
تصویب تغییرات تقسیمات کشوری
 در سه استان  کشور

مهندس خرم شریف شهردار قرچک:

پروژه کمربندی 
جنوبی قرچک نسبت 
به نگهداری بنای تپه 
پوئینک اولویت دارد

کاتب رئیس کمسیون تدوین آیین نامه داخلی
 مجلس بیان کرد:

92 درصد از کل بودجه شرکت های 
دولتی به ۱۰ شرکت اختصاص می یابد

دکتر محمد قمی نماینده  مردم پاکدشت
 در مجلس شورای اسالمی:

والیت فقیه را امام خمینی )ره( ترویج و 
تبلیغ کرده و به منصه ظهور رساندند

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران:

ایران نیازی به واردات لوله و پروفیل ندارد

دکتر نوراللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان
 شهرستان قرچک اعالم کرد:

فضای شهرستان قرچک برای افراد 
غیر مجاز ناامن است

محمدعلی وکیلی ،عضو هیات رئیسه مجلس:

لزوم ارتقاء جاذبه فرهنگ رسمی

نشست مشترک 
فرماندار اسالمشهر 
با مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی 

استان تهران

صفحه آخر

سخنی با خوانندگان ماهنامه آبرومند
حفظ کیفیت را یکی از تعهدات خود با مخاطبان می دانم 
این تعهد را از ابتدای انتشار اولین شماره تا زمانیکه در 
حیاط باشم و در این ماهنامه کار کنم از افزایش غیرقابل 
پیش بینی هزینه های تولید و به خصوص جهش بی 
سابقه قیمت کاغذ نشریات که قدرت تصمیم گیری را از 
ابتدای راه برای ما سخت کرده است نحراسم.                    ادامه صفحه 2
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شامره نخستسال اول  

میرزاکریمی رئیس اتاق اصناف   
شهرستان دماوند

دماوند - خبرنگار میرزاکریمی : پلمب ۳۰ مورد واحد صنفی متخلف 
و فاقد جواز کسب در جاده هومند وادان 

تعداد ۳۰ مورد واحدهای صنفی فاقد جواز کسب مشاور امالک و 
سایر صنوف که به علت تخلفاتی بیشترین شکایت مردمی را داشتند، 
در جاده هومند وادان توسط پلیس اماکن و بازرسی اتاق اصناف 

شهرستان دماوند پلمب شدند.
انجام معامالت غیرقانونی و شکایت های زیاد مردمی  با توجه به 
این اقدام صورت گرفته و تشدید بازدید ها جهت برخورد با صنوف 

متخلف در دستور کار پلیس اماکن و اتاق اصناف می باشد.

اطالعیه برق استان تهران حذف 
کاغذی قبض های برق

با توجه به حذف قبض های کاغذی برق از مهرماه ۱۳۹۸ از سوی 
شرکت توزیع نیروی  برق استان تهران و ارسال مبلغ دوره ای مصرف 
برق مشترکین از طریق سیستم پیامک مامورین قرائت کنتور در حال 
جمع آوری و ثبت شماره موبایل مشترکین به جهت این موضوع می 

باشند.
لذا مشترکینی که بنا به هر دلیلی نتوانستند شماره خود را به مامورین 
اعالم کنند میتوانند از دو طریق ذیل اقدام به ثبت شماره موبایل 

خود در سامانه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران کنند.
۱.ارسال شناسه قبض برق خود به شماره 5۰۰۰4۰۱2۱

2.مراجعه به واحد خدمات مشترکین برق منطقه محل سکونت
بدیهی است با توجه به عدم صدور قبض کاغذی برق از مهرماه 

عواقب عدم ثبت شماره موبایل بر عهده خود مشترک است.

ورزش کردن در ساعات مختلف 
روز اثرات متفاوتی دارد

ورزش صبحگاهی برنامه های ژنی در سلول های ماهیچه ای را تحت 
تأثیر قرار می دهد و این سلول های ماهیچه ای را مؤثرتر کرده و قادر 
می سازد که قند و چربی بیشتری بسوزانند. بنابراین این نوع ورزش 

کردن برای افراد مبتال به اضافه وزن و دیابت نوع 2 مفیدتر است.
ورزش عصرگاهی هم مصرف انرژی در سراسر بدن را برای مدت 

زمانی طوالنی، افزایش می دهد.

علویجه اصفهان؛ بزرگترین
 توتستان کشور

جشنواره گردشگری توت در علویجه اصفهان بزرگترین توتستان 
کشور با هدف توسعه پایدار از منظر گردشگری برگزار شد.

 در مدت سه روز برگزاری جشنواره گردشگری توت که با اجرای 
برنامه شاد و فرهنگی همراه بود صنایع دستی، محصوالت محلی 
و فرآورده های توت در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت. این 
جشنواره در روزهای پایانی فصل بهار برای سومین سال در این شهر 

برگزار شد.
از  با بیش  شهر علویجه در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد 
۱2 هزار درخت توت مثمر ومتنوع در وسعت ۱4 هکتار بزرگ ترین 

توتستان های كشور را در خود جای داده است.

تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان قرچک

قرچک - خبرنگار آبرومند عبادی: آیین تکریم و معارفه مدیر سابق 
خطیبی  حضور  با  قرچک  شهرستان  پرورش  و  آموزش  جدید  و 
فرماندار، حجت االسالم والمسلمین اسماعیلی امام جمعه، صیدلو 
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، معاونین 
فرماندار، بخشدار مرکزی و دیگر مسئوالن و فرهنگیان در کانون 
فرهنگی تربیتی مالئک برگزار شد و در این مراسم از خدمات »مهدی 
نیکبخت« تقدیر و »غالمرضا بختیاری« بعنوان مدیر آموزش و 

پرورش قرچک معرفی شد.

افتتاح اولین دفتر بیمه ما
 در شهرستان قرچک

قرچک- خبرنگار آبرومند عبادی: اولین دفتر بیمه ما در شهرستان 
قرچک با حضور مسؤالن در خیابان مخابرات افتتاح شد

انواع خدمات بیمه ای از جمله اتومبیل ،آتش سوزی،اشخاص،باربر
ی،مسئولیت،مهندسی،درمان گروهی،عمر و سرمایه گذاری در این 

دفتر انجام میشود 
این دفتر بیمه با مدیریت علیرضا ابراهیمی آماده ارائه خدمات به 

همشهریان عزیز می باشد.

اخبار كوتاه

ادامه رسمقاله

سخنی با خوانندگان
 ماهنامه آبرومند

لیکن با توجه به تعهد کیفی که به مخاطبان می دهیم در آینده نیز قصد 
کاهش صفحات را نداریم و با همین رویه و کیفیت ادامه خواهیم داد.

نکته دیگر! همانطور که عزیزان، فرهیختگان، کارشناسان، همکاران در 
صفحات اشاره کرده اند با توجه به سابقه کاری که در نشریات و روزنامه 
اقتصاد،  آرمان، عصر  های مختلف در سرپرستی های روزنامه های 
کائنات، حسبان ، عصر رسانه، هدف و اقتصاد، جهان صنعت و در رأس 
همه روزنامه ها که در سال ۸۳ به بعد سرپرستی روزنامه ابتکار به عنوان 
برند همه این روزنامه ها با ویژه نامه هایی وارد شدم و برند کاری می شد 
در شهرستانهای جنوب و شرق تهران و شهرستانهای گرمسار و آرادان 
از استان سمنان با چاپ هر دو هفته نامه و حدودًا ۱5۰ شماره ویژه نامه 
روزنامه ابتکار را به چاپ رسانیدم و اکنون هم همراه و همکاری تنگا 

تنگ داریم و انشالله بتوانیم این راه در آینده ادامه بدهیم. 
عالوه بر روزنامه ها همزمان پایگاه های خبری مختلف را طراحی و راه 
اندازی و تولید خبر و گزارش و تحلیل بطور روزانه از همان سالهای ۸5 
کار را آغاز کردم و پایگاه های ابتکار شرق، رامین نیوز،خرداد نیوز، افتخار 
نیوز، ابتکار آنالین و امروز هم پایگاه های خبری ماهنامه ّآبرومند اخیرًا 
روزنامه شهرستانی و استانی و کشوری را با ۳ پایگاه خبری و تحلیلی 
را  ادامه می دهم که فکر می کنم از نگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
ورزشی، اجتماعی توانسته ایم تا حدودی تأثیرگذار و بقول یکی از شاهدان 
پیشگوه انتخاباتها در شهرستانی و نیمی از استان تهران باشم و در سطح 
کشور هم از نظر سایت های فوق االشاره خبری در راستای فرهنگی 
کشور قدم مثبت و کافی و بافی برداشته و دین خود را نسبت به کشور در 
حد توان مالی و فکری بدون کمک و یارانه دولتی و اسپانسر عمل کردیم.

تمامی  از  وارد میدان شدیم  آبرومند  ماهنامه سراسری  با  که  اکنون 
خوانندگان سراسر کشور می خواهم به جناح بندی های سیاسی توجه 
نکنند و بعنوان یک رسانه پابه کار در خدمت هم هستم تا همه اقشار 
مردم بتوانند پیام خود را از این ماهنامه به اطالع شهر و استان خود و 
کشورمان ایران و جهان برسانند و قضاوت را به عهده خوانندگان ماهنامه 
بسپارند و ما اصالت رسانه ای خود را حفظ کنیم و در کمال دقت و 
صداقت شاهد چاپ و اطالع رسانی گفتگو و حرف های همه دوستان 

ماهنامه آبرومند در سراسر کشور باشیم.

مجلس  رئیسه  هیات  عضو   - آبرومند 
گفت: متاسفانه فرهنگ رسمی را فرهنگ 
حکومتی کردیم و مردم فکر می کنند که 
فرهنگ حکومتی فرهنگ خودشان نیست 
باید  درحالی که  است  قدرت  نماد  این  و 

جاذبه فرهنگ رسمی را ارتقا دهیم.
محمدعلی وکیلی در گفت وگو با خبرنگار 
فاصله  به  اشاره  با  ملت  خانه  خبرگزاری 
رسمی  فرهنگ  و  عمومی  فرهنگ  بین 
بین  تعارض  از  بخشی  گفت:  کشور  در 
ناشی  رسمی  فرهنگ  و  عمومی  فرهنگ 
از اعتراض است یعنی افرادی می خواهند 
ابراز  که اعتراض خود را به وضع موجود 
کنند و سعی می کنند که این اعتراض را با 
تظاهر به تعارض با فرهنگ رسمی نشان 
دهند یعنی فاصله بین فرهنگ رسمی و 
فرهنگ عمومی ناشی از نماد اعتراض است 
و تظاهر و مخالفت با فرهنگ رسمی نوعی 

اعتراض به وضع موجود است.
فرهنگ رسمی را فرهنگ حکومتی کردیم 
و مردم فکر می کنند که فرهنگ حکومتی 

فرهنگ آنها نیست
فاصله فرهنگ عمومی و رسمی به دلیل 

بی سلیقگی در امر به معروف است
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
در مجلس شورای  پردیس  و  اسالمشهر 
اسالمی افزود: بخش دیگری از این فاصله 
ناشی از بی سلیقگی در امر به معروف است، 
یعنی ملزومات امر به معروف و نهی از منکر 
را رعایت نمی کنیم؛ گاهی به شرایط و غرور 
جوانان در جمع توجه نمی شود و نحوه امر 
به معروف به گونه ای است که نوعی تعرض 
به شخصیت به حساب می آید و جوان نیز 
سعی می کند که تعرض به شخصیت را با 
از نوع دیگر جبران کرده و پاسخ  تعرض 

دهد.
حکومتی  فرهنگ  می کنند  فکر  مردم 

فرهنگ خودشان نیست
این است که  ادامه داد: بخش دیگر  وی 
فرهنگ رسمی را فرهنگ حکومتی کردیم 
و مردم فکر می کنند که فرهنگ حکومتی 
نماد  این  و  نیست  خودشان  فرهنگ 

با قدرت  تقابل  را در  قدرت است و خود 
خود  برای  اعتراض  با  می کنند که  سعی 
وجهه روشنفکری قائل شوند؛ یعنی با این 
اعتراض سعی می کنند که خود را در برابر 
نقطه مقابل به قدرت و منتقد قدرت به 

حساب بیاورند.
باید دیوار برافراشته بین فرهنگ عمومی و 

رسمی را کم کنیم
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه باید سعی کنیم تفاوت فرهنگ 
کنیم،  کم  را  عمومی  فرهنگ  و  رسمی 
بین  برافراشته  دیوار  باید  کرد:  تصریح 
و  کنیم  کم  را  رسمی  و  فرهنگ عمومی 
فرهنگ رسمی را عموم پذیر کرده و جاذبه 
آن را ارتقا دهیم؛ در امر به معروف و نهی 
از منکر کمی به ملزومات آن پایبند باشیم. 
کسی که به امر به  معروف تعرض می کند 
مورد استقبال یا بی تفاوتی اکثریت مردم 
قرار بگیرد و باید دید که چرا مردم کم توجه 
شده اند و یا نسبت به تعرضات به حوزه 
فرهنگ عمومی بی تفاوت هستند؛ بنابراین 

باید این بی توجهی را جبران کرد.
مردم نسبت به وضع جامعه عصبی هستند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
به  نسبت  مردم  داشت:  اظهار  اسالمی 
از  بخشی  یعنی  هستند  عصبی  شرایط 
مردم به وضع اقتصادی، معیشت و بیکاری 
و  بی تفاوت شدند  اجتماعی  معضالت  و 
بخشی نیز اعتراض خود را در این نوع از 

تعرضات تجلی می بخشند.
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
و  مطالبات  به  توجه  کرد:  خاطرنشان 
معیشت مردم می تواند کمک کند تا حوزه 
فرهنگ رسمی نیز کارآمدی و اقتدار خود 
حاضر کارآمدی  حال  در  اما  کند  پیدا  را 
فرهنگ رسمی تابعی از کارآمدی در تامین 

معیشت مردم شده است.

آبرومند - رئیس کمیسیون تدوین آیین 
شرکت  گفت:۳۹۰  مجلس  داخلی  نامه 
دولتی داریم که هر ساله بر اساس قانون 
بودجه پول دریافت می کنند و از میان 
۱۰ شرکت ۹2 درصد کل این منابع را به 

خود اختصاص می دهند.
غالمرضا كاتب در گفت وگو با  خبرگزاری 
امروز  جلسه  به  اشاره  با  ملت  خانه 
کمیسیون اظهار داشت:آنچه که کمیسیون 
آیین نامه دنبال می کند این است که ما دولت 
های  شرکت  ی  بودجه  کنیم  مکلف  را 

بودجه  الیحه  تقدیم  از  پیش  را  دولتی 
کل کشور به مجلس ارائه کند و پیش از 
آن ما برسی کنیم و ببینیم کدام یک از 
این شرکت ها زیان ده هستند و یا این 

بودجه ها به چه شکل هزینه می شود.
و  اتکا  قابل  گزارش  کنون  افزود:تا  وی 
شرکت  عملکرد  از  ای  شده  کارشناسی 
های دولتی و در واقع بودجه عملکردی 
آنها در مجلس نبوده در حالی که بخش 
در  کشور  اقتصادی  منابع  از  عظیمی 
اختیار همین شرکت های دولتی است 

دولت  که  مجلس   مصوبه  اساس  بر   ،
مکلف به تقدیم بودجه پیشنهادی خود 
زمان  از  پیش  ماه  یک  ها  شرکت  برای 
مقرر قانونی برای ارائه الیحه بودجه کل 
بایدآیین  کمیسیون  در  ما  شده  کشور 
اصالح  مصوبه  این  با  متناسب  را  نامه 
مسئولین  با  جلساتی  طی  و  کنیم 
دیوان  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
برای  ایجاد سازکاری  پی  در  محاسبات 

این امر هستیم.

امید  فراکسیون  رئیس   - آبرومند 
مجلس شورای اسالمی از علی پروین 
ایران عیادت  فوتبال  از پیشکسوتان 

کرد.
خانه ملت،  خبرگزاری  گزارش  به 
فراکسیون  رئیس  عارف   محمدرضا 
اسالمی  شورای  مجلس  امید 
از  پروین  علی  از  گذشته  روز  عصر 
عیادت  ایران  فوتبال  پیشکسوتان 

کرد.
بهبودی  آرزوی  با  عارف  محمدرضا 
کامل برای علی پروین خطاب به او 
گفت: نسل ما خاطرات خوبی از شما 
زودی  به  امیدوارم  و  دارد  یادها  در 

شما را در میادین ورزشی ببینیم.
باید  گفت:  امید  فراکسیون  رئیس 
چهره های ورزشی ما که در بین نسل 
شناخته  اسطوره  عنوان  به  جوان 

می شوند الگویی به مانند تختی برای 
مانند  به  افرادی  و  باشند  نسل  این 
نقش  زمینه  این  در  می توانند  شما 

آفرین باشد.
اظهار  ضمن  نیز  پروین  علی 
از  عارف  دکتر  با  دیدار  از  خشنودی 
امید  فراکسیون  رئیس  حمایت های 
از پیشکسوتان عرصه ورزش قدردانی 

کرد

شوراها  عضو کمیسیون   - آبرومند 
توجه  گفت:  مجلس  داخلی  امور  و 
و بها دادن به آموزش و پرورش می 
بین  فاصله  این  تا  کند  تواند کمک 
از  فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی 

بین برود.
با  در گفت وگو  نیکو  میرزایی  قاسم 
با  خانه ملت،  خبرگزاری  خبرنگار 
و  عمومی  فرهنگ  فاصله  به  اشاره 
به  گفت:  جامعه  در  رسمی  فرهنگ 
ریا،  از  فاصله ها  این  ریشه  بنده  نظر 
که  چقدر  هر  و  است  تزویر  و  دروغ 
به خود  کند، خود  پیدا  اینها شدت 
جامعه و خانواده دچار تضاد مختلف 
را  خود  جایی  یک  در  و  می شوند 
یک  در  که  زمانی  می دهد.  نشان 
خانواده کسی مجبور می شود زندگی 
دهد  نشان  دیگری  گونه  به  را  خود 

رفتار  دیگری  گونه  به  بیرون  در  و 
اینها تضادهایی است  می کند، همه 
جامعه  عقیده  و  رفتار   ، فکر  در  که 

ایجاد شده است.
شبکه های  و  پرورش  و  آموزش 

در  را  نقش  مهمترین  تبلیغاتی 
فرهنگ  بین  فاصله  کردن  برطرف 

عمومی و فرهنگ رسمی را دارند
انجام  فرهنگی  کار  که  مسئوالنی 

می دهند کم کاری نکنند
فیروزکوه  و  دماوند  مردم  نماینده 
افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
کار  که  است  از کسانی  اصلی  نقص 
می دهند  انجام  عقیدتی  و  فرهنگی 
طور  به  که  جاهایی  و  مدارس  در  و 
افراد  فکری  ساخت  با  مستقیم 
این  در  ریشه  هستند،  تماس  در 
معلم  زمانی که  یعنی  دارد  مکان ها 
به کالس  دارد، صبح  هزار گرفتاری 
می  و  دارد  آموز  دانش   ۳۰ می رود، 
که  بدهد  آموزش  آنها  به  خواهد 
را  زندگی  فن  و  کنند  زندگی  چگونه 
نهایت  در  که  است  معلوم  بیاموزد، 

نتیجه چه می شود؛ به نظر بنده این 
از همین جا شروع می شود  تضادها 
و هر چقدر در جامعه جلوتر می رویم 

بیشتر شکوفا می شود.
امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
داخلی مجلس در پاسخ به این سوال 
این  حل  برای  متولی  نهادهای  که 
تصریح  هستند،  کسانی  چه  مشکل 
و  آموزش  مراکز  مهمترین  کرد: 
مراکزی  و  تبلیغاتی  شبکه  پرورش، 
که به هر حال ساخت فکری جامعه 
را به عهده دارند، مسئول هستند اما 
عمدتا نقش اصلی بر عهده آموزش و 
پرورش است به این دلیل که هر چه 
از کودکی نقش می بندد، نتایج اصلی 
کودکان  وقت  بیشترین  دارد.  را 
باید  بنابراین  می گذرد  مدارس  در 

فرهنگ را در مدارس بفهمند.

برای اینکه مسائل سیاسی را سرکوب 
دادیم  بها  دیگر  مسائل  به  کنیم، 
عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اینکه متاسفانه  از  انتقاد  با  اسالمی، 
در  گفت:  دادیم  دست  از  را  مبنا 
دانشگاه ها مشکل داریم و برای اینکه 
سرکوب  را  سیاسی  مسائل  بتوانیم 
دادیم  بها  دیگر  مسائل  به  کنیم، 
سیاسی،  مسائل  چنانچه  درحالی که 
و قلم زدن و فکر  اندیشه  آزاد بودن 
کردن در کنار یکدیگر قرار می گرفت، 

شاید نتایج بهتری داشت.

دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
خاطر نشان کرد: توجه و بها دادن به 
آموزش و پرورش می تواند کمک کند 
تا این فاصله بین فرهنگ عمومی و 

فرهنگ رسمی از بین برود./

آبرومند - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به روند کاهشی نرخ 
دالر در بازار ارز گفت که با از بین رفتن اثرات 
روانی قیمت دالر به سمت واقعی شدن پیش 

می رود.
به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا 
چند  اظهار کرد:   ، داورانی  ابراهیمی  پور 
مؤلفه روی قیمت ارز اثرگذار هستند که یکی 
اقتصادی و دیگری غیراقتصادی است. یکی 
از این مولفه ها منابع و مصارف ارزی کشور 
این  به  است؛  واردات  و  صادرات  میزان  و 
معنا که هرچه تراز ما مثبت تر شود مدیریت 
نرخ ارز در اقتصاد هم راحت تر می شود؛ زیرا 

دستمان برای این کار بازتر خواهد شد.
آغاز دور جدید کاهش نرخ دالر با راه اندازی 

بازار متشکل ارزی
رشد  نرخ  دیگر  مؤلفه  کرد:  اضافه  وی 
اقتصادی است که قدرت و اقتدار اقتصادی 
بتوانیم  این که  برای  می دهد.  نشان  را  ما 
دهیم  نشان  را  اقتصادی  کالن  مدیریت 
شاخص هایی به جز منابع و مصارف ارزی 
نیز اهمیت دارد. یکی از عواملی که در شرایط 
اقتصادی مطرح می شود این است که حجم 
نقدینگی در اقتصاد کشورمان چقدر است و آیا 
این عامل به واسطه شوک های ارزی و کاهش 
ارزش پولی ملی اثرگذار است؟ پس دسته ای 

از عوامل اقتصادی بیشترین اثر را دارد.
شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
عوامل  این،  کنار  در  داد:  ادامه  اسالمی 
سیاسی  روانی،  عوامل  مثل  غیراقتصادی 
وغیره وجود دارند و ما معتقد هستیم عوامل 
سیاسی بر عوامل اقتصادی قالب شده وگرنه 
ارز  نرخ  نبود که  این  ایران  اقتصاد  واقعیت 
سنگین  و شوک  تومان  هزار   ۱۵  – به ۱۴ 
پارسال برسد و این تحت تأثیر عوامل روانی 
و پیش بینی فضای نامناسب در اقتصاد اتفاق 
افتاد که رفته رفته عوامل روانی از آن برداشته 

می شود و نرخ ارز هم واقعی می شود.
به  آمریکایی ها  کرد:  تاکید  پورابراهیمی 
جنگ  ادامه  رسیده اند که  جمع بندی  این 
اقتصادی شان کارساز نیست و وارد بحث های 
نظامی شدند و وقتی بحث نظامی هم کارساز 
نبود وارد بحث های جدید مذاکره اقتصادی 
جمهوری  مقابل  در  دشمن  یعنی  شدند 
اسالمی ایران به شکل دیگری رفتار می کند.

آبرومند - تنها متولی آنچه در ایران 
»فرهنگ عمومی« خوانده می شود، 
است  ناشناخته  تقریبًا  شورای  یک 
عمومی  فرهنگ  »شورای  عنوان  با 
دو  از  این شورا  که  کشور«.گزارشی 
به  است  منتشر کرده  فعالیت  سال 

خودی خود گویاست.
فهم رایجی که از فرهنگ در جامعه ما 
شکل گرفته عمومًا مبتنی بر انتزاعیات 
و  عینیات  از  دور  به  و  تجریدات  و 
انضمامیات بوده است. دلیلش هم 
این است که چنین فهمی عمومًا »از 
باال« رخ داده، نه »از پایین«؛ بر این 
اساس فهم فرهنگ به واسطه نوعی 
باال  از  فرهنگی  پرورش  و  آموزش 
القا و منتقل می شود تا »در پایین« 
دهد.  رخ  مطلوب  فرهنگی  اتفاقات 
همین فرایند نشان دهنده یک انقطاع 
بنیادین میان »امر فرهنگی« و »امر 
بندی های  تقسیم  در  اجتماعی« 
زمینه های  در  ما  که  است  رایجی 
مختلفی پژوهشی، آموزشی، اجرایی، 
ژورنالیستی و… به آن دچار شده ایم. 
و  ژورنالیسم  زمینه  این  در  چه  اگر 
کنش هایی رسانه ای جدید به دلیل 

همبستگی شان با یک فضای عینی تر 
آنچه که می توان آن  یا  و ملموس تر 
از  را »ماتریالیسم رسانه ای« نامید، 
حوزه های آموزشی و به ویژه پژوهشی 
در ایران وضعیت بهتری دارند و کمک 
کرده اند تا این مغاک اندکی کوچک تر 
این گسست  به هر حال  شود، ولی 
و شکاف روز به روز خود را حادتر و 
جدی تر نشان می دهد و ما می توانیم 
آن را به خوبی از طریق بررسی بیگانگی 
ترویجی   - فرهنگی  »برنامه های 
نهادها« با »فرهنگ عمومی رایج« 
داخل  خیابان ها،  کف  شهرها،  در 
ورزشی،  استادیوم های  تاکسی ها، 
حتی  و  فرهنگسراها  و  کتابخانه ها 
زیارتگاه ها و مساجد و هیئات مذهبی 

تشخیص دهیم و باور کنیم.
در این زمینه کافی است مختصات 
و  )تعلیم  »پایدیا« ی  ویژگی های  و 
تربیت فرهنگی( یونانی را در ۳ هزار 
سال پیش با مختصات و ویژگی های 
اساسنامه ها، اسناد باالدستی و منابع 
مرجع ما در زمینه تعلیم و تربیت و 
فرهنگ عمومی در قرن بیست و یکم 
تا روشن شود که آن  مقایسه کنید 

انقطاع و گسست در اینجا چه وضعیتی 
دارد و آن همبستگی و انسجام فکری 
و فرهنگی و اجتماعی در زندگی روزمره 
داده  رخ  چطور  باستان  یونیانیان 
بود. بدون آنکه نیاز باشد با رویکردی 
نوستالژیک و خودکم بینانه به ستایش 
و تحسین سرآغاز تمدن غربی نگاه 
کرده و وضعیت فرهنگی امروز در ایران 
را تقبیح کنیم، می توانیم واقع بینانه به 
پرداخته  یونانی  ی  »پایدیا«  بررسی 
نوعی  آنجا  در  چطور  که  دریابیم  و 
عینیت میان فرهنگ و زندگی روزمره 
)آگورا(  اتفاق می افتد و کف جامعه 
به خاستگاه  در عینی ترین معنایش 
آموزه ها و تعالیم فرهنگی، محل تولید 

و بازتولید ایده ها و کنش های عینی 
فرهنگی و در یک کالم به »میدان 
فرهنگی« بدل می شود. سقراط را در 
نظر بگیرید که بر مبنای »پایدیا« ی 
یونانی هرگز در اتاق فکر خویش، در 
برج عاج روشنفکرانه اش، و در هیچ 
مرکز مطالعاتی و پژوهشی و شورای 
عالی فالن و اندیشکده و پژوهشگاهای 
او  نمی اندیشد؛  چه  و  چه  و  بهمان 
شهر(  مرکز  )میدان  آگورا  خود  در 
می اندیشد و با مردم سخن می گوید و 
چنان شورش فرهنگی ای بر پا می کند 
که نهاد قدرت حاکم مجبور است او 
را به جرم »انحراف جوانان« به مرگ 
محکوم کند.)منبع : خبرگذاری مهر(

محمدعلی وکیلی ،عضو هیات رئیسه مجلس:

لزوم ارتقاء جاذبه فرهنگ رسمی

کاتب رئیس کمسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد

92 درصد از کل بودجه شرکت های دولتی به ۱۰ شرکت اختصاص می یابد

عیادت محمدرضا عارف از علی پروین پیشکسوتان فوتبال

میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان داشت:

بهادادنبهآموزشوپرورشفاصلهفرهنگعمومیورسمیراکممیکند

تاملی بر کارکرد شورای فرهنگ عمومی

 مسیر ذهنیات یا مسیر جامعه؟
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

نرخ دالر چگونه واقعی می شود

فرهنگی و اجتماعی
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سال اولشامره نخست     

تخلفات انتظامی قضات
علیرضا فرجیان
حقوقدان شاخه جزا و جرم شناسی

انتظامى  تخلفات  مهمترين  از  مورد   ٧۰ فهرست 
قضات  

۱- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
2- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی

۳- صدور قرارکفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن 
مبلغ

4- صدور قرارهای تامین نامتناسب
5- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

از صدور  بازداشتگاه غیرقانونی پس  ٦- دستور نگهداری متهم در 
قرارهای تأمین منجر به بازداشت

٧- بازداشت غیرقانونی
۸- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرارنهایی

۹- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرارتأمین توسط دادگاه

۱۱- عدم توجه به صالحیت محلی و ذاتی
۱2- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت

۱۳- عدم قید مشخصات، سمت قضائی، تاریخ و شماره کالسه پرونده 
در صورتجلسات

۱4- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱5- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعًضا غیرمرتب در تصمیمات نهایی 
به خصوص در دادسراها

۱٧- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در 

پرونده های کیفری
۱۹- عدم تعیین تکلیف نسبت به آالت و ادوات جرم

2۰- نگهداری آالت و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
2۱- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقيق

22- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف 
نسبت به قرار صادره قبلی

2۳- ناخوانا بودن دستورات قضائی
24- صدور قرار یا رأی بدون اعالم ختم تحقیقات یا رسیدگی

25- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
2٦- صدور قرارمجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع

2٧- وجود اغالط امالیی و انشایی در دستورات و آراء
2۸- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب

2۹- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳2- صدور دستورات تلفنی

در  وی  ذکر حضور  علیرغم  دادستان  نماینده  امضای  فقدان   -۳۳
صورتجلسات دادرسی دادگاه

۳4- عدم ابالغ نظریه کارشناسی به اصحابدعوا
۳5- برخورد تند و بعًضا غیرمتعارف و توهین آمیز
۳٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل 

۳٧- عدم توجه به مستندات
۳۸- عدم پذیرش و ثبت لوایح 

۳۹- دادنامه پرونده قبل از انشاءرأی
4۰- آمارسازی در سیستم مکانیزه

4۱- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
42- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی

4۳- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با 
کالسه جدید

44- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
45- عدم نظارت بر اجرای احکام شالق و وصول جریمه

4٦- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
4٧- عدم توجه به اعتبارامرقضاوت شده

4۸- عدم توجه به مفاد اسنادرسمی
4۹- تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر

5۰- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل  جلسه دادرسی 
وفق مقررات

5۱- وجود پرونده بالتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
52- افزایش خواسته در جلسه اول بدون  ابطال تمبر هزینه دادرسی

5۳- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
54- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست

55- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
5٦- رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی 

با دعوا
5٧- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابالغ 

دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
5۸- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی

5۹- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیر منقول بر اساس  
قیمت منطقه ای

٦۰- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦۱- عدم اعطای  فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه

٦2- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن حکم ) صادره علیه خوانده 
و متهم(

٦۳- صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
٦4-  اطاله دادرسی

٦5- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها

٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
٦۸- صدور حکم خارج از خواسته

٦۹- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧۰- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا 

پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه  قانونی.
یا ریاست دادگستری.  ..باز پرسان. .دادستان و  از قضات.  چنانچه 

...شکایتی بر اساس این ٧۰ مورد فوق داشته باشید. ..
میتوان در دادسرای انتظامی قضات شکایت خود را مطرح کرده و 

تقاضای رسیدگی نمایید. ..و اما چندنکته :
۱.شکایت از هر کدام از عناصر قضایی فوق بدون هزینه دادرسی است 

..
مقامات  از  یک  به هر  انتسابی شما  اتهام  اثبات  2.در صورت عدم 
قضایی فوق شما به اتهام تهمت و افترا به هیچ عنوان تحت پیگرد قرار 

نخواهید گرفت ..
۳.از دادستان شهرستان و ریاست دادگستری شهرستان نیز میشود به 

ریاست دادگستری مرکز استان شکایت برد. ..

اجتامعی وحقوقی

پاکدشت - دکتر محمد قمی با اشاره به 
انقالب  بنیان گذار کبیر  ارتحال  سالگرد 
اسالمی، درباره توصیه های حضرت امام 
اظهار  انقالب  اهداف  تحقق  برای  )ره( 
را  تفکر سیاسی  )ره(  امام خمینی  کرد: 
تبلیغ و ترویج کردند که باید این موضوع 
دنبال  ایشان  فقهی  اندیشه های  کنار  در 

شود.
وی توضیح داد: تفکر سیاسی امام خمینی 
)ره( این بود که باید اسالم جهان شمول 
شده و کل دنیا را در بر گیرد با کفر، شرک 
و نفاق مبارزه شود. مسلمانان دارای عزت 
اندیشه های  طبق  عزت  این  هستند که 

قرآنی باید باقی مانده و پایدار باشد.
به گفته قمی، امام خمینی )ره( بر اساس 
دستورات اسالم بر رشد و گسترش عدالت 
و ظلم ستیزی تاکید داشتند و همواره این 

جمله را تکرار می کردند که یاران مظلوم و 
دشمن ظالم باشید. ایشان همچنین در 
قضیه فلسطین بسیار حساس بودند و بر 
آزادی و پیروزی فلسطین تاکید داشتند 
به همین دلیل آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری 
مظلوم  مردم  و  قدس  مبادا  تا  کردند 

فلسطین فراموش شوند.
امام  داد:  ادامه  پاکدشت  مردم  نماینده 
خمینی )ره( براساس دستورات قرآن بر 
حمایت از مظلومان تاکید داشته و بر این 
پافشاری  برقراری عدالت  بر روی  اساس 
می کردند. ایشان معتقد بودند که هیچ گاه 
کشوری با حکومت ظالم باقی نمی ماند به 
همین دلیل باید ظلم ستیزی را در پیش 
گرفت. ایشان آمریکا را ام الفساد و شیطان 
و  آمریکا  با  مبارزه  و  می دانستند  بزرگ 

سیاسی شان  اندیشه های  از  صهیونیست 
بود که بر آن پافشاری داشتند.

این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره 
)ره(  خمینی  امام  فقهی  اندیشه های  به 
)ره(  خمینی  امام  را  فقیه  والیت  گفت: 
ظهور  منصه  به  و  کرده  تبلیغ  و  ترویج 
رساندند، ایشان همچنین بر یکی بودن 
دیانت و سیاست تاکید داشتند که نباید 
آنها را از یکدیگر جدا کرد. مسلمانان باید 
نسبت به مسائل در دنیا حساس باشند 
و بی توجهی و بی تفاوتی درست نیست. 
پافشاری  هم  انسان ها  آزادی  بر  ایشان 

می کردند.
به گزارش ایسنا قمی در جمع بندی گفت: 
مقام  )ره(،  خمینی  امام  از  بعد  اکنون 
معظم رهبری مروج تفکر و اندیشه ایشان 
هستند مردم باید توجه کنند که باید راه 

امام خمینی )ره( را ادامه دهیم. راه امام 
اندیشه های سیاسی  )ره( همان  خمینی 
در  با  تاکنون  که  است  ایشان  فقهی  و 
پیش گرفتن آن به پیشرفت های علمی و 

نظامی رسیده ایم ما همه مدیون این تفکر 
انقالب  بقای  راه  بدانید که  هستیم پس 
)ره(  خمینی  امام  اندیشه های  به  توجه 
است و باید همه در جهت حفظ آن کوشا 

باشیم.

پروژه  گفت:  قرچک  شهردار   - قرچک 
به  نسبت  قرچک  جنوبی  کمربندی 

نگهداری بنای تپه پوئینک اولویت دارد.
خبر  خصوص  در  شریف  خرمی  حسن 
انتشاریافته در مورد تپه پوئینک قرچک که 
باید حفاظت شود، گفت: با توجه به درج 
مطلبی در خبرگزاری ها و فضای مجازی 
که توسط معاون میراث فرهنگی استان 
تهران انجام شده بود باید این را گفت که 
تاکنون در 2 مرحله کاوش تپه پوئینک به 
اتمام رسیده و با پیگیری هایی که انجام 

شد، چیز خاصی در این تپه کشف نشد.
تپه  این  کاوش  نتایج  اینکه  بابیان  وی 
گزارش  در  که  است  موضعی  برخالف 
شد،  داده  تهران  استان  فرهنگی  میراث 
اداره  فرهنگی  میراث  گزارش های  افزود: 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل 
حاضر  حال  در  تهران  استان  گردشگری 

موجود است و طبق بررسی کارشناسان 
این سازمان تپه پوئینک نمی تواند خللی 
در احداث پروژه کمربندی جنوبی قرچک 

ایجاد کند.
این مدیر شهری بیان داشت: با توجه به 

اینکه پروژه کمربندی جنوبی قرچک بار 
ترافیکی سه شهرستان را به دوش می کشد 
و برای دشت ورامین این کمربندی حائز 
اهمیت است، این پروژه نسبت به نگهداری 

بنای تپه پوئینک اولویت دارد.

ما  کرد:  خاطرنشان  شریف  خرمی 
اعتقادداریم که باید از آثار باستانی حفظ 
شود به شرطی که آثاری در آن کشف شده 
باشد که در مرحله اول این امر محقق نشد 
و در مرحله دوم کاوش نیز هیچ چیز خاصی 

پیدا نشده است.
تأکید کرد: ۱5  پایان  در  قرچک  شهردار 
کمربندی  ساخت  عمليات  آغاز  از  سال 
جنوبي قرچك با صرف ميلياردها تومان 
عمراني  پروژه های  منابع  محل  از  اعتبار 
شهرداری می گذرد که فاز اول آن توسط 
به  توجه  با  و  افتتاح شد  تهران  استاندار 
اینکه تردد وسایل نقلیه سه شهرستان از 
شهر قرچک است و این موضوع شهروندان 
شورای  از  است  کرده  ناراحت  بسیار  را 
پژوهشی باستان شناسی اداره کل میراث 
فرهنگی استان تهران درخواست داریم که 
نظر منطقی در این خصوص صادر کند تا 

مشکل این کمربندی رفع شود.
پژوهشی  شورای  اگر  داشت:   بیان  وی 
فرهنگی  اداره کل میراث  باستان شناسی 
پوئینک  تپه  بقای  به  نظر  تهران  استان 
دهد با توجه به اینکه تپه پوئینک در ملک 
شخصی قرارگرفته و سندی مجزا برای خود 
دارد، فکر نکنیم ایرادی برای تخریب این 
تپه وجود داشته باشد و باید اشاره داشت 
که مانند این اثر هم در سطح کشور مثل 
در  واقع  لشگر«  »حسام  تاریخی  خانه 
منطقه ۱2 تهران که با پیگیری مسؤوالن 
منطقه و مالک که ثبت ملی کشور را هم 
داشت توسط  دیوان عدالت اداری حکم 
تخریب این اثر متعلق به دوره قاجاریه صادر 
شد و مستندات اداره کل میراث فرهنگی 
استان تهران کارساز نبود و این اثر تاریخی 

تخریب شد.

گرمسار - وحید رجایی  در این نشست 
صمیمی ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب 
به  ها  رسانه  جایگاه  بر  تأکید  با  رسانه 
اظهار  جامعه  مهم  ارکان  از  یکی  عنوان 
کرد: رسانه ها به عنوان یک چشم بینا 
می توانند مسائل را به مسئولین گوشزد 
انعکاس  به  نسبت  آزادانه  و  شفاف  و 
اخبار،گزارشات و مشکالت مردم فعالیت 

کنند.
رسانه خواست  اصحاب  از  ادامه  در  وی 
جامعه  های  ظرفیت  ای  ویژه  شکل  به 
دهند  ارائه  مسئولین  به  و  شناسایی  را 

در  نقش موثری  تواند  امر می  و همین 
پیشرفت جامعه داشته باشد.

فرماندار شهرستان گرمسار گفت: جایگاه 
رسانه ها در برقراری ارتباط بین مردم و 
دستگاههای اجرایی ، پیگیری مطالبات 
مردم ، هدایت افکار عمومی و تأثیر در 
و  است  مهم  بسیار  ها  گیری  تصمیم 
از تخریب  به دور  و  نقد منصفانه  با  اگر 
تواند در جهت رشد و توسعه  باشد می 
شهرستان نقش بسیار موثری ایفا نماید.

به  اشاره  با  ادامه  در  فرماندار گرمسار 
گالیه برخی فعاالن رسانه ای شهرستان 

مدیران  برخی  پاسخگویی  عدم  از 
پاسخگویی  بر  اجرایی،  دستگاههای 
مدیران در چارچوب قانون تاکید کرد و 
دارای  شهرستان  حوزه  در  مدیر  افزود: 
باشد،  پاسخگو  باید  و  است  اختیاراتی 
ضمن اینکه تعامل توام با انصاف نیز باید 
رعایت شود تا  فضایی خوب و صمیمی 

درکارها پیشرفت و تعالی حاصل شود.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
حقوق  موارد  از  یکی  گفت:  گرمسار 
شهروندی دردولت تدبیر و امید شفاف 

سازی اطالعات است.
مشکالت  و  مسائل  نشست  این  در  
و  بحث  مورد  رسانه شهرستان  اصحاب 

بررسی قرار گرفت.

قرچک  - منظور سه روستای پر 
اول،قشالق دوم  جمعیت قشالق 
آباد شهرستان قرچک می  داود  و 
باشد، سه روستایی به هم متصل 
که با جمعیتی قابل توجه رو به رو 

می باشد. 
سالهاست که مردم باید پشت آن 
میله کج و کوله بایستند تا قطار رد 
باهم  رفتن  باال  به محض  و  شود 
یک  از  زودتر  که  میزارن  کورس 
جفت خط پایان آهنین شرکت راه 
اهن بگذرند! بماند که اکثرا به دعوا 
چرا  که  شود  می  ختم  و درگیری 
به من راه ندادی یا زیاد بوق بوق 

کردی!
از پیرمرد و  تا کنون  تعداد زیادی 
پیرزن تا خرد و کالن بر اثر برخورد با 
قطار جان خود را از دست داده اند 

این سه  که  اینجاست  حال سوال 
پتانسیل  و  این جمعیت  با  روستا 
رشد  که  مختلف  مثبت  های 
به  روز  به   روز  و   دارد  جمعیتی 
چرا  شود  می  اضافه  آنها  جمعیت 
توجه ای به برخی مسائل مهم این 

سه روستا نمی شود ! 
۱- چرا و  کی آن زیر گذر نیمه تمام 
که از زباله و نخاله پر شده آماده می 
شود؟ تا کی مردم همچنان منتظر 
باشندکه یک روزی راحت از آن عبور 
کنند و عمرشان را پشت ریل ها در 

زمان عبور قطار نگذارنند ؟
2- سگ های ولگرد در سه روستا 
که در روز روشن چه برسد به شب 
هنگام همه رنگ و مدلش به وفور 
است و  عامل بیماری های مختلف 
می باشد چاره ای برای جمع آوری 

آنها نمی شود؟!
۳- مردمی که در مجاورت کانال 
فاضالب زندگی می کنند و  در این 
بو بد که  و   با حشرات  فصل گرما 
حتی مشاهده شده کودکان در این 
کانال ها که گاهی خالی و انباشته از 

لجن است بازی می کنند!
های  و خانه  فرسوده  بافت   -۴
نامقاوم در این سه روستا با وجود 
ها  دهیاری  و  بخشداری  اینکه 
موظف به حمایت  جهت بازسازی 
و  نوسازی منازل فرسوده هستند 
خبری  و   برجاست  پا  همچنان 

آنچنان از آن نیست! ؟
است  قرار  تاکی  اینجاست  نکته 
نقطه  مهمترین  با  مشکالت  این 

شهرستان قرچک همراه باشد؟؟؟
محمدخانی/خبرنگار

تغییرات  شاهد  ماه  خرداد  در 
خیابانهای اصلی مرکز شهر ورامین 
هستیم که مدت ها یا بهتر بگویم 
سالها گفته می شد قرار است خودروها 
از ورودی شهر تا انتهای شهر عبور 
کنند که نگاه ما دنبال این طرح بود و 
عالقه مندان این طرح در انتظار بودند 
تا این مهم در خردادماه انجام شود که 
دعاگوی  و  و خوشحال  افتاد  اتفاق 
مسئوالن مربوطه شدند ولی انتقاد و 
پیشنهاد هایی هم دارند ابتدا خیابان 
شهرداری  جلوی  تا  بهشتی  شهید 
مرکزی تبدیل به پارک خودروها شده 
و خیابان حد فاصله میدان سابق بالل 
تا میدان امام حسین)ع( همیشه اگر 
نگوییم کمتر زمان در طول روز است 
نباشد  ترافیک سنگین روبرو  با  که 
بگیرد  اصالحاتی صورت  است  الزم 
تا حجم ترافیک و خیابان تبدیل شده 
به پارکینگ جلوی شهرداری بازنگری 
شود.                                                                                                                                           
میدان امام خمینی تبدیل به چهارراه 
امام شود همانند تقاطع شهید رجائی 

و خیابان ۱5خرداد و با چراغ کنترل 
شود. و ایستگاه تاکسی های خیابان 
خیابان  خرداد،   ۱5 خیابان  شهدا، 
شهید زواره، خیابان طالقانی، میدان 
تاکسی  های  ایستگاه  سایر  و  امام 
آمد  و  رفت  مانع  که  شهری  درون 
خودروها می شوند را جمع آوری و در 
میدان بسیج و میدان ولی عصر)عج( 
ایستگاه یا پایانه درست بشود و تاکسی 
چرخشی  بصورت  شهر  سطح  در 
مسیرهای  تمام  در  و  کنند  حرکت 
درون شهری تاکسی بیش از ۳ نفر 
سوار نکنند اول اینکه سریعتر ظرفیت 
تاکسی کامل می شود و حرکت می 
کنند دوم آسایش مسافران و رانندگان 
تمام  در  و  شود  می  بهتر  تاکسی 
کشورها تاکسی بیش از ۳ نفر سوار 

نمی کند.
سوم راهنمایی رانندگی حداقل یک 
و  مرور  و  عبور   کنترل  برای  ماه  
آموزش رانندگان  در تمام ورودی ها 
و خروجی ها و تقاطع ها که مسیر 
نیروی  یک  کرده  پیدا  تعقییر  آنها 

راهبر بگمارند تا روند ترافیک برای 
همه جا بیفتد، بعد از اینکه به تابلو و 
چراغ راهنما  عادت شد برای کنترل 

و تابلوها از دوربین استفاده نمایند.
به  ترافیک مربوط  از  اکنون بخشی 
عدم توجه به تابلوها و چراغ راهنما 
است و بخشی به دیوار طوالنی تاکسی 
ها در ایستگاه های مختلف که بخشی 

از آن اشاره شده است.
در کل تعقیرات بسیار خوب و منطقی 
است و مورد رضایت نسبی شهروندان 

می باشد.
)میرزاکریمی( 

مینودشت - فرماندار مینودشت 
با  دیدار  در  طباطبائی  رضا  سید 
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
شهرستان گفت : از اوقات فراغت 
آموزی  مهارت  برای  تابستان 

عالقمندان  استفاده شود.
طباطبائی در این دیدار همچنین 
اقدامات  از  و تشکر  تقدیر  ضمن 
و  فنی  آموزش  مرکز  و فعالیتهای 

حرفه ای گفت: بحمدالله ظرفیت 
مرکز  این  در  خوبی  و امکانات 
استفاده  با  باید  که  دارد  وجود 
جوانان  فراغت  اوقات  آن  از 
و نوجوانان را در تابستان پر نمود.

رئیس  همچنین  دیدار  این  در 
شهرستان  ای  وحرفه  فنی  اداره 
این مرکز  برنامه های  از  گزارشی 

ارائه نمود.

شورای  مجلس  رئیس   - آبرومند 
اسالمی در پیامی پیروزیهای درخشان 
تیم ملی والیبال کشورمان در رقابتهای 
تبريك   2۰۱۹ والیبال  ملتهای  لیگ 

گفت
مجلس  رئیس  الریجانی  علی  دکتر 
شورای اسالمی در پیامی پیروزی های 
درخشان تیم ملی والیبال کشورمان 
در رقابتهای لیگ ملت های والیبال 

2۰۱۹ را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزیهای درخشان تیم ملی والیبال 
کشورمان در رقابتهای لیگ ملت های 
والیبال موجب شادمانی و مسرت ملت 

ایران گردید .
میزبانی  مسابقات  این  مهم  افتخار 
بود  ارومیه  و پسندیده شهر  شایسته 
که با همت مسئوالن استان و حمایت 
حاصل  دیار  این  شریف  مردم  پرشور 

شد که بیانگر فرهنگ مهمان نوازی 
آذربایجان  و  ایران  مردم  مهربانی  و 

قهرمان می باشد .
دست  همه  تالش  از  تقدیر  ضمن 
جوانان  روزافزون  توفیق  اندرکاران، 
از  را  رقابتها  این  ادامه  در  کشورمان 

خداوند متعال مسئلت می کنم .
علی الریجانی

را  اسالمی۱۹  شورای  مجلس  رئیس 
تبریک گفت.

دکتر محمد قمی نماینده  مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی:

والیت فقیه را امام خمینی )ره( ترویج و تبلیغ کرده و به منصه ظهور رساندند

مهندس خرم شریف شهردار قرچک:

پروژه کمربندی جنوبی قرچک نسبت به نگهداری بنای تپه پوئینک اولویت دارد

 نشست صمیمانه فرماندار جدید گرمسار با اصحاب رسانه

آن طرف ریل را آهن هم  آبادی است!

گزارش آبرومند از تغییرات
 ترافیکی شهر ورامین

دیدار رییس مرکز فنی و حرفه ای
 شهرستان مینودشت با فرماندار

در بزرگترین بخش استان تهران ، جوادآباد 
ورامین چه می گذرد ؟

وطنان  هم  از  خیلی  امروزه 
تهران  استان  مردم  خصوصا 
بادمجان  و  طالبی،خیار،گوجه 
ورامین را به خوبی می شناسند، 
ورامین  برند  که  محصوالت  این 
بخش  در  شوند  می  محسوب 
جواد آباد از بخش های شهرستان 
آید. می  عمل  به  حاصل  ورامین 

در  و  ورامین  درجنوب  آباد  جواد 
جنوبشرق استان تهران قرار دارد، 
در جواد آباد اکثر مردم به کشاورزی 

و دامپروری مشغول می باشند.
این بخش محتاج نگاه مسئولین 

می باشد!
که  تصادف  زیادی  تعداد  سالیانه 
اکثر آنها به مرگ ختم می شود در 
می  رخ  جوادآباد  به  ورامین  جاده 

دهد و  تا کنون لباس سیاه بر تن 
خانواده های زیادی کرده است

 ، بخش  این  دغدغه  بزرگترین 
و  افاغنه  باالی  جمعیت  تعداد 
اتباع هست که جمعیت آنها حتی 
و از  کند  می  برابری  ها  ایرانی  با 
حقوق شهروندی و امکانات شهری 
ای  بودجه  کنند،و  می  استفاده 
که به این بخش تعلق میگیرد بر 
اساس تعداد شهروندان ایرانی این 

شهر است!
در  هستید  شاهد  که  همانطور 
زلزله  بار  چندین   ۹٧-۹۶ سال 
و پس لرزه های متعددی به وقوع 
پیوست که خسارات اندکی داشت 
خدایی  اگر  که  اینجاست  نکته 
ناخواسته در بخش زلزله خیز جواد 

آباد زلزله ای بزرگتر رخ دهد چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ چه تدبیری تا 
کنون برای این مسأله در نظر گرفته 

شده؟؟
جوادآباد با تعداد زیادی روستا رو 
ساله  هر  متاسفانه  و  رو  است  به 
رجوع  نشینی  به شهر  روستاییان 
می کنند و هرساله کاهش جمعیت 
و  هستیم  شاهد  بخش  این  در 
برخی از روستاییان دلیلشان کمبود 
اشتغال  و  رفاهی،درمانی  امکانات 

می باشد.
 در آخر امیدواریم مسئوالن مربوطه 
فکری به حال توسعه و  رونق این 

بخش مهم استان تهران بکنند.
محمدخانی/خبرنگار

اطالعیه 
ماهنامه سراسری آبرومند در تمامی شهرستان ها 

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

بگیرید .
09220860258 میرزاکریمی
 02136257001 غرقانی  

تبریک دکتر الریجانی در پی پیروزیهای تیم ملی والیبال 
کشورمان در رقابتهای لیگ ملت های والیبال

اجتماعی
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شامره نخستسال اول  

مديريت شهري
 و تفكيك پسماند

علی اصغر مونسان مدرس دانشگاه 
رشد روزافزون جمعیت شهری و به تبع آن افزایش 
به مخاطره  و  زیست  در محیط  بشری  دخالتهای 
به حفظ  تا نسبت  واداشته  را  انسان  آن،  انداختن 
و بازگشت مواد اقداماتی انجام دهد که امروزه این 
موضوع نظر بسیاری ازکارشناسان و مدیران شهری 
را به خود معطوف کرده است.در کل به سبب نوپایی 
سیستمهای مدیریتی پسماند در پاكدشت و نبود سیستم مدیریتی 
مدیریتها  کلیه  مشارکت  به  نیاز  دراین خصوص،  و کالسیک  مدرن 
مي باشد كه با استفاده از تجربیات و طرحهای موفق سایر شهرها که 
تناسبی با شهر ما دارند، می توان به این هدف نزدیک شد ازآنجاییکه 
کنترل و دخالت شهروندی عالیترین سطح مشارکت می باشد و باعث   
فرهنگ سازی و افزایش حس مشارکت شهروندان است ،مدیران می 
بایست برنامه ریزی در خصوص اصالح ساختار مدیریتی و مشارکت 
بخش خصوصی و ایجاد بازار مناسب برای خروجی های طرح انجام 
دهند.در شهر پاكدشت ساالنه مقدار زیادی پسماند تولید می شود و 
رشد ساالنه آن نیز قابل توجه می باشد. از طرف دیگر سهم پسماندهای 
خشک از کل پسماند تولیدی نیز به آرامی در حال افزایش است ارزش 
قابل توجه تفکیک پسماند خشک در مبدأ و تولید انرژی از پسماند 
ازنظر محیط زیستی، بهداشتی و اقتصادی ازیک طرف و دفن صحیح 
و بهداشتی و همگامی با سایر تكنولوژي از طرف دیگر، اتخاذ استراتژی 
مناسب و برنامه اجرایی متناسب را برای شهر پاكدشت تجویز می نماید 
مشارکت شهروندان در امر تفکیک پسماند از مبدأ بسیار مهم است و 
برای این کار جلب رضایت آنها مطرح می شود با استفاده از آموزش 
گسترده می توان مردم را از این طرح آگاه ساخت و در آنها انگیزه های 
مختلفی در جهت شرکت در این طرح ایجاد کرد.به لحاظ تاریخی و 
سیاسی، مردم نسبت به بسیاری از مسائل به شهرداری و مدیریت 
جلب  برای  شهرداری  میان  این  ندارند.در  را  الزم  اطمینان  شهری 
مشارکت مردمی می تواند، در مواردی مثل سهیم کردن سود ناشی از 
بازیافت، با شهروندان خود سهیم کند و در مقیاس مدیریت پسماندهای 
شهری، شهروندان و مدیران به این ترتیب در چرخه پایداری محیط 
زیستی نقش عمده ای را بازی می کنند.از طرفي به منظور شناسایی 
پتانسیلهای رفتارگرایانه مردم درزمینه مشارکت و بهره گیری از نتایج آن 
در برنامه ریزی مدیریت مشارکت برای اقشار مختلف ضروری به نظر 
می رسد آموزش شهروندان قبل از هرگونه اقدام مدیریت پسماند، بسیار 
ضروری است. امروزه یکی از کارآمدترین سازوکارهای مدیریت شهری 
در توسعه فرهنگ شهروندی و افزایش آگاهی و دانش شهروندان و رفع 
معضالت ومشکالت شهری به ویژه مدیریت پسماندهای شهری، بهره 
مندی از فرآیند آموزش های شهروندی می باشد و عدم توجه به آن 
موجب رکود بخش مدیریت پسماند در نظام مدیریت شهری و همچنین 
باعث   فراهم نشدن شرایط توسعه پایدار شهری خواهد شد.پیشنهاد 
میشود قبل از اینکه مدیریت پسماند برنامه های آموزش شهروندی ، 
به صورت جامع اجرا شوند، ابتدا چند برنامه آموزش شهروندی را به 
صورت آزمایشی در یک یا چند منطقه از مناطق شهر به اجرا درآورند) 
اقدامي كه توسط شهرداري پاكدشت در حال انجام آن است(  و پس 
از ارزشیابی از برنامه ها چنانچه نتیجه بخش و موفقیت آمیز بودند و 
هیچ گونه مانع یا مشکل اجرایی وجود نداشت،آ نها را به صورت جامع 
و گسترده انجام دهند. درصورتی که یک برنامه دارای نقص یا اشکاالت 
فنی و اجرایی باشد، توجه به این پیشنهاد، باعث خواهد شد از اتالف 
منابع مادی و انسانی به صورت وسیع و گسترده جلوگیری شود.با توجه 
به اینکه هر نظام آموزشی اعم از رسمی و غیررسمی نیازمند یک ساختار 
سازمانی مشخص، مدون و ستادی است تا مدیریت و برنامه ریزی امور 
را در همه مراحل( سیاستگذاری، طراحی، اجرا و ارزشیابی)  مدیریت 
و نظارت نماید و از بی برنامه گی و موازی کاری و اتالف منابع و 
سرمایه جلوگیری نماید، پیشنهاد می گردد که سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری با همکاري معاونت اجتماعي اقدام به تأسیس و راه اندازی 
مرکزی تحت عنوان » مرکز آموز ش های شهروندی« نماید تا از طریق 
این مرکز تمامی برنامه ها و فعالیت های آموزش شهروندی هدایت و 
برنامه ریزی شود چنین مراکزی امروزه در اكثر شهرها وجود داشته و 
یا در حال شکل گرفتن است. بنابراین ضروری به نظر می رسد که در 
شهری چون پاكدشت ، چنین مرکزی با هدف ارتقا و توسعه فرهنگ 
شهروندی و اسالمی تأسیس و راه اندازی شود   ) در صورت راه اندازي و 
وجود  اين مركز نسبت به ارتقاء و كيفي سازي آن اقدام شود( لذا مبحث 
مدیریت پسماند شهری، زمانی می تواند هدفمند باشد که شهروندان آن 
به عنوان اعضای جامعه شهری آموزشهای الزم را فراگرفته باشند برای 
ایجاد مشارکت شهروندان در کنار ارتقاء سطح فرهنگ محیط زیستی 

آنها اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:
-  تشویق شهروندان فعال درزمینه فعالیت های محیط زیستی

 - تشکیل گروههای حامی محیط زیست و ترویج فرهنگ محیط 
زیستی

 - اهداء تسهیالت ویژه ساخت و ساز با ساختمان های نوسازی که 
سیستم کاهش زباله را لحاظ می نمایند

-  جریمه واحدهای صنفی که تولید زباله انبوه دارند
-  برخورد قانونی با واحدهای صنفی و یا شهروندانی که در خارج از 

ساعت برنامه جمع آوری، پسماندهای خود رادر معابر رها می سازند.
-  تعیین استراتژیهای الزم جهت کاهش پسماند در مدیریت شهری

الخصوص صداوسیما جهت   - همکاری رسانه های عمومی علی 
تبلیغات و اطالع رسانی

 در پایان می توان گفت درصورتی که مدیران شهرداری و سازمانهای 
تابعه به ویژه مدیران سازمان مدیریت پسماند بتوانند آموزش های 
شهروندی را در عمل بکار بگیرند، قادر خواهند بود تحولی را در مدیریت 
پسماندهای شهری به وجود آورده و گامی بلند درراه توسعه بهره وری و 
بهبود سازمان مدیریت پسماند بردارند که این امر باعث حفظ، پاکیزگی 
و زیبایی هرچه بیشتر محیط زیست شده و درنهایت می تواند باعث 

توسعه پایدار شود.

پایین نگه داشتن قیمت نان 
توسط نانوایی ها مقدور نیست

تهران - قاسمی فرزاد مدیرکل هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری تهران گفت:  با 
هزینه های کنونی، با توجه به اینکه پایین 
نانوایی ها  سوی  از  قیمت ها   داشتن  نگه 
مقدور نیست، برخی از نانوایان از کیفیت نان 
کاسته و یا با اضافه کردن برخی از افزودنی ها 
نظیر، کنجد و سبزیجات، نسبت به افزایش 

قیمت محصول خود اقدام می کنند
وی گفت : با این وجود، نانوایی ها به دلیل مالحظات و توجهاتی 

که داشتند، نرخ نان را به صورت غیررسمی افزایش داده اند
این مقام مسئول اظهار داشت : بر این اساس، باید به این مهم 
حاضر،  حال  در  آرد  نرخ  تغییر  عدم  وجود  با  که  داشت  توجه 
هزینه های جانبی، مانند هزینه انرژی، بکارگیری نیروی انسانی، 
اجاره بهای واحدهای صنفی و مواردی از این دست، افزایش داشته 
و نمی توان از نانوایان نیز انتظار داشته باشیم که با توجه به وضعیت 

کنونی، محصول خود را به قیمت سال ۹۳ عرضه کنند.

نگاه ویژه

خرب ویژه

یکی از حوزه های رسانه ای حوزه 
نیاز  و  است  مکتوب  های  رسانه 
امروز همه کشور است اگر رسانه 
ها، به ویژه رسانه های مکتوب، 
حاال ممکن است ما رسانه های 
نیاز  ولی  باشیم  داشته  مجازی 
یک  نیاز  مکتوب  های  رسانه 

فعالیت جدی است.

خبر صدور مجوز ماهنامه آبرومند 
خبر خیلی خوشی است شما که 
مدیر  میرزاکریمی  طاهر  آقای   (
مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه 
آبرومند(  سابقه خوبی در حوزه 
مطبوعات دارید با کمک و تالش 
رسانه  برند  یک  به  همکارانتان 

مکتوب ملی تبدیل شود انشالله. 

»سلطه  عصر  را  حاضر  عصر 
بی گمان  می نامند.  ارتباطات« 
جهان،  مسائل  همه  مورد  در 
اطالع رسانی  رسالت  بزرگ ترین 
بر دوش رسانه های جمعی است، 
انسان  هویت  می توان  به طوری که 
نام  رسانه ای  هویت  را  مدرن 

گذاشت. 
متنوع  کارکردهای  به  توجه  با 
آگاهی  مانند  جمعی  رسانه های 
ایجاد  اطالع رسانی،  و  بخشی 
انسجام و تعلق اجتماعی، نظارت 
بر عملکرد ساختار قدرت و فراهم 
آوردن زمینه های مشارکت عمومی و 
نظارت همگانی در نظام اجتماعی، 
اعتنائی  درخور  جایگاه  می توانند 
در تکوین، تکامل و نهادینه سازی 
شاخص ها و عناصر بنیادین ساختار 

جامعه داشته باشند. 
و  نهادها  دیگر  و  مدرسه  برخالف 
ارکان حیات انسانی، رسانه ها امری 
رسانه ها  اصلی  ویژگی  فراگیرند. 

آن ها  آن هاست.  بودن  »همه جا« 
می توانند یک »کالِس بی دیدار« با 
میلیاردها مخاطب تشکیل دهند. 

 و اما بعد... 
»طاهر میرزاکریمی« را سال هاست 
نام  به  بیش تر  رسانه،  دنیای  در 
در  »ابتکار«  روزنامه  سرپرست 
از  ولی  می شناسند  تهران  استان 
حاال به بعد قرار است با ماهنامه ای 
کشوری به نام »آبرومند« ابتکاراتی 
در  بار  این  و  دهد  خرج  به  جدید 
نقش صاحب امتیاز و مدیرمسئول، 
سیاسی،  ظریف  طنازی های 
فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
پیش بینی های خاص خودش را به 

نحوه جدیدی ارائه کند. 
در دوران »فضای مجازِی« هدفمند 
که باورها و اعتقادها، سبک زندگی 
گرفته شده  نشانه  مردم  افکار  و 
است، رسانه »آبرومند« با نام خاص 
مدیرمسئولش  خاص تر  افکار  و 
می تواند منشأ تحوالت خاصی در 

عرصه رسانه های مکتوب باشد. 
گرچه باید اذعان داشت که نشریات 
قارچ  گسترش  دلیل  به  مکتوب، 
گونه فضای مجازی، گرانی کاغذ و 
چاپ، تغییر ذائقه مردم و بسیاری 
بستر  در  و  روبه مرگ  دیگر،  دالیل 
احتضار هستند، اما تولد ماهنامه 
»آبرومند« می تواند مثل هر تولد 
هستی،  جهان  این  در  دیگری 
نویدبخش خوشبختی و سعادت در 
جامعه ای باشد که امیدوار به افرادی 

»طاهر« است.

دقیقًا ده سال است که میرزاکریمی 
روزنامه نگار را می شناسم. به قلم، 
طرز بیان، مشِی فرهنگی - سیاسی 
ارزشمند  گوهری  فرهنگ،   .  ... و 
سیاست  و  شود  می  تلقی  او  برای 
نیست  زدگی  سیاست  اهل  هم. 
ولی ورزیدگی سیاسی را دارد. دنبال 
سالیان  و  است  حداکثری  جذب 
در   « ابتکاراتی  به«  که  است  سال 
است.  زده  دست  »نوشتار«  حوزه 
ایجاد ستون هایی در نشریه ابتکار 
که سرپرستی را در شهرستان های 
جنوب شرق استان تهران به عهده 
داشت ما را به این موضوع رهنمون 
نگاری  روزنامه  در  او  که  شود  می 
حرف های حسابی و البته »خالف 
آمد عادت« به زبان می راند. »پچ 
که  بود  ها  این ستون  از  یکی  پچ« 
همیشه تحسین مرا به عنوان یک 

مخاطب به همراه داشته است. 
شنیدن صداهای متفاوت از روزنامه 
ای که او در ورامین سرپرستش بود، 
توانست رنگین کمانی از اندیشه و هنر 
را در صفحات آن ترسیم کند. چون 
آقای میرزاکریمی خودش در حوزه 
های سیاسی و فرهنگی منطقه اهل 

تحلیل است روزنامه اش فقط خبری 
نبود و گاهی اوقات با نقدها و تحلیل 
هایش جایش را بین اهالی فرهنگ 
نظرم  به  و  کرد  می  باز  سیاست  و 
آبرومند«،  ماهنامه«  در  تواند  می 
را رقم  قابل توجهی  »ابتکار« های 
در  که  نظرهایی  همین  مثل  بزند 
شماره اول از برخی دوستان خواسته 
که خودش حائز اهمیت است. این 
روزها که از در و دیوار فضای مجازی 
مطلب می ریزد مخاطبان در رسانه 
های مکتوب به دنبال نقد و تحلیل 
هستند نه فضای حرف و خبری و 
اتفاقًا از همین منظر ،میرزا کریمی 

می تواند بهتر بدرخشد.
میرزا کریمی سه ضلع عالی رقم زده 
بافته  جدا  ای  تافته  او  از  که  است 
احترام  قابل  همیشه  برایم  و  است 

بوده است؛
۱-ضریب دادن به ارزشهای انقالب 

اسالمی  
2-روابط عمومی قوی

و  قلم  اهالی  به  دادن  ۳-اهمیت 
این  او که  برای  به هر روی  اندیشه 
با  و  زده  باال  همت  آستین  روزها 
چاپ  حوزه  در  که  مشکالتی  همه 

نشریه  دارد  است  توزیع  و  و کاغذ 
و  فرهنگی  های  دغدغه  با  را  ای 
سیاسی اش رقم می زند آفرین نثار 
می کنم و امیدوارم که » آبرومند« 
بتواند، آبرومندانه پاتوقی برای اهالی 
فکر و فرهنگ و هنر باشد. و آقای 
خوش  نگار  روزنامه   ، میرزاکریمی 
ذوق و خوش مرام می تواند گام های 
جبهه  تقویت  و  ایجاد  در  استواری 
فرهنگی انقالب اسالمی بر دارد چون 
او را از اهالی » رفتن« و » رسیدن« 
می دانم، به تعبیر زالل و زیبای دکتر 

قیصر امین پور؛ 
موجیم و وصل ما از خود 

بریدن است
ساحل، بهانه ای است، رفتن 

رسیدن است

شخصیت  به  بعد  دو  از  اینجانب 
میرزاکریمی  عالی)طاهر  حضرت 
مدیر مسئول و صاحب امتیاز( توجه 

وتحلیل و بررسی داشته و دارم
اوال شخصیت حقیقی و ذاتی و ....

و  درونی   آن  خود  نمود  شما که 
روحی و اخالقی ، معنوی شماست 
و... فامیلی  نسب  خاطر  به  که 

ماهستید،   الحمدالله سرآمد همه 
همگان اذعان داشته و به وجودتان 
مفتخریم  وبه گردن بنده هم حق 
استادی دارید سایه تان مستدام باد 
ثانیا  با شناخت و اطالعاتی که بیش 

از چهار دهه از خدمات  ،فعالیت  و 
ومبتکرانه   هوشیارانه  تالشهای 
وبعضا منحصر به فردی که ازشما 
و  فرهنگی  سیاسی،  راستای  در 

تثبیت،     ، پیروزی  اجتماعی و..در 
استقالل وپیشرفت انقالب اسالمی 
ایران داشته اید ...به لطف الهی از 

این باب هم سرآمدی 
فعالیت   و  موفقیت  آرزوی  ضمن 
حفظ  و  مجدانه  و  آبرومندانه 
آستانه   در  جانبه  همه  استقالل  
گام دوم انقالب   با نشریه آبرومند  
تمدن  و  دولت  اهداف  تحقق  در 

اسالمی  گامهای موثری بردارید  
توفیق روز افزون حضرت عالی را از  

خداوند متعال خواستارم 
پیروز و سربلند باشید. 

سرپرست محترم روزنامه ابتکار و 
سراسری  ماهنامه  مسئول  مدیر 
بی  آبرومند  اجتماعی  و  فرهنگی 
سعی  و  اهتمام   ، تالش  شک 
وافر و مجدانه جنابعالی به عنوان 
اندیشی  شخصیتی موثر  و نیک 
بلند نظر  در وادی آگاهی بخشی  
و راوی عشق و آزادی در  عرصه 
ی اطالع رسانی و انعکاس اخبار 
بیان  همچنین  و  اطالعات   و 
ومشکالت   مسائل  از  بینانه  واقع 
آن  حاصل  ابتکار که  روزنامه  در 
کارگزاران  پاسخگویی  و  پیگیری 
نظام  مقدس جمهوری اسالمی  

افزایش  و  توسعه  مسیر  در 
بوده  اجتماعی   رضایتمندی 
است  است.امید  ستودنی  است  
از  تاسی  به  در مسئولیت جدید  
ایها  یا   .... قران کریم  آیه شریف 

قوال  قولو  و  اتقوالله  آمنو  الذین 
سدیدا  .....ای مومنان تقوا الهی 
پیشه کنید وهمیشه با اطمینان از 
درستی کالم سخن بگویئد )سوره 
گذشته  همچون  آیه ٧۰(  احزاب 
محتوا  تفکرات  از  گیری  بهره  با 
محور و خالقانه و توجه به رسالت 
خطیر  و  سنگین  مسئولیت  و 
روشنگری  مسیر  در  خبرنگاری 
منطبق بر تعقل و  آگاهی ، هدایت 
مبتنی بر تنویر افکار عمومی ، نقد 
منصفانه  و  در راستای اعتالی نام 
ایران اسالمی همواره موفق و پیروز 

باشید.

فعال  و  خبرنگار  فرجیان  غالمرضا 

سیاسی اجتماعی شهرستان قرچک
میرزاکریمی  طاهر  برای  آنچه 
و  شرافتمندانه   زندگی  است  مهم 
آبرومندانه در کنار سایر انسانهاست 
بوده در هر  برایش مهم  و همیشه 
جایگاه و سنی که هست برای جامعه 

مفید باشد.
میرزاکریمی وقتی کارگر است آبرومند 
است وقتی کارفرماست آبرومند است 

وقتی رسانه ایست آبرومند است.
او در جوانی، میانسالی هم آبرومند 
می  و  ابتکار کرده  اینبار  او  است. 
خواهد آبرومند را در جامعه منتشر 
چون  است  موفق  حتما  و  کند 
منتظر  باید  و  کرده  زندگی  آبرومند 
بود و آبرومند را هر ماه مطالعه کرد. 
آبرومند  کریمی  میرزا  طاهر  حاج 

موفق باشید.

گاهی جمالت زیبا ، گویای دنیایی 
میتوان  که  متقابلیست  درک  از 
آنرا نشانه بلوغ اجتماعی نام نهاد.

از آن  توصیف گام های موفقیت 
چشم  که  است  مواردی  جمله 
نوازیش برای افراد پیرامون نقش 
ظهور  به  را  وصفی  قابل  پذیری 

میرساند.
 حال میپنداریم:

اولین گام موفقیت این است که 
بتوانی موفقیت دیگران را تحمل 

کنی
دومین گام موفقیت این است که 
بتوانی موفقیت دیگران را تحسین 

کنی
سومین گام موفقیت این است که 
تقلید  را  دیگران  موفقیت  بتوانی 

کنی
است  این  موفقیت  گام  آخرین 

که بتوانی به شیوه خودت موفق 
شوی...

اگر سه مرحله اول را چشم پوشی 
نماییم و به وصف موضوع بپردازیم 
؛ به این نکته دست خواهیم یافت 
، گام آخر افرادی را نشانه رفته که 
برای پیروی از خواسته دل ، خود 
را وقف عالقه و سالیق ذاتی نموده 
اند و برای هدف قاعی ، چیزی جز 

رنج و تحمل را پیشه ننموده اند.
در این گفتار ، طاهر میرزاکریمی از 
جمله خبرنگارانی است که میتوان 
وی را مصداق بارز چنین اوصافی 
حاج  همچون  بزرگی   ، نهاد  نام 
داشتن  نگاه  زنده  برای  طاهر که 
مطبوعات در طول چندسال اخیر 
و با توجه به شرایط نابهنجار ، رنج 
هایی متحمل شد تا چراغ کم سو 
شده را در کنار دیگر همکاران خود 

روشن نگاه دارد.
برهمین حسب ، بعنوان عضوی 
رسانه  بزرگ  خانواده  از  کوچک 
و  دوست  برای  را  خود  ارادت   ،
امید  و  میدارم  ابراز  عزیزم  برادر 
آنچه رسالت  آبرومند  دارم نشریه 
یک رسانه میباشد را با موفقیت به 

منصه ظهور رساند. 

كردن  نهادينه  در  ها  رسانه 
ورزش همگاني و باالبردن سطح 
فعاليتهاي  درباره  مردم  آگاهي 
بعنوان  همگاني  ورزش  و  بدني 
اساسي  فاکتورهاي  از  يکي 
نقش  عمومي  سالمت  ارتقاي 

مهمی ایفا می کند.
جزء  همواره  بدنی،  فعالیت 
از زندگی فرد و خانواده  مکملی 
است و در فعالیت های اجتماعی 

نقش فراوانی دارد.
ورزشی  فعالیت های  انجام  با 
و  لذت  به  خانواده  اعضای  
پی  در  و  می یابند  شادی دست 
و  روانی  آسایش  و  امنیت  آن، 
و  بهداشت  تامین  اجتماعی، 

از  یکی  عنوان  )به  سالم  زندگی 
فراهم  ورزش(  دستاوردهای 
انکارناپذیر  نقش  و  می شود 
و  شکل دهی  در  رسانه ها 
جامعه،  افکار  جهت دهی 
و  بدنی  فعالیت  نقش  همچنین 
سالم سازی  در  همگانی  ورزش 
جسمانی و روانی افراد جامعه و 
کاهش هزینه های درمانی حائز 

اهمیت می باشد.
ای  رسانه  مدیران  بین  این  در 
کمک  توانند  می  مند  دغدغه 
شایانی به این امر داشته باشند 
و ماهنامه آبرومند نیز که تازگی 
کشور  های  رسانه  جمع  به 
روند  یک  با  تواند  می  پیوسته 

هدفمند با مدیریت جناب آقای 
عنوان  به  کریمی  میرزا  طاهر 
یک پیشکسوت عرصه رسانه در 
راستای  رسالت مهم مطبوعاتی 
پیش  از  بیش  توسعه  زمینه 
سطح  در  را  همگانی  ورزش 

جامعه فراهم سازد.

جریان  برای  کانونی  آبرومند  نشریه 
جریان  است  نو  های  اندیشه  یافتن 
آزاد اندیشی یک ضرورت برای تحقق 
جامعه  درمحیط  آبرومند  اهداف 

اسالمی است.
تمرین  برای  بستری  آبرومند  نشریه 
اینکه  .بجای  است  مدرن  وگو  گفت 
گفتن  برای  پرخاش  شاهد  درجامعه 
کنیم  تالش  خودباشیم  سخنان 

سخنان دیگران رابشنویم.
موفقیت  آبرومند  نشریه  برای 
با  .امیدآنکه  آرزومندم  وسربلندی 

ایجاد  با  خردپروری  ورزی،  اندیشه 
وفاق. همدلی درجامعه درمسیر توسعه 
جامعه گام بردارد وحلقه وصل ومایه 
دوستی وپیوند آشتی بین گفتمان ها 

جامعه باشد وبه قول عارف نامدار:
دراین خاک دراین خاک

 دراین مزرعه پاک
به جز عشق به جز مهر

 دگر تخم نکاریم

ماهنامه پیش رو که شماره اول آن در خرداد 
ماه ۱۳۹۸ چاپ شده و شما خوانندگان محترم 
مطالعه می فرمایید دست رنج و تجربه بیش 
روزنامه  و  نشریات  در  کار  سابقه  از ۱5 سال 
حاج  آقای  مختلف  خبری  های  پایگاه  و  ها 
صاحب  و  مدیرمسئول  میرزاکریمی  طاهر 
امتیاز ماهنامه سراسری آبرومند بوده است.  

و  بزرگان  و  کارشناسان  همین  شهادت  به 
فرهیختگان اهل قلم و نویسندگان در حوزه 
های مختلف فرهنگ که به حق در خصوص 
اند که  داده  امتیاز  صاحب  و  مسئول  مدیر 
فرمایش این عزیزان چه عالی و شفاف و شیوا 
حوزه  در  مکتوب  های  رسانه  خصوص  در 
فرهنگی و اجتماعی شخص ایشان و پیش بینی 

این عزیزان برای ماهنامه آبرومند اظهار نظر 
و مطالب خود را بیان نموده اند صمیمانه و 
خالصانه سپاسگذارم و چنانچه هنگام طراحی 
و صفحه آرایی به علت کمبود جا نتوانسته ایم 
از وجود همه این فرهیختگان در این شماره 
استفاده کنیم و مطالب آن بزرگواران را به چاپ 
برسانیم ضمن پوزش انشالله در شماره های 

بعد از مطالب ارزشمند بقیه عزیزان استفاده 
خواهیم نمود و برای خوانندگان چاپ خواهیم 

کرد. 
که امیدواریم همه همکاران و عالقه مندان که 
قلم  آبرومند  ماهنامه سراسری  در  است  قرار 
بزنند و مدیر مسئول و صاحب امتیاز را در این 
وظیفه خطیر همراهی کنند ، شاهد این باشیم 

در کمترین زمان و با عالی ترین مطالب ماهنامه 
سراسری آبرومند را برای کشور عزیزمان ایران 
با افتخار به یک نشریه برند کشوری در بیاوریم .

روابط  مدیر  ارجمندم  پدر  شاگرد  افتخار  با 
عمومی ماهنامه آبرومند و خبرنگار و سرپرست 
روزنامه های امروز ، پیام ما و سپهر ایرانیان  

زیبا میرزاکریمی   

آبروم  ند آمد
دکتر سید حسین نقوی حسینی  سخنگوی کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

خبر صدور مجوز ماهنامه سراسری آبرومند 
خبر خیلی خوشی است

 علیرضا مهدی زاده خبرنگار، نویسنده، ناشر و استاد دانشگاه:

»آبرومند« رسانه ای در دوران
 »فضای مجازِی« هدفمند

دکترحسین قرایی نویسنده و معاون فرهنگی - دانشجویی دانشگاه صداوسیما:

رفتن، رسیدن است

علی میرزاکریمی استاد دانشگاه و فعال سیاسی و اجتماعی شهرستان دماوند- فیروزکوه:

امید است با ماهنامه آبرومند  در تحقق اهداف 
دولت و تمدن اسالمی گامهای موثری بردارید

مهندس حسنی بخشدار مرکزی گرمسار:

بی شک تالش و اهتمام جنابعالی به عنوان شخصیتی 
موثر  و نیک اندیشی بلند نظر ستودنی است

غالمرضا فرجیان خبرنگار و فعال سیاسی اجتماعی شهرستان قرچک:

آنچه برای طاهر میرزا کریمی مهم است زندگی 
شرافتمندانه و آبرومندانه در کنار سایر انسانهاست

علیرضا فرجی خبرنگار و معاون اداره ورزش و جوانان ورامین:

امید دارم ماهنامه آبرومند
 آنچه رسالت یک رسانه میباشد

 را با موفقیت به منصه ظهور رساند

مهندس محسن خادمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک:

نقش فعالیت بدنی و ورزش همگانی در 
سالم سازی جسمانی و روانی افراد جامعه حائز 

اهمیت می باشد

مهندس علی محمد حسینی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان قرچک:

نشریه آبرومند،  کانونی
 برای جریان یافتن اندیشه های نو است

فرهنگی
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سال اولشامره نخست     

استرس
امیرعلی ثنائی 

خود  پیرامون  محیط  درباره  که  است  این  مهم 
چگونه فکر و تحلیل می کنیم، نگرانی برای پیش 
آمدن چیزی، ناراحتی برای چگونه سپری شدن 
زمان یا چگونه اجرا کردن برنامه یا کار های روز 
مره همه و همه از جمله عواملی است که باعث 

استرس میشود.
واکنشی طبیعی در دستگاه عصبی انسان که اگر این واکنش پایدار و 
همیشگی باشد دچار بیماری هایی نیز میشود که برخی از آنها شایع 

و مزمن هستند.
برای نمونه:یکی از علل های افسردگی استرس بیش از حد است 
، استرسی که نسبت به پیش آمد ها و تاثیرات منفی در دستگاه 

عصبی مغز ایجاد می شود. 
یاحتی این علل و عوامل نیز وجود دارد که پی در پی در اشخاص 

وجود دارد و دچار برخی بیماری های گوارشی نیز میشود.
برای نمونه دل درد های شدید ، حالت تهوع ، دل پیچه و... را به 

همراه دارد.
اشخاصی که بیشتر با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند گاها 
نمیدانند که مشکل اصلی بیماری آنان چیست یا حتی دل درد ها به 

حدی میرسد که فرد خم میشود.
بایستی هم به این اشاره کنم که ما در این مقاله داریم درباره یک 
استرس بلند مدت صحبت میکنیم و روش های بهبود و نجات از 

این نوع استرس   به شرح زیر است:
۱-ایجاد محیط شاد و مفرح 
الف(پوشیدن لباس های شاد

ب(استفاده از عطر های خوش بویی که دوست دارید
ت(شاد کردن محیط خانه و اتاق خواب

پ(گوش دادن به موسیقی های شاد 
و...

2-سفر کردن
چند روز از فضا های استرس آور و تششعات و حتی محیط کار دور 

شده و به دل طبیعت لذت بخش سفر کنید
۳-نیایش

سعی کنید با خدای خود راز و نیاز کنید و مشکل های خود را به 
وی در میان بگذارید به مکان هایی چون مساجد و اماکن زیارتی و 

امامزاده ها سفر کنی

رضا دهقان مدیر کانال ورامین پرس
 و دبیر شورای مشورتی جوانان در ورامین:

آبروی جوانان حفظ شود
دبیر شورای مشورتی جوانان  دهقان  رضا 
از  بعد  روزها  این   - ورامین  شهرستان 
از  صحبت  انقالب،  رهبر  دوم  گام  بیانیه 
های  پست  در  آنها  از  استفاده  و  جوانان 
است.رهبری  زیاد  بسیار  کشور  مدیریتی 
های  پست  خواست  جوانان  از  نیز  اخیرا 

در  اساسی  تحول  و  بگیرند  برعهده  را  کشور  مدیریتی 
اقتصاد، عمران و فرهنگ را با روحیه جهادی ایجاد کنند

گرچه  شعار سپردن مسئولیت به جوانان از بیست سال 
محقق  کار  این  تاکنون  اما  شده  مطرح  کشور  در  پیش 
تصویب  و  انقالب  رهبری  تاکیدات  با  البته  است.  نشده 
برخی قوانین به نظر می رسد تحرک در این امر آغاز شده، 
اما باید قبل از این اتفاق مبارک برخی زیر ساختها مهیا 

شود
که  است  تجربه  این مسیر کسب  در  جوانان  اوال مشکل 
امور  برای  الزم  تجربه  از  جوانان  از  بسیاری  متاسفانه 
نهایت  و  نیستند  برخوردار  فرهنگی  و  اداری  اقتصادی، 

تجربه در دانشگاه و در سطح تئوری است
ظرفیت  از  استفاده  کنار  در  امور  آهسته  واگذاری  لیکن 
های قانونی و تجربه پیشکسوتان می تواند مدیران جوان 
را در قبول مسئولیت یاری کند تا در این مرحله آبروی 
مدیر جوان نیز حفظ شود. نکته بعدی عدم شتاب زدگی  
مدیران  ورود  نام  به  متاسفانه  است.  ساالری  شایسته  و 
جوان به عرصه مدیریت کشور شاهد هجوم آقازاده ها و 
ژن خوب ها هستیم که با رانت مدیریتی پست ها را در 

امور مختلف تصاحب می کنند.

ترکی:

چرا آمار مبتالیان به ام اس رو به 
افزایش است؟
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، با تایید 
خبر افزایش آمار مبتالیان به ام اس در کشور، 
مشکالت زیست محیطی، استرس و نوع تغذیه را 

از عوامل تاثیرگذار در این مورد دانست.
اکبر ترکی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، 
با تایید این خبر که آمار ام اس رو به افزایش است 
در  بیان علل آن، گفت: بر اساس مطالعاتی که 
در این مورد صورت گرفته است، عوامل محیطی 

همچون وجود آالینده ها و فلزات سنگین در آب و خاک می تواند نقش 
اثرگذاری در تشدید ام اس داشته باشد، ضمن اینکه افزایش آمار مبتالیان 
به این بیماری نشان می دهد که به دلیل رشد علم تشخیص آن سریعتر 

و دقیق تر صورت می گیرد.
تشخیص به موقع یکی دیگر از عوامل رشد آمار مبتالیان به ام اس است

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس دهم، ادامه داد: 
هم اکنون قبل از اینکه عالئم ابتال به بیماری ام اس تظاهر پیدا کند، از 
طریق غربالگری می توان آن را به سرعت تشخیص داده و درمان این 
بیماری را زودتر از آن که بیمار با مشکالت ناشی ازاین بیماری مواجه 

کند، آغاز کرد.
وی تصریح کرد: البته زندگی مدرنیته و استفاده از ابزار تکنولوژی می تواند 
از دیگر عوامل رشد آمار مبتالیان به ام اس باشد، ضمن اینکه مشکالت 

زیست محیطی کنونی نیز بر گسترش این مشکل دامن زده است.
مصرف برنج و گندم می تواند زمینه ساز ابتال به بیماری ام اس باشد

ترکی خاطرنشان کرد: جذب آالینده ها همچون فلزات سنگین توسط 
گندم و برنج از طریق آب و خاک می تواند از علل ابتال به بیماری ام اس 
در افراد شود، کما اینکه در برخی مناطق این امر به طور کامل مشهود 
برنج که در  و  از مصرف مواد غذایی همچون گندم  بعد  افراد  و  بوده 

مجاورت این نوع آالینده ها رشد کرده اند، به این بیماری مبتال شده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: این نکته را نیز نمی توان 
نادیده گرفت که مشکالت روحی و استرس باعث تشدید هر نوع بیماری 
می شود و بیماری ام اس نیز از این امر مستثنی نیست و چه بسا اینکه 

استرس نقش غیرقابل انکاری در رشد این بیماری دارد.

یادداشت روز

انتظار جوانان

خرب خاص

قطعا توسعه اقتصادي و فرهنگي به 
آموزش و آگاه سازي و آماده کردن 
افکار عمومي براي بهره برداري از 
امکانات مادي و معنوي نياز دارد. 
به  مطبوعات  نقش  ميان  اين  در 
مهم  پارامترهاي  از  يکي  عنوان 
شود.  مي  آشکار  فرهنگي  توسعه 
چهارم  رکن  عنوان  به  مطبوعات 
خود  کارکردهاي  با  دموکراسي  

ماننداطالع رساني ، آموزشي ، به 
توسعه همه جانبه کمک مي کند 
بامدیریت  نشریه  این  امیداست  و 
آقای میرزاکریمی که ازپیشکسوتان 
باشند  می  تهران  استان  رسانه 
درتوسعه فرهنگی نقش آفرین باشند 
وبنده به نوبه خودضمن تبریک به 
ایشان موفقیت وسربلندی ایشان را 

ازخدای بزرگ خواهانم. 

فیروزکوه – خبرنگار آبرومند رحمانی 
اعضا سازمان  :  نشست صمیمی 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
با   فیروزکوه  شهرستاِن  طبیعِی 
فرازی  و  فرماندار  جمارانی  حضور 
مدیریت  جهاد کشاورزی و موالیی 

رئیس امور اراضی شهرستان...
در این جلسه عالوه بر تقدیر و تشکر 
از مدیریت محترم جهاد کشاورزی و 
امور اراضی در خصوص اعتماد به 
اعضاِی نظام مهندسی شهرستان و 
ارجاع بازدید هاِی مربوطه، یوسفی 
با  هماهنگی  از  فرماندار  جمارانی 

سایر اداراِت مربوطه، برای همکاری 
با اعضا نظام مهندسی شهرستان 

خبر داد ...
الزم به ذکر است که در ۸ ماهه اخیر 

و  کشاورزی  مهندسی  نظام  اعضا 
منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه 
به ۶۰۰ مورد از استعالمات ارجاعی 

به امور اراضی پاسخ داده اند.

۱. اختالالت روده
2. اختالالت قلب و عروقی

۳. برای دیابتی ها مناسب نیست
۴. کاهش سطح فشار خون

۵.واکنش های آلرژیک )حساسیتی(
در  هندوانه  مصرف  از  پرهیز   .۶

دوران بارداری
٧. اسهال و مدفوع آبکی

و  اعصاب  به  مربوط  ۸. مشکالت 
ماهیچه ها

۱۰. خستگی مفرط

تولید و توزیع مطلوب اطالعات نقش 
قابل توجهی در توسعه جامعه و باال 
داشت.  خواهد  مردم  آگاهی  بردن 
مطبوعات در این زمینه و خصوصًا در 
توسعه فرهنگی می تواند عامل مهم و 
اصلی باشد. بی تردید  رسانه در همه 
عرصه ها علی الخصوص در پویایی 

افکار نقشی انکار ناپذیر دارد .
 آغاز به کار ماهنامه سراسری آبرومند 
و عالقه  تجربه  با  فردی  با مدیریت 
مند به توسعه کشور و شناخته شده 

در بین جامعه فرهنگی و رسانه ای 
همچون برادر عزیز و ارجمند جناب 
آقای حاج طاهر میرزاکریمی مبارک 

رهگذر  این  از  یقینًا  و  میمون   و 
میتوانند خدمات ارزشمندی را ارائه 
محلی  مسئولین  حمایت  نمایند. 
زمان  از  برهه  این  در  کشوری  و 
خصوصًا  رسانه  عرصه  فعالین  از 
مهم  و  ضروری  امری  مطبوعات 

خواهد بود.
و  میرزاکریمی  آقای  جناب  برای  
ماهنامه  در  محترمشان  همکاران 
سراسری آبرومند آرزوی موفقیت و 

سربلندی دارم. 

دماوند - یکی از بزرگترین نهادهاى 
مدنى در هر کشورى اصناف هستند، 
اداره  این نهادها توسط خود مردم 
و  بازار  وضعیت  در  و  شوند  مى 
بسیار  نقش  کاالها  گذارى  قیمت 
موثرى دارند. اول تیرماه روز اصناف 
نامگذارى شده و هرساله در این روز 
سراسر کشور،  صنفى  امور  مجامع 
مسووالن اتحادیه ها و مدیران وزارت 
صنعت و معدن و تجارت و ... گرد 
هم مى آیند تا در خصوص مشکالت 
اصناف به تبادل نظر بپردازند.باشد 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  ک 

تصمیمات  بهترین  بتوان  رو  پیش 
نقش  رسانه  اصحاب  گردد.  اتخاذ 
به سزایی در اطالع رسانی به مردم 
اینجانب  دارند که  در سراسر کشور 
واخالق  شخصیت  به  که  شناختی 
وخصوصیات)طاهرمیرزاکریمی(

مدیر مسئول و صاحب امتیاز  روزنامه 
که از بذل تاسیس، آبرومندانه نشر 
ماهنامه  هم  اکنون  هم  و  نمودند 
سراسری  در  دست  نشر  و  شروع 
بکار دارند انصافا نامی  آبرومندتر  از 
نمی شد  گذاشت.  آن  بر  آبرومند، 
بنظر در عرصه های مختلف مانند 
فعالیت اجتماعی آبرومند، در عرصه 
درعرصه  آبرومند،  مداری   والیت 
دین داری آبرومند، در عرصه وطن 
پرستی  آبرومند   و در تمام عرصه 
بود   خواهند  و  بودند   آبرومند   ها 

انشاالله موفق و مؤید باشند.

 ، مکتوب  های  رسانه  رسالت 
های  دغدغه  و  شناخت  ایجاد 
فرهنگی و اجتماعی در بین مردم 

و مسولین است
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
از  یکی   : داشت  اظهار  اسالمی 
نشریات  های  رسالت  مهمترین 
ایجاد  مکتوب,  های  فصلنامه  و 
فرهنگی  های  دغدغه  و  شناخت 
مسولین  و  مردم  بین  در  هنری 
است.دیگر؛ایجاد شناخت نسبی 
و تدریجی درباره اصالتها و ریشه 
که  است  هنری  فرهنگی  های 

متاسفانه امروزه تا حدودی مورد 
قرارگرفته.همچنین  توجهی  بی 
استعدادهای  و  ظرفیتها  بیان 
و  ای  رسانه  و  هنری  فرهنگی 

معرفی چهره ها و شخصیت ها و 
آثار مهم و جریان ساز شهرستان 
و  رویکردها  دیگر  از  تواند  می 
اقدامات مهم این نشریات باشد.

جناب   ابتکارعمل  از  اینجانب 
محترم  سرپرست  میرزاکریمی 
روزنامه ابتکار در انتشار ماهنامه 
آبرومند که ان شاالله مایه افتخار 
بود  خواهد  شهرستان  آبروی  و 
نموده  تشکر  و  تقدیر  صمیمانه 
ازخداوند  را  ایشان  موفقیت 

بزرگ مسالت مینمایم. 

رسانه  از  یکی  مکتوب  های  رسانه 
مردمی  اقشار  عالقه  مورد  های 
باشند  می  مطالعه  اهل  که  است 
بر  عالوه  مکتوب  ها  رسانه  چون 
اخبار و گزارش با تحلیل هایی که 
اجتماعی،  سیاسی،  موضوعات  به 
فرهنگی می پردازد و نسبت به رسانه 
های مجازی و دیداری یا شنیداری 
برتر خواهد بود رسانه های مکتوب 
یکی از رسانه های قدیم کشور است 
و مزیت رسانه های مکتوب قابلیت 
ولی  است  مطالب  گذاری  آرشیو 
متأسفانه در عصر حاضر مورد بی 
شرایط  با  و  است  قرار گرفته  میلی 
اقتصادی کشور و کمبود کاغذ در 
شرایط سخت و دشوار قرار دارند که 
بایستی از طرف مسئوالن امر مورد 
توجه قرار گیرند و مشکالت رسانه 

های مکتوب را برطرف کنند.

اهل  و  نگاران  روزنامه  از  یکی 
های  رسانه  در  فکر  خوش  قلم 
شهرستانهای جنوب و شرق تهران 
یا بهتر بگویم استان تهران دوست 
حاج  آقای  بنده  گرامی  و  عزیز 
بنده  که  است  میرزاکریمی  طاهر 
این  با  دوستی  داشتن  به  همیشه 
می  افتخار  بزرگوار)میرزاکریمی( 

کنم.
هر وقت نام میرزاکریمی را می شنوم 
برای من تداعی کننده کلماتی چون 

تالش،  اجتماعی،   ، مسئولیت 
صبر، حسن خلق و روابط عمومی 
باالست، جامعه شهرستان ورامین 
به جهت شرایط اجتماعی و فرهنگی 
و جغرافیایی همواره نیازمند عزیزانی 
تا  نگار  روزنامه  میرزاکریمی  چون 
سرمشق جوانان برای حضور مداوم 
در عرصه فرهنگ و هنر و مسئولیت 

اجتماعی باشند.
برای  موفقیت  و  سربلندی  آرزوی 
حاج طاهر میرزاکریمی مدیر مسئول 
و صاحب امتیاز ماهنامه سراسری 
خواهد  چاپ  زودی  به  آبرومند که 
شد و در اختیار مردم سراسر کشور 
قرار خواهد گرفت را برای دوستان 
و مردم شهید پرور ورامین که یک 
افتخار می باشد را آبرومندانه تبریک 

می گویم.

آقای میرزاکریمی استاد فرهیخته و 
الحق  که  مدیریت  ارائه  در  توانمند 
واالنصاف در تمام مدت مدیریت چه 
زمانیکه در بازرگانی و اصناف و مجامع 
امور صنفی بسیار کارهای ارزنده ای 
ارائه  در  بخصوص  و  دادند  انجام  را 
خبر و مطبوعات که از پیشکسوتان 
و فرهیختگان خبر هستند که باعث 
افتخار شهرستان شهیدان ۱5 خرداد 
دشت ورامین می باشند که امیدواریم 

همیشه شاداب و موفق باشند.

 این ماهنامه آبرومند انشالله بتواند 
خواستگاه مردم دشت ورامین باشد 
و مورد افتخار مردم ورامین است و 

جناب  که  خوب  مدیریت  با  انشالله 
با  بتوانند  دارند  میرزاکریمی   آقای 
مردم  توجه  مورد  نشریه  این  انتشار 
دشت ورامین ) شهرستانهای قرچک 
،ورامین و پیشوا(  قرار گیرد و بتواند 
فرهنگ را در اجتماع مورد تقویت قرار 
بدهد و بتوانید با کمک همکارانتان 
در ماهنامه آبرومند ورزش و مسائل 
فرهنگی شهرستانهای دشت ورامین 
را بازتاب و پوشش بدهید و موفق و 

سربلند و آبرومند باشید . انشالله 

مکتوب  نشریات  است  چندسالی 
و  تلگرامی  های  کانال  آمدن  با 
حال  اطالعات  به  آسان  دسترسی 
و روز خوبی ندارند . سرانه مطالعه 
نگرانی  و  است  پایین  خیلی  خیلی 
جامعه و مسئولین نیز به این مهم 
که  راهکارها  همه  هستند  واقف 
اجرایی  دهد  افزایش  را  آن  بتواند 
وعملیاتی شده است. تالش نشریات 
مکتوب در این سالها باتوجه به همه 
. قیمت  سختی ها ستودنی است 
و  هزینه های چاپ   ، کاغذ  باالی 
کمک  سرانه  شدن  کم   ، ارسال 
دولت به نشریات و سایر اقالم دیگر 
هم  دست  در  دست  همه  و  همه 
دادند تا نشریات نتوانند سرپا بمانند 

. اما در این پیچ و خم ها کسانی 
و  کار  اهمیت  وهستند که  بودند 
واقعی  جایگاه  و  خبرنگاری  حرفه 
نشریات مکتوب با محتوای خوب 
پا پس  و  به درستی درک کرده  را 
نکشیدند  و تا اخر ایستادند . چه 
آنانی که نشریه داشتند وبرتعداد آن 

افزودند و چه آنانی که نشریه جدیدی 
را مجوز گرفتند و پا به عرصه ورقابت 
با دانستن همه مشکالت گذاشتند 
. از آن دست نشریات می توان به 
نشریه آبرومند به صاحب امتیازی 
ومدیرمسئولی طاهرمیرزاکریمی  از 
پیشکسوتان عرصه رسانه شهرستان 
ورامین ، قرچک ، پیشوا و پاکدشت 
تازه  نشریه  این  برای   . کرد  اشاره 
آرزوی  آن  اندرکاران  دست  و  وارد 
موفقیت می کنم وامید است با کادر 
مجرب از فعاالن فرهنگی و رسانه 
ای بتواند نقش ارزنده ای در برطرف 
کردن مسائل و مشکالت فرهنگی، 
اقتصادی ، سیاسی واجتماعی وبا 

ارائه راهکارهای سازنده ایفا كند.

آبروم  ند آمد

حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ علی کنگرلو رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ری:

امید است ماهنامه آبرومند 
درتوسعه فرهنگی نقش آفرین باشند

امور اراضی فیرزکوه در 8 ماه گذشته
 به 600 مورد استعالمات پاسخ  دادند

دکتر محمود کلهری شهردار منطقه 17 تهران، حقوقدان و استاد دانشگاه:

بی تردید  رسانه در همه عرصه ها علی الخصوص در پویایی 
افکار نقشی انکار ناپذیر دارد

رضامیرزا کریمی عضو پارلمانی اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند:

اصحاب رسانه نقش به سزایی در اطالع رسانی 
به مردم در سراسر کشور دارند

نعمت اله قنبری نیک دل رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گرمسار:

رسالت رسانه های مکتوب ، ایجاد شناخت و دغدغه 
های فرهنگی و اجتماعی در بین مردم و مسولین است

مهندس داود قربانیان رئیس بازرگانی سابق ورامین:

رسانه های مکتوب یکی از رسانه های 
مورد عالقه اقشار مردمی است

ابراهیم شیرکوند ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین:

امید است که ماهنامه آبرومند بتواند ورزش و 
مسائل فرهنگی را در جامعه تقویت کند

بهروز مشتاق رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قرچک:

امید است ماهنامه آبرومند نقش ارزنده ای در 
برطرف کردن مشکالت فرهنگی و ... ایفا کند

کله پاچه از نظر طب سنتی غذایی 
حاوی  و  پرانرژی  سنگین،  بسیار 
ویتامین  و  کلسترول  پروتئین، 
باالست؛ طبع کله )مغز( سرد و تر و 
پاچه سرد و خشک است؛ پروتئین 
موجود در کله پاچه نقش موثری در 

رشد و ترمیم بافت های بدن دارد.
حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر 
زمان  بهترین  درباره  سنتی  طب 
مصرف کله پاچه اظهار کرد: کله پاچه 
میل  صبحانه  وعده  در  است  بهتر 
مقوی  بسیار  غذا  این  زیرا  شود، 
است؛ پس از مصرف کله پاچه فرد 
به  غذا  تا  باشد  داشته  تحرک  باید 
این  مصرف  شود؛  هضم  خوبی 
مانند  عوارضی  شام  وعده  در  غذا 
ناراحتی  و  بی قراری  بی خوابی، 

گوارشی را برای فرد به همراه دارد.
مورد  قسمت های  بیشترین 

استفاده  کله پاچه
بیشترین  اینکه  بیان  با  وی   
قسمت های مورد استفاده کله پاچه 
گاو  و  گوسفند  پا های  و  دست 
است،افزود:بخش های دیگری مانند 
وگوشت  بناگوش،زبان،مغز،چشم 

صورت هم مصرف می شود.
مهم ترین خواص زبان گوسفند

این محقق و پژوهشگر طب سنتی 
زبان  خواص  مهم ترین  درباره 
گوسفند گفته است: زبان گوسفند 
به  ویتامین های.  گروه  حاوی 
ویژه. ۱2 است؛ این ویتامین ها در 
خون سازی و عملکرد بهتر سیستم 

عصبی نقش موثری دارند.
مهم ترین خواص پاچه گوسفند

خواص  مهم ترین  درباره  عظمایی 
مغز گوسفند  گوسفند گفت:  پاچه 
است،  باالیی  کلسترول  حاوی 

خواص  گوسفند  پاچه  بنابراین 
)کله(  مغز  به  نسبت  بیشتری 
نقش  گوسفند  پاچه  مصرف  دارد؛ 
موثری در التیام زخم های داخلی و 

سلول سازی بدن دارد.
نشان  مطالعات  است:  گفته  وی 
می دهند که کله پاچه حاوی کوآنزیم. 
استحکام  موجب  که  است   ۱۰
تحریک سیستم  و  سلول  عملکرد 

ایمنی بدن می شود.
این محقق و پژوهشگر طب سنتی 
گوسفند  پاچه  دیگر  خواص  درباره 
تصریح کرد: مصرف متعادل پاچه 
دچار  که  افرادی  برای  گوسفند 
بدن  و  پا  استخوان های  شکستگی 
هستند، بسیار مفید است؛ استفاده 
تاثیر چشمگیری  پاچه گوسفند  از 
در بهبود خونریزی رحم، مشکالت 
روده ای و بواسیر )هموروئید( دارد.

سایر خواص کله پاچه
عظمایی درباره سایر خواص کله پاچه 
اظهار نموده: مصرف کله پاچه نقش 
و  بدن  عمومی  تقویت  در  موثری 
مغز  دارد؛  جنسی  قوای  افزایش 
)کله( طبع سرد و چربی باالیی دارد 
بنابراین بهتر است همراه با سرکه، 

خردل و آویشن میل شود.
مهم ترین عوارض ناشی از افراط در 

مصرف کله پاچه
عوارض  مهم ترین  درباره  وی 

کله پاچه  در مصرف  افراط  از  ناشی 
گفته است: کله پاچه با وجود تمام 
اسید های  حاوی  دارد  که  خواصی 
مضر هم هست؛ افراط در مصرف 
عروق  در  رسوب  موجب  کله پاچه 
خونی بدن، انسداد و گرفتگی عروق 
می شود؛ مصرف زیاد کله پاچه خطر 
و  سکته  مانند  بیماری هایی  بروز 

اختالالت قلبی را افزایش می دهد.
موارد منع مصرف کله پاچه

این محقق و پژوهشگر طب سنتی 
کله پاچه  مصرف  منع  موارد  درباره 
گوسفند  و  گاو  مغز  است:  گفته 
تخم مرغ  زرده  عدد  هشت  معادل 
افرادی  بنابراین  دارد،  کلسترول 
و  )کلسترول  خون  چربی  که 
ارویکشان  اسید  و  تری گلیسرید( 
از  باید  نقرس  مبتالیان  و  باالست 
کنند؛  اجتناب  کله پاچه  مصرف 
را در  بهتر است کله پاچه  اشخاص 
فصل زمستان میل کنند؛ از کله بز و 

گاومیش هم استفاده نشود.
مقدار مجاز مصرف کله پاچه

عظمایی درباره مقدار مجاز مصرف 
باید  کله پاچه  است:  گفته  کله پاچه 
شود،  مصرف  بار   2 تا  یک  ماهی 
بنابراین افراد به ویژه اشخاصی که 
مصرف  از  باید  دارند  کمی  تحرک 

مداوم و روزانه این غذا پرهیز کنند.

مهم ترین خواص کله پاچه گوسفند فواید

غذا

مضرات هندوانهمیوه ها

فرهنگی
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شامره نخستسال اول  

کیک گرم مرغ

موادالزم :
سينه مرغ :   يك عدد 
نان تست  :  يك بسته 

فلفل دلمه خالل شده : ۱۰۰ گرم 
پياز خاللي شده  :  يك عدد 

نمك ، فلفل   :  به ميزان الزم 
كره  :  يك قاشق سوپ خوري 

آرد   :  سه چهارم پيمانه 
شير  : دو پيمانه 

پنير پيتزاي رنده شده  :   ۱5۰ گرم 
پودر آويشن  :  دو قاشق چايخوري

طرزتهيه :
ابتدا نان تست ها را دورگيري كرده وكناربگذاريد ، سپس پيازخاللي 
شده را در مقداركمي روغن مايع تفت داده وقتي سبك وشفاف شد 
پس  بخورد  تفت  دهيد  واجازه  كرده  اضافه  را  خردشده  مرغ  سينه 
ازافزودن نمك وفلفل سياه وفلفل دلمه اي خاللي شده ، اجازه دهيد 
آب آن كشيده شود وسپس زير حرارت را خاموش كرده وكناربگذاريد 
. داخل ظرف مناسب روي حرارت كره را ذوب كرده آردرا داخل آن 
تفت دهيد وشير را افزوده مرتب هم بزنيد تا به غلظت فرني برسد 
نمك وفلفل سياه را نيز افزوده وزير حرارت را خاموش كنيد ، كف 
قالب مستطيل شکل را كامال آغشته به سس بشامل كه آماده كرده 
ايد نموده يك رديف نان تست بچينيد وروي نان تست را ازموادپخته 
وآماده شده مرغ ريخته ومقداري پنير پيتزا بپاشيد اين كاررا تا دو يا 
سه رديف ادامه دهيد سپس اليه آخر روي نان تست را هم با سس 
بشامل بپوشانيد ومقداري پنير پيتزا پاشيده پس ازافزودن پودر آويشن 
در طبقه وسط فر كه ازيك ربع قبل گرم شده است با دماي ۱٧۰ درجه 
سانتي گراد به مدت سي دقيقه قرار دهيد تا كيك مرغ آماده سرو شود .

نكته : مي توان براي زيباترشدن طبقات اين كيك گرم ازدورنگ نان 
تست سفيد وقهوه اي استفاده كرد ، نوش جان

تهیه: الهام غرقانی

در جلسه شورای ثبت آثار60 اثر 
از 3 استان کشور ثبت ملی شد

 تهران - در دومین جلسه شورای ثبت آثار ملی در سال جاری، ٦۰ اثر 
از سه استان کشور در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

به گزارش میراث آریا، در این جلسه که در دفتر اداره کل ثبت آثار 
و با حضور مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت برگزار شد، ٦2 اثر از 
استان های یزد، قزوین و مازندران مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا دو 
اثر از استان یزد موفق به جلب نظر مثبت اعضای شورای ثبت شد و 

٦۰ اثر دیگر به ثبت ملی رسید.
در این جلسه، ۳٦ اثر از استان يزد، ۱2 اثر از استان قزوين و ۱2 اثر از 

استان مازندران در فهرست آثار ملي قرار گرفت.
از جمله آثار شاخص ثبت شده مي توان به بافت تاريخي تركان، خانه 
پوالدي، خانه الري، خانه تهراني و قلعه رحيم آباد از استان يزد؛ باغ 
فالحت قائمشهر، خانه نصيري فريدونكنار و خانه رمداني نكا از استان 
مازندران و همچنين خانه ابوترابي، خانه شيخ االسالم، خانه حکيم 

افضل و گرمابه روستاي خوزنين از استان قزوين اشاره کرد.

طی حکمی از سوی وزیر کشور احمد 
مالیری به عنوان فرماندار شهرستان 

میامی منصوب شد
 متن حکم به شرح ذیل است:

جناب آقای احمد مالیری 
پیشنهاد  به  بنا  و  حکم  این  موجب  به 
فرماندار  سمت  به  سمنان  استاندار 
سال  چهار  مدت  به  میامی  شهرستان 
منصوب  می شوید. امید است با اتکال 
به خداوند متعال و در چارچوب وظایف 
و  اهداف  تحقق  راستای  در  مصوب 
آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم 
انقالب اسالمی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی موفق 

باشید.

طی حکمی از سوی 
علیرضا آشناگر استاندار اسماعیل اسدیان 

به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی فرمانداری منصوب شد
متن حکم به شرح ذیل است:

شهرستان  فرماندار  پیشنهاد  به  بنا 
تعهد، سوابق  مراتب  به  نظر  و  میامی 
و تجربه جنابعالی به موجب این حکم 
اجتماعی  و  سیاسی  معاون  سمت  به 

فرماندار منصوب می شوید.
امید است ضمن تالش در جهت ایجاد 
و هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها و 
استعدادها  از  گیری  بهره  و  سازمانها 
و نیروهای الیق در تحقق برنامه ها و 
سیاست های دولت تدبیر و امید و نیز خدمت رسانی هرچه بیشتر به 

مردم شریف شهرستان میامی موفق باشید.
توفیق روزافزونتان را در پیروی از منویات مقام معظم رهبری »مدظله 
العالی« در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران از درگاه قادر متعال خواستارم

آشپزی

میراث فرهنگی

انتصاب

کرج - نماینده عالی دولت در استان البرز 
گفت: بازرسی ها در سطح ادارات و سازمان 
های استان باید پناه و مامن مردم باشند تا 
بتوانند براحتی مسائل و دغدغه های خود 

را بیان کنند.
شهبازی استاندار البرز در اولین گردهمایی 
های  شهرداری  و  ها  فرمانداری  بازرسان 
جلسات  سالن  در  یکشنبه  روز  که  استان 
مرکز همایش های میالد کرج برگزار شد، 
با اشاره به اینکه جایگاه بازرسی را تشریفاتی 
نمی دانم، افزود: بر این اساس در انتصاب 
مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
استانداری دقت و وسواس ویژه ای بخرج 

دادم.

وی ادامه داد: عمر مدیریت ها و مسئولیت 
ها مانند برق و باد در حال گذر است بنابراین 
اذهان  در  که  باشیم  اقداماتی  بدنبال  باید 
مردم به نیکی و خدمتگزاری ماندگار شویم.

با  استان  اینکه مجموعه  بیان  با  شهبازی 
گفتمان و ذهنی مشترک در مسیر رشد و 
توسعه البرز حرکت می کنند، گفت: برای 
نیل به اهداف توسعه ای استان راهبردهای 
ویژه ای در حوزه های مختلف با همراهی 
قرار گرفته  کار  دستور  در  البرز  مسئوالن 

است.
وی به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به البرز اشاره کرد و افزود: دکتر جهرمی هر 
استانی را دارای ظرفیت و استعداد خاصی 

دانست ولی از البرز عالوه بر توانمندی های 
بسیار در حوزه های مختلف، بعنوان پایلوت 

و الگوی اتحاد و انسجام در کشور یاد کرد.
استاندار البرز اضافه کرد: کنترل و نظارت 
روند تحقق برنامه های نظام و در تعاقب آن 
دولت در سیستم اداری از اهم امور است 
وجود  انحرافی  مسیر  این  در  نباید  چراکه 

داشته باشد.
و  ادارات  سطح  در  ها  بازرسی  گفت:  وی 
سازمان های استان باید پناه و مامن مردم 
باشند تا بتوانند براحتی مسائل و دغدغه 

های خود را بیان کنند.
آبروی  با تاکید بر ضرورت حفظ  شهبازی 
افراد، افزود: بازرسی باید با نگاه گره گشایی 

و حل مشکالت به مسیر خود ادامه دهد، 
همچنین سالمت کارکنان این حوزه بسیار 

حائز اهمیت است و باید همواره با آموزش 
های ضمن خدمت بروز شوند.

علویجه -نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران گفت: در 
کافی  اندازه  به  پروفیل  و  لوله  حاضر  حال 
در مملکت تولید می شود و دیگر نیازی به 

واردات از کشورهای خارجی نیست.
»کاالی  برنامه  در  علویجه  زمانی  الله  امر 
در  داخلی  کنندگان  تولید  افزود:  ایرانی« 
شرایط فعلی ضمن تامین نیاز کشور ساالنه 
بخش قابل توجهی از محصوالت خود را روی 

ریل صادرات قرار می دهند.
وی در ادامه از وجود ۱۸۰ کارخانه کوچک، 
در  پروفیل  و  لوله  تولید  بزرگ  و  متوسط 
اکنون  هم  اظهارداشت:  و  خبرداد  کشور 
افزون بر ۴۰ هزار نفر نیروی انسانی در این 

کارخانجات مشغول بکار هستند.

سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب 
توان  ایران  پروفیل  و  لوله  تولیدکنندگان 
را  پروفیل  و  لوله  حوزه  در  کشور  صادراتی 
بسیار باال ارزیابی کرد و گفت: برای دستیابی 

مانع  و  مشکالت  باید  بزرگ  هدف  این  به 
جدی از پیش پای صادرات برداشته شود.

و  لوله  کارخانجات  اینکه  اعالم  با  وی 
پروفیل امروز با مشکالت مختلفی منجمله 

تامین مواد اولیه مواجه هستند، افزود: در 
حال حاضر مواد اولیه با تاخیر به واحدهای 
تولید تحویل می شود و در عین حال تولید 
کنندگان با کمبود شدید ورق های فوالدی 

زیر سه میلیمتری مواجه اند.
جلوگیری  بر  تاکید  ضمن  علویجه  زمانی 
اظهارداشت:  کشور  در  فروشی  خام  از 
متاسفانه مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات 
قیمت  با  و  خام  بصورت  پروفیل  و  لوله 
پائین روی ریل صادرات قرار می گیرد که 
این رویه خالف جهت سیاست های نظام 

است.
وی افزود: تبدیل مواد خام به محصوالت 
با ارزش افزوده باال موجب رونق صادرات، 
اشتغال، قدرت ارزآوری، رشد اقتصادی و 

غیره در جامعه می شود.
سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب 
بیان  ایران  پروفیل  و  لوله  تولیدکنندگان 
داشت: بخش عمده ای از تولیدات صنعت 
عراق،  کشورهای  به  گذشته  در  مزبور 
افغانستان و ... صادر می شد که متاسفانه 
این  اولیه  مواد  و گرانی  کمبود  دلیل  به 
بازارها نیز از دست تولید کنندگان داخلی 

خارج شده است.
های  ورق  اینکه  تصریح  با  ادامه  در  وی 
گروه   ۶۰۰ اولیه  مواد  عنوان  به  فوالدی 
کشور  اقتصادی  ساختار  در  که  کاالیی 
بسیار نقش آفرین است بر ضرورت حمایت 
جدی از تولیدکنندگان و صنعتگران در این 

حوزه تاکید.

بروجرد - عبدالرحيم رحيمي روز دوشنبه 
در جلسه شوراي فرهنگ عمومي بروجرد 
که در دفتر امام جمعه برگزار شد افزود: شهر 
با توجه به پيشينه کهن فرهنگي  بروجرد 
و مذهبي بايد در ارائه الگوهاي حجاب و 

عفاف در کشور نمونه باشد.
وی اظهار داشت: فرهنگ حجاب و عفاف 
و  مسافران  و  شود  نهادینه  باید  شهر  در 
گردشگران با ورود به اين شهر متوجه شوند 

که به يک شهر مذهبي وارد شده اند.
وی بیان کرد: با مظاهر بی حجابي و بد 

بايد  فروشگاه هاي سطح شهر  در  حجابي 
توسط ادارات مرتبط برخورد شود.

مجوز  که  کسانی  گفت:  بروجرد  فرماندار 
گردشگری  مناطق  در  خانه  اجاره  برای 
دريافت مي کنند بايد ملزم به رعايت قوانين و 
مقررات باشند خانه هايي كه مجوز ندارند نيز 

بايد پلمپ شود.
توسط  پلمپ  دستور  اگر  افزود:  رحیمی 
مراجع قضائی صادر مي شود ديگر کسي حق 
فک پلمپ ندارد و بايد برخورد قانوني صورت 

گيرد.

وی اظهار داشت: باید نظارت بیشتري در 
تا  باشد  داشته  وجود  گردشگري  مناطق 
شاهد مظاهر بي ديني و بي حجابي نباشيم.

عالمان  دیار  بروجرد  شهر  کرد:  بیان  وی 
و فرزانگان است و زيبنده اين شهر ترويج 
مظاهر بي حجابي و بد حجابي در اماکن 

تفريحي و گردشگري نيست.
فرماندار بروجرد گفت: بدون افراط و تفریط 
باید با مظاهر بد حجابی برخورد شود و بايد 
با فرهنگ سازي جوانان و نوجوانان را آگاه 

کنيم.

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   - شیراز 
بین  بنیاد  ایجاد  خواستار  فارس  اسالمی 
موسی  احمدبن  هنری  و  فرهنگی  المللی 

شاهچراغ)ع( با عنوان امین والیت در شیراز 
شد.

صابر سهرابی پس از همراهی با مسئوالن 

مطهر  حرم  زیارت  برای  و کشوری  استانی 
شورای  نشست  در  شاهچراغ  حضرت 
هماهنگی دهه کرامت کشور با بیان اینکه 
این دهه فرصت و غنیمتی برای همدلی همه 
دستگاه های استان به ویژه اعضای شوراست 
که برنامه ای درخور سومین حرم اهل بیت 
)ع( برگزار شود، افزود: برنامه های فرهنگی 
آئینی و هنری همزمان با دهه کرامت برگزار 
خواهد شد که در این ۱۰ روز سراسر ایران 

گلبانگ شادی می گردد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس و دبیر ستاد 
خواستار  فارس  کرامت  دهه  بزرگداشت 
شد  کرامت  دهه  برنامه های  شدن  مردمی 
و بیان کرد: فارس با هماهنگی بنیاد بین 

المللی امام رضا )ع( میزبان جشنواره شعر 
ملی رضوی است که یکی از شاخص ترین 

برنامه های ماست.
سهرابی به تولیت آستان مقدس شاهچراغ 
)ع( و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 ۱۶ گذشت  به  توجه  با  که  کرد  پیشنهاد 
سال از عمر پر برکت بنیاد بین المللی امام 
رضا )ع( که به وسیله آن تالش های وافری 
با زبان هنر در معرفی شخصیت واالی امام 
هشتم شده است، در فارس بنیاد بین المللی 
فرهنگی شاهچراغ )ع( به عنوان امین والیت 
را داشته باشیم تا بتوانیم تمام برنامه های 
فرهنگی و هنری را در لوای حضرت احمدبن 
موسی )ع( ارائه داشته و منویات مقام معظم 

بعنوان  شیراز  معرفی  راستای  در  رهبری 
سومین حرم اهل بیت )علیهم السالم( را در 

قالب این بنیاد رقم بزنیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس 
در پایان اعالم کرد: امیدواریم این بنیاد را 
ثبت ملی و برنامه های فرهنگی و هنری را 
در راستای معرفی شاهچراغ )ع( به شکل 

مدونی سازماندهی کنیم.
ارزانی،  حبیب رضا  حجت االسالم  انتها  در 
رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگیـ  هنری 
دهه  هماهنگی  شورای  رئیس  و  مساجد 
کرامت کشور به عنوان خادم افتخاری حرم 

مطهر حضرت شاهچراغ معرفی شد.

بندر عباس - سرپرست معاونت سیاسی، 
به  امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
اصل امانت داری در انتخابات اشاره کرد و 
در  امانتداری  اصل  باید  فرمانداران  گفت: 

انتخابات را مدنظر و در اولویت قرار دهند
دکتر عباس میرزاد در گردهمایی فرمانداران 
استان  شرق  انتخابات  ستاد  اعضای  و 
هرمزگان، با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت 
و همدلی جامعه و جلوگیری از ایجاد فضای 
ناامیدی و یاس، عنوان کرد: بعضی افراد با 
استفاده از فضای انتخاباتی جامعه تالش می 

کنند با تخریب و سیاه نمایی علیه دولت برای 
خود جایگاه و موقعیتی کسب کنند که این 
موارد باید به دقت رصد و پاسخ های به موقع 

و مناسبی به این تخریب ها داده شود.
از  را  جامعه  در  سیاسی  نشاط  ایجاد  وی 
کرد:  عنوان  و  دانست  فرمانداران  وظایف 
فرمانداران زمینه مشارکت حداکثری مردم در 

انتخابات را فراهم سازند.
وی به اصل امانت داری در انتخابات اشاره 
کرد و گفت: فرمانداران باید اصل امانتداری 
در انتخابات را مدنظر و در اولویت قرار دهند.

میرزاد بر لزوم همدلی در میان هیئت اجرایی 
کرد  تاکید  انتخابات  در  نظارت  هیئت  و 
وافزود: باید با برگزاری جلسات ارتباط سازنده 
ای میان هیئت اجرایی و نظارت انتخابات 
شکل گیرد تا با همدلی بیشتر بتوان هر چه 

بهتر در برگزاری انتخابات نقش داشت.
وی بیان کرد: امیدوارم با استفاده از تجربیات 
اعضای ستاد و تعامل و همکاری سایر اعضا،  
این دوره از انتخابات را به دور از حاشیه، با 
قانونی  ضوابط  اساس  بر  و  کامل  شفافیت 

موجود در استان برگزار کنیم.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران 
گسترده  ریزی  برنامه  به  اشاره  با 
برای تامین امنیت عمومی تاکید 
و  مردم  مهربان  یار  پلیس  کرد: 
شمشیر بران نظام در برابر مخالن 

امنیت و آرامش است.
»عبدالرضا  سردار   - ورامین 
ناظری«  گفت : از امنیت به عنوان 
نعمت ارزشمند الهی و پیش شرط 
تعالی  و  پیشرفت  توسعه،  مهم 
یاد کرد  مختلف  ابعاد  در  جامعه 
هر جا که مردم حضور دارند باید 

آرامش، حاکم و آنجا امن باشد.
جمهوری  در  پلیس  افزود:  وی 
اسالمی یار مهربان مردم و شمشیر 
هنجارشکنان  برابر  در  نظام  بران 
و  امنیت  و  نظم  زنندگان  برهم  و 

معترضان آرامش و آسایش عمومی 
است.

این مقام ارشد انتظامی به وظیفه 
برقراری  در  ناجا  حیاتی  و  خطیر 
کرد:  نشان  و خاطر  اشاره  امنیت 
مردم هرجا حضور دارند از پلیس 
و  دارند  امنیت  برقراری  انتظار 
خدمتگزاران مردم در ناجا با تمام 
توان خود به دنبال برآورده کردن 

این خواسته به حق هستند.
تهران  استان  شرق  پلیس  رئیس 
های  موفقیت  داشت:  اظهار 
استان  در سطح  پلیس  چشمگیر 
را نشانه همدلی و همراهی بسیار 
مطلوب بخش های درون سازمانی 
و تعامل هدفمند با مردم و دیگر 
دستگاه ها دانست و بر تداوم این 

همکاری ها تاکید کرد.
استان  شرق  انتظامی  فرمانده 
قاطع  برخورد  از  خاتمه  در  تهران 
پلیس با مجرمان و برهم زنندگان 
آرامش و نظم اجتماعی خبر داد و 
گفت: کارکنان ناجا با حداکثر توان 
در سنگر تأمین نظم و امنیت گام 
برداشته و آرامش و آسایش مردم 
را هدفی واال و مقدس برای خود 

انتخاب کرده اند.

تکمیل  راستای  در   - شاهرود 
مدارس  ساز  و  ساخت  پروژه های 
مدیر  و  مدیرکل  معاون  شاهرود، 
آموزش و پرورش شاهرود با معاون 
شاهرود  ویژه  فرماندار  و  استاندار 

دیدار کرد.
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
تخصیص  از  شاهرود  شهرستان 
سفر  آورد  ره  اعتبارات  از  بخشی 
ریاست جمهور به آموزش و پرورش 

شاهرود خبر داد.
در راستای تکمیل پروژه های ساخت 
معاون  شاهرود،  مدارس  ساز  و 
پرورش  و  آموزش  مدیر  و  مدیرکل 
شاهرود با معاون استاندار و فرماندار 

ویژه شاهرود دیدار کرد.

در این دیدار سید محمد موسوی 
پیشرفت های  پیگیری  استمرار  در 
اداری، حقوقی و عمرانی پروژه های 
شده  مصوب  آموزشی  فضا های 
شاهرود؛ گزارشی از آخرین وضعیت 
مهندس  اطالع  به  را  پروژه ها  این 

محمد کرم محمدی رساند.
شهرک  برای  زمین  تأمین  به  وی 

پردیس، وضعیت حقوقی زمین های 
بینی شده ۳۶ و ۱۸  مدارس پیش 
فدک،  و  کوثر  شهرک های  کالسه 
وضعیت زمین خیریه خانم اخیانی 
و بازسازی دیوار های تخریبی حیاط 

مدارس اشاره کرد.
محمدکرم محمدی نیز در این جلسه 
ضمن گفتگوی تلفنی با مسئولین 
استانی و کشوری بر هماهنگی های 
الزم برای تسریع و رفع موانع حقوقی 

و اداری پروژه ها تأکید کردند.
تخصیص بخشی از اعتبارات ره آورد 
و  آموزش  به  جمهور  ریاست  سفر 
پرورش شاهرود؛ خبر خوبی بود که 
فرماندار شاهرود در این جلسه اعالم 

نمودند.

بازرسی ها در سطح ادارات و سازمان های استان باید پناه و مامن مردم باشند

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران:

ایران نیازی به واردات لوله و پروفیل ندارد

معاون استاندار و فرماندار بروجرد: 
رسانه ها به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه کمک کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

ایجاد بنیاد بین المللی فرهنگی هنری شاهچراغ)ع( با عنوان امین والیت

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد:

امانت داری اصل مهم در انتخابات است

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:
پلیس ، یار مهربان مردم و شمشیر بران نظام در برابر مخالن امنیت

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود خبر داد:
تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهور به آموزش و پرورش

فرهنگی و اجتماعی
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سال اولشامره نخست     

راز اجابت دعا در کائنات
 اگه همه دنیا دست به دست هم بدن ،اگه همه کتابهای جذب رو هم 
بخونی ولی افکارمنفی و باورهای محدود کننده ات رو عوض نکنی نمیتونی 

جذب خوبی داشته باشی
هیچکسی برات معجزه نمیکنه معجزه فقط در نحوه فکر کردن و باورته اگه 
تمام روز هم دعا کنی ولی به اجابت دعات شک داشته باشی درست مثه اینه 

که دونه ای نکاشتی و با التماس و ناله میخوای یه گیاه خوب جوونه بزنه 
تصور و تجسم و دعا و تکرار عبار تهای تاکیدی همه وسیله ای هستن برای 

باالبردن سطح انرژیت
 به خودت و قدرتت ایمان بیار دیگه دست از انتظار بکش و اگاهانه باورهاتو 
انتخاب کن تا عاشقانه به ارزوهات برسی با خودت پیمان ببند که پایبند 

پیمانت باشی
راز اجابت دعاهات همینه ایمان و باور

هر چیزی حدی دارد..!
حتی زیباترین رفتارها و قشنگ ترین خصلت ها هم وقتی از حدش می گذرند 

تبدیل به آسیب می شوند، و به آدم ضرر می رسانند!
انسان بی آنکه بداند بیشتر وقت ها سخت ترین ضربه ها را از باورهایش 

می خورد!
از اینکه می خواهد در هر شرایطی خوب بماند و مدال افتخار صبر و شکیبایی 

را به گردن بیندازد.
بارها به خودش پشت می کند تا دیگران را راضی نگه دارد.

آنجا که باید فریاد بزند سکوت می کند آنجا که باید از حقش دفاع کند، 
گذشت می کند

آنجا که باید تذکر بدهد حرفی نمی زند و اینگونه است که هر روز بدی ها 
تکرار می شوند و خوبی ها کمرنگ ترچون همیشه عده ای خطا  بیشتر 

می کنند و عده ای بی وقفه می بخشند 
ما همانطور که در برابر رفتارهای منفی مان مسئولیم در برابر خوبی هایمان 

هم مسئولیت داریم که به جا و به اندازه خرج کنیم.
به  آیندگان  در چشم  را  »انسانیت«   اشتباه  با تصمیم های  ای کاش  و 

»حماقت« تبدیل نکنیم..!!!
عشق بزرگترین شفابخش

 روی زمین است
زمانی که رابطه ای صمیمی با شخصی دارید، تمام احساساِت سرکوب شده 

ى شما پدیدار خواهند شد.
 احساساتی مثل: درد دوران کودکی، خشم ناشی از رنجش در عشق، ترس 
از شکست و طرد و... کسی را یافته اید که در کنارش به اندازه کافی احساس 
امنیت می کنید تا بعضی از آن احساسات قدیمی خود را بیرون ریخته، و او 
کمک کند این آسیب های روانی التیام یابند و دیوارهای عاطفی فرو بریزند.

رضایت از زندگی؟
از خانمی پرسیدند : شنیده ام پسر و دخترت هر دو ازدواج کرده اند، آیا از 

زندگی خود راضی هستند؟
خانم جواب داد: دخترم زندگی خوشی پیدا کرده که من همیشه برایش 
آرزو می کردم. ابدا دست به سیاه و سفید نمی زند. صبحانه را در رختخواب 
می خورد. بعد از ظهرها هم دو سه ساعتی می خوابد. عصر با دوستانش به 
گردش می رود و شب هم با تفریحاتی مثل سینما و تلویزیون سر خود را 
گرم می کند. یقین دارم که دامادم هم با داشتن چنین همسری سعادتمند 

است!
پرسیدند وضع پسرت چطور است؟ گفت: اوه اوه!!! خدا نصیب نکند! بال 
به دور، یک زن تنبل و وارفته ای دارد که انگار خانه شوهر را با تنبل خانه 
اشتباه گرفته است. دست به سیاه سفید که نمی زند. اصرار دارد که صبحانه 
را در رختخواب بخورد. تا ظهر دهن دره می کند. بعد از ظهرها باز تا غروب 
خبر مرگش کپیده! عصر هم از خانه بیرون میرود و تا نصفه شب مشغول 

گردش است. با وجود این زن، پسرم بدبخت است...

ماهی پر برکت و خیر در پیش رو دارید خبر مهم و شاد تلفنی اولین مسئله و 
دیدار و مالقات شخص عاطفی مورد دیگر 

دیدار خوب و دوستانه با چند دوست صمیمی تا ۸ روز اینده خواهید داشت 
خبر بارداری میشنوید که خوشحال میشید از اطرافیان 

یه خرید خوب بزرگ تو خونه مث یه وسیله منزل دارین 
پیام غیر منتظره عاطفی که شخص مورد نظر براتون ارسال میکنه تو۳وعده 

بلند مدت که متعجب میشید 
اشنایی جدید و خوب و اینده دار که توسط یه دوست و اشنا صورت میگیره 

این اشنایی 
محمد نامی که با دیدنش خبری میشنوید که بهش فک میکنین و چند مدت 

فکرتون درگیرشه 
فکر اینکه فرد مورد نظر به شما وفاداره یا نه و ایا اینده داره یا خیر به حالت 
بالتکلیفی تا ٦ماه وجود داره که تو این تایم یه سری اتفاقات خوب و بد کمی 

نظرتون رو تغییر میده ثبات پیدا میکنید تو تصمیمگیری هاتون
موفقیت تحصیلی که براش دورهم بودن و شامی دوستانه افتاده و شادی زیاد 

سفر خوب دومورد 
زیارتی با خانواده 

دریایی با خانواده و فامیل 
در آینده نه چندان دور سفر خارج و فکر مهاجرت و رفتن که فکر خوب و موثریه 

کار ارث مربوط به کیه نمیدونم تا مهر انجام میشه 
جابه جایی دو مورد 

یکی منزل که جایی بزرگتر و با برکت ت هست تا شهریور
و یکی کاری که میشه پست و مقام باشه 

خرید و سند خونه و امضا شادی تو سال بعد با کمی قرض و وام ولی خیلی 
پر سود 

یه کار یا رشته هنری که موفقیت خوب در اینده هست اگر ادامه داده بشه 
خواستگاری که تو خرداد اتفاق میوفته و تو دو وعده تبدیل به قول و قرار میشه 

و ازدواج که نیمه دوم سال هستش 
پشت سر گذاشتن یه سری مشکالت و سختی و گرفتاریهایی که کم کم رو به 

پایانه و ثمره اون موفقیتهای خوبیه 
پولی تو تابستون میاد دستتون که باهاش خریدی مهم برا خودتون میکنین 
تو ٦هفته دیگه هدیه خوب و ارزشمند دارید از فرد احساسی و صحبتی مهم 

خرید یا تعویض ماشین که دقت بیشتر الزمه برای خرید که مشکلی نداشته 
باشه 

تصادف کوچیک ماشین با ماشین که استرس ایجاد میکنه ولی جای نگرانی 
نیست 

کار سند یا ملک کاری که مربوط به ملکی میشه تو تابستون توسط اقایی 
45ساله انجام میشه 

مریم نامی که حامل خبر شادی هست تو 2۰ روز آینده 
پیدا شدن گمشده تا 45روز بعد 

درخواست کار و پیشنهادی خوب که اینده مالی خوبی در پیش داره از سمت 
اقایی ۳5ساله فک کنم سید هم هست 
موقعیت مالی خوب تو چند سال اینده 

موقعیت زندگی خوب 
صبر و انتظار اگر داشته باشید اینده خوبه و به ارزوهای خوبتون میرسید 

توجهتون رو به خانمی مسن با درد استخوان و مفصل اطرافتون بیشتر کنید 
چند خبر خوب و شاد هم ازدواج و نامزدی هم مالی و هم موفقیت تحصیلی 

تو ۳ماه اینده دارید
شخصی که میرنجونه شما رو و باهاش بحث دارید و مشاجره که سکوت بهتره 

و منتظر باشید چون جبران افتاده 
خوب شدن و سالمتی بیماری که به مرور تا آبات بهبود پیدا میکنن 

اشتی با کسی که قهرید و انتظار میکشید تا 25 روز دیگه ولی اعتباری نیست 
بهش ادم دمدمی هستش 

علی نامی که برای یه مشورت یا نمیدونم حرفی میاد که خیلی توجه نکنید به 
حرفاش 

کار ارث که تا ۸ماه بعد به خوبی حل میشه .

خواندنی های جالب

فرازی به آینده

و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
شوراهای مجلس از قانع نشدن دو نماینده 
به  آنها  ارجاع  و  وزیر کشور  های  پاسخ  از 

صحن علنی خبر داد.
خبرنگار  با  وگو  گفت   در  سلیمی  اصغر 
خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست 2٦ 
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  خردادماه 
شوراهای مجلس گفت: دعوت از وزیر کشور 
نمایندگان  سواالت  به  پاسخگویی  جهت 

دردستورکار کمیسیون قرار داشت.
شورای  مجلس  در  سمیرم  مردم  نماینده 
اسالمی تصریح کرد: بر این اساس سواالت 
محمدرضا صباغیان نماینده مهریز ابرکوه، 
بیگی  علیرضا  احمد  خاتم،  و  بهاباد  بافق 
جالل  اسکو،  و  آذرشهر  تبریز  نماینده 
محمود زاده نماینده مهاباد، احمد مرادی 
حاجی  بندرخمیر  قشم  بندرعباس  نماینده 
نماینده  پژمانفر  نصرالله   ، ابوموسی  و  آباد 

دلیگانی  حاجی  حسنعلی  کالت،  و  مشهد 
برخوار،  و  میمه  شهر  شاهین  نماینده 
علیرضا سلیمی نماینده محالت و دلیجان، 
وسروآباد،  مریوان  نماینده  مرادی  منصور 
همایون  و  ارومیه  نماینده  پور  قاضی  نادر 
یوسفی نماینده اهواز باوی حمیدیه و کارون 
بررسی  و  مطرح  فضلی  رحمانی  حضور  با 

شد.
عملکرد  به  مربوط  مسائل  داد:  ادامه  وی 

نیروی انتظامی در گمرک، برگزاری مراسم 
های بدون مجوز در پارک ها و عدم برخورد 
فرمانداران  نبودن  مستقر  موضوع،  این  با 
مدیریت  تحت  مناطق  در  بخشداران  و 
به  مربوط  مباحث  نشدن  اجرایی  خود، 
قوانین راهنمایی و رانندگی و غیره از جمله 

محورهای سواالت نمایندگان بود.
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
با اشاره  شوراهای مجلس شورای اسالمی 

شد  مقرر  کمیسیون  جلسه  در  اینکه  به 
حضور  با  نمایندگان  از  نفر  چهار  سواالت 
مسئوالن مربوطه بیشتر بررسی شود و در 
این میان چهار نماینده نیز در جلسه حضور 
اساس  این  بر  کرد:  خاطرنشان  نیافتند، 
سواالت  از  بیگی  علیرضا  و  پژمانفر  آقایان 
رو مقرر  این  از  قانع نشدند  رحمانی فضلی 
شد سواالت این افراد به صحن علنی ارجاع 

داده شود./

آبرومند - رئیس کمیته آموزش و پرورش 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
ارزی  مشکالت  کشور  اگرچه  است  معتقد 
معلمان  حقوق  پرداخت  ایده  ولی  دارد 
مدارس خارج از کشور به ریال نباید اولین 

راهکار باشد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بیرانوندی   محمد 
ایده  از  انتقاد  با  ملت   خانه  خبرگزاری 
به  از کشور  خارج  معلمان  حقوق  پرداخت 
شرایط  در  کشور  وقتی  اگرچه  گفت:  ریال 
آن  برای  راه حلی  باید  قرار می گیرد،  تنگنا 
ایده پرداخت حقوق معلمان  پیدا کرد ولی 

دلیل  به  ریال  به  کشور  از  خارج  مدارس 
اولین  نباید  ارز  انتقال  و  ارزی  مشکالت 

راهکار باشد.
از  کدام  هر  نیروهای  برای  کار  قاعده 
مشغول  کشور  از  خارج  در  که  دستگاه ها 
ارز  به  آنها  حقوق  که  است  این  هستند، 
و  ناچاری  شرایط  در  ولی  شود  پرداخت 

العالجی باید تصمیم مقتضی گرفت
در مجلس  دوره  و  آباد  نماینده مردم خرم 
مسئوالن  قطعا  افزود:  اسالمی  شورای 
آموزش و پرورش این تصمیم را از َسِر اختیار 
شدند  آن  به  مجبور  ناچار  به  و  نگرفته اند 

ولی توصیه ما این است که به اندازه گذران 
خارج  معلمان  حقوق  از  بخشی  زندگی، 
واقعا  اگر  و  شود  پرداخت  ارز  به  از کشور 
چاره ای برای تأمین ارز نیست و محدودیت 

دارند، مابقی آن را به ریال پرداخت کنند.
حقوق  پرداخت  ایده  کرد:  بیان  بیرانوندی 
معلمان خارج از کشور به ریال مورد اعتراض 
ما نیز است؛ ولی اگر قرار به انتخاب بین دو 
گزینه »پرداخت حقوق به ریال« و »هیچ« 
باشد، ناچار هستیم آن گزینه ای را انتخاب 
کنیم که به معلمان فشار کمتری وارد شود.

با  متناسب  مسکن  »داشتن    - آبرومند 
ایرانی است.  و خانواده  فرد  نیاز، حق هر 
اولویت  رعایت  با  است  موظف  دولت 
خصوص  به  نیازمندترند  که  آنها  برای 
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این 

اصل را فراهم کند.«
 ۳۱ اصل  باال  متن  آبرومند  گزارش  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
را  ایرانی  خانواده  و  فرد  هر  که حق  است 
در خصوص داشتن مسکن مطرح می کند 
که بر اساس این اصل، دولت ها موظف به 

تأمین آن شده اند.

از آن جا که حق مسکن هم یکی از حقوق 
محسوب  جامعه  در  فرد  هر  اساسی 
می شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر 
تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار 

نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.
دچار  همواره  کشور  در  مسکن  بازار 
عرضه  حوزه  در  فراوانی  نابسامانی های 
قیمت  افزایش  آن  از  مهم تر  و  تقاضا  و 
طی  که  است  بوده  بی برنامه  و  بی رویه 
هم  مناسبی  رویکرد  گذشته  سال های 
اگر  یا  و  نشده  اتخاذ  روند  این  کنترل  در 
برای  مثبتی  تأثیر  چندان  است  شده  هم 

توجه  با  است.  نداشته  معضل  این  رفع 
این  نیز  اخیر کشور  اقتصادی  نوسانات  به 
مسکن  داشتن  و  شده  بحرانی تر  مساله 
خانواده های  از  بسیاری  برای  را  مناسب 
نیافتنی  دست  رویایی  به  تبدیل  ایرانی 

کرده است.
اصل  اجرای  پیگیری  راستای  در  حال 
عملکرد  بررسی  و  اساسی  قانون   ۳۱
از  این خصوص نظرات برخی  دولت ها در 

حقوقدانان را جویا شده ایم.
)منبع : خبرگذاری ایسنا(

مواد  مسئله  در  رضوی  خراسان  استاندار 
مخدر و اعتیاد کم اثرترین اقدام را مقابله 
واقعی  و  اساسی  راهبرد  و گفت:  دانست 

پیشگیری است.
جلسه  در  حسینی  رزم  علیرضا   - مشهد 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
با حضور دبیر کل ستاد مبارزه  استان که 

این  به  اشاره  با  شد  برگزار  مخدر  مواد  با 
حوزه  در  ایران  و  دنیا  گذشته  روند  که 
است  بوده  فزاینده  مخدر  مواد  تجارت 
های  هزینه  کنون  تا  ایران  کشور  افزود: 
زیادی را به دلیل عبور و مرور مواد مخدر 

داده است.
وی اذعان کرد: با توجه به حضور ساالنه 

حدود ۳۰ میلیون زائر در استان و مطرح 
شدن این استان به عنوان پایتخت معنوی 
ایران می طلبد که در حوزه مبارزه با مواد 
های  طرح  بر  مضاف  هایی  طرح  مخدر 
جلسات  این  در  استانها  دیگر  مصوب 

داشته باشیم.
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار   
مواد  با  مبارزه  خصوص  در  دنیا  که   این 
مخدر به این نتیجه رسیده است که  باید 
اضافه کرد: هر چقدر که  پیشگیری کند، 
فرهنگ  و  آموزش  سطح  ارتقاء  حوزه  در 
شود  گذاری  سرمایه  بیشتر  مردم  سازی 
مخدر  مواد  حوزه  در  کمتری  هزینه 
صورت  این  غیر  در  شد  خواهد  پرداخت 

کم اثرترین کار مقابله خواهد بود.
دستگاه  با  امسال  افزود:  حسینی  رزم 
های که صاحب جمعیت هستند در بحث 
آموزش مسئله پیشگری را دنبال خواهیم 
کرد و در این زمینه هر مقداری که ستاد 
تالش  بکند  پشتیبانی  کشور  در  کل 

خواهیم کرد منابع خودمان خود را برای 
و مصون  مردم  فرهنگ  ارتقاء  و  گسترش 
سازی جامعه در حوزه اعتیاد انجام بدهیم 
رتبه  بتواند  استان  امسال  امیدواریم  لذا 

برتر را بدست آورد.
بیان  »مقابله«  راهکار  خصوص  در  وی 
آمده  بدست  کشفیات  که  همانطور  کرد: 
در  متولی  نیروهای  همه  دهد  می  نشان 
این حوزه کار خودشان را به خوبی انجام 
که  کنیم  فراموش  نباید  اما  دهند  می 
پرسود  تجارت  یک  مخدر  مواد  تجارت 
پیش  باید  همیشه  لذا  شود  می  محسوب 
آن صورت  با  مقابله  برای  بینی های الزم 

گیرد.
به  ادامه  در  رضوی  خراسان  استاندار 
بخش درمان معتادین پرداخته و گفت: از 
جایی که تنها 2۰ درصد از معتادین برمی 
گردند زیاد در این زمینه موفق نبوده ایم.

مبارزه  ستاد  دبیرکل  جلسه  این  ادامه  در 
در  کشور  که  این  بیان  با  مخدر  مواد  با 

جاهایی که منشا تولید محسوب می شوند 
ها  آسیب  در حوزه  افزود:  ندارد،  دخالتی 
مواد  قاچاق  و  طالق  جمله  از  مورد  چند 
را  موادمخدر  که  است  شده  احصا  مخدر 

می توان از همه آنها مهمتر دانست.
افزود:  راستا  همین  در  مومنی  اسکندر 
از  کاری  حوزه  چند  مخدر  مواد  مورد  در 
جمله معتادین متجاهر، مقابله، درمان و 
پیشگیری داریم که بر اساس برنامه های 
مشخص شده برخی نسبت به برخی دیگر 

اولویت داده شده اند.

همجوار  از  ادامه  در  تقوی  محمدکاظم 
مواد  ورود  افغانستان،  کشور  با  بودن 
ورود مواد  روان گردان سنگین،  و  مخدر 
خودروهای  پوشش  تحت  سبک  مخدر 
مصادره  آرای  صدور  و کاهش  مسافربری 
به  اسالمی  انقالب  های  دادگاه  توسط 
در  استان  های  چالش  از  تعدادی  عنوان 

حوزه مواد مخدر نام برد.

های  ریزی  برنامه  به  توجه  با   - قرچک 
در  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدون 
مستمر  های  نظارت  و  قرچک  شهرستان 
،خیریه  خصوصی  بخش  درمانی  مراکز  بر 
اطالع  به  نظارتی  گروهای  توسط   ... و 
قرچک  شهرستان  محترم  شهروندان 
نسبت  که  جاعل  دندانپزشک  میرساند  
در  دندانپزشکی  مطب  تجهیز   و  تهیه  به 
شهروندان  سالمتی  و  فعالیت  زمینی  زیر 
از  پس  بود  نموده  روبرو  مخاطره  با  را 
در  که  فعالیت  محل  شناسایی  و  ارزیابی 
شب  از  پاسی  تا  و  متعارف  غیر  ساعات 
ارایه  مراجعین  به   دندانپزشک  بعنوان 
میداد  زا  اسیب  و  مجاز  غیر  خدمات 

و  هماهنگی  با  شبکه   نطارتی  پرسنل 
دستور حمایتی دادستان محترم و حضور 
ارزشمند نیروی انتظامی فرد دندانپزشک 
 ۹ ساعت  و  جرم  ارتکاب  حین  در  جعلی  
شب مورخ ....  بازداشت و محل فعالیت 
جهت  محترم  شهروندان  گردید   پلمپ 
برخورداری از خدمات ایمن درمانی حتما 
پروانه  دارای  و  مجاز  درمانی   مراکز  به 
ی  مشخصه  نمایند که  مراجعه  فعالیت  
ی  پروانه  بودن  دارا  مجاز  درمانی  مراکز 
مطب  در  و  فنی  مسول  و  برداری  بهره 
مجاز  مطب  پروانه  دارای  خصوصی  های 
پروانه  حتما   میباشد  اعتبار  دارای  و 
دید  معرض  در  باید  مطب  و  مراکز  های 

شریف  مردم  عموم  از  باشند   مراجعین  
برخورد  صورت  در  تقاضامندیم  منطقه 

حتما  مشکوک   و  پروانه  فاقد  موارد  با 
رسانی  اطالع  شبکه  درمان  بر  نظارت  به 

و  بازرسی  های  گروه  بالفاصله  تا  نمایند  
نظارت شبکه  ارزیابی کامل از مجاز بودن 
خود  کاری  برنامه  در  را  فعالیت  محل 
داشته باشند در پایان ضمن تقدیر و تشکر 
از همکاران خودم بخاطر این اقدام موثر و 
دادستان  های  و سپاسگزار حمایت  مفید 
انتطامی  نیروی  فرماندهی  و  محترم 
و  سالمت  امور  تمام  در  که  شهرستان 

امنیت همراه ماهستند 
سال    ۳۰ باالی  افراد  همه  پایان  در 
کنترل  ملی  کمپین  به  را  شهرستان 
و  مراکز  در    ۹۸/۳/۱٧ از  فشارخون 
رایگان  کنترل  جهت  مربوطه  ایستگاهای 

فشارخون دعوت می نمایم

مرسلپور  مسعود  مشترک  نشست 
فرماندار اسالمشهر با صابر پرنیان مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
لکه  به  و رسیدگی  بررسی  تهران جهت 

های صنعتی شهرستان برگزار شد.
نشست  این  در  آبرومند-  گزارش  به 
صنعت،  اداره  رییس  پور  محمدی  که 
معدن، تجارت، گیتی پژوه رئیس امور 
های  لکه  نمایندگان  و  اسالمشهر  آب 
سهند  درودگران،  آهنکاران،  صنعتی 
فرماندار  داشتند،  حضور  برآوند  و 
اسالمشهر به تشریح مسائل و مشکالت 
مصوب  غیر  صنعتی  های  شهرک 
شهرستان پرداخت و گفت: اسالمشهر 

اشتغال  که  است  لکه صنعتی  دارای ۹ 
قابل توجهی در این مجموعه ها ایجاد 
شده و رفع مشکالت آنها از اولویت های 

مهم شهرستان بشمار میرود.
داد  نخواهیم  اجازه  کرد:  تصریح  وی 
زدن  باعث  افتاده  پا  پیش  مشکالت 
لطمه خوردن بدنه تولید شود و مصرانه 

بدنبال رفع مشکالت فعلی هستیم.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان تهران نیز در ادامه نشست گفت: 
مهمترین مشکل کشور در شرایط فعلی 
است  و کار  فضای کالن کسب  کمبود 
و بی تردید با رفع این معضل بسیاری 
برطرف  ما  اقتصادی  مشکالت  از 

خواهدشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارخانجات 
کشور  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  و 
ای خود  توسعه  فازهای  اجرای  بدنبال 
هستند افزود: تحقق اهداف و سیاست 
های اقتصاد مقاومتی نیز در گرو توسعه 

صنایع کوچک در کشورمان است.
اقدامات  به  اشاره  با  همچنین  پرنیان 
صورت گرفته جهت صدور پروانه شهرک 
صنعتی خصوصی برای لکه های صنعتی 
این  صدور  صورت  در  داشت:  اظهار 
پروانه برای لکه های صنعتی شهرستان 
فعلی  مشکالت  از  بسیاری  اسالمشهر 

این مجموعه ها برطرف خواهد شد.

از تمام ظرفیت های  وی تصریح کرد: 
استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
فضای  بهبود  به  کمک  برای  تهران 
های صنعتی  در مجموعه  و کار  کسب 
شهرستان اسالمشهر استفاده خواهیم 

کرد.
اداره  رییس  پور  محمدی  همچنین 
اظهار  نیز  تجارت،  معدن،  صنعت، 
احداث  ابتدایی جهت  اقدامات  داشت: 
شهرک تخصصی پوشاک در شهرستان 
نزدیک  آینده  در  و  است  شده  برداشته 
با پشتیبانی فرماندار جهادی شهرستان 
خواهد  زده  شهرک  این  احداث  کلنگ 

شد.

سلیمی در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی مجلس:

دو نماینده از پاسخ های وزیر کشور قانع نشدند

بیرانوندی  رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار نمود

پرداخت حقوق معلمان خارج از کشور به ریال آخرین گزینه باشد؛ نه اولین

اصل۳۱قانوناساسی؛حقمسکنازرویاتاواقعیت

استاندار خراسان رضوی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تاکید کرد

»پیشگیری« راهبرد اساسی مبارزه با مواد مخدر

دکتر نوراللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک اعالم کرد:

فضای شهرستان قرچک برای افراد غیر مجاز ناامن است

نشست مشترک فرماندار اسالمشهر با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

اجتماعی



از نمایش تا اجرا

احمد رضا فیروزی از جمله هنرمندان توانای عرصه مجری گری و 
تئاتر شهرستان پیشوا به شمار می رود، آنچه در این مطلب می خوانید 

مروری بر دوران هنری وی می باشد.
فیروزی فعالیت هنری خود را از سال ۱۳٧۸ با بازی در نمایش طنز 
سرباز آغاز کرد. در سال ٧۹ به همراه جمعی از هنرمندان شهرستان 
پیشوا گروه »سیاه و سفید« را تشکیل داد و در همان سال نیز با 
دعوت از عالقمندان هنر نمایش در شهر پیشوا به جهت تاسیس 
رئیس  اولین  عنوان  به  و  کرد  انتخابات شرکت  در  نمایش  انجمن 
انجمن نمایش شهر پیشوا برگزیده شد. شرکت در همایش چهارم و 
پنجم شهرستان ورامین و کسب مقام های برتر کارگردانی و نویسندگی 
و طراحی صحنه برای نمایش سیاه و سفید به همان دوران برمی گردد. 
نویسندگی و کارگردانی نمایش های»یک دنیای کوچک، مات، کوچه، 
کسی که سواد نداره، رستگاران، روایتی دیگر، آخرین زخم، هوای 
پاک، یک زن یک کاروان، سرزمین من، به همین سادگی و ...« 
از دیگر فعالیت های وی در عرصه نمایش می باشد. پس از  منحل 
شدن انجمن پیشوا در سال ۸۱ بعد از سال ها و ارتقاء بخش پیشوا 
به شهرستان و تشکیل اداره ارشاد مستقل در سال ۱۳۹2 باردیگر به 
عنوان مسئول انجمن هنرهای نمایشی پیشوا انتخاب شد. شرکت در 

همایش دهم و یازدهم و کسب مقام نیز در سال ۹۱ و ۹2 رخ داد.
نویسندگی در مجموعه های تلویزیونی کودک در شبکه 2 و 5 و جام جم 
۱و2و۳)رنگین کمان، پلیس کوچولو، تربچه، سرزمین من، امیدهای 
ایران، مامانی بهار، وارونه و ...( از جمله تجارب احمد رضا در عرصه 
نویسندگی می باشد. از سال ۱۳۸۱ و ورود به سازمان صدا و سیما 
به ویژه شبکه های برون مرزی به شکل همزمان مجری گری و بازی 
در اکثر مجموعه هایی که نویسندگی آن را انجام می داد نیز به عهده 
داشت. بازی در سریال پای پیاده»شبکه 5« و زیرزمین»شبکه۳« 
و تله فیلم های »خاک، آن روز می آید، رفیق« از دیگر کارهای این 

هنرمند می باشد.
فیروزی از سال ۱۳٧۸ به عنوان پیمانکار و مشاور هنری و طرح و 
هنری  فرهنگی  سازمان  همچنین  و  فرهنگی  کل  اداره  با  آفرینش 
شهرداری تهران همکاری دارد. فعالیت در اکثر فرهنگسراها و برگزاری 
جشنواره ها و همایش ها و مراسم ها در مناطق مختلف شهر تهران 
و مناطق آزاد کشور»کیش، قشم، چابهار و آستارا« از دیگر تجارب 

هنری او است.
اجرا در شهرها و استان  و  سرپرستی گروه موسیقی سنتی چکامه 
بابک  های مختلف و برگزاری کنسرت های  پاپ»محمد علیزاده، 
جهانبخش،علی لهراسبی، احسان خواجه امیری و ...« عمده فعالیت 

او در عرصه موسیقی است.
همچنین اجرای مراسم ها و جشن های عمومی در مناسبت های ملی 
و مذهبی، مجری گری برنامه و جشن ها و جشنواره های کودک به 
واسطه فعالیت ها و تجارب گذشته در این زمینه و اجرا در برنامه ها 
و همایش های رسمی در ارگان ها و نهادهای مختلف با موضوعات 
زمینه  در  وی  تجربیات  از  هنری  و  فرهنگی  و  مذهبی  و  سیاسی 

مجری گری می باشد.

با هرنمندان

هر یک از ما در زندگی تجربیات متفاوتی را پشت سر می گذاریم که 
این تجربیات از ما یک شخصیت واحد با جهان بینی خاص را شکل 
می دهد. گاهی دانستن نقطه نظرات سایر افراد نسبت به موضوعات 
مختلف، دیدگاه ما را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد چرا که ممکن 
است آن فرد از نظر سن، جایگاه علمی اجتماعی، تجربه و آگاهی از 

ما باالتر باشد.
در این بخش از ماهنامه سعی داریم تا نظرات افراد مختلف نسبت به 
موضوعات یکسان را نشر دهیم تا هم با طرز فکر این افراد آشنا شویم 

و هم از تجربیات آنان استفاده کنیم.
در شماره اول به سراغ مدیر مسئول ماهنامه، آقای طاهر میرزاکریمی 

رفتیم تا شما را با شخصیت ایشان آشنا کنیم.
+لطفا نظر خود نسبت به هریک از موضوعات زیر را بفرمایید.

۱. مرگ :مرگ یک پدیده طبیعیست که در مرحله آخر از زندگی 
گنجانده شده است. همانطور که گیاهان پس از گذشت یک دوره 
مشخص رو به افول و نابودی می روند، انسان ها نیز پس از گذشت 
دوره ای می میرند. بنابراین باید در برابر آن واقع بین باشیم و از آن 

نهراسیم.
2. پیری: این روزها دیدگاه انسانها نسبت به مرگ بسیار منفی شده 
است چرا که آن را زمان ناتوانی و عزلت گرفتن می دانند. اما در 
حقیقت پیری مکث کوتاهی برای دیدن زیبایی هاییست که در جوانی 
فرصت کافی برای آنها را نداشته ایم. همانطور که کودکی و جوانی 
لذت بخش است، پیری نیز یکی از مراحل شیرین زندگیست، به 

شرط آنکه آسایش اقتصادی فراهم باشد.
۳. حرص : هر یک از ما با توجه به برنامه رشد و زمانبندی که خداوند 
برایمان مقرر کرده است، رشد و نمو می کنیم. بنابراین نباید نسبت 
به هیچ شرایطی حرص و طمع داشته باشیم و هر لحظه شکرگزار 

خداوند باشیم چرا که حرص انسان را از رشد وپرورش باز می دارد.
4. جامعه: یک جامعه بر اساس آگاهی افراد آن ساخته می شود. 
هرچه یک جامعه آگاه تر، زندگی در آن راحت تر و آیدات افراد از آن 
جامعه بیشتر. اما اگر آگاهی در جامعه نباشد، حرص و طمع در آن 
جامعه رخنه می کند. بنابراین اگر خواهان یک جامعه پویا هستیم، 

باید جامعه ای آگاه داشته باشیم.
5. ازدواج: دیدگاه جدید نسبت به ازداج می گوید که دو فرهنگ 
مختلف باید در طول زمان یکدیگر را بشناسند و درک کنند. ازدواج 
با گذشت و فداکاری دوام خواهد داشت اگر نه که شکست به زودی 
تمام پایه های آن را می بلعد. اگر دو فرد با فرهنگ نزدیک به یکدیگر 
ازدواج کنند، آن ازدواج موفق تر خواهد بود. و در آخر باید زوجین 

همواره عشق و عالقه اول زندگی را تا پایان آن حفظ نمایند. 
به  نسبت  دیدگاه خود  میتوانید  عزیز  خوانندگان  از شما  یک  هر 

موضوعات باال را برای ما به آدرس تلگرام ما ارسال نمایید.
نویسنده: حمیده توکلی

دیدگاه من  ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

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

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

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

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پیامکی : 30008536257001

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

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

 لیتوگرافی و چاپ : چاپ ریحان

تقاضای اشتراک ماهنامه 
سراسری آبرومند 

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

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

کد پیگیری پرداخت : ......................
برای اشتراک ۸ ماهه از ماهنامه ، مبلغ ۱/2۰۰/۰۰۰ ریال به 
یا شماره  ملی  بانک  نزد  شماره حساب ۰۰224٦۸4٧4۳۰۰۱ 
کارت ٦۰۳٧۹۹٧4۹5۳4۱۳4۰ بنام طاهر میرزاکریمی واریز کرده 
و سند پرداخت را به همراه فرم اشتراک و مدرک شناسایی به 
دفتر مرکزی ماهنامه یه آدرس استان تهران ، شهرستان ورامین 
میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک روبروی سه راه 
بیهقی ساختمان ۱۱۰ کد پستی ۳۳٧۱۸4٦۸۸۹  ارسال نمایید . 

به  چهارشنبه  روز  جلسه  در  وزیران  هیات 
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  ریاست 
نامه  آیین  رئیس جمهوری،  روحانی  حسن 
نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۸۶ را با 
هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت 

گزارش های اعتبارسنجی، اصالح کرد.
اصالح آیین نامه نظام سنجش اعتبار با هدف 
ساماندهی و نظارت در سامانه اعتبارسنجی، 
ممانعت از بروز انحصار و عدم وجود رقابت 
اعتبارسنجی،  شرکتهای  فعالیت  زمینه  در 
با  مقابله  برای  اجرایی  ضمانت  تعیین 
متخلفان و طرز رسیدگی به شکایات و نحوه 
برخورد با متخلفان در زمینه تامین کنندگان 
شرکتهای  اطالعات  استفاده کنندگان  و 

سنجش اعتبار صورت گرفته است.
شرکت  هر  جدید،  نامه  آیین  براساس 
اعتبارسنجی صرفًا در قالب شرکت سهامی به 
و  بانک مرکزی  با مجوز  صورت غیردولتی، 
تحت نظارت آن بانک فعالیت خواهد کرد و 
حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت 
ریال  میلیارد   ۵۰۰ اعتبارسنجی  شرکت 

تعیین شد.
اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  هم چنین، 
و  تسهیالت  اعطای  منظور  به  موظفند 
ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت  
نتایج  به  متناسب  و  دریافت  اعتبارسنجی 
طبق  اشخاص،  اعتباری  از گزارش  حاصل 
اخذ  به  بانک مرکزی نسبت  ابالغی  ضوابط 

وثایق و تضمین های الزم اقدام نمایند.
تصویب تغییرات تقسیمات کشوری در سه 

استان  کشور
در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 
کشوری و با توجه به درخواست های مردمی 
وزیران  هیات  شده،  انجام  بررسی  های  و 
استان  در  تقسیماتی  اصالحات  و  تغییر  با 
های خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسان 

رضوی موافقت نمود.
الحاق  و  انتزاع  تصمیمات،  این  موجب  به 
در چند شهرستان استان خراسان رضوی، 

تبدیل دو  استان،  این  ایجاد یک بخش در 
در  شهر  به  جغرافیایی  نقطه  یک  و  روستا 
استان های آذربایجان شرقی و خوزستان به 

تصویب رسید.
المللی  بین  گردهمایی  برگزاری  با  موافقت 
وزاری بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه 

شرقی
بین  گردهمایی  برگزاری  با  کابینه  اعضای 
منطقه  کشورهای  بهداشت  وزاری  المللی 
مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در 

سال ۱۳۹۸ در ایران موافقت کردند.
بزرگترین  همایش  این  است،  گفتنی 
هر  که  است  منطقه  در  بهداشتی  اجالس 
کشور   22 بهداشت  وزرای  حضور  با  ساله 
مدیرکل  و  شرقی  مدیترانه  منطقه  عضو 
از  دیگر  برخی  و  بهداشت  جهانی  سازمان 
علمی  برجسته  شخصیت های  و  مقامات 
ای  منطقه  اصلی  مقر  در  جهان  اجرایی  و 
سازمان جهانی بهداشت در قاهره و یا یکی 
خصوص  در  و  برگزار  منطقه  از کشورهای 
قالب  در  منطقه  بهداشتی  مهم  مسائل 
تصمیم  نظر  مورد  بهداشتی  اسناد  بررسی 

گیری می شود.
جهت  مناسبی  فرصت  نشست،  این 
گفتگوهای دو و چند جانبه وزارت بهداشت 
کشورهای عضو منطقه جهت هم اندیشی و 
هم افزایی در خصوص مهمترین موضوعات 

سالمت منطقه را موجب می شود.
دو مصوبه خودرویی دولت ویژه معلوالن و 

جانبازان
هیات وزیران با هدف کمک به معلوالن با 
زمان  کاهش  با  خود  قبلی  مصوبه  اصالح 
از پنج سال به سه سال  برای فروش  مجاز 
معلوالن  ویژه  وارداتی  خودرو های  مورد  در 

موافقت کرد.
 همچنین با اصالح تصویب نامه های قبلی، 
واردات حداکثر ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر 
به  درصد مشروط   جانبازان ٧۰  ویژه  سال 
رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو 

و سایر قوانین و مقررات به تصویب رسید.
تعدادی  از  بانکی  سیستم  مطالبات  انتقال 

شرکت های دولتی به حساب بدهی دولت
امور  وزارت  پیشنهاد  به  وزیران  هیات 
های  نامه  تصویب  دارایی،  و  اقتصادی 
مادر  های  شرکت  بدهی  انتقال  موضوع 
تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل 
برق  ایران،  دولتی  بازرگانی  کشور،  نقل  و 
انتقال  و  توزیع  تولید،  گیالن،  ای  منطقه 
نیروی برق ایران )توانیر( و سازمان مرکزی 
بانکی  سیستم  به  ایران  روستایی  تعاون 
کشور، به حساب بدهی دولت را اصالح کرد.

مطابق این تصمیم، انتقال بدهی شرکت های 
فوق به سیستم بانکی کشور به حساب بدهی 
در  دولت  سرمایه  افزایش  به  منوط  دولت، 
دولتی مربوط حداکثر  شرکت/شرکت های 
از تاریخ ابالغ این مصوبه  پس از شش ماه 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اعالم  با 
کل  داری  خزانه  و  مالی  نظارت  )معاونت 

کشور( است.
تا  سرمایه  افزایش  صورت  در  همچنین 
مهلت یادشده، سود و جرایم احتمالی بدهی 
های مذکور از تاریخ ابالغ تصویب نامه های 

مربوط، بر عهده دولت است.
بازنگری  نهاد«  مردم  تشکل های  آیین نامه 

شد
هیات وزیران به پیشنهاد شورای عالی استان  
ها و با هدف عضویت نمایندگان شورای عالی 
 استان ها، شورای اسالمی استان و شورای 
توسعه  و  شوراهای  در  شهرستان  اسالمی 
حمایت از تشکل  ها، »آیین نامه تشکل های 

مردم نهاد« را اصالح کرد.
وظایف  شرح  و  ترکیب  بودن  متفاوت 
نامه  آیین  در  شده  بینی  پیش  شوراهای 
نمایندگان  عضویت  مغایرت  وجود  و  اخیر 
وظایف  با  شوراهایی  در  اسالمی  شوراهای 
قوه  استقالل  و  قوا  تفکیک  با اصل  اجرایی 
مجریه، از جمله دالیل اصالح آیین نامه یاد 

شده است.

در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور انجام شد؛

تصویب تغییرات تقسیمات کشوری 
در سه استان  کشور


