
سید حسین نقوی حسینی
 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت 
به افزایش حقوق گالیه دارند

نظر وزیر دادگستری در 
مورد ایجاد دادگاه ویژه 

مفاسد محیط زیست

معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شبستر:
زنان باردار زندانی باید از مرخصی 

۹ ماهه زایمان استفاده کنند

 ۴۱هکتار از اراضی کشاورزی 
فیروزکوه آزاد شد

محسن خرمی شریف شهردار قرچک:

نحوه پرداخت تسهیالت به ملک هایی
 که در بافت فرسوده قرار دارند

ضرب و جرح و مواد مخدر در صدر موارد قضایی پیشوا:

بیشترین پرونده ها در شهرستان پیشوا مربوط 
به ایراد ضرب و جرح و مواد مخدر است

حکمت امیری شهردار پیشوا

بودجه شهرداری پیشوا  در سال قبل  
30/000/000/000  میلیارد تومان

محمدجواد آذری جهرمی
 وزیر ارتباطات:

۶۰۰ نقطه در کشور
 با سرقت کابل مواجه است

صفحه 4

سه شهرستان ، یک نماینده ، چند رای !!
برای اولین بار در ماهنامه آّبرومند به تحلیل انتخابات در سه شهرستان 
قرچک، ورامین، پیشوا که امروزه دشت ورامین گفته می شود 

می پردازیم.
همیشه در سالها برگزاری انتخابات و 10ماه قبل ازبرگزاری به این 
موضوع   سیاسی و اجتماعی پرداخته ام و موضوع را با توجه به شرایط 
امروز ورامین بزرگ مطرح و تخمین زدم ، چه کسی رأی خواهد آورد...        ادامه صفحه2
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دکترالریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:6

تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود
صفحه 3

5 7

محمد قمی، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی:

اروپا به تعهداتش درباره برجام اهمیتی نمی دهد
محمد قمی عضو فراکسیون امید مجلس گفت: بازگشت تمامی تعهدات ایران به قبل از برجام در نهایت به نفع 
ایران خواهد بود و اروپایی ها نادانسته و ناخواسته کاری کرده اند که ایران پس از این کار، منافع زیادی خواهد 
برد. شعار سال:عضو فراکسیون امید مجلس گفت: بازگشت تمامی تعهدات ایران به قبل از برجام در نهایت به نفع ایران خواهد بود 
و اروپایی ها نادانسته و ناخواسته کاری کرده اند که ایران پس از این کار، منافع زیادی خواهد برد. محمد قمی عضو فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی درباره گام دوم جمهوری اسالمی ایران در واکنش به عدم اجرای تعهدات اروپایی ها گفت: آمریکا شیطان 
بزرگ است و هر چه مشکالت در دنیا )اروپا، آفریقا و آسیا( وجود دارد زیر سر ایاالت متحده است. وی با بیان اینکه اروپایی ها متاثر 
از آمریکا هستند افزود: اروپا تاکنون اقدام عملی در خصوص برجام انجام نداده و به تعهداتشان در حد شعار عمل کرده اند. عضو 
فراکسیون امید در مجلس با بیان اینکه کامال مشخص است که در برابر هر کار غلطی که آنها خواستند بکنند نباید سکوت کرد 
تصریح کرد: ایران به عنوان یک طرف برجام در حالی که آمریکا به صورت ناجوانمردانه از زیر بار تهداتش شانه خالی کرد نمی تواند 
اجرا کننده یک طرفه تعهدات باشد. وی افزود: آمریکا با اروپا در زمینه برجام کاماًل هماهنگ بوده و اگر عملی را در تعهدات مشاهده 

نمی کنیم به همین دلیل است. 
منبع خبر : سایت خبری شعار سال

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران:

نباید رسانه با زر زور و تزویر منحرف شود
قرچک- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران گفت: نباید رسانه با زر، زود و تزویر منحرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید محسن محمودی در »همایش تحلیل رسالت رسانه در مسیر گام دوم انقالب 
اسالمی« که در کانون »مالئک« قرچک برگزار شد، گفت: جایگاه رسانه مقدس است؛ نباید با زر، زور و تزویر منحرف شود.

وی افزود: الگوی ما در حوزه رسانه باید قرآن باشد و با بهره گیری از این الگو باید در مسیر طاغوت ستیزی، حق محوری و ارزش گذاری قدم برداریم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران افزود: تمام رسانه های بیگانه و ضد نظام جمهوری اسالمی همه یک هدف دارند و این است 
که نگاه و امید به آینده را در مردم ما بخصوص جوانان تضعیف کنند که باید در مبارزه با این رسانه ها با امیدآفرینی حرکت کرده و اهداف دشمن را 

خنثی کنیم.
فرماندار قرچک نیز در این همایش گفت: رسانه های کشور به درستی باید اهداف انقالب اسالمی را مفهوم سازی کنند.

بهمن خطیبی افزود: برای توسعه کشور همه باید دست به دست هم دهند و رسانه ها همچون همیشه یاور خدمتگزاران و در کنار مردم باشند.

وی گفت: خبرنگاران و روابط عمومی ها در ایجاد امید بین مردم و تحقق منویات رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نقش مهمی دارند.
بر اساس این گزارش، همایش »تحلیل رسالت رسانه در مسیر گام دوم انقالب اسالمی« با حضور مدیران و مسئوالن روابط عمومی های ادارات و 

نهادها و اصحاب رسانه جنوب شرق استان تهران در قرچک برگزار شد.

 فرماندار پیشوا گفت: با موافقت وزارت کشور 
روستای جلیل آباد به شهر تبدیل می شود.

عباسی  حسین  آبرومند:  خبرنگار   – پیشوا 
توجه  با  داشت:  بیان  خبرنگاران  جمع   در 
به مطالبات برحق و دیرینه مردم و ظرفیت 
بخش،  مرکز  بعنوان  آباد  جلیل  روستای 
وزارت کشور با درخواست فرمانداری پیشوا و 
استانداری تهران مبنی بر تبدیل جلیل آباد به 
شهر موافقت کرد و بزودی مقدمات آن اعالم 

و مراحل تاسیس شهرداری شروع می شود.
طول  در  گفت:  پیشوا  شهرستان  فرماندار 
ای  گسترده  های  پیگیری  گذشته  یکسال 
در  بخش  این  مردم  حق  تا  گرفت  صورت 
خدمت رسانی بهتر ادا شود و تالش ما این 
پایان سال  تا  آباد  است که شهرداری جلیل 

راه اندازی شود.
اعتالی  سبب  مهم  اتفاق  این  افزود:  وی 
بهتر خدمات به مردم عزیز و زحمتکش این 
منطقه می شود و ما هم کمک همه جانبه 
نهادها  استقرار  برای  را  باالدستی  نهادهای 
جدید  شهر  این  در  مربوطه  دستگاههای  و 

خواهیم داشت.
عباسی گفت: مرکز بخش جلیل آباد از نظر 
موجود،  جمعیت  و  ها  پتانسیل  امکانات، 

قابلیت ارتقا به شهر را داشت و عالوه بر آن 
تقسیمات  قانون  یک  ماده  از  خوبی  تفسیر 
کشوری برای ارتقای این مرکز بخش به شهر 

شده است.
نیز  اقتصادی  بخش  رونق  برای  افزود:  وی 
تعدادی از سرمایه گذاران را برای توسعه در 
این منطقه دعوت کرده ایم که در آینده ای 
نه چندان دور شاهد نتایج آن هستیم و این 
منطقه استعداد خوبی برای سرمایه گذاری 

دارد.
قدردانی  ضمن  پیشوا  شهرستان  فرماندار 
به  استانداری  و  کشور  وزارت  ویژه  نگاه  از 
گفت:  آباد  جلیل  به ویژه  پیشوا  شهرستان 
تعامل میان دستگاه های شهرستان و نگاه 
ویژه استان به این منطقه نوید بخش آن است 
جایگاه  بیشتر  ارتقای  نزدیک  آینده  در  که 
شهرستان پیشوا در سطح استان رقم خواهد 

خورد.

فرماندار اسالمشهر گفت: کارآفرینان اسالمشهر از 
توانمندی نجات یافتگان اعتیاد استفاده کنند.

اسالمشهر- ّآبرومند: مسعود مرسلپور در جلسه 
با حضور  با موادرمخدر که  شورای فرعی مبارزه 
تعدادی از کار آفرینان شهرستان در مجموعه رویال 
آسایش برگزار شد، اظهار داشت: قاچاق، تولید و 
توزیع خرد و کالن مواد مخدر در دنیا با برنامه ها 
و شگردهای خاصی صورت می گیرد و مخاطرات 
مختلفی از پدیده شوم مواد مخدر مثل طالق و 
بیماری و بحران های مختلف گریبانگیر کشورها و 

جوامع می شود.
مشکل  مهمترین  اینکه  به  اشاره  با  مرسلپور 
بازار  به  آنان  ورود  اعتیاد،  ترک  از  پس  معتادان 
کار است گفت: همه دستگاه های مختلف باید با 
ایجاد فرصت های شغلی برای افرادی که مبادرت به 
ترک اعتیاد کرده اند اقدام کنند و در این راستا در 
شهرستان از همه کارآفرینان اسالمشهر می خواهیم 
که از توانمندی ها و ظرفیت های این افراد پس از 

ترک بهره مند شوند.
وی ضرورت گسترش پیشگیری اجتماعی در مبارزه 
با مواد مخدر را حائز اهمیت دانست و بیان داشت: 
موفقیت مبارزه با مواد مخدر در کاهش تقاضاست 
و با فرهنگ سازی باید عواقب مصرف مواد مخدر 
را به خوبی برای هریک از اعضای جامعه تفهیم کرد 

تا رغبتی برای استعمال مواد مخدر به وجود نیاید.
فرماندار اسالمشهر با بیان اینکه در این شهرستان 
این  افزود: در  اعتیاد وجود دارد  چند مرکز ترک 
به  نیاز  مددجویان  بالقوه  توانمندی های  مراکز 
شناسایی دارد و ما در فرمانداری مسئولیت آنها 
را می پذیریم که اگر جرمی مرتکب شدند پیگیری 
کنیم لذا باید شرایطی فراهم شود تا کسانی که مواد 
مخدر را ترک می کنند به جامعه بر می گردند و از 
این طریق از دور تسلسل و بیهوده ترک معتادان 

و بازگشت به جامعه و پس زدگی آنان و بازگشت 
دوباره آنها به سمت مواد مخدر جلوگیری کنیم.

مجموعه  مدیرعامل  از  قدردانی  ضمن  مرسلپور 
رویال آسایش که برای بیش از ۲۰۰ نفر از نجات 
یافتگان از اعتیاد اشتغال ایجاد کرده گفت: فعالیت 
مثبت و موثر این مجموعه در بکارگیری افرادی 
که چنگال اعتیاد نجات یافته اند می تواند الگوی 
و  صنایع  صاحبان  و  کارآفرینان  برای  مناسبی 

واحدهای تولیدی باشد. 

حسین عباسی فرماندار پیشوا خبر داد:

وزارت کشور با تبدیل روستای جلیل آباد پیشوا 
به شهر موافقت کرد 

مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر:

کارآفرینان اسالمشهر از توانمندی نجات 
یافتگان اعتیاد استفاده کنند
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مراسم تودیع و معارفه
 فرمانده انتظامی شرق استان تهران

ورامین – آبرومند: آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی ویژه شرق استان 
تهران با حضور سردار سلیمانی جانشین نیروی انتظامی و سایر مسئوالن 
شرق استان برگزار و ضمن معرفی سرتیپ دوم کیومرث عزیزی به عنوان 
فرمانده جدید انتظامی ویژه شرق استان تهران از تالش های سردار 

عبدالرضا ناظری، فرمانده پیشین قدردانی شد.

بررسی مشکالت تعاونی انار کاران مهر 
محمود آباد شهرستان فیروزکوه

فیروزکوه – آبرومند: بررسی مشکالت تعاونی انار کاران مهر محمود آباد 
به ریاست فرماندار فیروزکوه  و با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار 
،بخشدار مرکزی، روئسای ادارات و اعضای هیات مدیره تعاونی انارکاران 

مهر محمود آباد در محل فرمانداری برگزار شد.

پلمب ۵۰ بنگاه معامالتی
 در شهرستان دماوند

و  امالک   مشاوران  اتحادیه  رئیس  میرزاکریمی،  آّبرومند:   – دماوند 
در  معامالتی  بنگاه   ۵۰ پلمب  از  دماوند  شهرستان  نمایشگاه  داران 

شهرستان دماوند خبرداد.
وی گفت : در دماوند ۸۵۰ بنگاه معامالت ملکی فعالیت دارند و  اخطار 
پلمب به ۱۵۰ بنگاه غیرمجاز در این شهرستان توسط اتحادیه و پلیس 

امنیت داده شده است.

 با حکم قضایی ۴ عضو شورای شهر 
الشتر دستگیر شدند

الشتر- ۴ عضو شورای شهر الشتر به اتهام مفاسد مالی دستگیر شدند.
سجاد امیری، صمد امیری، حمید رشیدی وعلی بهرامی از اعضای 

شورای شهر الشتر به اتهام مفاسد مالی دستگیر شدند.
این افراد احتمااًل تا بررسی بیشتر پرونده با قرار وثیقه آزاد شوند.

براساس شنیده ها با اعترافات حبیب نصیری شهردار سابق الشتر که چند 
روز پیش به جرم مفاسد مالی دستگیر شده بود، ۴ عضو مذکور شورای 

شهر الشتر دستگیر شده اند.
مشکالت مالی و جعلی بودن مدرک علت اصلی دستگیری اعضای 

شورای شهر الشتر است.) منبع خبر: مهر(

بازدید اعضای شورای شهر ورامین از 
خانه فرهنگ خیرآباد

با توجه به آغاز فعالیت های تابستانه خانه های فرهنگ سازمان فرهنگی 
، اجتماعی و ورزشی شهرداری ورامین ، اقایان سید رضا احمدی ، حسن 
حبیبی و خانم هداوند میرزایی از اعضای شورای اسالمی شهر ورامین 
به صورت سرزده از خانه فرهنگ خیرآباد بازدید و ضمن گفتگو با مدیر و 
پرسنل و حضور در کالس ها ، در جریان فعالیت های فرهنگی ، آموزشی 

، اجتماعی ، ورزشی و ... این خانه فرهنگ قرار گرفتند.
محسن خرمی شریف شهردار قرچک بیان داشت :
مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی 

شهر قرچک برگزار شد
این خصوص در جمع  آبرومند: محسن خرمی شریف در  قرچک – 
خبرنگاران اظهار داشت: این المپیاد ورزشی در جهت پر کردن اوقات 
فراغت خانواده ها و به خصوص نوجوانان و جوانان در فصل تابستان برگزار 

می شود.
قرچک،  شهردار  عنوان  به  من  مسؤولیت  مدت  این  در  افزود:  وی 
بیش ترین تالش در جهت ایجاد نشاط ، شادابی، تحرک و سرزندگی در 

سطح شهر با برنامه های مختلف متمرکزشده است.

دیدار فرماندار آرادان با فرمانده نیروی انتظامی
آرادان – خبرنگار به نقل از سایت فرمانداری : دیدار بوربور فرماندار و 
رییس شورای تامین شهرستان آرادان و معاون ایشان با سرهنگ افراد 
فرماندهی نیروی انتظامی آرادان در این دیدار مسائل امنیتی مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت .

اخبار كوتاه

ادامه رسمقاله

شهردار پیشوا گفت: کل بودجه شهرداری 
پیشوا پارسال ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

پیشوا – آبرومند : حکمت امیری شهردار 
منابع  از   ۹۷ سال  بودجه  افزود:  پیشوا 
صورت  که  ریزی  برنامه  طبق  مختلف 
بودجه  که  بود  میلیارد  گرفت حدود ۲۷ 
تحقق پیدا کرده ۳۱ میلیارد تومان شد، 
یعنی ما مازاد بر بودجه پیش بینی شده 

مبلغی را افزایش داشتیم.
 ۴۰ نیز   ۹۸ سال  بودجه  در  گفت:  وی 
تصویب  به  و  کردیم  بینی  پیش  میلیارد 

که  است  رسیده  هم  فرمانداری  و  شورا 
میلیارد  این مدت سه ماهه حدود ۶  در 
تومان ما درآمد داشتیم که ۵۰ درصد این 
درآمد از ارزش افزوده بوده است و مابقی از 

درآمدهای محلی بوده تامین شده است.
امیری افزود: تاکنون مبلغی بابت آالیندگی 
که قول آنرا داده بودند واریز نشده است و 
اعدادی که در مورد آن در فضای مجازی 

مطرح میشود از پایه دروغ است.
مهم  های  اولویت  امسال  گفت:  وی 
طرحهای  تکمیل  پیشوا،  شهرداری 

اداری  ساختمان  سالم،  تپه  گردشگری 
و  ورزشی  مجموعه  استخر،  شهرداری، 

ساختمان آتشنشانی است.
ارزش  به عنوان  افزود: چیزی که  امیری 
افزوده دریافت میکنیم یا به عنوان درآمد از 
شهر محسوب می شود ورودی و خروجی 
تایید  مورد  که  است  مشخص  کامال  آن 

استانداری هم هست.
شهردار پیشوا گفت: تقاضای من از مردم 
رسمی  منابع  از  را  اخبار  که  است  این 

دریافت کنند.

کمیسیون  عضو   : آبرومند   – کرمان   
اقتصادی مجلس می گوید حتی در صورت 
اعتبار ۲ هزار  کسری بودجه کل کشور، 
میلیارد تومانی طرح رتبه بندی معلمان به 
صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت خواهد شد.

درباره  داورانی  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مبنی بر پرداخت ۱۰۰درصدی اعتبار الزم 
در  گفت:  معلمان  رتبه بندی  طرح  برای 
آن جلسه بحث شد که در صورت کسری 
بودجه کشور، اولویت پرداخت شامل موارد 
خاصی باشد که طرح رتبه بندی معلمان از 

جمله آن بود و اعضا نیز موافقت کردند.

مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
دیگر  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
پرداختی ها در صورت تأمین بودجه کشور 
صورت خواهد گرفت، افزود: در واقع مقرر 
شد اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود، 
حقوق،  موضوعاتی همچون  اعتبارات  از 
بازنشستگان  و  کارکنان  مزایای  و  عیدی 
مستمری بگیران  لشکری،  و  کشوری 
و  نکند  کسر  معلمان  رتبه بندی  طرح  و 

پرداخت آنها ۱۰۰درصدی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در این باره که رتبه بندی معلمان 
در بودجه سنواتی ۹۸ دارای ۲ هزار میلیارد 

امکان  داد:  توضیح  است،  اعتبار  تومان 
آمده  بودجه  در  آنچه  بگوید  دولت  دارد 
برای 5۰ درصد اجرای رتبه بندی معلمان 
است و مابقی آن سال آینده انجام می شود؛ 
بهرحال در این جلسه مقرر شد موضوع 

رتبه بندی در اولویت قرار گیرد.
وی گفت : پرداخت ۱۰۰درصدی حقوق، 
بازنشستگان  و  کارکنان  مزایای  و  عیدی 
و  مستمری بگیران  لشکری،  و  کشوری 
طرح رتبه بندی معلمان در جلسه شورای 
حضور  با  اقتصادی  هماهنگی  عالی 
سران سه قوه و به ریاست حسن روحانی 

رئیس جمهور به تصویب رسید.

روابط  گزارش  به   : ّآبرومند   – تهران 
محمود  منطقه۱۷  شهرداری  عمومی 
کلهری به همراه معاون حمل و نقل و 
ترافیک و تنی چند از مدیران شهری 
پایانه  ایجاد  پروژه  از  منطقه۱۷، 
اتوبوسرانی و تاکسی در محدوده مترو 
دسترسی  ایجاد  همچنین  و  زمزم 
مسیر  از  نواب  بزرگراه  به  مستقیم 
دسترسی  ایجاد  و  چراغی  بزرگراه 
به  شهید کاظمی  بزرگراه  از  مستقیم 
زمزم  خیابان  سرامیک  و  بازار کاشی 

بازدید میدانی به عمل آورد.

نقل  و  حمل  معاون  نوروزی  مهدی 
با  بازدید  این  در  ترافیک منطقه۱۷  و 
اشاره به اینکه ایمنی شهروندان یکی از 
مهم ترین مولفه ها برای تردد و حمل 
شود،  می  محسوب  شهر  در  نقل  و 
گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان 
از  که  برای مسافرانی  تاکسیرانی  خط 
ساخته  شدند،  می  خارج  زمزم  مترو 
و  میدانی  های  بررسی  از  پس  شد. 
کارشناسی، ایجاد پایانه اتوبوسرانی و 
محدوده  این  های  تاکسی  ساماندهی 
بنابراین  گرفت.  قرار  کار  دستور  در 

ایمنی  ارتقا  هدف  با  جدید  پایانه 
شهروندان بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: در آینده نزدیک مسیر های 
محور  از  گذر  با  که  سواری  دوچرخه   
متین وارد بوستان والیت خواهد شد، 
تسهیالت الزم را برای رفاه شهروندان 

منطقه ۱۷ فراهم می آورد.
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه۱۷ 
از  استفاده  به  عالقه مندان  گفت: 
مترو  گالری  از  استفاده  با  دوچرخه 
والیت  بوستان  وارد  مستقیم  طور  به 
خواهند شد. وی تاکید کرد: این پایانه 

این  از  که  است  پایانه هایی  اولین  جز 
ظرفیت برخوردار است.

نوروزی در پایان و در بازدید از پروژه 
ایجاد دسترسی به خیابان زمزم گفت: 
محور  جنوبی  دسترسی  گذشته  سال 
شد  ایجاد  چراغی  بزرگراه  به  زمزم 
حیات  جدید،  مسیر  اکنون  هم  و 
بازار خواهد دمید،  جدیدی را به این  
این اقدام رونق اقتصادی در این بافت 
دفاع  بی  فضاهای  احیای  و  محلی 

شهری را سبب خواهد شد.

 رزن – آبرومند : عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه فساد 
می دهد،  رنج  را  مردم  عدالتی  بی  و  اداری 
گفت: بروکراسی اداری مانع اصلی اشتغال، 

امنیت روانی و توسعه کشور است.
حسن لطفی با اشاره به اینکه فساد اداری 
یکی از چالش های اساسی نظام اداری کشور 
و  اداری  سازمان  متاسفانه  گفت:  است، 
استخدامی کشور استاندارد های الزم را برای 
اجرایی  درستی  به  نیرو  جذب  و  استخدام 
نکرده است و بر همین اساس هیچ معیار 
و شاخصه  ی مشخصی برای جذب و تعدیل 
نیرو در ارگان های مختلف دولتی وجود ندارد.

اساسی  چه  بر  کشور  در  نیرو  جذب  معیار 
است؟ 

شورای  مجلس  در  رزن  مردم  نماینده 
در  نیرو  جذب  اینکه  از  انتقاد  با  اسالمی، 
اساس شاخص های  بر  دولتی  سازمان های 

مثال  عنوان  به  افزود:  نیست،  استاندارد 
نیرو  تعداد  به چه  پرورش  و  آموزش  وزارت 
نیاز دارد و این نیاز بر چه اساسی است؟ آیا 
استخدام و جذب نیروی معلم در کشور بر 
و  استانداردهای جهانی   و  معیارها  اساس 
نسبت میان تعداد دانش آموز و معلم است؟ 
اگر تاکنون جذب معلم بر اساس نیاز کشور 
صورت گرفته است، پس چرا نحوه توزیع آن 
عادالنه نبوده و در برخی از مناطق ُپر تراکم 
و در برخی از مناطق با کمبود معلم مواجه 
هستیم؟ این موضوع در تمامی سازمان های 
کشور صادق است چرا که هیچ معیاری برای 

جذب نیرو وجود ندارد.
رنج  را  مردم  عدالتی  بی  و  اداری  فساد 
و  اشتغال  مانع  اداری  بروکراسی  می دهد/ 

توسعه کشور است
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون 
خدمات کشوری، اظهار کرد: اگر می خواهیم 

کاهش  کشور  در  اداری  بروکراسی  و  فساد 
استانداردهای  با  مطابق  باید  کند  پیدا 
جهانی عمل کنیم، بی تردید فساد اداری و 
بی عدالتی مهمترین چیزی است که مردم 
مانع  موضوع  این  که  چرا  می دهد،  رنج  را 
اصلی اشتغال، امنیت روانی و توسعه کشور 
است، بنده معتقدم فساد و بروکراسی اداری 
باعث عقب ماندگی کشور شده است و اگر 
می خواهیم از این معضل قدیمی کشور نجات 
پیدا کنیم، ابتدا باید استانداردسازی کرده و 

در تمامی حوزه ها از آن پیروی کنیم. 
عدم تفکیک مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمتی 

در قانون خدمات کشوری
شورای  مجلس  اجتماعی  عضو کمیسیون 
در  موجود  ابهامات  به  اشاره  با  اسالمی، 
در  کرد:  اظهار  کشوری  خدمات  قانون 
حاکمیتی  مشاغل  کشوری  خدمات  قانون 
و غیرحاکمیتی به طور مشخص از یکدیگر 

تفکیک نشده است. از طرفی نه تنها تعریف 
معینی از این نوع مشاغل وجود ندارد بلکه 
وظایف آنها نیز مشخص نشده است. البته 
تعاریفی از مشاغل حاکمیتی در قانون وجود 
دارد اما به  امور غیرحاکمیتی هیچ توجهی 

نشده است. بر همین اساس این بالتکلیفی 
ابهامات  وجود  و  کشور  اداری  ساختار  در 
قانونی باعث شده مردم با چالش اساسی به 
نام بروکراسی اداری و فساد اداری ناشی از آن 

دست به گریبان باشند.

تهران- گروه اجتماعی آبرومند: استاندار 
اجرای  مالک  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
قانون و اثبات بی طرفی دولت یک اصل 
مهم برای شرکت مردم در انتخابات است 
جهت  دولتی  امکانات  فرمانداران  گفت: 

تبلیغ کاندیدها را یکسان فراهم کنند.
در  حضور  با  بندپی  محسنی  انوشیروان 
جلسه ستاد امنیت انتخابات استان تهران 
در  کشوری  داشت:  اظهار  طی سخنانی 
دنیا وجود ندارد که همانند ایران به طور 
برگزار  انتخابات  آن  در  مستمر  و  منظم 

شود.
دور  انتخابات  افزود:  بندپی  محسنی 
یازدهم مجلس شورای اسالمی به واسطه 
تحمیل  و  ظالمانه  تحریم های  اعمال 

جنگ اقتصادی در شرایط کنونی بسیار 
مهم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استکبار به 
سرکردگی آمریکا سرنگونی نظام را دنبال 

مشروعیت  شاخصه  البته  می کند گفت: 
تکلیف  ما  همه  و  است  انتخابات  نظام 
داریم تا بسترهای حضور پرشور مردم در 
انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به نظام 

را ایجاد کنیم.
اینکه وظیفه  بر  تاکید  با  تهران  استاندار 
اطمینان  ایجاد  انتخابات  امنیت  ستاد 
بخشی باال برای حضور مردم در انتخابات 
داشت:  بیان  است  قبل  دوره های  طبق 
در کشورهایی که داعیه دموکراسی دارند 
بعضًا با اتفاقاتی در فرآیند انتخابات مواجه 
این  کنار  از  ساده  خیلی  که  می شویم 

تخلفات عبور می کنند.
محسنی بندپی عنوان داشت: برای ستاد 
انتخابات و ستاد امنیت انتخابات استان 

کردن  اجرایی  و  اعمال  مالک  تهران 
از  کامل  بی طرفی  اثبات  و  است  قانون 
بخش  اطمینان  اصل  یک  دولت  سوی 
برای شرکت مردم در انتخابات است لذا 
فرمانداران باید در برقراری شرایط یکسان 
برای تمامی کاندیداها در بهره مندی از 
فراهم  تبلیغات  زمان  در  امکانات دولتی 

کنند.
وی افزود: باید از تجربیات گذشته بهره 
بگیریم و شرایطی فراهم کنیم که مردم 
مجبور نباشند برای دادن رای ساعت ها 
مردم  رأی  هر  که  چرا  بایستند  در صف 
به منزله افزایش مشروعیت و به تبع آن 
افزایش قدرت چانه زنی نظام در محافل 

بین المللی است.

حکمت امیری شهردار پیشوا

بودجه شهرداری پیشوا  در سال قبل  30/000/000/000  میلیارد تومان

محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده کرمان:

اعتبارات طرح رتبه بندی معلمان کم نمی شود؛ حتی در صورت کسری بودجه

بازدید میدانی  محمود کلهری شهردار منطقه 17 از پروژه های ترافیکی در محدوده مترو و بازار زمزم

حسن لطفی نماینده رزن در مجلس شورای اسالمی:

بروکراسی اداری مانع اشتغال و توسعه کشور است

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران:

فرمانداران امکانات دولتی جهت تبلیغ کاندیداها را یکسان فراهم کنند

فرهنگی و اجتماعی

پیام تبریک رئیس شورای شهر قرچک 
به مناسبت هفته بهزیستی 

رئیس شورای اسالمی شهر قرچک در پیامی هفته بهزیستی را تبریک گفت.
 قرچک – ّآبرومند: اژدر نوروز پور رئیس شورای اسالمی شهر قرچک درباره خدمت 
به مددجویان این نهاد را باقیات الصالحات و عبادت ارزشمند ذکر کرد و افزود: کار در بهزیستی مسئولیتی 

خطیر ، حساس و خدا پسندانه است.
وی افزود: کارکنان بهزیستی برای ایجاد زندگی توام با آرامش و شایسته برای افراد تحت حمایت صادقانه 

و بی ریا تالش می کنند که شایسته قدردانی است.
وی با بیان اینکه از این فرصت محدود خدمت به محرومین باید نهایت بهره را برد، افزود: بر اساس آموزه 
ها و تعالیم دینی، خدمت به نیازمندان و گشودن گره های زندگی آنان منشا اجر و خیر و برکت دنیوی و 

اخروی است .
اداره بهزیستی گفت: قادرسازی شخص معلول، به منظور  با اشاره به خدمات و فعالیتهای جامع  وی 

دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی و ذهنی در جامعه کامال ملموس است.
ایشان اظهار امیدواری کرد: بهزیستی با مدد الهی و کمک مسئولین شهرستانی شاهد بهبود و ارتقای 

کیفیت زندگی و کاهش و رفع فقر و دغدغه از اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.

طاهر طاهری جعفری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ورامین

ماهنامه آبرومند انتظارات مخاطبین و مسئولین
 را در ورامین بزرگ برآورده خواهد نمود  

از مهمترین شاخص های توسعه در جوامع امروزی بروز و  ظهور نشریات  یکی 
مکتوب است لذا در راستای توسعه و تغییر در سطح شهرستان نیاز به فعالیت های روز  افزون رسانه ها 
بویژه رسانه های مکتوب است وبسیار مفتخریم که نشریه ای دیگر با گستره ی کشوری در قالب ماهنامه 
با عنوان »آبرومند » به مدیر یت و صاحب امتیازی آقای طاهر میرزا کریمی از فعاالن عرصه رسانه به آمار 
نشریات شهرستان ورامین افزوده شده که موجب خرسندی اینجانب به عنوان خدمتگزاراصحاب فرهنگ و 
هنر شهرستان ورامین شده و  شناختی که از سال های گذشته از جناب آقای  میرزاکریمی به عنوان  فعال 
فرهنگی و رسانه ای دارم قطعا در تولید محتوی  نشریه آبرومند بسیار حساس و دقیق بوده وانتظارات 
مخاطبین و مسؤولین را در دشت ورامین براورده خواهد نمود لذا تولید این نشریه میتواند گام های بلندی 

را در راستای توسعه ی فرهنگی ، اجتماعی  و اقتصادی  منطقه بویژه شهرستان ورامین بردارد.
در پایان برای مدیریت  ماهنامه آبرومند آرزوی بهروزی و سالمتی روزافزون را در مسیر اهداف بلند فرهنگی 
و رسانه ای در نظام مقدس جمهوری اسالمی را از خداوند متعالی و از حضرت ولی عصر) عج( خواستارم.

سه شهرستان ، یک نماینده ، چند رای !!
 و نماینده مردم دشت ورامین خواهد شد.

 تفاوتی که در این دوره از انتخابات مجلس وجود دارد و باید در نظر گرفت موضوع 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و شرایط اجتماعی حوزه انتخاباتی نیست، بلکه 
اوضاع سیاسی کشور و تحریم های آمریکا و متحدان این شیطان بزرگ و مقابل آن 
و برنامه های دولتمردان کشورمان است که در آینده نزدیک یا تا زمان انتخابات کدام 
یک اتفاق خواهد افتاد ، آیا جنگ خانمان سوز دیگر رخ خواهد داد که تنها ایران و 
آمریکا درگیر آن نخواهند بود و همانطور که مشاهده می شود کشورهای دیگر هم 
وارد این جنگ خواهند شد و یا مذاکره و گفتمان صورت خواهد گرفت ، که اینجا 
موضوع تحریم ها و مقابل با آن مطرح نیست، آنچه اشاره شد در خصوص تأثیر آن 
بر انتخابات است . گفتیم که اگر جنگ شود شرایط تحلیل و پیش بینی حقیر در 
خصوص انتخابات دوازدهم مجلس و انتخابات منطقه چگونه خواهد بود . می گویم 

که شرایط کامال متفاوت خواهد بود ولی اگر با همین شرایط تا انتخابات باقی بماند.
آنچه در حوزه انتخابیه ورامین احتماال رخ خواهد داد و نامزدهای احتمالی که امروز 
مطرح می باشند و وارد صحنه انتخابات شوند و به عنوان رقیب نماینده در انتخابات 
دوازدهم قصد مبارزه داشته باشند شامل دکتر سیدحسین نقوی حسینی نماینده 
فعلی ، دکتر شیبانی ریاست قبلی دانشگاه آزاد، سید محسن رضائی مشاور سابق 
استانداری سمنان، سید بهزاد حسینی عضو سابق شورای اسالمی شهر ورامین، احمد 
تاجیک نامزد دور قبل و از فعاالن سیاسی و معاون سیاسی انتظامی اسبق فرمانداری 
پاکدشت ، حسین نوش آبادی نماینده سابق ورامین ، عباسعلی سعیدیان معاون 
سابق فرماندار ورامین، محسن منصوری فرماندار اسبق که شهرستانهای پیشوا و 
قرچک جزء بخشداری های شهرستان ورامین بودند و تنی چند از سیاسیون و 
فعاالن اجتماعی، اقتصادی، مطبوعاتی در حد شایعه که احتماال وارد مبارزه انتخاباتی 

خواهند شد.
باید گفت نماینده فعلی همچنان فاصله کلیومتری از تمامی نامزدهای احتمالی دارد و 
بعضی از این نامزدها با توجه به شرایط هیئت نظارت استان یا شورای محترم نگهبان 
رد صالحیت یا بهتر بگویم عدم احراز صالحیت داوطلبی در انتخابات را پیدا می 
کنند و یا نظر آرا مردم با توجه به اینکه از افراد شاخص و مدیران الیق اجرائی بوده 
و هستند لیکن برای پست نمایندگی مردم از نماینده فعلی عقب هستند و امکان 
موفقیت را ندارند و بیشترین استدالل که دارند فریب زیرکی و حرفی بودن و کدهای 
رأی آوری نقوی حسینی را نمی شناسند و بیشتر به این نکات بسنده می کنند و 

به میدان می آیند. 
بطور مثال رقبا می گویند مردم نقوی حسینی را دیگر نمی خواهند چون کاری نکرده 
برای حوزه انتخابیه ، همیشه دنبال کارهای خودش است . یا اطرافیانش او را رها 
کردند و داخل ستاد من هستند و قرار است با من کار کنند ، نقوی حسینی با تمام 
دولتها درگیر بوده و به حوزه انتخابیه توجه ندارد . به خاطر مخالفت نقوی حسینی با 
دولتها در مجلس به شهرستانهای ما نمی رسند و حتی به ورامین هم سفر نمی کنند) 

بخصوص رئیس جمهور فعلی آقای روحانی را مثال می زنند(.
البته نگارنده هم به برنامه های نماینده و نحوه رأی آوری وی آشناست و هم برنامه 
ها و ضعف رأی آوری نامزدهای احتمالی را می شناسد وهم تخمین می زنم ، حال 
برای چهارمین مرحله پیش بینی می کنم اگر نامزدهای احتمالی با همین برنامه ها 
و فعالیت های خود و تغییر روش ندهند ، بدانند نماینده فعلی برای دور چهارم به 
مجلس خواهد رفت و اگر رأی های خاموش مثل دور قبل به میدان بیایند و کل آرا از 

دویست هزار تجاوز کند نماینده با بیش از صد هزار رأی برنده خواهد شد.   
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سال اولشامره دوم        

از منظر قواعد حقوقی و قضایی 
و از نگاه جامعه شناسان جنایی 

،حقوقدانان و روانشناسان جنایی. ..
پیشگیری از جرم و بازگرداندن  زندانیان به آغوش 
خانواده و جامعه، مهمترین رکن اساسی نگاه« قضا 
تهران  جدید  دادستان  »....اینکه  میباشد  محور 
و خوشایند  امیدواری  .جای  دارند.  نگاهی  چنین 
است و این نگاه سالهاست در درون جامعه حقوقی و 
مدنی، مطالبه اصلی حقوقدانان، خاصه  )حقوقدانان 

جرم شناس و محققین این حوزه بوده (لکن موضوع اصلی بر نگاه 
دادستان جدید تهران، به زعم اینجانب، 

۱.تصویب : قوانین متناسب با این رویکرد در قالب طرح و لوایح و  
توامان فرهنگ سازی در زمینه مذکور میباشد. ..۲.حذف قوانین 
مزاحم. ۳.حذف تعدد جرایم کیفری مستوجب حبس، خاصه جرائم 

کیفری تعزیری دسته۷ و ۸ جزایی..
از  امر برای پیشگیری  با شرکت متولیان  4.تشکیل نهادی متوازن 
اصلی  وظیفه  (بعنوان  اساسی  قانون  اصول  از  مغفول  )اصل  جرم. 
دستگاه قضایی 5.ورود دانشگاهیان و فقها جهت جرم زدایی از برخی 
جرائم غیر شرعی و تاکید بر حبس زدایی از جرائم تعزیری. 6 . عدم 
اکتفا به بخشنامه ها و دستورالعملها برای ابالغ حبس زدایی و تعدیل 
قوانین مذکور و تصویب قوانین جدید و ابالغ آنها. ۷.افزایش سطح 
دانش حقوقی مردم در قالب طرحهای ملی. ۸.افزایش سطح نشاط 
اجتماعی و پیوندهای داوری محور و صلح محور در جامعه بصورت 
علمی و عملیاتی... جهت پیشگیری از جرائم خرد و کالن کیفری...۹ 
. استفاده از قوانین تبدیل حبس به مجازاتهای جایگزین در قانون 
ابزارهای  از  استفاده  و  اسالمی جدید مصوب سال ۱۳۹۲  مجازات 
نوین مجازات مانند دستبند و پابندهای الکترونیکی جهت مراقبت 
از محبوسین و شروع به مجازات با استفاده از زندانهای روباز، مانند 
نظر  تحت   .  ۱۰ اسکاندیناوی.  و  اروپایی  کشورهای  برخی  تجربه 
الکترونیکی  از سامانه های  با استفاده  قراردادن مجرمان خطرناک 
و شناسنامه الکترونیکی مجرمین پر خطر، جهت جلوگیری از تکرار 
جرائم. و برخی نکات دیگر از جمله استفادهاز نظرات جامعه شناسان 
جزایی و جرم شناسان و روانشناسان جنایی برای تصویب قوانین 

پیشگیرانه در مجلس شورای اسالمی. ..
»علیرضا فرجیان حقوقدان«
شاخه جزا و جرم شناسی

نگاه ویژه - حقوقی

رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید 
ایزوفام در  از بخش های مختلف شرکت 
شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران، 
گفت: برای حمایت از تولید تمامی قوانین 
و مقررات مربوط به این بخش در معاونت 
قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته که 
تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیرماه 

نهایی می شود.
تهران – آبرومند : دکتر علی الریجانی پس 
از بازدید و افتتاح طرح های توسعه شرکت 
ایزوفام واقع در شهرک صنعتی شمس آباد 
استان تهران، در جمع خبرنگاران درباره 
این بازدید و در پاسخ به سوالی در خصوص 
به  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  موضوع 
صورت آزمایشی در حال اجرا است ضمن 
تبریک هفته صنعت به تولید کنندگان و 
صنعت گران کشور که امروز پیشران توسعه 
کشور هستند گفت: بازدید به خاطر این 
بود که از اوضاع شهرک صنعتی شمس آباد 
از شرکت صنایع  بازدیدی  و  مطلع شویم 
محصول  چهار  که  باشیم  داشته  ایزوفام 

جدید خود را رونمایی و افتتاح کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
شرکت ایزوفام کار خیلی خوب و سامان یافته 
ای انجام می دهد و به عنوان صنعتگر نمونه 

نیز معرفی شده است.
که  بود  شده  عنوان  گفت:  ادامه  در  وی 
رکود مواجه  با  آباد  شهرک صنعتی شمس 
است که در جلسه مشکالت صنایع مطرح 
شد که یکی از آن ها موضوع مالیات بر ارزش 
به صورت  حاضر  حال  در  که  است  افزوده 

موقت اجرا می شود.
که  شد  تاکید  صنعتگران  با  نشست  در 
تا  شود  ارائه  واقعی  مشتریان  به  محصول 
نظام  مالیاتی نیز در کشور به درستی پیاده 

سازی شود.
دکتر الریجانی با یادآوری اینکه قانون مالیات 
است،  نظر  تجدید  قابل  افزوده  ارزش  بر 
به  مجلس  در  الیحه  این  کلیات  افزود: 
تصویب رسیده ولی به این دلیل که جزئیات 
مختلفی داشت مقرر شد به صورت دو شوری 
مجددا در کمیسیون های تخصصی مورد 

بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در نشست با صنعتگران تاکید 
شد که محصول به مشتریان واقعی ارائه شود 
تا نظام  مالیاتی نیز در کشور به درستی پیاده 

سازی شود.
در صورت  کرد:  تصریح  مقننه  قوه  رئیس 
و  خریدار  بین  ای  رابطه  چنین  برقراری 
که  بود  امیدوار  توان  می  واقعی  فروشنده 

با  را  مالیاتی صنعتگران  مشکالت گذشته 
تفاهم رفع و رجوع کرد.

دکتر الریجانی یادآور شد: در این نباید تردید 
کرد که سیاست کلی نظام و مجلس حمایت 
از تولید است و در این راستا باید با کمک به 

تولید کنندگان مشکالت آن ها را حل کرد.
وی ادامه داد: همچنین باید با اخذ کمک از 
بانک ها و رعایت نظامات مالیاتی و تامین 
اجتماعی باتوجه به شرایط تولید کنندگان 
ادامه  به تولید  بتوانند  با ظرفیت بیشتری 

دهند.
    وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود برق 
شهرک های صنعتی و استخراج بیت کوین 
با استفاده از برق صنعتی، گفت: این اقدام 
بیت  استخراج  چراکه  است  قانون  خالف 
کوین برق زیادی مصرف می کند و همین 
را  تولید  مجال  که  است  ها  استفاده  نوع 
این  در  موردی  چنانچه  دهد.  می  کاهش 
زمینه باشد باید به جد رسیدگی شود. قطعا 
برای حل معضالت تولید کنندگان با وزارت 

نیرو مذاکره خواهم داشت.
های  شهرک  اینکه  درباره  الریجانی  دکتر 
صنعتی چه میزان می تواند بر اشتغال زایی 
تاثیر گذار باشد، گفت: قطعا رونق شهرک های 
صنعتی به ایجاد اشتغال می انجامد و الزم است 

که استاندار تهران نیز جلسات ویژه ای برای 
حل مشکالت شهرک صنعتی شمس آباد تدبیر 

کند.
این  از  برخی  است  ممکن  داد:  ادامه  وی 
مشکالت مربوط به جنس تکنولوژی قدیمی 
مورد استفاده و یا موضوع سرمایه درگردش  
باشد که باید این موضوعات احصا و حل و فصل 

شود.
دکتر الریجانی تصریح کرد: در حال حاضر در 
معاونت قوانین مجلس بررسی جدی مختص 
قوانین تولید صورت گرفته که شامل بررسی 
و  معدن   ، صنعت  های  بخش  در  قوانین 
کشاورزی می شود که تمامی مقررات و قوانین 

اعم از بخشنامه ها و دستورالعمل ها را مورد 
بررسی قرار می دهد که این اقدام تا پایان تیرماه 
نهایی شده و تمامی قوانین مربوط به تولید 
تنقیح خواهد شد و قوانین زاید مشخص می 

شود.
شورای  مجلس  رئیس  بازدید  این  از  پیش 
و  جریان مشکالت  در  نشستی  در  اسالمی 
معضالت تولیدکنندگان شهرک صنعتی شمس 

آباد قرار گرفت.
گفتنی است در این بازدید محسنی بندپی، 
رئیس  بازدید  این  در  نیز  تهران  استاندار 

مجلس شورای اسالمی را همراهی کرد.
 /خانه ملت

اگر  عضو هیات رئیسه مجلس می گوید 
شوراهای شهر تقویت شود و امور روستایی 
و شهری به پارلمان محلی واگذار شود در 
را  تر  مهم  مسائل  توان  می  ملی  پارلمان 

پیگیری کرد.
تهران – آبرومند به نقل از خبرگذاری خانه 
ملت : اسدالله عباسی عضو هیات رئیسه 
مجلس با اشاره به دستگیری برخی اعضای 
شوراهای شهر و روستا، به لزوم تقویت این 
شوراها اشاره کرد و گفت: یکی از اهدافی که 
طرح استانی شدن انتخابات مجلس دنبال 
می کرد نظامند کردن و نظارت پذیر کردن 

شوراهای شهر و روستا بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ادامه داد: انتظار می رود که شوراهای شهر 
و روستا برابر بر وظایف و ماموریت هایی 
که قانون اساسی در نظر گرفته است، عمل 
کند، در عین حال الزم می دانیم که جایگاه 

شوراهای شهر و روستا با رعایت ضوابط 
تعریف شده حفظ شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس 
دهم شورای اسالمی اظهار داشت: شوراها 
باید بر ریل قانون اساسی حرکت کنند تا 

متناقض  وظایفشان  با  آنها  های  فعالیت 
نگیرد،  شکل  ها  سوءاستفاده  نباشد، 
و همه  نگیرد  غیرقانونی صورت  تحرکات 

برنامه و وفعالیت ها قانونمند شود.
نظارتی  های  دستگاه  اینکه  بیان  با  وی 

در زمینه بررسی عملکرد شوراهای شهر 
بیان  اند،  نداشته  رفتار درستی  روستا  و 
از  تعدادی  هستیم  شاهد  اخیرا  داشت: 
اعضای شوراهای شهر و روستا از جایگاه 
خود سوءاستفاده و تخلفاتی صورت داده 
در  نگرانی  ایجاد  باعث  مسائل  این  اند، 

مردم شده است.
با تقویت و تعالی شوراهای شهر و نظارت 
کیفیت  توان  می  آنها  عملکرد  و  دقیق 

پارلمان ملی را نیز ارتقا داد
خبرگزاری  با  گفت وگو  ادامه  در  عباسی 
خانه ملت، با تاکید براینکه باید مجلس و 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به 
این موضوع ورود کند، گفت: باید ضمن 
تقویت شوراهای شهر برای انجام وظایف 
و در اختیار داشتن امکانات، راه های که 
برای تخلف وجود دارد بسته شود، در این 
زمینه باید دستگاه های نظارتی فعال تر 

عمل کنند تا افراد قلیل در شوراها با سوء 
استفاده از جایگاه شان عملکرد مثبت و 
سازنده شوراها را که باعث آبادانی، توسعه 
و  فرهنگی  مثبت  های  فعالیت  شهرها، 
عمرانی استان ها شده است نادیده گرفته 

نشود.
تقویت  بر  تاکید  با  مجلس  نماینده  این 
شوراهای شهر و روستا، اظهار داشت: باید 
پارلمان های محلی تقویت شود تا پارلمان 
ملی و استانی شکل بگیرد و مطالبات ملی 
را پیگیری کند، در حال حاضر مجلس به 
تمام موضوعات از ریز تا درشت در روستاها 

و استان ها را پیگیری می کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
بیان داشت: با تقویت و تعالی شوراهای 
شهر و نظارت دقیق و عملکرد آنها می توان 

کیفیت پارلمان ملی را نیز ارتقا داد.
 /خانه ملت

شبستر -  آبرومند : نائب رئیس فراکسیون 
برای  قانونی  بابیان اینکه  مجلس،  زنان 
حمایت از زنان باردار زندانی یا دارای فرزند 
قانون  تاکیدکردکه  ندارد  وجود  خردسال 
باید به گونه ای اصالح شود تا زنان باردار 
زندانی بتوانند از مرخصی ۹ ماهه زایمان 

استفاده کنند.
معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به یکی از 
خالءهای قانونی در رابطه با حمایت از زنان 
زندانی، گفت: یکی از مواردی که باید در 
بخش قانونگذاری بدان بپردازیم، موضوع 
یا  هستند  باردار  یا  که  بوده  زندانی  زنان 
قانونی  که  چرا  دارند،  خردسال  فرزندان 
این  و  ندارد  وجود  آنها  از  حمایت  برای 

خالء در این حوزه مشاهده می شود. زنان 
باردار زندانی باید مرخصی زایمان را با نصب 

دستبند الکترونیکی سپری کنند.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: یکی از مواردی که باید 
در قانون برای حمایت از زنان باردار زندانی 
پیشنهاد شود، این است که بعد از به دنیا 
آمدن فرزندشان بتوانند از مرخصی ۹ ماهه 
زایمان استفاده کرده و این مدت را با نصب 
فضای  از  خارج  در  الکترونیک  دستبند 
زندان سپری کنند.زندانی شدن همزمان 
جنایت  و  جرم  ارتکاب  زمینه  مادر  و  پدر 

فرزندانشان را فراهم می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در بیان 

دیگر خالءهای موجود در حوزه قانونگذاری 
در رابطه با وضعیت زندانیان، یادآور شد: 

در برخی موارد مادر و پدر همزمان به دلیل 
جرمی که به طور مشترک مرتکب شده اند، 

زندانی می شوند، در این شرایط قانون نیاز 
گونه ای  به  است  الزم  و  دارد  بازنگری  به 
اصالح شود که فرزندان آنها در یک زمان 
هم از وجود مادر و هم پدر محروم نشوند.

نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای 
به  کودکان  این  اگر  تاکید کرد:  اسالمی، 
دلیل نبود مادر و پدر وارد فضای بهزیستی 
شوند، خود عاملی می شود تا در آینده به 
با مشکالت  ارتکاب جرم و جنایت  دلیل 
جدی مواجه شوند، کمااینکه اغلب زنان 
که  چرا  بودند،  عاطفی  دارای خالء  قاتل 
در خانواده هایی رشد کرده اند که اختالفات 
شدید خانوادگی داشته یا از وجود هم پدر 

و هم مادر بی بهره بودند.      /خانه ملت

 تهران – آبرومند : رئیس فراکسیون امید 
به  منع  قانون  اینکه  از  انتقاد  با  مجلس 
کارگیری بازنشستگان از کارکرد و روح اصلی 
خود خارج شده، گفت: از رییس جمهور 
دهند  تذکر  خود  وزرای  به  خواهیم  می 
با به کارگیری عده قلیلی  که رفع تکلیف 
تجارب  به  توجه  بدون  هم  آن  جوانان  از 

مرتبط، جفا به مدیریت کشور است.
محمدرضا عارف در نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دستور  با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
به  و  این چند دقیقه  تیر گفت: در  هفتم 
نمایندگی از مردم، مهمترین دغدغه ها و 
چالش های پیش روی کشور که بیشترین 
تاثیر را بر زندگی هموطنان مان دارد را با 
شما مطرح و مسئولیت و تعهدمان را در 

قالب سه محور بازگو می کنم.
شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
سیاست  امروز  اینکه  بیان  با  اسالمی، 

راهبردی نظام در پرهیز از تنش آفرینی و 
جنگ و تن ندادن به مذاکره ، بیش از هر 
زمان دیگر نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی 
راهبردی و همبستگی ملی است، افزود: در 
عرصه خارجی، از آنجا که تولید و به کارگیری 
سالح هسته ای جایگاهی در دکترین دفاعی 
کشور ندارد، ما نیازمند آنیم که هدف میان 
مدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و 
عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را 
از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال 

کنیم.
وی ادامه داد: اما راهبرد سیاست خارجی 
کشور، نیازمند مقاومت، تقویت تاب آوری 
و صبر راهبردی، همبستگی ملی و ارتقاء 

سرمایه اجتماعی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور 

شد: با ۴۰ سال سابقه حضور در دولت و 
مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و 
سرمایه  بازآفرینی  لزوم  گاه  هیچ  مردم، 
اجتماعی را همچون امروز، مهم و حیاتی 

ندیده ام.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
دهم،  ملجس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
افزود: سرمایه اجتماعی دربردارنده اعتماد 
در  مردم  اعتماد عمومی  و  است  عمومی 
به  باور جدی  و  عزم  نیازمند  اول،  درجه 
با  با فقر و فساد و تبعیض است؛  مبارزه 
یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با 
فساد، می توان مدیریت کشور را از بحران 
نا  ورطه  از  را  مردم  اعتماد  و  ناکارآمدی 

امیدی نجات داد.
را  فساد  با  مبارزه  قضا  دستگاه  رئیس 

سرلوحه برنامه های خود قرار دهند
رئیس  برای  توفیق  آرزوی  ضمن  عارف  
رود  می  انتظار  گفت:  قضاییه  قوه  جدید 
ایشان مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه های 
خود قرار دهند و در مسیر بازگشت اعتماد 
باشند؛  قدم  ثابت  مردم،  رفته  دست  از 
الزم است دولت و مجلس هم به پیشبرد 
سیاست های ضد فساد متعهد باشند و در 
این مسیر هیچ مصلحتی را مقدم و باالتر از 

مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند.
عالی  شورای  برنامه  در  شد:  یادآور  وی 
سیاست گذاری اصالح طلبان هم، بحث 
مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی 
را سرلوحه برنامه های آتی و به عنوان یک 
شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد، 

مبنا قرار خواهیم داد.        /خانه ملت

دکترالریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:

تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود

اسداهلل عباسی عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد:

تقویت شوراهای شهر با استانی شدن انتخابات مجلس

معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شبستر:

زنان باردار زندانی باید از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کنند

محمدرضا عارف نماینده تهران :

قانون منع به کارگیری بازنشستگان از کارکرد اصلی خود خارج شده است

اجتماعی

پیام بخشدار مرکزی قرچک 
به مناسبت ۱۴ تیر »روز  شهرداری و دهیاری«

علیرضا رشیدیان بخشدار مرکزی قرچک با صدور پیامی به مناسبت ۱4 تیر،بیست و 
یکمین سالروز تصویب قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاها و »روز شهرداریها 

و دهیاریها »را تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:

  ،۱۳۷۷ سال  در  کشور  روستاهای  در  خودکفا  دهیاری های  تأسیس  قانون  تصویب  با  آبرومند:   – قرچک 
تحوالت شگرفی را در توسعه مدیریت روستایی و اداره امور روستاها از طریق  دهیاریها بعنوان نهاد عمومی 

غیردولتی،خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل شاهد هستیم.
دهیاران بعنوان مدیران اجرایی در روستاها با همیاری و تعامل سازنده شوراهای اسالمی همواره نقش موثری 
در بهبود وضعیت روستاها در عرصه های مختلف مدیریت محلی نظیر توسعه عمران و آبادانی،ارتقاء سطح 

فرهنگی،اجتماعی،امنیتی،رونق اقتصادی و جلب مشارکتهای مردمی را داشته اند.
اینجانب ضمن تبریک این روز به تمامی زحمتکشان عرصه مدیریت شهری و روستایی به ویژه دهیاران خدوم 
روستاهای تابعه و شهردار پرتالش قرچک،از زحمات این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از خداوند 

منان توفیقات روزافزون آنان را در خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان شریف این شهرستان خواستارم.

آبرومند
 نشریه ای آزاد و مستقل

آبرومند به عنوان یک ماهنامه یا بهتر  است عرض کنم كه در آینده ای نه چندان دور 
با یاری خداوند تبارک و تعالی و همت مهندس طاهر میرزاکریمی )مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه 
سراسری آبرومند ( انشالله هفته نامه و در نهایت روزنامه آبرومند با بهترین برند ملی ارتقا خواهد یافت 
و کماکان فعالیت خود را بی طرفانه و بدون وابستگی به هیچ جریان و حزب سیاسی آبرومند مسیر خود 

را طی خواهد کرد .
و  متعادل  روند  این  ادامه  برای  مشتاقانه   ) انقالبی  و  )نوجوانان  خبرنگار  عنوان  به  افتخار  با  حقیر 
پنجاه،پنجاه تمامی تالش خود را به کار می برم تا آبرومند تکیه گاه آبرومندان انقالبی ها حزب اللهی ها 
باشد و در جهت اجرای سیاست های این انقالب و نظام و در چارچوب و اساس قوانین انقالب اسالمی 

قدم نهاده و تالش شایانی را انجام خواهم داد.
 انشالله به همت مدیر مسئول و صاحب انتیاز  و سردبیر و دوستان و همکاران  آبرومند زبان رسانه اي 

مردم و مستضعفین و حق طلبان و یاران نظام اسالمی باشد. ) به قلم امیرعلی ثنائی(

وظیفه قانونی کارفرما
 در برخورد با کارگر متخلف

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می باشد 
اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و 
نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، در ماده ی ۲۷ قانون 
کار مورد اشاره قرار گرفته است که در کافه قانون امروز به بررسی آن 

خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
پیش از طرح کردن موضوع توجه به این نکته ضروری است که پس 
از آن که قرارداد کار میان کارگر و کارفرما تنظبم می شود، حقوق و 
تعهداتی برای هریک از آنان به وجود می آید. این حقوق و تعهدات 
تا زمانی که قرارداد پا بر جا است، برای هر دو طرف وجود دارد اما 
امکان دارد هر یک از آن ها بنا به دالیلی در انجام وظایف و تعهدات 
پیش بینی شده در قانون کوتاهی کرده و حقوق طرف مقابل را 
زیر پا بگذارند. در این حالت باید توجه شود که طرفی که از نقض 
تعهدات و وظایف از سوی طرف مقابل زیان دیده است، نمی تواند 
مطابق میل خود رفتار نموده و هر کاری که دلش خواست انجام 
دهد. یکی از موارد عدم پای بندی به وظایف و تعهدات در روابط 
کارگر و کارفرما، حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل نمی کند 
یا این که در محیط کار بی نظمی و آشفتگی به وجود می آورد. حال 
پرسش این است که آیا در این موارد کارفرما می تواند هر برخوردی 
که به صالح دانست با این کارگر بکند؟ آیا می تواند او را اخراج کند؟ 
در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد 
کشید؟ حال شما هم همین موقعیت را فرض کنید. فرض کنید 
که کارگری در محیط کاری بی نظمی به وجود می آورد و عالوه بر 
این که خودش به درستی وظایفش را انجام نمی دهد، مانع از این 
می شود که دیگران هم به وظایف خود عمل کنند. کارفرما پس از 
مدتی کاسه صبرش لبریز می شود و اقدام به اخراج کردن او و قطع 
پرداخت حق و حقوق او می نماید. آیا در این وضعیت کارگر می تواند 
علیه کارفرما طرح دعوا نموده و حقوق چند ماه خود را از او دریافت 
کند یا اینکه چون نحوه ی رفتار خودش باعث اخراج شدنش بوده، 
حقی در خصوص طرح دعوا و گرفتن حق و حقوق خود نخواهد 
داشت؟ در این خصوص ماده ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار را با هم بررسی 

می کنیم تا پاسخ این پرسش ها را بیابیم.
ماده ۲۷ قانون کار مقرر می دارد: »هر گاه کارگر در انجام وظایف 
محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از 
تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر 
مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت 
هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان 
حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی 
که فاقد شورای اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم 
است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به 
هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریق هیات 
حل اختالف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع 

حل اختالف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید«.
شرایط موجه بودن اخراج کارگر طبق ماده ۱۲۷ قانون کار

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می باشد 
اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و 
نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده ی ۲۷ 
قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی نماید و 
یا اینکه آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض 
کند. در این حالت کارفرما نمی تواند به محض بروز چنین رفتارهایی 
از کارگر او را از محیط کار اخراج کند بلکه باید نظر شورای اسالمی کار 
یا انجمن صنفی را در این زمینه پرس و جو کند و اگر نظر آنها مثبت 
بود، باید حقوق دوران رسیدگی به اختالف را به کارگر پرداخت نموده 
و سپس قرارداد کار را با او بر هم زده و او را اخراج کند. حاال ممکن 
است کارفرما به محض مشاهده تخلفی از جانب کارگر، بدون اینکه 
چنین تشریفات قانونی را رعایت کند تصمیم بگیرد که او را اخراج 
نماید و حقوق او را هم پرداخت نکند. در این حالت کارگر می تواند 
به مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما مراجعه کند. مطابق ماده ی 
۱۶۵ قانون کار اگر هیئت حل اختالف تشخیص دهد که اخراج کارگر 
موجه نبوده است، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او 
را از تاریخ اخراج صادر می نماید. اگر هم تشخیص دهد که اخراج او 
موجه بوده است، کارفرما باید به نسبت هرسال سابقه كار معادل يك 
ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد./

منبع:پايگاه آموزش همگانى )مهداد(قوه قضاييه 

حقوقی



30تیر ۴1398

شامره دومسال اول  

مدیر مجموعه ورزشی شهید مالآقایی 
در شهرستان قرچک معرفی شد

قرچک – آبرومند : با حضور بابایی و دهقان معاونان 
مدیرکل کار استان تهران  و رستمی مدیر حراست 
اداره کل ضمن تشکر از زحمات عماد پازوکی مدیر 
مدیر  بعنوان  ابولفضل مسکران  سابق  مجموعه، 

جدید  مجموعه مالآقایی قرچک معارفه شد.

مراسم معارفه
 معاون فرماندار ورامین برگزار شد

شرکت  نرگس  معارفه  مراسم   : آبرومند   – ورامین 
توسلی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و 
توسعه فرمانداری شهرستان ورامین برگزار شد طی 
حکمی از سوی غالمرضا عباس پاشا معاون توسعه 
توسلی  شرکت  نرگس  استانداری  منابع  و  مدیریت 
برنامه ریزی و توسعه  به عنوان سرپرست معاونت 

فرمانداری شهرستان ورامین منصوب وطی جلسه ای با حضور حسین 
کاغذلو فرماندار شهرستان ،معاونین فرماندار ،بخشداران و کارکنان 

فرمانداری ورامین معارفه شد.
فرماندار شهرستان ورامین در مراسم معارفه معاون جدید فرمانداری 
از ظرفیت های ویژه ای در حوزه  ورامین گفت: شهرستان ورامین 
کشاورزی و صنعت برخوردار است که با برنامه ریزی مدون و اصولی می 

توان بهترین استفاده را در توسعه اقتصادی شهرستان برد.
حسین کاغذلو افزود:رهبر معظم انقالب سال جاری را با عنوان رونق 
تولید نامگذاری کرده اند که دست یابی به این مهم به برنامه ریزی 
صحیح برای دست یابی به اهداف تسهیل و رفع موانع تولید نیاز دارد.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین برنامه های معاونت جدید، بررسی 
وضعیت واحدهای تولیدی، رفع مشکالت و موانع تولید به منظور حفظ 
وضعیت فعلی اشتغال و افزایش فرصت های شغلی پایدار در منطقه 

است.
وی اظهار داشت: شهرستان ورامین، قطب کشاورزی استان تهران 
محسوب می شود و در اصل اقتصاد شهرستان برپایه کشاورزی استوار 
شده است، یکی از مهمترین مانع توسعه کشاورزی ورامین، کمبود 
تواند  به کارگروه آب کشاورزی می  رو توجه  این  از  آبی است  منابع 
بسیاری از مشکالتی که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می کند را 

برطرف کند.
فرماندار ورامین گفت : شهرستان ورامین عالوه بر کشاورزی، در حوزه 
صنعت نیز یکی از شهرستان های مهم استان تهران محسوب می 
شود که با صدها واحد تولیدی و برخورداری از چهار شهرک صنعتی 
چرمشهر، ساالریه، شهید مالآقایی و شهدای خیرآباد فرصت های 

شغلی پایداری را ایجاد کرده است.

معرفی  بهرامی به عنوان رئیس جدید 
اداره بهزیستی قرچک 

قرچک – ّآبرومند: بهرامی به عنوان رئیس جدید اداره 
بهزیستی شهرستان قرچک معرفی و مشغول به کار 

شد.
گفتنی است: دکتر نعمتی در جلسه معارفه بهرامی 
تودیع شد و از زحمات و خدمات نعمتی تجلیل به 

عمل آمد.

معارفه فرمانده جديد سپاه ناحیه 
شهرستان شهريار

ناحيه  سپاه  جديد  فرمانده  مراسمي  در 
اقدامات  از  و  معرفي  شهريار  شهرستان 

فرمانده سابق تجليل شد .
شهریار – آبرومند : سرهنگ دوم پاسدار 
الهياري به سمت فرمانده جديد  فياض 
سپاه ناحيه شهريار منصوب و از تالش 

هاي امين الله ياميني در مدت ۹ سال فرماندهي اين ناحيه قدرداني 
شد .

در اين مراسم که با حضور مسئوالن استاني و محلي در اردوگاه شهيد 
منتظري شهريار برگزار شد فرمانده سپاه سيدالشهداي استان تهران 
سقوط پهباد پيشرفته آمريکايي را نشان از خود اتکايي نيروهاي سپاه 

دانست .

رئیس جدید ثبت احوال
 شهرستان قرچک منصوب شد

سلطانی  محمدحسن  آّبرومند:   – قرچک 
احوال  ثبت  اداره  جدید  سرپرست  بعنوان 

شهرستان قرچک معرفی شد.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان قرچک، طی مراسمی با حضور علیرضا جعفری معاون سیاسی 
انتظامی فرمانداری و مسئوالنی از اداره کل ثبت احوال استان تهران، 
محمدحسن سلطانی بعنوان سرپرست جدید اداره ثبت احوال قرچک 

معرفی شد.

بخشدار مرکزی ورامین منصوب شد
ورامین – آبرومند: با پیشنهاد حسین کاغذلو فرماندار 
سید  تهران،  استاندار  تایید  و  ورامین  شهرستان 
ورامین  مرکزی  بخشدار  عنوان  به  تقوی  سراج الدین 

معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ورامین ،با حضور حسین کاغذلو فرماندار 
،کارخانه معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری،تقوی معاون سیاسی انتظامی 
،توسلی معاونت مالی و برنامه ریزی ،هاشم پور مسئول حراست و پرسنل 
بخشداری مراسم تودیع و معارفه سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان 
ورامین برگزار و سید سراج الدین تقوی به عنوان بخشدار مرکزی منصوب شد.

سید حسین نقوی حسینی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت 
به افزايش حقوق گاليه دارند

سخنگوی کمسیون امنیت مجلس تاکید کرد: دولت گرانی ها را 
تقویت نکند.

سیدحسین نقوی حسینی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی، 
در تذکر شفاهی اظهار داشت: در چند ماه گذشته هزینه آب و گاز 
مردم افزایش پیدا کرده است این درست نیست که دولت گرانی ها 

را تقویت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: 
هزینه آب کشاورزی در ماه های اخیر دو برابر شده است انتظار می 

رود وزیر نیرو نسبت به مدیریت آب بهای کشاورزی اقدام کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی 
نسبت به افزایش حقوق، گفت: این قشر بر این باور است که افزایش 
تشکیل شده  هیات  از  نیست  ها طبق مصوبه مجلس  آن  حقوق 
تا حقوق  کنند  رسیدگی  موضوع  این  به  در مجلس می خواهیم 

بازنشستگان احقاق شود.
منبع :) خبرگذاری خانه ملت(

انتخابات - انتصابات

خرب ویژه

فرهنگی

در  مردم  نماینده   : آبرومند   – شیراز 
مجلس دهم با بیان اینکه محیط  بانان  
برای پاسداری از  محیط زیست ضابط 
صحیح  اجرای  شوند،گفت:  قضایی 
 ، بانان«  محیط  از  حمایت  »الیحه 
کشور  زیست  محیط  حفظ  در  انقالبی 

است.
علی اکبری درباره  وضعیت محیط بانان 
محیط  از   حمایت  در  بانان   وجنگل 
از محیط  زیست،گفت: الیحه حفاظت 
یک  حتی  بدون  بانان،  وجنگل  بانان 
مجلس  علنی  صحن  در  مخالف  رای 
است  شده  تصویب  اسالمی   شورای 
بانان  محیط  که  است  حالی  در  این  و 
قانونی هستند.هستندکه  نیازمند حمایت های مستقیم وجنگل بانان، افراد بی دفاع و بی پناهی  

اجرای صحیح »الیحه حمایت از محیط 

اساسی در حفظ محیط  بانان« تحولی 
زیست کشور است

 نماینده مردم شیراز در  مجلس شورای 
اسالمی  با  بیان اینکه  تعلل در  حمایت 
از  محیط بانان وجنگل بانان   ، مبارزه 
با سوءاستفاده کنندگان از جنگل ها را 
دچار چالش می کند تصریح کرد:  اجرای 
صحیح »الیحه حمایت از محیط بانان« 
، انقالبی در حفظ محیط زیست کشور 

است.
وی ادامه داد: هدف از تصویب  الیحه 
محیط  از  ای  بیمه  و  قضایی  حمایت 
محیط  بانان،  جنگل  از  حمایت  بانان، 
محیط  به  متجاوزان   قبال  در  بانان 
زیست  است  تا  این افراد  بتوانند درسایه 

امن قوانین، فعالیت با ثبات تری  داشته 
بنابراین  ما در تالش هستیم،  باشند  
قانونی  پشتوانه  یک  با  بانان   محیط 

ضابطه مند به کارشان ادامه دهند.
محیط بانان  برای پاسداری از  محیط 

زیست ضابط قضایی شوند
 عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع 
طبیعی مجلس با بیان اینکه محیط بانان  
برای پاسداری از  محیط زیست، ضابط 
حمایت های  شد:  یادآور  شوند  قضایی 
در  بانان   محیط  از  ومعنوی  مادی 
اولویت برنامه های دولت قراربگیرد زیرا 
محیط بانان  از  اقشار بسیارمظلوم  در  
حوزه  پاسداری از محیط زیست تلقی می 

شوند.

کار  روابط  معاون    : آبرومند   – آبادان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ شغل 
خبرنگاری را به دلیل سختی آن از جمله 
مرجع  و گفت:  دانست  سخت  مشاغل 
اصلی اعالم خبرنگاران برای بهره مندی 
از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
بررسی  نشست  از  پس  شاکرمی  حاتم 
آزاد  منطقه  کارگری  جامعه  مشکالت 
اروند در محل فرمانداری آبادان در جمع 
بر  خبرنگاری  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
سخت  مشاغل  از  یکی  قانون،  اساس 

و  فرهنگ  وزارت  ولی  است  آور  زیان  و 
معرفی  خصوص  در  باید  اسالمی  ارشاد 
خبرنگاران برای بهره مندی از مزایا این 

قانون نظر نهایی را اعالم کند.
قانون؛  این  اجرای  با  افزود:  وی 
خبرنگاران، روزنامه نگاران و دیگر افراد 
از  مندی  بهره  با  حرفه  این  در  شاغل 
مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور 

می توانند بازنشسته شوند.
مشاغل سخت و زیان آور کارهایی است 
که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، 
کار  محیط  بیولوژیکی  و  مکانیکی 

غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال در 
کارگر )بیمه شده( تنشی به مراتب باالتر 
از ظرفیت های طبیعی )جسمی و روانی( 
بیماری  آن  نتیجه  که  می شود  ایجاد 

شغلی و عوارض ناشی از آن است.
افرادی که شغل آنها جز مشاغل سخت 
سال   ۲۰ با  می توانند  باشد،  زیان آور  و 
سابقه  سال   ۲۵ یا  متوالی  کار  سابقه 
زیان آور  و  سخت  کار  در  متناوب  کار 
بازنشسته شوند و در دوره بازنشستگی 
با وجود ۲۰ سال کار، حقوق آنها کامل 

محاسبه می شود.

نگران تهران – آبرومند : سخنگوی فراکسیون  به  اشاره  با  مجلس  ورزش 

و  استقالل  باشگاه  دو  هواداران  بودن 
ورزش  وزارت  است  معتقد  پرسپولیس، 

برای واگذاری سرخآبی ها بهانه می آورد.
سید فرید موسوی درباره اظهارات وزیر 
قانونی  بند  اصالح  لزوم  بر  مبنی  ورزش 
واگذاری  خصوص  در  بودجه  قانون 
وزارت  گفت:  پرسپولیس  و  استقالل 
و  است  قانون  اجرای  به  موظف  ورزش 
در صورتی که استدالل کافی برای لزوم 
اصالح قانون دارند، الیحه ای تنظیم و به 

مجلس تقدیم کنند.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: وزیر ورزش از همان 

واگذاری  که  می کرد  اعالم  ابتدا  روز 
کار  و  ساز  با  پرسپولیس  و  استقالل 
اگر  نیست؛  اجرا  قابل  پیش بینی شده 
این  به  ُمصر  همچنان  ورزش  وزارت 
موضوع است، الیحه ای به مجلس ارائه 

کند.
با  مجلس  ورزش  فراکسیون  سخنگوی 
می آورد،  بهانه  ورزش  وزارت  اینکه  بیان 
و  استقالل  باشگاه  دو  متاسفانه  افزود: 
پرسپولیس هیچ وضعیت مناسبی ندارند 
ضمن  هستند؛  نگران  آنها  هواداران  و 
آنکه بحران هایی که در فوتبال مشاهده 
شد و قرار گرفتن در آستانه لیگ نیز به 

حساسیت این موضوع اضافه می کند.

وی با اشاره به اینکه نماینده دولت همواره 
سنواتی  بودجه  الیحه  بررسی  زمان  در 
ادامه  در کمیسیون تلفیق حضور دارد، 
داد: وزیر ورزش می توانسته از طریق این 
را در  نماینده دولت، مطالب مورد نظر 
خصوص واگذاری استقالل و پرسپولیس 

مطرح کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ 
به این سوال که آیا با حکم قانونی کنونی 
پرسپولیس  و  استقالل  واگذاری  امکان 
وجود دارد، توضیح داد: قانون باید اجرا 
شود؛ اگر دولت معذوریت هایی در اجرای 
قانون دارد، هر چه سریعتر الیحه اصالحی 

ارائه کند.

فیرزکوه – رحمانی خبرنگار آبرومند مدیر 
فیروزکوه  شهرستان  كشاورزی  جهاد 
فنس  ۸۶مورد  تعداد  تخریب  با  گفت: 
کشی، دیوارکشی، احداث سکو، محوطه 
تفکیک  و  کاره  نیمه  ،بنای  سازی 
شهرستان،  مختلف  مناطق  در  اراضی 
۴۱هکتار از اراضی مرغوب كشاورزی این 
تولید  چرخه  به  و  آزادسازی  شهرستان 

بازگشت.
رضا فرازی در گفتگو با خبرنگاران گفت: 
به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ 
كاربری اراضی زراعی و باغ ها، ماموران 
گشت  های  تیم  و  اراضی  امور  اداره 
حفاظت اراضی شهرستان فیروزکوه تعداد 

۸۶مورد فنس کشی، دیوارکشی، احداث 
کاره  نیمه  ،بنای  سازی  سکو،محوطه 
آباد،  امین  منطقه  در  اراضی  تفکیک  و 
شهرستان  باریک  آب  و  هرانده  بلندلو 
تقریبی ۴۱هکتار  مساحت  به  فیروزکوه 
كه پیش از این شناسایی و دستور توقف 
عملیات آنها صادر شده بود، تخریب و 
اراضی كشاورزی منطقه به حالت اولیه 

بازگشت.
وی ادامه داد: كاركنان جهاد كشاورزی 
هماهنگی  از  پس  فیروزکوه  شهرستان 
و  شهرستان  دادستان  با  الزم  های 
این  انتظامی  نیروهای  با  همکاری 

خاطرنشان كرد: بسیاری از سودجویان مدیر جهاد كشاورزی شهرستان فیروزکوه تخلفات را قلع و قمع كردند. 

اراضی  در  تغییر كاربری  با  دارند  قصد 
محصوالت  تولید  از  مانع  كشاورزی 
كشاورزی شوند كه اقدامات سودجویانه 
متصرفان تحت نظارت قرار دارد و طبق 
قانون با متخلفان برخورد جدی صورت 

می گیرد.
هر  جهت  خواست  كشاورزان  از  فرازی 
اراضی كشاورزی  گونه ساخت و ساز در 
كشاورزی  جهاد  به  را  مراتب  فیروزکوه 

اعالم كنند.
وی ادامه داد:هر گونه تفکیک افراز و قطعه 
بندی اراضی زراعی و باغی غیر مجاز بوده 
قضایی  مقام  هماهنگی  با  متخلف  با  و 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

کامل  نبودن  فراهم  از  ناشی  مشکالت 
زیرساخت ها در ۳ شهرک صنعتی پاکدشت 

تا پایان سال برطرف می شود.
شرکت  مدیرعامل  آبرومند:   – پاکدشت 
شهرک های صنعتی استان تهران گفت: 
با حضور استاندار تهران و  این رابطه  در 
مسئولین مرتبط جلسه اضطراری برگزار 
کردیم و دو راهکار کوتاه مدت و بلند مدت 

در این جلسه تصویب شد.
صابر پرنیان افزود: هیچ واحدی نباید به 
دلیل مشکالت ناشی از کمبود آب و برق 

تعطیل شود.
پایان  تا  بلند مدت  راهکار  وی گفت: در 

پایدار برای ۳ شهرک صنعتی  امسال آب 
عباس آباد،خوارزمی و پایتخت به میزان ۸۰ 

لیتر بر ثانیه از سد ماملو تامین می شود.
این  اجرای  برای  مالی  منابع  افزود:  وی 
پروژه تامین شده و شرکت آب منطقه ای 
استان هم متعهد شده امسال این طرح را 

به بهره برداری برساند.
پرنیان به اشتغال مستقیم بیش از ۸۰ هزار 
نفر در سه شهرک صنعتی پاکدشت اشاره 
کرد و افزود: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم 
داد واحدی به دلیل مشکل در تامین آب و 

برق دچار رکود شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 

های  شهرک  در  برق  کمبود  هم  تهران 
صنعتی پاکدشت را ناشی از فرسوده بودن 
افزود: در نشست هفته  و  شبکه دانست 
گذشته مصوب شد یک خط ۱۰۰ مگاوات 
از نیروگاه جنت آباد استان سمنان برق را 

به شهرک صنعتی عباس آباد انتقال دهد.
محمد امامی امین گفت:۲5۰ میلیارد ریال 
برآورد هزینه این پروژه است که قرار شد از 
محل اعتبارات استان تخصیص داده شود.

 4۰ در  که  آباد  عباس  صنعتی  شهرک 
کیلومتری شهر تهران واقع شده با بیش از 
۲ هزار واحد صنعتی فعالترین و بزرگترین 

شهرک صنعتی استان تهران است.

نماینده شیراز: اکبری  علی 

محیط بانان برای پاسداری از محیط زیست ضابط قضایی شوند

حاتم شاکرمی معاون وزیرکار خبر داد:

وزارت ارشاد مرجع اصلی اعالم خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت است

سید فرید موسوی نماینده تهران:

وزارت ورزش برای واگذاری استقالل و پرسپولیس بهانه می آورد

 ۴۱هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه آزاد شد

صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی

اشتغال مستقیم بیش از 80 هزار نفر در سه شهرک صنعتی پاکدشت

نقوی حسینی نماینده شهرستانهای قرچک ، ورامین، پیشوا :

قانون امر به معروف و نهی از منکر
 باید در جامعه اجرا شود

ورامین – آبرومند : سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
شورای فرهنگ عمومی کشور باید درباره لجام گسیختگی فرهنگی برنامه ریزی کند گفت: در این زمینه قانون وجود دارد و 

قانون امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تمام دستگاه ها را تعیین کرده بنابراین قانون باید اجرا شود.
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به بی حجابی های اخیر، سد لفور و موضوعاتی از این قبیل که باعث فاصله بین فرهنگ 
عمومی و فرهنگ رسمی می شود، گفت: لجام گسیختگی فرهنگی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، واقعا برای 
مردم آزار دهنده است و خانواده ها از چنین شرایطی ناراحت هستند اما مقابله با این موضوع، روش های مختلفی دارد 
و دستگاه های مختلفی نیز در این امر دخیل هستند.شورای فرهنگ عمومی کشور باید درباره لجام گسیختگی فرهنگی 

برنامه ریزی کند و تکالیف دستگاه ها را نیز در این زمینه مشخص کند، باید در جامعه آگاهی بخشی صورت گیرد.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی، در مورد اینکه چطور می توان فاصله بین فرهنگ عمومی 
و فرهنگ رسمی جامعه را کم کرد اظهار کرد: باید کار فرهنگی، انتظامی، قضائی و حقوقی شود و در این زمینه آگاهی بخشی 
صورت گیرد؛ امر به معروف و نهی از منکر و قانون آن باید در جامعه اجرا شود بنابراین چنین موضوعی پاسخ یک خطی ندارد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران :
تعداد زیادی مدرسه در تهران ساخته خواهد شد

رییس شورای شهر تهران می گوید پیشنهادی برای ساخت مدارس جدید در پایتخت مطرح 
است که تأمین زمین با شهرداری باشد، تخصیص پول و اعتبار با استانداری و تأمین کادر 

با آموزش و پرورش.
تهران – گروه اجتماعی آبرومند : محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درباره مدارس فرسوده و تخریبی در شهر 
تهران گفت: همیشه در فصل بودجه نویسی در مجلس، تهران را به عنوان یک شهر برخوردار در نظر می گرفتند اما 
از آنجا که آموزش و پرورش تهران جزو شهرداری نیست و ذیل وزارتخانه مربوطه قرار دارد، لذا بودجه هایی که برای 

توسعه آموزش و پرورش به ویژه مدارس فرسوده پایتخت اختصاص داده می شد، کم بوده است.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به احتیاج آموزش و پرورش به کمک دیگر نهادها، افزود: در شورای آموزش و 
پرورش پیشنهاد داده شد با کمک آموزش و پرورش، استانداری، فرمانداری و شهرداری تعداد زیادی مدرسه در 

تهران ساخته شود.
وی ادامه داد: شهرداری همیشه برای شهر مدرسه هایی ساخته و کمک زیادی کرده است؛ من پیشنهاد دادم تأمین 
زمین مدارس با شهرداری باشد، استانداری و دولت پول و اعتبار بدهند و آموزش و پرورش هم کادر مدارس را تأمین 

کند.
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نگاهی بر تاریخچه انتخابات در ورامین
سلطه 19ساله اصولگرایان 

ورامین در مجلس
پس از برگزاری اولین دوره انتخابات در سال 5۹ ، رضا 
اصفهانی بعنوان نماینده مردم ورامین بزرگ راهی 
مجلس شورای اسالمی شد و تنها برای مدت حدودًا 
دو سال بر روی این صندلی تکیه زد ، ولی در ادامه از 
حوزه ای دیگر خود را برای شرکت در انتخابات مهیای 
رقابت با دیگر رقبا نمود که به تعبیری موفقیت های 
چشمگیری نیز نصیبش شد و دوره های متمادی را 

در مجلس سپری کرد.
حسین ابراهیمی نام جدیدی بود که در سال ۱۳6۷ ، مردم وی را بعنوان 
نماینده خود راهی قوه مقننه نمودند و تنها یکدوره حضور را بنام خود به 

ثبت رساند.
اما اگر بخواهیم تاریخچه انتخابات را ورق بزنیم ، خواهیم یافت احزابی 
همچون جمهوری اسالمی و در ادامه گروه های چپ از موفقیت های 
چشمگیری برخوردار شدند و توانستند با این روند محمد قمی چهره 
معروف حال حاضر اصالح طلب های منطقه را بعد از ابراهیمی راهی 

مجلس کنند.
قمی در سال 6۷ با پیروزی در میدان انتخابات ، نماینده مردم در مجلس 

شد و سه دوره متوالی بر صندلی سبز تکیه زد.
نماینده اصالح طلب ، در ادامه با جدا نمودن پاکدشت از ورامین فصل 
جدیدی از انتخابات را ورق زد و توانست برای سه دوره از حوزه جدید 

وارد مجلس گردد.
برهمین اساس راه برای رقبا باز شد و یک اصولگرا خود را بعنوان مدعی 
معرفی نمود و سال ۷۹ نام حسین نوش آبادی برای اولین بار در کارنامه 

ششمین دوره انتخابات مجلس حک گردید.
وی دوره هفتم نیز از رقبا پیشی گرفت ولی به جهت ایجاد شکاف و اختالف 
عمیق با اصالح طلبان ، نامی بنام سیدحسین نقوی در میان اذهان نقش 
بست که سرانجام این اصولگرای پرهیاهو در سال ۸۷ با شکست رقیب 
خود وارد مجلس شورای اسالمی شد و تاکنون نیز همچنان بر صندلی 
سبز تکیه زده است و سه دوره متوالی توانست با ایجاد فرمولهای جدید و 

به نوعی رسوخ در دل عوام جامعه سبد رای خود را تضمین نماید.
اما نقش اصالح طلبان را نباید در پیروزی نقوی حسینی در دور اول 
نادیده گرفت و سهرابی متولد شد که رستم خود یارای رقابت با فرزندش 

را نداشت و شاهنامه انتخابات همچنان ادامه دارد.
حال دوره یازدهم نزدیک است و در کنار نامی همچون سیدحسین نقوی 
حسینی نماینده فعلی مردم دشت ورامین در مجلس ، حسین نوش آبادی 
رقیب سنتی در کنار احمد»عین اله« تاجیک و حسینعلی شیبانی از جمله 
چهره های نام آشنای دیار ۱5 خرداد مهیای حضور در انتخابات میباشند.

حال باتوجه به شرایط حساس جامعه و رویکرد نامتعارف دشمنان نسبت 
به انتخابات پیش رو ، امید میرود مردم با حضور در پای صندوق های 
رای ، نقش آفرینی همیشگی خود را در حمایت از نظام جمهوری اسالمی 
پررنگ تر از گذشته به ثبت رسانده و نماینده ای شایسته را راهی مهمترین 
رکن قانون گذاری کشور نمایند تا ثابت شود راه رستگاری و خروج از 

بحران انتخاب نمایندگان دلسوز میباشد.
باید اشاره داشت ، اسفندماه سال جاری زمانی برای ادای دین جهت 

حضور در پای صندوق های رای خواهد بود.
علیرضا فرجی

استاندار تهران:

 انحالل شورای شهر شریف آباد ابالغ شد
تهران- ایرنا- استاندار تهران اعالم کرد که حکم انحالل شورای شهر 
شریف آباد پاکدشت در پی دستگیری یک نفر از اعضا و استعفای سه نفر 

دیگر امروز ابالغ شد.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال 
۹۶ مجموعه اعضای شورای شهر شریف آباد تحت تأثیر تخلف یک نفر از 

اعضا دچار اختالل در عملکرد شدند.
وی یادآور شد: یکی از اعضای شورای شهر به سبب تخلف های متعدد 
دستگیر و بازداشت شد و پس از آن در سال ۹۷ سه نفر به مدت یک ماه 

بر سر خدمت حاضر نمی شوند.
محسنی بندپی با اشاره به پشیمانی این افراد پس از یک ماه از اقدام خود 
اظهار داشت: پس از این یک ماه و قبل از پشیمانی آنان فرماندار پاکدشت 

حسب وظیفه قانونی موضوع را به شورای حل اختالف گزارش می کند.
استاندار تهران گفت: با تشکیل نشدن جلسات رسمی شورای شهر و ارائه 
و اجرا نشدن تصویب نامه های مربوط به درخواست اعتبارات و وظایف 
خاص مدیریت شهری در شریف آباد، مدیریت شهری دچار اختالل در 

فرآیند خدمات رسانی شد.
او خاطرنشان کرد: از این رو موضوع از سوی مراجع ذیربط و فرمانداری 
پاکدشت طرح شد و شورای مرکزی حل اختالف استان آن را در دست 

بررسی قرار داد.
محسنی بندپی ادامه داد: شورای حل اختالف مرکزی با انطباق این 
موضوع با موارد قانونی در خصوص تشکیل نشدن جلسات شورای شهر 

موضوع را متذکر شد.
نشدن نشست های  تشکیل  به  توجه  با  اکنون  تهران گفت:  استاندار 
شورای شهر از سال ۹۷،  نارضایتی عمومی و متأثر شدن مدیریت شهری، 

انحالل آن از سوی شورای حل اختالف به استان ابالغ شد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات:
۶۰۰ نقطه در کشور با سرقت کابل مواجه است

با  خواست  مخابرات  شرکت  از  ارتباطات  وزیر 
مذاکره  کابل  سرقت  درباره  انتظامی  مسئوالن 

کند.
آبرومند: 6۰۰ نقطه در  ورامین – گروه حوادث 
گزارش  به  است  مواجه  کابل  سرقت  با  کشور 
محمدجواد  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  خبرنگار 
نوشت:  خود  مجازی  صفحه  در  جهرمی  آذری 
و حدود  رسیده  فراگیری  به  کابل مسی  سرقت 

۶۰۰ نقطه در کشور با سرقت کابل و به نوعی با پسرفت در ارتباطات 
ثابت مواجه است.

وی از شرکت مخابرات ایران خواست ضمن مذاکره با مسئوالن انتظامی 
محلی،  تا پایان شهریور همه نقاط را دوباره به شبکه وصل کند.

حادثه تصادف در اتوبان قم
  2 کشته و6 مصدوم داشت

رئيس ستاد بحران شهرستان ري گفت: سانحه 
تصادف ۳ دستگاه خودرو سواری در کيلومتر ۱۸ 

اتوبان تهران قم دو کشته و ۶ مصدوم داشت.
ری – گروه حوادث آبرومند: داوود توراني گفت: ساعت 
۲۶ دقیقه بامداد حادثه تصادف در مسیر جنوب به 

شمال آزاد راه تهران-قم در نزديکي جاده وهن آباد اعالم شد که در پي آن تیم 
هاي امداد و نجات براي امدادرسانی از پایگاه امداد و نجات بین شهری حسن آباد 

شهرستان ری که در اتوبان تهران- قم مستقر است به محل حادثه اعزام شد.
وي افزود: دو نفر از سرنشینان پيش از رسیدن تیم های امدادی جان خود را از 
دست دادند و مصدومان نيز پس از اقدامات اولیه به مراکز درمانی انتقال يافتند.

یادداشت روز

خرب خاص

حوادث

خرمی  : محسن  آبرومند   – قرچک 
شریف در این خصوص اظهار داشت: 
شهروندان قرچکی که ملک آنها در 
محدوده بافت فرسوده یا ناکارآمد در 
نقشه هایی که در مناطق سه گانه 
شهرداری واقع شده است، مشمول 
تسهیالت بانکی و تخفیف در عوارض 

پروانه کسب خواهند شد.
قرچکی  شهروندان  افزود:  وی 
میتوانند جهت اخذ تخفیف، بعد از 
صدور فیش عوارض )قبل از پرداخت 
نامه  معرفی  دریافت  برای  و  آن( 
به  مدارک  همراه  بانکی  تسهیالت 

اداره معماری شهری شهرداری مرکز 
مراجعه نمایند.

بر  کرد:  تصریح  قرچک  شهرداری 
حسب تکریم ارباب رجوع و تسریع 
امور اداری، نقشه های محالتی که 

است  گرفته  قرار  فرسوده  دربافت 
با درج  تفکیک ۳ منطقه همراه  به 
مناطق  در  اداری  امور  راهنمایی 
مشاهده  جهت  شهرداری  گانه  سه 

شهروندان نصب شده است.
خرمی شریف اظهار کرد: شهروندان 
دست  در  با  بیشتر  اطالع  جهت 
داشتن اصل و کپی سند مالکیت و 
اصل و کپی کارت ملی یا شناسنامه، 
کروکی و نقشه هوایی )نسخه اصلی( 
به  پروانه ساختمانی  و کپی  اصل  و 
اداره معماری شهری شهرداری مرکز 

مراجعه نمایند.

پیشوا – ّآبرومند: نجمه اسماعیلی 
پیشوا   بهزیستی  اداره  ریئس 
بهزیستی یک نهاد حمایتی است که 
بر اساس مواد ۲۹و۳۱قانون اساسی 
خدمت رسانی به چهار قشر از جامعه 
شامل سالمندان؛معلوالن؛زنان بی 
سرپرست و آسیب دیدگان  اجتماعی 
را بر عهده دارد.۲۵تیرماه در تقویم 
عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
روز بهزیستی نامگذاری شده است. 
که در قالب هفته بهزیستی)۲۲تا۲۸(

تیرماه گرامی داشته می شود. امید 
است که بتوانیم در راستای شعار به 
زیستن در گام دوم شفافیت؛توانمند 

اجتماعی  سالمت  سازی؛ارتقا 
های  ظرفیت  از  گیری  بهره  با  و 
و  زدایی  آسیب  جهت  در  موجود 
ایجاد نشاط و شادی در جامعه گام 
همیاری  تردید  بدون  که  برداریم 

تمامی دستگاههای دولتی در تحقق 
اهداف عالیه مورد انتظار می باشد.

و  یاد  گرامیداشت  اینجانب ضمن 
خاطره شهید فیاض بخش ؛هفته 
مهرورزان  تمامی  به  را  بهزیستی 
عرض  تبریک  بهزیستی؛  فداکار 
می نمایم. و از کلیه خیرین همیار 
مددکاران  و  بهزیستی؛کارشناسان 
بهزیستی  دوست  نوع  و  دلسوز 
که رسالتی سنگین و حرفه ای در 
جامعه  اقشار  به  خدمت  راستای 
را بر عهده دارند صمیمانه تقدیر و 
تشکر نموده و  برای همگان آرزوی 

سالمتی و موفقیت دارم.

محسن خرمی شریف شهردار قرچک:

نحوه پرداخت تسهیالت به ملک هایی
 که در بافت فرسوده قرار دارند

پیام تبریک نجمه اسماعیلی
 ریاست اداره بهزیستی پیشوا

فرهنگی

و  فراگیر  بیماری  یک  واقع  در  افسردگی 
لطمه زننده به روح و روان آدمی است که 
از مشخصات آشکار آن احساس پوچ بودن 
ارزش  امیدی وبی  نا  ناراحتی؛احساس  و 
مبتال  است.فرد  منفی  تفکرات  و  بودن 
آهسته  و  رفتار کند  دارای  افسردگی  به 
است. محققان علوم رفتاری میگویند که 
افسردگی های پیشرفته نشانه ها و عالئمی 
هستند که می توانند فعالیتهای روزمره ، 
در  وشرکت  خوراک    ، خواب   ، مطالعه 
فعالیت های خوشایند و سرگرم کننده را 
تحت تاثیرقرار دهند.چنین حالتی ممکن 
است به دفعات در زندگی انسان روی دهد. 
به نظر محققان در نوع دیگر افسردگی ، 
اختالل روانی دارای نشانه هایی از طوالنی 
از  شخص  آن  براساس  و   . است  مدت 
برخورداری  یا  روزانه  های  فعالیت  انجام 
می  دلپذیرمحروم  و  خوب  احساساتی  از 
قابل  خاطری  پریشان  های  ودوره  شود 
توجهی را در برخی از برهه های زندگی طی 
واقع  در  افسردگی  دیگر  نوع  میکند.یک 
یک اختالل روحی شیدا گونه است که نام 
بیماری افسردگی دو قطبی را گرفته است. 
پریشان  و  افسردگی  به  ابتال  از  نوع  این 
مواقع،تفکر؛قدرت  بیشتر  در  خاطری، 
اجتماعی  رفتارهای  وحتی  تشخیص 
بروز  به  میدهد،که  قرار  تاثیر  تحت  را 
مشکالت جدی برای شخص و اطرافیان 

منجر می شود.
عالئم افسردگی:خلق فرد افسرده می شود، 
دارد.عالقه  غمگینی طوالنی مدت  یعنی 

مندی وی نسبت به عالیق گذشته اش از 
دست می رود و غالبا بی حوصله است.▪ 
کم اشتهایی او را می آزارد و غذا نمی خورد 
، البته در برخی انواع آن پرخوری شیوع 
دارد.خواب فرد مبتال غالبا دچار مشکل 
می شود معموال نیمه شب بیدار می شود 
و تا صبح نمی تواند بخوابد و کسل است 
دارد  خوابی شیوع  پر  مبتال،  جوانان  در 
و  همراه  اضطراب  با  معمواًل  .افسردگی 
شیوع  فرد  در  قراری  بی  و  خوابی  بی 
نگرش  افزایش  و  افسردگی  بر  دارد،غلبه 
بوده  آگاه  خود  افسردگی  :ازعلت  مثبت 
و سعی کنید نسبت به آینده خوش بین 
و  شناخته  را  خود  منفی  افکار  باشید ، 
بر  کنید.  تعویض  مثبت  افکار  با  را  آنها 

از  کنید.فهرستی  تمرکز  مثبت  تجارب 
تکالیف مثبت هفتگی تهیه کنید. از نظر 
اجتماعی فعال باشید. جدولی از فعالیت 
های روزمره هفتگی تهیه کنید و افزودن 
فعالیت های اجتماعی را فراموش نکنید. 
کنید.هرگاه  پیدا  خود  برای  تفریحاتی 
روشهای  از  کنید،  می  تنش  احساس 
خود آرام بخشی استفاده کنید. به عنوان 
زمان  تا  و  دقیقه  چندین  برای  مثال، 
آرام و  آرامش در کل بدنتان بطور  ایجاد 
گرایانه  واقع  بکشید.اهداف  نفس  آهسته 
ای انتخاب کنید. برای فعال نگهداشتن 
دهید. انجام  داوطلبانه  کاری  خود، 

بپذیرید که هرکسی توانایی های متفاوت 
خود را دارد و شما بر ویژگی ها و اعمال 
مثبت خودتان تمرکز کنید. به هنگام بیان 

مطالب ، جرأتمند باشید.سعی کنید نقاط 
قوت خود را شناخته و توسعه دهید.روزانه 
ورزش کنید و فعالیت بدنی مستمر داشته 
باشید .ورزش راهی برای درمان : زمینه 
پیرامون  بحث  روانی،  بیماریهای  ایجاد 
انتقال دهنده های عصبی و عدم کارکرد 
صحیح آن )کاهش یا افزایش دوپامین و 
سروتونین و...( در بروز بیماریهای روانی 
تأثیرات  از  دیگر  یکی  و  است  انکارناپذیر 
انتقال  میزان  در  تنظیم  ورزش  مثبت 
و  در سلول عصبی  های عصبی  دهنده 
در نتیجه تعادل و توازن در کارکرد عصبی 
نابهنجاری های  شخص و کاهش حالت 
روانی است ،در مطالعه دکتر وایلس ۱۱۵۰ 
مرد انگلیسی میانسال طی ۱۰ سال مورد 
بررسی قرار گرفتند و نتیجه تحقیق حاکی 
از آن بود مردانی که ورزش منظم دارند 
حالت  به  سایرین  از  کمتر  چهارم  یک 
افسردگی یا بیماری های اضطراری دچار 
می شوند. مدت ها است که فعالیت بدنی 
به عنوان راهی برای کسب تناسب اندام 
و  چاقی  دیابت،  باال،  خون  فشار  رفع  و 
دارد.  را  خود  هواداران  ها  بیماری  دیگر 
تحقیقات در حال گسترش نشان می دهد 
که فعالیت جسمی می تواند سبب تخفیف 
مثل  روانی  اختالالت  برخی  های  نشانه 
از  بعد  عود  مانع  و  افسردگی  و  اضطراب 
درمان شود.ورزش منظم سالمت جسمی 
و روحی راحفظ می کند به این صورت که 
با کاهش خطر ابتال به بیماری های مزمن 
امید به زندگی را افزایش می دهد و باعث 

ایجاد شور و نشاط )رفع 
افسردگی ( جهت انجام 
فعالیت های روزانه می 

گردد . ورزش صحیح به بدن کمک می 
کند تا در کنترل سیستم عصبی به دست 
آوردن اعتماد به نفس ، کارکردن و تصمیم 
گیری صحیح در شرایط بحرانی موفق تر 
به  روحی  فشار  و  افسردگی   . کند  عمل 
غیر از آن که با شرایط روحی و اعتماد به 
نفس شخص در ارتباط می باشد با شرایط 
جسمانی نیز مرتبط است .انجام تمرینات 
ورزشی باعث می شود بدن فشار خون خود 
را تنظیم کند و سیستم های عصبی در 
مواقع خاصی عکس العمل بهتر نشان دهند . 
به این ترتیب بدن می تواند کنترل بهتری در 
شرایط بحرانی و فشارهای روحی داشته باشد 
. از سویی قدرتمند شدن عضالت باعث می 
شود شخص از نظر تیپ بدنی بتواند اعتماد 
به نفس بیشتری داشته باشد . انجام هر نوع 
ورزشی به طور مستمر و از روی برنامه چه 
ورزش دارای حالت استقامتی باشد نقش 
بیشتری درکاهش افسردگی ایفا می کند 
شروع  بدن  طوریکه  به  مستمر  ورزش   .
توام  به طور کلی ورزش  و  تعرق کند  به 
قلب ،کاهش  افزایش ضربان  و  تعریق  با 
شود  می  سبب  را  افسردگی  و  اضطراب 
همچنین باعث افزایش ترشح آنزیم های 
اندورفین، دانپورفین و انکفالین شده که اثر 

تسکین دهنده و آرامش بخش دارند.
زهرااسدی نایب رئیس. هیات همگانی 
شهرستان قرچک

نقش ورزش در رفع افسردگی

آبرومند   – اسالمی  شورای  مجلس 
با  مجلس  در  مردم  نمایندگان   :
اساسی  قانون  طبق  اینکه  یادآوری 
کشور  امور  تمام  در  می تواند  مجلس 
تاج نمی تواند  ورود کند، معتقدند که 

لیگ برتر را تعطیل کند.
پس  مجلس  نمایندگان  گزارش  به 
نمایندگان  ورود  از  تاج  انتقاد  از 
رئیس  تأکید  و  فوتبالی  مسائل  به 
عدم  بر  مبنی  فوتبال  فدراسیون 
نسبت  آینده،  فصل  در  لیگ  برگزاری 
تندی  واکنش های  اظهارات،  این  به 

نشان دادند.
درباره  عنایتی   شاه  سیاوشی  طیبه 
ورود  به  فدراسیون  رییس  اینکه 
فوتبال  مساله  به  نماینده ها  برخی 
انتقاد کرده این واکنش را نشان داده 
مجلس  اساسی  قانون  »طبق  است: 
ورود  کشور  امور  تمام  در  می تواند 
فوتبال  فدراسیون  بودجه  مگر  کند، 
مگر  نمی کند؟  تامین  کشور  این  را 
بودجه  ساله  هر  مجلس  نمایندگان 
تاج  آقای  را مصوب نمی کنند؟  دولت 
دائم می گوید نمایندگان مجلس نباید 
در امور فدراسیون دخالت کنند، من 
رای  مردم  از  مجلس  به  ورود  برای 
پاسخگوی  باید  نمایندگان  گرفته ام. 
ما  می شود  مگر  باشند،  مردم 
رویدادها  از  مردم  از  جزیی  به عنوان 
گفت  می توان  زمانی  باشیم.  بی خبر 
که  ندارند  اظهارنظر  حق  نمایندگان 
خصوصی  کامال  فوتبال  فدراسیون 
مهدی  طرف  از  واکنش ها  این  شود. 
و  است  جلو  به  رو  فرار  نوعی  به  تاج 

با این مسائل مشکالت بیشتر خواهد 
شد.«

حرف هایش  ادامه  در  سیاوشی 
که  شخصی  بداند  باید  »تاج  گفت: 
به  عظیمی  مجموعه  یک  راس  در 
باید  است،  فوتبال  فدراسیون  نام 
مجموعه اش  اشتباهات  پاسخگوی 
را  ایرادات  ندارم  یاد  به  اما  باشد 
مشکالت  با  رابطه  در  و  پذیرفته 

بیندیشد. چاره ای 
 همیشه با فرافکنی از زیربار مسوولیت 
تغییری  متاسفانه  و  است  شده  خارج 
فوتبال  فدراسیون  و  عملکرد خود  در 
دیده نشده است.« سیاوشی در حالی 
که به کم کاری هایی که از سوی برخی 
گرفته،  صورت  انتظامی  نهادهای 
یکی  را  اینترنتی  فروشی  بلیت  فقدان 
می داند:  مشکالت  بزرگ ترین  از 
که مسوولیت  است  این  از  غیر  »مگر 

کردن  الکترونیکی  ورزشگاه،  انتخاب 
صندلی  شماره گذاری  و  فروشی  بلیت 
است.  فوتبال  فدراسیون  با  ورزشگاه 
با  و  صددرصد  مجلس  بدانید  یقین 
کذب  اظهارنظر  پیگیر  بیشتر  توان 

آقای تاج خواهد بود.«
به کارگیری  قانون  منع  به  سیاوشی 
بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال نیز 
ایران ورزشی توضیح داد:  اشاره و به 
و  ورزش  وزارت  از طرف  نامه  »هنوز 
ابقای  با  رابطه  در  مجلس  به  جوانان 
فقط  است.  نشده  ارسال  تاج  آقای 
اظهارنظری،  طی  سلطانی فر  آقای 
قانون  از  تاج  عنوان کردند که مهدی 
خود  جایگاه  حفظ  برای  ایثارگری 
کرده  استفاده  فوتبال  فدراسیون  در 
خدمات  قانون   5 ماده  طبق  است. 
باید  هم  فوتبال  فدراسیون  کشوری 
بازنشستگان  اشتغال  منع  قانون  از 

مجلس  نماینده  این  کند.«  تبعیت 
بود  گفته  که  تاج  اخیر  اظهارنظر  از 
لیگ  برگزاری  امکان  وضعیت  این  با 
مهدی  »مگر  کرد:  انتقاد  نیز  نیست 
این  که  است  جایگاهی  چه  در  تاج 
تازه ای  چیز  این  بگیرد.  را  تصمیم 
فصل  آغاز  از  قبل  سال  هر  نیست. 
اذهان  تشویش  برای  صحبت ها  این 
ما  متاسفانه  دارد.  وجود  عمومی 
این  به  که  نداریم  نظارتی  دستگاه 
مسائل ورود کند اما از طرف مجلس 
وزارت ورزش خواهد شد  با  مکاتباتی 

تا دیگر شاهد این مسائل نباشیم.«
کوچکی زاده: تاج باید توبیخ شود

جبار کوچکی زاده  نماینده مردم رشت 
جام  فینال  در  که  اتفاقاتی  درباره  نیز 
و  می کند  تاج  به  رو  داده،  رخ  حذفی 
انجام  اظهاراتی  تاج  »آقای  می گوید: 
طرف  از  و  اصولی  غیر  کامال  داد که 
ایشان  بود.  زشت  بسیار  مسوول  یک 
باید پاسخگو باشند و متعهد شوند که 

دیگر این اتفاقات رخ ندهد.
استاندار  سال ها  سلطانی فر  آقای 
این  به  کامل  اشراف  و  است  بوده 
اصلی  مقصر  نباید  دارد.  موضوعات 
تاج  آقای  دانست.  انتظامی  نیروی  را 
تمام  مقصر  فرافکنی  با  همیشه  مثل 
نیروی  را  حذفی  جام  فینال  اتفاقات 
دیدگاه  یک  این  و  دانست  انتظامی 

کامال غیر کارشناسی است.«
حرف هایش  پایان  در  کوچکی زاده   
با  مکاتباتی  بدانید  »یقین  می گوید: 
کمیسیون فرهنگی انجام شده است. 
پیگیر  رشت  نماینده  به عنوان  بنده 

شد.  خواهم  داماش  تیم  حق  احقاق 
اینکه  و  شود  توبیخ  باید  تاج  آقای 
مقصر اصلی را نیروی انتظامی بدانیم 
بدانید  یقین  و  نیست  درست  اصال 
جام  فینال  حواشی  اصلی  مقصر 

حذفی فدراسیون فوتبال است.«
تابش: ادبیات استفاده شده از سوی 
رئیس فدراسیون فوتبال برای  توجه 

سایر دستگاه ها است
فراکسیون  رئیس  تابش  محمدرضا 
تأکید  به  اشاره  با  نیز  مجلس  ورزش 
بر  مبنی  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
در  فوتبال  برتر  لیگ  برگزاری  عدم 
ادبیات  کرد:  اظهار  رو،  پیش  سال 
رئیس  سوی  از  شده  استفاده 
تلخ  بیان  نوعی  فوتبال  فدراسیون 
مسئوالن  سایر  تا  است  واقعیت ها  از 
مهم  موضوع  به  ویژه ای  توجه  نیز 
داشته  آینده  فصل  لیگ  برگزاری 

باشند.
وی یادآور شد: ممکن است در مسیر 
امکان  ما  ورزشگاه های  از  برخی 
مجهز شدن نداشته باشند که در این 
در  مسابقات  از  برخی  ممکن  مسیر 
البته  شود.  برگزار  دیگر  استان های 
استان  در  مسابقه  یک  برگزاری  برای 
و  استانی  مسئوالن  باید  حتما  دیگر 

مردم توجیه شوند.
مجلس  در  ورزش  فراکسیون  رئیس 
عین  در  تأکید کرد:  اسالمی  شورای 
بازی ها  که  موضوع  این  خود  حال 
منتقل  دیگر  استان  به  استان  یک  از 
یک  به  تبدیل  نباید  خود  می شود، 

چالش جدید در فوتبال کشور شود.

نمایندگان مجلس:

تاج نمی تواند لیگ برتر را تعطیل کند

رضا سهم دینی مدیرعامل باشگاه ستارگان ورامین
رونمایی از تیم فوتسال  

باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان ورامین
سهم دینی تصریح کرد: تیم فوتسال ستارگان ورامین با هدف افزایش شور نشاط 
عمومی و معرفی استعداد های ناب ورزشی با تمام توان و برای اعتالی نام ورامین بزرگ در لیگ برتر شرکت 

می کنیم
ورامین – آبرومند : مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان ورامین گفت: تیم فوتسال ستارگان ورامین 
با هدف افزایش شور و نشاط عمومی و معرفی استعداد های ناب ورزشی دشت قهرمان پرور ورامین با جامعه 
ورزش کشور عازم رقابت های لیگ برتر شده و در این راه با تمام توان و برای اعتالی نام دیار پانزده خرداد 

در لیگ برتر شرکت می کنیم.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان ورامین،رضا سهم دینی در آئین رونمایی از تیم 
و پیراهن تیم فوتسال ستارگان ورامین که ضمن تاکید بر وفاق و همدلی در امر ورزش اظهارداشت:برای 
برداشتن قدم های محکم و استوار این سمت را پذیرفته و خدا را شاکرم که بار دیگر توفیق شد در دیار 

شهیدان پانزده خرداد و این بار در عرصه ای ورزشی پا به میدان گذارم.

  تشییع پیکر شهید مهدی ثامنی راد 
در ورامین

پیکر مطهر شهید مدافع حرم مهدی ثامنی راد پس از چهارسال دوری از وطن با 
حضور پرشور مردم شهیدپرور ورامین تشییع شد.

ورامین – آبرومند : شهید مدافع حرم مهدی ثامنی راد پس از ۳ سال و 5 ماه انتظار به آغوش خانواده 
بازگشت و بر روی دستان مردم ورامین  تشییع و پیکر این شهید در گلزار شهدای حسین رضای این شهر 

به خاک سپرده شد.
شهید ثامنی راد متولد ۲۲ بهمن سال 6۱ و اهل شهرستان ورامین بود که در شب تولد خود در ۲۲ بهمن 
سال ۹4 در منطقه تل هور سوریه به شهادت رسید و پیکرش در منطقه ماند و شهید جاوداالثر لقب گرفت 

وی پس از ۳ سال و 5 ماه در تفحص جنوب حلب شناسایی شد.
شهید ثامنی دارای یک فرزند دختر است که در زمان شهادت یک سال و نیم بیشتر نداشت و در حال 
حاضر 5 سال سن دارد که امروز وداع دردناکی با پدر خود داشت و برای آخرین بار با پیکر پدر خود 

خداحافظی کرد.
با تشییع آخرین شهید مدافع حرم ورامین دوباره این شهر عطرآگین به بوی مقاومت ، ایثار و شهادت شد.
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مسجد جامع ورامین

مسجد جامع ورامین از قدیمی ترین بناهای تاریخی این شهر به شمار 
می رود که قدمت آن به دوران ایلخانی می رسد. در زمان سلطان محمد 
زمان حکومت  در  و  می شود  آغاز  جامع  مسجد  این  احداث  خدابنده 
ابوسعید بهادر پسر او به پایان می رسد. اوج هنر معماری دوران ایلخانی 
در این مسجد به وضوح دیده می شود و به همین علت از مساجد شاخص 
ایران محسوب می شود. این مسجد بنایی مستطیل شکل دارد و از جمله 
مساجد چهار ایوانی ایران است. ورودی مسجد در ضلع شمالی واقع شده 
و از طریق ایوان های شرقی و غربی، به ضلع جنوبی مسجد که نمازخانه 
در آن واقع شده است، راه می یابد. هنر آجرکاری، کاشی کاری، گچ بری 
و سوزن کاری محراب این بنا از زیباترین نمونه های هنر معماری بعد 
از اسالم در ایران است. کتیبه های سوره جمعه در متن و در حاشیه 
کتیبه های کوفی از جمله کتیبه های تاریخی و باارزش این بنا محسوب 
می شود که دارای انواع طرح های اسلیمی و خط های عربی، کوفی و 
فارسی است. از این مسجد با نام مسجد جمعه ورامین نیز یاد می کنند. 
این اثر تاریخی که در زمان شاهرخ تیموری مرمت و بازسازی شده است 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خواص تخم شربتي

تخم شربتی در حقیقت دانه های گیاه ریحان كوهي است که به 
علت داشتن ترکیبات موسیالژی )لعاب دار( به صورت محلول در 
آب )شربت( استفاده می شود و پس از جذب آب به صورت ژله ای 
نیست  این گونه  و  دارد  زیادی  ...تخم شربتی خواص  درمی آید 
که فقط برای فصل گرما توصیه شود. نام های دیگر این گیاه: 
بادروج، تره خراسانی، اوقیمن، حوک، بورنگ، صریرا و بادروج 
ابیض می باشد. خواص تخم شربتی: تخم شربتی دارای مقدار 
فراوانی پروتئین، آهن، پتاسیم و کلسیم است و در عین حال 
آنهایی که در جذب کلسیم مشکل دارند بدانند یک ماده معدنی 
به نام بورون در تخم شربتی باعث انتقال کلسیم به استخوان ها 
مفید  تنفسی  بیماری های  درمان  برای  شربتی  تخم  می شود. 
است. مخلوطی از آن با زنجبیل و عسل در درمان آسم، سرفه، 
سرماخوردگی، آنفلوانزا و برونشیت موثر است. کم کردن وزن 
بدون گرسنگی کشیدن: دانه های ژالتینی تخم شربتی بدون آنکه 
کالری داشته باشد تا مدت ها فرد را سیر نگه می دارد و به جای 
خوردن داروهای زیان آور برای کم کردن اشتها، می توان از تخم 
معمواًل  متعادل:  خون  فشار  نگهداشتن  کرد.  استفاده  شربتی 
باال  فشارخون  نشاسته،  پر  غذاهای  به ویژه  غذا  از خوردن  بعد 
می رود و اگر تخم شربتی همراه غذا خورده شود مواد نشاسته ای 
به تدریج شکر موجود در خود را آزاد می کنند و به این ترتیب 
شما به طور تدریجی انرژی متعادل در طول روز خواهید داشت.

با متعادل نگهداشتن فشار خون، شانس  از ديابت:  پيشگيري 
ابتال به بیماری دیابت کم میشود، تخم شربتی دارای خاصیت 
به رفع احساس  باشد،كمك  آور و ملین می  آور، سنگ  عطسه 
تشنگي و عطش ،حاوي مقادير فراوان  امگا۳ میباشد. از تخم 
ورم  و  درد  مانند  گوارشی  ناراحتی های  درمان  برای  شربتی 
روده ها  کارکرد  نظمی  بی  و  یبوست، سوءهاضمه  نفخ،  معده، 
خستگی  می کند،  خوب  را  فرد  خوی  و  می شود.خلق  استفاده 
مفرط ذهنی، تنش های عصبی، افسردگی، میگرن و مالیخولیا 
را برطرف می کند. از روغنی که با خرد کردن تخم های شربت 
به دست می آید، برای درمان عفونت هایی مانند زخم، بریدگی، 
کشور  می شود.در  استفاده  و…  پوست  عفونت  مثانه،  عفونت 
چین، از تخم شربتی برای درمان عفونت، درد معده، گزیدگی 
مار و حشرات و پایین آوردن دمای بدن استفاده می شود.از آن 
جا که تأثیر ضد اسپاسمی دارد، سیاه سرفه را برطرف می کند.به 
منظور تقویت قلب، تخم شربتی را در عرق بید مشک یا نسترن 
بریزید و بنوشید. به منظور تقویت اعصاب، روزانه یک یا دو بار 
تخم شربتی را در عرق بادرنجبویه مخلوط کنید و آن را با عسل 
و سرفه های  نفس  تنگی  درمان  براي  بنوشید.  و  کنید  شیرین 
خشک، یک قاشق مرباخوری تخم شربتی را در یک لیوان آب 
ولرم حل کنید و آن را جرعه جرعه بنوشید.تخم شربتی دارای 
زيادي در شادابي و  تاثير  و   بوده  آنتی اکسیدان  زیادی  مقدار 

جواني پوست دارد.
فوايد مصرف تخم شربتي در كاهش وزن:اگر می خواهید بدون 
اینکه گرسنگی بکشید یا ورزش کنید هم چنین بدون مصرف 
داروهای ُپر خطر الغر کننده و چسبهای الغری وزن کم کنید 
تخم شربتی یک راه معجزه گر برای شماست.تخم شربتی بدلیل 
حالت ژالتینی خود انسان را تا مدتها سیر نگه میدارد.چون دانه 
های ژالتینی آن از آب درست شده، هیچ کالری ندارد و چون آب 
آن به مدت طوالنی داخل دانه ها حتی درون بدن باقی میماند، 
باعث میشود که بدن احساس سیری کند.اگر شما تخم شربتی 
را با غذای خود بنوشید، خاصیت ژله بودن آن، باعث میشود 
که مواد نشاسته ای به تدریج شکر موجود در خود را آزاد کنند 
و به این ترتیب شما به طور تدریجی انرژی متعادل در طول روز 
خواهید داشت .بر خالف تمامی قرصها و روشهای الغری که 
به ناراحتی های معده منجر می شوند مصرف تخم شربتی  از 
ناراحتی های معده جلوگیری میکند .همان  ورم معده و دیگر 
طور که می بینید تخم شربتی نه تنها شما را الغر می کند بلکه 
هیچ عارضه ای نداشته و تمامی نیازهای بدن شما را نیز تامین 
مینماید. بدين منظور تنها كافي است مقداري تخم شربتي را 
بارداري  در آب حل كرده و ميل كنيد.مصرف تخم شربتي در 
روزانه  بارداری مصرف  در دوران  و شيردهي: گفته شده است 
۱۰گرم تخم شربتی برای تقویت قلب و صحت مزاج وخوشرنگی 
و زیبایی طفل بسیار مفید است . مصرف تخم شربتي در دوره 
شيردهي، سبب ازدياد شير مادر ميشود ولي در مصرف آن زياده 

روي نشود.
تهیه : الهام غرقانی

دیدنی های ورامین

فواید میوه و نوشیدنی ها

چکیده:
زندگی جداگانه زوجین به مدت طوالنی 
برای  زوج  اقدام  عدم  و  سال(   ۱۰(
بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک، اماره 
بر کراهیت شدید دو طرف بوده و می تواند 

نشانگر عسر و حرج زوجه باشد. 
رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ط. به طرفیت 
حکم  صدور  خواسته  به   ح.ج.  آقای 
طالق، به این توضیح که خواهان مدعی 
دائم  نکاح  عقد  به  در سال ۱۳۷5  است 
خوانده درآورده و از ده سال قبل به علت 
نفقه،  پرداخت  عدم  و  زوج  رفتار  سوء 
زندگی مشترک نداشته و در منزل پدری 
زندگی  زوج  از  مستقل  به صورت  خود 
و  عسر  در  اینکه  ادعای  با  لذا  می کند 

حرج واقع شده است تقاضای صدور حکم 
با  دادگاه  است.  نموده  را  فوق  شرح  به 
توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر 
به اینکه زوجین مذکور به مدت ده سال 
و  می کنند  زندگی  هم  از  جدای  گذشته 
زوج علی رغم اینکه به شرح الیحه تقدیمی 
و اظهارات خود در دادگاه و دادخواست 
مطروحه مبنی بر درخواست تمکین زوجه 
مشترک  زندگی  ادامه  به  تمایل  ادعای 
دارد، درحالی که در طی ده سال گذشته 
به  بازگرداندن خواهان  اقدامی در جهت 
از  پس  و  نداده  صورت  مشترک  زندگی 
ده سال مبادرت به طرح دعوی تمکین 
همین که  دیگر  طرف  از  و  است  کرده 
یکدیگر  از  ده سال جدای  زوجین مدت 
هستند و به هر دلیلی تاکنون به سازش 

شدید  بر کراهت  دلیلی  خود  نرسیده اند 
و  عسر  بودن  محرز  درنتیجه  و  طرفین 
حرج زوجه به لحاظ اینکه در بالتکلیفی 
مطلق به سر می برد می باشد. لذا دادگاه 
ادعای خواهان را وارد و ثابت دانسته و 
با توجه به اینکه بر اساس تکلیف شرعی 
و قانونی خود، موضوع را به داوری نیز 
ارجاع نموده و اما تالش داوران طرفین 
به نتیجه منجر نشده است لذا مستندًا 
به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱، 4، 
به  حکم  خانواده  حمایت  قانون  ۳۲و۳۳ 
صادر  زوجه  کردن  مطلقه  به  زوج  الزام 
را  خود  مهریه  زوجه  می گردد.  اعالم  و 
دریافت کرده و در مورد جهیزیه و نفقه 
اجرت المثل  و  می کند  اقدام  جداگانه 

زوجین  بذل می کند.  قبال طالق  در  را 
خلع  طالق  نوع  ندارند  مشترک  فرزند 
بائن است و مدت اعتبار حکم شش ماه 

است.  دادگاه  قطعی  رأی  ابالغ  تاریخ  از 
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل  تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

پاکدشت – ّآبرومند: طبق روال یکشنبه 
هر هفته و در راستای پیگیری امور ارباب 
خدمات  ارائه  روند  در  تسریع  و  رجوع 
هادی  بازدید  برنامه   ، مردم  به  مطلوب 
تمهیدی فرماندار شهرستان پاکدشت از 
اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی همراه 
با جلسه بررسی مسائل این اداره با حضور 
عمرانی  امور  معاون  قمی  مهدی  محمد 
مرکزی  بخشدار  خانی  رضا   ، فرمانداری 
آباد  شریف  بخشدار  علیدادی  مهدی   ،
برگزار  بنیاد مسکن  اداره  برزگر رئیس  و 

شد.
برزگر  این جلسه  در  گزارش  این  پایه  بر 

ضمن قدردانی از پیگیری ویژه  فرماندار 
آبادانی  امر  در  پاکدشت   شهرستان 
روستاها و رفع مشکالت و موانع موجود 
، گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته 
و  گذشته  سال  در  مسکن  بنیاد  توسط 
به  در سال جدید  اداره  این  های  برنامه 
ویژه در امور جذب غیر یارانه ای ، جذب 
تسهیالت بانکی در راستای مقاوم سازی 

مسکن روستاییان ارائه نمود.
ضمن  برنامه  این  در  پاکدشت  فرماندار 
قدردانی از زحمات ریاست و کارکنان اداره 
خواستار  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
ایجاد پویایی در سیستم اداری به منظور 

ارائه خدمات شایسته به مردم در سطح 
ادارات شد.

سابقه  بی  به خدمات  اشاره  با  تمهیدی 
سطح  در  ویژه  به  امید  و  تدبیر  دولت 
روستاها از ادامه توجهات دولتمردان به 
افزود  و  داد  و عشایر خبر  روستانشینان 
و  این ظرفیت  از  استفاده  با  باید  همگی 
حضور  با  هماهنگی  نشستهای  برگزاری 
رفع  راستای  در  دهیاران  و  بخشداران 
موانع پیش رو مصمم تر از گذشته حرکت 
کرده و با استفاده از این هم افزایی شاهد 
به  پاکدشت  آبادانی شهرستان  و  توسعه 

ویژه روستاها باشیم.

مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  نایب 
احکام  تمامی  در  بازنگری  ضرورت  بر 
آمار  ازدواج تاکید کرد و گفت: بر اساس 
غیررسمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه های منجمد و راکد در پرونده های 

قضائی داریم.
تهران – آبرومند به نقل از خبرگذاری خانه 
بیان  با  علیشاهی  آقاپور  معصومه  ملت: 
اینکه با عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه 
دهد،  طالق  درخواست  تواند  می  زوجه 
گفت: بر اساس یکی از بندهای عقدنامه 
مدت 6  به  زن  نفقه  دادن  از  شوهر  اگر 
ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار 
خودداری کند زن می تواند تقاضای طالق 
زوج  موارد  برخی  در  متاسفانه  اما  کند 

قانون را دور می زند.
حق  شدن  قانونی  برای  مجلس  طرح 

اشتغال زنان در صورت ممانعت همسر
ضرورت توجه کمیسیون قضایی به تعیین 

تکلیف سریع تر طرح ها و لوایح حوزه زنان 
و خانواده

مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  نایب 
یکی  متاسفانه  افزود:  اسالمی،  شورای 

از مشکالت قوانین مشخص نبودن بازه 
زمانی است  به عنوان مثال بهتر بود ذکر 
می شد که از تاریخ شکایت و پس از اتمام 
مهلت ۲۰ روزه الزم االجراست که در این 

صورت دور زدن آن ممکن نبود.
بر اساس آمار غیررسمی حدود ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه های منجمد و راکد 

در پرونده های قضائی داریم
اقتصادی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
از  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس 
سویی متاسفانه در دستگاه های قضایی 
تاریخ دقیق و مشخص برای رسیدگی به 
پرونده ها نداریم به گونه ای که بر اساس 
میلیارد  هزار  آمار غیررسمی حدود ۱۸۰ 
در  راکد  و  منجمد  های  سرمایه  تومان 

پرونده های قضائی داریم.
و  نفقه  میزان  یادآور شد: همچنین  وی 
عسر و حرج تعیین و مشخص نشده و 
حتی قضات از میزان نفقه ساالنه اطالعی 

ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: 
بنابراین به فوریت و به صورت جدی نیاز 
است در تمام قوانین جاری احکام ازدواج 
بازنگری شود زیرا مجریان و ذی نفعان را 
دچار تنگنا و آسیب های خاص می کند 
بازنگری  زنان  اشتغال  درمورد  ما  البته 
کردیم که هیچ محدودیتی برای اشتغال 
زنان نباشد و این مهم جزو شروط عقد 

قرار گیرد.

با دستور دادستانی فیروزکوه ؛ قلیان از 
شهرستان  این  سنتی  های  خانه  سفره 

جمع آوری شد.
فیروزکوه – آبرومند: کارشناس بهداشت 
محیط شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه 

جهانی   هفته  گرامیداشت  در   : گفت 
ویژه  گشت  در  ؛  دخانیات  با  مبارزه 
انتظامی  نیروی  اماکن  با  مشترک   و 
صدور  از  پس  ؛  شهرستان  اصناف  و 
اخطاریه های قبلی ؛ امروز قلیان از مراکز 

عرضه آن در شهرستان جمع آوری شد.
محمد هادی مومن افزود : در بازدید از ۳  
سفره خانه سنتی شهرستان بیش از 4۰ 

قلیان جمع آوری شد.
این  فعالیت همه  در مجوز   : گفت  وی 

عرضه  که  است  شده  ذکر  خانه  سفره 
است  ممنوع  ها   مکان  این  در  قلیان 
اما بیشتر صاحبان سفره خانه ها بدون 
می  عرضه  قلیان  مطلب   این  به  توجه 

کند.

شبکه  محیط  بهداشت  کارشناس 
بهداشت و درمان فیروزکوه افزود : این 
ادامه خواهد  گشت ها بصورت مستمر 
داشت و برای مراکز عرضه قلیان پرونده 

قضایی تشکیل خواهد شد.

دادگستری  رئیس  آبرومند:   – پیشوا 
پیشوا در نشست خبری با اصحاب رسانه 
قضائیه  قوه  هفته  بمناسبت  شهرستان 
گفت: رسیدگی به پرونده ها رسیدگی به 
قسمت  این  در  اگر  و  معلولهاست  علت 
کم کاری باشد سبب میشود که ورودی 
پرونده ها بیشتر شود و اگر ورودی پرونده 
ها زیاد شود علت آن را باید در عملکرد 
سهل  و  کاریها  کم  در  دستگاهها  سایر 

انگاریها جویا شد.
باید  یعنی  افزود:  االسالم شمس  حجت 
شهرستان  در  ها  پرونده  ورودی  ببینیم 
چقدر است و به همین نسبت ما میتوانیم 
عملکرد مدیران را رقم بزنیم، البته علت 
دیگر مشکالت اقتصادی و تحریمهاست 
فشارهای  توان  نهایت  با  دشمن  که 
این  و  است  کرده  شروع  را  اقتصادی 
و  مدیریتی  سیستمهای  تمامی  در  خود 
اجرایی تاثیر گذار است که به یاری خدا 
خصوص  این  در  بتوانند  ما  دولتمردان 
اینگونه  قطعا  بیندیشند که  را  تدابیری 
خواهد بود و آینده روشنی را با وحدتی که 

وجود دارد خواهیم داشت.
سال   : گفت  پیشوا  دادگستری  رییس   
ورودی  پرونده   5۳۰۸ ما  محاکم  در   ۹۷
داشتیم که البته به خاطر پرونده سالهای 

و  داشتیم  مخدومه  پرونده   54۹۱ قبل 
این  و  داشتیم  هم  سازشی  پرونده   ۱۷۱
توان  حد  از  بیشتر  ما  همکاران  یعنی 
خود کار کردند تا بتوانیم کا را به جایی 

برسانیم که پرونده ای نماند.
وی افزود: در دادسرا نیز  ۸5۸۸ پرونده 
وارده داشتیم که 6۱4۷ پرونده مخدومه 

شد و ۸66 پرونده سازشی  نیز داشتیم.
عبدالله محمدی شمس گفت: در شورای 
و  بود  وارده  پرونده   ۳5۱۹ اختالف  حل 
 5۰۰ در  و  شد  مخدومه  پرونده   ۳۸۱۰
پرونده نیز سازش شد و در اجرای احکام 
و ۲۸۰5  وارد شد  پرونده  کیفری ۲۲۰۲ 

پرونده هم مخدومه شد.
مدنی ۷۸۹  احکام  اجرای  در  افزود:  وی 
مخدومه  پرونده   ۷۳۱ و  وارده  پرونده 
داشتیم و در اجرای احکام مدنی شورای 
داشتیم  پرونده   ۷۸5 هم  اختالف  حل 
پرونده  و 5۰۰  پرونده مخدومه  که ۷6۱ 

سازشی بوده است.
پیشوا  شهرستان  دادگستری  رئیس 
گفت:  ۳۳۲۲ پرونده مربوط به اتباع در 
این دادسرا داشتیم که خیلی از این اتباع 
و  دیگر هستند  به شهرستانهای  مربوط 

هم شاکی و هم متاشاکی هستند.
پرونده   ۲۰۳5 دادسرا  در  افزود:  وی 

یا شاکی  دارد که  اتباع وجود  به  مربوط 
هستند یا متشاکی یا هر دو که رسیدگی به 
این پرونده ها روند خاص خود را دارد که 

شامل زمان بیشتری هم می شود.
حجت االسالم عبدالله محمدی شمس 
شهرستان  مسائل  و  مشکالت  درباره 
از  دیگر  یکی  اتباع  از  غیر  به  گفت:  هم 
مشکالت ما شهرکهای باال هستند، اعم 
از مشکالت خانوادگی تا ضرب و جرح و 
ساخت و سازهای غیر اصولی و بعضا غیر 
نداشتن  بواسطه  که  مشکالتی  و  مجاز 
مجوز قانونی ساخت بنای محکمی ندارند 

و یا مشکل سند دارند.
تغییر  دیگر  مهم  مشکل  افزود:  وی 

کشاورزی  زمینهای  مجاز  غیر  کاربری 
است که بدلیل نزدیک بودن به محل کار 
افرادی ویال  اینجا  پایتخت  به  نزدیکی  یا 
خریدند بدون اینکه دقت الزم را در خرید 

بکنند.
رییس دادگستری پیشوا گفت: ویالسازی 
بسیاری از زمینهای کشاورزی ما را تحت 
جا  همین  من  و  است  داده  قرار  تاثیر 
اینگونه ساخت و سازها  با  اعالم میکنم 
شدیدا برخورد قانونی خواهیم کرد و این 

دشت کشاورزی را حفظ می کنیم.
حجت االسالم عبدالله محمدی شمس 
مجتمع  ساکنان  مشکل  خصوص  در 
کوثر افزود: کارگروهی با حضور مسوالن 

ساکنان  از  نمایندگانی  و  ذیربط  ادارات 
اینکه  بدون  و  شد  تشکیل  مجتمع  این 
این مشکل به دادسرا ارجاع شود رو به 
حل شدن است در حالیکه اگر به دادسرا 
به  پرونده   5۰۰ حدود  شد  می  ارجاع 
می  اضافه  دادسرا  های  پرونده  ورودی 

شد.
حجت االسالم عبدالله محمدی شمس  
از صدا  بکنم  تشکری خاص  باید  افزود: 
آقای  خصوصا  شهرستان  سیمای  و 
تاجیک نوری که امسال بحث ۱5 خرداد 
از  یکی  این  و  دادند  پوشش  بخوبی  را 
مواردی بود که بنده شخصا همیشه روی 
سالهای  متاسفانه  که  داشتم  تاکید  آن 

قبل نادیده گرفته شد.
از چهل سال چرا  وی  گفت: هنوز بعد 
ماجرای  و  پیشوا  مردم،  از  خیلی  نباید 
قیام ۱5 خرداد 4۲ و قیام خونین و کفن 
و  حماسی  انقالب  یک  شروع  و  پوشان 
الهی را کامل بشناسند که البته امسال به 
و زحمت مسوالن بخصوص  الهی  لطف 
صدا و سیما این موضوع مهم روی آنتن 
به  نسبت  را  پیشوا  مردم کشور،  و  رفت 
گذشته خیلی بهتر و با بصیرت بیشتر و 

تفسیر انقالبی عظیم شناختند.

طالق - عسروحرج  

بازدید فرماندار از اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان پاکدشت

معصومه آقاپورعلیشاهی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

ضرورت بازنگری در تمامی احکام ازدواج

جمع آوری قلیان از سفره خانه های فیروزکوه

ضرب و جرح و مواد مخدر در صدر موارد قضایی پیشوا

بیشترین پرونده ها در شهرستان پیشوا مربوط به ایراد ضرب و جرح و مواد مخدر است

فرهنگی و اجتماعی

برنامه ریزی و تالش در جهت حضور 
حداکثری مردم در انتخابات

اطالع  و  تبلیغات  کمیته  جلسه  در  مینودشت  فرماندار  آبرومند:   – مینودشت 
رسانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه جاری گفت باید با تالش و برنامه ریزی 

مناسب زمینه را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم نماییم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مینودشت سید رضا طباطبایی فرماندار به اهمیت کار 
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی اشاره کرد و گفت این کمیته باید با تشکیل اتاق فکر و استفاده از تمام 

ظرفیت های تبلیغاتی و فرهنگی بستر مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم را مهیا نماید.
ایشان همچنین به اهمیت رسانه ها اشاره کرد و گفت این کمیته باید با ارتباط خوب و مطلوب با رسانه 
های مختلف از فرصت های موجود تمام استفاده را کرده و از حاشیه های احتمالی پیشگیری نمایند که 

همه اینها با داشتن برنامه مناسب امکان پذیر می باشد.

محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت:

بحران کاغذ پابرجاست
عضو ناظر مجلس در کمیته حل بحران کاغذ معتقد است با توجه به اینکه پاسخگویی به 
موضوع کاغذ بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است، صفر تا صد مسئله کاغذ باید بر عهده 

این وزارتخانه باشد.
آبرومند :محمدعلی وکیلی با انتقاد از اینکه بعد از جلسه با جهانگیری در مورد تامین ارز دولتی کاغذ و اختصاص برای 
روزنامه ها فرجی حاصل نشد، گفت: این مصوبه و اصالح مصوبه دولت روی کاغذ مانده زیرا هنوز بانک مرکزی بر 

اساس تعهد خود ارز الزم را تامین نکرده است؛ در حالی که باید تا پایان سال ۸۰ میلیون دالر پرداخت کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: بر اساس گزارش 
معاونت مطبوعاتی، در مجموع ۲4۰ هزار دالر در طی این سه ماهه به کاغذ اختصاص داده شده و این به آن معناست 

که بحران همچنان پابرجاست.
عضو هیئت رییسه مجلس درباره خبر توزیع حدود 4۰۰ تن کاغذ میان مطبوعات توضیح داد: با توجه به اینکه 
واردکنندگان کاغذ محدود شده اند، روزنامه ابتکار از طریق معاونت مطبوعاتی به یکی از واردکننده ها معرفی شده و 

سه ُتن کاغذ با ارز دولتی به آن داده شد.
منبع :)خبرگذاری خانه ملت(
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سال اولشامره دوم     

حکایت کوتاه
زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در 
دید. به آنها گفت: » من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه 
بدهم.«آنها  به شما  برای خوردن  تا چیزی  داخل  بفرمائید  باشید، 
او به دنبال  آیا شوهرتان خانه است؟«زن گفت: » نه،  پرسیدند:» 
وارد  توانیم  رفته.«آنها گفتند: » پس ما نمی  از خانه  بیرون  کاری 
شویم منتظر می مانیم.«عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا 
را برای او تعریف کرد.شوهرش به او گفت: » برو به آنها بگو شوهرم 
آمده، بفرمائید داخل.«زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. 
آنها گفتند: » ما با هم داخل خانه نمی شویم.«زن با تعجب پرسید: 
او  نام  و گفت:»  کرد  اشاره  دیگری  به  پیرمردها  از  یکی  چرا!؟«   «
ثروت است.« و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت:» نام او موفقیت 
است. و نام من عشق است، حاال انتخاب کنید که کدام یک از ما 
وارد خانه شما شویم.«زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف 
کرد. شوهـر گفت:» چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر 
از ثروت شود! « ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:» چرا موفقیت 
را دعوت نکنیم؟«فرزند خانه که سخنان آنها را می شنید، پیشنهاد 
و محبت  از عشق  پر  تا خانه  را دعوت کنیم  بگذارید عشق  کرد:» 
و گفت:»  بیرون رفت  و زن هر دو موافقت کردند. زن  شود.«مرد 
کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.«عشق بلند شد و 
ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب 
پرسید:» شما دیگر چرا می آیید؟«پیرمردها با هم گفتند:» اگر شما 
ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که 
عشق است ثروت و موفقیت هم هست! «آری... با عشق هر آنچه 

که می خواهید می توانید به دست آوردید
زندگیتان سرشاراز عشق و محبت

از افالطون پرسیدند:شگفت انگیز 
ترین رفتار انسان چیست ؟

 پاسخ داد : از کودکى خسته میشود ، براى بزرگ شدن عجله میکند 
و سپس دلتنگ دوران کودکى خود میشود

ابتدا براى کسب مال و ثروت از سالمتى خود مایه میگذارد.
سپس براى باز پس گرفتن سالمتى از دست رفته پول خود را خرج 
بعد  و   ، مرد  نخواهد  هرگز  انگار  میکند که  زندگى  طورى  و  میکند 

طورى میمیرد که انگار هرگز زندگى نکرده است !
خود  امروز  رفتن  دست  از  متوجه  کند که  مى  فکر  آینده  به  انقدر 
نیست ، در حالى که زندگى گذشته یا آینده نیست ، زندگى همین 

حاالست....

آدمهای مهربون
آدمهای مهربون,هزار زخم را تحمل میکنن، ولی اگه دلشون بشکنه 

دیگه نه ناز میکشن، نه انتظار میکشن, نه آه میکشن نه درد میکشن 
نه فریا میکشن، فقط دست میکشن و میرن .

داوری نکنید
داوری نکنید، تا بر شما داوری نشودو حکم نکنید تا بر شما حکم 

نشود.
چه بسیار انسان هایی که با سرزنش دیگران بیماری را به سوی خود 

کشانیده اند.

فروردین:
شاید بعضی کارا رو مجبور شی انجام بدی ، سخته ولی به سودته 

،شاید بقیه بخوان دخالت کنن 
اما صالحتو خودت می دونی ، پس بهترین تصمیمو بگیر، نذار 

بقیه گیجت کنن، اگه با کسی مشکلی داری حلش 
کن مستقیم با خودش ، پشت سرش حرف نزن

اردیبهشت: 
تنش ها رو دور بریزو استراحت کن و از مشکالت دور شو ،کاراتو 

به دیگرانی بسپر که بهشون اعتماد داری
انتظار باال از زندگی و دوری از واقع نگری اذیتت می کنه، خبرای 

خوب به زودی حالتو خوب می کنه و گره ها باز میشن
خرداد:

انرژی زیادی اطرافته تصمیمات بزرگ و کارای بزرگی رومی تونی 
با این انرژی به سرانجام برسونی ، از تنش ها دوری کن، تا می 
بذاری،  قرار  باهاش  باید  با کسی داری  برای حرفایی که  تونی  

صحبتا عالی پیش میره و انرژی فوق العاده س
تیر:

شاید کارها جوری باشه که مدتی وقت برای دیگران نداشته باشی، 
امروز رو به کارات برس، اما برای روزای آتی سعی کن وقت خالی 
کنی و به کارایی که نتونستی انجام بدی ، برسی و برنامه هاتو 

راست و ریس کنی
مرداد:

در مورد خواسته هات فعال به کسی چیزی نگو، کار خودتو بکن و 
پیش ببر و بعد یواش یواش، با توجه به پیشرفتت بقیه می فهمن 
پیشرفت خیلی جذابه  نمایش  از  این شکل  بوده  تو ذهنت  چیا 

حتما یه کار خیر کن امروز لذتش رو می بری
شهریور:

اون  و  نکن  فکر  زیاد بهش  توست  با  با کسی حق  توی مشکل 
خودخواهی کرده، با فکر هرکاری رو بکن و تصمیم بگیر و عجول 
نباش، حقایق روشن میشه به زودی و یکی از مسایلی که بهش 

فکر می کردی حل میشه و تغییراتی اتفاق می افته
مهر:

پیشرفت داری، کارا خوب پیش میره، پاداشی در راهه که باید 
بریز،در ذهن  برنامه  اهدافت  و  پیروز شدن  برای  ببری،  لذتشو 
دیگران یه تصویر قشنگی ساختی این باعث میشه بتونی ازشون 

کمک بخوای
آبان:

لج باز نباش و خودسری نکن بخصوص توی مسایل مالی چون 
ممکنه ضرر کنی، خم و چم کار رو به هرکسی یاد نده و بذار بعضی 
چیزا فقط در سیطره ی قدرت خودت باشه، حدت رو نگه دار 

باش تا همه چی خوب پیش بره
آذر:

باید توی دوراهی زود تصمیم بگیری ببین دلت چی می گه به 
اون سمت بروروابط عاطفی همونجوری که می خوای پیش میره 

نگران نباش خبرای خوبی در راهه وچاله ها پر میشن
دی:

فکر و ذهنت رو ازاد بذارهرجا می خواد بره و به هرچی می خوای 
فکر کن توی تنهایی خودت اگه راحتی بمون

برنامه  برای فردات  فردا عالیه دل عزیزان رو نشکون  همه چی 
ریزی داشته باش از همین امروز 

بهمن: 
در مورد آینده تصمیم بگیر روزای خوبی پیش رو داری دنبال ایده 

هات باش جایی بنویس که فراموش نشن
اجرایی شن عالی میشه نتیجه به دوستای قدیمی فرصت بده و 

گذشته ها رو فراموش کن
اسفند:

کسی قرار نیست نیازهای تورو براورده کنه خودتی و خودت و باید 
آستین باال بزنی امروز از پسش بر بیای 

از کسی چیزی  می تونی مستقل بمونی دیگران رو درک کن و 
به دل نگیر

خواندنی های جالب

فرازی به آینده

عضو کمیسیون   : آبرومند   – همدان   
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید 
افزایش  از  تنها رزمندگان معسر  نه  کرد 
این  بلکه  می شوند   برخوردار  حقوق 
افزایش از فرودین ۹۸ برای آنها محاسبه 

خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به عدم 
موضوع  در  معسر  رزمندگان  شمول 
اعتراض  به دنبال  افزایش حقوق گفت: 
افزایش  قانون  مشمول  که  رزمندگانی 
بودند،  نشده   ۱۳۹۸ سال  در  حقوق 

قرار  مجلس  کار   دستور  در  موضوع 
گرفت.

در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
حقوق  افزایش  مصوبه  افزود:  مجلس 
ثابت  رقم  افزایش  بر  مبنی   ۱۳۹۸ سال 
۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد، شامل 
و  لشکری  بازنشستگان  و  کارکنان  همه 
کشوری می شود و با توجه به اینکه برای 
گروهی از رزمندگان اجرا نشده بود، مورد 

پیگیری مجلس قرار گرفت.
پیگیری های  با  داد:  ادامه  وی 

این  نیز  دولت  هیأت  صورت گرفته، 
افزایش حقوق را در دستور کار خود قرار 
داد و مقرر شد برای رزمندگان معسر نیز 
صادر   ۹۸ حقوقی  احکام  وقت  اسرع  در 

شود.
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
این  کرد:  تاکید  مجلس  محاسبات 
می شود  اعمال   ۹۸ فروردین  از  افزایش 
و امیدواریم در اسرع وقت به رزمندگان 
قانون،  این  مشمول  وجانبازان 

پرداختی های الزم صورت گیرد.

پیشنهاد  اینکه  بیان  با  دادگستری  ایجاد دادگاه ویژه مفاسد محیط زیست وزیر 

پیشنهاد خوبی است، گفت: با انگیزه ای 
دارد  وجود  قضا  دستگاه  رئیس  در  که 
معتقدم اگر امکانات را در اختیار داشته 
باشد به زودی این مهم را در دستور کار 

قرار خواهد داد.
پیشنهاد  مورد  در  آوایی  علیرضا  سید 
ایجاد دادگاه ویژه مفاسد محیط زیست، 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  گفت: 
بلکه  به نسل حاضر نیست  تنها متعقل 
به نسل های آینده نیز تعلق دارد و باید 
که  سودجویی  افراد  البته  شود  حفظ 
برایشان  خودشان  منافع  جز  چیزی 
در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  ندارد  اهمیت 

تمامی کشورها وجود دارند.

وی افزود:  معتقدم دادگاه های تخصصی 
ایجاد  باید  زیست  محیط  مفاسد  ویژه 
زیست  محیط  مقوله  که  قضاتی  و  شود 
و اهمیت، عمق و ابعاد آن را بشناسند 
یک  نابودی  کنند که  درک  و همچنین 
درخت و یک سانتی متر خاک کشاورزی 
چه تبعاتی را برای کشور به همراه دارد 
در این حوزه ورود کنند. قضات آگاه به 
به  رسیدگی  باید  زیست  محیط  عوارض 
عهده  بر  را  زیست  محیط  های  پرونده 

گیرند
جمعی  و  قضات  اگر  داد:  ادامه  آوایی 
عالم و آگاه به عوارض مربوط به مباحث 
پرونده های  به  رسیدگی  زیستی  محیط 

محیط زیست را بر عهده بگیرند خیرات 
و دستاوردهای فراوانی را برای کشور در 
پی خواهد داشت. پیشنهاد ایجاد دادگاه 
پیشنهاد  زیست  محیط  مفاسد  ویژه 

خوبی است
پیشنهاد  شد:  یادآور  دادگستری  وزیر 
ایجاد دادگاه ویژه مفاسد محیط زیست 
و   روحیه  با  و  است  خوبی  پیشنهاد 
انگیزه ای که در رئیس قوه قضائیه وجود 
معتقدم  ایشان  حساسیت های  و  دارد 
اگر امکانات را در اختیار داشته باشد به 
زودی این مهم را انجام و آن را در دستور 

کار قرار خواهد داد.
منبع :)خبرگذاری خانه ملت(

ورامین  شهرستان  فرماندار  حضور  با 
های  کتابخانه  انجمن  جلسه  نخستین 
عمومی شهرستان ورامین در سال جاری 

برگزار شد .
جلسه  نخستین  آبرومند:   – ورامین 
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
کاغذلو  حسین  ریاست  به  ورامین 
عمرانی  و  فنی  معاون  فرماندار،کارخانه 
،تقوی معاون سیاسی انتظامی،حیدری 
بخشدار مرکزی و دیگر اعضاء در سالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد
اظهار  جلسه  این  در  کاغذلو  حسین 
مقدس  نظام  برکت  به  امروز  داشت: 
دولت  اهتمام  و  اسالمی  جمهوری 
اعتبارات  اختصاص  در  امید  و  تدبیر 
ورامین  شهرستان  روستاهای  ویژه، 
عمرانی  مهم  های  زیرساخت  از 
برخوردارشده اند و الزم است تا دهیاران 
راه  و  احداث  نظیر  فرهنگی  اقدامات  با 

اندازی کتابخانه، به حوزه فرهنگ ورود 
جدی داشته باشند.

وی گفت : راه اندازی کتابخانه عمومی 
نیاز به ساخت ساختمان جدید ندارد بلکه 
می توان با استفاده از امکانات موجود، 
ساختمان های بالاستفاده و حتی فضای 
مساجد، شرایط را برای فعالیت کتابخانه 

های عمومی و در اختیار قرار دادن کتاب 
در روستاها فراهم شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون یک دستگاه 
به  کتاب  ارسال  کار  سیار،  کتابخانه 
روستاهای شهرستان را انجام می دهند 
نیاز  جوابگوی  کتابخانه  یک  این  ولی 

روستائیان نیست.

کاغذلو افزود: یکی از مهمترین اقدامات 
فرهنگی در جامعه، ترویج فرهنگ کتاب 
امروز  شرایط  ولی  است  کتابخوانی  و 
جامعه از جمله رشد و توسعه روز افزون 
از  افراد  استفاد  و  مجازی  های  شبکه 
در  فرهنگ  این  تا  شده  باعث  اینترنت 
تا  است  الزم  لذا  شود  کمرنگ  جامعه 
استقبال مردم  امر علت عدم  مسئوالن 
کرده  بررسی  را  کتابخوانی  و  کتاب  از 
آن  رفع  برای  اساسی  راهکارهایی  و 

بیاندیشند.
کاغذلو افزود: با توجه به استقبال عامه 
نرم  تعدد  و  مجازی  فضاهای  از  مردم 
افزارها و شبکه های اجتماعی، مطالعه 
بنابراین  مانده  مغفول  جامعه  در  کتاب 
به سمت  نیز  ها  کتابخانه  تا  است  الزم 
فناوری های نوین و استفاده از کتابهای 

دیجیتال حرکت کنند.
در  کمبودهایی  چند که  هر  گفت:  وی 

کتابخانه  فضای  و  افزاری  سخت  حوزه 
اقدامات  مقابل  در  ولی  دارد  وجود 
فرهنگی مناسبی هم برای تشویق مردم 
صورت  کتابخوانی  و  کتاب  سمت  به 
کند،  جبران  را  فضا  کمبود  تا  نگرفته 
مسئوالن، افراد صاحب نظر و نفوذ باید 
وارد میدان اطالع رسانی شده و مردم را 

به این سمت سوق دهند.
عنوان  به  مساجد  از  ورامین  فرماندار 
و  معنوی  پایگاه  مهمترین  و  بزرگترین 
مسئوالن  از  و  یاد کرد  جامعه  فرهنگی 
برای  فضا  این  از  تا  خواست  فرهنگی 
توسعه فرهنگ کتابخوانی استفاده کنند.

در این جلسه مقرر شد تا در روستاهای 
آباد، جعفرآباد  عبدل  آبباریک، خورین، 
اخوان، ریحان آباد، احمدآباد وسط، علی 
آباد فرسوده، باغخواص، قشالق امرآباد و 
کالته که از جمعیت زیادی برخوردارند، 

کتابخانه عمومی راه اندازی شود.

مهم ترین رویکرد سیستم اداری در این  
روابط  عرصه  در  زمان  حساس  برهه 
عمومی را می توان بعد اطالع رسانی نام 

برد.
ارائه  جهت  به  مختلف  نهادهای 
سیستم  از  می بایست  اجرایی  رویکرد 
اطالع رسانی قدرتمندی بهره ببرند تا بر 
فرمایش مقام معظم رهبری که  حسب 
باید  اتفاقات  و  عملکرد  داشتند؛  اشاره 
به سمع و نظر جامعه برسد، جامه عمل 

پوشانده شود.
قدرت  از  بهره گیری  حسب،  همین  بر 

اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  دانش  و 
می تواند زمینه ساز این هدف باشد.

اطالع رسانی،  دنیای  در  تحول  ایجاد 
و  اجتماعی  آمدن شبکه های  کار  باروی 
شده  موجب  رسانه ای  موج های  ایجاد 
به  کمک  برای  عمومی   روابط  است 
انتشار محتوای صحیح، صریح و دقیق 

نقش کلیدی و مؤثری داشته باشد.
روابط عمومی می تواند با ارسال اطالعات 
به صورت  ارگان خود  یا  نهاد  و عملکرد 
در  امروزه  که  مجازی  فضای  در  آنالین 
نسبت  را  اول  حرف  اطالع رسانی  حوزه 

مکتوب  رسانه های  و  خبرگزاری ها  به 
میزند را درج و به اطالع مخاطبان خود 

برساند.
شرایط  تمامی  در  ارگانی  یا  نهاد  هر 
رسانه  قدرت  از  استفاده  با  می تواند 
روی  پیش  را  چشمگیری  موفقیت های 
در  امر  این  چراکه  باشد؛  داشته  خود 
ارائه  به  قادر  اجرایی  مختلف  لحظات 
خواهد  سیستم  یک  موفقیت  عملکرد 

بود.
حتی  یا  عمومی  روابط  می توان  حتی 
یک  عطف  نقطه  را  رسانه ای  مشاور 

آن ها  خوب  نقش  برد.  نام  سیستم 
می تواند یک سیستم را به اوج موفقیت 

برساند.
متخصص  افراد  از  بهره مندی  بنابراین 
در این زمینه ازجمله امتیازات موفقیت 
خواهد  توصیه  که  می گردد  محسوب 
نمودن  نهادینه  برای  حتی المقدور  شد 
افرادی  از  امور محوله  و  اجرایی  شرایط 
که قاعده کار خبری را دنبال می کنند در 
این حوزه استفاده شود تا جامعه آماری 

از تالش های صورت گرفته آگاهی یابد.
به قلم حسین ابویسانی

فرماندار شاهرود خواستار تکمیل آسانسورهای 
مسکن مهر این شهر شد و گفت: در نشستی 
با وزیر راه و شهرسازی مبلغ سه میلیارد تومان 
به آسانسورهای مسکن مهر شاهرود اختصاص 

یافت.
ّآبرومند: محمد کرم محمدی در  شاهرود – 
میزبانی  به  شاهرود  مسکن  شورای  نشست 
اینکه  بیان  این شهرستان ضمن  فرمانداری 
یکی از مشکالت موجود در شاهرود تکمیل 
داشت:  ابراز  است،  مهر  مسکن  واحدهای 
برخی از شهروندان ساکن و عده ای دیگر در 
انتظار تکمیل واحدها برای اسکان هستند که 

عمده مشکل در بخش اول متقاضیان است.

وی با بیان اینکه تکمیل و تحویل آسانسورهای 
مسکن مهر شاهرود برای واحدهایی که مردم 
قرار  اولویت  در  بایست  می  دارند،  اسکان 
گیرد، اضافه کرد: در جلسه معاون وزیر راه و 
شهرسازی در سمنان و شاهرود مقرر شد چهار 
میلیارد تومان به شهرداری برای فضای سبز و 
آب و فاضالب کمک و سه میلیارد تومان نیز 
برای آسانسورهای مسکن مهر در نظر گرفته 

شود.
فرماندار شاهرود باطرح این سوال که چرا حل 
بحث مسکن مهر امروز و فردا شده و هنوز 
نتوانستیم پیمانکار مربوط را انتخاب کنیم، 
ابراز داشت: می بایست اگر مغایرتی ندارد راه 

و شهرسازی نصب و راه اندازی آسانسورها را 
برعهده گیرد و این آسانسورهای موجود در 

انبار به کارگیری شود.
مشکالت  وجود  اینکه  بیان  با  محمدی 
تا  شد  سبب  قبلی  پیمانکار  بدهی های  و 
پیمانکاران موجود رغبتی برای اعالم حضور 
فاضالب،  بحث  کرد:  ابراز  باشند،  نداشته 
مدارس و فضای سبز مسکن مهر حل نشده و 
هنوز نواقصی در آن وجود دارد و تحمل مردم 
نیز تمام شده است لذا انتظار می رود اگر امکان 
آماده  آسانسور  تعداد  این  دارد  وجود  قانونی 
تحویل که متقاضیان آن مبلغ را پرداخت کردند 
توسط خود اداره راه و شهرسازی نصب شود.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و فامنین:

افزایش حقوق رزمندگان معسر از فروردین ماه محاسبه خواهد شد

سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری

نظر وزیر دادگستری در مورد ایجاد دادگاه ویژه مفاسد محیط زیست

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی ورامین برگزار شد

بهره مندی از افراد متخصص در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

محمد کرم محمدی فرماندار شاهرود گفت :

3میلیارد تومان به تکمیل آسانسورهای
 مسکن مهر شاهرود اختصاص یافت

اجتماعی

بهمن خطیبی فرماندار قرچک خبر داد:
مردم به اعضای شورا رأی دادند و درخواست 

به جا دارند که مشکالت آنها پیگیری شود
فرماندار شهرستان قرچک گفت: دستگاههای مربوطه باید از ساخت و سازهای حریم 

رودخانه جلوگیری کرده و با فعالیت سودجویان برخورد کنند.
قرچک – آبرومند: بهمن خطیبی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با محوریت روستاها و و پیشگیری 
از جرایم احتمالی، ساماندهی اراضی ملی موات و پیشگیری از دخل و تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار 
شد، افزود: پیشگیری در تمام حوزه ها مقدم بر درمان است و در خصوص پیشگیری پژوهش زیادی صورت گرفته 

چرا که هزینه کمتری را شامل می شود.
فرماندار قرچک با اشاره به اینکه جامعه ما گرفتار آسیب های اجتماعی است عنوان داشت: مهارت زندگی باید در 
جوانان تقویت شود و به زعم برخی اعتیاد برای رهایی از مشکالت است و متأسفانه افراد مختلف بخصوص قشر 

جوان چون توان مقابله با مشکالت ندارد به این سمت کشیده می شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک با تاکید بر اینکه آموزش در حوزه های مختلف باید در کشور نهادینه شود 
گفت: باید شرایطی در جامعه ایجاد شود که زمینه اقدامات مثبت فراهم شود و در این راستا شوراها و دهیاران 
بسیار مؤثر هستند چرا که مردم به اعضای شورا رأی دادند و درخواست به جا دارند که مشکالت آنها پیگیری شود.

غالمرضا کاتب، نماینده مجلس :
روستاییان و عشایر نقش بسیار موثری در رشد تولیدات 

داخلی و به تبع آن حفظ استقالل کشور دارند
بازدید میدانی وسرکشی از عشایر ،  نشست صمیمی و طرح موضوع مسائل و مشکالت 

این قشر با حضوردکتر کاتب نماینده مردم شهرستانهای گرمسار ، آرادان و ایوان_کی در مجلس شورای اسالمی  
، مهندس بوربور  فرماندار آرادان ،  مهندس خادم مدیر کل امور عشایر  استان سمنان ، مهندس ممیزی مدیر کل 
امور عشایر استان تهران ، روسای امور عشایر  شهرستانهای گرمسار و آرادان ، جمعی از مسئوالن  ، مدیر عامل  
شرکت تعاونی  ونماینده عشایر و تعداد کثیری از عشایران برون کوچ شهرستان  مستقر در مناطق ییالقی استان 

تهران ، فیروز کوه منطقه  کلک ساهون ، بخش ارجمند و منطقه دشت الر  صورت گرفت .
دکتر غالمرضا کاتب در جمع عشایرگرمسار و ایوانکی  گفت : روستاییان و عشایر نقش بسیار موثری در رشد 

تولیدات داخلی و به تبع آن حفظ استقالل کشور دارند.
وی تصریح کرد : عشایر ذخایر انقالب هستند و نقش ویژه و اثرگذاری بر بهبود اشتغال و اقتصاد دارند  و بنابراین 

الزم است در راستای حل  و فصل مشکالت این قشر خدوم و زحمت کش جامعه توجه ویژه ای گردد.
کاتب بر لزوم رفع مشکالت پرداخت تسهیالت اشتغال عشایر تاکید کرد و گفت : پرداخت تسهیالت کم بهره ، 

توزیع علوفه های مدت دار  برای توسعه فعالیت های عشایر مهم است.



قاسم میرزایی نیکو عضو نماینده دماوند ، فیروزکوه بیان داشت:

نمی توانیم دوباره با شعار قدیمی 
»تکرار کردن« پیش برویم

فیروزکوه – آبرومند: قاسم میرزایی نیکو، عضو 
فراکسیون امید مجلس، گفت: شیوه هایی که 
تاکنون برای نمایندگی مطالبات مردم داشته ایم 
باید تغییر کند. ما نمی توانیم دوباره با شعارهای 
قدیمی و »تکرارها« پیش رویم. باید حرف ها، 
اقدامات و روش برخورد جدی ای در تمام زمینه ها 

داشته باشیم.
 قاسم میرزایی نیکو  نماینده فیروزکوه و عضو 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با بیان اینکه کارکرد جناح های 
سیاسی در کشور کمرنگ نشده است، گفت: گروه های مرجع تحت 
عنوان کسانی که مردم به آنها مراجعه می کنند از جمله روحانیون و 
آدم های موثق تغییر کرده است، اما هنوز هم فکر می کنم جناح های 

سیاسی کارکرد دارند، چون جامعه ما جامعه سیاسی است. 
او عنوان کرد: بنابراین اگر حرکت های سیاسی پخته و سنجیده صورت 
گیرد، حتمًا مردم به آن توجه ویژه ای نشان خواهند داد. به نظر من 

اهمیت جناح بندی های سیاسی در جامعه کمرنگ نشده است.
این نماینده مجلس درباره نحوه نمایندگی مطالبات مردم از سوی 
نمایندگی  برای  تاکنون  که  شیوه هایی  گفت:  سیاسی  جناح های 
مطالبات مردم داشته ایم باید تغییر کند و تغییرات محتوایی انجام 
شود. ما نمی توانیم دوباره با شعارهای قدیمی و »تکرارهای« آقای 
خاتمی پیش رویم. باید حرف ها، اقدامات و روش برخورد جدی ای در 
تمام زمینه ها داشته باشیم. اگر جدی بودن و عملی بودن موضوع 
را به خوبی ساماندهی کنیم، قطعًا مردم به سمت جناح های سیاسی 

می روند.
و درباره کوتاهی و  باشیم  با مردم صادق  باید  نیکو گفت:  میرزایی 
اهمال کاری ها با آنها صریح صحبت کنیم. معنا ندارد مجموعه ای در 
داخل مجلس و فراکسیونی در داخل مجلس ساکت بنشیند و یکی 
دیگر کار کند و به او انتقاد کنند که چرا تو کار می کنی. اگر قرار است 
فراکسیون امید و فراکسیون مستقلین حرفی برای مردم داشته باشند، 

باید اقدامات و کارهایی را که برای مردم انجام داده اند توضیح بدهند.
او عنوان کرد: مطالبات مردم از جناح های سیاسی بسیار روشن بود 
و در حال حاضر برای تحقق آنها خیلی دیر شده است. تعداد زیادی 
از مردم برای رفع حصر به آقای روحانی رای دادند اما نه آقای روحانی 
اقدامی کرد و نه در این خصوص صحبتی به میان آورد. علت اینکه پنج 
سوال از رئیس جمهور پرسیده شد و در چهار سوال به او کارت قرمز 
دادند و فراکسیون امید هم به او رای نداد این بود که صادقانه برخورد 
نکرد. همه انتظار داشتند آقای روحانی مطالب، مسائل و تنگناها را 

بگوید و وضعیت را روشن کند که چنین کاری نکرد.
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: مطالبات مردم کاماًل 
مشخص است، اما همیشه از باال به آن نگاه شده است و اگر گروه های 
سیاسی برای نمایندگی این مطالبات آمده اند اما امر و نهی کرده اند. 
اینکه جمعی از باال حکم را اجرا کنند نتیجه نمی دهد و باید مطالبات را 
از مردم جمع کنند و بعد برای پاسخگویی به آن مطالبات اقدام کنند.

به گزارش اعتمادآنالین میرزایی نیکو در پاسخ به اینکه مجلس متشکل 
از عناصر حزبی قوی است یا عناصر مردمی مورد حمایت احزاب، گفت: 
هم باید عناصر مردمی از حمایت جناح های سیاسی برخوردار باشند و 
هم عناصر حزبی قوی معرفی شوند. البته باید توجه داشته باشید که 
شورای نگهبان کاندیداها را فیلتر می کند و نمی توانیم هر کاری انجام 
دهیم. برآیند عناصر مردمی و افراد کارآمد حزبی می تواند برایند خوبی 
برای مجلس باشد و گروه ها باید افرادی از هر دو گروه را معرفی کنند.

منبع :)اعتماد آنالین(

خرب اجتامعی

طرز تهیه کلم پلو شیرازی

کلم پلو به صورت های مختلفی درست میشه مثال با رب گوجه 
فرنگی یا بدون رب و  ولی لذیذترین حالت کلم پلو به نظر من 
کلم پلو شیرازیه که با سبزیهای معطر درست میشه کافیه فقط 
یک دفعه عطر سبزیای این پلو مخلوط خوشمزه وقتی داره دم 
میکشه، توی خونه بپیچه تا دیگه دور کلم پلوهای قبلی رو خط 

بکشین و از این به بعد فقط شیرازیشو درست کنین.
مواد الزم برای تهیه کلم پلو شیرازی

۲ پیمانه برنج  - ۲۰۰  گرم گوشت چرخ کرده  - ۳۵۰ گرم 
کلم  - ۱۲۰ گرم سبزی معطر )تره، ریحان، ترخون، شوید(

۱ عدد پیاز - ۲ قاشق غذاخوری پیاز داغ - ۱ قاشق غذاخوری 
آرد نخود چی - پودر لیمو عمانی در صورت تمایل نمک، فلفل 

و زرچوبه به مقدار الزم
برای شروع پیاز داغ به مقدار  مراحل تهیه کلم پلو شیرازی: 
الزم زرچوبه و فلفل با کمی روغن رو داخل ماهیتابه ریخته و 
کلم رو هم که به شکل رشته ای خورد کردیم به موادمون اضافه 
میکنیم. حاال با حرارت مالیم مواد رو کمی با هم تفت میدیم تا 
خوب مخلوط بشن و بعد تقریبا ۳/۱ لیوان آب به مخلوطمون 
تا کلم نرم بشه و  تابه رو می بندیم  اضافه میکنیم و در ماهی 
بپزه. وقتی کلم نرم شد در ماهیتابه رو برمیداریم تا آب اضافی 
مخلوطمون تبخیر بشه. حدود یک قاشق غذاخوری از سبزی 
خورد شده رو کنار میذاریم و بعد وقتی آب کلم کامال تبخیر شد 
مابقی سبزیجات معطر و به اندازه کافی نمک رو داخل ماهیتابه 
میریزیم. در صورت تمایل میتونین کمی پودر لیمو عمانی هم 
بریزین. حاال مواد رو فقط در حد دو سه دقیقه تفت میدیم. در 
صورتی که سبزی بیش از حد تفت داده بشه تلخ میشه. حاال 
مایه کلم پلو حاضره. برای درست کردن کوفته قلقلی ها، همه 
چی،  نخود  آرد  معطر،  سبزی  کرده،  چرخ  گوشت  یعنی  مواد 
نمک، فلفل و پیازی که رنده کرده و آبش رو کامال گرفیتم داخل 
کاسه ریخته و خوب ورزشون میدیم تا منسجم و یکدست بشن. 
حاال داخل ماهیتابه کمی روغن میریزیم و قسمتهای کوچکی از 
مایه کوفته برداشته و با کمک دست گردشون میکنیم و داخل 
ماهیتابه میذاریمشون شعله گاز رو روشن کرده و در ماهیتابه 
رو هم میبندیم و میذاریم تا کوفته ها با حرارت متوسط سرخ 
بشن و بپزن. فقط یادتون باشه تا گاهی ماهیتابه رو تکون بدین 
تا همه اطراف کوفته ها خوب سرخ بشه. حاال کوفته های کلم 
پلو هم حاضره. درنهایت باید مواد رو با هم مخلوط کنیم من 
معموال کوفته ها رو از ماهیتابه در میارم و برنج آبکش و مایه 
کلم رو داخل همون ماهیتابه گوشت با هم مخلوط میکنم تا 
روغن گوشت هدر نره و پلوم خوشمزه تر بشه. وقتی برنج آبکش 
شده و مایه کلم رو با هم مخلوط کردیم الیه الیه داخل قابلمه 
ای که کفش رو چرب کردیم میریزیم و روی هر الیه مقداری 
 ۳/۱ حدود  رو  قابلمه  دور  تا  دور  حاال  میذاریم.  قلقلی  کوفته 
 ۴۵ الی   ۳۰ مدت  برای  رو  پلومون  و کلم  میریزیم  آب  فنجون 
دقیقه دم میذاریم. حاال کلم پلو خوشمزه و خوش عطر و بومون 

حاضره و میتونیم سروش کنیم.
نوش جان

آشپزی  ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : طاهر میرزاکریمی
سردبیر: پژمان منصوری

 زیر نظر شورای نویسندگان
دفتر مرکزی : استان تهران ، شهرستان ورامین

میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک 
روبروی سه راه بیهقی ساختمان 110 

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پیامکی : 30008536257001

Abroumand98@gmail.com
سازمان آگهی ها : 021-36257004

سازمان شهرستان ها : 021-36257005
تلفن روابط عمومی : 09220860258

 لیتوگرافی و چاپ : چاپ ریحان

فرهنگ مقوله ای آشناست که همیشه دست 
مانورهای  و  شعار  برای  بوده  خوبی  مایه 
تا حدود  و  آشنا  به ظاهر  لغت  تبلیغاتی.این  
بسیار زیادی ناشناخته همیشه و در تمام دوران 
ها از گذشته تا کنون ضرورت خود را به شکل 
های مختلف به رخ کشیده اما گویی چشمی 
منطقی  و  شنیدن   برای  دیدن,گوشی  برای 
برای درک کردن آنچنان که باید وجود نداشته.

دشت ورامین و وارنای کبیر نیز از این قاعده 
مستثنی نیست.منطقه ای که اتفاقا قدمت و 
تاریخ کهنش نشان از وجود فرهنگ و هنری 
غنی داشته که رفته رفته گویی کم رنگ شده و 
جایش را به عرصه هایی دیگر همچون سیاست 
از  نتوان  داده است.شاید در چند سطر کوتاه 
گمان  بی  اما  گفت  سخن  ماجرا  این  چرایی 
می شود از ضرورت بیش از حدود فرهنگ و 
فرهنگ سازی در دوره کنونی حرف زد.بر کسی 
و متکلم  دادن  نیست که دوره شعار  پوشیده 
وحده بودن تا حدود زیادی بسر آمده و برای 
فرهنگ سازی و جا انداختن و تفهیم مسائل 
و موارد مختلف باید از شیوه های نوین تر و 
خالقانه تر بهره برد.حتی می توان در این زمینه 
و  جوامع,شهرها  از  کرد  مناسب  الگوبرداری 
کشورهایی که در این زمینه آزمون و خطا کرده 
اند. بر کسی پوشیده نیست که جامعه با نشاط 
کنار  معضالت  و  مشکالت  با  راحتتر  شاد  و 
خواهد آمد و تعامل بیشتر با دست اندرکاران 
امور خواهند داشت.متاسفانه بارها پیش آمده 
مسند  از  آنچنانی  شناخت  هیچگاه  مردم  که 
نشینان و متولیان امور در شهر خود ندارند.

هیچ برداشت و ذهنیتی از شهردار و فرماندار 
و دیگر مسئولین ندارند و شاید خیلی از اوقات 
و  دارند.نقل  برابرشان موضع منفی کاذب  در 
قول شنیدن از دیگران تنها شناخت خیلی از 
این افراد است و تنها دلیلش نبودن فضاییست 
که مردم با مسئوالن خود رودرو باشند و با طرز 

تفکر و برنامهای آنها آشنا...
عنوان  با  پایتخت  در  سالهاست  که  اتفاقی 
سامانه های نشاط و حال با عنوان شادستان 
مناسبت  دیگر  و  تابستان  فراغت  اوقات  در 
برگزاریست.البته  حال  در  سال  طول  در  ها 
چندسالیست که در شهر ورامین نیز در حال 
و گذرا...شاید بحث  ناقص  به شکل  اجراست 
نشاط آن باز به شکل نامناسب قالب باشد بر 
کار فرهنگی و اهداف ترسیم شده.در قرچک 
نیز به همین شکل و در پیشوا که هیچ. نبودن 
از  نکردن  دار,استفاده  هدف  و  مدون  برنامه 
مشاورین و نیروها و هنرمندان و متخصصین 
بومی و اهل فن,وجود آدم ها و افراد موضع دار 
و حاشیه پذیر در کنار کار باعث شده آنچنان که 
باید و شاید کار به ثمر نرسد.گویی باید اتفاقی 
اینچنینی می افتاده حاال به هر قیمت و کیفیتی.

مردم و مخاطبین هم در برهوت برنامه های 
اینچنینی آنرا غنیمت میشمرند و وجودش را 
به هیچی ترجیح می دهند و اگر نقد و صحبتی 
هم باشد نه گوش شنوایی وجود دارد و نه در 
روند اجرایی تغییری حاصل می شود.در کنار 
نبود فرهنگسرا و سینما و پارک استاندارد و...

که  ,در صورتی  مردم  برای  این شده موهبتی 
از آن بهره برداری غنی تری کرد. در  میشود 
همین تیرماه گذشته و در دهه مبارک کرامت 
هنری شهرداری  و  فرهنگی  رخداد  بزرگترین 
تهران در قالب جشن بزرگ کرامت در ۱۰ شب 
متوالی در ورزشگاه بزرگ جیحون برگزار شد که 
هم بحث ایجاد شور و نشاط عمومی را دربر 
داشت و هم مباحث دینی و معنوی,فرهنگی 
مخاطبین  باالی  استقبال  با  و...که  هنری  و 
برنامه  به شکل میانگین در هر  و  مواجه شد 
حدود ۶ تا ۷ هزار مخاطب از نزدیک از برنامه 
ها بهره مند میشدند. اما نکته قابل تامل در 
این رویداد بزرگ این است که برگزار کنندگان و 
گردانندگان این ۱۰ شب ۸۰ درصد از هنرمندان 

و فعاالن فرهنگی دشت ورامین)ورامین,قرچک 
تحسین  مورد  پایان  در  (بودند که  پیشوا  و 
مردم,اعضای شورای شهر تهران.معاونین ارشد 
شهرداری و شخص شهردار تهران جناب آقای 
گرفتند.کارگردان,مجری,اهالی  قرار  حناچی 
از  همه  فکر  اتاق  و  نمایش,موسیقی,تدارکات 
نیروهای بومی منطقه بودند و دوستان ما در 
ورامین و قرچک و پیشوا اندر خم یک کوچه 
اند و مصداق مرغ همسایه غازست رو به عینه 
استان دیگر  و  از شهر  میشود دید که مجری 
و گروه های هنری نیز به همچنین و اگر در 
معدود دفعات از نیروی بومی استفاده شود با 
کمترین هزینه و باالترین منت موجود...دست 
کمترین  باالدست  مدیران  و  اصلی  اندرکاران 
تخصص و اطالعات  حداقلی را پیرامون بحث 
گیرشان  گردن  گویی  و  دارند  هنر  و  فرهنگ 
هر  با  حاال  بیفتد  اینچنینی  اتفاق  باید  شده 
قیمت و کیفیت و کمیتی که هست...با کمی 
اعتماد و اعتقاد میتوان شاهد اتفاقات خاص تر 
و ویژه تر شد به شرطی که روابط و رانت های 
همیشگی اجازه بدهد.به امید اعتالی فرهنگی 
بیشتر,با نشاط تر,هوشمندتر و هدفمندتر در 

دشت با اصالت ورامین.
به قلم احمدرضا فیروزی

احمد مالیری  فرماندار شهرستان از دفتر پلیس 
+۱۰ شهر میامی به صورت سرزده بازدید نمودند.

سایت  از  نقل  به  آبرومند  خبرنگار   – میامی 
فرمانداری :مالیری در حاشیه این بازدید بیان 
نمودند: هدف از این بازدیدها و سرکشی ها ارزیابی 
نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف خدمات 

دهی ادارات دولتی به مردم شهرستان و آگاهی از 
مشکالت می باشد.

مناسب  عملکرد  بر  نظارت  افزودند  ایشان 
دستگاههای اجرایی از جمله اقداماتی است که 
در این شهرستان برای ارتقا سطح کیفی خدمات 

دولتی به مردم ادامه خواهد یافت.

مرغ همسایه غازاست
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