
گروه سیاسی : محسن منصوری 
استاندار تهران در مراسم تشییع 
طی  پور«  کرم  فرید  »شهید 
سخنانی با بیان اینکه در جریان 
دشمن  که  ترکیبی  جنگ  این 
علیه انقالب اسالمی راه انداخته 
مورد  همه  از  بیش  که  آنچه 
بصیرت،  قرار گیرد،  باید  توجه 
بینش و نگاه بلند عموم مردم 
است، گفت: مردم عزیز ما هیچ 
پیوند حاصل  اغتشاشگر  با  جا 
نکردند و نشان دادند که مؤمن 
انقالب  و  اسالم  ارزشهای  به 

هستند.
وی به تجمع بزرگ امت رسول 
الله  در روز یکشنبه اشاره کرد و 
گفت: نظام جمهوری اسالمی، 
مقتدری  و  مستحکم  نظام 
مبنای  است که  نظامی  است، 
مومنانه  و  اعتقادی  مبنای  آن 

است، دشمن تصور می کند که 
با یک بهانه که نیروی انتظامی 
آن  در  تقصیری  گونه  هیچ 
نداشته است می توانند کشور را 
به هم بزنند این نشان از تحلیل 
و شناخت غلط آنها است، علیه 
نظام اسالمی در فضای رسانه ای 
یک جنگ احزاب راه انداختند، 
علیه  مطلب  صد  چند  روزانه 
جمهوری اسالمی منتشر کردند 
تا بتوانند تنور اغتشاشات را گرم 

نگه دارند..
آتش  به  اشاره  با  منصوری 
فتنه  اغتشاشگران،  افکنی 
بی بصیرت  سیاسیون  گران، 
افزود: حتمًا به این آتش افکنی 
ها رسیدگی خواهد شد، شاید 
به  بنا  اغتشاشات  بحبوحه  در 
هر دلیلی با آنها برخورد نکنیم، 
هر  می کنم  عرض  صریح  ولی 

آنکه در آشوب های اخیر نقش 
است،  داشته  لیدری  فعال 
پاسخگوی  باید  اینکه  ضمن 
در  باشد  خرابی ها  از  بسیاری 
ریختن خون این شهید سهیم 
هر  در  بدانند  باید  و  است 
پنهان شده  که  سوراخ موشی 
برخورد  آنها  با  قطعًا  باشند 

خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان 
با  افرادی  اینکه  با بیان  تهران 
اعتبار این نظام کسب آبرویی 
از  سال   ۳۰ یا   ۲۰ کرده اند، 
آبرو  کسب  ما  صداوسیمای 
باید  آن روزی که  اما  می کند، 
کار  پای  نظام  از  حمایت  در 
مردم بیایند به ناحق پنجه در 
صورت نظام می کشند، گفت: 
فتنه  نیست،  دینی  روش  این 

گری را باید پایان دهند.

سید  االسالم  حجت   : سیاسی  گروه 
نماز  خطبه های  در  محمودی  محسن 
اشاره  با  سخنانی  طی  ورامین  جمعه 
دستگاه  رسالت  مدارس،  بازگشایی  به 
تعلیم و تربیت را خطیر دانست و گفت: 
معلمی شغل انبیا است، بایستی معلمان 
به خوبی به وظیفه خود عامل باشند و 

تعلیم و تربیت را جدی تر بگیرند.
وی با بیان اینکه مدارس باید به جهاد 
باشند،  داشته  ای  ویژه  اهتمام  تبیین 
و  آموزش  در  نظارتی  مجموعه  افزود: 
بیشتری  حساسیت  با  بایستی  پرورش 
برخی از گزارشات و دغدغه های مردم را 
دنبال کند، برخی مسائل و آدرس های 
از  برخی  یا  و  می شود  داده  که  غلطی 
پایبند  دینی  آداب  به  خود  که  معلمان 

نیستند، اصاًل قابل قبول نیست.
آموزان  دانش  اولیا  از  محمودی 
با  را  خود  فرزندان  مسائل  خواست، 
کرد:  تاکید  و  کنند  دنبال  حساسیت 
یکدیگر  در کنار  باید  خانواده  و  مدارس 

نتیجه مطلوبی حاصل  تا  کنند،  تالش 
شود.

دشمن از مدت ها قبل در پی ایجاد فتنه 
بود

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
اسالمی استان تهران با اشاره به مسائل 
در  نظامی  از جنگ  دشمن  اخیر گفت: 
روش های  با  و  شده  ناامید  ما  کشور 
به  مردم  کشاندن  در  سعی  سخیف 
نظامی  اقتدار  امروز  دارد،  خیابان ها 
در  حتی  که  است،  گونه ای  به  ایران 
جنگ روسیه و اوکراین پهبادهای ایران 

سرنوشت جنگ را دگرگون می کند.
از  همچنین  دشمن  گفت:  وی 
است،  ناامید  نیز  تحریم ها  تأثیرگذاری 
و  ملت  صبر  و  دولت  تالش های  با 
صادرات  و  نفت  فروش  در  گشایش ها 
پنبه  را  دشمن  رشته های  از  بسیاری 
دشمن  دلیل  همین  به  است،  کرده 
تمام توان خود را به کار گرفته تا نظام 

اسالمی را دچار چالش کند.

»چرا  که  سوال  این  طرح  با  محمودی 
دشمن از فوت یک دختر خانم استفاده 
کرده است؟« گفت: تمام شواهد نشان 
پیش  مدت ها  از  دشمن  که  می دهد، 
آماده ایجاد فتنه بوده است و چه فرصتی 
و  بود  کرد  که  خانم  این  فوت  از  بهتر 
تجزیه کردستان  به مساله  می توانست، 
دامن بزند و دعوای شیعه و سنی به راه 

بیاندازند و ظلم به زنان را بهانه کند.
وی خطاب به بانوان چادری گفت: قدر 
متزلزل  ذره ای  و  بدانید  را  خود  چادر 
امروز  است،  شما  سالح  چادر  نشوید، 
دیدی که دشمن در پی خلع سالح زنان 
گوئیم،  می  بلند  صدای  با  اما  است، 
اربابان  و  رضاشاه  که  گونه  همان  که 
از  را  حجاب  نتوانستند،  آن  آمریکایی 
سر زنان مؤمن ایران بردارد، نوچه های 
استکبار هم هرگز نخواهد توانست، این 

کار را کنند.
خطیب جمعه ورامین با انتقاد از اینکه 
نیروی  بدحجابی  با  مبارزه  حوزه  در 

انتظامی تنها مانده است، گفت: همین 
یک  با  که  می شود،  سبب  ماندن  تنها 

حادثه اینگونه مورد هجمه قرار گیرد.
دایره  نباید  که  داد  نشان  اخیر  فتنه 

انقالب را تنگ کنیم
جمهور  رئیس  به  خطاب  محمودی 
خود  وظایف  انجام  در  وزرا  چرا  گفت: 
در رابطه با حجاب جدی نیستند، بیش 
و  جهادی  دولت  عمر  از  سال  یک  از 
انقالبی می گذرد، وزارتخانه ها در زمینه 
و  مجلس  دولت،  کردند،  چه  حجاب 
و  بشنوند  را  پیام  این  قضائی  دستگاه 
حوزه  در  عزیز  مردم  انتظار  بدانند، 

حجاب و عفاف این نبود.
امروز  وی خطاب به مسئوالن گفت: 
کنید،  نوکری  مردم  این  برای  هرچه 
خدمت  می توانید،  تا  است،  کم 
تالش های  نتیجه  مردم  باید  کنید، 
حوزه  در  خصوصًا  را  مسئولین 
ازدواج  مسکن،  تأمین  اقتصادی، 
فتنه  این  کنند،  …حس  و.  جوانان 
درس بزرگی داشت و آن اینکه دایره 
نکنیم  تنگ  نظری  تنگ  با  را  انقالب 
و کارآمد  دلسوز  عناصر  و  چهره ها  و 
به  باید  نسازیم،  منزوی  را  انقالبی 

باشیم.. حداکثری  جذب  دنبال 
شورای  اعضای  همه  از  محمودی 
و  انتظامی  مسئوالن  و  تأمین 
افرادی  همه  و  اطالعات  و  قضائی 
میدان  در  قضایا  این  در  که 
تقدیر  کشیدند،  زحمت  و  ایستادند 

تشکر کرد. و 
است،  مناسب  اینکه  بیان  با  وی 
در  فتنه  و  اغتشاش  لیدرهای  عکس 
عام  رسوای  تا  شود،  منتشر  ورامین 
از  باید  مردم  گفت:  شود،  خاص  و 
باید  شوند،  مطلع  لیدرها  مجازات 

شوند. مطلع  مجازات ها  از  مردم 

استاندار تهران:

لیدرهای اغتشاشات
 منتظر برخورد قاطع باشند

امام جمعه موقت ورامین:

دشمن برای فتنه برنامه قبلی داشت
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علیرضا مؤمنی شهردار 
ورامین: 

طرح استقبال از مهر 
در مناطق مختلف 

ورامین آغاز شد
گروه اجتماعی : علیرضا مؤمنی با اعالم این خبر اظهار داشت: در 
آستانه فرارسیدن ماه مهر و به منظور فراهم کردن شرایط مناسب 
برای شروع سال تحصیلی جدید، طرح استقبال از مهر در مناطق 

مختلف ورامین آغاز شد.
جمله  از  شهرداری  مختلف  واحدهای  طرح  این  در  افزود:  وی 

زیباسازی، تأسیسات، امور شهری، خدمات شهری، فضای 
سبز، آتش نشانی...

فارکس چیست؟
 Foreign کلمه   دو  مخفف  فارکس 
خارجی  ارزهای  معنی  به    Exchange

است.
 فارکس یک بازار مالی بین المللی است که 
یکدیگر،  مقابل  در  کشورها  ارزهای  آن  در 
بازار  بزرگترین  فارکس،  شوند.  می  معامله 

مالی جهان با باالترین نقدینگی است.
تراکنش های روزانه فارکس چیزی بالغ بر 7 
تریلیون دالر است که شامل تقریبا 15۰ ارز بین المللی کشورهای 
مختلف می باشد. بازیگران بزرگ فارکس، بانک های بین المللی و 
صنعتی بزرگ، موسسات مالی، صندوق های بین المللی سرمایه 
گذاری، بروکرها و تریدرهای خرده پا هستند. در فارکس ارزهای 
کشورهای مختلف به صورت جفت-جفت در کنار هم معامله می 
توانید دارایی های دیگری چون طال،  شوند. در فارکس شما می 

نفت، گاز و حتی سهام ها را نیز ترید کنید.
ایاالت  پول  واحد  و  دارد  نام  یورو  اروپا  پول  واحد  مثال  عنوان  به 
متحده ، دالر است . هر جفت ارزی نماد مختص به خودش را دارد 
. باالترین حجم نقدینگی متعلق به جفت ارز USD/EUR  است 

. EUR همان یورو و USD همان دالر است.         ادامه صفحه۳

 ارتقای جایگاه و درجه شهرداری 
را  در دستور کار داریم

نماینده مردم ورامین بزرگ          

در مجلس شورای اسالمی:        

پیشرفت کشور در گرو 
تربیت نسلی متدین و 

قانونمند است
هم اندیشی  نشست  در  آبادی  نوش  حسین   : سیاسی  گروه 
کانون  محل  در  که  تحصیلی  مختلف  مقاطع  مدارس  مدیران 
مالئک قرچک برگزار شد با اشاره به اینکه امروز معلمان باید 
نسلی را تربیت کنند که اگر در هر جایگاهی قرار گرفت، عدالت 
را در حوزه های مختلف محقق کنند اظهار داشت: چنین نسل 
مقابله  نابرابری  و  تبعیض  نگاه  با  می تواند  ای  یافته  پرورش 

کند...

محسن خرمی شریف 
شهردار قرچک :

آرامستان قرچک 
یکی از بزرگ ترین 

آرامستان ها 
گروه اجتماعی : شهردار قرچک گفت: عملیات متعدد عمرانی در 
سایت آرامستان قرچک همچنان با برنامه ریزی های صورت گرفته 

ادامه دارد.
محسن خرمی شریف اظهار داشت: احداث آرامستان قرچک که یکی 
از بزرگ ترین آرامستان های استان تهران است که در فاز اول مسیر 
این پروژه با اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به بهره برداری رسید 

و ۲ سوله تطهیر آن نیز در حال ساخت است...

3
4

3

09191776020021-36267001-3
باشید...  همراه  ما  ،با  اه  شنبه  رههفته 

خربنگار ورامین

 در محله خود باشید
09191776020-02136257001



اعضای هیأت رئیسه شورای شهرستان قرچک مشخص شدند
گروه اجتماعی: با برگزاری انتخابات داخلی، اعضای هیأت رئیسه شورای اسالمی شهرستان قرچک شامل رئیس، نایب رئیس و منشی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، جلسه انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای شهرستان قرچک روز دوشنبه و به ریاست الله بخش حبیبی معاون فرماندار قرچک در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد و اعضای 
هیأت رئیسه دومین سال از فعالیت ششمین دوره شوراهای اسالمی انتخاب شدند.

در این انتخابات، حمیدرضا بوربور به عنوان رئیس، حسین عبدی نایب رئیس و ناصر کباری به عنوان منشی انتخاب شدند.

سال  آغاز  با  زمان  هم  اجتماعی:  گروه 
تحصیلی جدید و حضور دانشجویان در 
شیوع  طوالنی  دوره  از  بعد  ها  دانشگاه 
کرونا و تحصیل مجازی، واحد دانشگاه 
کردن  فراهم  با  نیز  قرچک  اسالمی  آزاد 
و  متقاضیان  تحصیل  حضوری  شرایط 
ثبت نام در ۲7 رشته کاردانی فعالیت خود 
را شروع نموده است. آقای دکتر موسوی 
آزاد اسالمی قرچک طی  رئیس دانشگاه 
ورامین  خبرنگار  با  اختصاصی  مصاحبه 
آبرومند به شرح فعالیت های این واحد 
می  نظرتان  از  که  پرداخت  دانشگاهی 

گذرد.

بفرمایید  خودتان،  معرفی  ضمن  لطفا 
که دانشگاه آزاد اسالمی قرچک در چه 
هایی  رشته  چه  و  شده  تاسیس  سالی 

دارد؟
بنده سیدکریم موسوی، دکترای آموزش 
عالی دارم. حدود ۲6 سال در دانشگاه آزاد 
اسالمی پست ها و مسئولیت های مختلف 
از مهر 1۴۰۰  ام و خوشحالم که  داشته 
در خدمت مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی 

قرچک می باشم.
سال  در  قرچک  اسالمی  آزاد  دانشگاه   
مرکز  عنوان یک  به  و  تاسیس شده   ۹۰
با  ورامین  آزاد  دانشگاه  زیرمجموعه 
تعدادی رشته کاردانی مصوب از سازمان 
مرکزی شروع به فعالیت کرده است. به 
دلیل اینکه تاکنون یک مکان مستقل و 
مختص به خود نداشته، تا به حال چند 
تا جابجایی داشته است. با این حال بعد از 
یک دهه تالش همه همکاران خوب بنده 
و مسئولین شهر توانسته سرپا بایستد. به 
ویژه امام جمعه محترم قرچک که از مهر 
سال 14۰۰ که بنده به اینجا اعزام شدم، 
همکاری و تعامل بسیار خوبی با دانشگاه 
ما داشتند. همین امر باعث شده که ما 
شاهد پیشرفت های قابل توجهی از یک 
سال گذشته تا به االن باشیم. از جمله 
اینکه توانسته ایم این واحد را به عنوان 
مرکزی  سازمان  از  مستقل  پردیس  یک 
مجوز بگیریم و برای اولین بار بعد از یک 
دهه پردیس دانشگاه آزاد اسالمی قرچک 
به شکل مستقل فعالیت دارد. اکنون ۲7 
رشته کاردانی و کارشناسی مصوب داریم 
که به نام قرچک است و سعی داریم که 
نیم سال جدید را در یک مکان مستقل 
و خوب که در شان دانشگاه باشد، شروع 
به کار کنیم. با برنامه ریزی هایی که صورت 
گرفته و با قول همکاری که از رئیس واحد 
ما  مجموعه  رئیس  که  ورامین-پیشوا 
در جنوب شرق استان تهران هستند  و 
آقامیری که رئیس  همچنین آقای دکتر 
استان تهران هستند، در مهر سال آینده 
۵رشته  ما  قرچک  در  بار  اولین  برای  و 

کارشناسی ارشد هم خواهیم داشت. 
و  استراتژیک است  قرچک، یک منطقه 
در موقعیتی قرار گرفته که بسیار به شهر 
شهر  ورودی  از  و  است  نزدیک  تهران 
تهران یعنی از انتهای بزرگراه امام علی)ع( 
ما راحتتر به دانشگاه آزاد قرچک دسترسی 
پیدا می کنیم تا به دانشگاه آزاد یادگار امام 
یا تهران-شرق. بالطبع آنها فاصله شان 
جذابیت  با  است.  بیشتر  خیلی  ما  از 
برای دانشجویان  این نزدیکی  زیادی که 
مخصوصا دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

دانشجوی  توانیم  می  ما  کرده،  ایجاد 
بیشتری از تهران به اینجا بیاوریم. یعنی 
دانشجو راحتتر است به قرچک بیاید تا 
به قیامدشت یا یادگار امام برود. منطقه 
قرچک هم پرجمعیت است. یعنی ما هم 
از خود قرچک و هم از پاکدشت که آن هم 
در فاصله پانزده دقیقه ای با این منطقه 
دسترسی   این  داریم.  دانشجو  است، 
باعث  استراتژیک  موقعیت  و  مطلوب 
شده که برنامه های خوبی برای دانشگاه 
قرچک داشته باشیم. به ویژه آقای دکتر 
پهلوان افشاری نظر مساعد و فوق العاده 
ای نسبت به پیشرفت و سرمایه گذاری در 
این منطقه دارند. ضمن اینکه االن دیگر 
دانشگاه های آزاد ورامین و پیشوا، قرچک 
را به عنوان یک رقیب نمی دانند. اما در 
گذشته و مسئولین قبلی تمایل نداشتند 
قرچک رونق بگیرد و می گفتند ما آن همه 
امکانات در ورامین و پیشوا داریم. دانشجو 
اگر می خواهد برای ادامه تحصیل به آنجا 
مسئولین  امروزه  که  صورتی  در  بیاید. 
جدید ما در ورامین و پیشوا این اعتقاد را 
دارند که ما مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی 
هستیم و هر چه می توانیم باید امکانات به 
قرچک بدهیم و  قرچک را طوری قوی 
کنیم که دانشجو به جای اینکه از ورامین 
به سمت تهران برود، از تهران به اینجا 

بیاید.
در حال حاضر چند دانشجو در چه رشته 

هایی مشغول به تحصیل هستند؟
کارشناسی  و  کاردانی  رشته   ۲7 حدود 
پیوسته و ناپیوسته داریم و در نظر داریم 
۵ رشته کارشناسی ارشد تا مهر بیاوریم. 
یعنی ما باید مقدمات کار را فراهم کنیم 
آذر  و  آبان  که  متقاضی  دانشجوهای  تا 
شروع به ثبت نام می کنند، به نام قرچک 
ثبت نام کنند و در سال آینده که پذیرفته 
شدند در اینجا شروع به تحصیل کنند. 
ما  دانشجوهای  تعداد  حاضر  حال  در 
بینی  پیش  ما  ولی  است  نفر  زیر 1۰۰۰ 
۲هزار دانشجو را تا مهر سال آینده کرده 
ایم. یعنی با تحصیالت تکمیلی و تکمیل 
رشته هایمان، این پیش بینی محقق شود. 
کما اینکه مجوز ثبت نام همه ۸۰ رشته 
دانشگاه آزاد ورامین- پیشوا را هم داریم. 
یعنی دانشجو را اینجا ثبت نام کنیم و از 
مجوز رشته های آنها استفاده می کنیم. 

و  دانشگاه  بین  هم  نامه ای  تفاهم  یک 
رشته   ۶ که  داریم  تهران-جنوب  واحد 
جدید از آنها بگیریم و دانشجوی متقاضی، 
ولی  می شود  تهران-جنوب  دانشجوی 
اینجا ثبت نام و فارغ التحصیل می شود 
می دهد.  تهران-جنوب  را  مدرکش  و 
امسال به واسطه مجوزی که دانشگاه آزاد 
به پردیس های مستقل داده، ما می توانیم 
از همه رشته های مادر که مادر دانشگاه 
ما واحد ورامین-پیشوا می شود، استفاده 
کنیم. همچنین می توانیم از مجوز همه 
کشور  آزاد  دانشگاه های  که  رشته هایی 
دارند، در قالب یک تفاهم نامه با دانشگاه 
و  استفاده  باشیم،  داشته  متقاضی  اگر 

فعالیت کنیم.
درخصوص ساختمان مستقل دانشگاه 
آزاد قرچک، چه برنامه ای دارید و کچه 

زمانی محقق می شود؟
قبل از بنده که همکاران زیادی از جمله 
مهندس  آقای  عبداللهی،  دکتر  آقای 
که  سهرابی  مهندس  آقای  و  شیرکوند 
زحمات زیادی در این خصوص کشیدند. 
در زمان آقای دکتر عبداللهی، زمینی از 
شهرداری قرچک به متراژ سی هزار متر 
بعد از پلیس راه خریداری شد. اما بنا بر 
هر دلیلی خیلی عزم جزم نبوده که این 
ساختمان ساخته شود. ولی زمانی که بنده 
به اینجا اعزام شدم، یکی از برنامه هایی 
که به من دادند این بود که یک دانشگاه 
مستقل بسازیم. با همت آقای دکتر پهلوان 
افشاری و همکاری مسئولین شهر، پیگیر 
مرحله  در  االن  هستیم.  زمین  ساخت 
شهرداری  اگر  که  هستم  مجوز  صدور 
همکاری بیشتری با ما بکند و سند زمین 
را به نام دانشگاه واگذار کند، این کار زودتر 
کلید می خورد. چون آقای دکتر آقامیری 
را  این قول مساعد  تهران  استان  رئیس 
به  زمین  سند  زمان  هر  دادند که  ما  به 
نام دانشگاه آماده شد، ظرف مدت یک 
هفته ساخت و ساز آغاز شود. ایشان نگاه 
دانشگاه  به مجموعه  و خیلی خوبی  باز 
آزاد دارند و اعتقاد دارند که باید همکاری 
اداره  را  ها  دانشگاه  مجموعه  همدیگر 
کنیم. و اگر االن حقوق یک دانشگاهی کم 
می آید از یک دانشگاه دیگر که پردرآمدتر 
کم  که  دانشگاهی  به  می دهند  است، 
رئیس  من  گویند  می  و  است.  درآمدتر 

استان هستم نه یک واحد دانشگاه مرکز.
امیدواریم با این مساعدت ها و همچنین 
شریف  خرمی  مهندس  آقای  همکاری 
ما  به  همکاری  قول  که  قرچک  شهردار 
دادند و گفتند به محض آماده شدن سند، 
را خیلی  تمام مجوزات ساخت  حاضرند 
ایشان  و  کم  خیلی  قیمت های  با  سریع 
حتی اصطالح رایگان را هم به کار بردند، 

در اختیار ما بگذارند. 
یک  دانشگاه،  ساخت  در  ما  هدف 
چون  است.  بزرگ  و  مجهز  ساختمان 
ما نمی خواهیم یک دانشگاه بزنیم بلکه 
بزنیم  آموزشی  مجتمع  یک  می خواهیم 
و بتوانیم مدارس سما را  هم اینجا فعال 
سما  مدارس  حال  به  تا  قرچک  کنیم. 
نداشته است و ما درخواستش را به آقای 
پرورش  و  آموزش  رئیس  داورزنی،  دکتر 
قرچک داده ایم. جای تشکر بسیار دارد 
زیرا شاید تنها ارگانی که خیلی با دانشگاه 
پرورش  و  آموزش  کرد،  همکاری  آزاد 
بود. این مکان فعلی دانشگاه ما نیز برای 
آموزش و پرورش است و مکان جدیدی 
هم که قرار است نقل مکان کنیم، برای 
آموزش و پرورش است. یک محل مناسب 
و در شان دانشگاه  که نوع ساختش هم 
دانشگاهی است. و ما از آن برای ساخت 
ساختمان جدید دانشگاه ایده گرفته ایم. 
اکنون نیز در حال تالش هستیم تا این 

ماه جابجا شویم.
یکی از حوزه هایی که در دانشگاه ها فعال 
دانشجویی  فرهنگی-  معاونت  است، 
می باشد. آیا این معاونت در دانشگاه آزاد 

اسالمی قرچک وجود دارد؟ 
ورامین  آزاد  دانشگاه  زیرمجموعه  ما 
هستیم اما به عنوان یک شخصیت حقوقی 
مستقل ولی با همکاری آنها فعالیت داریم. 
یعنی معاونت پژوهشی، معاونت آموزشی، 
معاونت اداری-مالی و معاونت فرهنگی-

دانشجویی ما با آنها یکی است و کارهای 
مشترک انجام می دهیم. اگر بتوانیم این 
حفظ  را  آموزشی مان  فضای  استقالل 
کنیم، به سمت استقالل در آن حوزه هم 

پیش می رویم. 
حوزه  مورد  در  مختصری  گزارش  یک 
برای  دانشگاه  پژوهشی  فرهنگی- 

خوانندگان ما بفرمایید.
پژوهشی  حوزه  که  کاری  بیشترین 

با  رابطه  در  می دهد،  انجام  دانشگاه ها 
یعنی  تکمیلی  تحصیالت  دانشجوهای 
دانشجوهای فوق لیسانس و کارشناسی 
دانشجوهای  چون  ما  است.  ارشد 
عمال  نداریم،  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 
فعالیتی هم در حوزه پژوهش نمی توانیم 
یکی  داریم.  سامانه  دو  ما  دهیم.  انجام 
آموزشی  کارهای  یار که  آموزش  سامانه 
که  یار  پژوهش  یکی  می دهند،  انجام 
اتفاقا  می دهند.  انجام  پژوهشی  کارهای 
بنده ادمین پژوهش یار هستم. کارهای 
پژوهش یاری برای کد گرفتن و ... برای 
واحد ورامین-پیشوا را همین جا انجام 
می دهم. اگر تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
ما هم تا مهر محقق شود، یک فعالیت 
خواهیم  پژوهشی  بخش  در  را  زیادی 
داشت. اما از زمانی که من آمدم و تقریبا 
یک سال و نیم قبل از آن هم با توجه به 
شرایط کرونا، ما دانشجویی در دانشگاه 
نداشیم. فقط ترم پیش، از ابتدای سال 
کالس هایمان به صورت حضوری شروع 
شد. چون دانشجو نداشتیم، اصال نمی 
دهیم.  انجام  پژوهشی  کار  توانستیم 
امیدواریم که با شروع این ترم و با آمدن 
دانشجوها کار پژوهشی هم بتوانیم انجام 
شود. کار پژوهشی، استقالل نمی خواهد. 
یعنی یک دستورالعمل هایی دارد که ما هر 
کار تحقیقاتی-دانشجویی بخواهیم انجام 
دهیم، در قالب طرح پژوهشگران جوان 
که برای همه دانشگاه ها به شکل مستقل 
در  دهیم.  انجام  می توانیم  دارد،  وجود 
مورد حوزه فرهنگی هم باید عرض کنم 
که از جمله فعالیت های ما مسابقات و 
اعزام به اردوها است که انجام می شود. 
همچنین ما بسیج دانشجویی داریم که در 
ارتباط تنگاتنگ با دفتر معاونت فرهنگی-

صورت  به  اما  است.  پیشوا  دانشجویی 
مستقل. یک مسئول بسیج اینجا داریم و 

یک مسئول در پیشوا.
سایر  با  قرچک  آزاد  دانشگاه  تعامل 

ارگان های منطقه چگونه است؟
دانشگاه ما در همه مناسبت ها شرکت 
شهرستان  در  مناسبتی  هر  کند.  می 
یک  عنوان  به  هم  ما  دارد،  وجود 
بخشی از بدنه شهر مشارکت می کنیم. 
و  راهپیمایی ها  در  ما  دانشجوهای 
بنده  خود  می کنند.  فعالیت  دیدارها  
تا جایی که شرایط مهیا باشد، حضور 
رابطه خوبی  با مسئولین شهر  و  دارم 

داریم.
مطلب  اگر  پایانی  نکته  عنوان  به 

خاصی مدنظرتان است، بفرمایید.
به  نیاز  حاضر  حال  در  که  موضوعی   
اطالع رسانی گسترده دارد، این است 
که ثبت نام در محل رشته های دانشگاه 
ما شروع شده و احتمال زیاد این هفته 
کار  اتمام  علت  به  می شود.  بسته 
نتوانستیم  شهرداری  پیمانکار  قرارداد 
و  کنیم.  نصب  در سطح شهر  بیلبورد 
فضای مجازی فعال در دسترس نیست. 
بنابراین از طریق نشریه شما اعالم می 
کنیم که ثبت نام در محل شروع شده 
رشته های  متقاضی  هر کسی  و  است. 
پیشوا  ورامین-  یا رشته های  خودمان 
تا  واحد کند  انتخاب  و  مراجعه  باشد، 
امسال  مهر  همین  از  ترمش  شروع 

باشد.

قرچک  مرکزی  بخشدار  اقتصادی:  گروه 
چند  ساختمان  احداث  عملیات  گفت: 
محمدآباداعال  روستای  دهیاری  منظوره 
از توابع بخش مرکزی شهرستان قرچک 
با هدف فعالیت در حوزه های فرهنگی و 

بهداشتی آغاز شد.
از  یکی  داشت:  اظهار  قیصرپناه  مجید 
مهمترین طرح های عمرانی بخش مرکزی 
شهرستان قرچک که از سال های قبل در 
دستور کار مسئوالن قرار داشت و هیچ گاه 
ساختمان  احداث  نرسید،  سرانجام  به 
دهیاری روستای محمدآباد اعال، یکی از 
شهرستان  پرجمعیت  و  مهم  روستاهای 

قرچک است.

برای  تاکنون،  سال 1۳۹۶  از  افزود:  وی 
بار کلنگ زنی  سه  ساختمان  این  احداث 
در مقاطع مختلف انجام شد که به دلیل 
برخی از مشکالت، این عملیات هیچ گاه 

آغاز نگردید.
قیصرپناه تصریح کرد: با رایزنی های صورت 
مسئوالن  مؤثر  هماهنگی های  و  گرفته 
احداث  وضعیت  استانی،  و  شهرستانی 
ساختمان چندمنظوره دهیاری روستا با 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۶۹ بر  بالغ  اعتباری 
تعیین تکلیف شد و پس از انجام مناقصه، 

عملیات اجرایی آن از امروز آغاز شد.
وی گفت: انجام مناقصه جدید موجب شد 
تا هزینه احداث این ساختمان دهیاری، از 

۹۰ میلیارد ریال سال ۹۶ به ۶۹ میلیارد 
زیربنا  مساحت  از  کاستن  بدون  ریال 
این  از  یابد که  کاهش  نقشه  در  تغییر  و 
نظر نیز اقدام موثری در صرفه جویی در 

هزینه ها صورت گرفت.
داشت:  اظهار  قرچک  مرکزی  بخشدار 
این ساختمان چند منظوره در دو طبقه 
و  شد  احداث  مترمربع   ۴۹۲ زیربنای  و 
آن  از  بخشی  دهیاری،  استقرار  بر  عالوه 
به حوزه بهداشت و درمان و بخشی دیگر 
پیدا  اختصاص  فرهنگی  فعالیت های  به 

می کند.
روستا   11 از  قرچک  مرکزی  بخش 
این تعداد ۸ روستا  از  برخوردار است که 

دارای دهیاری است.
در ۳۰  نفر جمعیت  هزار  با ۲7۰  قرچک 

شده  واقع  تهران  جنوب شرق  کیلومتری 
است.

در گفتگو با دکتر سید کریم موسوی رییس دانشگاه آزاد اسالمی قرچک مطرح شد:

پیشرفت های قابل توجه دانشگاه آزاد قرچک طی یک سال گذشته

آغاز عملیات احداث ساختمان چندمنظوره دهیاری روستای محمدآباد قرچک

  

... اینجاست  شما  تبلیغات  ل 
مح
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کارگاه خوشنویسی هنرمندان 
قرچک با هدف شناسایی 

استعدادهای هنری برگزار شد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس   : اجتماعی  گروه 
هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  گفت:  قرچک  شهرستان 
استعدادهای  جذب  و  شناسایی  هدف  با  و  مقدس  دفاع 
هنری، کارگاه خوشنویسی هنرمندان و اساتید شهرستان 

قرچک برگزار شد.
محمود برزگر گفت: شهرستان قرچک با گذشت ۵ سال از 
تأسیس انجمن خوشنویسی، از ۳۰ نفر اساتید خوشنویسی 
عالوه  افراد  این  که  است  برخوردار  ممتاز  فوق  و  ممتاز 
هنر  به  عالقمندان  آموزش  به  نسبت  فاخر،  آثار  خلق  بر 

خوشنویسی نیز اقدام می کنند. 
وی اظهار داشت: در هر دوره ۴ ماهه آموزش خوشنویسی، 
بیش از 1۵۰ نفر از هنرآموزان زیر نظر اساتید خوشنویسی 
به  و  دوره  هر  پایان  در  و  دیده  آموزش  قرچک  شهرستان 
تا  که  می شود  برگزار  آزمون خوشنویسی  صورت سراسری 

کنون ۲1 مرحله آزمون در قرچک انجام شده است. 
وی گفت: کارگاه خوشنویسی هنرمندان و اساتید قرچکی 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در محل مصلی نماز  جمعه 
این شهر برگزار شد که با استقبال بسیار خوب عالقمندان 
به این هنر همراه شد و اساتید برجسته شهرستان با خلق 
آثار فاخر یاد و خاطره شهیدان انقالب اسالمی و به ویژه 
دوران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشته و پایبندی 
خود را به اصول نظام مقدس جمهوری اسالمی و والیت 

فقیه اعالم کردند. 
علیرضا  همچون  اساتیدی  کارگاه  این  در  گفت:  برزگر 
محمد  و  پور  اسکندر  مظاهر  خزایی،  سلمان  صمیمی، 
جواد منتظریان حضور یافته و به صورت کارگاهی اقدام به 

آموزش خوشنویسی و نمایش آثار خود گذاشتند

محسن خرمی شریف شهردار قرچک :

آرامستان قرچک یکی از 
بزرگ ترین آرامستان های 

استان تهران است

گروه اجتماعی : شهردار قرچک گفت: عملیات متعدد عمرانی در 
سایت آرامستان قرچک همچنان با برنامه ریزی های صورت گرفته 

ادامه دارد.
محسن خرمی شریف اظهار داشت: احداث آرامستان قرچک که یکی 
از بزرگ ترین آرامستان های استان تهران است که در فاز اول مسیر 
این پروژه با اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به بهره برداری رسید 

و ۲ سوله تطهیر آن نیز در حال ساخت است.
وی افزود: در حال حاضر عملیات عمرانی ازجمله تسطیح و زیرسازی، 
جدول گذاری و کف پوش با نظارت مهندسین ناظر شهرداری در حال 

اجرا است.
نظر  در  زمین  هکتار   1۵۰ آرامستان  برای  گفت:  قرچک  شهردار 
گرفته شده است که ۵ هزار قبر  در این فضا آماده خواهد شد و در 
آن بخش های مختلفی شامل قطعه نام آوران، خانوادگی و... مانند 

قطعات بهشت زهرا پیش بینی شده است.
خرمی شریف در پایان اظهار کرد: این پروژه باهدف ارتقاء خدمات دهی 

به شهروندان در حال انجام است و تداوم خواهد داشت.
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نماینده مردم ورامین بزرگ  در مجلس شورای اسالمی: 

پیشرفت کشور در گرو تربیت 
نسلی متدین و قانونمند است

هم اندیشی  نشست  در  آبادی  نوش  حسین   : سیاسی  گروه 
کانون  در محل  که  تحصیلی  مختلف  مقاطع  مدارس  مدیران 
مالئک قرچک برگزار شد با اشاره به اینکه امروز معلمان باید 
نسلی را تربیت کنند که اگر در هر جایگاهی قرار گرفت، عدالت 
چنین  داشت:  اظهار  کنند  محقق  مختلف  حوزه های  در  را 
نابرابری  و  تبعیض  نگاه  با  می تواند  ای  یافته  پرورش  نسل 

مقابله کند.
معظم  رهبر  و  راحل  امام  تعبیر  به  داشت:  بیان  آبادی  نوش 
اگر  و  است  انسان ها  معلم  نخستین  خود  خداوند  انقالب، 
قبول داشته باشیم که خداوند نخستین معلم انسان ها است، 
و  تعلیم  را  کشور  سازان  آینده  که  نهادی  در  حضور  به  باید 

تربیت می دهد افتخار کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه تربیت یک نسل هوشمند، متدین، 
این  به  رسیدن  افزود:  است  مهمی  هدف  بصیر  و  قانونمند 
هدف بسیار مهم الزمه تحقق پیشرفت و توسعه کشور است.

در  قرچک  و  پیشوا  ورامین،  شهرستان های  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: این نهاد به امکانات تجهیزات 
و  تعلیم  نهاد  این  دارد،  نیاز  معنوی  و  مادی  حمایت های  و 
تربیت آینده سازان کشور را بر عهده دارد و برای دستیابی به 

اهداف خود، به کمک سایر ارکان ها هم نیاز دارد.
کشور  توسعه  و  پیشرفت  به  رسیدن  برای  داشت:  اظهار  وی 
به  دستیابی  و  است  نیاز  ارکان  تمام  پشتیبانی  و  حمایت  به 
آموزش و پرورش محول  به وزارت  مسئولیت و مأموریتی که 
شده جز با پشتیبانی نهادهای مختلف امکان پذیر نیست و به 

تنهایی نمی تواند اهداف جامعه را محقق کند.

توزیع ۱۵۰ بسته کمک هزینه 
تحصیلی مدارس ابتدایی

 در ورامین
گروه اجتماعی : با حضور حجت االسالم سید محسن محمودی 
امام جمعه موقت ورامین، علی عباسی رئیس آموزش و پرورش 
بسته  ورامین 1۵۰  ادارات  رؤسای  از  دیگری  و جمع  ورامین 

کمک هزینه تحصیلی مدارس ابتدایی در ورامین توزیع شد.
در این مراسم که با در مدرسه ابتدایی آیت الله مشکینی برگزار 
شد، 1۵۰ بسته مهر تحصیلی به ارزش هر بسته ۵۵۰ هزار تومان 

به دانش آموزان بی بضاعت اهدا شد.
الله مشکینی واقع در منطقه  الزم به ذکر است، مدرسه آیت 
کارخانه قند ورامین توسط مسلم میدان میری وقف تحصیلی 
شده است، که اجاره های مستقالت این مدرسه نیز وقف تأمین 

هزینه تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت شده است.
این  در  ورامین  موقت  جمعه  امام  محمودی  االسالم  حجت 
مراسم گفت: دانش آموزان باید افتخار آفرین باشند و زحمات 
معلمان را به ثمر بنشانند و پرورش اخالق، انس با قرآن و اهل 

بیت )ع( را در کنار تحصیل در کارهای خود بگمارند.

انتصاب سرپرست  معاونت 
سیاسی امنیتی فرماندار ی 

قرچک

طی حکمی از سوی استاندار تهران بهروزمیری زاده به عنوان سرپرست 
معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری قرچک منصوب شد.

16  مهر ماه سال 1401

سال دوم - شامره نهم

 ارتقای جایگاه و درجه شهرداری را  در دستور کار داریم
گروه اقتصادی  : سید جمال محمدی شهردار پیشوا به همراه معاونین شهرداری، با رحمانی رئیس دادگستری و طهماسبی دادستان شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

شهردار پیشوا در دیدار صمیمی با مسئوالن قضایی ، ضمن معرفی مدیران شهرداری، به برنامه های خود اشاره کرد و گفت: بر آن هستیم تا از تمام پتانسیل نیروهای شهرداری برای پیشبرد 
خدمات مطلوب در شهر استفاده کنیم.  وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه هایی که در دستور کار داریم، ارتقای جایگاه و درجه شهرداری است، که می توانیم با مدیریت منابع انسانی و 

سازمانی شهرداری در ارتقا در توسعه و آبادانی شهر گام های موثری بر آینده شهر برداریم.

  

به تعدادی بازاریاب و خبرنگار اقتصادی و سیاسی نیازمندیم 
09191776020

021-36267001-3

نماد یا ارزی که در طرف چپ قرار می گیرد، قوی تر و 
ارز سمت راست، ارز مقابل نام دارد. به عنوان مثال نرخ 
معامله یورو به دالر در این لحظه 1.16۲5 می باشد. این 
به این معنی است که شما می توانید با پرداخت 1.16۲5 

دالر امریکا، 1 یورو خریداری کنید.
جفت ارزها به سه گروه تقسیم می شوند: ارزهای اصلی، 
فرعی و خارجی. ارزهای اصلی همان ارزهایی هستند که 
بیشترین نقدینگی و حجم معامالت روزانه را شامل می 
شوند. همیشه دالر امریکا در یک طرف این ارزها قرار 

دارد.
امریکا در هیچ  ارزهایی هستند که دالر  فرعی،  ارزهای 
ارزهای  نیز،  خارجی  ارزهای  ندارد.  قرار  معامله  طرف 
حجم  کمترین  که  هستند  ظهور  حال  در  کشورهای 
معامالت را دارا می باشند. ارزهای اصلی: دالر امریکا، 
یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دالر کانادا، دالر نیوزیلند 
و دالر استرالیا است. البته به باور برخی معامله گران، سه 

ارز آخر، ارزهای کاالیی نام دارند.
در بازار فارکس شما جفت ارزها را به صورت CFD که 
مخفف Contract For Difference است، معامله می 
کنید. این به این معنی است که شما مالک قانونی جفت 
ارزها نیستید و فقط اختالف بین قرارداد سود یا ضرری 

که در معامله خواهید کرد را به بروکرتان پرداخت خواهید 
کرد.

این سود یا ضرر، ناشی از حرکات جفت ارزها در پلتفرم 
 SPOT معامالتی کارگزارتان است. حتی در قرارداد های
در فارکس نیز، که بروکر شما ملزم به تحویل مقداری ارز 
در تاریخ معینی در آینده به شما می شود، شما معموال ارز 

واقعی دریافت نمی کنید.
محاسن فارکس

بزرگترین مزیت فارکس نقدینگی بسیار باالی آن است. 
دالر  تریلیون   7 بر  بالغ  چیزی  فارکس  بازار  در  روزانه 
باعث می شود هر  این مزیت  مبادله صورت می گیرد. 
زمان اراده کنید بتوانید به خرید یا فروش دارایی مورد 
نظرتان بپردازید.بازار فارکس یک بازار بدون واسطه و غیر 
متمرکز یا اصالحا OTC است. به زبان ساده، بازار فارکس 
از طریق سیستم های  ندارد و معامالت  مکان فیزیکی 

الکترونیکی بین دو گروه صورت می پذیرد.
مالی،  بازرهای  در  دارایی  نوع  یک  عنوان  به  فارکس 
نوسانات بسیار پایینی دارد. دلیل این مسئله این است 
که دارایی هایی که در فارکس معامله می شوند، از نوع 
فیات هستند. این دارایی ها توسط بانک های مرکزی 

مدیریت می شوند.

این بانک ها می توانند عرضه ارزهای مربوطه خود را به 
و همین موضوع  یا کاهش دهند  افزایش  دلخواه خود 
به آنها این امکان را می دهد که هم تقاضا و هم عرضه را 
کم یا زیاد کنند. از آنجا که بانک های مرکزی عموما در 
تالش هستند تا نرخهای ارزهایشان با ثبات باشد، بازار 
فارکس معموال بازاری با ثبات است.هزینه معامالت در 
فارکس بسیار پایین است. بروکرها در واقع چیزی به اسم 
از مشتری هایشان  تنها چیزی که  ندارند و  کمیسیون 
ساده  زبان  به  اسپرد  است.  اسپرد  کنند،  می  دریافت 
اختالف بین نرخ خرید و فروش یک جفت ارز است. این 
اسپرد معموال در جفت ارزهای اصلی یا ماژور، چیزی در 
حدود 1 تا ۲ پیپ است.از دیگر مزایای فارکس، متنوع 
بودن جفت ارزها است. چیزی حدود 1۲۸ جفت ارز در 
این بازار برای ترید کردن وجود دارد. در فارکس شما می 

توانید با سرمایه اولیه بسیار کم، ترید کنید.
معایب بازار فارکس

اگر چه مزایای فارکس بسیار زیاد است ولی اندک معایبی 
نیز دارد. اولین آن عدم شفافیت است. بازار فارکس به 
خاطر اینکه از قوانین دست و پا گیر تبعیت نمی کند و به 
قولی آزاد است، در واقع شما در حال رقابت با بازیگران 

بزرگی همچون بانکهای مرکزی و غیره هستید.

خاطر  به  تر،  ساده  زبان  به 
این  بودن  بروکر-محور 

مارکت، شفافیت ها کمتر است. در نتیجه، یک معامله گر 
ممکن است هیچ کنترلی بر نحوه انجام سفارش تجاری 
خود نداشته باشد. ممکن است بهترین قیمت را دریافت 
نکند، یا ممکن است نظرات محدودی در مورد قیمت 
های معامالتی که فقط توسط کارگزار منتخب ارائه شده 

است، دریافت کند.
عیب دیگر بازار فارکس لورج یا اهرم های باالی آن است 
که خطرات معامله گران ناشی را افزایش می دهد. ضرب 
المثلی است که می گوید: اهرم ها مثل تیغ دو لبه عمل 
می کنند. همانقدر که اهرم برای کسانی که سرمایه اندکی 
دارند خوب است، برای آنهایی که طرز استفاده صحیح 
آن را نمی دانند، بسیار خطرناک می باشد.دوتا از معایب 
دیگر فارکس این است که تریدر ها مثل بازار سهام مدیر 
پورتفو ندارند که با مشورت این شخص، خرید و فروش 
کنند و اصطالحا هدایت معامله گران به عهده خودشان 

است.
آخرین مورد این است که تریدرهایی که تسلطی بر اقتصاد 
کالن و مسائل ژئوپلیتیکی ندارند، با مشکالت دشواری 

مواجه می شوند.

سخن از طبیعت و طبیعت گردی در دشت ورامین و رونق 
گردشگری آن است. طبیعتی که در کنار گونه های ارزشمند 
جانوری، از یکطرف از گونه های گیاهی و درختان پرثمری 
 ... و  پسته  خرمالو،  انگور،  انجیر،  انار،  باغات  قالب  در 
برخوردار می باشد و از طرف دیگر به روستاهای این دشت 
بخشیده  خاصی  طراوت  و  سال سرسبزی  چهارفصل  در 
مقصد گردشگری  به  را  منطقه  امروزه  جاذبه  این  است. 
طبیعت گردان تبدیل کرده، تا جائیکه عالقمندان سفر از 

آن به عنوان بهشت گردشگران یاد می کنند.
اما فصل پاییز، فصل خودنمایی رنگ ها و یکی از بهترین 
فصل ها برای مسافرت و گردش، مخصوصًا در ورامین بزرگ 

است. 
از درختان و فضاهای  طبیعت این دشت کهن که مملو 
طبیعی بکر است، مکان مناسبی برای نمایش این تنوع 

رنگ ها و حس واقعی پاییز است.
با آمدن فصل پاییز، درختان از ترکیب رنگ سبز به رنگ های 
زیبای پاییزی، یعنی همان زرد، نارنجی و قرمز تغییر شکل 
داده و جاده های درختی این دشت نیز از قافله عقب نمانده 

و با خوش رقصی و تغییر رنگ و ادغام رنگ ها، جلوه خاصی 
به  ایران کوچک می بخشند.

این طبیعت منحصر به فرد، هر انسان عالقمند به گردشگری 
را ترغیب می کند برای یک بار هم که شده در فصل بهار و 

پاییز به این منطقه سفر کند.
باید دشت جاده های  را  در همین راستا، دشت ورامین 
به  بلندی که درختان  و  نامید. جاده های کوتاه  درختی 
ردیف ایستاده هم قد و گاه قد و نیم قد در کنار جوی های 
پرآب و روان، هوش و حواست را پرت میکند و رنگ به رنگ 
شدنش، ورامین گردان را که هیچ، حتی تو را که خود را 
جزئی از آن میدانی، به سوی خودش می کشاند تا حداقل 
دمی در آنجا خلوت کنی و عکسی را ثبت کنی تا به یادگار 

نگه داری.
ورودی  حاشیه  در  دشت،  این  درختی  های  جاده  اکثر 
روستاها و در شهرها نیز در محالت قدیمی قرار دارد. جاده 
هایی که حاشیه دو طرفش، درختان سربه فلک کشیده 

جاذبه دلربایی را به وجود آورده است.
از این جاذبه در شهرها با عنوان خیابون درختی یاد می کنند 

و در روستاها نیز به آن جاده درختی می گویند.
از زیباترین این جاده های درختی که طبیعتی بکر دارد، 
شهرستان  شرق  در  خاوه  روستای  ورودی  درختی  جاده 
زبان  درخت  هزار  سه  از  برخورداری  با  که  است  ورامین 
گنجشک، این جاده را به بهشت گمشده دشت ورامین 

تبدیل کرده است.
این جاده که به طول دو کیلومتر، طوالنی ترین و قدیمی 
ترین جاده درختی استان تهران در نوع خود می باشد، در 
نود سال پیش به همت حاج آقا محمد معصومی از بزرگان 
این روستا و همکاری روستاییان کاشته و تا به امروز با نذر 

آب توسط کشاورزان به حیات خود ادامه داده است.
در این بحث، در حوزه روستایی شهرستان های ورامین، 
ساله   ۸۰۰ درخت  از  جدای  قرچک،  و  پیشوا  پاکدشت، 
طبیعی  های  جاذبه  سمبل  سعیدآباد که  روستای  چنار 
دشت ورامین است، می توان به جاده های درختی زیبای 
دیگری ازجمله جاده درختی کاج روستای شمس آباد، جاده 
درختی چنار روستاهای چالتاسیون، احمدآباد کوزه گران، 
فیلستان، حیدرآباد، یوسف رضا، پلنگ دره و سعیدآباد، 

روستای  گنجشک  زبان 
پوئینک و جاده امامزاده سلیم 

روستای حصار حسن بیک و ... اشاره کرد.
از خیابان های درختی  اما در حوزه شهری نیز می توان 
محله کاظم آباد، شهید چمران محله کارخانه قند، شهرک 
احمدیه، بلوار شهید اشرفی اصفهانی و خیابان باجک محله 
باغ انگوری، خیابان شهید فکوری محله صادقعلی و ... نام 

برد که چهره محالتشان را دگرگون کرده اند.
به مکان های درختی،  این خیابان ها و جاده ها  تبدیل 
هیچ  بدون  که  است  پیشینیانی  ارزشمند  تالش  نتیجه 
چشمداشتی دل در گرو طبیعت داشتند و با همتشان برای 

آیندگان جاذبه آفرینی نموده اند.
چه خوب است ما نیز با فرهنگ سازی، مراقبت و توسعه 

این جاذبه ها، قدردان همت پدیدآورندگانشان باشیم.
بسته  تهیه  و  ریزی  برنامه  با  میتوانند  مسئوالن  اینرو  از 
ارزان  و  های گردشگری، زمینه های بهره مندی بیشتر 
و  شهری  های  جاذبه  این  از  ملی  و  محلی  گردشگران 

روستایی را فراهم نمایند.

فارکس چیست؟

لذت پائیز در جاده های درختی ورامین بزرگ  

ادامه
نگاه ویژه

مقاله

                             محمد شعبانی سیچانی – دکتری مدیریت کسب و کار

                   محمدرضا تاجیک، پژوهشگر و ورامین شناس

آگهی فراخوان ثبت نام اعضا و داوطلبین عضویت
 در هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان ورامین – نوبت دوم  

به استناد مواد)4( و )27( آیین نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره ۱3۰74۰/ت 49235 ه مورخ ۱397/۱۰/4 هیات وزیران و مواد )8( و )9( اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی به اطالع کلیه اعضای 
محترم دارنده پروانه فعالیت معتبر تحت پوشش اتحادیه مزبور می رساند انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان ورامین  به زودی برگزار میگردد.لذا دعوت میشود داوطلبان حائز شرایط با حضور در محل دفتر نظام 

صنفی کشاورزی شهرستان واقع در بلوار امام رضا،ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت در هیات مدیره و بازرس از روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰7/۱6 لغایت ۱4۰۱/۰7/27 اقدام نمایند.

شرایط داوطلبان:
۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
تبصره:دارندگان سابقه عضویت در نظام صنفی کشاورزی از داشتن مدرک تحصیلی دیپلم مستثنی میباشند.

3-داشتن حداقل یکسال سابقه عضویت در نظام صنفی کشاورزی
4-حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال 

5-داشتن وثاقت و امانت 
6-استعفای کارکنان اتحادیه ها،اتاق های کشاورزی شهرستان و ایران و دستگاه های اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری،اعضای شورای اسالمی شهر و روستا و دهیاری ها از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات و ارائه 

مدارک رسمی پذیرش استعفا از طرف دستگاه مربوطه پیش از شروع به کار)صدور اعتبار نامه(در هیات مدیره الزامی است.
مدارک الزم:

۱-تکمیل فرم درخواست
2- تصویر شناسنامه
3-تصویر کارت ملی

4-تصویر پروانه فعالیت کشاورزی معتبر از نظام صنفی کشاورزی شهرستان
5-عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی به تقصیر و افالس)استعالم از مراجع ذیصالح قضائی(

6-گواهی عدم سوئ پیشینه کیفری موثر)استعالم از مراجع ذیصالح قضائی(
7-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر)استعالم از نیروی انتظامی(

8-ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
فرزاد اسماعيل نژاد9-یک قطعه عکس 4*3

رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی کشاورزی ورامین



گروه اجتماعی : علیرضا مؤمنی با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن ماه مهر و به 
شروع  برای  مناسب  شرایط  کردن  فراهم  منظور 
در  مهر  از  استقبال  طرح  جدید،  تحصیلی  سال 

مناطق مختلف ورامین آغاز شد.
مختلف  واحدهای  طرح  این  در  افزود:  وی 
امور  تأسیسات،  زیباسازی،  جمله  از  شهرداری 
آتش  سبز،  فضای  شهری،  خدمات  شهری، 
به  نقل نسبت  و  ایمنی و حمل  نشانی و خدمات 
رفع مشکالت شهری اقدام کرده و منظر عمومی 
شهر را برای استقبال از حضور دانش آموزان آماده 

می کنند.

مبلمان  نوسازی  آسفالت،  روکش  ترمیم  از  وی 
آمیزی  رنگ  ورزشی،  ست های  تعمیر  شهری، 
الیروبی  روشنایی،  پایه چراغ های  نصب  جداول، 
و  راهنمایی  عالئم  نصب  و  تعویض  و  جوی ها 
جمله  از  معابر  ترافیکی  کشی  خط  و  رانندگی 
فعالیت های ستاد استقبال از مهر ورامین اعالم 

کرد.
مؤمنی تصریح کرد : تمامی مسیرهای منتهی 
ماه  شهریور  پایانی  روزهای  در  مدارس  به 
پاکسازی شده و اقدامات مناسب برای حضور 
انجام  مدارس  در  دانش آموزان  مشکل  بدون 

می شود.

ناوگان  به  کیلومتر  صفر  نیسان  دستگاه   ۲۰
شهرداری ورامین افزوده شد

پیگیری های صورت  با  افزود:  ورامین  شهردار 
گرفته و تأمین اعتبارات مورد نیاز، ۲۰ دستگاه 
نیسان صفر کیلومتر به ناوگان خدمات شهری 

شهرداری ورامین افزوده شد.
بر  بالغ  اعتباری  با  خودروها  این  گفت:  وی 
اختیار حوزه  ریال تهیه شده و در  ۸۰ میلیارد 

معاونت خدمات شهری شهرداری قرار گرفت.
شهرستان ورامین با دو شهر ورامین و جوادآباد 
کیلومتری   ۳۵ در  نفر جمعیت  هزار   ۳۰۰ با  و 

جنوب شرق تهران واقع شده است.

و  آموزش  مدیر   : اجتماعی  گروه 
گفت:  پیشوا  شهرستان  پرورش 
ما،  آموزان  دانش  درصد   ۳۲
آموزان  دانش  خصوص  به  اتباع 
است  الزم  قطعا  و  هستند  افغان 
پناهندگان  عالی  کمیساریای 
ارائه  خصوص  این  در  را  خدماتی 

کند.

و  آموزش  مدیر  تاجیک«  »سعید 
پرورش شهرستان پیشوا در مورد 
اتباع  آموزان  دانش  ساماندهی 
برای مهرماه سال تحصیلی جدید 
توضیح داد: منطقه پیشوا یکی از 
حضور  که  است  منطقه ای  چند 
اتباع در آن بسیار چشمگیر است 
و در حدود ۳۲ درصد دانش آموزان 
خصوص  به  اتباع  آموز  دانش  ما، 

دانش آموزان افغان هستند. 
او تصریح کرد: به منظور ساماندهی 
این دانش آموزان قطعا الزم است 
پناهندگان  عالی  کمیساریای 
ارائه  خصوص  این  در  را  خدماتی 
این  در  نیز  پیگیری هایی  و  کند 
زمینه صورت گرفته و ما امیدواریم 

نتیجه مثبت بدهد. 
در  پیگیری ها  مورد  در  تاجیک 
خدمات  این  دریافت  خصوص 

و  نامه نگاری ها  داد:  توضیح 
انجام  زیادی  بسیار  پیگیری های 
تالش  واقعا  فرمانداری  و  شده 
استانداری  کمیساریای  با  و  کرده 
اند  کرده  پیگیری  را  موضوع  این 
و حتی در طول یک سال گذشته 
استانداری  کمیساریای  کارشناس 
شرکت  و  فرمانداری  در  حضور  با 
در جلسات کنار ما بوده و ما هم 
آن ها  به  را  درخواست هایمان 
گفته ایم و قول هایی هم به ما داده 
شده است و امیدواریم برای مهرماه 
ساخت  با  حداقل  جاری  سال 
نه  اتباع  مخصوص  مدرسه ای 
اینکه جداسازی بین دانش آموزان 
منظور  به  بلکه  بگیرد،  صورت 
مدیریت  برای  کافی  فضایی  ایجاد 
بار تراکمی اتباع و کاستن این بار 

اقدامات الزم انجام شود.

اردستانی  : محسن  گروه سیاسی 
فرماندار شهرستان پاکدشت ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر و سرافراز نیروی انتظامی ، 
فرا رسیدن هفته ناجا را به فرمانده 
زحمتکش  و  خدوم  کارکنان  و 
نیروی انتظامی شهرستان تبریک 

و تهنیت گفت.
متن پیام بدین شرح است :

هر  پیشرفت  ارکان  از  یکی  امروزه 
آن  در  امنیت  وجود  ای  جامعه 
عنوان  به  مهم   اصل  این  و  بوده 

جلب  در  ها  حوزه  سایر  سرشاخه 
رضایت مردم دارای اهمیت خاص 
می باشد که اگر امنیت خدشه دار 
تلخ  نیز  به کام مردم  زندگی  شود 

خواهد شد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
نهضت  پرچمدار  عنوان  به  ایران 
دفاع  سال  در هشت  که  حسینی 
مقدس خوش درخشید، امروز نیز 
در راستای همبستگی ملی، قانون 
گرایی و مردم داری گام های بلند 
از  ذره ای  و  برداشته  استواری  و 
مقابله با هجمه های دشمنان، بی 
اجتماعی  آسیب های  و  عدالتی ها 
همچون  و  است  نیامده  کوتاه 
آن ها  برابر  در  مستحکم  سدی 

ایستادگی می کند
بهانه ایست  انتظامی  نیروی  هفته 
ناچیز  چند  هر  پاسداشت  برای 
و  سبزجامگان  دالوری های  از 
اقتدار،  که  آنان  غیور؛  مرزبانان 
عزت، اخالق مداری و همراهی با 

مردم را سرلوحه کارهای خود قرار 
داده و در راه برقراری حفظ نظم 
جمهوری  مقدس  نظام  امنیت  و 
اسالمی ایران جان خود را در طبق 

اخالص نهاده اند .
  اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن 
انتظامی به حافظان  هفته نیروی 
ارزنده  از تالشهای  امنیت  و  نظم 
وعملکرد مؤثر فرماندهی وکارکنان 
شهرستان  انتظامی  نیروی 
 ، شایسته  باتدبیر  که  پاکدشت 
امنیت  پشتکار،  و  عالقه  تعهد، 
پیشگیری  زمینه  در  را  شهرستان 
و کاهش جرائم تامین می نمایند 
امیدوارم  نموده  تشکر  و  تقدیر 
فرماندهی  رهنمودهای  سایه  در 
الله  آیت  حضرت  قوا  کل  معظم 
در  العالی(  )مدظله  ای  خامنه 
پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در برقراری 
نظم و امنیت جامعه موفق و موید 

باشند.

4
  هفته نامه  سیاسی اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : طاهر میرزاکریمی
سردبیر: علیرضا ساعد

 دفتر مرکزی : استان تهران - ورامین - خیابان شهید
 بهشتی - بعد از شهرداری منطقه 1 روبروی سه راهی

 بیهقی ساختمان 110 طبقه سوم
  تلفکس : 36267001-3

کد پستی : 3371846891
سامانه پیامکی : 30008536257001

varamin400@gmail.com
سازمان آگهی ها : 36267001

 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه
همدان : 08134586731    

شنبه ۱6 مهر  ماه سال ۱4۰۱
سال دوم  - شامره نهم شکارچی غیرقانونی در ورامین 

دستگیر شد 

ورامین- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ورامین گفت: یک 
شکارچی غیرقانونی که اقدام به شکار یک رأس زیرگونه آهو و ۵ 
ورامین دستگیر  از مناطق  یکی  در  بود  پرنده وحشی کرده  عدد 

شد. 
محمد فریدی اظهار داشت: در پی کسب اطالعاتی مبنی بر این 
از  به شکار یک رأس جبیر  اقدام  به صورت غیرقانونی  که فردی 
زیرگونه آهوها و چندین عدد کبوتر وحشی کرده، رسیدگی به این 
اداره حفاظت محیط زیست ورامین قرار  موضوع در دستور کار 

گرفت.
همکاری  و  گرفته  صورت  پیگیری های  با  داشت:  اظهار  وی 
مناسب و مسئوالنه دادگاه بخش جوادآباد ورامین، حکم قضایی 
روستاهای  از  یکی  در  غیرمجاز  شکارچی  این  منزل  از  بازرسی 
بخش جوادآباد شهرستان صادر شد و عوامل یگان حفاظت اداره 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  همراهی  با  ورامین  زیست  محیط 

استان تهران و نیروی انتظامی به محل اعالم شده اعزام شدند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از منزل این شکارچی، یک رأس جبیر 
که از گونه های حفاظت شده منطقه است و ۵ عدد کبوتر وحشی 

شکارشده کشف شد.
میلیون   ۳۰۰ جبیر  رأس  هر  داشت: جریمه شکار  اظهار  فریدی 
ریال و جریمه شکار هر عدد کبوتر وحشی ۵۰۰ هزار ریال است 
که عالوه بر این جریمه، پرونده  تخلفی برای این فرد تشکیل شد 

و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.
وی تصریح کرد: این فرد پیش از این نیز اقدام به شکار یک رأس 

جبیر کرده بود و سابقه شکار غیرقانونی داشت.
نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب شرق  با ۳۰۰ هزار  ورامین 

تهران واقع شده است. منبع ایرنا

خربنگار ورامین

 در محله خود باشید
09191776020-02136257001

علیرضا مؤمنی شهردار ورامین: 

طرح استقبال از مهر در مناطق مختلف ورامین آغاز شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیشوا: 

32 درصد دانش آموزان ما، اتباع به خصوص
 دانش آموزان افغان هستند

پیام فرماندار پاکدشت بمناسبت هفته نیروی انتظامی


