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پاکسازی حاشیه اتوبان 
قزوین - کرج

مدیران دستگاه ها  حامی تولید هستند
اســتاندار قزوین در بازدید از شــرکت نیرومحرکه در شــهرک صنعتی البرز افزود: با هدف بررسی مشــکالت واحدهای تولیدی و رسیدن به 

راهکارهایی برای حل آنها هرهفته بازدیدهای مستمری از واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان صورت می گیرد.
عبدالمحمد زاهدی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی منوط به شــرایط موجود و فعلی نیســت و همه دســتگاه ها و مدیران دولتی و اجرایی و 

سازمان ها و نهادها کمک به تولید را در هر شرایطی وظیفه خود می دانند.
استاندار افزود: تولید نیاز کشور است و به دنبال آن اشتغال، ثروت، درآمد و مالیات برای کشور به دست می آید و نباید برای کمک به آن کوتاهی 
یا قصور کرد.وی با اشــاره به کارخانه نیرومحرکه گفت: این واحد تولیدی بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در کشــور اســت و کل گیربکس 
مورد نیاز شــرکت ایران خودرو را تولید می کند.زاهدی اضافه کرد: این واحد تولیدی از ظرفیت خالی خود برای تامین نیازهای ســایر شرکت های 

خودروسازی استفاده می کند و هم اکنون برای بازسازی و نوسازی خود با ...
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صفحه3

شماره 5234

 درخشش اداره کل بهزیستی قزوین 
در  جشنواره »شهید رجایی«

از 7 نفر از مدیران کل ادارات بهزیســتی اســتان ها 
به نمایندگی از 27 اســتان برگزیده در جشنواره شهید 

رجایی تجلیل شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل؛در 
مراسم تجلیل از تالشگران عرصه خدمت و برگزیدگان 
جشــنواره شــهید رجایی از "پهبد پور شبانان "جانشین 
رئیس سازمان بهزیستی کشور به نمایندگی از سازمان 
بهزیســتی به عنوان نخستین سازمان برگزیده در میان 
ســازمان های تابعــه وزارت تعاون،کار و رفــاه اجتماعی  
تجلیل شــد. همچنین "ســازمان فنی و حرفــه ای" رتبه 
دوم  و "معاونت روابط کار "نیز رتبه ســوم این جشنواره 

را به دست آورد.
همچنیــن در بیــن ادارات کل بهزیســتی اســتان ها 
از "ابراهیــم غفــاری" مدیــر کل بهزیســتی اســتان  
گلســتان ،"غالمرضــا صدیــق راد"مدیر کل بهزیســتی 
خوزســتان،"حمید رضــا الونــد" مدیــر کل بهزیســتی 
همدان،"محســن ارشــد زاده" مدیــر کل بهزیســتی 
آذربایجان شــرقی،"بهزاد ســتاری"مدیر کل بهزیستی 
اردبیــل ،"علیرضا وارثی" مدیر کل بهزیســتی قزوین و 
"سعید آرام" مدیر کل بهزیستی مازندران به  نمایندگی 

از 27 استان برگزیده در این جشنواره تقدیر شد.

در بخشــی از پیام  که به امضای انوشــیروان محسنی 
بندپــی، سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

رسیده آمده است : 
معتقــدم نایــل شــدن بــه رتبــه برتــر در مجموعــه 
شــاخص های عمومــی و اختصاصی در بین اســتان های 
ســازمان بهزیســتی کشور ســال 1396با دل سپردگی 
به مشــارکت پذیری، حاکمیت کنــش حرفه ای مبتنی بر 
همدلــی ، التــزام به اصل پاســخگویی و جوشــش حس 
مشــترک در جهت ایجاد تغییرات موثرتر در ســازمان به 
اعتماد آفرینی از طریق آگاه ســازی اربابان رجوع نسبت 
به رســالت دســتگاه و ترغیب عالمانه خود و همکاران به 
ارائــه خدمات بی منت و الجرم با انعطاف پذیری الزم در 

سیاست ها و برنامه ها میسر گردیده است.
اینجانــب ضمــن تبریک صمیمانه کســب ایــن مقام 
ارزشــمند توســط آن حوزه از درگاه خداوند منان برای 
جنابعالــی و همه همکاران گرانقدر، ســالمتی و موفقیت 
روز افزون در راســتای خدمت به ملت عزیز کشــورمان 

مسالت  می نمایم.
گفتنی اداره کل بهزیســتی استان در جشنواره شهید 
رجایی اســتان نیز به عنوان دســتگاه برتــر مورد تقدیر 

قرار گرفت.

تا پایان سال انجام می شود؛

قزوین
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

  تا پایان سال انجام می شود؛
پاکسازی حاشیه اتوبان قزوین - کرج

پاکســازی حاشیه اتوبان قزوین - کرج و سایر محورهای مواصالتی استان  
از نخاله های ســاختمانی و زباله تا پایان سال جاری به طور کامل انجام خواهد 

شد.
بــه گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
قزوین، حســن پسندیده ضمن اعالم مطلب فوق اظهار داشت: تخلیه و انباشت 
سالیان متمادی نخاله ساختمانی و زباله در حاشیه اتوبان قزوین- کرج عالوه بر 
عوارض و آلودگی های زیست محیطی مناظر بسیار زشت و نازیبایی در حاشیه 
اتوبان ایجاد کرده بود که نیازمند عزم جدی در استان برای حل این معضل بود.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان قزوین افزود: طی جلسه شورای 
اداری که در اواخر شــهریور ســال جاری با حضور معاونان و رؤسای ستادی و 
شهرســتان ها در محل اداره کل برگزار شــد بر پاکسازی حاشیه اتوبان تأکید و 
مصوب شــد ادارات حفاظت محیط زیست شهرســتانها با عزم جدی نسبت به 

انجــام این مهم با همکاری ادارات و ارگان های ذیربط اقدام کنند.
حســن پسندیده که به همراه خانم نخســتین شهردار و جمعی از مسئوالن 
شــهری محمدیه و کشــت پرور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
البرز در محل پاکسازی حاشــیه اتوبان در محدوده شهر محمدیه حضور یافته 
بود، تصریح کرد: این دومین عملیات پاکســازی در محدوده شهرســتان البرز 
اســت که با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز، شهرداری و 
شــورای شهر محمدیه و چند واحد صنعتی و کارگاهی با 40 نفر نیروی انسانی، 
3 دســتگاه لودر و 4 دســتگاه کامیون پاکسازی حاشــیه اتوبان از نخاله های 

ساختمانی و زباله های ساختمانی در حال انجام است.
پســندیده در ادامه افزود: این پســماندها پس از پاکسازی توسط کامیون ها 

به جایگاه نخاله ســاختمانی محمدیه انتقال خواهد یافت.
پســندیده همچنین به پاکسازی اطراف شهر الوند از زباله و نخاله اشاره کرد 
و گفت: شهرداری الوند با 2 دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون اقدام به پاکسازی 
جایگاه قبلی پســماندهای این شهر معروف به "تپه زباله" کرده که این فعالیت 

تا پاکســازی کامل اطراف شهر الوند از پسماند انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود بــه فعالیت های اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرستان آبیک پرداخت و ابراز داشت: طی یک برنامه دیگر به همت 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک و با بهره گیری از ظرفیت دهیار و 
شوراها و دانش آموزان مدرسه شهدا و پاسگاه نیروی انتظامی روستای کوندج، 

بخشــی از اتوبان قزوین به آبیک از کیسه های نایلونی و زباله پاکسازی شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: از مراکز خدمات رفاهی 
بین راهی نیز خواســته شده که نســبت به پاکسازی پیرامون تا یک کیلومتری 

اطراف محل کار خود اقدام نمایند.
وی در پایان ضمن درخواست از مردم برای نریختن زباله در طبیعت و حاشیه 
جاده ها، تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با جدیت تمام 
نســبت به پیگیری پاکسازی کامل حاشــیه جاده ها و طبیعت اقدام خواهد کرد 
و امیدواریم تا پایان ســال جاری شــاهد وجود هیچ پسماندی در حاشیه اتوبان 

قزوین به کرج نباشیم.

بازدید مدیر کل امور مالیاتی قزوین 
از اداره امور مالیاتی بوئین زهرا 

مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین، بــه همراه معاون 
مالیاتــی شهرســتانهای ایــن اداره کل به منظــور دیدار با 
کارکنان، بررســی امور جاری و برنامه هــای آتی اداره امور 

مالیاتی شهرســتان بوئین زهرا از این اداره بازدید کرد . 
به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی اســتان در جریان 
این بازدید پورامیدی با اشــاره به لزوم به روز بودن پرونده ها 
در ادارات، بر تحقق ســهمیه وصولی با رعایت اصل عدالت 
مالیاتی تاکید نمود و لزوم برنامه ریزی و زمانبندی مناســب 

جهت دستیابی به این اهداف را یادآور شد. 
وی با تاکید بر به روز شدن پرونده ها اظهار داشت: این امر 
در کاهش استرس کارکنان و ارتقاء کیفیت رسیدگی ها تاثیر 
گذار خواهد بود. انتظار می رود با شرایط خوبی که ایجاد شده 
درصد بیشــتری از پرونده ها در مرحله 238 به قطعیت برسد. 
پورامیدی اضافه کرد: ماموران مالیاتی باید به وظایف خود 
واقف باشــند و نسبت به آن احساس مسئولیت نمایند و برای 
پیشــبرد امور برنامه ریزی نمایند تا با همت و تالش مضاعف 
همکاران بتوانیــم در برنامه ریزی و عملیاتی نمودن اهداف 

نهایی سازمان گام های موثری برداریم. 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همچنین بر مودی مداری و 
صیانت از حقوق شــهروندان تاکید کرد و گفت: جلب اعتماد 
و رضایتمندی مودیان مالیاتی رویکرد اصلی اداره کل اســت 
و همــه همکاران باید بــا صبر و حوصله به امــور مراجعین 

رسیدگی نمایند. 
وی خاطرنشــان کرد: هنر مامور مالیاتی این اســت که 
بــا رضایت از مردم مالیات اخذ نمایــد و برای تحقق این امر 
پاسخگویی، روی گشاده، احترام و ادب در برخورد با مودیان 
و رضایتمندی مودیان باید سرلوحه برنامه های کاری باشد . 
پورامیــدی تصریح کــرد: ما عالوه بر مســئولیت اصلی 
خــود کــه وصــول درآمدهای مالیاتی اســت مســئولیت 
داریم بــی منت به مردم خدمت کنیم چــرا که ما کارگزار و 
خدمتگزار مردم هســتیم. ما وظیفه داریم با اختصاص وقت 
و حوصله کافی برای مودی او را در جهت اســتفاده درســت 
 و بموقــع از معافیت ها ، مزایا و تســهیالت قانونی راهنمایی 

نماییم . 
مدیــرکل امور مالیاتی اســتان در پایان ضمن قدردانی از 
تــالش همکاران بوئین زهرا، به کارکنان تاکید نمود تا در امر 
وصول مالیات، به روزرســانی پرونده ها، برداشت اطالعات، 
تســریع در عملیات اجرائی و روند پرونده ها، جدیت بیشتری 
به کار برده و فضای صمیمیت، همکاری و تعامل را در محیط 

کاری حفظ نمایند. 

استاندار:

مدیران دستگاه ها  حامی تولید هستند
استاندار قزوین در بازدید از شرکت 
نیرومحرکه در شــهرک صنعتی البرز 
افزود: با هدف بررســی مشــکالت 
واحدهــای تولیــدی و رســیدن به 
راهکارهایی برای حــل آنها هرهفته 
بازدیدهــای مســتمری از واحدهای 
تولیدی، صنعتی و کشــاورزی استان 

صورت می گیرد.
عبدالمحمد زاهدی افزود: حمایت 
از واحدهای تولیدی منوط به شــرایط 
موجود و فعلی نیست و همه دستگاه ها 
و مدیران دولتی و اجرایی و سازمان ها 
و نهادهــا کمــک به تولیــد را در هر 

شرایطی وظیفه خود می دانند.
اســتاندار افزود: تولید نیاز کشــور 
اســت و به دنبال آن اشــتغال، ثروت، 
درآمد و مالیات برای کشــور به دست 
می آیــد و نبایــد برای کمــک به آن 

کوتاهی یا قصور کرد.
وی با اشاره به کارخانه نیرومحرکه 
گفــت: این واحد تولیــدی بزرگترین 
تولید کننده قطعات خودرو در کشــور 
است و کل گیربکس مورد نیاز شرکت 

ایران خودرو را تولید می کند.

زاهــدی اضافــه کرد: ایــن واحد 
تولیــدی از ظرفیت خالــی خود برای 
تامین نیازهای ســایر شــرکت های 
خودروسازی اســتفاده می کند و هم 
اکنون برای بازســازی و نوسازی خود 

با مشکالتی مواجه است.
وی افزود: برای رفع این مشکالت 
جلســه ای را بــا حضــور مدیــران 
دستگاه های اجرایی تشکیل خواهیم 
داد تا متناسب با وظایف دستگاه های 

اجرایی برای بازســازی، نوســازی و 
تامیــن منابع مالی این شــرکت هم 

فکری صورت گیرد.
نیرومحرکه  شــرکت  مدیرعامل 
نیــز در این دیدار گفت: این شــرکت 
از برندهــای قدیمــی در صنعــت 
خودروســازی و قطعه سازی است و 

هم اکنون 2 هزار و 400 نیرو دارد.
کاظــم اوینــی افزود: شــرکت 
نیرومحرکــه تنهــا تامیــن کننــده 

گیربکس برای شــرکت های بزرگ 
خودروســازی ماننــد ایــران خودرو 
اســت و شرایط بســیاری ممتازی در 
کشــور دارد.وی ادامــه داد: به تازگی 
بــرای توســعه قراردادهــای خود با 
شرکت های مگاموتور و تراکتورسازی 
و... وارد عمل شده و مجموعه قطعات 
گیربگس را برای این شرکت ها تولید 
می کند.اوینی با اشــاره به مشکالت 
ایــن واحد تولیدی گفت: مشــکالت 
موجود در صنعت خودرو موجب شــده 
اســت که تولید ماهانه این شرکت از 
50 هزار قطعــه گیربکس به 35 هزار 
کاهش یابد و ماهانه 150 میلیارد ریال 

گردش وجوه نقد شرکت کمتر شود.
وی ادامه داد: این مشــکل موجب 
کمبــود نقدینگی و فشــار بــه واحد 

تولیدی شده است.
مدیرعامل این واحد تولیدی گفت: 
چون در گذشته سرمایه گذاری خوبی 
در این شــرکت انجام شده است هم 
اکنون با نوســانات ارزی و شــرایط 
اقتصادی فعلی شــاهد اثرات کمتری 

بر واحد تولیدی هستیم.

خبرخبر

 تدابیرشهرداری محمدیه برای مقابله با 
برف و یخ بندان

شــهردار محمدیه گفت: شــهرداری محمدیه با 
تشــکیل ستاد مدیریت بحران ، آمادگی  مقابله با آب 
گرفتگی و یخ بندان ناشــی از بارندگی در فصل سرما 

در نواحی مختلف شهر را دارد.
مریم نخســتین در اولین جلسه ستاد مقابله با آب 
گرفتگی و یخ بندان در فصل ســرما اظهار داشــت: 
مدیریت شهری با استفاده از ماشین آالت و آمادگی 
کامل نیرو های انسانی آماده مقابله با برف،یخ بندان 

و ارائه خدمات بهینه به شهروندان عزیز است.

شــهردار محمدیه افزود: پرسنل خدمات شهری 
شــهرداری در مناطــق مختلف محمدیــه و ناحیه 
شهری مهرگان با آغاز بارش برف و باران در ماه های 
آینــده ضمن آماده باش کامل،در حال انجام اصالح 
نهرهای معابر،خیابان ها و بلوارهای اصلی شــهر به 

خصوص نقاط کور می باشد.
وی افزود: ســتاد برفروبی شــهرداری محمدیه 
متشــکل از نیروهای خدمات شهری،آتش نشانی 
و عمرانی اســت که با اســتفاده از ماشــین آالت و 

تجهیــزات کامل و نیروی خدمات انســانی در حال 
آمــاده باش و مقابله با هرگونــه احتمال آبگرفتگی 

بارندگی های پیش رو می باشد.
نخســتین در پایان از شهروندان درخواست کرد 
تا مشــکالت و معضالت احتمالــی به هنگام بارش 
احتمالی برف و باران را به سامانه تلفنی 137 خدمات 
شــهری شهرداری محمدیه گزارش دهند تا پرسنل 
خدمات شــهری این شهرداری در کوتاه ترین زمان 

ممکن نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمایند.

با اعتبار بیش از ۱3 میلیارد ریال؛

بوستان بانوان بیدستان افتتاح شد 

در مراســمی با حضور رئیس کمیســیون اصل 
9۰ مجلس شورای اســالمی بوستان بانوان شهر 
بیدســتان بــا 13 میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریال 
اعتبــار افتتــاح  و کتابخانــه عمومی  بــا اعتبار یک 

میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال گلنگ زنی شد.
شــهردار بیدســتان در این مراســم با تقدیر 
از مــردم فهیــم و والیت مــدار شــهر بیدســتان 
اجرای این طرح را قدمی کوچک در  توســعه شهر 

بیدستان ذکرکرد.
مهندس اکبر امامی خضری  ضمن درخواســت 
از همراهــی و مشــارکت شــهروندان در اجرای 
پروژه های شــهری بیان کرد: مجموعه شهرداری 
در کنار اعضای محترم و پرتالش شــورای اسالمی 
شــهر که منتخبین مردم و دلسوزان شهر هستند 
در تالش اســت که با ارتقای شاخص های مربوطه 
چشــم اندازهای خوبــی را برای شــهر ترســیم  و 
عملیاتــی نمایــد. در همین راســتا طی ســال 96 
وشش ماهه سال جاری اقداماتی از قبیل احداث 
بوســتان بانوان، بهسازی دیوار آرامستان و مزار 
شهدای شهر، احداث واحد های تجاری، احداث فاز 
یک دیوار ســاحلی رودخانه شرقی و نرده گذاری 
آن، جدول گذاری، مرمت و پیاده روســازی معابر 
شــهری، اجــرای روکــش آســفالت و لکه گیــری 

ترانشه های شــهری، زیرسازی و جدول گذاری و 
آســفالت کوچه های فرعی، احــداث پارک جنگلی 
پشــت درمانگاه، اجــرای برنامه هــای فرهنگی و 
جشــن های شادی در اعیاد مختلف در شهر با کمک 
مجریان کشــوری و استانی و محلی، انجام خدمات 
آتش نشــانی و امداد و نجات، رنگ آمیزی جداول 
و خط کشی معابر و زیبا سازی سیمای شهری، کمک 
به زلزله زدگان اســتان کرمانشــاه با ارسال لودر 
و کمــک نقــدی، کمک به مســاجد شــهر، کمک به 
هیئت های ورزشی و مذهبی و همچنین مساعدت 
به هیئت های ورزشــی و اعزام قهرمانان ورزشی 
و المپیاد های علمی به مســابقات داخلی وخارجی، 
کمک به توســعه امامزاده سلیمان )ع( و بهسازی 
مزار شــهدای گمنــام  و بســیاری از فعالیت های 

دیگرانجام شد.
وی ادامه داد: در ســال جــاری عملیات احداث 
کتابخانه عمومی شــهر که در مســاحتی به وسعت 
12۰۰ متــر مربع در زیر بنایــی به متراژ  11۰۰ 
متــر مربع کــه همزمان بــا بهره بــرداری از پارک 
بانوان کلنگ زنی شــد، شــروع خواهد شــد و در 
ادامه تکمیل آرامســتان جدید این شهر، احداث 
جاده دسترســی به اتوبان و اجرای طرح توســعه 
۵3 هکتاری شــهر بیدستان و احداث پارک محلی 
و بازگشــایی و تعریض معابــر درصورت همکاری 

شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
شــهردار بیدســتان به پــروژه مهم بوســتان 
بانوان نیز اشــاره کرد و توضیح داد: این بوستان 
در زمینی به مســاحت 12 هزار متر مربع احداث 
شــده و یک میلیارد و 3۵۰ میلیــون تومان برای 
ســاخت آن هزینه شــده است که در این بوستان 
امکانــات ورزشــی، کتابخانــه، گالری و ایســتگاه 

تندرستی هم ساخته شده است.
شــهردار بیدســتان ضمن تقدیــر از مدیریت 
ارشــد اســتان و فرماندار البرز اظهار داشت: از 
همــکاران زحمتکش و مدیران پرتالش و ســاعی 
شــهرداری کــه صادقانــه و مجدانه در راســتای 
توســعه و خدمــت بــه شــهروندان عزیــز تالش 
دارند و خصوصاً از صبر، شــکیبایی، همســویی و 
مشارکت فعالنه شهروندان در پیش برد اهداف 
بلند شــهرداری یار و یاور شهرداری بودند نهایت 

تقدیر و تشکر را دارم.
*امامزاده سلیمان، قطب فرهنگی منطقه 

غالمرضــا زارع پــور رئیس شــورای اســالمی 
شهر بیدســتان در خصوص اقدامات انجام شده 
شــورای اســالمی یک سال گذشــته توضیح داد: 
بــا توجه به شــرایط ســخت اقتصادی کشــور که 
اســتان ها و شــهر ها  نیز از آن مســتثنی نیستند 
پروژه هــای نیمه کاره در هر منطقه وجود دارد که 
هدف ما این بود که طی یک سال گذشته با رایزنی 
فرماندار شهرســتان البرز و بخشــدار و شهردار 
بتوانیــم تعدادی از این پروژه ها را به ســرانجام 

برسانیم.
 وی ادامــه داد: طی مدتی که از عمر دوره پنجم 
شورای اســالمی می گذرد، ما در ابتدا مشغول به 
اقداماتی چــون جدول گذاری خیابان امام خمینی 
)ره( و رفــع نواقــص در حــوزه خدمــات شــهری 
بوده ایــم کــه از دوره قبــل باقی مانده بــود، اما، 
پــس از انتخاب آقای امامی به عنوان شــهرداری 
بیدســتان در واقع عملکرد ما از شش ماه گذشته 

شروع شده است.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر بیدســتان 
خاطرنشــان کــرد: بــا روی کارآمــدن شــهردار 
بیدســتان پــروژه دیوار چینــی رودخانه شــرق 
بیدســتان با اعتباری بالــغ بر 3۰۰ میلیون تومان 

انجام شد. 
وی افزود: ترویج و آموزش حقوق شــهروندی 
به شهروندان بیدســتان، اختصاص اعتبار برای 
امام زاده سلیمان )ع( در حوزه اجرایی برنامه های 
فرهنگــی با همکاری پایگاه های بســیج، برگزاری 
جلســات ماهانــه در پنج مســجد شــهر، پیگیری 
مشــکالت شــهری، کمک به بهســازی مســاجد و 
حمایت از فعالیت های قرآنی جزو اقدامات انجام 

شده است.
* بیدستان، قطب برتر کاراته 

حســن زارع پــور، رئیــس شــورای اســالمی 
شهرســتان البــرز و رئیــس شــورای ورزشــی 
بیدســتان نیز ضمــن تقدیر و تشــکر از تعامل و 
همکاری شــورا و شهرداری با شــورای ورزشی و 
جوانان شــهر بیدســتان در زمینه ارتقا و اعتالی 
ورزش این شــهر اظهار کــرد: درحال حاضر بیش 
از سه هزار وزشکار بیمه شده در قالب 1۰ هیئت 

ورزشی در بیدستان فعالیت دارند.
رئیس شورای ورزشی بیدستان به موفقیت ها 
و همچنیــن مــدال آوران ایــن شــهر نیز اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون 3۰۰ ورزشــکار 
قهرمــان کشــوری و 3۰ قهرمــان بین المللــی و 
همچنین 3 ورزشــکار هم در تیم های ملی در این 
شــهر افتخارآفرینی دارند و قطب کاراته استان 

است.
 * ترویــج فرهنــگ کتابخوابــی و حمایــت از

 کتابخانه های عمومی 
علــی نایــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر 
بیدســتان خاطر نشــان کرد: رویکرد دوره پنجم 
شورای اسالمی بیدستان توجه به نشاط اجتماعی 
و توسعه زیر ساخت های  فرهنگی در کنار کارهای 

عمرانی و خدماتی است.
علــی ســلیمی پور در ادامــه خاطرنشــان کرد: 
پــارک بانــوان یکــی از مطالبــات قانونــی و بحق 
بانوان بیدســتان بود که به همت شورای اسالمی  
وشــهردای از محــل وصولــی ارزش افــزوده که 
توســط اداره کل مالیاتی اختصــاص یافته بود در 

قالب اعتبارات استانی احداث شد.
* احــداث پارک بانــوان، جدی ترین خواســته 

بانوان بیدستانی 
عضو شورای اسالمی شهر بیدستان نیز  توجه به 
بانوان را یکی از اولویت های مهم شورای اسالمی 
و شــهرداری بیدســتان دانســت و گفت: یکی از 
راهبردی ترین و اثربخش ترین مســائل در ایجاد 
رضایتمندی و حس امنیت زنان و بهره مندی آنان 
از خدمات رفاهی و تفریحی عمومی بوســتان های 
بانوان اســت که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد 
که درهمین راســتا شورای اســالمی وشهرداری 

بیدستان گام های اساسی برداشته اند.
بهاره غالمی خاطرنشــان کــرد: باتوجه به اینکه 

بخشی ازجمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند، 
باید برنامه ریزی های جامع در نظر گرفته شود که 
شــرایط و بســتر برای آن ها فراهم شود؛ چرا که 
تنها راه ســالمت و تندرســتی بانوان به خصوص 
خانم هــای خانه دار پرداختن بــه ورزش همگانی 

در فضای امن است .
* رمز موفقیت کارهای عمرانی توجه به فرهنگ 

است
عضو شــورای اسالمی شهر بیدســتان، با بیان 
این که توجه به موضوعات فرهنگی از اولویت های 
مهــم شــورای اســالمی دوره پنجم اســت گفت: 
خوشــبختانه بــا درایت و همدلــی تک تک اعضای 
شورای اســالمی، شهر بیدستان به سمت و سوی 
توســعه فرهنگی و نشــاط اجتماعی هدایت شده 

است.
علیرضــا بیــات خاطرنشــان کرد: بــدون توجه 
بــه موضوعــات فرهنگــی در کارهــای عمرانی و 
اقتصــادی موفــق نخواهیم شــد. در این راســتا 
همکارانم درشــورای اســالمی تــالش کرده اند 
وظایــف خود را بــا مدنظر قراردادن فرمایشــات 
مقــام معظم رهبری به نحو احســن انجام دهند تا 
بتوانیم رضایت بیشــتری را از شهروندان کسب 

نماییم.



3 چهارشنبه 2 آبان  1397/شماره 5234 www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

صادرات قزوین ۱۸ درصد افزایش یافت
رئیس ســازمان صنعــت، معدن 
و تجارت اســتان قزوین گفت: در 6 
ماه امســال نسبت به ســال گذشته، 
صادرات استان قزوین از لحاظ وزنی 

18 درصد افزایش یافته است.
علی پرزحمت در جلســه کارگروه 
توســعه صادرات غیر نفتی استان که 
با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار 
قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی 
و بخــش خصوصی در محل ســالن 
جلســات اســتانداری برگزار شد، با 
ارائــه گزارش 6 ماهه امســال اظهار 
کرد: صادرات کاالهای تولید اســتان 
از گمرک کشــور 405 هزار تن است 
که از لحــاظ وزنی 18 درصد و از نظر 
ارزشــی 23 درصد نســبت به سال 

گذشته افزایش داشته است.
وی افــزود: کاالهای صنعتی 78 

درصــد، صنایع تبدیلــی 20 درصد و 
محصوالت خام کشــاورزی 2 درصد 
به ترتیب صادرات اســتان را تشکیل 
داده اســت.پرزحمت در ادامــه این 
جلســه گفت: صادرات کاال از گمرک 
اســتان در 6 ماهه اول امســال  282 

هزار تن کاال بــه ارزش 35۹ میلیون 
دالر است، که از نظر وزنی 26 درصد 
و از نظر ارزشــی 41 درصد نسبت به 

سال قبل افزایش داشته است.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت اســتان قزویــن عمده 

کشــورهای هدف صادراتــی را به 
ترتیب، عراق، افغانســتان، پاکستان 

و ترکیه اعالم کرد.
وی عمــده کاالهــای صادراتی 
اســتان را مصنوعــات پلیمــری، 
محصــوالت غذایی، مواد شــوینده، 
شیشه، مفتولهای مسی، ظروف یک 

بار مصرف و ... عنوان کرد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان قزوین در خصوص 
واردات اســتان در 6 ماهه ســال ۹7 
گفت: واردات استان 58 هزار تن کاال 
بــه ارزش 317 میلیون دالر از طریق 

گمرک استان صورت گرفته است.
وی یادآور شــد: عمــده واردات 
شــامل قطعــات خــودرو و قطعات 
ماشین آالت کشاورزی از کشورهای 

چین، آلمان و امارات است.

دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: تشکل های 
غیر دولتی؛ احیای حقوق عامه را در اولویت برنامه های 

خود قرار دهند.
محمــد قاســمی در دیدار بــا نماینــدگان برخی 
تشــکل های غیر دولتی که در دفتر دادســتانی قزوین 
برگزار شد، اظهار کرد: تشکل های غیردولتی به عنوان 
نهادی توانمند در الگو ســازی مشارکت های اجتماعی 
نقش بســزایی دارند و می توانند در حوزه های مختلف 
اجتماعــی اعم از محیط زیســت و حفظ منابع طبیعی، 
دانشگاه ها، شهرنشینی و مقابله با آسیب های اجتماعی 

می توانند فعالیت اثرگذاری داشته باشند.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: بدون شک طرح ها 
و برنامه های این تشــکل های مردم نهاد و غیر دولتی 
در حوزه هــای اجتماعی می توانند کمک قابل توجهی 
به بخش دولتی در رســیدن به اهــداف از پیش تعیین 
شــده کند و نقشــی مهم در ارائه بازخوردهای الزم در 

زمینه هــای مختلف دارند که این امر می تواند از طریق 
تدوین برنامه های توسعه محقق شود.

قاسمی به ضرورت گفتمان مشترک در جامعه اشاره 
و تصریــح کرد: اگر بخواهیم در هر موضوعی به هدف 
و نتیجه درســت دست یابیم باید یک گفتمان مشترک 
داشته باشیم و اگر هر کس خواسته ای مجزا با دیگران 
داشته باشد به تعریف واحدی از یک خواسته نخواهیم 

رسید و یقینا از هدف نهایی دور خواهیم شد.
وی در ادامه بیان کرد: هدف همه نهادها چه دولتی 
و چــه غیر دولتی باید تحقق عدالت در جامعه باشــد و 
همه باید در این راســتا تالش کنیم و تشکل های غیر 
دولتی و ثمن هــا می توانند در این جهت بخوبی ایفای 
نقش کنند و بــازوی توانمند حاکمیت در جهت تحقق 
عدالت باشند.دادستان عمومی و انقالب قزوین یادآور 
شــد: نبود مسئولیت اجتماعی در بین مردم موجب بروز 
بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی شده است و ما 

بر این باوریم که کاهش جرائم، آسیب ها، مخاطرات و 
بحران هــای اجتماعی با حضور مردم در میدان محقق 
می شــود که در همین راســتا نهادهای مردم نهاد باید 
بخوبی عمل کنند و مســئولیت پذیری اجتماعی را در 

بین افراد جامعه افزایش دهند.
قاسمی در پایان اظهار داشت: موضوع احیاء حقوق 
عامــه با جدیــت در قوه قضاییه دنبال می شــود و این 
امر مهم از اولویت های دادســرای قزوین می باشد که 
در جهــت تحقق آن نیازمند مشــارکت همه نهادها و 
دستگاه ها هستیم و باید در اولویت بسیاری از سازمان ها 
بــا توجه به جنــس و نوع فعالیت شــان در جامعه قرار 
گیرد که تشــکل های غیر دولتــی و مردم نهاد به دلیل 
ارتباط مستقیم با ســطوح مختلف جامعه می توانند در 
جهت احیاء حقوق عامه نقش بســزایی داشته باشند و 
در طرح ها و برنامه های خود به این موضوع توجه ویژه 

ای داشته باشند.

 تشکل های غیر دولتی؛ احیای حقوق عامه را 
در اولویت قرار دهند

نشســت مشــترک دکتر مهرزاد حمیدي، معاون 
تربیت بدنی و ســالمت وزارت آمــوزش و پرورش و 
دکتر ساالر قاسمي مدیرکل آموزش و پرورش استان 

برگزار شد.
دکتر ساالر قاســمی، مدیر کل آموزش و پرورش 
اســتان قزوین در این نشســت خبري، با تبریک آغاز 
ســال جدید تحصیلي اظهار کرد: نگاه ما در آموزش و 
پرورش کیفی و کارشناســی است که بر همین اساس 
164 برنامه برای سال جدید تحصیلی پیش بینی شده 
و با هماهنگی انجام شده تا سال 1400 برنامه خواهیم 

داشت.
دکتر قاســمي گفت: با هدف گذاری انجام شده از 
این برنامه ها، 22 برنامه پرورشــی، 11 برنامه تربیت 
بدنــی، 11 برنامه ســوادآموزی و 7 برنامه فرهنگی 
اجــرا می شــود.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
قزوین خاطرنشــان کرد: برای تــدارک این برنامه ها 
شش کمیته تشــکیل شد که به منظور مرور برنامه ها 
و مشخص شدن کمبودها در روز دوشنبه 1۹ شهریور 

مانور بازگشایی برگزار شد.
دکتر قاســمی با اشاره به افزایش 5 درصدي دانش 
آموزان در ســال تحصیلي جدیــد، تصریح کرد:232 
هزار دانش آموز در ســال قبل به 245 هزار و 870 نفر 
در ســال جدید رســیده  که با افزایش 13 هزار و 264 
نفري روبه رو بوده ایم.وي افزود: از این تعداد حدود 48 
درصد دختر و 52 درصد پســر هستند که 25 درصد در 
روستاها سکونت دارند.دکتر قاسمی با اشاره به اهمیت 
آموزش خاطرنشان کرد:  237 مدرسه در استان داریم 
کــه از یک تا 20 دانش آموز دارد و 12 مدرســه با یک 
دانش آموز اداره می شود که بیشتر در روستاها هستند 
و در دوره متوســطه هم  214 کالس با 10 دانش آموز 
و 55 مدرســه شــبانه روزی هم داریم که روستاییان 

را تحت پوشــش قرار داده اســت.مدیرکل آموزش و 
پرورش در ادامه گفت: در دوره ابتدایی سال قبل 11۹ 
هزار دانش آموز داشــتیم که امسال به 121 هزار نفر 
رسیده و 215۹ نفر افزایش داشته ایم.وی اظهار کرد: 
در متوسطه اول تعداد دانش آموزان از 51 هزار و 641 
نفر به 53 هزار نفر رسید که با1۹00 نفر افزایش روبه رو 
شــدیم و در متوسطه دوم از 23 هزار به 25 هزار و 850 
نفر رسیده ایم.قاسمی اضافه کرد: میزان پوشش ما در 
ابتدایی ۹۹/23 درصد و متوســطه اول ۹3/25 درصد، 
متوســطه دوم 86 درصد اســت و در حال حاضر  55 

مدرسه شبانه روزی با 4 هزار دانش آموز هم داریم.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان با بیان اینکه 
رشــته فنی و حرفــه ای برای ما مهم  اســت، عنوان 
کــرد: دانش آموزان این رشــته از 11 هزار نفر به 16 
هزار و ۹00 نفر رســیده که 6 هــزار نفر در این بخش 
افزایش دانش آموز داریم البته با اســتقبال هنرجویان 
در هنرستانها نیازمند ایجاد کارگاههای مجهز هستیم 

و باید به نیازها پاسخ دهیم.
وي با اشــاره به رشــد 3 درصدي در مقطع پیش 
دبســتاني تصریح کرد: در پیش دبســتانی قرار است 
پایلوت پوشش 100 درصدی شویم که همه نوآموزان 
5 ســال تمام جذب خواهند شد.دکتر قاسمی با اشاره 
بــه ارتقاء کیفی تحصیلی و قبولی در کنکور هم گفت: 
امسال به جایگاه تک رقمی در کنکور می رسیم و رتبه 
زیــر 10 خواهیم داشــت.مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان قزوین درخصوص تعداد کالس های ســال 
تحصیلی جدید اظهارداشــت:در سال گذشته 755۹ 
کالس درس داشتیم که امسال با 45۹ کالس افزایش 

به هشت هزار و 18 کالس رسیده ایم.
وی اضافــه کرد: برای امســال 31 پــروژه با 35 
میلیارد تومان اعتبار همزمان با شــروع سال تحصیلی 

افتتاح شد.قاســمی در خصوص فضاهای آموزشــی 
اظهارداشــت: ۹31 واحد ابتدایــی، 521 واحد پیش 
دبستانی و 367 مدرسه متوسطه اول و 327 متوسطه 

دوم داریم که برای امسال آماده شده است.
وی گفت: 30 درصد مدارس استان نیازمند تخریب 
و بازســازی و 30 درصد مدارس هم به صورت هیئت 
امنایی اداره می شود.قاســمی اضافه کرد: در مدارس 
غیردولتی 20 هــزار دانش آموز تحصیل می کنند که 
15 هزار نفر در ابتدایی، دو هزار و 700 نفر در متوسطه 

اول و2300 نفر هم در متوسطه دوم هستند.
وی یادآورشــد: باید دانش آمــوزان مدارس غیر 
دولتی به 15 درصد برســد که االن 200 واحد مدارس 
غیردولتی داریم که بیشترین شهریه 35 میلیون ریال 
اســت و با  حمایت از این مــدارس ضمن تامین یک 
نیرو، خرید خدمات هم داریم و دانش آموز هم معرفی 
می کنیم و تسهیالت خرید تجهیزات هم داده می شود 

تا انگیزه فعالیت در این واحدها بیشتر شود.
قاسمی اظهار داشــت: در استان قزوین 15 هزار و 
46 معلم داریم  که 7 هزار و 60 نفر مرد و حدود 8  هزار 
نفر زن هستند.وی در مورد بازنشستگی نیروها در سال 
جاری گفت: امســال 37۹ نفر از فرهنگیان بازنشسته 
می شوند و 31 سرباز معلم و جمعا 410 نفر کاهش نیرو 
خواهیم داشت  البته امسال در تیر 601 معلم جذب شد 

که 844 نفر سهمیه دانشگاه فرهنگیان است.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان تصریح کرد: 
ســال قبل با 40 هزار ساعت تدریس توانستیم کمبود 
معلم را جبران کنیم و امسال با 50 هزار ساعت تدریس 
جبران نیرو می شــود.وی بیان کرد: امسال 40 درصد 
کالسهای ما هوشمند شــده و باید برای تامین معلم 
هوشــمند هم اقدام کنیم و به نظر می رســد هنوز به 
سیستم هوشــمند به طور کامل مجهز نیستیم و باید 
آموزش هــای الزم بــه معلمان داده شــود تا نتیجه 
کارها بهتر شود.قاســمی  گفت: راه اندازی هر کالس 
هوشــمند 5 میلیون تومان اعتبار نیــاز دارد و در حال 
حاضر  ۹ درصد مدارس اســتان هوشــمند شده است 
که باید این میزان به 40 درصد برســد.وي با اشاره به 
اجرای 164 برنامه در سال تحصیلی جدید، اضافه کرد: 
شعار امســال، تحول بنیادین، تعالی مدیریتی و نشاط 
تربیتی است که مهمترین ســند برای اجرا محسوب 
می شــود و باید آن را محقق کنیم.مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان بیان کرد: در مدارس ابتدایی هر گونه 
کتب کمک درسی و آزمون تخلف است و امسال هیچ 

مدرسه ای حق برگزاری آزمون مکمل را ندارد.

وی گفــت: خروجی کارهای ما باید اهداف ســند 
تحول و مهارت آموزی در زندگی باشد لذا باید از محتوا 
کم کرده و به مهارت کودکان اضافه کنیم تا بتوانند در 
کنار ســعه صدر، تصمیم گیری درستی داشته باشند، 
گفتگو کنند و تاب آوری و سبک زندگی را یاد بگیرند.

دکتر قاســمی در پایان خاطرنشــان  کرد: انتخاب 
مدیران امســال برای اولین بار بر اســاس ســنجش 
صالحیت حرفه ای انجام می شــود و همه کسانی که 
متقاضی هستند در آزمون شرکت کرده و پس از آزمون 

و مصاحبه علمی انتخاب می شوند.
 * حضور بیــش از 33 هزار معلم ورزش 

در مدارس کشور
دکتر مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدني و سالمت 
وزارت آمــوزش و پرورش نیز در این نشســت با ارائه 
گزارشــی از فعالیــت کانونهای ورزشــی، المپیادها، 
مســابقات ورزشی و تامین وســایل ورزشی مدارس 
در 5 ســال اخیر روند توســعه فعالیتهای ورزشــی را 
مطلوب دانســت.دکتر حمیدی اظهار کرد: در وزارت 
آموزش و پرورش در ســال ۹2 دو کار اساسی را دنبال 
کردیم که ابتدا با مطالعه اســناد باالدستی مسیر آینده 
مشــخص شد سپس حوزه سالمت و وضعیت جسمی 
و روحی جوانان دانش آموز مورد بررســی قرار گرفت 
تــا در آینده به صورت ســلیقه ای کار نکنیم.وی بیان 
کرد: در ســند تحول چرخــش از آموزش به پرورش و 
توجه به شایستگی پایه دانش آموزان به عنوان محور 
مطرح شــده و محله محــوری در اولویت قرار گرفته 
اســت.معاون تربیت بدني و سالمت وزارت آموزش و 
پرورش گفت: در ســند چشم انداز جمعیت هدف بیش 
از 14 میلیون نفر پیش بینی شده که باید با یک رویکرد 
بازگشــت به گونه ای حرکت کنیم تــا همه فعالیتها 
مدرسه محور شــود.وی اظهارداشت: پیمایش های 
ملی نشــان می دهد 20 درصد دانــش آموزان اضافه 
وزن دارند و فعالیتها بیشتر در مدارس به صورت سکون 
و یکجا نشینی است و نسل ما در یک چنبره سکون قرار 
دارد و شرایط یک جور و اهداف سند چیز دیگری است.

معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و 
پرورش یادآورشد: آمادگی جسمانی دانش آموزان در 
بررسیها بسیار پایین دیده شد لذا باید فعالیت فیزیکی 
بچه ها را بیشــتر می کردیم.وی اضافــه کرد: محله، 
مدرســه و منزل باید جدی گرفته شود تا با هم افزایی 
به نتیجه برســیم و در این راستا الزم است ورزش در 
مدارس، محالت ســوق داده شود و حتما یک کالس 
ورزشــی در هر مدرسه پیش بینی شود.دکتر حمیدی 

تصریح کرد: باید ورزش همگانی محور باشــد و باور 
داریــم اگر والدین ورزش کننــد حتما بچه ها ورزش 
را جدی می گیرند لذا اگر ورزش در همه ســنین جدی 
گرفته شــود به هدف می رسیم.وی بیان کرد: در طرح 
المپیاد مدرســه ای 4/5 میلیــون دانش آموز را تحت 
پوشش قرار داده ایم و  امسال در پنجمین سال متوالی 
شاهد استقبال خوبی از این طرح هستیم.دکتر حمیدی 
اظهارداشت: با استفاده از تجربه برخی کشورها ما هم 
الگو گرفتیم و حیات پویا را پیاده کردیم و در حال حاضر 
در 35 هزار مدرســه سراسر کشور ورزش صبحگاهی 
داریم و برای 75 هزار واحد دیگر برنامه ریزی کرده ایم 
تا هر ســال این کار توسعه پیدا کند.وی اضافه کرد: در 
حال حاضر در 8 هزار واحد آموزشی کانون های درون 
مدرســه ای ایجاد کرده ایم و سه هزار مکان ورزشی 
هم داریم که 7500 کانون برون مدرســه در آنها دایر 
شده است.دکتر حمیدی اظهارداشت: 15 هزار و 500 
کانون درون و برون مدرسه ای در سراسر کشور فعال 
شــده و با برگزاری مســابقات دانش آموزی با محور 
توســعه مدارس قهرمانی بیش از 15 هزار دانش آموز 
در المپیادها شــرکت کردند.وی بیان کرد: 300 هزار 
آمــوزگار پایه داریم و برای اینکه آنها فعال شــده و در 
ورزش اســتفاده شوند 70 هزار معلم کالس توانستند 
حدود 40 هزار ســاعت آموزش را طــی کنند تا آماده 
اجرای طرح های ورزشی شوند که این طرح بیش از 6 

میلیارد تومان هزینه داشته است.
معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و 
پرورش یادآورشــد: با اجرای ایــن طرح همه معلمان 
احساس نشــاط کردند و آموزش تلفیقی دروس را یاد 
گرفتند و برخی با ورزش توانســتند ریاضی و علوم را 
یاد دهند.وی گفت: کاروانهای تجهیز وسایل ورزشی 
در مدارس از طرح های خوبی اســت که موجب توسعه 

فعالیتهای ورزشــی در مدارس شــده و بویژه مدارس 
ابتدایی، دخترانه و مناطق محروم در اولویت هستند.

دکتر حمیدی اظهارداشــت: امســال 33 میلیارد 
تومان وسیله ورزشــی خریداری و بین استانها توزیع 
می شــود و 11 میلیارد تومان هــم برای احداث زمین 

چمن مصنوعی برای مدارس هزینه خواهد شد.
وی گفــت: طبق بندهای زیر نظام ورزشــی هیچ 
فضایی خارج از مدرســه ساخته نخواهد شد و با اضافه 
شــدن کالس تربیت بدنی پایه دهم، برای هر ســال 
یــک کتاب راهنمای معلمان هــم داریم تا ماه مهر با 
نشاط آغاز شود.دکتر حمیدی اضافه کرد: در بهداشت 
و ســالمت دانش آموزان هم جدی هستیم و امروز در 
بیش از 85 درصد مدارس برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان فلوراید توزیع می شود.وی اظهارداشت: حدود 
35 هزار بوفه در مدارس دایر شده که توزیع مواد غذایی 
ســالم در آنها نظارت می شود و عرضه کاالهایی مانند 
نوشابه گازدار، پفک، سوسیس و کالباس ممنوع است 

تا سالمت دانش آموزان تامین شود.
معاون تربیــت بدني و ســالمت وزارت آموزش 
و پــرورش اضافه کــرد: اســتفاده از معلمان ورزش 
تحصیلکرده برای انجام فعالیتهای ورزشی استاندارد 
در دستور کار است و در حال حاضر از 500 معلم ورزشی 

که دارای مدرک دکتری هستند استفاده می کنیم.
وی در خصــوص اصــالح ســاختار قامتی دانش 
آموزان دختر هم گفت: برای اصالح ســاختار قامتی 
دانش آموزان، کانونهای حرکات اصالحی را در مراکز 
اســتانها راه اندازی کرده ایم و مشاوره های الزم داده 
می شــود.دکتر حمیدی در خصوص معلمان ورزش 
هــم گفت: بیش از 33 هــزار معلم ورزش در مدارس، 
کار آموزش رشــته های ورزشــی برای دانش آموزان 

را برعهده دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین خبر داد؛

اجراي ۱٦٤ برنامه در سال تحصیلي با هدف تحول بنیادین، تعالی مدیریتی و نشاط تربیتی 

مدیرکل بیمه سالمت استان قزوین گفت: با تمامی مراکز و موسسات 
بیمارستانی در استان و بیش از 9۰ درصد مراکز درمانی و پارکلینیکی 

قرارداد داریم تا خدمات مناسبی به بیمه شدگان داده شود.
به مناســبت هفته سالمت همایشی با حضور علیرضا آشناگر معاون 
سیاســی امنیتی اســتانداری قزوین، منوچهر مهرام رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی قزوین، بهرامی مدیرکل بیمه سالمت، بسحاقی رئیس 
هســته گزینش سازمان بیمه سالمت، مریم بیدخام مدیرکل اجتماعی 
اســتانداری، آصفــی مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان و جمعی از 
روســا، مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی، موسسات طرف قرارداد، 
مدیران ســازمانی بیمه گر، مدیران بخش های غیر دولتی و مســئوالن 

دفاتر پیشخوان در استانداری قزوین برگزار شد.
قاسم بهرامی در این همایش گفت: حدود ۴۰ میلیون نفر در کشور 
تحت پوشــش بیمه سالمت هســتند که 33 میلیون نفر دفترچه بیمه 
رایگان دارند و در استان قزوین هم از ۵۰۰ هزار بیمه شده حدود ۴۰۰ 
هزار نفر بیمه رایگان دارند.وی بیان کرد: تحت پوشش قرار دادن 2۴3 
هزار نفر از روستائیان و 6۵ هزار و 71 نفر از کارکنان دولت، 13 هزار 
و 13۸ نفر سایر اقشار و 272۵ نفر بیمه ایرانیان و 13۵ هزار و 617 
نفر بیمه همگانی در اســتان از کارهای انجام شده است.مدیرکل بیمه 
سالمت استان قزوین تصریح کرد: بخش عمده اعتبارات بیمه سالمت 
توسط دولت تامین می شود زیرا در حال حاضر میزان درآمد و دریافتی 
ما از بیمه شدگان حدود دو میلیارد تومان و تعهد پرداختی 12 میلیارد 

تومان در سال است.
وی اضافه کرد:گردش مالی بیمه سالمت درکشور 17 هزار میلیارد 
تومان است که به دلیل مشکالت مالی دولت کمی پرداخت ها دیر شد اما 
در حال حاضر پرداختی به بیمارستانهای دولتی حدود 7۰ درصد و مراکز 
خصوصی 6۰ درصد اســت.بهرامی یادآورشد: برای مراکز خصوصی و 
داروخانــه هــا تا تیر مطالبــات را پرداخت کرده ایم امــا تالش می کنیم 
بتوانیم مطالبات امســال به روز شود.وی اظهارداشت: موسسات طرف 
قرارداد و دو بیمارستان دولتی، بیمارستان های خصوصی، رادیولوژی، 
فیزیوتراپی و داروخانه ها همکاری خوبی با بیمه ســالمت داشــته اند و 
این تعامل در کشور الگوست و امیدواریم همچنان تداوم یابد.بهرامی 
اضافه کرد: کادر درمانی با صداقت در استان کار می کنند و همه مراجعات 

پاسخ داده شده و با تعرفه مصوب توانسته ایم خدمات ارزشمندی ارائه 
کنیم که جایگاه خوبی در کشور کسب کرده ایم.وی گفت: از دولت انتظار 
داریم مطالبات بیمه ســالمت بموقع پرداخت شود تا در تامین نیازهای 
درمانی و بهداشتی و پرداخت بدهی مراکز درمانی به روز باشیم.بهرامی 
بیان کرد: با تحت پوشش قراردادن ۵۸2 بیمار خاص در استان ماهانه 
۸ تا 12 میلیارد تومان برای این افراد پرداخت می شود و در حال حاضر 
با تمامی مراکز و موسســات بیمارستانی در استان و بیش از 9۰ درصد 
از مراکز درمانی و پارکلینیکی قرارداد داریم.وی اظهارداشت:رعایت 
تعرفــه های مصوب دولت دربخش خصوصی توســط همه موسســات 
ســرپایی و بســتری و جلوگیــری از بروز پدیــده ناپســند زیرمیزی از 
اقدامات موثر این اداره است.بهرامی اضافه کرد: پذیرش و رسیدگی 
مکانیزاســیون نسخ سرپایی پزشــکان، آزمایشگاهها و پرتوپزشکی و 
اجرای طرح اینترنتی تائید نســخ دارویی درهمه دارو خانه های استان 
برای کاهش مراجعه بیمه شــدگان و اجرای نرم افزار درآمد اینترنتی 
و اخــذ اظهارنامه های ادارات از طریق اینترنت از دیگر اقدامات جدید 
بیمه سالمت در استان است.منوچهر مهرام در این مراسم گفت: هزینه 
های درمانی در کشور باالست اما گاهی نگران کردن مردم باعث می شود 
این هزینه ها بیشــتر شــود لذا باید روشهایی به کار گیریم تا مشکالت 
کمتر شــود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اســتان قزوین اضافه کرد: 
گاهی نیازی به داروهای گران نیست یا پزشکان بهتر است اقالم کمتری 
را تجویز کنند یا از ارجاع بی مورد افراد به پزشــکان جلوگیری کنیم تا 
هزینه مردم زیاد نشــود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح 
کرد: خوشــبختانه علیرغم همه مشکالت در استان تعامل بسیار خوبی 
بین بیمه ســالمت و دانشگاه علوم پزشکی برقرار است و این همکاری 
موجب شده تا بتوانیم مشکالت را با سرعت بیشتری حل کنیم و خدمات 
دچار وقفه نشود.مهرام یادآورشد:باید رویکرد درمانی هدفمند شود 
تا از تحمیل بار اضافی درمان به مردم و دولت جلوگیری شود زیرا اغلب 
مردم درآمد کمی دارند ونیازی به برخی کارهای گران نیســت.وی بیان 
کرد: باید فرهنگ سازی شود تا با همکاری مردم و کادر درمانی و متولیان 
امر بهداشت و درمان در کنار خدمات خوبی که داده می شود هیچ فعالیتی 
دچار وقفه نشود.معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: 
در تخصیص اعتبارات برای تامین تجهیزات و وســایل مورد نیاز بخش 
ســالمت باید اولویت قائل شویم زیرا هزینه های درمانی مردم بسیار 
باالست و بسیاری قادر به تامین آن نیستند.آشناگر یادآورشد: با اجرای 
طرح تحول سالمت موضوع هتلینگ بیمارستانها و تجهیزات درمانی بهتر 
شــد و مردم نیز آرامش خاطر بیشــتری پیدا کردند و زیرمیزی کاهش 
یافــت و رضایت عمومی بــاال رفت.وی گفت:بایدنماینــدگان اقدامات 
جدی تری کنند و حمایت اعتباری بیشــتر شــود زیــرا در مقطعی برخی 
بیمارســتانهای دولتی به دلیل اختالف در پرداختها با مشــکالتی مواجه 
شدند البته طرح تحول سالمت ایراداتی هم دارد که باید برطرف شود.
در ادامه از تالشگران نمونه حوزه سالمت استان قزوین تجلیل شد.

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد؛

90 درصد مراکز درمانی،  طرف قرارداد بیمه سالمت 
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حافظ

بازدید  مدیران بانک سپه از شرکت آهن فوالد کاسپین قزوین

در راســتای حمایــت از تولیــد 
کاالی ملــی جمعــی از مدیران بانک 
ســپه از شرکت آهن فوالد کاسپین 

قزوین بازدید کردند.
در ایــن  بازدیــد که در راســتای 
تعامــل دوطرفــه بــوده هریــک از 
طرفین خواســته ها و نظرات خود را 
برای همکاری و تعامل بیشــتر بیان 

نمودند .
در  ابتدا مهندس محمد  محمدی، 
مدیر عامل شــرکت فوالد کاسپین 
در رابطــه بــا سیاســت های کلــی و 
اهداف این شــرکت گفت: شرکت 
فــوالد کاســپین مرکــز خدمــات و 
فــروش محصــوالت فــوالد مبارکه 
در اســتان قزویــن اســت و هدف 
از تشــکیل ایــن گونــه مراکــز در 
اســتان های مختلف ،حــذف کردن 
واســطه ها، در بــازار و افزایــش 
خرده فروشی برای تولید کننده ها 

می باشد .
مهنــدس محمــدی عنــوان کرد: 
ایــن شــرکت دارای دو خــط برش 
برای محصوالت سرد و گرم است.  
وی یکــی از ویژگی هــای منحصر 
بــه فرد این مرکز را راه اندازی خط 
تولیــد پروفایــل z در این مجموعه 
عنوان و خاطر نشان کرد: این شرکت 
با تالش پرســنل سختکوش و مجهز 
نمــودن امکانات و توانایی های خود 
توانســته با نیاز سنجی از مشتریان 

و بــا ارائه محصوالت جدید همچون 
پروفیل )z( و پــاره ای از تغییرات 
در محصــوالت نهایــی امــروز یکی 
از بهتریــن مراکز خدماتی شــرکت 

فوالد مبارکه باشد.
وی در خصــوص برنامه هــای آتی 
این شرکت در حوزه فروش در این 
دیدار گفت:سقف فروش 2۵ هزار 
تن اســت که ســعی داریم تا در حد 
توان این رقــم را افزایش دهیم. 
البتــه با توجه به ارتباطات خوبی که 
با سیســتم بانکی در استان داریم 
امید اســت با استفاده از اعتبارات 

اسنادی این زمینه فراهم شود.
مبارکــه  فــوالد  آهــن  شــرکت 
کاســپین با توجــه به اســتقرار در 
شــهرک صنعتی قزویــن بنا دارد با 
مجهــز نمودن امکانــات و تجهیزات 
خود توانایــی ارائه خدمــات مورد 
نیاز در اســتان قزوین را افزایش 

دهد .
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر 
کاســپین قزویــن  در این دیدار که 
بــا  حضــور مدیر منطقه بانک ســپه  
همــراه بــود گفت : این شــرکت به 
دلیــل گســترش فعالیت های خرد 
نیــاز به افزایش خــط اعتباری خود 
در سیســتم بانکی جهت گشــایش 
اعتبارات اسنادی ریالی و دریافت 
تســهیالت ســرمایه در گــردش  با 
نرخ های پایین دارد  که امیدواریم 

بــا حضــور مســئوالن بانــک ســپه  
دراین مجموعه بخشــی از مشکالت 

این بخش بزودی مرتفع شود.
 در ایــن جلســه احمــدی مدیــر 
منطقــه بانــک ســپه  از تعامالت دو 
جانبــه شــرکت و بانک ســپه  ابراز 
خرســندی کــرد و اظهــار داشــت: 
ســابقه  کــه  قدیمــی  مشــتریان 
خوبــی بــرای بانک دارنــد در واقع 
جزو شــرکای تجــاری هم هســتند 
حدهــای اعتباری شــرکت بــا توجه 
به گســترش فعالیت های شــرکت 

افزایش خواهد یافت .

در ادامــه خضری مدیــر اعتباری 
اســتان  نیز گفت: با توجه به این که 
در حال حاضــر بنگاه های اقتصادی 
بــه دنبال تعامل بیشــتر و ریســک 
کمتر در معامالت هســتند شــرکت 
آهــن فوالد کاســپین و بانک ســپه 
چندین ســال اســت که بــه عنوان 
مشــتریان یکدیگر بوده اند و  تا به 
حال به نتایج بســیارمطلوبی  از این 

تعامل رسیده اند.
 خضــری در ادامه از نظر مســاعد 
ایــن بانــک  در جهــت پرداخــت 

تســهیالت به این شرکت  خبر داد.

در حاشــیه این دیــدار مهندس 
محمــدی در گفــت و گــو بــا جام جم 
گفــت: ایــن شــرکت توانســت بــا 
تــالش نیروهــای متخصص خود در 
ســال گذشــته به فروش ۴۰ هزار 
تنــی دســت یافتــه اســت و جهت 
رســیدن به اهداف تعریف شــده ، 
ایــن شــرکت قصد دارد بــا تحویل 
مستقیم محصوالت تولیدی شرکت 
فــوالد مبارکــه اصفهان بــه تولید 
کنندگان و مصــرف کنندگان نهایی 
در اســتان قزوین کمک شــایانی به 

اقتصاد منطقه نماید.
وی افــزود: بــا توجــه بــه حضور 
21۰۰ واحد صنعتی و قریب 2۰۰۰ 
واحــد صنعتــی کوچک و بــزرگ در 
حال راه اندازی در اســتان قزوین 
و همچنین وجود 9 شــهرک و مجتمع 
صنعتی فعال در نقاط مختلف انتظار 

تقاضای گسترده تری می رود.
حمایــت  بــا  امیدواریــم 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
نهایی اســتان از این مرکز بتوانیم 
از ظرفیت بســیار زیــادی که جهت 
تولیــد در این اســتان وجود دارد 
نهایــت اســتفاده را در راســتای 
رونق صنعت تولید اســتان داشته 

باشیم .
وی اضافــه کــرد : از این فرصت 
اســتفاده و اعــالم  می نمایــم ، این 
مرکــز آمادگی خــود را جهت تامین 

مــواد اولیه مورد نیاز شــرکت های 
مصــرف کننــده ورق هــای فوالدی 
تخــت را در اســرع وقت بــا قیمتی 
مناســب و استاندارد فوالد مبارکه 

اصفهان دارد .
گفتنی اســت  شرکت آهن فوالد 
 ۸7/7/16 تاریــخ  در  کاســپین 
تحت شماره 1۰13۵ در قزوین به 
ثبت رسیده اســت. این شرکت به 
عنوان یکی از زیر گروه های شرکت 
آتیه فــوالد نقش جهــان و به دلیل 
داشــتن امکانــات و تجهیزات الزم 
بــه عنوان یکــی از مراکــز خدماتی 
فوالد مبارکه اصفهان انتخاب شده 

است. 
 محصــوالت قابــل عرضه شــامل 

کالف و ورقه ای :
1-گرم )سیاه(

2-سرد )روغنی(
3-رنگی

۴-اسیدشوئی
۵-گالوانیزه

6-قلع اندود
7-اسلب می باشد

در واقــع چــون شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهان به عنــوان عرضه 
کننــده عمده در تناژهای باالســت؛ 
این  مرکز ســعی دارد با تامین مواد 
اولیــه از فــوالد مبارکه نیاز ســایر 
شــرکت ها به تناژهــای پایین تر را 

برآورده نماید .


