسیر  ی  ادامه  البته  و 
مشکالت  و  موانع  یکسری  کاری 
مشکالت  و  موانع  این   ! هست 
برای شما چی بوده !؟ به هرحال 
برای شروع هرکاری یک مشکالتی 
دارد  وجود  هرشخص  راه  برسر 
کارم  شروع  برای  هم  بنده  مثلما 
اینکه  شهریا  درسطح  امکانات 
و  بود  کم  خیلی  اینکه  ویا  نبود 
ومجبورشدم  ؛  نبود  دسترس  در 
چون خواسته ای راداشتم وبدست 
خودسازی  مجبورشدم  بیاورم 
که  ابزاری  آن  سازی  دست  یا 
اینکه   . کنم  رادرست  نیازداشتم 
بود   شده  مدرن  دنیای  ما  دنیای 
فراموش  را  سنتی  دنیای  ومردم 
کرده بودند ؛ واینکه دنیای سنتی 
یک دنیایی است که 9۰ درصدباید 
بصورت دست ساز و خودسازباید 
باشد ؛ و یک شرایطی بودیا لوازم 
می  شهرستانها  از  باید  یا  نبود 
مجبورشدم  تنه  یک  اینکه  ؛  آمد 
یا  ؛  بگیرم  عهده  رابه  اینها  همه 
دادم  می  خودسازیهاراانجام  باید 
ساختیم  رامی  ها  یابایددستگاه 
؛  میزتنبوره  مثل  ابزاری  مثال 
اگراین میزرامیخواستیم خریداری 
؛  بود  آشنا  نا  برای هرکسی  کنیم 
برای  دوستانمان  جذب  برای  و 
اینکه به سنت یک نگاهی بیندازند 
با  که  بودیم  آنها  جذب  مجبوربه 

کارهای سنتی آشنا بشوند. 
بود  شما  درون  چیزی  چه   -  5
و جسارت  ایجاد شد که قدرت  یا 
!؟  داد  شما  به  را  شروع  این 
اینکار ؛ دوستان  عالقه داشتم به 
کردند  از کارم  استقبال  وخانواده 
بیام  سرشوق  شد  باعث  وهمین 
واین  کردم  جسارت  هم  وبنده 
وسعت  را  وکارم  وکردم  ریسک 

دادم . 
هستید  پذیری  ریسک  آدم   –  6
که  پذیری  ریسک  قدرت  این  ؟ 

ست  ذاتی  کردین  صحبت  ازش 
ریسک  آدم  بله  !؟  اکتسابی  یا 
این ریسک  پذیری هستم ؛ چون 
بیشتر  کاریم  حومه  داخل  کردن 
آورد ؛ خیلی  بنده راسر شوق می 
جاها  وخیلی  ؛  انتقادشدم  جاها 
ومن  ؛  شد  استقبال  ازکارم  هم 
وتا  ؛  دیدم  را  ها  استقبال  بیشتر 
ریسک  همین  شکرخدا  امروز  به 
شده  کارهایم  پیشرفت  باعث  ها 
شکست  شایدبه  میدانستم  ؛ 
هایی برخوردکنم ولی این ریسک 
آزمون  بهرحال  ؛  دادم  می  انجام 

وخطایی بود در حومه کاریم . 
6- نوع مدیریت شما تا چه اندازه 
!؟  بوده  تاثیرگذار  پیشترفتتان  در 
مدیریت درحیطه کاری من باعث 
تنوع  هم  ؛  بهترفکرکنم  شدقطعا 
دوستان  ؛ جذب  راباالببرم  کاری 
خیلی خوب رادرکنارخودم داشته 
باشم ؛ همین باعث شد موقعیت 

کاری را ارتقاع دهم .
»مثبت  تاثیرگذاری  مقدار   -  ۸
چه  موفقیتتان  در  اندیشی« 

اندیشی  !؟مثبت  بوده  مقدار 
؛  کارتاثیردارد  صددرصدروی 
کردن  تحقیق  ؛  فکرکردن  وباعث 
کاری  رزومه  آوردن  وبدست  ؛ 
دربهره  اندیشی  مثبت  ؛  میشود 
وری کاری تاثیرگذاره ؛ وتا آنجایی 
با  بدهد  قدرت  خداوندبهم  که 

دیگاه مثبت ادامه می دهم . 
9 - صبر« کجای مسیر پیشرفت 
شما بود !؟ صبر را ازمادرم به ارث 
مادرم  جوانی  درسن  چون  بردم 
وباتمام  ؛  دادند  ازدست  را  پدرم 
هم  وخیلی  ؛  جنگیدن  مشکالت 
خوشحالم ؛ چون در حومه کاری 
وزندگی مشکالت وجوددارد ؛ این 
لوازم  ازناحیه  میتواند  مشکالت 
کاری و رقبا باشد ؛ من این صبر 

را از مادرم و خداوند یاد گرفتم .
شیرین ترین  از  یکی    -  ۱۰  
راه چه  این  در  موفقیت های شما 
وشیرین  بزرگترین  است؟   بوده 
از  نمایی  رو  که  بود  زمانی  ترین 
ایرانی بود که درسال  اقوام  لباس 
انجام  اسفندماه  بیستم   ۱۳99

خدابنده  خانم  توسط  دادیم 
عزیزرئیس میراث فرهنگی قرچک 
آقای  فرماندار  آقای  توسط  و 
و چندتن  وآقای شهردار  خطیبی 
؛  برگزارشد  عزیز  دوستان  از 
طراحی های لباس اقوام  و دوخت 
یک  که  ؛  دادم  انجام  تنی  یک  را 
اقوام  درپارک  باشکوهی  جشن 

انجام شد . 
کسی  چه  راه  این  در      -  ۱۱
شما  تا  باز کرد  شما  برای  را  راه 
کسب  را  بزرگ  موفقیت های 
خیلی  همسرم  را  این  در  کنید؟ 
بخاطر  فرزندانم  و  ؛  کرد  کمکم 
کنار کارم  در  خیلی  کاری  مشغله 
دیروقت  چون  ؛  کردند  صبوری 
منزل میامدم ودست تنها بودم ؛ 
همسرم خیلی تالش میکردتامسیر 

راه را برایم کوتاه کند . 
کار  جویای  افراد  برای   -  ۱۲  
هر کاری  دارید؟  پیشنهادی  چه 
بکار  اشتقال  ؛  دارد  سختی  یک 
راپیشنهادمی کنم ؛ البته بازار کار 
کار  لزومات  آن جزو  اولیه  مواد  ؛ 
؛  کار  نیروی  ؛  ومکان  ؛جا  است 
های  گام  با  کار  افرادجویای  اگر 
به  بروند  پیش  وصبوری  متوسط 

نتیج میرسند . 
۱۳ -  تقاضای شما از مسئولین 
افراد  برای  راه  هموار کردن  برای 
جویای کار و کارآفرینان چیست؟ 
به خدا  امیدش  اول  هر کارآفرینی 
وسوم  ؛  هنرش  به  دوم  ؛  است 
 . است  شهرش  مسئولین  به 
دستگیری  میتوانند  مسئولین 
چه  ؛  باشند  کارآفرین  دوستان 
و  ؛  کار  به  اشتقال  زمینه  در 
یا  مواداولیه  تهیه  درزمینه  چه 
بازارفروش ؛ که کارآفرینان بتوانند 
پیشرفت  میشود  که  درمناطقی 
وباعث   . باشند  آنها  کمک  کرد 

توسععه منطقه و شهر بشود . 
۱4 - و با نهایت تشکر به عنوان 
یاد  که  ای  توصیه  سوال،  آخرین 
در  اینکه  برای  !؟  بماند  جوانها 
ذهن جوانان هنر باقی بماند یک 
داشته  خانه  در  هنر  از  یادگاری 
قوم  اقوام  از  ؛ هر شخصی  باشیم 
هیچ  ؛  بگذارد  هنر  یک  خودش 
خودتان  واصالت  اقوام  موقع 
رافراموش نکنید ؛ این هنرمیتواند 
یکی از صنایع دستی باشد ؛ لباس 
خانواده  در  اصالت  بودن  ؛  باشد 
سنتی  خانواده  میشود  باعث  هم 
ترباشد ؛ چون اصالت حفظ شده 

؛ وخیلی اتحادبیشتر میشود . 
 

گروه اجتماعی-شانزده سال پیش 
اتحادیه  عضو  بدهکارترین  آلمان 

اروپا بود. 
و  شعار  بدون  فیزیکدان  زن  یک   
آلمان  سیاسی  صحنه  وارد  هیاهو 
شد، بی جنجال و بی بنر و خدم و 
حشم، شعار نداد، مصاحبه نکرد، 
را  خودش  از  قبل  سیاستمداران 
تخطئه نکرد، هیچ سفر استانی و 

شهرستانی هم نرفت! 
نشست در دفتر کارش در پایتخت 
و تیمی از متخصصین و مشاورین 

کاربلد را به خدمت گرفت.
بدون تعصب از همه ظرفیت های 

سیاسی و اقتصادی استفاده کرد. 
و  دشمنی  کباده  کشوری  هیچ  با 

رقابت نکشید. 
اتحادیه اروپا را که در مرز فروپاشی 

بود حفظ کرد. 
آن  سال  شانزده  طی  سرانجام  و 
اول  اقتصاد  به  را  بدهکار  اقتصاد 

اروپا تبدیل کرد. 
موازنه قدرت را بین اعضای اتحادیه 
اروپا و نیز بین اروپا و آمریکا برقرار 
صدر  بر  را  آلمان  تنها  نه  کرد، 
اقتصادی  فروپاشی  از  که  نشاند 
اعضای  دیگر  و  یونان  مجارستان، 
اتحادیه اروپا از طریق وام های بلند 
از یک  مدت جلوگیری کرد. بیش 
و  پذیرفت  را  آسیایی  آواره  میلیون 
به نمایش  را  سیاست اخالق مدار 

گذاشت. 
کمتر حرف زد و بیشتر عمل کرد... 
نه  نکرد،  استفاده  رانتی  هیچ  از 

خودش و نه اطرافیانش 
نه  و  تلویزیون ظاهر شد  در  کمتر 
و  جاسوس  و  خائن  را  رقیبانش 
نه  و  کرد  خطاب  دشمن  ُعمال 
را  کار  این  حامیانش  داد  اجازه 

بکنند. 
که  برخاست  و  نشست  طوری 
قدرت به او تقدس ندهد! محبوب 

شد اما قدیس نشد. 
نه َکنه شد و به قدرت چسبید و نه 
اجازه داد که َکنه ی کثیف قدرت به 
رفتارش بچسبد و خونش را کثیف 

کند. 
در حالی که یکی از پنج سیاستمدار 
اول دنیا و قدرتمندترین زن  طراز 
از  هنوز  که  حالی  در  بود،  جهان 
نظر جسمی و ذهنی کارآمد و فعال 
رهبری  که  حالی  در  بود،  موثر  و 
قدرتمند و تاثیرگذار در صحنه ملی 
و بین المللی بود آهسته و بی هیچ 
کناره  سیاست  از  مدعایی  و  منت 

گرفت. 
در مدت شانزده سال رهبری اش 
گفتار و کردارش معطوف به ماندن 

در قدرت نبود. 
به  وابسته  قابلیتش  و  قدرت 
و  نبود  اش  سیاسی  موقعیت 
قدرتش برآمده از یک ِخَرد جمعی 

و جایگاه ملی بود. 

را بازی کرد، قابلیت   آمد نقشش 
آنکه  از  قبل  و  داد  را نشان  هایش 
سرازیری  به  و  بخورد  سکندری 

قدرت برسد کنار کشید.
چنان با قدرت و قابل بود که هیوِن 

سرکش قدرت را لگام زد. 
آنگال مرکل بعد از این یک شهروند 

عادی خواهد بود. 
مجلسی  و  مجمع  هیچ  عضو 
برای عضویت خود  و  بود  نخواهد 
مدیره  هیئت  در  اطرافیانش  یا 
هلدینگ ها و کارتل های اقتصادی 

البی نخواهد کرد. 
نخواهد  نظر  اظهار  در هر موردی 
کرد و خدمات طالیی و بی نظیر 
در  گلمیخ  مثل  را  دولتش  و  خود 
و  کرد  نخواهد  فرو  مردم  چشم 
سهمی بیشتر از آنچه قانون برایش 

معین کرده نخواهد داشت.
از  نمی دانم چرا سپهر سیاسی ما 
این ستاره ها خالی است. دیرزمانی 

است که این سپهر ایرانی در تصرف 
اساس  بر  که  است  سیاره  مشتی 
سعد و نحِس ساعت و ستاره، جا 
عوض می کنند، ریسمان قدرت که 
افتد رهایش نمی  به دستشان می 

کنند مگر با تیغ حضرت اجل! 
دستمایه  و  دستاورد  بدون  سالها 
قابلی از این صندلی به آن صندلی 
در هراس و هروله اند، قدرت مثل 
در  اگر  انگار  است.  شده  جانشان 

قدرت نباشند می  میرند! 
ملت از تصاویر تکراری شان خسته 
شده است اما تلویزیون خسته نمی 

شود. 
و  سیره  یک  سیاست  کتاب 
امالی  که  جا  هر  دارد.  سرمشق 
سیاست، غلط و پر از اشتباه است 
شک نکنید که سیاستمداری تنبل، 
ناشی و ناپخته قلم به دست گرفته 

است...
ماشاالله اکبری

صبر را ازمادرم به ارث بردم

کنه های قدرت!

اجتماعی

  

به تعدادی بازاریاب و خبرنگار اقتصادی و سیاسی نیازمندیم 
09191776020

021-36267001-3



گروه سیاسی : فرماندار قرچک گفت: حضور مدیران 
این  باید  و  باشد  تشریفاتی  صرفًا  نباید  استانی  کل 
شود،  منجر  شهرستان  از  مشکلی  رفع  به  حضور 
مسئوالن ادارات موظفند تا مسائل و مشکالت حوزه 
را در  آن  و اطالعات  به درستی احصا کرده  را  خود 
هم افزایی،  با  تا  دهند  قرار  استانی  مدیران  اختیار 

مشکالت حوزه های مختلف برطرف شود. 
اداری  شورای  نشست  در  فاتحی نژاد  علیرضا 
عمل  راستای  در  ادارات  رؤسای  افزود:  شهرستان 
به سیاست های دولت سیزدهم، حضور بین مردم و 
سرکشی به مناطق محروم را اولویت خود قرار دهند.

وی عنوان کرد: امروز همه مسئوالن موظفند تا با 
همکاری و تعامل بین دستگاهی، امور را به بهترین 
آنان را درگیر پیچ و  نحو پیگیری و اجرایی کنند و 

خم های اداری نکنند.
ادامه  قرچک  شهرستان  اداری  شورای  رئیس 
داد:امروز در سایه تالش مسئوالن، امنیتی پایدار در 
شهرستان قرچک وجود دارد و با نظارت گسترده بر 
از اجرای طرح مردمی  فعالیت اصناف مختلف پس 
کردن تخصیص ارز ترجیحی و اصالح قیمت برخی از 
کاالها، عرضه و تقاضای کاالهای اساسی به درستی 

کنترل شده و بازار در آرامش کامل به سر می برد.
وی اظهار داشت:یکی از مهم ترین سیاست های دولت 
مردمی، مبارزه با فساد است؛ قطعًا با انتخاب درست 
و صحیح مسئوالن و توجه به اصل شایسته گزینی، 

می توان فساد را از جامعه ریشه کن کرد.
فاتحی نژاد اضافه کرد: صرفه جویی در مصرف انرژی 
است،  دولتی  ادارات  اولویت های  مهمترین  از  یکی 
اگر یک اداره دولتی خود در مدیریت مصرف انرژی 
تبدیل  جامعه  برای  الگویی  به  قطعًا  باشد،  پیشگام 
مسئوالن  با  بیشتری  همراهی  نیز  مردم  و  شده 

می کنند.
تکمیل  دولت،  اولویت  افزود:  قرچک  فرماندار 
طرح های نیمه تمام است و نباید فعال به سراغ تعریف 
طرح و پروژه جدید رفت تا بتوان با اعتبارات موجود، 
طرح های نیمه تمام و رها شده را تعیین تکلیف کرد و 

مردم را از خدمات آن ها برخوردار ساخت.
شهرستان،  نهادهای  و  ادارات  گفت:مسئوالن  وی 
ارباب رجوع  تکریم  و  با خانواده معظم شهدا  دیدار 
را در اولویت خود قرار دهند و در این مسیر، از هیچ 

تالشی فروگذار نکنند.

شهردار  مومنی  علیرضا    : اجتماعی  گروه 
از اجرای عملیات بهسازی و آسفالت  ورامین 
گفت:  و  داد  خبر  چهار گانه  نواحی  در  ریزی 
مختلف  نقاط  اکثر  گذشته  ماه  پنج  طول  در 
عملیات  گانه  چهار  نواحی  جمله  از  شهری 
بهسازی و آسفالت ریزی انجام شده است. وی 
 ، تپه  ، گل  مانند خیرآباد  در مناطقی  افزود: 
میدان ولیعصر )عج( در ناحیه یک و همچنین 
محله هایی نظیر بلوار کاظم آباد ، چاله شنی ، 
شهرک هوانیروز ، شهرک فجر ، جاده حسین 
رضا در ناحیه دو عملیات بهسازی ، لکه گیری 
و آسفالت ریزی انجام شد و بيش از ۳۶ هزار 

متر مربع از معابر شهر ورامين آسفالت شد..
خیابان  کرد:  نشان  خاطر  ورامین  شهردار 
فرعی محالتی نظیر  و  اصلی  و کوچه های  ها 

کهنه گل ، باغ صالح ، بلوار رسالت ، خیابان 
شهید زواره ، اسفند آباد ، مسجد جامع ، امر 
آباد ، خیابان های آزادگان ، صدرایی ، شهید 
مسجد  پشت  و  فرهنگیان  شهرک  و  منظمی 
عملیات  که  هستند  هایی  محله  از  ارشاد 
آن  در  ریزی  آسفالت  و  گیری  لکه   ، بهسازی 

اجرا شده است.
رسانی  کرد: خدمات  تصریح  پایان  در  مومنی 
نواحی  تمام  در  عزیز  همشهریان  عموم  به 
در  شود.  می  دنبال  تمام  جدیت  با  چهارگانه 
ریزی شهرداری  آسفالت  راستا نهضت  همین 
ورامین در طول پنج ماه گذشته با متراژی در 
تا  حدود سی و شش هزار و پانصد متر مربع 
کنون خدمات انجام داده و خدمات رسانی به 

تمام نقاط شهر ورامین ادامه می یابد.

خبرویژه

4
  هفته نامه  سیاسی اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : طاهر میرزاکریمی
تهران - ورامین - خیابان شهید استان   :  دفتر مرکزی 

 بهشتی - بعد از شهرداری منطقه 1 روبروی سه راهی
 بیهقی ساختمان 110 طبقه سوم

کد پستی : 3371846891
  تلفکس : 36267001-3

سامانه پیامکی : 30008536257001

varamin400@gmail.com

سازمان آگهی ها : 36267001

 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه

همدان : 08134586731    

شنبه ۱۱ تیر  ماه سال ۱4۰۱
سال دوم  - شامره ششم

سه باب مغازه واقع در ورامین میدان پلیس ، بلوار امیر کبیر

  اجاره داده می شود . 
تلفن : 36227005  

همراه : 09191776020

حسین نوش آبادی در دیدار با آیت الله رییسی:

تشکر ویژه نماینده مردم دیار 
پانزده خرداد از رییس جمهور

حسین نوش آبادی نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و 
قرچک در مجلس شورای اسالمی با حضور در ساختمان ریاست 

جمهوری ، با آیت الله رئیسی دیدار کرد.
نوش آبادی ضمن تشکر و قدردانی از حضور رئیس جمهور و سفر 
به دیار پانزده خرداد و موافقت ایشان با تبدیل قطار حومه ای به 
مترو ، خواستار تسریع در واگذاری و  اجرای خط متروی تهران 

به ورامین و پیشوا شد.
از موافقت رئیس  این دیدار  پانزده خرداد در  نماینده مردم دیار 
جمهور در خصوص فرمانداری ویژه ورامین و دستور سرعت دادن 
به پروژه انتقال پساب تهران و تامین آب زراعی کشاورزی تشکر 

و قدردانی کرد.

فرماندار قرچک :

حضور مدیران کل استانی 
در شهرستان تشریفاتی نباشد

علیرضا مومنی شهردار ورامین : 

بیش از ۳۶ هزار متر مربع
 از معابر شهر ورامین آسفالت شد

خربنگار ورامین

 در محله خود باشید

02136257001

09191776020


