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2ضمیمه رایگان روزنامه در شرق استان تهران

نحوه دریافت وام قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران
مدیربانک قرض الحسنه مهر ایران درگفت وگو 
با خبرنگار ما گفت:این بانک از سال 1386 با سهام 
10 بانک بزرگ تجــاری )ملی- ملت – تجارت 
– صادرات – ســپه – کشاورزی- مسکن – رفاه 
– صنعت و معدن و توسعه صادرات (با سرمایه اولیه 

15 هزار میلیارد تاسیس شد.
وی افزود:جامعــه هدف در این بانک اقشــار 
نیازمنــد – جوانــان ) ازدواج و تامین معیشــت ( 
سازمان بهزیســتی – کمیته امداد – موسسات و 

مراکز دانش بنیان است .
سلطانیان ازوضعیت شعب و منابع انسانی این 
بانک خبر داد، حدود 540 شــعبه در سراسر ایران 
داریم در این بین حدود 500 شعبه در استانها و تنها 
26 شعبه در تهران است . 2800 نفر از کارکنان این 
بانک که اکثــراً جوانان تحصیلکرده و با انگیزه در 
حال خدمت رسانی هستند . این بانک به هیچ عنوان 
بنگاهداری نمی کند و تمام منابع آن قرض الحسنه 
اســت و با نرخ حداکثر 4 درصد با شرایط و ضوابط 
بانک  پرداخت می گردد . خوشبختانه مردم به این 
نوع بانکداری اقبال بســیار خوبی نشان داده اند و 
هرســال بهتر از سال گذشته جذب مشتری داریم 
کما اینکه سال 96 رشد باالی 85 درصدی داشتیم 
.مطالبات غیر جاری بانک کمتر از یک درصد است 
که این نشــان می دهد مردم به بانکداری واقعی 
اعتقاد دارند ، برای مثال یک وام 10 میلیون تومانی 
با بازپرداخت 36 ماهه تنها 800 هزارتومان اســت 
که بازپرداخت وام 10 میلیون تومانی می شود 10 
میلیون و هشــتصد هزار تومان . کفایت سرمایه 
بانک باالی 20 درصد اســت که وضعیت بســیار 

مطلوبی دارد.
سلطانیان با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران با مدیریت و تدبیر مدیر عامل محترم بانک 
جناب آقای دکتر اکبری که تمام تالش خودشان 
را جهت تســهیل در پرداخت تسهیالت و رضایت 
مندی مردم به کار گرفته اند که در پایان ســال 96 
میزان شــکایت مشــتریان تقریباً به صفر درصد 
رســیده بود ، بنابراین تمام تالش مجموعه بانک 
از مدیریــت محترم عامل و اعضای هیات مدیره و 
مدیران و کارکنان بانک رضایت مندی مردم است 

که الحمد اهلل هر ســال بهتر از قبل به این افتخار 
خدمت گزاری نائل می شویم .

وی اظهــار داشــت:همانگونه کــه می دانید 
منابع قرض الحســنه بانک ها که از محل گردش 
حساب های اشــخاص)اعم از حقیقي/ حقوقي( 
تأمین مي گردد، محدود و درخواست هاي اشخاص 
براي دریافت تسهیالت از بانک ها نامحدود است.

وی خاطرنشان کرد:در این رابطه منابع بانک قرض 
الحســنه مهر ایران نیز محــدود و متقاضیان اخذ 
تسهیالت قرض الحسنه از این بانک نسبت به سایر 
بانک ها بیشتر مي باشند، بنابراین به منظوراستفاده 
بهینه از منابع و پاسخگویي مناسب به متقاضیان 
بویژه افراد نیازمند و اقشارآسیب پذیر، اعطاي حق 
تقدم و امتیاز به صاحبان حساب نزد این بانک براي 
اســتفاده از اولویت در دریافت تســهیالت قرض 
الحســنه فراهم گردیده است، از این رو دارندگان 
حساب هاي قرض الحسنه )جاري یا پس انداز( مي 
توانند با رعایت ضوابط و مقررات جاري بانک و به 
انتخاب خودشان از تسهیالت قرض الحسنه این 

بانک بهره مند گردند. 
این مقام مســئول افزود:در این راســتا بانک 
قرض الحسنه مهر ایران مبادرت به تنظیم ضرایب 
امتیازي با توجه به مدت انتظار هریک از مشتریان 
بــه منظور اولویت بندي در اعطاي تســهیالت با 
ملحوظ نظر قرار دادن توان مشــتري در کســب 
میانگین حســاب مورد نیاز و متعاقباً دریافت مبلغ 
تســهیالت درخواستي و میزان اقساط ماهانه ، در 

قسمت راهنماي مشتریان اقدام نموده است . 
این مسئول اعم طرحهای بانک را به این شرح 
اعالم کرد اعتبار در حســاب جاری که برای همه 
حسابهای جاری اشخاص حقیقی و حقوقی امتیاز 

قائل است.
1-اعتبــار در حســاب جاری  کــه برای همه 
حســاب های جاری اشــخاص حقیقی و حقوقی 

امتیاز قائل می شویم .
2- اعطای تســهیالت حمایتی اشــخاص 

حقیقی و حقوقی
3-طرحهــای پیوند مهر ایران – اشــخاص 
حقیقــی که قصد ازدواج در آینــده دارند ) حداقل 

یک ســال و حداکثر3 سال ( می توانند از این طرح 
استفاده کنند .

4-طرح دوم پیوند مهر ایران – اشخاص حقیقی 
که در ســن ازدواج نیستند لیکن خود یا والدین آنها 
در فکر برنامه ریزی برای تامین هزینه های ازدواج 
و تشــکیل خانواده در آینده می باشند )حداقل5 و 

حداکثر 10 سال زمان (
5-تداوم مهر

6-انگیزش مهر : اشخاص حقیقی که در حال 
حاضر فاقد حساب و متقاضی اخذ تسهیالت از این 

بانک می باشند .
7-اندوختــه بانوان مهر ایــران : تمام بانوان 
سرپرست خانوار معرفی شــده از سوی امور زنان 
استانداری در سراسر کشورکه حائز شرایط دریافت 

تسهیالت می باشند .
8- ســپرده ویژه بانکــداری اجتماعی : تمام 
اشــخاص حقیقی حداکثر 300 میلیــون ریال از 
محل سپرده قرض الحسنه ویژه  با کارمزد 4درصد 

و مدت بازپرداخت 5 ساله 
9-اندوخته خانواده مهر ایران : تمام خانواده های 
دارای صندوق خانوادگی هستند یا با حمایت بانک 

در صدد تشکیل صندوق خانوادگی هستند.
10-اعتبار در حســاب جاری یا پس انداز برای 

خیرین حقیقی
11-طرح خیرین ســالمت و حمایت از اقشار 

ضعیف در پرداخت هزینه های درمان
مزیت های وام به مشتریان

مثال 1
اگر شــخصی درخواســت 100 میلیون ریال 
تســهیالت قرض الحسنه داشته باشــد و بتواند 
ماهانه 3 میلیون ریال قســط پرداخت نماید، مي 
تواند با ایجاد معدل حســاب حداقل به میزان 87 
میلیون ریال طي یک ســال یا 176 میلیون ریال 
طي 6 ماه مطابق سیاست هاي اعتباري سال 1396 
از تسهیالت یادشــده با دوره بازپرداخت 42 ماهه 

بهره مند گردد.
   مثال 2(    

اگر شــخصی درخواســت 120 میلیون ریال 
تســهیالت قرض الحسنه داشته باشــد و بتواند 
ماهانه 6 میلیون ریال قسط پرداخت نماید، مي تواند 
با ایجاد معدل حساب حداقل به میزان 61 میلیون 
ریال طي یک سال یا 125 میلیون ریال طي 6 ماه یا 
267 میلیون ریال طي 3 ماه، مطابق سیاست هاي 
اعتباري ســال 1396 از تسهیالت یادشده با دوره 

بازپرداخت 24 ماهه بهره مند گردد.
   مثال 3(    

اگر شــخصی درخواســت 150 میلیون ریال 
تسهیالت قرض الحسنه داشته باشد و بتواند ماهانه 
5 میلیون ریال قسط پرداخت نماید، مي تواند با ایجاد 
معدل حســاب حداقل به میزان 120 میلیون ریال 
طي یک سال یا 242 میلیون ریال طي 6 ماه مطابق 
سیاست هاي اعتباري ســال 1396 از تسهیالت 
 یادشــده با دوره بازپرداخــت 36 ماهه بهره مند 

گردد.

جشن باشکوه دهه کرامت و همایش حافظان حجاب

فرماندار شهرستان شــمیرانات با بیان اینکه به دلیل نگرانی 
بــرای آلودگی آب تهران، مصوبات شــورای عالی امنیت ملی در 
این شهرستان روند توسعه شهرستان را متوقف کرده، گفت: برای 
تامین نظر شورای عالی امنیت ملی و جلوگیری از آلودگی آب، جمع 
آوری فاضالب، تصفیه و خروج آن در دستور کار شمیرانات است. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان شمیرانات 
سیاوش شهریورفرماندار شهرستان شمیرانات  در جلسه شورای 
اداری شهرستان شمیرانات در سالن اجتماعات رمز ماندگاری ایران 
اســالمی را در تالش و مقاومت ملی مردم ایران دانست و گفت: 
دانایی و توانایی مردم این سرزمین و در امان ماندن از تفرقه قومی 
و مدارا و مروت را از دیگر رموز ماندگاری این کشور عنوان کرد.وی 
دین داری، پارسایی و پرهیزکاری را از دیگر عناصر ماندگاری مرم 
ایران عنــوان کرد و گفت: نیازمند رفاه، عدالت اجتماعی، کاهش 
فاصله طبقاتی و اصالح سیاسی و حکمرانی خوب هستیم.شهریور 
با اشاره به اولویت ها و موضوعات شهرستان شمیرانات که نیازمند 
پیگیری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی است، گفت: 
موضوع مهمی که در شهرستان شمیرانات مطرح است ، مصوبات 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور است که همه زنجیرها را 

برای توقف توسعه شهرستان ایجاد کرده است. 
وی عنوان کرد: وجود سد لتیان، به عنوان منبع آب شرب تهران 
و مناطق ویژه اکوسیســتمی البرز مرکزی موجب شد اتفاق تازه 
ای در ایجاد شهرک های صنعتی در این شهرستان نیفتد.شهریور 
گفت: به دلیل جلوگیری از آلودگی آب تهران روندی را ایجاد کردند 

که وضعیت شهرستان بویژه بخش های لواسانات و رودبارقصران 
تا به امروز پایدار مانده است.وی تاکید کرد: با دانایی ، محله محوری 
و مساله محوری می توان زنجیر ایجاد شده در شهرستان شمیرانات 

را شکسته و روند توسعه شهرستان را پیگیری کنیم.
فرماندار شهرســتان شمیرانات گفت: در راستای جلوگیری از 
آلودگی آب و تامین نظرات شــورای عالی امنیت ملی،  جمع آوری 
فاضالب و تصفیه و خروج آن از شهرســتان در حال انجام است.

با مصوب شــدن خروج فاضال در شــورای برنامه ریزی استان و 
شهرســتان عمال نظر دبیر خانه شــورای امنیــت ملی تامین و 
مشــکل رفع می شــود.وی دامداری، باغداری و گردشگری را از 
پتانسیل های این شهرستان عنوان کرد و گفت: توسعه باید در این 

زمینه ها شکل گیرد اما روند توقف توسعه را داشته ایم.
شهرستان شمیرانات همیشه به شهرستان گردشگری معروف 
بوده است اما زیرســاخت های این حوزه فراهم نیست و هرگونه 

ساخت و ساز با محدودیت شدید روبه رو شده است.
شهریور گفت: برای توسعه شهرســتان نیازمند محلی برای 
فروش محصوالت باغی شهرستان هســتم که این موضوع در 
مرحله اجراست.وی در ادامه  با اشاره به طرح های توسعه شهرستان 
که نیازمند همکاری و پیگیری نمایندکان مجلس شورای اسالمی 
اســت، عنوان کرد: به دنبال ایجاد طرح های اشــتغالزایی در این 
شهرستان ســه قطعه زمین به متراژ 10 هکتار در نظر گرفته ایم 
که در مناطق چهارگانه قرار دارند و واگذاری آن به علت مصوبات 

شورای عالی امنیت ملی کار آسانی نیست.

جمع آوری فاضالب، در دستور کار 
ادارات شمیرانات 

جلسه ای با حضور مسئوالن شهرستان ورامین  در راستای 
احداث کارخانه بازیافت ، پردازش و کمپوســت  شــهرداری 
ورامین در دفتر معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری 

ورامین بر گزار گردید.
در این جلســه که بــا حضور مشــاوران و معاونان ذیربط 
شــهرداری و همچنین مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
برگزار شد از سرمایه گذار بخش خصوصی دارای رزومه کاری 
مرتبط  دعوت به عمل آمد تا مقدمات اولیه و زیرساختی  الزم 
جهت انجام طرح احداث کارخانه مذکور، مورد بررســی قرار 
گیرد. شــایان ذکر اســت در این جلســه  مدیر عامل سازمان  
مقدمــات اداری ملزوم  و صورت گرفته طی ســال های اخیر 

توســط سازمان مدیریت پسماند از جمله : به کارگیری مشاور 
ذیصالح در حوزه محیط زیســت جهــت اجرای طرح ارزیابی 
زیســت محیطی احداث کارخانــه ، اخذ مجوزات الزم از اداره 
حفاظت محیط زیســت اســتان تهران ، اخذ  ســند مالکیت 
زمین تخصیص داده شــده به این طرح ، اقدامات اداری جهت 
خریــد ملزومات فنی از جمله انشــعاب بــرق و .... تهیه پالن 
طرح ، طراحی فضا های مورد نیاز طبق اســتاندارد های اداره  
حفاظت محیط زیســت و... را برای مدعوین جلســه تشریح و 
اعالم نمودند که با همکاری شــهرداری وسرمایه گذار در این 
خصــوص ، طرح موصوف از لحاظ اداری شــرایط ورود به فاز 

اجرایی را کامال داراست.

احداث کارخانه بازیافت توسط شهرداری ورامین

به مناســبت میالد کریمه اهل بیت حضرت معصومه)س( به همت شــهرداری و شــورای اسالمی 
شهر شمشک دربندسر روز جمعه 97/04/22 جشن با شکوه دهه کرامت وهمایش حافظان حجاب 

در فرهنگسرای دربندسر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر، در راســتای غنی 
ســازی اوقــات فراغت و نشــاط اجتماعی و با هدف ترویج و توســعه عمومی فرهنــگ اصیل حجاب و 
عفاف، خانواده، زنده نگه داشــتن و حفظ ارزش های انقالبی و ایرانی در بین آحاد بانوان شــهر روز 
جمعه جشن با شکوهی ویژه بانوان با عنوان جشن کرامت و همایش حافظان حجاب در فرهنگسرای 

دربندسر برگزار شد.
در این مراســم برنامه ها شــاد و متنوعی از جمله تئاتر، موســیقی زنده ســنتی، استندآپ کمدی، 
مســابقه و ســخنراني خانم دکتر نیروشــک مشاور خانواده برگزار شــد و طي مراسمي با حضور خانم 
بندعلي معاون فني و شهرسازي شهرداري از خانم رجب بلوکات مدیر سابق مدرسه امام خمیني)ره( 
دربندســر که طي حکمي به عنوان رئیس جدید اداره آموزش پرورش رودبارقصران منتصب شد، 

تقدیر و تجلیل گردید. 
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انجمن هنرمندان رودبار قصران به مناسبت روز قلم برگزار کرد؛

جشن بزرگ همدلی مردم و هنرمندان

جشــن بزرگ همدلــی مــردم و هنرمندان با 
اجرای موســیقی زنده ،شــعر محلــی ،تقدیر از 
فرهیختــگان منطقه رودبــار قصران در محوطه 
تربیت بدنی اداره ورزش شــهر فشم با حضور 

اقشار مختلف شهروندان برگزار شد.
چندیســت در دیار دوســت داشــتی رودبار 
قصــران ســرفراز ،عزیزانی از جنــس همدلی 
و وحــدت و بــا دارا بودن شــاخصه هایی از هنر 
و ادب از دل ایــن ســرزمین بــه فکر تشــکیل 
انجمنــی تحــت عنــوان "انجمــن هنرمنــدان 
رودبــار قصران" بوده اند و بــه لطف پروردگار 
و مســاعدت بسیار بجا و دقیق مسئولین محترم 
رودبــار قصران این امر تحقق یافت و در همین 
راســتا تا به امروز چند جشــن و مراسم از جمله 
جشــن هنرمندان رودبار قصران برگزار شده 

است.
در آغــاز مراســم، ابتــدا تــالوت کالم الهی با 
صدای قاری محتــرم جناب آقای یداهلل صالحی 
از کارمندان شــهرداری اوشــان فشم میگون 

فضا را معطر کرد.
ســپس مجریــان برنامــه جناب آقــای فرهاد 
کیارســتمی و خانــم مهســا کیاشمشــکی جهت 
عــرض ادب و خــوش آمد به روی ســن رفته و 
ارتباطی عمیق با همشــهریان خوب خود برقرار 
کردند ازهمان ابتدا پیدا بود که شور و اشتیاق 
مردم شگفت آور است و نشان از فهم فرهنگی 
آنــان دارد ....پــس از آن جهــت شــرح هــدف 

انجمن هنرمندان رودبار قصران و جشــن های 
این چنینی از حمید شمشــکی یکی از موسسین 
انجمن دعوت به عمل آمد و وی با ایراد سخنانی 
 در ایــن مضمــون بــه آگاهــی مخاطــب جشــن 

افزود .
از دیگــر حال و هــوای خوب جشــن می توان 
بــه تکنوازی ضرب زورخانه ای توســط اســتاد 
گرانقــدر هوشــنگ عباســی اشــاره کــرد کــه 
 حــال و هوای بســیار نیکو و معنوی به جشــن ما 

بخشید .
در ادامــه چندتن از شــاعران گرانقدر بومی 
نظیر اســتاد الهوردی اســتاد کاظم جیرودی به 
شــعرخوانی به زبان محلی پرداختند که فضایی 
آکنــده از مهــر و لطف کهن همشــهریان را زنده 

کرد و جانی تازه بخشید .
در جشــن آیتم هــای شــاد و دلنشــین نظیر 
اجــرای زنده ارکســتر بــادی بــا تکخوانی کاوه 
کیارســتمی و گــروه نوازی ســنتی بــا همراهی 
میثم بلوکات توانســت بسیار خوب جلوه کند  و  
 مخاطب را ساعتها با انرژی مضاعف با خود همراه 

سازد .
گفتنی اســت خواننده هــای بومی محلی چون 
مرتضی حیدری و حمید شمشــکی هم با اجرای 
چند قطعه موســیقی پاپ شور و هیجانی به جمع 

ما هدیه کردند .
مجریان و ســخنوران در حضور اســاتید اهل 
قلــم اشــاراتی بــه تاریخچه روز قلــم و مطالبی 

درباره این روز هنری داشتند . 
شــایان ذکــر اســت اســتاد میگونی بــا ذکر 
تاریخچــه ای مختصــر از رود بار قصــران همه 
اهالــی فــن و مردم عزیز را به فکــر فرو برده و 
اندیشــه بازنگهداری از این تمدن در ذهن تک 

تکشان موج می زد . 
در ادامه مراســم با همراهی و همدلی و ادب 
مســئولین رودبــار قصران همچــون دکتر کرم 
زاده شــهردار محترم و اعضای شــورای شــهر 
اوشان فشم و میگون و اساتید از بخش عظیمی 
از هنرمنــدان و پیشکســوتان رودبار قصران 
هنرمندان زنده یاد همچون عباس کیارســتمی 
تجلیل به عمل آمد باشــد که در یادشــان ســبز 

بماند .
در پایان با اشاره به سالگرد هنرمند برجسته 
رودبارقصران عباس کیارستمی و ادای احترام 
به ایشــان و درود به پیشگاه حضرت ولیعصر و 
امام راحل و شــهدا و آرزوی سالمتی برای مقام 
معظــم رهبری با همراهی اجرای زنده ارکســتر 
بادی ســرود پرافتخار ای ایران نواخته شــد و 
مردم ایســتاده با شور و شعف و غرور همراهی 
کردنــد و بــا لبی خندان و دلی شــاد مــا راتایید 
کردنــد و ماهم با همه شــان امید دیداری تازه 

کردیم .
امید اســت ایــن لحظات تکرار شــود و زمین 
و آســمان شــهرمان پر از این دســت همدلی ها 

گردد.

امیری، مدیر جهاد کشاورزی پاکدشت به خبرنگار 
ما گفت: میزان سطح کشت سبزی و صیفی شهرستان 
در فضای باز و گلخانه 1132هکتاری اســت که بخش 
اعظمــی از این ســطح با آب چاه های کشــاورزی و 

مقداری نیز با آب سد ماملو آبیاری می گردند.
با توجــه به کاهش نزوالت جوی میزان ســهمیه 
حقابه این شهرســتان از ســد ماملو کاهش پیدا کرده 
که این امر باعث بروز مشــکالتی در آبیاری سبزی و 
صیفی فضای باز در در این شهرستان گردیده است به 
موجب این امر بخشــی از اراضی کشاورزی مربوط به 
مالکینی که دارای شــرایط و سرمایه مکفی به منظور 
احداث گلخانه می باشــند تبدیل به کشت زیر پوشش 
گلخانه ای شده است که این امر متناسب با سیاستهای 
وزارت جهاد کشــاورزی در رابطه با توسعه کشت های 
گلخانه ای شده است  ولی در مورد مالکینی که شرایط 
و سرمایه کافی برای احداث گلخانه ندارند این اراضی 
به صورت بایر رها شده که پیامد آن ،خرد شدن و تغییر 

کاربری اراضی و فرسایش خاک است.
در خصــوص تامین نهادهای کشــاورزی از قبیل 
کود ،بذر و ســموم مورد نظر نیاز هیچگونه مشــکلی 
در شهرســتان وجود نــدارد که در جهــت کاهش و 
بهینه ســازی مصرف ســموم و کودهای مــورد نیاز 
بهره برداران شهرســتان ،فرهنگ سازی الزم در بین 

کشاورزان صورت گرفته است.
روســتای الوئک از توابع بخش و شهر شریف آباد 
در25 کیلومتری تهران در مســیر بلوار امام رضا بعد از 
شهر پاکدشت  قرار دارد. این روستا به عنوان طالیه دار 
کشت و صنعت گل  و گیاه و کاشت انواع سبزی شناخته 
می شــود. شــرکت های برند و مطرح کشور شرکت 
تولیدی کوشــش رادیاتور و شرکت حدید مبتکران  در 
این روستا واقع شده اند که می توانند نظر هر بیننده ای 
را بــه خود جلب کنند.در مســیر جاده بلــوار امام رضا 
گلخانه ها و فروشــگاه های متعدد سبزیجات به چشم 
می خــورد. حضور مــردم و توقف انــواع خودروها از 
شهرهای دور و نزدیک  جهت خرید محصوالت غذایی 
لوکس با ســبدی پر، بیانگر میزان اهمیت این منطقه 
اســت. بر همین مبنا ابتدا سراغ یکی از سبزی فروشان 
در این روستا رفتیم که بسیار دلسوزانه خواستار آن بود 

تا در این گزارش حرف دلش را بشنویم. 

* خودتــان را معرفی کنید و بگوئید از چه 
زمانی به کشاورزی مشغول هستید؟

حســینعلی آقایی هســتم متولد 1340 در روستای 
الوئک از توابع شهرســتان پاکدشــت این شــغل آبا و 
اجدادی ماست و بنده هم از همان اوایل کودکی همراه 
خانواده به این شــغل مشغول بودم. فعالیت اصلی ما در 
زمینه صیفی جات کاشــت انواع سبزی است  که حدود 
80ســال پیش در این منطقه سبزی کاری می شود  و 
حدود 300هکتار از زمین های کشاورزی به محصول 
ســبزی اختصاص دارد که نیمی از نیاز مردم اســتان 

تهران و چند استان کشور را تأمین می کند.

*  از کاشت و برداشــت سبزی برایمان 
توضیح بدهید.

هر شــغلی در کشاورزی مشکالت پیش روی خود 
را دارد. ما ســالی دو مرتبه سبزی می کاریم که شامل 
بهاره و پاییزه و بیش از 15 نوع ســبزی است. در فصل 
بهار که بهترین زمان برداشت سبزی است مردم همه 
به مسافرت می روند و کسی سبزی خریداری نمی کند 
به همین خاطر کاشت این سبزی تمامًا به ضرر ماست. 
البته از اردیبهشــت فروش ما تا 3ماه خوب اســت، به 
طوری که جوابگوی مردم نیستیم. در کاشت پاییزه هم 
تا اوایل دی ماه ســبزی منطقه ما خوب  است.  در فصل 
زمســتان به خاطر ســرما، ما حدود 3ماه سبزی کاری 
نداریم و به خاطر نیاز روزمره مردم از سایر استان های 

کشور نظیر منطقه اهواز خریداری می کنیم.

* گفته می شود ســبزی الوئک بهترین 
سبزی در کشور است، علت آن چیست؟

به خاطر خاک شن دم و خاک ماسه ای، بذر اصالح 
شده، اســتفاده از آب چاه، نحوه آبیاری،کرت بندی و 
بدون هیچ آلودگی و کشــاورزان خبره و نمونه ای که 
داریم ســبزی با کیفیت به عمــل می آید و این باعث 
می شود طعم ســبزی خوب شود. مساله بعد سم پاشی 
اســت زیرا ما اصاًل از سم اســتفاده نمی کنیم به خاطر 
همیــن ســبزی خوبی به عمــل می آیــد و در اختیار 
همشــهریان عزیز قرار می دهیم. برای مثال ســبزی 
الوئــک اگر تا یــک هفته در هوای آزاد باشــد خراب 
نمی شــود ولی سبزی شــهرری اگر تا غروب فروش 

نرفت باید دورریز شود زیرا سبزی شهرری با فاضالب 
آبیاری می شود.

* شــایعه شده بود که کشــاورزان این 
منطقه جهــت آبیاری صیفی جــات از آب 
فاضالب اســتفاده می کنند.آیا این حقیقت 

دارد ؟
این حرف اساســًا حقیقت ندارد. منطقه ما دارای دو 
شهر اســت که تصفیه خانه فاضالب ندارد. ما در مسیر 
کوه و سد ماملو هستیم اما یک عده از افراد برای اینکه 
ســبزی کاران ما را تخریب کنند، ســبزی شهرری را 
که آلوده اســت بنام الوئک معرفــی می کنند برخی از 
سبزی کاران منطقه شــهر ری از آب چاه برای کشت 
سبزیجات و محصوالت سیفی خود استفاده می کنند، 
اما به خاطر شــیبی که زمین مزارع شهرستان ری دارد 
و مســیری کــه آب و فاضالب تهران به ســمت این 
شهرســتان طی می کند، احتمــال اینکه برای آبیاری 
ســبزیجات از آب فاضالب اســتفاده  شود، زیاد است.

کشت ســبزیجات با استفاده از آب های آلوده می تواند 
در انتقال بیماری های منطقه از طریق آب و غذا که سر 
دســته آن ها وباست نقش داشته باشد.بنابراین نظارت 
بــر فاضالب ها و نحوه آبیاری مزارع ســبزی و صیفی 
امری ضروری اســت که همت و حساســیت بیشــتر 

مسئوالن ذی ربط را می طلبد.

*  شــما در روز چقدر ســبزی به بازار و 
مشتریان عرضه می کنید؟

روزانــه حدود بــاالی 100تن )صدهزار دســته(
ســبزی از این روستا  به میدان تره بار برداشت می شود. 
بنده خودم روزانه 3تن انواع ســبزی برداشت وجهت 
فــروش عرضــه می کنم که از آنجا به شــهر تهران و 
ســایر استان های کشور ارســال می شود و یک مغازه 
بار فروشــی هم کنار جاده اصلی داریم که روزانه حدود 
دوتن )دوهزار دســته(برای مشــتری های رهگذری 

فروش داریم.

* به غیر از کشاورزی منابع درآمد دیگری 
هم دارید؟

در کنار ســبزی فروشی دو هکتار هم گلخانه داریم 

که آن هم به میدان گل امام رضا فرســتاده می شود.

* برای کاشت ســبزی با چه مشکالتی 
مواجه هستید؟

مشــکل اول ما کمبود آب در این منطقه است. چند 
سال پیش رودخانه ای پر از آب از روستای آلوئک عبور 
می کــرد و برای مصرف تمام کشــاورزی این منطقه 
اســتفاده می شد اما در حال حاضر آب رودخانه خشک 
شــده و به خاطر سد ماملو که احداث کردند کشاورزان 
با مشکل کم آبی مواجه شده اند. البته آب چاه و مقداری 
از ســد ماملو نیاز مــردم را  تأمین می کند که بســیار 
اندک اســت اما جوابگوی بخش کشــاورزی نیست. 
مشــکل بعدی ما بهداشت اســت زیرا شبکه بهداشت 
بر زمین های کشــاورزی اصاًل نظارت ندارد. ما بارها 
به اداره بهداشــت جهت فنس کشیدن دور زمین  خود 
مراجعه کرده ایم زیرا یکســری از سگ های ولگرد به 
زمین های کشــاورزی هجــوم می آورند و باعث انواع 
میکروب و مریضی می شــوند اما متأســفانه شــبکه 
بهداشــت به جای نظارت بر این عرصه صرفًا به محل 
فروش بارگیری کنار جاده مراجعه می کند و عیب های 

بیهود عنوان می کند.

* تا به حال طعم شکست و خسارت را در 
کاشت سبزی جات داشته اید.آیا مسئوالن 

به شما کمکی در این زمینه کرده اند؟
این خسارت ها طبیعی است به هر حال سرمای زیاد 
و بارش تگرگ موجب خسارت می شود و از طرفی اگر 
خدای ناکرده آفتی از نوع وبا شــیوع پیدا کند باعث می 
شــود اصاًل فروش نداشته باشیم. به همین خاطر همه 
زحمات به هدر مــی رود ضمن اینکه پول کارگر و بذر 
هم از جیب پرداخت می شــود. این در حالی اســت که 
سبزی هم قیمت مناســبی ندارد. اگر 10سال پیش را 
با امروز مقایســه کنیم، می بینیــم که هیچ  تغییری در 
فروش قیمت ایجاد نشده است در صورتی که  دستمزد 

کارگر هر سال افزایش پیدا می کند.
* ســبزی کاران در روســتای آلوئــک  

اتحادیه دارند؟
مــا اتحادیــه داریم اما متأســفانه از ایــن حرفها 
وصحبت ها حمایتی نمی شــود. البته قیمت سبزی به 

اتحادیه ربطی ندارد این میدان تره بار اســت  که به ما 
قیمت می دهد. در واقع اگر تره بار در میدان کم باشــد 
محصول مــا را به قیمت  کیلویــی  1500 می خرند و 
اگر بر عکس ســبزی فراوان باشــد به قیمت کیلویی 
500تومان خریداری می کنند. در واقع این باعث شده 
که یکســری از سبزی کاران دیگر این شغل اجدادی را 
رها کرده و به کشــت گل و گیاه روی بیاورند. می توانم 
به جرات بگویم 70 درصد ســبزی کاران بابت قیمت 
پاییــن  صیفی جات که دیگر مقرون به صرفه نیســت 
دل و رمقی به کاشــت سبزی ندارند. سبزی کاری مثل 
گندم نیست که دولت بتواند از کشاورز پیش خرید کند 

و مــا با دل خوش به کار خود ادامه دهیم.

* آیا خانواده در کار کشاورزی کمک شما 
هستند؟

بنده به اتفاق خانواده ام و کارگران هر روز صبح زود 
جهت چیدن ســبزی تازه در محل کار حاضر می شویم 
و برای بارگیری به میدان تره بار و بار فروشــی با وانت 
حمــل می کنیم  و تا آخر وقت مشــتریان جهت خرید 

سبزی به ما مراجعه کنند.

*  صحبت آخر؟
کشــاورزان فعال در این شهرســتان نیازمند توجه 
بیشــتر دولت هســتند تا به فعالیت خود امیدوار باشند 
بنابراین از مســئوالن شهرســتان و دولــت محترم  
تقاضا داریم در دادن تســهیالت نسبت به این مناطق 
نگاه ویژه ای داشته باشــد. از ریاست جهاد کشاورزی 
شهرستان درخواست دارم هرچند ماه یک بار دوره های 
آموزشــی برگزار کنند تا ما با استفاده از راهنمایی های 

مشاوران بتوانیم تولید بیشــتر و بهتری داشته باشیم.
از تعامل رسانه ها با مشکالت کشاورزان که حرف دل 
ما را به گوش مســئوالن می رســانند صمیمانه تشکر 
می کنیم.در پایــان مصاحبه با چند نفــر از خریداران 
ســبزی هم کالم شــدیم،  یکی از زنان میانســال به 
خبرنگار ما  گفت: حدود 30 سال است که از این مکان 
ســبزی خریداری می کنم و همیشــه با عالقه به این 
محل آمده و ســبزی مورد نظر خود را انتخاب کرده ام. 
این خانم افزود: سبزی های آلوئک به قدری با طراوت 
و شــاداب اســت که تا چند  روز ماندگاری دارد و تازه 
می ماند. به همین خاطر من از هیچ جای دیگر ســبزی 
خریــداری نمی کنم زیرا رایحه این ســبزی ها فضای 
منزل ما را نیز معطر می کند و خیلی خوشــحالم که این 

سبزی فروشی  در شهر ما وجود دارد.
یــک خانم جوان نیز به خبرنگار ما گفت: همیشــه 
به این سبزی فروشــی می آیم زیرا سبزی با کیفیت و 
مرغوب به مشــتریان ارائه می کننــد و قیمت آن نیز 

منصفانه است.
 وی ادامه داد: خودم و تمام دوســت و آشنایانم چند 
ســال است از این محل ســبزی قورمه ،سبزی آش و 

سبزی خوردن را تهیه می کنیم.
مرد جوانی که به اتفاق همســر خود به این سبزی 
فروشــی مراجعه کرده بود، گفت: بنده از شــهر تهران 
آمده ام و سال هاست که خودم، دوستان و آشنایان من 

ســبزی مورد نیاز خود را از این محل خرید می کنم. 
یقینًا در سال حمایت از کاالی داخلی، کشاورزی و 
توجه به این عرصه کــه یکی از مهم ترین بخش های 
مایحتاج خانواده هاست، باید در مجموعه اولویت های 

مدیران قرار گیرد.

بررسی وضعیت سبزی کاران پاکدشت
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شرق  ا ستان تهران: 
حسین عسگری    

      تحریریه شهرستانها:
021-44233511

 دفتر سرپرستی شرق استان تهران:
36025835

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند

حافظگر من سوخته یک دم بنشینم چه شود
چهار شنبه 27 تیر 1397   شماره 5155 ضمیمه رایگان روزنامه درشرق استان تهران 

برخی صاحبان کارگاههای تولیدی شهرک صنعتی عباس آباد 
استان تهران در تماس با خبرنگاران مشکالت و خسارت هایشان 
را در نتیجه آنچه قطع مکرر برق و نیز برنامه نامنظم خاموشــی ها 

خواندند مطرح کردند.
به گزارش ایرنا ،شهرک صنعتی عباس آباد یکی از بزرگ ترین 
شــهرک های صنعتی استان تهران به شمار می رود و در محدوده 

شهرستان پاکدشت قرار دارد.
این شــهرک در 40کیلومتری تهران محور جاده امام رضا )ع(

قرار دارد و با بیش از هزار واحد صنعتی و حدود 30هزار کارگر درحال 
فعالیت می باشد.این روزها با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی 
که به اعمال خاموشــی در مناطق مختلف اســتان تهران و دیگر 
نقاط کشــور انجامیده حال و روز تولیدکنندگان مستقر در شهرک 
صنعتی عباس آباد نیز در نتیجه این خاموشــی ها زیاد خوب نیست 
به طوری که صاحبان این واحدها مدعی هستند خاموشی های گاه 
و بی گاه ســبب خرابی دستگاه ها، از بین رفتن مواد اولیه و سوختن 

دستگاه های الکترونیکی شان می شود.
مشکلی که نشان می دهد هنوز زیرساخت و استانداردسازی های 
الزم در واحدهای تولیدی شکل نگرفته و این کارخانه ها هنگام پایه 
ریزی به چنین مسائلی توجه نکرده اند.»م.م«یکی از تولیدکنندگان 
مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد گفت: جدول برنامه خاموشی ها 
نیز اعالم شده اما اضافه بر آن هم برنامه خاموشی داریم.وی افزود: 
گاه پیش آمده که برنامه خاموشی ها طبق جدول برنامه اعالم شده 
نبوده کــه این برنامه نامنظم برای تولیدکنندگان که تعداد زیادی 
نیروی مشــغول به کار دارند بسیار آسیب زننده است. یکی دیگر از 
تولیدکننــدگان نیز گفت که کاهش تولید و اختالل در فرآیندهای 
تولید، بروز خســارت به دستگاههای خط تولید و نیز ایجاد مشکل 
در استفاده از مواد اولیه ازجمله مشکالت ما هنگام قطعی های برق 
است.این تولیدکننده در پاسخ به سوالی مبنی بر علل تجهیز نکردن 
کارگاه به تجهیزات تامین برق برای مواقع اضطراری گفت: اغلب 
دســتگاهها در کارگاههای تولیدی نیاز باالی برق دارند و تامین 

ژنراتورهای تامین کننده برق با توان باال نیز هزینه بر است.
*علت خاموشی خارج از برنامه از زبان مسئوالن

»محمد امامی امین« معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
تهران درباره این خاموشــی های خارج از جدول برنامه زمان بندی 
توضیــح داد: برخی قطعی های اخیر فقــط به علت کمبود برق در 
مدار نبود بلکه مشــکل خرابی تاسیسات و ژنراتورهای برقی نیز از 
عوامــل اصلی قطعی برق به شــمار می رود که تعمیر و اصالح آن 
ممکن است زمان ببرد.»محمودرضا حقی فام«، سخنگوی صنعت 

برق کشــور و معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز دراین باره 
گفته است: خاموشی های خارج از برنامه اعالم شده به  دلیل حوادث 

و اتفاقات غیرقابل پیش بینی در تولید برق و شبکه توزیع است.
وی گفته اســت: روال کار این است که شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران یک روز قبل میزان محدودیت هر منطقه را اعالم می کند 
و محدودیت هر منطقه بین شرکت های توزیع تقسیم می شود.وی 
معتقد است که در کشور براساس رصد انجام شده حدود 90 درصد 
خاموشی ها براساس جدول های زمان بندی اعالم شده بوده است. 

*قطع برق موضوعی استانی است 
رئیس برق منطقه ای پاکدشــت درباره قطعی مکرر برق این 
شهرستان گفت: قطع برق در منطقه پاکدشت ارتباطی با شهرستان 
ندارد و جدول قطعی آن نیز توسط استان طراحی می شود بنابراین 
اینکه برق کدام منطقه در چه ســاعتی و به چه میزان قطع می شود 

در حدود اختیارات پاکدشت نیست.
»علــی باقری نژاد« افــزود: تغییر ســاعت کاری کارخانه ها 
می تواند بخشی از مشکل کمبود برق را برطرف و صاحبان صنایع 

را با مشکل کمتری مواجه کند.
*راهکار تغییر ساعت کار 

فرماندار پاکدشــت نیز تغییر ساعت کار کارخانه ها را به عنوان 
یکی از راهکارهای برون رفت از مشکل قطعی برق اعالم کرد.

»هادی تمهیدی« اظهارداشــت: با توجه به میزان مشخص و 
محدود تولید برق و فرســودگی برخی شبکه های توزیع ، افزایش 

مصرف می تواند موجب بروز خسارت در تاسیسات برقی شود.
تمهیدی با اشــاره به مشــکل صاحبان صنایع و کارخانه های 
تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد گفت: با شهرک های صنعتی 
از جمله شهرک صنعتی عباس آباد در حال مذاکره هستیم تا فعالیت 
واحدهای تولیدی را به نوبت های دیگر از ســاعت 23 تا 11 صبح 

منتقل کنیم که برخی صنایع انرژی اعالم آمادگی کرده اند.
فرماندار پاکدشــت افــزود: با انتقال ســاعت کاری صنایع به 
نوبت شــب حجم زیادی از مصرف بــرق در روز کاهش می یابد و 

خاموشی ها کمتر خواهد شد. 
* تغییر نوبت کار عملی نیست 

رئیس هیأت مدیره شــهرک صنعتی عباس آباد با اشــاره به 
پیشــنهاد فرماندار پاکدشــت در خصوص تغییر ساعت فعالیت 
کارخانه ها گفت: این تغییر زمان فعالیت به ساعات پایانی روز برای 
اکثر صنایع قابل اجرا نیست زیرا تردد کارگران در این زمان مشکل 
است و خســتگی افراد در ساعات پایانی روز می تواند بروز حوادث 

کار را افزایش دهد.

سید »سجاد هاشــمی« اضافه کرد: همچنین اکثر کارخانه ها 
باید در ســاعات روز با دفاتر مرکزی خود در ارتباط باشند که تغییر 
ساعت کار این ارتباط را مختل می کند.وی گفت: اکثر دستگاه های 
کارخانه ها نظیر کوره ها بیش از یک مگاوات برق مصرف می کنند 
و حتی ژنراتور اضطراری نیز نمی تواند این میزان برق را تولید کند.

هاشمی بیان کرد: قطع برق مشکالت عدیده ای را برای صاحبان 
صنایــع به وجود آورده و بســیاری از آنان روزانه چند میلیون ضرر 
ناشــی از خرابی مواد اولیه و بیکاری کارگران در زمان خاموشــی 
متحمل می شــوند.به گفته وی، شــهرک صنعتی عباس آباد در 
زمینی به مســاحت یک هزار و 20 هکتار احداث و دو هزار و 100 
قرارداد احداث کارخانه در آن منعقد شده که از این تعداد برای یک 

هزار و 685 پروانه بهره برداری صادر شده است.
این مســئول افزود: اینک از مجموع پروانه های بهره برداری 
464 واحد به طور کامل تعطیل اســت، 180 واحد با ظرفیت کامل 
و 800 واحد با ظرفیت 10 تا 40 درصدی کار می کنند و 200 واحد 
نیز به شــکل انبار فعالیت دارند.به گفته وی 23 هزار و 700 کارگر 
بیمه شده و چهار هزار و 500 کارگر غیربیمه ای در شهرک صنعتی 
عباس آباد مشغول به کار هستند.هاشمی یادآور شد: مشکل کمبود 
برق به ســال های قبل مربوط می شود زیرا شهرک صنعی عباس 
آباد برای تأمین 300 مگاوات برق، پول به شــرکت برق پرداخت 

کرده ولی فقط 100 مگاوات برق تحویل گرفته است.
وی اضافه کرد: پســت ســیاری که قرار بود 40 مگاوات دیگر 
برق شهرک را تأمین کند فقط 14 مگاوات برق در اختیار کارخانه ها 
قرار داده بنابر این بدون خاموشی نیز شهرک صنعتی عباس آباد با 
مشکل کمبود برق مواجه است.رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی 
عباس آبــاد افزود: با قطع برق مواد اولیــه کوره ها، ریخته گری، 
دســتگاه های تزریق، کوره های رنگ آمیزی و وان های آبکاری 

از بین می رود و صاحبان صنایع را با ضرر هنگفت مواجه می کند.
وی گفت: در کنار قطع برق ناهماهنگی در زمان اعالم شــده 
قطعی نیز بر مشکالت افزوده چراکه صاحبان صنایع فعالیت خود 
را با زمان اعالم شــده تنظیم می کنند ولی برق در زمان های اعالم 
نشده نیز قطع می شود.هاشمی گفت: حتی ما پذیرفته ایم از ساعت 
8 تا 14 برق قطع شود ولی بعد از ساعت 14 این قطعی اعمال نشود.

وی بیان کرد: آب شرب و آب مورد نیاز صنایع از طریق چاه های 
شــهرک صنعتی تامین می شود که قطع مکرر برق باعث سوختن 
پمپ دو حلقه چاه شد.هاشــمی اظهارداشت: هفته گذشته یکی از 
کارخانه ها آتش گرفت که قطع برق باعث شــد پمپ های آب کار 
نکند و تأمین آب مورد نیاز ماشــین های آتش نشــانی با مشکل 

همراه شود.خبرنگار ایرنا برای پیگیری این مشکل به سراغ معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهــران رفت و راهکار را جویا 
شد که وی گفت: استانداردسازی بخش صنعت امری مهم است؛ 
قطع برق در صورتی که صنایع ما استانداردســازی شوند و آمادگی 
الزم را برای شــرایط غیرعادی داشته باشــند صدمه جدی وارد 
نمی کند.»محمــد امامی امین« تاکید کرد: اینکه برنامه قطع برق 
برای جلوگیری از وارد آمدن خســارت به تاسیسات و دستگاه های 
صنعتی به صورت شــفاف به صاحبان صنعت اعالم شود غیرقابل 
انکار است اما آنان مخصوصا صنایعی که برق در آنها جنبه حیاتی 
دارد باید با آماده سازی ژنراتورهایی که بالفاصله پس از قطع برق 
در مدار قرار می گیرند از تحمیل خسارات سنگین به خود جلوگیری 
کنند.وی اظهارداشــت: همانطور که در صنعت ساختمان سازی 
پیــش بینی های الزم برای جلوگیری از محبوس شــدن افراد در 
آسانســور انجام شــده صنایع ما نیز باید به سمت استانداردسازی 
زیرســاخت های خود حرکت و با پیش بینــی ژنراتورهایی از بروز 
خســارت جلوگیری کنند.امامی امین علت کمبود برق امسال را 
کاهش میزان آب پشت سدها و کاهش تولید در نیروگاههای برق 
آبی اعالم کرد و از همه اقشــار بویــژه مردم و صاحبان کارخانه ها 
خواست در همراهی با دست اندرکاران حوزه مدیریت انرژی، زمینه 

کاهش مصرف و مدیریت بهتر مصرف انرژی را فراهم کنند.
از دو هفته گذشــته برنامه زمان بندی خاموشــی ها در استان 
تهران و پایتخت اعالم شده اما قطع برق خارج از برنامه های اعالم 

شده، گالیه شهروندان را در پی داشته است.
بــه منظور کاهش مصرف انرژی از 16 تیرماه جاری ســاعت 
فعالیت اداره ها در تهران از 6 تا 14 و در شهرستان های استان تهران 
از 6:30 تا 13:30 اعالم شده است.شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ اعالم کرد: برق ساختمان مرکزی پنج بانک و 25 ساختمان 
اداری در پایتخت به علت رعایت نکردن الگوی مصرف و بخشنامه 

استانداری مبنی بر مدیریت و کاهش مصرف انرژی، قطع شد.

نمایشگاه عفاف و حجاب در شریف آباد افتتاح شد
نمایشگاه و فروشگاه تخصصی کاالی ایرانی-
اســالمی تحــت عنوان عفــاف و حجــاب با همت 
و همکاری شــهرداری و شــورای اســالمی شهر 
شــریف آباد و اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان پاکدشت در حسینیه  انصار الحسین 
)ع( شــهر شــریف آباد با حضور هــادی تمهیدی 
فرماندار شهرســتان، شیرازی بخشدار شریف 
آبــاد، رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر 
و دیگر مســئوالن بخــش و شهرســتان افتتاح 

گردید.
حجت االســالم قاسم خداپرســت امام جمعه 
بخش شــریف آباد در این مراسم گفت: برپایی 
این نمایشگاه که با موضوع عفاف و حجاب همراه 
بــوده، می تواند کمک بســیار شــایانی در جهت 

رشد فرهنگ حجاب در جامعه ما داشته باشد.
وی در ادامه به روایتی از رســول اکرم)ص( 
اشــاره کرد و اظهار داشت: اگر شیطان یا دشمن 
بخواهــد در جامعه ای رخنه کنــد و خرابی به بار 
بیــاورد، اولین نقطه ای که هــدف قرار خواهد 
داد مســاله حیاســت. آنچنان که باید طی هزار 
و 400ســال گذشته به این روایت توجه نشده 
اســت چرا که بحث حجاب و عفــت تا این اندازه 

مورد هجمه قرار نگرفته بود.
خداپرســت اضافه کرد: وقتی امروز دشمن 
می بیند کــه در جبهه های نظامــی و فرهنگی به 
نوعی شکست خورده است، به این فکر می افتد 
کــه خانواده هــا را از درون دچار تزلزل کند و از 

هم گسســته کنــد. متاســفانه در خانــواده ای 
مشاهده می شود که پدر متدین و مادر با حجاب 
و مومن اســت اما دختــر کامال متفاوت با والدین 
خــود!! به طوری کــه حتی اعضای خانــواده از او 

دلسرد می شوند.
در این راســتا زمانی که در ســخنان و روایات 
معصومیــن کمــی اندیشــه می کنیــم متوجــه 
خواهیم شــد کــه هنوز بــه روز بــوده و تازگی 
دارند. بنابراین پس از اینکه دشــمن موفق به 
اجرای نقشــه های شوم خود شد و توانست حیا 
را از فردی بگیــرد در واقع به یک جامعه ضربه 
زده اســت زیرا وقتی یک شخص بی حیا شد هم 

به خود ضربه می زند و هم به اطرافیانش.
امــام جمعه بخش شــریف آباد بــا بیان اینکه 
دشــمن پــس از گرفتــن حیــا از مــردم، بحــث 
امانتــداری را نشــانه می گیــرد و در نتیجه آن 
خیانــت رخ می دهــد، افــزود: متاســفانه ایــن 
معضالت جامعه را دچار مشــکالتی کرده اســت. 
اگر بخواهیم مســاله حجاب و عفاف را خط مقدم 
قــرار دهیم کــه واقعا هم اینچنین اســت باید 
اذعان داشــت شــهدایی که در سنین نوجوانی 
و جوانی شربت شــهادت نوشیدند، فقط به این 
خاطــر بوده که در دامان مادران با عفت پرورش 
یافتــه اند.وی در پایان تاکید کرد: مســئوالن و 
مدیران دســتگاه ها و نهادها بیــش از پیش از 
اختیــارات خــود بــرای ترویج فرهنــگ عفاف و 
حجــاب اســتفاده کنند و صرفــاً منتظر مصوبات 

باالدستی نباشــند. بنده از مســببان برگزاری 
این نمایشــگاه که باعث شــده اند چنین فضایی 

ایجاد شود، تقدیر و تشکر می کنم.
هادی تمهیدی فرماندار شهرستان پاکدشت 
در ادامه این مراســم خاطرنشان کرد: دشمنان 
دین اســالم حجــاب و عفاف را همیشــه یکی از 
مهم تریــن موانــع در راســتای عملیاتی کردن 
برنامه هــای خــود بــرای تضعیــف دین اســالم 
دانســته اند و از سال های بســیار دور تضعیف 
پایبندی به حجاب در دستور کار آنها قرار گرفته 
اســت.وی افزود: خداوند در کتابهای آســمانی 
تاکید فراوانی بر مســاله حجاب و عفاف داشته 
و انســان ها را در مقاطع مختلف زمانی نسبت به 
فوایــد رعایت عفاف و حجاب آگاه کرده اســت. 
در دین اســالم و کتاب آسمانی ما مسلمانان نیز 
این مساله بسیار مورد تاکید قرار گرفته و آیات 
متعددی در اهمیت این واجب الهی نازل شــده 
و ائمه معصومین)ع( نیز آن را از جمله مســائل 

مهم دین بیان کرده اند.
ایــن مقــام اظهــار کــرد: اجــرای برنامه ها و 
فعالیت هــای فرهنگی از راهکارهای اساســی 
بــرای ترویــج و نهادینه شــدن فرهنــگ عفاف 
و حجــاب اســت و ایــن امــر بایــد در اولویــت 
فعالیت هــای مســئوالن ایــن شهرســتان قرار 

بگیرد.
الزم به ذکر  اســت این نمایشگاه به مدت یک 

هفته از ساعت 18 الی 22 دایر می باشد.

مشکالت ناشی از قطع مکرر برق در شهرک صنعتی عباس آباد
کمیســیون  عضــو 
آمــوزش و تحقیقات در 
مجلــس معتقد اســت تا 
زمانی که معلمان آمادگی 
بــرای اجرای این ســند 
را نداشــته باشــند تمام 
زحماتــی که برای ســند 
تحول کشــیده شد بر باد 

خواهد رفت.
محمد قمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تأکید 
بر اجرای هرچه ســریع تر و کامل ســند تحول بنیادین در آموزش و 
پرورش، عنوان کرد: در این ســند به مسائل اساسی دانش آموزان و 
آنچه مورد نیاز جامعه است تأکید و توجه شده بنابراین ضرورت دارد 
آموزش و پرورش اجرای این مهم را در اولویت کاری خود قرار دهد.

نماینده مردم پاکدشــت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
یکی از مهم ترین نکات مورد تأکید در مفاد سند تحول بنیادین توجه 
به موضوعات پرورشی است، افزود: توجه به حوزه فنی و تک بعدی 
نبودن دانش آموزان نیز با اجرای ســند تحول در آموزش و پرورش 

نهادینه می شود.
این نماینده مردم در مجلس در پاسخ به این سوال که برای اجرای 
ســند تحول بنیادین معلمان چه میزان آمادگی دارند، پاســخ داد: 
طبیعی اســت که برای این مهم نیاز است که کالس های توجیهی 
برای معلمان گذاشــته شــود و آموزش های الزم و به روز رســانی 

معلمان از این طریق صورت گیرد.
وی تربیــت مربی و معلم متخصص برای اجرای ســند تحول 
بنیادین را یک ضرورت برشــمرد و با اشــاره به توانمندی و مهارت 
معلمان کشــور، اظهار کرد: برای همپاسازی معلمان با سند تحول 
کافیســت چنــد دوره کالس های توجیهی بــرای معلمان برگزار 
شــود چراکه نظام آموزشــی کشــور از نیروی انسانی متخصص و 
هوشــمندی بهره مند اســت که براحتی می تواند خود را با محتوای 

جدید کتب درسی وفق داده و هماهنگ کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسالمی 
با یادآوری اینکه تغییر کتب درسی و تولید محتوا نباید صرفا به شکل 
فیزیکی باشد، اضافه کرد: نیروی متخصص انسانی بسیارمهم تر از 
تغییرات محتوایی کتب در نظام آموزشی است و تا زمانی که معلمان 
آمادگی برای اجرای این سند را نداشته باشند تمام زحماتی که برای 

سند تحول کشیده شد بر باد خواهد رفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس:

معلمان آماده نباشند، سند تحول 
بر باد خواهد رفت


