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زمان پرداختن به نیازهای 
علمی، تخصصی و شغلی است

واکاوی ولنگاری فرهنگی 
بعد از 40 سال

رضایت مردم از عملکرد 
نیروی انتظامی
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غرب استان تهران

فرماندار شهریار:

 فضای مورد نیاز تولید کنندگان  را فراهم  می کنیم
2

»رکورد«، چرخ صنعت را به 
گردش در می آورد

 کارگاه میل لنگ تراشی رکورد با مدیریت اصالن و محمد قره داغی ، پدر و پسری که در نقطه ای از شهرستان شهریار 
با کارهای منحصر بفرد خود چرخ های صنعت کشور را در حرکت مداوم نگهداشته اند، فعالیت دارد.

درباره پیشینه این کارگاه مهم و تاثیر گذار با حاج آقا اصالن قره داغی مصاحبه کرده ایم. این استاد با تجربه و پرتالش 
در این زمینه اظهار داشــت : هر چند اصلیت بنده، ســرابی است ولی کار خود را درسال 1353 از شهرستان گنبد کابوس با 

شاگردی در این زمینه آغاز کردم و...

کیفیت پایین نان در 
کنار کم فروشی برخی 

نانوایان
2

4

نیاز شهریار به تبلیغات و همکاری دستگاه های مرتبط در فرهنگ

پشتکار، جدیت و حفظ کیفیت

HP ؛خوشنام و با کیفیت
مدیرعامــل شــرکت صنایع پالســتیک و مالمیــن ایران 
)HP(، ارتقاء سطح کیفیت محصوالت شرکت خود را هدف 

غایی فعالیت هایش عنوان کرد.
مهنــدس صــدرا صادقــی درگفتگویی اظهار داشــت: 
گروه صنعتی اچ پی با بیش از 35 ســال ســابقه که توســط 
پــدر پایه گذاری شــده بود به عنوان یکــی از اولین تولید 
کنندگان انواع ظروف یکبار مصرف فعالیت خود را از سال 
1359 شــروع کرد و در حال حاضر بــا تولید بیش از 250 
نــوع ازمحصوالت پالســتیکی، کاغذی و فــوم در فضایی به 
وســعت 18000 متــر مربع مشــتمل بر 4واحــد تولیدی 

فعالیت می کند.
شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران )واحد شماره 1(

واقع در شــهریار، تولید کننده انواع محصوالت پالستیکی 
pp  و HIPS و GPPS مفتخــر اســت که بــه عنوان اولین 
تولیــد کننــده اینگونه ظــروف موفق به اخــذ پروانه های 
ساخت از وزارت بهداشــت و همچنین نشان سیستم های 
مدیریت کیفیت از قبیلISO وOHSAS  و IMS و نشان 

استاندارد اروپا )CE( گردیده است.
 امــروزه محصوالت تولیدی این گروه صنعتی که شــامل 

انواع ظروف پالســتیکی و فوم و کاغذی و آلومینیوم است 
در زمینــه بســته بنــدی فرآورده هــای لبنــی، پروتئینی، 
حبوبات، انواع سبزیجات، انواع نوشیدنی های سرد و گرم 
و همچنین در رســتورانها جهت مصارف غذایی و بهداشتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
بــا توجه به رســالت تولیــد که همانا ارتقــاء کمی و کیفی 
محصــوالت و جلب رضایــت روز افزون مصــرف کنندگان 
می باشــد، این گروه صنعتی با داشتن کادر مدیریتی و فنی 
مجــرب و تحصیلکرده آمادگی خــود را جهت ارائه طرحهای 
جدید برای شرکت های بزرگ بسته بندی و ساخت قالبهای 

مربوطه اعالم می دارد.    
مدیــر جــوان و خوشــفکر اچ پــی تصریح کــرد: با هدف 
افزایش ســطح تولید و اشــتغالزایی بیشــتر، از مسئوالن 
مربوطه درخواســت صدور مجوزهای الزم جهت ساخت بنا 
برای افزایش دســتگاهها و قالب هــا را کرده ایم تا میزان 

تولید را افزایش دهیم.
وی همچنین خاطر نشــان ســاخت: با آگاهی از اینکه تنها 
راه دوام شــرکت، ارائه محصوالت متنوع با اشکال جذاب 
و کاربردی اســت، سعی داریم ساالنه حداقل 3الی4 قالب 

بــا طــرح جدید و جذاب براســاس نیاز و کشــش بــازار به 
محصوالت خود اضافه کنیم .

مهنــدس صادقی با بیــان اینکه دیدگاه ما اشــتغالزایی 
و افزایــش تولیــد درکنار باال بردن کیفیــت محصوالتمان 
اســت، ابرازداشــت: قصــد داریم بــا حمایت مســئوالن 
مربوطه در آینده نزدیک نســبت به افزایش تولید ظروف 
تزریقــی و افزایش تعداد نیروهــای کار، اقدامات مفیدی 

داشته باشیم.

عمده ترین خواسته ما رفع دست اندازهای تولید است 
مدیر عامل شــرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران در 
انتها از فرماندار محتر م شهرســتان شــهریار )جناب آقای 
طاهــری(  بابــت حمایت هــای بی دریغ از فعــاالن صنعتی و 
تولیــدی و بازدیــد از واحد تحت مدیریــت خود وهمچنین 
برگزاری نشست مشترک با مسئوالن مرتبط در امر تولید و 
صنعت پیرامون رفع موانع تولید، قدردانی به عمل آورد.

مــا به کیفیت باال فکر می کنیــم و هدفمان حفظ کیفیت و 
رضایت مصرف کنندگان می باشد.



 شنبه  12 مرداد  1398   شماره 5447

صیفوری، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان شــهریار از مهدیس علیزاده 
دارنده مدال طالی مسابقات تکواندوی قهرمانی نونهاالن آسیا تجلیل کرد. 

با حضــور صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان شــهریار، حجت 
االســالم زرینه امام جمعه، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر صباشهر و جمعی 
دیگر از مسئولین ورزش شهرســتان در منزل ورزشکار افتخار آفرین رشته ورزشی 

تکواندو، از مهدیس علیزاده دختر شایســته شهرستان شهریار ساکن صباشهر که در 
مسابقات تکواندوی قهرمانی نونهاالن آسیا در کشور اردن مدال طال را کسب کرده 

است، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
بنا بر این گزارش؛ در حاشــیه این مراسم، صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان شــهریار، با تقدیر از زحمات و تالش خانواده این قهرمان افتخارآفرین و 

ارزنده شهرســتان، گفت: قطعا پشتیبان و مشوق اصلی ورزشکاران ما خانواده های 
ایشــان هستند لذا ما در مجموعه اداره ورزش و جوانان با مساعدت مسئولین شهری 
و شهرســتانی در تالش هســتیم زمینه های مورد نیاز بروز استعدادهای جوانان در 
عرصه های مختلف ورزش را بیش از گذشته فراهم کنیم تا افتخار آفرینی ها استمرار 

پیدا کند.

تجلیل از دارنده مدال طالی مسابقات تکواندوی قهرمانی نونهاالن آسیا

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در غرب  

استان تهران

طاهری، فرماندار شهرســتان شهریار در نشست 
هم اندیشــی با فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان در 
شهر باغســتان گفت: با تمام توان فضای مورد نیاز 
کار تولیدکننــدگان را فراهم می کنیم و رفع تمامی 
مســائل و مشکالت تولید و اشــتغال را با قدرت و 

جدیت پیگیری خواهیم کرد. 
نشست هم اندیشــی با فعاالن و تولیدکنندگان 
شهرســتان با حضــور طاهری فرمانــدار و رئیس 
کارگــروه تســهیل و رفع موانع تولید شهرســتان 
شــهریار، محمودی نماینده مردم شهرســتانهای 
شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی، 
حجت االســالم بنی احمدی امــام جمعه، رنجبر 
شــهردار و امامی رئیس شــورای اســالمی شهر 
باغســتان، مصلحــی رئیــس اداره صمت، جمعی 
دیگر از مســئولین شــهری و شهرستان شهریار در 

فرهنگسرای آفتاب باغستان برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ طاهری فرماندار شهرســتان 
شــهریار در این نشســت، با تاکید بر اینکه جایگاه 
تولیدکننــده باید بــه طور ویژه مدنظر مســئولین 
قرار بگیرد اظهار داشــت: در شهرســتان شهریار 
ظرفیت های بســیار زیاد و افراد دلســوزی در این 
حــوزه وجود دارند که زحمات فراوان می کشــند و 
برای بهبود فضای تولیــد، همگی باید کمک کنند 

زیــرا بی توجهی ها معطوف به گروه یا طیف خاصی 
نمی شود.

نماینده عالی دولت در شهرســتان شهریار عامل 
ارزش قائل نشــدن برای تولیدات داخلی را اقتصاد 
نفــت محور عنوان کرد و افزود: از ابتدای انقالب در 
مقاطعی با قیمت مناســب نفت فروخته شــد اما در 
جاهای خوبی اســتفاده نشــد و با وجود اینکه شعار 
دادیم که می خواهیم به نفت وابســته نباشــیم اما 
توفیــق و عملیاتی در این عرصه حاصل نشــد اما 
امروز در حال گام برداشــتن برای تحقق این شعار 
هستیم.فرماندار شهریار فرهنگ سازی کار و تالش 
را امری بســیار مهم برشمرد و گفت: موضوع درآمد 
یک شــبه یا داللی در کارها که پولهایی عجیب را به 
همراه دارد باید در کشــور تغییر پیدا کند و به کسی 
توجه شود که سرمایه خود را صرف اشتغال عده ای 
می کند و توجه به این موضوع به تنهایی بســیاری از 

چالش ها و مشکالت را برطرف می کند.
طاهری با اشــاره به شــرایط کشــور که توجه 
ویژه به تولیدکنندگان می باشــد خاطرنشــان کرد: 
تعــدادی از موانع قانونی اند که تمامی مســئولین و 
قانون گذاران در صدد رفع آنها هســتند و مشکالت 
دیگــری نیز وجود دارد که ما در تالش هســتیم با 
همکاری و مشــارکت مســئولین و مدیران مرتبط 

آنها را ساماندهی، بررسی و رفع کنیم.
فرماندار شهرســتان شــهریار با اشاره به برخی 
مسائل و مشکالت منطقه ای موجود در شهرستان 
شهریار گفت: باید شرایط مناسب برای صنایعی که 
در شهرســتان مستقر شــده اند و مشکل آالیندگی 
ندارند فراهم شــود و دنبال این هســتیم که صنایع 

موجود را به هر طریقی حفظ کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید اختالفات 
بین خود را حل و فصل کنند و این موضوع را بســط 
ندهند خاطرنشــان کرد: اگر تولیدکنندگان مسائل 
و اختــالف نظرات خود را با مــا در میان بگذارند ما 
می توانیم ادارات را نیز گرد هم آوریم و مشکالت را 
حل کنیم و اگر در شهرستان حل نشود، با مساعدت 

استانداری تهران قطعا حل خواهد شد.
طاهری با اشــاره به اینکه مراکــز صنعتی باید 
قانونمند شــوند افزود: به هیچ وجه کار غیر قانونی 
در این زمینه پذیرفته نیســت و اگر تولیدکنندگان ما 
خودشان به سمتی حرکت کنند که موانع را برطرف 
کرده و نســبت به حل آنها پیگیر باشــند قطعا بسیار 
بهتر خواهد بود.نماینده عالی دولت در شهرســتان 
شهریار با اشــاره به اینکه در تالش هستیم فضای 
مطلــوب تولیدکننــدگان و صنعتگــران را هر روز 
نسبت به گذشــته بهبود بخشــیم بیان داشت: در 

امر تولید مشــکل عمده ای بــا بانک ها وجود دارد 
و تولیکننــدگان ما را به دردســر انداخته اند اگرچه 
در بعضــی مواقع اقدامات خوبــی را انجام دادیم اما 
همچنان مشکل اساسی در این خصوص وجود دارد 
که اســتاندار محترم تهران به طور جدی پیگیر این 

موضوع هستند.
فرماندار شــهریار بخشــیدگی جرائم واحدهای 
تولیدی و تقســیط مالیات، چرخش مالی مورد نیاز 
بــرای کار و تولیــد و همچنین تبصــره ماده 1۸ را 
از فضاهایی عنوان کرد که فرمانداری شهرســتان 
شهریار می تواند در راستای کمک به تولید و اشتغال 
مصوب و فراهم نماید و در ادامه تصریح کرد: کشور 
به وجود تولیدکننــدگان نیاز دارد و وضعیت اقتصاد 
کشور به دست تولیدکننده سامان می گیرد که رهبر 
معظــم انقــالب همواره بر آن تاکیــد دارند و لذا ما 
تمام وقت در خدمت تولیدکننده، اشــتغال آفرین و 
سرمایه گذار هســتیم و امیدواریم با شرایط فراهم 
شده سود مناســب نیز به تولیدکنندگان اختصاص 

پیدا کند و سبب گسترش فعالیت آنها شود.

فرماندار شهریار در نشست هم اندیشی با تولید کنندگان:

 فضای مورد نیاز تولید کنندگان

 را فراهم می کنیم

واکاوی ولنگاری فرهنگی 
بعد از 40 سال

از انقالب اسالمی 40 سال گذشت و کشوری 
که داعیه تدین و مسلمانی در سطح منطقه و دنیا 
را دارد، حوزه حجاب  و تحکم پایه های خانواده ها 
روز به روز بیشــتر در چاه سیاه فقر فرهنگی فرو 

می رود.
در کشــوری که بسیاری از دستگاه ها به طور 
موازی با صرف هزینه های زیاد در راستای برنامه 
ریزی ، حفظ، توســعه و ارزشــی کــردن مقوله 
حجــاب ، تحکم پایه های خانــواده ، احترام بین 
اعضای خانواده ها، گســترش آموزه های ارزشی 
احتــرام و تکریم بزرگترها و تــداوم آموزه های 
اســالم و قرآن نشست های بسیاری گذاشته اند. 
اما متاسفانه امروز بعد از گذشت 40 سال از ابتدای 
انقالب شــاهد بی بند وبــازی در حوزه حجاب و 
تحکیم پایه های خانواده ها هستیم . عدم اعتقاد 
برخی به برپایی نماز  و روزه ، امر به معروف و نهی 
از منکرات در شــاخه های مختلفی مانند ارتشاء ،  
اختالس و عدم رعایت حقوق یکدیگر در روزگار 
امــروز دل هر ایرانی معتقد را جریحه دار می کند 
و این ســوال را در ذهن بســیاری به وجودآورده 
که  حاصل 40 ســال برگزاری جلسه و همایش 
و گفتگــو و صرف میلیاردها تومان از بودجه بیت 
المال در این زمینه چه بوده است؟ مسئوالنی که 
متولی این امور مهم و اساســی در کشــور بوده و 
هســتند در این مدت چه کرده اند که امروز شاهد 

شکست در این باره هستیم.
اگر منصفانه به امــور نگاه کنیم می بینیم که 
انحطاط بخشــی از الیه های اجتماعی بســیار 
نگران کننده است . ســن اعتیاد به موادی مانند 
گل، مواد مخدر صنعتــی ، مصرف الکل و حتی 
ارتباط نامشروع و... به زیر 1۸ سال رسیده است. 
خطر بیخ گوش دانش آموزان است و تعداد زیادی 
از دانش آموزان دختر و پسر کم سن و سال ایرانی 
اقــدام به رفتار های نامتعارفی مانند مصرف مواد 
دخانی و مخدر، الکل و توهم زا می کنند . داشتن 
ارتباط نامشروع میان دانشجویان و دانش آموزان 

نیز می رود تا به یک روال عادی تبدیل شود.
شــیوع طالق میان زوج ها به یک امر عادی 
تبدیل شــده و کانون خانواده ها روز به روز از هم 
می پاشد . ســن ازدواج بشدت باال رفته و همین 
امر باعث شــده تا روابط نامشروع گسترش یافته 
و به یک امر عادی در بین دختر ها و پسرها تبدیل 

گردد.
رابطه نامشــروع بشــدت در حال گسترش 

است.
امــروزه دیگر مانتوهایی که دارای دکمه جلو 
باشــند، در بــازار پیدا نمی شــود و همین قضیه 
موجبات چنین موضوعی شــده کــه دخترها و 
زنهــای ایرانی با به نمایش گذاشــتن اندام خود 
، زمینه بد حجابی و فحشــا را در جامعه به وجود 
آورند. همین یک مورد زمینه ســاز رواج فحشا در 

جامعه است.
براســتی چه زمانی و چه کسانی باید به طور 
واقعی، اســالمی و قرآنی مقوله تدین و حجاب 
و ســالمت خانواده را سرلوحه تمام کارهای خود 
قرار دهند؟ متاسفانه ایران و مردم ایران سیاست 
زده شده اند و کشــور از رسالت فرهنگی و دینی 
خــود که از اصول پایه ریزی انقالب بوده، فاصله 
گرفته و روز به روز به انحطاط اخالقی ، فرهنگی 

و دینی سوق پیدا می کند.
غالمرضا جباری - محقق اجتماعی  

دهیاری هــا، زیر ذره بین 
رسیدگی دولت

 معــاون امــور دهیاری هــای ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور از ممنوعیت 
به کارگیری کارکنان وزارت کشــور و واحدهای 
تابعه به عنوان مســئول امور فنــی دهیاری ها و 

ابالغ این موضوع به استانداری ها خبر داد
ســعیدرضا جندقیان بیدگلی با بیان این خبر 
گفت: با توجــه به ضرورت حفظ جایگاه نظارتی 
وزارت کشــور و واحدهــای تابعه بــر عملکرد 
شوراهای اسالمی روستا و دهیاری ها و به منظور 
ارتقای سالمت اداری، انتظام بخشی و شفافیت 
در امور فنی دهیاری ها، موضوع اشتغال همزمان 
کارکنان وزارت کشــور در سمت مسئولیت فنی 
دهیاری ها، بررســی و مقرر شد کارکنان وزارت 
کشــور و واحدهای تابعه، شــامل استانداری، 
فرمانداری و بخشــداری، از تاریخ ابالغیه مورخ 
21 خرداد ســال جــاری نمی تواننــد همزمان 

عهده دار مسئولیت امور فنی دهیاری ها باشند.

یادداشت

تغذیه سالم در مدارس آموزش و پرورش قدس
رئیس آموزش و پرورش شهرســتان قدس بر عرضه 

مواد خوراکی سالم و مغذی در مدارس تاکید کرد.
طبق ســالهای گذشــته با توجه به اهمیت تغذیه بر 
ســالمت دانش اموزان بویژه دانش آموزان سنین کمتر، 
نوع  عرضــه مواد خوراکی در بوفه مــدارس مورد توجه 

مسئوالن اداره آموزش و پرورش قرار دارد.
 در همین رابطه مدیر آموزش و پرورش قدس با اشاره 
به موضوع ارتقای ســالمت تغذیــه ای دانش آموزان در 
مدارس گفت : با توجه به اینکه دانش آموزان در سن رشد 
می باشند در راستای رشد و عملکرد طبیعی مغز و یادگیری 

هر چه بهتر مفاهیم آموزشی نوع مواد غذایی و محصوالتی 
که در مدارس عرضه می شــود از اهمیت باالیی برخوردار 
است .محمدی در ادامه گفت : در راستای مدیریت صحیح 
در توزیع مواد غذایی با ارزش در مدارس با ورود واحد های 

نظارتی نسبت به جلوگیری از متخلفین اقدام گردد.

کیفیت پاییــن نان در 
کنار کم فروشــی برخی 

نانوایان

براســاس تحقیقات مرکــز پژوهش های 
غالت، ضایعــات نان به دلیــل کیفیت پایین 
نان اســت. همان طور کــه می دانید در کیفیت 
یک محصول غذایــی عوامل متعددی دخالت 
دارد کــه از جملــه می تــوان به مــواد اولیه، 
تجهیزات و ماشین آالت، فرآیند تولید، عوامل 

انسانی)مدیریت وکارکنان( و ... اشاره کرد.
در مــورد مواد اولیه می تــوان به عدم ثبات 

کیفیت آرد اشاره کرد.
برخی کارگران شاغل در نانوایی ها نیز اغلب 
از تجربه کافی برای شــناخت آرد و کیفیت آن و 
نیز تنظیم ســایر مواد و روش های تولید با توجه 
به کیفیت آردهای موجود برخوردار نیستند، لذا 
قطعــًا در تهیه خمیر و انجام مراحل بعدی تولید 

با مشکالتی رو به رو می شوند.
از دیگر عوامل مؤثر می توان به اســتفاده از 
برخی مواد غیر مجاز در تولید نان همانند جوش 
شیرین و مواد تضعیف کننده آرد در نان ها اشاره 
کرد کــه هر یک به نحوی تاثیــر نامطلوبی بر 

کیفیت و ارزش غذایی نان می گذارند     .
از طرفــی تولید نان با اســتفاده از فرهایی 
که دارای حرارت مســتقیم هســتند، منجر به 
باقیماندن مواد ناشــی از سوخت ناقص در نان 

می شود.
همچنین دســتگاه های فرم دهنده غلطکی 
که به دالیل اقتصــادی و نیز به منظور کاهش 
تعــداد کارگــران در نظر گرفته شــده از دیگر 
عواملی به حســاب می رود که منجر به کاهش 

کیفیت نان خواهند شد.
تحقیقــات به عمل آمده نشــان می دهد که 
رعایت اصول صحیح فرآیند تولید از جمله مهم 
ترین و تأثیر گذارترین اصل در کیفیت نان است 
که متأســفانه با وجود تاکیــدات به عمل آمده، 
رعایــت این موارد در اغلــب نانوایی ها صورت 
نمی گیرد و چنــان چه اصول مهم فرآیند تولید 
از جملــه نگهداری مواد اولیــه، نحوه اختالط، 
رعایــت زمان هــای الزم در مراحــل مختلف 
تخمیــر، اصول پهن کــردن و انتقال خمیر به 
داخل فر و دیگر مــوارد به نحو صحیح صورت 
پذیرد، می توان تا حد زیادی انتظار داشــت که 

مشکل کیفیت نان مرتفع گردد.
با توجه به این که عوامل متعددی در به وجود 
آمدن ضایعات نان دخیل هســتند، می توان این 
روند را در ســه مرحله تولیــد، عرضه و مصرف 

بررسی و ارزیابی نمود.
بدین ترتیب، بیشــترین میزان ضایعات، در 
بخش مصرف نان خانوارهاســت که براساس 
مطالعات انجام شــده عوامل مؤثر در ضایعات 

نان را می توان در چند بخش:
* نبــودن مهارت و دانــش کافی کارگران 

واحدهای نانوایی
* عــدم رعایت اصول صحیــح تهیه خمیر 

و نان
* روند سریع بیاتی در نان های سنتی

* عالقه مردم به خوردن نان تازه
* گسترش شهر نشــینی و نیاز به تولید باال 

بخصوص در برخی از ساعات روز
*مشکالت کارگری و عدم ثبات آن ها

* عدم اطــالع مصرف کننــدگان از نحوه 
انتقال و نگهداری نان عنوان کرد.

در مطالعات صــورت گرفته میزان ضایعات 
نــان با توجه به نوع نان و حتی سیســتم پخت 
متفاوت بــوده و در نظرســنجی های صورت 
گرفتــه از مصرف کننــدگان، عمده ترین بروز 
ضایعــات و دور ریز نان، خمیــر بودن لبه های 
نان، بیات شــدن سریع و ســوختگی نان بیان 

شده است.
یکــی از دیگر مســائل مرتبط بــا مبحث 
نارضایتی مردم از خدمات ارائه شــده توســط 
نانوایان ، کم فروشــی واحد های نانوایی است. 
وزن کــم نان ها که باعث خشــک شــدن زود 
هنگام و خرد شــدن نان ها می شود از مهمترین 

علل نارضایتی مردم در این بخش هست. 
رفتار ناشایســت برخی متصدیان نانوایی ها 
هــم از دیگر علل نارضایتی مردمی می باشــد. 
متاســفانه مســئوالن اتحادیــه در این رابطه 
پاســخگو نبوده و برخی بازرسان این اتحادیه 
هم در کار خود دقت و برخورد اصولی نمی کنند.
 نویسنده: علی جباری

رئیس دانشگاه آزاد واحد قدس:

زمان پرداختن به نیازهای علمی، تخصصی و شغلی است

دانشگاههای نسل 2 و1 دیگر توان رقابت ، فعالیت 
حرفه ای و تخصصی در جامعه کنونی را ندارد.

رئیس دانشگاه آزاد واحد قدس در جمع خبرنگاران 
با بیــان اینکه امروز زمان پرداختــن به رفع نیازهای 
علمی، تخصصی و شــغلی اســت، افزود: حل مسائل 
عمومــی و حرفــه ای در برهــه زمانــی کنونی، در 
دانشگاه های نســل امروزی صورت می گیرد و دیگر 
نمی شود با رویکرد سابق به دانشجویان آموزش های 

موثر داد.
مهــدی فتح الــه ادامه داد: واحد قــدس، مالرد و 
صفادشــت هم با همین هدف چند گام مفید برداشته 
کــه از جمله آنها می توان به امضاء پروتکل با معاونت 
علمی ریاســت جمهوری و راه اندازی مرکز نوآوری ، 

فن آوری به نام برج نو آوری تهران اشاره کرد.

فتــح اله گفت: چرخه ایده تا فن آوری در واحد ما با 
جدیت پیگیری می شــود و واحد قدس همواره بدنبال 
توانمند سازی ، ارتقاء مهارتی اساتید و دیگر نیروهای 
مرتبط با دانشــجویان و حتی اقشار مختلف است .در 
همین رابطه  ســه شــرکت دانش بنیان را در دســت 

تاسیس داریم.
وی تصریح کــرد: خلق مزیت از مهمترین اهداف 
حرکتــی واحــد قدس می باشــد ، در ایــن زمینه در 
حوزه هایی مانند تحقیــق و پرورش گیاهان دارویی، 
تحقیــق و تولیــد المپ هــای LED و چراغهای 
روشنایی و چند مورد دیگر اقدامات مفیدی داشته ایم.

رئیس دانشــگاه آزاد واحد قدس همچنین اظهار 

داشــت: توسعه تعامالت منطقه ای و دیگر دستگاه ها 
در حوزه هــای گوناگــون از اهداف واحد اســت. در 
عرصه هــای صنعتی و تجارت نیز اقدامات مناســبی 
داشــته ایم که در همین راستا موفق به اخذ فعالیت در 

واحد مالرد شده ایم.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: در 
بخــش فرهنگی و اجتماعی هــم حرکتهای مفیدی 
داریم .مرکز خدمات مشاوره امین را در واحد راه اندازی 
کــرده ام. در این مرکز مشــاوره های دینی، حقوقی، 
تحصیلی، ورزشی، سالمت، تغذیه، خانواده، اقتصادی 
و روان شناســی و... بــه دانشــجویان ، خانواده های 

دانشجویان و تمام آحاد مردم ارائه می گردد.

نیاز شهریار به تبلیغات و همکاری 
دستگاه های مرتبط در فرهنگ

با حضور اعضاي شــوراي فرهنگ عمومي اولین   
نشست شــوراي فرهنگ عمومي در دفتر امام جمعه 

شهریار برگزار شد .
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره فرهنگ و 
ارشاداســالمي شــهریار  با حضوراعضاي شوراي 
فرهنگ عمومي اولین  جلسه شواي فرهنگ عمومي 
با قرائت آیاتي از کالم اهلل مجید آغاز شــد و در ادامه 
نیک خواه  سرپرست اداره و دبیر شورا ضمن تشکر از 
میزبانی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی 
به  قرائت دســتور جلسه با سه  محور ارائه راهکارهای 

عملــی تقویــت مولفه هــای ســرمایه اجتماعی و 
تخصیص یک پل عابر پیاده جهت درج شــعارهای 
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و تشکیل کارگروه 
تخصصی اتاق فکر پرداخت . حجت االسالم سالمي 
امام جمعه و رئیس شــوراي فرهنگ عمومي با توجه 
به بندهای  دستور جلسه از اعضاء خواستار ارائه نقطه 
نظرات و پیشــنهادات درمورد بندهای دستور جلسه 
را خواســتار گردید .جلیلی معاون سیاسی اجتماعی 
فرمانداری با اشــاره به جمعیت شهرســتان شهریار  
کار در حــوزه فرهنگ را نیازمند تبلیغات گســترده 

وهمکاری دستگاههای مرتبط در این حوزه برشمرد 
و بازنگــری در شــیوه های عملــی را از راهکارهای 

مناسب دانست .
ســایر اعضای شــورای فرهنگ عمومی نیز به 
بیان  نقطه نظرات و پیشــنهادات با توجه به بندهای 
دستورجلســه پرداختند . حجت االسالم سالمي امام 

جمعه ورئیس شــورای فرهنگ عمومی پس از جمع 
بنــدی موارد بــا توجه به اهمیت و جایگاه شــورای 
فرهنگ عمومی  بر تعیین و تشــکیل کارگروههای 
تخصصــی  تاکید داشــتند .از مصوبات این جلســه 
می توان به تشــکیل کارگروه های تخصصی بررسی 

وضعیت فرهنگی شهرستان اشاره نمود . 

رضایت مردم از عملکرد نیروی انتظامی
ســرهنگ تراب نوراللهی در جمــع خبرنگاران از 

رضایت مردم از عملکرد نیروهای انتظامی خبر داد.
جانشــین فرماندهی نیروی انتظامی غرب استان 
تهران در این باره گفــت: با اقدامات مردمی پلیس در 
قالب عملیات انتظامی، امروز شاهد رشد سطح رضایت 
مندی مردم از این نهاد هســتیم. در همین راستا بیش 
از 407 مورد تقدیر مردمی در ســامانه 197 در ســال 

گذشته به ثبت رسید.
وی افزود: در 3 ماهه ابتدای ســال جاری 445000 

تماس از ســوی مردم با 110 صورت گرفته که نسبت 
به سال قبل با رشد 9 درصدی روبرو هستیم.

از این تعداد تماس 207000 مورد، عملیاتی شــده 
که در همین رابطه نیز با 20 درصد افزایش نســبت به 
سال قبل روبه رو هستیم. سرهنگ نوراللهی همچنین 
اظهــار داشــت: در 263 مورد عملیات پاکســازی در 
قالب طرحهــای مختلف ، 32 نفــر از اراذل و اوباش 
دســتگیر – 2500 معتاد متجاهر جمع آوری و 2200 
نفراز اتبــاع بیگانه فاقد مجوز به اردوگاههای مربوطه 

انتقــال یافتند. وی خاطر نشــان ســاخت: در 3 ماهه 
ابتدای امسال 6 تن انواع مواد مخدر، کشف شده که در 
مقایسه با سال قبل از رشد ۸0 درصدی برخوردار است.

این مقــام انتظامی تصریح کرد: بــا توجه به  عدم 
آگاهــی مردم و اشــراف کامل آنهــا در حوزه فضای 
مجازی ، متاسفانه شاهد رشد در بخش جرایم سایبری 
هســتیم.یادآور می شــوم در پرونده هــای مرتبط با 
تخلفات اقتصادی، 250 پرونده در این رابطه تشــکیل 

شده و 327 صنف متخلف هم پلمب شده است.
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چهارمین جلســه کارگروه تخصصی اقتصادی و اشــتغال شهرستان شهریار با 
حضور ابوالفضل پورثانی رئیس گروه برنامه ریزی فرمانداری شــهریار برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان شهریار؛ جلسه کارگروه تخصصی 
اقتصادی و اشــتغال شهرستان شهریار به ریاســت ابوالفضل پورثانی رئیس گروه 
برنامه ریزی فرمانداری شهریار و با حضور اعضای این کارگروه اعم از روسای ادارات 

و روســای بانک های عامل در شهرســتان به منظور بررسی عملکرد دستگاه های 
اجرایــی در خصوص میزان جذب و اعطای تســهیالت طرح های اشــتغال فراگیر 

روستایی در محل فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ در این جلسه بر اجرای طرح های اشتغال فراگیر روستایی تاکید 
و مقرر گردید تمام ادارات مرتبط نســبت به اطالع رسانی و معرفی متقاضیان جهت 

تسهیالت اشتغالزایی در روستاها و مددجویان بند ب تبصره 1۸ قانون بودجه سال 9۸ 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، برنامه ریزی و اقدامات الزم را به انجام برســانند.الزم 
به ذکر اســت؛ دبیرخانه این کارگروه نیز نسبت به پیگیری مستمر به منظور اجرایی 
شدن تعهدات و جذب حداکثری اعتبارات ابالغی از سوی استانداری تهران که سهم 

شهرستان شهریار می باشد موظف شد و در انتها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

3اقتصاد روستاها، مورد ارزیابی مدیران شهریار ضمیمه رایگان 
روزنامه درغرب 

استان تهران

مســعود مختاری شــهردار قدس، با تأکید بر لزوم 
افزایــش فضاهای ورزشــی در محیط شــهری، از 
پیشــرفت 40 درصدی ســالن ورزشی منطقه 1 شهر 

قدس خبر داد.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــورای اسالمی و شهرداری قدس، مسعود مختاری 
با بیان اینکه این شــهرداری عالوه بر طیف وسیعي از 

ي وظایف عمراني و خدماتي در زمینه توسعه  ها فضا

ورزشــي نیز به منظــور تأمین فضاهــاي الزم براي 
گذراندن اوقات فراغت شــهروندان و پرداختن به امر 
ورزش در محیط شهري اقدامات متعددی را عملیاتی 
کرده است، بیان داشت: در حال حاضر عملیات عمرانی 
احداث سالن ورزشی چند منظوره در منطقه یک شهر 

قدس 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
شــهردار قدس، با اشــاره به اینکه این سالن چند 
منظوره ورزشــی با برآورد هزینه تقریبی پنجاه میلیارد 
ریال در حال احداث است، گفت: احداث این سالن چند 
منظوره ورزشی که شــامل سالن بسکتبال، والیبال و 

فوتســال می باشد، پس از خاکبرداری سطحی و آماده 
ســازی محل پی کنی، قالب بندی و آرماتوربندی، در 

مرحله اتمام فوندانسیون و اسکلت فلزی است.
وی در ادامه تصریح کرد: این ســالن ورزشی در دو 
بخش سوله ورزشی با ظرفیت 300 تماشاگر و قسمت 
اداری در دو طبقه 270 متری در حال احداث می باشــد 
که شامل بخشــهایی چون اتاق مربیان، اتاق کنترل، 
رختکن، اتاق کمک های اولیه، اتاق اداری، کافه تریا، 

آشپزخانه، سرویس بهداشتی و غیره است.
مختــاری در خاتمه با بیان اینکه احداث و توســعه 

فضاها و اماکن ورزشي به منظور رفاه حال شهروندان 
در ســطح محالت و تقویت و ارتقای سرانه فضاهای 
ورزشی شهر یکی از اولویت های شهرداری می باشد، 
خاطر نشــان کرد: این شــهرداری با احداث فضاهای 
مختلف ورزشــی کارنامه درخشانی ارائه نموده است و 
به طور حتم ساخت سالن ها و فضاهای ورزشی در شهر 
و محالت کم برخوردار و ایجاد امکانات مدرن و زیبای 
ورزشی در پارکها و فضاهای سبز، نشان از عزم باالی 
این مجموعه در افزایش میانگین سرانه ورزشی برای 

هر شهروند می باشد.

پیشرفت 40 درصدی سالن ورزشی چند منظوره 
منطقه یک شهر قدس

از  آمــوزش 25000 نفر 
سوی بهزیستی قدس

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قدس از آموزش 
بیش از 25000 نفر طی یک سال گذشته خبر داد.

ناصر نیک افشــار در جمع خبرنــگاران با بیان 
اینکه در برنامه توســعه، وظیفه پرداختن به سالمت 
اجتماعی بر عهده اداره بهزیستی است، اظهار داشت: 
بهزیستی تمام اقشار جامعه از بدو تولد تا پایان زندگی 
در حوزه های ســالمت روانی، فیزیکی و اجتماعی را 
تحت پوشــش قرار می دهد.وی افزود: 500 خانوار از 
مددجویان را تحت پوششــهای درمانی قرار داده ایم 
. کلینیک ها، مطب ها، درمانگاه ها و آزمایشگاههای 
خوبی با بهزیستی همکاری می کنند و تخفیف های 
مناســبی به افرادی که از طرف بهزیســتی معرفی 
می شوند، ارائه می دهند. نیک افشار همچنین خاطر 
نشان ساخت: در حوزه تحکیم خانواده هم بهزیستی 
با راه اندازی ســامانه ) تصمیم ( اقدام به ارائه مشاوره 
– تشکیل جلسات سازش و آموزش مرتبط می کند 
. طی یک ســال گذشــته بیش از 1300 نفر در این 
ســامانه ثبت نام کرده اند که در نهایت در بسیاری از 
موارد منجر به سازش شده است. در همین رابطه اداره 
بهزیستی قدس آماده همکاری با نهادهای شهرستان 
برای ارائه آموزشــهای مربوطــه را دارد. رئیس اداره 
بهزیستی شهرســتان قدس در ادامه صحبت های 
خود گفــت: در بخش معلوالن در حال حاضر 4000 
نفر تحت پوشش ماست که تیم توانبخشی بهزیستی 

در تالش است این تعداد به 7000 نفر برسد.
وی تصریح کرد: بهتر زیستن هدف غایی سازمان 
بهزیستی است. یکی از کارهایی که بهزیستی قدس 
در این رابطه انجــام داده، پرداخت 700 میلیون وام 

اشتغال به واجدین شرایط بوده است.

رئیس اداره آبفای شهریار:
جمع آوری 25 رشته انشعاب 
غیرمجاز آب شرب در رضی آباد

رئیس اداره آبفای شهریار با اشاره به پیگیری های 
دقیق و جلوگیری از فعالیت انشعابات غیرمجاز، گفت: 
25 رشته انشعاب غیرمجاز آب شرب در روستای رضی 

آباد شهریار شناسایی و جمع آوری شد. 
اســدی در گفتگو یی با تاکیــد بر اینکه اداره آبفای 
شــهریار با پیگیری های دقیق و جدیت در شناسایی و 
کشف انشــعابات غیر مجاز در شهریار فعالیت می کند 
تصریح کرد: آب شــرب مورد استفاده در این انشعابات 
گاهــی برای مصارف بــاغ ویال مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و فاقد اســتاندارد و مجوزهای الزم اســت و 
همواره موجب شکســتگی در شبکه توزیع و هدررفت 

آب شرب می شود.
بنا بر این گزارش؛ اسدی با درخواست از شهروندان 
مبنــی بر این که در صورت مشــاهده هر گونه ســوء 
استفاده و برداشــت غیرمجاز از شبکه های آبرسانی، 
مــوارد را به صــورت حضوری یا از طریــق تماس با 
شــماره تلفن 122 به شــرکت آب و فاضالب گزارش 
دهند، با اشاره به شناسایی جدید صورت گرفته در این 
خصوص اظهار داشــت: با اقدامات صورت گرفته، 25 
رشــته انشعاب غیرمجاز در روستای رضی آباد شهریار 

شناسایی و جمع آوری شده است.
رئیس اداره آبفای شهریار همچنین از بهره برداری 
چاه آب شــرب جدید در محمد آباد شــهریار خبر داد و 
گفت: با توجه به افت ســطح سفره های آب زیر زمینی 
و به منظــور جلوگیری از افت احتمالی فشــار آب در 
تابســتان، حفاری این چاه با عمــق 200 متر و با دبی 
26 لیتر بر ثانیه در دســتور کار قرار گرفت که با بهره از 
این چاه میزان ظرفیت تولید آب شرب منطقه افزایش 

خواهد یافت.
وی در انتها با اشــاره به تداوم موج گرما و افزایش 
مصارف آب در نقاط  مختلف شهر، افزود: از شهروندان 
محترم تقاضامندیم به منظور جلوگیری از افت فشار یا 
قطع احتمالی آب از مصارف غیر ضروری مانند شست 
و شــوی وســائل یا معابر خودداری نمایند و در زمان 
پیک مصرف، حتی االمکان صرفه جویی های الزم را 

مدنظر قرار دهند.

خبر خبر

یازدهمین جشــنواره خیرین مدرسه ســاز با حضور مسئولین استانی، 
کشوری و شهرستان شهریار در مجموعه تاالر شباهنگ شهریار برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان شــهریار؛ یازدهمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان شهریار با حضور دکتر تقی زاده معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران، دکتر زینی وند رئیس ســازمان 
مدارس و مراکز غیر دولتی و معاون توســعه مشــارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش، طاهری فرماندار شهرســتان شــهریار، صیدلو مدیرکل 
آموزش و پرورش شهرستان های اســتان تهران، محمودی نماینده مردم 
حوزه مشق در مجلس شورای اسالمی، پارسا رئیس اداره آموزش و پرورش 
شــهریار، موجانی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان تهران، جمعی از 
فرهنگیان فرهیخته و نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان شهرستان شهریار 

در محل مجموعه تاالر شباهنگ شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ طاهری فرماندار شهرســتان شهریار در این مراسم با 
بیان اینکه شهرســتان شهریار با افزایش ساالنه ۸هزار دانش آموز، نیازمند 
260 کالس درس در قالب 13 مدرســه 20 کالســه می باشد، افزود: برای 
تســهیل در این امر برای اولین در اســتان و کشور، ما با امضای تفاهم نامه 
میان شــهرداری های شهرستان به منظور تغییر کاربری اراضی به تجاری و 
ساخت مدرسه از پول حاصله درصدد آن هستیم که به حد نرمال سرانه های 

آموزشی دست پیدا کنیم.
تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در این مراسم 
شهرســتان شهریار را با جمعیت بیش از ۸00 هزار نفر و تراکم دانش آموزی 
بیش از 160 هزار نفر، پرجمعیت ترین شهرســتان در استان تهران و کشور 
عنوان کرد و اظهار داشــت: رویکرد کلی اســتانداری توجه به این موضوع 
می باشــد  و توزیع متناســب و موزون سرانه ها به نســبت جمعیت موجود 

شهرستانهاست.

زینی وند معاون وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به اینکه 
کار مدرســه سازی عملی شایسته و رفتاری نیکو است که انسانهای وارسته 
و آینــده نگر آن را انجام می دهند و ارزش کار خود را جاودانه می کنند، اظهار 
داشت: در جامعه خیرین مدرسه ساز همواره مورد احترام و تمکین بسیار قرار 
دارند و این جاودانگی مدرســه ســازی به آن دلیل است که داشتن جوامعی 
توســعه یافته و دارای توانمندی های علمی و صنعتی و اقتصادی، مستلزم 
ســاختن انسانهایی با مهارت، متعهد و پاســخگو و دارای توانایی های فنی 

و علمی می باشد.
صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با عرض 
خیر مقدم به خیرین، مســئولین و فرهنگیان حاضر در مراسم، با بیان اینکه 
اگر همت خیرین محترم وجود نداشــت 30 درصد مدارس کل کشور ساخته 
نمی شــد، گفت: مدیریت آموزش و پرورش با مساعدت این عزیزان پیش 
می رود و هیچ فردی منکر این موضوع نخواهد بود بنابراین با توجه به تراکم 
میانگین دانش آموزی در شهرســتان های استان تهران به صورت ساالنه 

نیازمند ساخت ۸0 مدرسه هستیم.
الزم به ذکر اســت؛ در انتهای یازدهمین جشــنواره خیرین مدرسه ساز 
شهرســتان شهریار از خیرین مدرسه ساز و فرهنگیان فعال در حوزه ساخت 

مدرسه تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

برگزاری یازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهریار
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گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهادیم الحکم هلل

آئین تقوی ما نیز دانیم
حافظلیکن چه چاره با بخت گمراه

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست شهرستانهای غرب استان تهران: 

غالمرضا جباری

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر  شهرستانهای غرب استان تهران: 021-65264251

 تلفکس:   021-65252135

»رکورد«، چرخ صنعت را به گردش در می آورد

 کارگاه میــل لنگ تراشــی رکــورد با مدیریــت اصالن و 
محمد قره داغی ، پدر و پسری که در نقطه ای از شهرستان 
شهریار با کارهای منحصر بفرد خود چرخ های صنعت کشور 

را در حرکت مداوم نگهداشــته اند، فعالیت دارد.
دربــاره پیشــینه این کارگاه مهم و تاثیــر گذار با حاج آقا 
اصالن قره داغی مصاحبه کرده ایم. این اســتاد با تجربه و 
پرتالش در این زمینه اظهار داشت : هر چند اصلیت بنده، 
ســرابی است ولی کار خود را درسال 1353 از شهرستان 
گنبد کابوس با شــاگردی در این زمینه آغاز کردم و بعد از 
3 ســال فعالیت در گنبد کاووس بــه تهران مهاجرت کردم 
و در خیابان هالل احمر در کارگاه میل لنگ تراشــی رکورد 
شــاغل شدم تا سال 59 در آنجا کار کردم و بعد از آن برای 
دفاع از کشــور عازم جبهه شــدم بعد از بازگشــت از جبهه 
دوباره به کارگاه قبل برگشــتم و به دلیل مهاجرت برخی از 
همکاران به خارج از کشــور، سهم آنها را خریدم و به مرور 

صاحب کارگاه رکورد شدم.
در آن ســالها شــهرداری در خیابــان جلــوی کارگاه نرده 
کشــی کرد.همین موضوع باعث کاهش فعالیت کارگاه شد 
وزمینه  ساز اتخاذ تصمیم من برای تهیه فضایی بزرگتر در 
اطراف تهران گردید که زمین مورد نظر خود را در باغستان 
شهریار خریداری کرده و در مساحتی به متراژ1100 متر، 

کارگاه میل لنگ تراشــی رکورد را راه اندازی نمودم.
اصــالن قره داغی ادامه داد: حدود 33 ســال اقدام به 
تعمیر و بازسازی ماشین آالت راه سازی هپکو کردم و پس 
از آن بــه مرور بــه تعمیر موتورهای ســنگینی مانند قطار، 

کشتی، نیروگاه، ناوچه و ... روی آوردم.

توانایــی تعمیر و بازســازی صفر تا صــد موتورهای فوق 
سنگین را داریم

کارکشــته صنعت میل لنگ تراشی ایران می گوید: بعد 
از 52 ســال کار ، هنوز هم حســرت این را می خورم که چرا 
وقت برای تالش بیشــتر، کم اســت . کاش طول ساعت کار 
بیشــتر از این مقدار بود تا من بهتر می توانستم از لحظات 

عمرم استفاده کنم .
» مــن خودم یک دانشــگاه محســوب می شــوم . ارزش 
تجربیــات 50 ســاله مــن از تحصیالت چند ســاله محصالن 

در دنیای کار بیشــتر اســت و دســتاورد مفیــد تری برای 
کشوردارد«

ایــن کار آفرین برتر کشــور با بیــان اینکه 50 درصد از 
ابزار آالت انحصاری مورد نیاز کارمان را خودمان می سازیم، 
ابراز داشــت: هر چند در تحریمــی ظالمانه قرارداریم، اما 
مطمئنــم با حمایت های واقعی مســئوالن می توانیم از این 
برهه زمانی حســاس ســربلند عبور کنیم. در مجموعه کار 
خود به دنبال تولید میل لنگ قطار یا نیروگاه هســتیم و در 

مرحله تحقیق قرارداریم.
نویــد خوشــحال کننده ای دارم و آن هــم اینکه، صفرتا 
صد درصد میل لنگ کمپرسور سی ان جی را در کارگاه خود 

تولید می کنیم و دراین زمینه وابســتگی خارجی نداریم.
توانایی ما دراین مقطع باالســت و در زمینه ماشین کاری 

گهواره هــای تانک و دیگرقطعات ، تخصص کافی داریم.
حــاج آقا قره داغی ضمن قدردانی از مســئوالنی که راه 
را برای فعالیت بهتر شــدن فراهم می کنند، خواستار تهیه 
یک دســتگاه میل لنگ تراشی به طول6متر با هدف ارتقاء 

سطح فعالیت خود شد. 
وی در این باره توضیح داد: ما برای نشــان دادن حســن 
نیــت کار خود، حاضریم مســئوالن مربوطه دســتگاه فوق 
را خودشــان تهیــه کننــد و به مــا تحویل دهنــد ودر طول 
مدت مبلغ دســتگاه را از مــا بگیرند واز پرداخت وام به ما 
خودداری کنند . ما به دنبال توســعه صنعت به طور واقعی 

هستیم.
وی با اشــاره به اینکه توقع ما از مســئوالن مربوطه این 
اســت که راههای توســعه صنعت و تولید را مرتفع کرده و 
با حذف موانع اداری موجود شــرایط تحقق شعار رهبری را 
کــه همانا رونق تولید و بی نیاز شــدن کشــور از بیگانگان 

است فراهم آورند.
وی افــزود: اگــر فکر و وقت صنعتگــر در اداراتی مانند 
دارایــی و بیمــه و چند دســتگاه دیگر برای رفع مشــکالت 
گاهی بی جهت هدر نرود، می توان به دســتاوردهای بهتر و 

بیشــتری رسید و راندمان کار را به مراتب افزایش داد.
ارائه تسهیالت با بهره کم، جهت تهیه ابزار آالت و توسعه 
فضای کار برای رونق صنعت ، ضروری است . در حال حاضر 
دستگیری از صنعت کاران در حد شعار است و در واقعیت 

کمک شایسته ای ارائه نمی شود.
بنــده نزدیــک به 6 میلیــارد تومان ســرمایه در این راه 
گذاشــته ام و بــا اشــتغالزایی بیش از 25 نفــر، به دنبال 
اســتقالل صنعتی کشور هســتم . این در حالیست  که نگاه 
دســتگاههایی ماننــد اداره دارایی و بیمه، تســهیل موانع 
موجــود نیســت و تعدادی از صنعت کاران بــه این جهت با 
ناامیدی و نارضایتی دســت از کار کشیده و با تعطیل کردن 

صنف خود به کشــورهای خارجی مهاجرت می کنند.

* در زمینــه تعمیر و بازســازی موتورهای فوق ســنگین، 
منحصر به فرد هستیم

مهندس محمد قره داغی با بیان اینکه  در کارگاه خود به 
طور کامل درخواست متقاضیان را انجام می دهیم، افزود: 
فعالیــت مجموعه ما، تعمیر، بازســازی و ســاخت میل لنگ، 
سوپاپ، شاتون، میل سوپاپ، سرسیلندر و بلوک سیلندر 
کشــنده هایی مانند ناوچه، کشتی، قطار، ماشین های سبک 
و ســنگین، راه ســازی و غیــره اســت که در زمینــه تعمیر 
و بازســازی موتورهــای فــوق ســنگین ) در تراشــکاری و 

بازســازی موتور ( در کشور منحصر به فرد هستیم.
وی گفت: بازســازی میل لنگ به طول 4 متر- بازســازی 
بلــوک ســیلندر تــا طول 12 متــر - توپــی کالچ لکوموتیو - 
ســاخت میل لنگ- تراشکاری و ماشــینکاری شیر های چاه 
نفت و بازســازی توربین هــای لکوموتیو و چندین کار دیگر 
از عمــده فعالیت های کارگاه رکورد اســت که با روش ها و 

ماشین آالت مدرن انجام می شود.

مــا در ایــن کارگاه همواره در پی شکســتن تحریم ها در 
حوزه کاری خود هســتیم و اقدام به ساخت برخی قطعات  و 

ابرازهای مورد نیاز کرده ایم.
ایــن مهندس پــر انرژی و خــالق در ادامه خاطر نشــان 
ســاخت: رکورد در ابتدا اقدام به تعمیر موتور خودروهای 
ســواری ســبک می کرد که پس از مــدت کوتاهی اقدام به 
تعمیر موتورهای ماشــین آالت راه ســازی و ســپس قطار، 
کشــتی، نیروگاهی، معدنی و ماشــین آالت سنگین و فوق 

سنگین کرد. 
وی در بخــش دیگری از صحبت های خود ابراز داشــت: 

برای رونق تولید در کشور باید دست به دست هم بدهیم 
و مســئوالن هم با بــاور واقعی صنعــت کاران  در کنار آنها 
باشــند و به طور عملی، ناهمواری ها را هموار کنند. انتظار 
داریم از شعار فاصله بگیرند و در حوزه عمل قرار بگیرند 

تا چرخ صنعت و تولید با ســرعت مناسب بچرخد.
این مهندس جوان تصریح کرد: ما درکارگاهمان همواره 
در پی شکســتن تحریم ها در حرفه خود هســتیم و در این 
رابطه اقدام به ســاخت برخی قطعات و ابزارهای مورد نیاز 
کــرده ایــم. 50 درصد ابزار آالت مــورد نیاز حرفه خود را 
طراحی کرده و می ســازیم تا وابستگی کشور روز به روز به 

بیگانگان کم شود.
کار ما، شــخص محور اســت که با مدیریت و نظارت بنده 
و پــدر بــا دقت بســیار باال صــورت می گیــرد . در مجموعه 
30 دســتگاه مختلــف داریم  که برخــی از آنها حاصل فکر و 

خالقیت خودمان می باشد.
محمــد قــره داغی با نویــد اینکه بــزودی کشــور را در 
زمینه طراحی و ســاخت موتور لکوموتیو یا موتور کشــنده 
دریایــی و نیروگاهی نســبت به بیگانگان بــی نیاز خواهیم 
کرد، بیان داشــت : به لطف خدای منان، تجربیات و کیفیت 
بــاالی خدماتمــان ، حجــم کارمان بــاال رفته ولی بــه دلیل 
درگیری های اداری با مشــکالتی روبه رو هســتیم و انرژی 
ما صرف رفع این مشــکالت می شــود. از مســئوالن انتظار 
داریم با برداشــتن این دســت اندازهای اداری ما را برای 
رســیدن به هدف غایی که همانا خدمت به صنعت کشــور 

است، همراهی کنند.
هر چند مســئوالن قول همــکاری می دهند ولی صرفا با 
دادن قــول، مشــکالت از بیــن نمی رود . اختصــاص وام با 
ســود 18 و 16 درصد برای فعالیت صنعتگران راهگشــا 
نیســت .  ما انتظار داریم ســود دریافتی از صنعتگران به 
4درصد برســد تــا بتوانیم ایده های شــغلی خود را پیش 

ببریم.
وی در پایــان گفــت: با همــه ضعیف بــودن منابع مالی و 
مســاحت کارمان، اما دل در گرو  رشــد کشــور داریم  وبا 
قدرت می گوئیم که حاضریم با تمام وجود به ایران خدمت 
کنیــم .فقــط انتظار داریم دولت هم  با ما همراهی داشــته 

باشد.


