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قابل توجه مالکین خودروهای تندر 90، ساندرو ، پژو و  سمند؛ 

شرکت دانش بنیان فناوران خودرو، پیشگام در رفع نواقص فنی خودرو

شــرکتفنــاورانخــودرویکــیاز
شــرکتهایدانــشبنیــاندرزمینــه
خودرواســتکهتوانستهبااستفادهاز
دانشفنیمتخصصانخوددرســالهای
اخیــربارفععیوبفنــیبرخیبرندهای
مطرحکمپانیهایخودروســازیهمچون
رنووپژو،مانعمتضررشــدندارندگان
اینخودروهاشــودکهبهدلیلبرخیاز
همیــننواقــصفنیســاالنهرقمقابل
توجهــیرابابــتتعویضبرخــیقطعات

پرداختمیکنند.
مهندسســعیدگنجــهایمدیرعامل
اینشــرکتدانشبنیــاندرگفتوگو
باجــامجــمدرخصوصدســتاوردهای
ایــنشــرکتکهازســال88تاســیس
شــدهاســتگفت:برخیایراداتفنی
ومهندســیدربرخیازبرندهایخودرو
ســازیموجببهوجودآمدنخسارتبه
دارندگاناینخودروهامیشدکهازآن
جملهمیتوانبــهپارگیگردگیرپلوس
درخودروهایهمچونتندروســاندرو
اشارهکردکهاینامرمیتوانستباعث
خــردشــدندندههــایگیربکــساین
خودروهاشودکهمعموالرانندهدرحال

حرکتمتوجهایننقصنمیشد.

ویافــزود:تیــممهندســیشــرکت
فناورانخودروبــاپیداکردنعلتاین
نقصفنیبرایهمیشــهاینمشــکلرا

حلکردهاست.
گنجــهایاظهــارکرد:مشــکلپارگی
گردگیرپلــوسدرایننوعخودروهادر
حرکتبهوجــودمیآیدکهمالکخودرو
متوجــهنمــیشــد،درچنیــنوضعیتی
درفرازونشــیبجادهگــردگیرپلوس
خودروبهخاطرهوایــیکهدرگریبکس
جمــعمیشــود؛دچارپارگیمیشــدکه
بــرایرفــعایــننقــصشــرکتفنیو
مهندســیفناورانخودروبــرایاولین
بــارنمونهجدیدپلوسخودروراطراحی
ونمونهســازیوتجاریســازیکردودر
حالحاضربهتولیدانبوهرساندهاست.
ویبــااشــارهبــهنمونــهدیگــریاز
نقصهــایفنــیدرخودروهــایپــژوو
سمندگفت:یکیدیگرازدستاوردهای
شــرکتفناورانخودرودراینسالها
حلمشــکلپارگیتســمهتایموواشــر

سرسلیندرپژوبودهاست.
ویخاطرنشــانکرد:سوختگیواشر
سرســیلندردرایــنخودروهــاموجب
تخریــبسرســیلندرودرنهایــتباعث

صدمــهبــهبــوشوپیســتونخــودرو
میشدکهاینشرکتتوانستباطراحی
وتولیدکیتپوشوپیستونهایجدید
اینمعضلرابرایهمیشهرفعکند.

گنجــهایخاطرنشــانکــرد:درمدل
قدیمیپسازبازشــدنسرسیلندردر
بهتریــنحالتبااســتفادهازکفتراش
ازسطحییکدســتبرخوردارمیشود
وپسازآنســوپاپهاآببندیشــده
وچنــانچــهبوشهــایموتــورازفــرم
ســطحخارجنشــدهباتعویضواشرسر
ســیلندروالســتیکســوپاپهاوکاسه
نمدســوپاپهاوترموستاتومایعهای
روانکننــدهبااحتســابهزینهنصبو
مکانیکیحدودپنجمیلیونریالهزینه
دربــرداردامــادرحالتیکــهبوشهای
موتــورازفــرمخــارجشــدهباشــدو
سرســیلندربهسطحآخرتراشرسیده
باشــداینهزینهنیــزدربهترینحالت
بیســتمیلیــونتاســیمیلیــونریال
محاسبهشــدهاستکهگاهیایناتفاق
بــرایخودرودوبارهدرســالبهصورت

میانگیناتفاقمیافتد.
ویدرخصوصحلمعضلســوختگی
واشــرسرســیلندرپژوبرایهمیشهبا

نصــبکیتپوشوپیســتونجدیدنیز
توضیحداد:دراینمدلپسازبازشدن
سرســیلندروتراشسطحسرسیلندر
ســهمرحلهبهتراشســطحاضافهشده
اســتدرایــنمــدلباتعویــضبوش
پیســتونهاورینــگویاتاقــانوتمــام
لوازمجانبیموتورکهدرمجموعشــامل
38قطعهمیباشــدباهزینهآببندیو
مایعــاتروانکننــدهوضــدیخونصاب
وتعمیــرکارهجدهمیلیونریالاســت
کهبهصورتمتعارفباتعویضدورهای
روغنوسرویسهایدورهایدیگرهیچ
سرسیلندریبهخاطرسوختنواشرسر
سیلندربازنمیشودونگهداریدرست
ازوضعیتسیســتمخنککنندهموتور
ایــنمدلتا350هزارکیلومتررکارایی

دارد.
مدیرعاملشــرکتفنــاورانخودرو
بــابیاناینمطلبکــههمهقطعاتارائه
شــدهتوســطاینمجموعههمراهبایک
ســالگارانتیاســتگفت:بــاهمکاری
شــرکتبیمهحافــظبرایاولیــنباردر
کشــوراینشــرکتتمامقطعاتجدید
خــودراکــهبهمنظــوررفععیــوبذکر
شــدهطراحیشدهبایکســالگارانتی

بهدارندگانخــودروواگذارمیکندکه
بــرایدارنــدگانخــودرونیــزیکدیه
کامــلوپنجمیلیونهزینهپزشــکیدر

نظرگرفتهشدهاست.
گنجهایدرخصــوصنحوهبازاریابی
اینشــرکتنیزگفت:درابتدابابیست
نمایندگــینصــبشــروعبــههمکاری
کردیــمچوناینکارنوییاســتوتابه
امــروزدانشفنــیوفناوریدرقطعات
خودرونداشــتیموتوانستیمبارایزنی
بابرخیازصاحبانخودروآنهارامجاب
کنیــمکــهقطعهفرانســویخــودراباز
کننــدونمونهپلوسمارارویخودروی
خــودنصــبکنند.ویافزود:تاهشــت
ماهگذشــتهلوسقطعــهایبودهکهدر
کشورساختهنشدهوامروزتولیدشده
وازابتــداطراحیوفناوریتوســطتیم
فناورانخودروبودهاســت.مدیرعامل
شرکتفناورانخودروخاطرنشانکرد:
دربرنامــهریزیکهبــرایآیندهداریم
باشــرکترنــوقــراردادانتقالدانش
فنــیامضاکردیــمونمونــهکاررابرای
استانداردگرفتنبهرنوتحویلدادیم.
ویبــرایتولیــدانبــوهنمونههــای
طراحیشــدهاینشــرکتگفت:تولید

انبوه،ســازوکارخودشرامیخواهدو
مستلزمسرمایهگذاریوتبلیغاتاست
کهباتوجهبهحجمســرمایهگذاریهای
اولیــهتوســطتیــممدیریتــیشــرکت
درحــالحاضربهدنبالجذبســرمایه
گــذاربرایتولیدانبــوهقطعاتتولیدی

هستیم.
گنجــهایگفت:درحــالحاضربالغبر
دومیلیــاردتومــاندرایــنبخشبرای
تولیدقطعاتسرمایهگذاریکردهایمو
تاکنونهیچحمایتیدرقالبتســهیالت

برایمجموعهدریافتنکردهایم.
گنجهایشــرحداد:امروزباشناخت
برخــینواقصفنیخودرواینشــرکت
توانستهباهمتمتخصصینوکادرفنی
خودبهدســتاوردهایفنیمهمیدست

پیداکند.
ویاظهارکرد:بهنمایندگیازتیمفنی
ومهندسیفناورانخودروایناطمینان
رابهتمامیدارندگاندستهخودروهای
تندرنود،ســاندرو،پژو،ســمند،زانتیا
میدهیــمکــهدیگــرنگرانســوختگی
واشرسرســیلندردرخودروهایپژوو
خردشــدندندههایگیربکسدرتندر

نودوساندرونباشند.
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۲0۷ میلیارد تومان اسناد خزانه در استان جذب شد
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی اســتان قزوین گفــت: ۹۳ درصد 
اعتبارات اسناد خزانه معادل ۲۰۷ میلیارد 
تومان در ســال ۹۶ توسط دستگاههای 

اجرایی استان جذب شده است.
ابوالفضل یاری در  جلســه شــورای 
برنامه ریزی اســتان بــا مطرح کردن 
موضــوع تبصره ۱۹ در واگــذاری امور 
به بخــش خصوصی اظهارداشــت: با 
شــرایط اعتباری ایجاد شده از مدیران 
دســتگاههای اجرایی انتظــار داریم در 

اجرای این تبصره جدی باشند.
یاری بیان کرد: خوشــبختانه با همه 
مشکالت کنونی استان قزوین حداکثر 
جذب اســناد را داشــته است و در جذب 
اعتبارات عمرانی هم در ســال گذشته  با 

جذب ۱۰۰ درصدی مواجه شدیم.
وی اضافــه کرد: جــذب ۸۷ درصد 
اعتبارات عمرانی با همه مشکالت جای 
تقدیر دارد و اکثر دســتگاههای اجرایی 
ســهم خود را در تسهیالت جذب کردند 
و در بخش اعتبــارات نفت و گاز نیز ۴۲ 
درصــد جذب داشــتیم کــه از مدیران 
دستگاههای اجرایی انتظار داریم سهم 
۳ درصد اعتبار نفت و گاز را امســال هم 
جدی بگیرند.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان یادآورشد:اعتبارات 

اســتان ۱۱۸ میلیــارد تومــان و اعتبار 
عمرانــی هم بالغ بــر ۹۳ میلیارد تومان 
بود که ۹۱ میلیارد تومان آن جذب شــده 

است.
وی اضافه کرد: در اشــتغال فراگیر 
اگر تشــخیص داده شــود بهره بانکی 
برای واحدی کمتر شود این کار را انجام 
می دهیم کــه واحدهای متعددی از این 

ظرفیت استفاده کنند.
یاری بیان کــرد: در مدیریت بحران 
۳۲ میلیارد تومان اعتبارات کامل جذب 
شــد و ۱۴۷ میلیارد تومان هم اعتبارات 
ویژه و ۵۰ درصد هم تخصیص داشتیم.

وی اضافــه کرد: ۲۲۳ میلیارد تومان 
اعتبارات اسناد اســت که ۹۳ درصد آن 
معادل ۲۰۷ میلیارد تومان جذب شــده 
است.دســتگاههایی که اعتبارات اسناد 
را جذب نکرده اند الزم اســت بسرعت 
اقدام کنند و از ظرفیت تســویه اســناد 
خزانــه بند »و« تبصره پنج قانون بودجه 
سال ۹۷ تحت عنوان اوراق تسویه اسناد 
خزانه اسالمی استفاده کنند.یاری گفت: 
همچنین ۱۳۰ میلیــارد تومان اعتبار از 
طریق نمایندگان گرفته شده که بزودی 
ابالغ خواهد شد و دستگاههای اجرایی 

می توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: تکمیــل طرح های نیمه 

تمام اســتان قزوین بالغ بــر ۴۵۰ هزار 
میلیــارد تومان اعتبار و ۱۰ ســال زمان 
می خواهد بنابرایــن ناچاریم از ظرفیت 

بخش خصوصی استفاده کنیم.
یاری اظهارداشت: مدت زمان اجرای 
هر طرح عمرانی استانی به طور میانگین 
۵ ســال و ملی حدود ۱۳ سال است و اگر 
از ظرفیــت بخش خصوصی اســتفاده 
نکنیم این زمــان طوالنی تر هم خواهد 
شــد.وی اضافه کرد: در ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی قرار بــود ۳۰۰۰ طرح واگذار 
و ۵۰ درصــد طرح های دســتگاههای 
اجرایی هم باید مشارکتی انجام شود که 
در اســتان واگذاری حداقل ۳۰ درصد به 
صورت مشــارکت ضروری است و باید 
دستگاههایی که اعتبارات اسناد را جذب 

نکرده اند بسرعت اقدام کنند.
یاری در ادامه گفت: امسال ۵۲ طرح 
در اولویت واگــذاری قرار دارد که خرید 
تضمینی آب، برق، اجرای تصفیه خانه و 

فاضالب از آن جمله است.
وی گفــت: اقتصادی کردن و توجیه 
پذیر کردن طرح هــا در تبصره ۱۹ دیده 
شده اســت و ما نیز با دادن مشوقها باید 
انگیزه حضور بخش خصوصی در اجرای 

طرح ها را باال ببریم.
یاری اظهارداشــت:در سالهای قبل 

در زمــان واگذاری طرحهــا به بخش 
خصوصــی اعالم می شــد توجیه ندارد 
و  امروز با خرید تضمینی و بخشــودگی 
بیمه ای و مالیاتی یا تغییر کاربری کمک 
می کنیــم تاطرح های بــزرگ جذابیت 
الزم را برای مشــارکت ســرمایه گذار 

بخش خصوصی داشته باشد.
وی اضافــه کــرد: اختصــاص ۲۰ 
درصــد اعتبارات در قالــب کمک های 
فنــی و مهندســی هم ممکن شــده و 
حتــی به صورت کمــک بالعوض هم 
دیده شــده است.یاری اضافه کرد: شاید 
طرح های عمرانی ریســک بیشــتری 
دارنــد و گاهی دســتگاه اجرایی اختیار 
الزم را برای واگذاری نــدارد که باید از 
ســوی وزارتخانه این مشکل حل شود تا 
واگذاری سرعت یابد.وی گفت: با دادن 
مشوق هایی مانند مجوز تغییر کاربری، 
امکان استفاده از درآمدهای اختصاصی 
و صندوق توسعه ملی و کاهش دریافت 
هزینه خدمات آب، برق و گاز به افزایش 
انگیزه حضور بخش خصوصی در اجرای 
طرح ها کمک کرده ایم.رئیس ســازمان 
مدیریت وبرنامه دریزی اســتان قزوین 
اظهارداشــت:مدیران ریســک پذیر در 
واگــذاری طرحها بــه بخش خصوصی 

مورد حمایت استان قرار می گیرند.

شــهردار محمدیه گفت: با توافق انجام شــده با شرکت 
آبفای اســتان و واگذاری زمین و پرداخت سهم ۳۰ درصدی 
خود برای حل مشــکل آب در منطقه هفت شــهر محمدیه 

اقدام می کنیم.
جلســه بررسی مشکالت آب و فاضالب شهرمحمدیه و 
ناحیه شهری مهرگان با حضور داراب بیرانوندی مدیر عامل 
آبفای استان، شهردار و اعضای شورای شهر در صحن شورای 

شهر محمدیه برگزار شد.
مریم نخســتین در این جلسه با بیان اینکه اولویت ما حل 
مشــکالت و نیازهای اساسی شــهروندان است اظهار کرد: 
شهرداری محمدیه در راستای حل مشکل آب منطقه هفت 
گام اول را محکم برداشته و طبق توافق درخصوص مشارکت 

در آبرســانی این محل سهم شهرداری ۳۰ درصد تعیین شده 
است که به صورت تهاتری با واگذاری زمین به آبفای استان 
اقدام خواهد شــد.علیرضا بیات رئیس شورای شهر محمدیه 
نیز با بیان اینکه آب عنصری حیاتی در زندگی اســت گفت: 
شورا و شــهرداری محمدیه برای بهره مندی شهروندان از 
خدمات مطلوب بخصوص آب شرب آماده هرگونه همکاری 

و مشارکت با متولیان امر در این خصوص است.
رئیس شورای شهر محمدیه در ادامه به ضرورت بازنگری 
و بازســازی خطوط انشعاب آب محمدیه اشاره کرد و افزود: با 
توجه به فرسوده شدن تاسیســات آب محمدیه و همچنین 
اجرای طرح توسعه و بلند مرتبه سازی باید در خصوص ترمیم 

و تعویض لوله ها اقدام جدی شود.

بیات همچنین از آمادگی و همکاری شــورا درخصوص 
الگوسازی بیشــتر مصرف آب در محمدیه و مهرگان برای 
مشترکین خبرداد و گفت: شورا و شهرداری این آمادگی را دارد 
تا با برگزاری همایش و چاپ بولتن و بروشــور نسبت به آگاه 
ســازی در مصرف بهینه آب در بین خانواده ها همکاری کند.

حســنی رئیس کمیسیون عمران شورا و شهرداری محمدیه 
نیز در این جلسه  خواستار استفاده از آب برگشتی تسویه شده 
فاضالب محمدیه و مهرگان برای آبیاری فضای سبز منطقه 
شد.وی بیان کرد: این جلسه برای رسیدگی به مطالبات مردم 
در خصوص آب بویژه آبرســانی منطقه هفت تشکیل شده و 
با مصوبات و تصمیماتی که دراین جلســه اتخاذ شــده است 

امیدواریم بزودی مشکل آبرسانی این منطقه حل شود.

با تامین سهم ۳۰ درصدی شهرداری؛

مشکل آب منطقه 7 محمدیه حل می شود

آیا  چهار کارکرد کالســیک و دانشگاهی مدیریت 
را به خاطر دارید؟ برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و 
کنترل . اینها کارکردهای مدیریتی بنیادی را تشکیل 
می دهنــد که هر مدیــری کارش را بر آن بنا می کند، 
هرچنــد ایــن کارکردهای اصلــی در انجام وظایف 
مدیریتی بســیارمفیدند امــا نمی توانند واقعیت جدید 
محیط کار و مشــارکت نوین مدیــران و کارمندان را 
پوشش دهند .چیزی که الزم است مجموعه جدیدی 
از کارکردهــای مدیریتی نوین اســت که براین چهار 

کارکرد اصلی مدیریت سوار است.

* انرژی ببخشید
مدیران نوین اســتاد تحقق بخشیدن هستند و این 
کار را از خود آغاز می کنند. اگر قرار اســت اتفاق بیفتد، 
باید از خودم شــروع شود. به بهترین مدیرانی که دارید 
فکر کنید؛ کدام خصوصیت آن ها را از بقیه جدا میکند؟ 
مهارتشان در ســازماندهی؟ انصاف؟ یا مهارت های 
فنی؟ شــاید قدرت آنهــا در تفویض اختیار باشــد یا 

ساعت های طوالنی کار.
تمام این خصوصیات در موفقیت مدیر موثر است. 
اما خصوصیت یگانه ای وجود داردکه یک مدیرخوب 
را  بــه مدیر عالی مبدل می کند. این مهم ترین کارکرد 
مدیریت است؛ به هیجان آوردن و برانگیختن دیگران.

شــاید بهترین تحلیلگر دنیا باشید یا منضبط ترین 
مدیر اجرایی دنیا و اصال نشــود سرزنشــتان کرد، اما 
اگر میزان هیجانی که در کارمندانتان ایجاد می کنید، 
بیشــتر شبیه یک کهنه پاره باشد تا یک برق گرفتگی 
، همواره در خلق یک ســازمان عظیم ناتوان می مانید 
) رئیــس فریاد زد :»همه به دنبــال من!« و بعد همه 

کارمندان سازمان دوباره به خواب رفتند!(.

* اختیار بدهید
تا به حال برای کســی کار کرده اید که نمی گذارد 
کارتان رابکنید ، مگر آنکه در مورد هر تصمیم از شــما 
ســوال کند؟ مدیران بزرگ به کارمندانشــان اجازه 
می دهنــد کارهــای بزرگ بکنند. ایــن حیاتی ترین 
کارکرد مدیریت است. چرا که که بزرگ ترین مدیران 
دنیا هم نمی توانند بدون کمک دیگران موفق شــوند. 
برای رسیدن به اهداف ســازمان، باید به مهارتهایی 
که کارمنــدان ارائه می کنند، اتکا کنید. مدیریت موثر 
تمرکز بخشیدن به تالش های تمام اعضای یک واحد 

کاری برای رســیدن به یک هدف مشترک است. اگر 
عادت دارید همیشه کار کارمندانتان را خودتان انجام 
دهید، هم امتیاز و هم تمرکزی که گفتیم را ازدســت 
می دهیــد و هم در معرض تنش زخم معده و بدتر از آن 

قرار می گیرید.

* حمایت کنید
تا مدت مدیدی شــغل مدیرها این بود که دســتور 
بدهند، مراقب باشند که دستوراتشان انجام شود و اگر 
انجام نمی شد، مجازات کنند. اما حاال دیگر وظیفه یک 

مدیر این نیست که جالد باشد.
مدیــران نوین باید مربی، همکار و رهبری شــاد و 
حامی کارمندان باشــند. مهم تریــن دغدغه مدیران 
امروز باید ایجاد یک محیط کار پشــتیبان باشد که هر 
کارورز را مفیدتر کند و به او احســاس ارزشمند بودن 

ببخشد.
وقتی راه سخت می شــود مدیران از کارمندانشان 
حمایــت می کنند. معنــی اش این نیســت که همه 
کارهای کارمندان را برایشان انجام دهید یا به جایشان 
تصمیم بگیرید، بلکه به این معناست که باید آموزش، 
منابع و اختیارات الزم را به آن ها بدهید تا کارشــان را 
خوب انجام دهند و بعد باید از  سر راهشان کنار بروید. 
البته همیشــه کنارشان هســتید تا اگر گیر افتادند، در 
برخاستن کمکشــان کنید. اما باید بیفتند تا برخاستن 

را یاد بگیرند  .

* ارتباط برقرار کنید
بدون شک ارتباطات شــریان حیاتی هر سازمان 
است و مدیران نقاطی هستند که سطوح مختلف را به 
هم وصل می کنند. ما تاثیرات قوی ارتباط برقرار کردن 
را در میــان مدیران و کارمنــدان دیده ایم و همچنین 
تاثیرات منفی عدم ارتباط را. تیم فوتبالی را فرض کنید 
که قرار اســت مهاجــم آن گل بزند، اما مدافع هافبک 

نمی تواند  توپ را به او برساند، این یعنی هرج و مرج.
مدیرانی کــه ارتباط موثربرقــرار نمی کنند، فاقد 

عنصر مهمی در مدیریت هستند.
برقراری ارتباط برای مدیران قرن بیســت و یکم، 
یک کارکرد حیاتی است. اطالعات یعنی قدرت و هرچه 
سرعت کار باالتر می رود، اطالعات نیز باید سریعتر به 
کارمندها برسد.تغییر مداوم و افزایش تالطم در محیط 
کار ارتباط بیشتری را می طلبد. فکر می کنید پنج سال 
دیگر مدیرانی به جا می مانند که استاد ارتباط هستند یا 
مدیرانی که نمی توانند با کارمندها ارتباط برقرار کنند؟

با استفاده روز افزون از ایمیل و لوازم ارتباطی دیگر 
در کســب و کار نوین، مدیران دیگــر بهانه ای برای 
عدم ارتباط با کارمندهایشان ندارند. هرچند هنوز هم 
بهترین راه، استفاده از تلفن یا مالقات رودررو به سبک 

قدیمی با کارمند یا مدیرتان است.
نوشته دکتر علی نحوی راد، کارشناس 
مدیریت

4 کارکرد نوین مدیریت

افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت شهری »دکتر علی ذاکری« 

مراســمافتتاحمرکزخدماتجامع
ســالمتدرشــهرکمهرگانباحضور
امــامجمعــهشــهرمحمدیــه،معاون
عمرانیاســتاندار،رئیسدانشــگاه
وجمعــیازمعاونــاندانشــگاهعلوم
پزشــکی،رئیــسواعضــایمجمــع
خیرینســالمتاستانومدیرشبکه
بهداشتودرمانالبرزوعلیذاکری
یکیازخیرانقزوینیبرگزارشد.

درایــنمرکــزخدمــاتدرمانــی،
پزشــکی،دنــدانپزشــکی،مامایی،
مراقبتوســالمت،بهداشــتمحیط
حرفهای،سالمتروانوتغذیهارائه

میشود.
ایــنطــرح،پــسازدبســتانو
هنرستان۱8کالسه،سومیناقدام
نیکوکارانــهعلــیذاکــریدرناحیــه

شهریمهرگاناست.
ایــنمرکــزدرزمینیبهمســاحت
۱۱64مترمربــعودرزیربنای5۱0
متربااعتباریبالغبریکمیلیارتومان

ویــکطبقــهخدماتــینظیــردندان
پزشــکی،مامایــیوواکسیناســیون
مراقبتوســالمت،بهداشــتمحیط
حرفهایســالمتروانتغذیهاست
کهدرساعاتاداریفعالیتدارد.

درایــنمرکــزدهمتخصــصدر
حوزههــایمطــرحشــدهدرســاعات
اداریآمادهخدماترســانیبهمردم

هستند.
درابتــدایایــنمراســمخیراین
مرکــزدکترعلــیذاکریگفــت:این
طرحسوممناستودرشهرمهرگان
اول پــروژه میخــورد. اســتارت
دبیرســتان۱8کالســهکهدرهمین
شهرمهرگاناحداثشدهاستطرح
دومبهناممهرانگیزمرتضویهمسر
بندهوهنرستانی۱8کالسهاست.
ذاکریدرادامــهافزود:طرحیکه
بهیاریخدادرمنطقهمحرومقزوین
مرکــزجامعســالمتیدرنظــرگرفته
شــدهاســت.ابتداهدفمنازآغاز

اینطرحاحداثیکدرمانگاهکوچک
درکنارهمیندبیرســتانبــودکهبا
یــاریمجمــعخیرینســالمتبهاین

وسعترسیدهاست.
ایــنخیراضافهکرد:بااحداثاین
مرکزشــوروشــعفیدرمنرخدادو
ازخــدامیخواهــمایننیــتراازما

بپذیرد.
درادامهمراســمموســویموینی
امامجمعهمحمدیهگفت:بهشکرانه
انقــالبوباهمــتتالشمســئوالن
وخیریــنمحترمکارهایدلســوزانه
وبســیاربزرگیدرکشــورمــاانجام
شدهاســتوگامهایخیرینموثری
بــرایخدمتبهمردمبرداشــتهاند
.حــالبایدتــالشکردبانیــتخیرو
خداپســندانهبرایخدمترسانیبه

مردمتالشکنیم.
درادامــهمهرامگفت:دراســتان
93طرحبهداشتیبرنامهریزیشده
اســتکهازاینطرحها64طرحتااز

اینپروژههابهبهرهبرداریرســیده
اســتیعنیازمجمــوع35000متر
مربــع23000متــرمربــعبــهبهره
برداریرســیدهاســتوبقیــهاین
پروژهاانشااهللتکمیلمیشوند.

مهرامافزود:حدود3500میلیارد
تومــانتوســطخیرینتامیــناعتبار
شــدهاســتواینمرکزتوسطآقای
ذاکریکهاینمرکزرااحداثکردند
وبهنــامهمینخیرنامگذاریشــده
استدرشــهرمهرگاندومرکزجامع
ســالمتداریــمویــکپایــگاهکــه
بیــشازبیســتنفرمشــغولبهکار

شدند.
بــرایخدمــاتبــهمــردماعــماز
ویزیتپزشکانعمومیاتفاقخواهد
افتــاددندانپزشــکوفعالیتهای
مامایــی،بهداشــتمــادروکــودک
واکسیناسیونوسالمتروانوسایر
خدمــاتکهنیازهایضروریمردمرا

مرتفعخواهدکرد.
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جشن  4 سالگی مجموعه انیمیشن »بودبودک« برگزار شد
با حضور هنرمندان، مردم و جمعی از مسئوالن استانی و کشوری؛

ســریالجــذابودیدنــیکاظــمو
اوالدشامــروزتنهــابــرایقزوینیها
بــهدلیــلبهکاربــردنلهجــهجذابو
شــیرینشنامآشنانیستامروزکمتر
ایرانیاســتکهیکتاچندقسمتاین
سریالجذابرادنبالنکردهباشد.

مجموعــهایکــهباوجوداینکهمدت
چهــارســالازتولدشنمیگــذردولی
توانســتهاســتبابیانطنزگونهخود
فرهنــگ،لهجهومکانهــایقزوینرا

بخوبیبهنمایشبگذارد.
لهجهوفرهنگیکهدرحالفراموشی
بود؛ولیکاظــمواوالدشیابهعبارتی
»بودبودک«آنرادوبارهاحیاکردند.
درحاشــیهمراســمجشــنچهــار
ســالگیمجموعهبودبودککهباحضور
چهرههــایهنریوموســیقیاســتان،
جمعیازمسئوالنکشوریواستانیدر
فضایصمیمانهمجموعهتشریفاتتاج
برگزارشد؛دکترعلینحویرادومجید
نادریــانتهیــهکنندگانایــنمجموعه
خوشنامازروندشکلگیریتاروزهای
اوجایــنمجموعــهباجمعــیازاصحاب

رسانهگفتوگوکردند.
دکتررادگفــت:بودبودکبرنامهای
اســتمتشــکلازشــانزدههنرمنــد
کــهکارخــودراباکمتریــنامکاناتوبا
حداقلهزینهشروعکردندوامروزدر
کناردومجموعهدیگرانیمیشــنکشور
موفقیتهایچشمگیریداشتهاند.

بودبــودکازدلدکترIT،دکتریکه
میخواستنکاتفناوریوکامپیوتررا
بهافــرادبیاموزد؛بیــرونآمدوقرار
داشتتاباساختشخصیتانیمیشنی
همراهباطنزنکاتیرابهمردمآموزش

دهد.
دکتــرITدرحــدیککلیــپمعرفی
خود،ســاختهشــدامادورهاشبسیار
کوتــاهبــود،بعدهــامجموعــهدیگری
ساختهشد؛مجموعهسهشخصیتیکه
همــهکارهاازضبطصــدا،انیماتوریو
...راخودماندوتاییدرمحلکارانجام
میدادیــم؛اگرچــهکاربســیارمبتدی
بود؛ولیازاســتقبال،خوبیبرخوردار

شد.
ویادامــهداد:حــدودیکســالدو
نفــری،غیرحرفــهای،غیراصولیهمه
چیزجلومیرفتواســتقبالمارابرآن

داشتتاکارهاراارتقادهیم.

*بودبــودک،یکــیازتخصصیترین
مجموعههایانیمیشنکشور

تهیهکننــدهمجموعــهبودبودککه
یکــیازدالیلبهترشــدنواســتقبال
بیشــترمجموعهراتخصصیکارکردن
آنمیدانــد؛اضافــهمیکنــد:تمــام
داســتانبودبــودکازجایــیشــکل
جدیبهخودگرفــتکهدواتفاقخوب
برایمــانافتــادواعضایماگســترش

یافت.
ویآشــناییباهنرمنداندیگراین
مجموعــهراازاتفاقــاتخــوببــرای
مجموعــهبودبــودکخوانــدواظهــار
داشــت:زمانــیکهمــاتوانســتیماز
توانایــیآنهــابهــرهببریمبــایکدیگر
تصمیمگرفتیمتامشــکلصداوضبط
رانیزبرطرفکنیموباوجودمشــکالت
مالیکهداشــتیم؛اســتودیویکوچک

بودبودکراهاندازیشد.
ویدرخصــوصنحــوهنامگــذاری
ایــنمجموعهنیــزگفت:هــرزمانکه
مجموعــهایمیخواهــدتنظیموتولید
شودهمهاعضاعالقهبسیاریدارندتا
نامیمنحصربرایمجموعهخودانتخاب

کنند.
نامیکهزمانیشــنیدهمیشودفقط
یــکچیزرابــهذهنیادآورمیشــود،
عوامــلبودبودکهمتالشکردهاندتا
نامــیراانتخابکنندتاضمنانحصاری
بودن،معنــایخاصرابــهمخاطبالقا

کند.
معنــیبودبــودکهدهــدیــامــرغ
شــانهبهسراســت،ولینادریانمعنی
کنایــهایجنبوجــوشزیــادرابــرای
آنعنــوانمیکندوتوضیــحمیدهد:
بودبودکدومعنــیدارد.آنچهدرنظر
ماستمرغشــانهبهسروآنچهبیشتر
دربیــنمردمرواجیافتهاســتمعنی

جنبوجوشآناست.

*مردممهمترینابزاردیدهشــدن
اینمجموعههستند

نادریــانمهمتریــنمنبــعتبلیغات
خودرامردمعنوانمیکندومیگوید:
تاکنــونحتییکریالهمدراینحوزه
هزینهنکردهایموتنهامردمباعالقهو

حمایتشانمعرفمابودند.
ویدرادامهبااشارهبهاسپانسرهای
ایــنمجموعهنیزتوضیحمیدهد:حتی
مااسپانسرهایماننیزخودشانتمایل
دارندکهحامیماباشــندوماازاینامر
بســیارخرســندیم؛زیراهمانگونهکه
میدانیمامروزتبلیغاتحجموســیعی
ازهزینههــارابهخوداختصاصدادهو
مــاعقیدهداریمتبلیغدرفضایمجازی
بازخوردیمثبتچهبســابسیاربیشتر
ازسایرمنابعتبلیغاتیداشتهباشدکه
امیدواریمایناسپانســرهادرآینده
نسبتبهبودبودکبیشترشودوحامی

ماباشند.
دکتــررادبیــانکــرد:تاکنــون۷2
قســمتســریال»بودبودک«بهمدت
سهدقیقهبرایهرسریالتولیدشده
وموردتوجهقرارگرفتهاستوامسال
نیزســریالهایدیگریبــاموضوعات

مختلــفباســفارشارگانهاونهادهادر
حالتولیداست.

نحویتصریحکرد:یکیازویژگیهای
انیمیشــنبودبودک،لهجهقزوینیآن
استکهتوانستهجایگاهخودرابازکند
واگردرگذشــتهبرخیازمردمنگران
بهسخرهگرفتناینلهجهبودندامروز
شــاهدمعرفیآنبهعنــوانیکلهجه
اصیلایرانیباشیرینیوجذابیتهای
خاصآنهســتیمکــهمیتواندپیامرا
بخوبــیمنتقلکردهومخاطبراراضی

کند.
مجیــدنادریــاندیگرتهیــهکننده
مجموعهانیمیشنبودبودکهمگفت:
برایانتخابســوژهکافیاستمسائل
روزرارصــدکنیــموببینیــممردمبه
چهموضوعاتیاهمیــتمیدهندوچه
مسائلیبرایآنهاازجذابیتبرخوردار
استبههمیندلیلسوژههامعموالبه
روزاستوموردتوجهقرارمیگیرد.

ویاضافــهکــرد:ازابتدایشــروع
فعالیتانیمیشــنبودبــودکتاکنون
۱50قســمتبرنامههایمختلفتهیه
شدهکهمجموعهتولیدبه500دقیقه

رسیدهاست.
نادریــانبیــانکــرد:بــااســتفاده
ازهنرمنــدانجــواندرزمینههــای

انیماتور،طراح،نویسنده،تصویربردار،
صدابــردار،سرپرســتگوینــدگان،
آهنگسازوترانهسرا،تالشکردهایم
بازبــانطنزمســائلاجتماعیرامطرح
کنیمتابرایمخاطبگیراییوجذابیت

الزمراداشتهباشد.
نادریــانتصریــحکــرد:درفضــای
مجــازیبیــشاز60میلیــونبازدیــد
کنندهداشــتیمومیتوانســتیمپیام
خــودرامنتقــلکنیــماماامــروزدچار
مشکالتجدیهســتیمکهامیدواریم
مسئوالنفرهنگیدراینزمینهفکری
کننــدتاگروههاییماننــد»بودبودک«
کــهمخاطــبجهانــینیــزدارنــددچار

بحراننشوند.
دکترنحــویرادگفت:خوشــبختانه
تــوانتخصصــیهنرمنــدانجــوان
مجموعــه»بودبــودک«درمرحلــهای
اســتکهآمــادهپذیرشســوژههای
جهانیهســتیموبارایزنیانجامشده
درحــالحاضربــاچندکشــورازجمله
هلند،سوئدوانگلستانمذاکرهکرده
ایــمودرحــالدریافتســفارشکار

هستیم.
نادریــانرمــزموفقیــتانیمیشــن
»بودبــودک«راداشــتنخالقیتوبه
روزبودندانســتویادآورشد:موجز
بــودن،انتقالســریعوشــفافپیام،
خالقیــتوابتــکاردرطــرحســوژهو
اســتفادهازلهجــهشــیرینقزوینیاز
مهمتریــنعللموفقیــتاینمجموعه

است.
ویگفت:آمادگــیداریمباآموزش
وتربیــتهنرمندانجواننســبتبه
راهاندازیشــعباستانی»بودبودک«
درکشــوراقدامکنیمواگرمســئوالن
فرهنگــیهمکاریکنندایــنهدفرا
عملیاتــیمیکنیمتــادرآیندهجوانانی
هنرمنددرزمینهانیمیشنرابهجامعه

معرفیکنیم.

*جادویطنز
طنــز امــروزه  افــزود: نادریــان
میتوانــدبــررویهرمخاطبــیاعماز

کودکونوجوانوبزرگسالونیزعامو
خاصازمســئولگرفتهتافردیعادی
تاثیرگذارباشــدوپیــامرامنتقلکند
وبسیارخوشــحالیمکهتوانستهایمبا
اینهنردرحفظفرهنگاصیلقزوینی

ولهجهشیرینآنهمتکنیم.
نادریانحمایتمســئوالندرچنین
کارهایــیراعنــوانمیکندومیگوید:
قطعااگرمســئوالنازمــاحمایتکنند؛
اشــتغالزاییدراســتانایجادمیشود
بــهعالوهاینکــهقزویــنوفرهنگآن
عــالوهبــراینکــهدرکشــورشــناخته
میشــود؛دیگرکشورهانیزباآنآشنا

میشوند.
نادریــاناضافهمیکندگاهیاوقات
برایرفتــنبهیکگامباالتــرنیازمند

حمایتمسئوالنهستیم.
دکتــرنحویرادبااشــارهبهظرفیت
انیمیشــندرانتقــالمحتــواوتولیــد
از اشــتغالزایی و افــزوده ارزش
مســئوالناســتانخواســتتابهاین
ظرفیــتایجــادشــدهدراســتانکــه
میتوانــدعــالوهبــرانتقــالفرهنگ
ولهجــهقزوینــیبــهعنــوانمیــراث
فرهنگــیایندیاربهاشــتغالزاقشــر
جــوانودانشــگاهیختمشــودتوجه

کنند.
ویافــزود:نزدیــکبهبیســتنفر
بــهشــکلپیوســتهبــاایــنمجموعه
درارتباطهســتندکهدرصورتبســط
کاروافزایشسفارشاتوتوجهشبکه
اســتانیومجموعههــایفرهنگــیو
سیاستگذاریاستاناینتعدادقابل

افزایشخواهدبود.
دراینمراســمباشــکوهازعواملو
دســتاندرکاراناینمجموعهآقایان
پیــامنوروزی،مهردادنحــویراد،نیما
حســنبیگــی،جعفــرنوروزی،کیاوش
محســن ترکاشــوند، چالیان،هــادی
گیلمــکزادهمحمــدرضــاگروســیو
خانمهانیلوفرناظری،ســپیدهصفاری،
ماندانانحــویراد،نرگسپورنصیری،
مهســابابایــیوحمیدهوحیــدیتقدیر

شد.
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پرداخت 2۵ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
روستایی 

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری قزوین گفت: با تشکیل پرونده و 
عقد قرارداد به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تاکنون ۲۵ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 

روستایی در استان پرداخت شده است.
منوچهر حبیبی در جلســه کارگروه اشــتغال اســتان قزوین که در استانداری 
برگزار شــد اظهارداشت: در ســالی که به نام حمایت از کاالی ایرانی تعیین شده 
باید بتوانیم شــرایط را برای حمایت جدی از تولیدکننده فراهم کنیم زیرا اگر تولید 
رونق بگیرد می توانیم امیدوار باشــیم که اشــتغال کشور حل می شود و برای این 

کار همه باید کمک کنند.
حبیبی تصریح کرد: هر چند در پرداخت تســهیالت اشــتغالزایی و حمایت از 
واحدهای تولید اقدامات خوبی شده اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی 

داریم که باید با کار و تالش بیشتر آن را کمتر کنیم.
وی بیان کرد: همه مســئوالن دســتگاههای اجرایی باید تالش کنند تا موانع 

تولید برطرف شده و کسب و کار و اقتصاد رونق بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: در شرایط کنونی 
که تولیدکننده با مشکالت جدی روبه روست هیچ دستگاهی حق ندارد در روند کار 

مانع تراشی کرده و فشارها را بیشتر کند.
حبیبی اظهارداشت:خوشبختانه شرایط بهتری در پرداخت منابع مالی در  ستاد 
تســهیل فراهم شــده و ما نیز باید کاری کنیم تا همه تولیدکنندگانی که متقاضی 

تسهیالت دولتی هستند از این امکانات برخوردار شوند.
وی افزود: برای اشــتغال روســتایی تاکنون حدود ۵۰ میلیاردر تومان پرونده 

تشکیل شده و توانسته ایم ۲۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کنیم.
حبیبی گفت: بیشــترین میزان پرداخت تسهیالت مربوط به جهاد کشاورزی با 
۱۰ میلیارد تومان تسهیالت است و از مدیران بانکها انتظار داریم مشکالتی را که 
موجب شده تسهیالت به واحدهایی تعلق نگیرد اعالم کنند تا تصمیم گیری کنیم.

وی اضافه کرد: ســهم استان قزوین از محل تســهیالت فراگیر بالغ بر ۱۸۸ 
میلیارد تومان اســت که از شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان انتظار داریم 
 متقاضیان را به دبیرخانه ســتاد معرفی کند تــا از این حمایتهای دولتی برخوردار

 شوند.
وی یادآورشد: سود تسهیالت اختصاص یافته در بخش فراگیر و روستایی ۲ تا 
۶ درصد کاهش خواهد یافت و سهم یارانه استان قزوین از تسهیالت فراگیر ۲۶۹ 

میلیارد تومان است که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی افزود: شهرســتان بوئین زهرا با ۸ میلیارد تومان بیشــترین تســهیالت و 

شهرستان البرز کمترین میزان دریافتی را داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار قزوین بیان کرد: واحدهایی که در 
رسته شهرک های صنعتی برای دریافت تسهیالت قرار نگرفته اند و در روستاها یا 

اطراف آن قرار دارند می توانند از تسهیالت دولتی استفاده کنند.
حبیبی بازگشت ســرمایه در بخش نیروگاه های خورشیدی خانگی را مناسب 
دانســت و اظهارداشــت:کمیته امداد برای معرفی متقاضیان واجد شرایط برای 
دریافت تسهیالت تبصره ۱۶ باید تالش کند تا افراد بیشتری از این فرصت برای 

اشتغالزایی استفاده کنند.

متولیان اصلی توســعه  دهیاران 
متوازن روستاها 

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری قزوین گفت: 
دهیاران به عنوان منتخبان واقعی مردم از متولیان اصلی توســعه 

متوازن روستاها محسوب می شوند.
اکرم نجفی در همایش دهیاران اســتان که با حضور کریمی 
معــاون هماهنگی امور عمرانی دهیاری های سراســر کشــور، 
اســتاندار، بخشــداران و فرمانداران در سالن اجتماعات سازمان 
تبلیغات قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دهیاران به عنوان مدیران 
ارشد روستا و متولیان اصلی توسعه روستایی در حقیقت نمایندگان 
راستین مردم و مدیران برخاسته از بطن جامعه روستایی هستند.

وی افــزود: اجــرای طرح هــای متعدد عمرانــی، خدماتی، 
فرهنگــی و اجتماعی با بهره گیری از مشــارکت مردمی بهبود 
وضعیت و منظر روســتاها، کمک به حفظ محیط زیست و منابع 
طبیعی، کمک به حفط فرهنگ بومی و ایرانی اســالمی، ارتقای 
همبســتگی مردمی و کمک به رونق اقتصادی و اشــتغالزایی در 
مناطق روســتایی تنها گوشه ای از فعالیت های وسیع و ارزشمند 
دهیاریها در خدمت رســانی به روستاییان است.نجفی بیان کرد: 
در این مســیر حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید از جمله 
تخصیص اعتبارات و امکانات، تالش برای انسجام و نظام بخشی 
به نهاد دهیاری، برنامه ریزی برای تقویت بنیه اقتصادی روستاها 
و اشــتغالزایی و کارآفرینی در مناطق روستایی زمینه ساز ارتقای 
کارآمدی نهاد دهیاری خواهد بود.وی یادآور شد:  به دلیل وسعت 
عملکرد و ظایف دهیاری و ارتباط بدون واســطه آن با شــاخصه 
اصلی توســعه روستایی آشنایی هرچه بیشتر دهیاران با ضوابط و 
مقررات قانونــی و حدود اختیارات و وظایف آنها را تبدیل به یک 
ضــرورت کرده و این مهم منجر بــه آگاهی افراد از حقوق خود و 
روستاییان شده اســت.نجفی اظهار کرد: استان قزوین دارای ۶ 
شهرستان، ۱۹ بخش، ۴۶ دهستان و ۶۳۰ دهیاری است و نسبت 

جمعیت روستایی به شهری در آن ۵/۲۶ درصد است.
وی یادآورشــد: دفتر امور روستایی استان با انعقاد تفاهم نامه 
بیمه روســتایی استان، برگزاری نخســتین رویداد ایده پردازی 
روستایی، انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین دفتر روستایی، مدیریت 
بحــران و جمعیت هالل احمر از مهم ترین کارهای انجام شــده 
است.نجفی، راه اندازی ســامانه یکپارچه امور مالی دهیاری ها، 
اقــدام برای اتصال دهیاری به شــبکه دولت بــا همکاری اداره 
فناوری اطالعات و اجرای پیگیری طرح ملی اشــتغال روستایی 
را از دیگر فعالیت های انجام شــده توســط دفتر امور روستایی و 

شوراهای استانداری قزوین عنوان کرد.
مدیر کل دفتر امور روســتایی و شوراهای استانداری قزوین 
اظهار کرد: در شــاخص انعقاد قرار داد نسبت به اعتبار تخصیصی 

رتبه چهارم را در کشور کسب کرده ایم.

۱۶۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزوین گفت: از ابتدای فصل 
خرید تا کنون بیــش از ۱۶۵ هزار تن 
گندم از کشــاورزان استان خریداری 

شده است.
فاطمه خمســه در  ششمین جلسه 
ســتاد تنظیم بازار استان که با حضور 
منوچهر حبیبی معاون امور اقتصادی 
اســتانداری قزوین برگزار شد، اظهار 
کرد: استان قزوین احتماال جزو معدود 
اســتان هایی اســت که  گندم بیش از 
تعهد ۲۰۵ هزار تنی خریداری خواهد 

کرد.
وی در ادامه با اشــاره به هماهنگی 
انجام شــده بــا ســتاد وزارت متبوع 
بــرای افزایــش تعهد خریــد گندم 
پیــش بینی کــرد تا ۲۲۰ هــزار تن 
 گندم از کشــاورزان استان خریداری 

شود.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزوین با اشــاره به اقدامات 
انجام شده برای افزایش کیفیت گندم 
تولیدی اســتان خاطر نشان ساخت : 
گندم تولیدی امســال استان  کیفیت 
خوبی دارد و از ســن زدگــی پایینی 
برخوردار است.خمســه افزود: ذخیره 

ســازی گندم برای تولید آرد در استان 
انجام شــده و مشــکل خاصی برای 

تامین آرد نانوایان استان وجود ندارد.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
استان قزوین در ادامه به روند خرید جو 
از کشاورزان توسط شرکت پشتیبانی 
اموردام استان اشــاره کرد و گفت : با 

هماهنگی انجام شده باپشتیبانی امور 
دام ذخیره ســازی و خریــد جو برای 
واحدهای دام و طیور استان انجام شده 
است.خمســه افزود: برای حمایت از 
تولید کنندگان استان ازابتدای امسال 
۷۱۹۰ تــن ذرت، ۵۱۰ تن جو و ۱۸۸۰ 

تن سویا تامین و توزیع شده است.
وی در ادامــه با اشــاره به بحران 
آب در بخش کشاورزی گفت: اطالع 
رســانی برای عدم کشت ذرت انجام 
شده ولیکن برای تامین نیاز دامداران 
به ذرت باید نهاده های مورد نیاز تامین 

شود.
خمســه در پایان به سیاست های 
جهاد کشاورزی برای ذخیره سازی ۱۰ 
قلم کاالی اساسی اشاره کرد و گفت: 
در حــال حاضر ۵۱۴ تن مرغ منجمد و 
۱۸ تن گوشت منجمد در استان ذخیره 

سازی شده است.

خبرخبر

 معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: سال گذشته 
۱۰۰ طرح هادی روستایی بازنگری شده و امسال نیز ۱۵۰ 

طرح هادی در دستور کار قرار می گیرد.
علی فرخزاد در همایش دهیاری های اســتان قزوین 
که با حضور معــاون هماهنگی امور عمرانی دهیاریهای 
کشــور و استاندار در ســالن تبلیغات اسالمی برگزار شد 
اظهار داشت: دهیاران با تمام مشکالت موجود،  بسیاری 
از فعالیتهــای مربوط به روســتاها را انجام می دهند و در 

عمران روستایی نقش تاثیرگذاری دارند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر فعالیت های عمرانی و 
آبادانی که در روستاها اتفاق افتاده چند برابر سنوات گذشته 
است، افزود: اعتباراتی که از محل ارزش افزوده از ابتدای 
تأســیس دهیاری ها تا ســال۹۲ برای عمران و آبادانی و 
فعالیت های اجتماعی در روســتاها پرداخت شده نزدیک 
۹۶ میلیارد تومان بوده و این میزان از ســال ۹۲ تا ۹۶ برابر 

۳۲۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون عمرانی اســتانداری قزویــن گفت: حدود ۴۰ 
میلیارد تومان طرح اجرایی برای روستاهای استان درنظر 
گرفته شده که تامین بخشی از این اعتبارات توسط دولت و 
حمایت های استانداری بوده و با شرایطی که در روستاهای 
قزوین وجود داشت می توانستیم ارزش اعتبارات پرداختی 
از محل ارزش افزوده را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در روســتاها 
افزایش دهیم که این امر محقق شده است.فرخزاد گفت: 
هرچند اکثر روستاهای فاقد بلوار خاکی و تمام کوچه های 
روســتاها آسفالت و جدول گذاری شــده اما نباید تنها به 
عمران و آبادانی روســتاها بسنده کرد بلکه الزم است به 
اقتصاد مردم و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در روستاها توجه 

شود تا توسعه پایدار شکل بگیرد.
وی افزود: تمهیداتی که در قالب اشــتغال روستایی در 
نظرگرفته شــده شامل ارائه تسهیالت بانکی است که در 
این راستا نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
برای اشــتغال پیش بینی شده و طرح اشتغال روستایی در 

حال تکمیل اســت و باید مردم توجه بیشتری نسبت به 
فرصت های شغلی داشته باشند.

معاون عمرانی اســتانداری قزوین یادآورشد: امسال 
مجوز راه اندازی ۱۰۰ دهیاری جدید در استان صادر شده 
که باید از ظرفیت افراد جدید اســتفاده کنیم و به تقویت 
نشاط مردم و فعالیت های اجتماعی نیز توجه داشته باشیم 
که در این راستا در برخی از روستاها فعالیت های فرهنگی 
مناســبی برای افزایش نشــاط اجتماعی انجام می شود.

فرخزاد بیان کرد: خوشبختانه با توجه خاصی که در بخش 
روستایی در سالهای اخیر رخ داده توانسته ایم رتبه سوم را 
در بین دفاتر روستایی شهرداری های کشور کسب کنیم.

وی اضافــه کــرد: تهیه طرح های هادی روســتایی 
و پوشــش اینترنت برای فضای مجــازی و خدمات در 
روســتاها مورد توجه قرار گرفته و در سال گذشته یکصد 
طرح هادی روستایی بازنگری شده و امسال هم بازنگری 

۱۵۰ طرح هادی را در دستور کار داریم.

معاون عمرانی استاندار:

1۵۰ طرح هادی روستایی در استان بازنگری می شود

همزمان با هفته بهزیستی؛

۵۲ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی قزوین واگذار شد 
مدیرکلبهزیستیاستانقزوینگفت:
همزمــانبــاهفتــهبهزیســتی،52واحد
مســکونیبهمددجویانبهزیستیاستان

قزوینواگذارشد.
علیرضــاوارثــیدرجمــعخبرنــگاران
رسانههایگروهیاســتانکهبهمناسبت
هفتــهبهزیســتیدرشــیرخوارگاهحلیمه
برگزارشد،دستاوردهاوخدماتحمایتی،
تخصصیادارهکلبهزیستیاستانقزوین
رادرطولیکسالگذشتهتشریحکرد.

ویبــابیــاناینکهســازمانبهزیســتی
براساسمنویاتمقاممعظمرهبریوبرنامه
ششمتوســعهبرنامههایخودراعملیاتی
میکند،افزود:از23تا3۱تیرماهبهعنوان
هفتهبهزیستینامگذاریشدهکهامسال
شــعاراینهفتهتحــتعنــوان»بالندگی
وصیانتاجتماعیباتوســعهبهزیســتی«
انتخابشدهکهبههمینمناسبتدرهفته
بهزیســتیبرنامههایمختلفیدراســتان

قزویناجراییخواهدشد.
*اجــرای46برنامــهبهمناســبتهفته

بهزیستی
وارثــیازاجــراوافتتــاح46برنامهدر
هفتهبهزیســتیدراستانخبردادوگفت:
درایــنهفتــه26طــرحدرچهارحــوزهدر

شهرستانقزویناجراییخواهدشد.
وی،افتتــاحســامانهالکترونیکیطالق،
کلینیــکدندانپزشــکیبــرایمعتــادان
بهبودیافته،هفتمینمرکزژنتیکاستان،
اورژانــساجتماعــیاقبالیــه،دومرکــز
نگهــداریزیر۱4ســالوباالی۱4ســال
بیمارانذهنیومرکزسالمندانروزانههور
راازجملهبرنامههایسازمانبهزیستیدر
اینهفتهدرشهرستانقزوینعنوانکرد.
وارثیبیانکرد:همچنیندرشهرستان
البرزکلنگســاختیکشیرخوارگاهدردو
هزارو200مترمربعمساحتبهزمینزده

خواهدشد.
وی،احــداثکلینیــکدندانپزشــکیو
درمانیویژهمعلــوالندرمحمدیهرانیزاز
دیگربرنامههایهفتهبهزیستیعنوانکرد
وگفت:برایاجرایاینطرحخیرینتاکنون

بیشازپنجمیلیاردریالکمککردهاند.
مدیــرکلبهزیســتیاســتانقزویــن
اظهــارکرد:یــکمرکزتوانبخشــیروزانه
ســالمندانودوکلینیکمــددکارینیزدر

شهرستانالبرزافتتاحخواهدشد.
ویبااشــارهبهطرحهــایدرنظرگرفته
شــدهدرشهرستانآبیکنیزگفت:افتتاح
اورژانــساجتماعــی،مرکزشــبانهروزی
سالمندانوافتتاحســهواحدمسکونیاز
جملهمهــمترینطرحهایاینشهرســتان
درهفتهبهزیستیاستکهبهبهرهبرداری
خواهدرســید.وارثیتصریحکرد:افتتاح
موسســهخیریهصدیقهطاهره،اورژانس
اجتماعــی،دومرکــزمشــاوره،۱۷واحــد
مسکونیدرشــالوبرگزاریهمایشروز
دخترراازدیگربرنامههایهفتهبهزیستی
درشهرستانهایبوئینزهراوآوجعنوان
کــرد.ویافــزود:مرکزمشــاورهرهگشــا،
آژانسمعلوالن،۱0واحدمسکونیومرکز
خیریهفاطمهزهرا)س(درتاکستاننیزدر
اینهفتهبهبهرهبرداریخواهدرسید.

وارثــیدرادامــهیادآورشــد:همزمان
باهفتهبهزیســتی52واحدمســکونیدر

استانقزوینافتتاحمیشود.
مدیرکلبهزیستیاستانقزوینازارائه
کارتهایخاصدرقالبمینیبوس،اتوبوس
وتاکســیبرایترددشهریمعلولینتوسط
شهرداریوشورایشهرقزوینخبرداد.

ویبــابیــاناینکــهدولتبایــدازمحل
درآمدهــایمردمــیوشــهریازمعلولین
حمایــتکنــد،گفــت:متاســفانهبضاعت
اعتباریســازمانبهزیســتیمتناســببا

شتاباجتماعینیست.
*نقشرســانههادرکاهشآسیبهای

اجتماعی
وارثــیبااشــارهبــهاینکهبیــشاز۷0
درصدکسانیکهسرچهارراههامیایستند
نیــازاقتصادیندارند،یادآورشــد:نقش
رســانههادرکاهشآســیبهایاجتماعی

امریبیبدیلاست.
غفــاررمضانــیمعــاونمشــارکتهای
مردمیبهزیســتیاســتانقزویــننیزدر

ادامــهگفت:60نفرازمعلوالناســتاندر
سالگذشتهمشغولبهکارشدند.

ویاظهارکرد:امســالهفــتمیلیاردو
2۱0میلیونتوماندرزمینهخوداشتغالی
وکارآفرینیبهادارهکلبهزیســتیاستان
اختصــاصیافــتدرســالگذشــته۱00
درصــدمنابعتســهیالتیراجــذبکردیم
بهطوریکهاســتانقزویــندرحوزهجذب
تســهیالتدرکشــوررتبــهدومرابهخود

اختصاصداد.
رمضانــیبیانکرد:یکیازرســالتهای
مهمســازمانبهزیســتیواگذاریمسکن
بهجامعههدفاســتکهدراینراستاسه
هزارو84۱واحدمسکونیساختهشدهیا
درحالاحداثاست.ویازتخصیص20۱
واحدمســکونیبهخانوادههــایدارایدو
معلولخبردادوگفت:تاکنون۷۷واحدبه

اینخانوادههاواگذارشدهاست.
معاونمشــارکتهایمردمیبهزیستی
استانقزوینگفت:نزدیکبه9میلیاردو
9۱9میلیونتومانبرایاحداثواحدهای
مســکونیبــرایمددجویــانبهزیســتی
هزینهشــدهاســت.رمضانیمیزانجذب
مشــارکتهایمردمیدرســال95راسه
میلیــاردو900میلیــوناعالمکردوگفت:
اینرقمدرسالگذشتهبا2۷درصدرشد

به4میلیاردو950میلیونرسید.
*اختصــاص30درصــدازپســتهای

سازمانیبهمعلوالن

مدیرکلبهزیستیاستانقزوینگفت:با
تصویبقانونجامعمعلوالنورفعمشکالت
گذشــتهباتغییراتکیفی،کمــیواعتباری
شرایطزندگیوحضوردرجامعهبرایافراد

دارایمعلولیتهموارمیشود.
ویبابیــاناهمیتاجــرایقانونجامع
حمایتازمعلوالناظهارداشــت:متاسفانه
قانونیکهدر۱3سالقبلمصوبشدهبود
اجرانشــدوامروزازســویدولتبااضافه
کردن۱9مــادهجدیــددر۱0فصلضمن
بازنگــریدرقانــونقبلیشــاهدبرطرف
شــدنهمهنواقصوابــالغآنمنتظراجرا

هستیم.
ویاضافهکرد:مناسبسازیودسترسی
وتــرددآســان،ارائــهخدماتبهداشــتی
ودرمانــیوتوانبخشــی،امــورورزشــی،
فرهنگــی،هنریوآموزشــی،کارآفرینیو
اشتغال،مســکن،فرهنگســازیوارتقاء
آگاهیعمومی،حمایتهایقضایی،تسهیالت
مالیاتی،معیشتوحمایتهایاداریوبرنامه
ریــزی،نظارتومنابعمالــیازبندهایاین
قانوناست.وارثیاضافهکرد:خوشبختانه
قانــونجدیدهمازنظــرکمیوهمکیفیو
منابعمالیتوانســتهکمبودهایگذشتهرا
جبــرانکندوبســیاریازنیازهایمعلوالن

تامینخواهدشد.
ویگفــت:ایــنقانــونزمینــهبــروز
اســتعدادها،شــکوفاییتوانمندیهــاو
حضوربیشترمعلوالندرجامعهرامهیاکرده

ورضایتمندیاینگروهازجامعهرابخوبی
جلــبخواهدکرد.وارثییادآورشــد:یکی
ازبندهایقانون،مناســبسازیخودروها
ووســایلحملونقلعمومیدرونشهری
برایاســتفادهمعلوالناستکهباتصویب
شــورایاسالمیشــهرقزوینیکمیلیارد
تومــانازدرآمــدشــهرداریبــهمعلوالن
اختصاصخواهدیافتتاامکاناتموردنیاز

دراینزمینهتامینشود.
مدیــرکلبهزیســتیاســتانقزویــن
یادآورشــد:درایــنقانونبرایمناســب
ســازیوترددراحتمعلــوالنپیشبینی
الزمصــورتگرفتهوهمــهوزارتخانهها،
نهادهــا،ســازمانهاوشــرکتهایدولتی
موظفشــدهانددرطراحیســاختمانهاو
معابــرامکاندسترســیآســانمعلوالنو
استفادهازخدماتشهریرابرایاینافراد
مهیاکنند.وارثیگفت:کاهش50درصدی
هزینــهاســتفادهمعلوالنازنــاوگانحمل
ونقــلریلیواتوبوسدرونشــهریونیز
هواییودریاییازدیگرمزیتهایتصویب
اینقانوناست.مدیرکلبهزیستیاستان
قزویــنبیانکــرد:بــرایایجاداشــتغال
معلوالنمقررشــدهتاحداقــل30درصد
پســتهایســازمانیدربخــشدفتــریو
ماشــیننویسیبهمعلوالنســپردهشود.
ویاضافهکرد:درحوزهبهداشتی،درمانی
وتوانبخشینیزوزارتبهداشتبایدبیمه
سالمتافرادمعلولتحتپوششسازمان
بهزیستیدرکنارتامینخدماتدرمانیباید
خدماتتوانبخشیهمبهافراددادهشود.
مدیرکلبهزیســتیقزوینتصریحکرد:
برایتامینمســکنمعلوالنهموزارتراه
وشهرســازیودستگاههایمتولیباید۱0
درصدواحدهایمســکونیاحداثشدهرا
پسازمناسبسازیبهافرادمعلولفاقد
مسکنواگذارکنندکهدراینمیاناولویت
بــازوجهایدارایمعلولیــتوخانوادههای

دارایچندمعلولاست.
وارثــیبیــانکــرد:قانــونحمایــتاز
معلوالنازقوانینمترقیکشــوراستکه
برایاجرایکاملآنستادیدراستانداری

قزوینتشــکیلشــدهتانظارتدقیقیدر
اجرایآنصورتگیرد.

*بهرهمندیبیــشاز۱2هزارمعلولاز
خدماتبیمهای

معاونتوانبخشــیبهزیســتیاســتان
قزوینگفت:درحالحاضر23هزارمعلول
دراستانشناساییشدهو۱2هزارو500
نفــرازپوشــشخدماتبیمهایاســتفاده
میکننــد.راحلــهجاتنروزپنجشــنبهدر
جمعخبرنگارانرسانههایگروهیاستان
باتشــریحخدماتارائهشدهبهافرادتحت
پوششاینســازماناظهارداشت:درحال
حاضر23هزارمعلولدراستانشناسایی
شدهو۱2هزارو500نفرازآنهاازخدمات

بیمهایبهزیستیاستفادهمیکنند.
ویاضافهکرد:درســالگذشــتهچهار
هزارو400نفردرکمیسیونهایپزشکی
تشخیصمعلولیتشرکتکردندوپرونده

آنهاموردبررسیقرارگرفت.
جاتنتصریحکرد:دراســتانقزوین2۱
مرکزشــبانهروزیو5مرکــزارائهخدمات
درمنزلفعالهستندوحمایتهایالزماز

سویبهزیستیصورتمیگیرد.
معاونتوانبخشــیبهزیســتیاســتان
قزوینیادآورشــد:درسالگذشته۷68
میلیونتومانتجهیزاتتوانبخشیووسایل
موردنیازمعلوالنتهیهشدتاخدماتمورد

نیازاینافرادارائهشود.
ویافــزود:همچنیــن232دانشــجوی
تحتپوشــشبهزیســتیتوانستنداز95
میلیــونو400هزارتومانکمکتحصیلی

برخوردارشوند.
معــاونتوانبخشــیبهزیســتیقزوین
درادامــهبیانکرد:یکــیازدیگرخدمات
اینادارهارائهخدماتبهزیســتیبه3۷0
معلولضایعهنخاعیدراستاناستکهدر
اینبخشنیز۷55میلیونتومانپرداخت
شــدهاســت.جاتنیادآورشــد:۱8مرکز
روزانــههمدراســتانفعالیتکــردهواز
یارانهاســتفادهمیکنندودرزمینهکاشت
حلزونهم25میلیونتومانبهمددجویان

پرداختشدهاست.
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از او که به عـنوان مسیـح صنعت نام 
که  مدیرانی  از  دسته  آن  جز  می برند 
واحـدهای  در  حضورش  دوره های 
بروز  و  تحول  دوران  استان  بحرانی 
منجر  که  است  بـوده  خالقیت هایی 
لیست های  از  واحـدها  این  به خروج 

سیـاه واحدهای بحرانی است.
مهندس اصغر آهنی یکی از مدیران موفق 
و کار بلدی است شاید حضور او به عنوان 
انجمن  دبیر  و  کشور  کارفرمایان  نماینده 
او  از  کاشی و سرامیک تزئینی کشور و... 
یک نمود عینی از کلیدواژه مدیریت ساخته 

است.
مدیریت در شرایط بحران؛ شناخت دقیق 
واکنش  و  بازار  از  واقع گرایانه  و  شفاف 
آخرین  از  به کارگیری  و  استفاده  سریع، 
نهایی  محصول  تولید  در  روز  تکنولوژی 
سازی  تیم  و  معکوس  مهندسی  اجرای  و 
با استفاده از نیروهای کار بلد و متخصص 
مدیریتی  شاخص های  مهم ترین  از  به یقین 

آهنی در مجموعه سرام آرا است.
قطب  اینک  که  آرا  سرام  شرکت صنایع 
تولید و اشتغال زایی کاشی و سرامیک تزئینی 
با کسب عنوان برتری در  در کشور است 
میان واحدهای صنعتی استان باری دیگر سند 

افتخار جدیدی بر کارنامه مدیریتی مهندس 
آهنی مدیر توانمند و کار بلد این مجموعه 

افزود.
واحدهای  از  تجلیل  بزرگ  همایش  در 
حضور  با  که  استان  برتر  و  نمونه  صنعتی 
استاندار قزوین، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و جمع کثیری از مدیران بلندپایه کشوری و 
استانی برگزار شد شرکت صنایع سرام آرا 
در میان بیش از سه هزار واحد تولیدی عنوان 
واحد نمونه و برتر را به خود اختصاص داد تا 
موردتقدیر ویژه مسئوالن کشوری و استانی 

قرار گیرد.
این  در  قزوین  استاندار  زاهدی  مهندس 
همایش با تقدیر ِویژه از مدیران واحدهای 
برتر در این همایش؛ کسب چنین عناوینی 
را در شرایط کنونی نشانه مدیریت و لیاقت 
به عنوان  و  خواند  توانا  و  ارزشمند  مدیران 
اهتمام ویژه  از  نماینده عالی دولت داستان 
این  اهداف  تحقق  و  دغدغه ها  رفع  برای 

واحدها خبر داد.

این  بابیان  آرا  سرام  شرکت  موفق  مدیر 
تکیه بر  آرا  سرام  کار  مبنای  که  مطلب 
سرام  گفت:  است؛  نوآوری  و  خالقیت 
آرا باوجود رکود سه سال اخیر با نوآوری 
توسعه  در  سعی  تولید  ساختار  تغییر  و 
به صورتی  است.  داشته   همه جانبه شرکت 
محصوالت  کلیه  تولید  قابلیت  امروزه  که 
پخت سوم کاشی و سرامیک راداریم. یکی 
چینی  کاالی  با  که  بود  این  ما  اهداف  از 
مقابله کنیم و اجناسی باکیفیت باال به دست 
حاضر  حال  در  برسانیم.  مصرف کنندگان 
تمام تجهیزات الزم برای تولید محصوالت 
باکیفیت بسیار عالی را در اختیارداریم. در 
حال حاضر محصوالتمان را به روسیه صادر 
می کنیم و بازار کشورهای آسیای میانه را نیز 
هدف صادراتی خود قرار داده ایم و در حال 

انعقاد قرارداد با این کشورها هستیم.
این شرکت  دستاوردهای  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: سرام  در دوران مدیریتی خود 
آرا موفق شده است کاشی پخت سومی که 
اسپانیا با تکنولوژی خاصی تولید می کرد را به 
مرحله تولید برساند و خوشبختانه با گسترش 

این  با  مذاکره  به  شروع  بین المللی  روابط 
شرکت ها برای تولید و مشارکت کرده ایم. 
و سرامیک  است کاشی  توانسته  آرا  سرام 
پخت سوم مرغوب را با تکنولوژی روز دنیا 

و بادانش و نیروی کامالً ایرانی تولید کند.
دبیر انجمن کاشی و سرامیک تزیینی کشور 
خواستار نظارت بیشتر بر تعرفه های گمرکی 
کشور  به  محصوالت  نوع  این  وارداتی 
شد و اظهار کرد: از وزارت صنایع و اداره 
گمرکات کشور می خواهیم تا با بهره گیری 
بر  بیشتری  نظارت  صنعت  کارشناسان  از 
تعرفه های وارداتی در این زمینه داشته باشد 
و نرخ ها را واقعی تعیین شوند چراکه امروز 
افزایش  و  یک سو  از  غیرواقعی  تعرفه های 
تعرفه واردات مواد اولیه از سوی دیگر سبب 
صدمه  سرامیک  و  کاشی  صنعت  به  شده 

شدیدی وارد شود.
وی دراین باره تأکید کرد: مشکالت زیادی 
در نظارت بر واردات کاال وجود دارد که 
بسیار حائز اهمیت است. عمالً در گمرکات 
پایه ۵ دالر  با  متر کاشی و سرامیک  یک 
را با یک مترمربع کاشی دکوری یکی در 

نظر گرفته می شود که حداقل ارزش آن ۳۵ 
دالر در مترمربع می باشد که این کم اظهاری 
عالوه بر سودجوئی دالالن باعث عدم امکان 
رقابت محصوالت باکیفیت داخلی در بازار 
می گردد. از طرف دیگر کاالی قاچاق هم 
به مقدار زیادی در بازار ایران خریدوفروش 

می شود.
کنسرسیوم  یک  تشکیل  آهنی  مهندس 
ورود  و  محصول  صادرات  برای  مشترک 
بازار جهانی ضروری دانست و تصریح  به 
کرد: با کنترل محصوالت بی کیفیت باعث 
افزایش کیفیت محصوالت در بازار خارجی 

و رشد این صنعت خواهیم شد.
مدیر توانمند مجموعه سرام آرا با اشاره به 
تبعات شرایط رکود به راین صنعت گفت: 
در هر صنعتی میزان مصرف سرانه اهمیت 
در  کاشی  مصرف  میزان  امروزه  دارد؛ 
ساختمان ها باال رفته است. همچنین تنوع در 
سلیقه و افزایش مدل های موجود در سطح 
نوآوری  به  ملزم  را  تولید  بازار  بین المللی، 
کرده است. شرکت سرام آرا با بهره گیری 
از این مزیت و استفاده از ایده های جدید و 

به روز به مرحله تولید محصوالتی متفاوت 
در صنعت کاشی و سرامیک رسیده است 
که ورود محصوالت جدید به بازار مصرف 
صاحب نام  محصوالت  با  رقابت پذیری  و 
جهانی و ایجاد مرکز آفرینش های هنری با 
بهره گیری از خلق سبک ها و ایده های جدید 
این واحد در  ارزنده  از دستاوردهای  یکی 

شرایط موجود است.
وی اضافه کرد: شرکت سرام آرا در حال 
تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان است. 
سنگینی  سرمایه گذاری  گرفتن  نظر  در  با 
که در این حوزه انجام شده است توانایی به 

دست گرفتن بازار منطقه راداریم.
وی در پاسخ به این سؤال که حمایت مالی 
و سیاست های دولتی در رشد این صنعت 
درصدی  رشد ۴,۴  گفت:  بوده  تأثیرگذار 
اقتصاد کشور بیشتر مختص به نفت، گاز و 
پتروشیمی بوده است؛ و در بخش صنعت 
معظم  مقام  منویات  کامل  اجرای  تا  هنوز 
الگوی  یک  کردن  پیاده  برای  رهبری 
اقتصادی مبتنی بر دانش و توانمندی بومی با 

نگاه به درون هنوز محقق نشده است.
این کارشناس اقتصادی اطالق کلمه جهاد 
به واژه اقتصادی در فرمایشات مقام معظم 
رهبری را ناشی این تفکر دانست که امروز 

اقتصاد نقطه آسیب نظام است.
وی حذف سیستم داللی از نظام اقتصادی و 
آزادی عمل در حوزه تولید و سرمایه گذاری 
از  را  زائد و سخت گیرانه  قوانین  با حذف 
راه های خروج از بحران اقتصادی در کشور 
برشمرد و افزود: تنها راه برون رفت از این 
مهم تمرکز بر اقدام و عملیاتی کردن اقتصاد 

مقاومتی است.

شرکت سرام آرا واحد صنعتی برتر و نمونه قزوین شد
تقدیر ویژه استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از خدمات ارزشمند مدیر عامل توانمند سرام آرا 

 بی شک شرکت کارخانجات دسترنج رضابافت یکی 
از کارآمدترین واحدهای صنعتی کشور محسوب می 

شود.
این شرکت با مدیریت مهندس فلک فرسایی به طالیه دار 

تولید و اشتغالزایی در استان قزوین بدل شده است
حضور  با  که  صنعت  روز  ملی  همایش  در  نیز  امسال 
بلندپایه کشوری و استانی برگزار شد شرکت  مسووالن 
کارخانجات دسترنج رضابافت به عنوان واحد صنعتی نمونه 
و برتر انتخاب و مهندس فلک فرسایی مدیریت عامل و 
مالک این مجموعه به عنوان چهره ماندگار صنعت برگزیده 

شد.
پس از کسب این موفقیت تندیس افتخار و لوح یادبود 
این همایش توسط دکتر قبادیان معاونت وزارت صنعت 
معدن و تجارت،مهندس زاهدی استاندار قزوین،نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی و مهندس پرزحمت رییس سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان به این مجموعه خالق و برتر 

اهداء شد.
اتفاق بزرگی که بار دیگر ثابت کرد برنامه ریزی مدون 
مدیر خبره ای چون مهندس فلک فرسایی این واحد بزرگ 

صنعتی را در مسیر توسعه قرار داده است.
همایش  این  در حاشیه  قزوین  استاندار  زاهدی  مهندس 
افتخار  سند  را  رضابافت  دسترنج  کارخانجات  شرکت 
صنعت استان قزوین دانست و تصریح کرد:با تالش های 
مهندس فلک فرسایی و دیگر مدیران این مجموعه و با بهره 
گیری از مدرن ترین تکنولوژی امروز دسترنج رضابافت به 

قطب صنعت نساجی کشور بدل شده است.
استاندار قزوین تاکید کرد:ما به عنوان نماینده عالی دولت 
در استان به حتم از طرح ها و برنامه های مهندس فلک 

فرسایی حمایت خواهیم کرد.
به هر ترتیب شرکت کارخانجات دسترنج رضابافت که 
با هدف تولید نخ های میکروفیالمنتی)ابریشم مصنوعی(
سالهاست می درخشد و با توان تولید نخ نیمه آرایش یافته 
لیاقت  پلی استر)فیالمنتی و میکروفیالمنتی(توانسته فریاد 

خود را به گوش ها برساند امروز بر قله افتخار می درخشد.
فاز دوم این واحد تولیدی نیز به همت مهندس فلک فرسایی 
بزرگ مرد صنعت کشور به تولید نخ میکروفیالمنت)نخ 
کشیده شده(اختصاص دارد و واحد تکسچرازینگ این 
کارخانه با ظرفیت تولید انبوه انواع نخ پلی استر استرچ و با 

تکنولوژی کشور آلمان احداث شده است.
به هر ترتیب مجموعه ای که خالقانه و دانش محور حرکت 
کرده و توانسته گام های بلندی در عرصه تولید و فناوری 

بردارد اینک به الگوی صنعت کشور بدل شده است.

 پیشتازی دسترنج رضابافت در عرصه تولید و اشتغالزایی
تجلیل از مهندس فلک فرسایی چهره ماندگار صنعت در روز ملی صنعت
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با هدف معرفی قزوین در برج میالد؛

جشنواره چهارسوق برگزار می شود
مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
وگردشگری اســتان قزوین گفت:به منظور معرفی 
ظرفیتها و توانمندی های تاریخی و گردشگری استان 
قزوین، جشنواره تابســتانه چهارسوق در برج میالد 

تهران برگزار می شود.
محمدعلی حضرتــی در این باره اظهارداشــت: 
جشنواره بزرگ تابستانه چهارسوق به همت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کشور 
به منظور آشــنایی مردم با جاذبه های گردشگری ۳۱ 
استان کشور طراحی شده و در شب فرهنگی هر استان 

که در ایام تابستان هر شب در برج میالد برگزار می شود 
امــکان معرفی ظرفیت ها و عرصه رقابت برای جذب 

گردشگر فراهم شده است.
حضرتی با اشــاره به حضور هنرمنــدان قزوینی 
در روزهــای ۲۴ و ۲۵ تیرماه در این جشــنواره اظهار 
داشــت: هنرمندان استان قزوین ۲۴ تیرماه از ساعت 
۱۰ الی ۱۲ در ایستگاه مترو جوانمرد قصاب و از ساعت 
۲۱ الی ۲۳ در مرکــز خرید دنیای نور تهران با اجرای 
برنامه هایی چون نقالی، موسیقی محلی و رقص سنتی 
)چوب جنگ(،   آداب و رســوم و آیین کهن اســتان را 

معرفی کردند.وی افزود: شــب فرهنگ و هنر قزوین 
روز دوشــنبه ۲۵ تیر ماه از ساعت ۲۱ الی ۲۴ با حضور 
زاهدی استاندار قزوین و جمعی از اساتید و هنرمندانی 
چون؛ پروفسور باقر ساروخانی )پدر علم جامعه شناسی 
ارتباطات(، استاد محمد ساربان )هنرمند پیشکسوت(، 
رضا ارداقیان )شاعر( و اجرای برنامه هایی چون نقالی 
و شاهنامه خوانی توسط مجتبی حسن بیگی، اجرای 
زنده هنر نگارگری، موســیقی ســنتی در فضای برج 
میالد برگزار شــد که به صورت زنده از شــبکه پنج 

سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد.

مراسم روز جهانی بدون نایلون برگزار شد
مراســم روز جهانــی بــدون نایلکس با 
توزیع کیســه های پارچه ای در مراکز خرید 
و فروشگاهها استان قزوین با هدف ضرورت 
حذف کیســه های پالســتیکی و جایگزین 
کردن آن با کیســه های تجزیه پذیر و پارچه 

ای برگزار شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان 
قزوین گفت : روز بدون پالســتیک با هدف 
آگاه سازی شــهروندان در رابطه با کاهش 

اســتفاده از کیسه های پالستیکی و نهادینه ساختن الگوهای فرهنگی جایگزین 
آن با کیســه های پارچه ای با مشــارکت کانون های محیط زیست با پیام 'کیسه 

پالستیکی کمتر، زمین پاک تر، زندگی بهتر' برگزار شده است.
حسن پسندیده افزود: نصب بنر و پوستر اطالع رسانی و توزیع پوستر آموزشی 
روز بدون نایکس، اجرای کارگاههای آموزشی در سراهای محالت، آموزش چهره 
به چهره در میادین تره بار، توزیع کیســه نان پارچه ای در بین مراکز و شهروندان 

از ویژه برنامه های اجرا شده در این روز بود.
وی در خصوص زیانهای اســتفاده از کیســه های پالســتیکی اظهار کردد: 
کیســه های پالستیکی برای تجزیه کامل بین ۳۰۰تا یکهزار سال زمان نیاز دارند 
و این کیســه ها زمانی که درمعرض نور آفتاب قرار می گیرند پالستیک موجود در 

آنها هرگز از بین نمی رود.
پســندیده ادامه داد:همچنین ذرات سمی آزاده شده از کیسه های پالستیکی 
وارد زنجیره غذایی می شــود وگاهی توســط حیوانات بلعیده شده و پس از انسداد 

معده آنها منجر به مرگشان می شود.
مدیر کل حفاطت محیط زیست استان قزوین گفت: بسیاری از پرندگان نیز به 

دلیل گیر افتادن داخل کیسه های پالستیکی نمی توانند پرواز کنند. 
وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای جهانی روزانه ۵میلیون تن زباله در دنیا تولید 
می شود که سهم ایران در این میان ۵۶هزار تن در روز بوده که رقمی باالیی است 
وبراســاس همین تحقیقات روزانه بیش از ســه تن زباله پالستیک در ایران تولید 
می شــود که حجم قابل توجهی از آن شامل ظروف یک بار مصرف و کیسه های 

پالستیکی است .
به گفته وی هر ایرانی روزانه حداقل از ســه کیسه پالستیکی استفاده می کند 
کــه دریافت کمترین تعداد کیســه های پالســتیکی هنگام خریــد ، به همراه 
داشــتن کیسه های پارچه ای و اســتفاده از سبدهای خرید به جای نایلون و خرید 
محصوالتی که در بســته بندی آنها به جای پالســتیک از شیشه یا کاغذ استفاده 
 شــده از جمله راهکارهای کاستن از مضرات اســتفاده از کیسه های پالستیکی 

است .
پســندیده تاکید کرد: برای ترغیب مردم به اســتفاده نکردن از کیســه های 
پالستیکی نباید به یکی دو روز در سال اکتفا کرد بلکه سازو کارهای قانونی و بستر 

سازی الزم برای حفظ محیط زیست باید دائمی باشد.
۲۱ تیر ماه باهدف فرهنگ ســازی و ارتقاء ســطح دانش شهروندان در زمینه 
مضرات استفاده از کیسه های نایلونی،از سوی طرفداران محیط زیست روز بدون 

کیسه نایلکس نامگذاری شده است. 

برگزاری کارگاه آموزشــی آمادگی 
خانواده در مخاطرات طبیعی 

اولین کارگاه آموزشی آمادگی خانواده در مخاطرات طبیعی در 
خانه فرهنگ سنجیده برگزار شد.

اولین کارگاه آموزشــی آمادگی خانواده در مخاطرات طبیعی از 
سوی ســازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قزوین در 

خانه فرهنگ سنجیده برگزار شد.
حمید گلناری، کارشــناس مسئول مدیریت خطر بالیای مرکز 
بهداشــت شهید بلندیان شهرستان قزوین در این کارگاه گفت:۴۰ 
نوع بالیای طبیعی شــناخته شــده است که ۳۲ نوع آن در ایران به 

وقوع می پیوندد.
وی افزود: زمین لرزه، زمین لغزش، وقوع بهمن، آتشفشــان و 
ســونامی، توفان، گردباد، سیل، سرما، گرمای شدید، تهاجم آفت، 
آتش سوزی و رها شدن مواد سمی از جمله بالیای طبیعی ناگهانی 
و خشکســالی، قحطی و بیماری های واگیــر جزو بالیای طبیعی 

تدریجی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص آسیب های سازه 
ای، غیر سازه ای و فرد توضیحاتی ارائه دارد و از خانواده ها خواست 

همواره کیف اضطرای را آماده داشته باشند.
گلنــاری اضافه کرد:جعبــه کمک های اولیه، پــول، مدارک 
مهم، مواد غذایی خشــک، کنســرو بازکن، وســایلی مانند چاقو، 
طنــاب و ...، آب، چراغ قوه با طری اضافــه، کفش محکم، لباس 
 و ... از جملــه وســایلی اســت کــه باید درون کیــف اضطراری 

باشد.
وی خاطرنشــان کرد:هر خانــواده برنامه ارتباطی خود را برای 
شــرایط اضطراری و بالیــا تعریف و تمرین نماید نظیر داشــتن 
یک شــماره تلفن از بســتگان قابل اطمینان در ســایر نقاط شهر 
یا شــهرهای دیگر، محل تجمع خانواده بعد از وقوع یک حادثه از 
قبل تعیین شــود تا در صورت تخریب منزل یا گم شــدن افراد در 
 یک جا بتوانند همدیگــر را پیدا کنند یا مکانی برای یکدیگر پیغام 

بگذارند.
گلنــاری افزود:در هر خانــواده باید برنامه تخلیه در شــرایط 

اضطراری تعریف شود و توسط افراد خانواده تمرین گردد.
وی بیــان کرد:افراد پس از وقوع یک زلزله البته بعد از اطمینان 
از تمام شدن لرزش های آن در هنگام وقوع زلزله فقط در نقاط امن 
ســاختمان پناه بگیرند مگر در منــازل یک طبقه ای که مطمئمن 

هستند بالفاصله وارد حیاط می شوند.
این کارشناس به شهروندان توصیه کرد قبل از وقوع یک زلزله 
بر اســاس هشدار رسانه ها و مسئوالن با آرامش از خانه خارج شوند 
و قبــل از خروج کیف اضطراری خود را بردارند و به افراد آســیب 
پذیر کمک کرده و حتما شیرگاز و کنتور برق را خاموش و در منزل 

را قفل کنند.

راه اندازی مرکز مداخله برای کاهش طالق توافقی
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، 
هنری و اجتماعی شــورای اسالمی 
شــهر قزوین گفت: مرکز مداخله ای 
در راســتای کاهش طالق توافقی در 

قزوین راه اندازی می شود.
در  قافله باشــی  مهدیه ســادات 
جلسه شورای اســالمی شهر قزوین 
کــه در تــاالر اجتماعات این شــورا 
برگزار شــد، اظهار داشت: با توجه به 
افزایش روزافزون طالق در اســتان و 
شــهر قزوین و آسیب هایی که پس از 
وقوع طالق، زوجین ســابق و اجتماع 
را تهدیــد می کنــد، لــزوم همکاری 
بین بخشــی در راســتای کاهش این 

پدیده ضروری است.
وی اضافــه کــرد: در راســتای 
پیشــگیری و کاهش طالق توســط 
اداره کل بهزیستی استان قزوین طرح 
مداخله ای تدوین شــده که براساس 
آن، مرکزی با مشارکت این اداره کل و 
شهرداری قزوین دایر شود و به جامعه 

هدف خدمات ارائه دهد.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، 

هنری و اجتماعی شــورای اسالمی 
شــهر قزوین ابراز کرد: شــهرداری 
قزوین مســوولیت تجهیــز و تعمیر 
مرکــز فوق را با بــرآورد تقریبی ۴۰۰ 
میلیون ریال بر عهده دارد.قافله باشی 
بیــان کرد: طرح یاد شــده به تصویب 
ستاد مدیریت آســیب های اجتماعی 
استانداری قزوین رسیده است و اداره 
کل بهزیستی استان قزوین براساس 
آن لیستی از موارد مورد نیاز برای مرکز 
فوق را به شهرداری ارسال و تقاضای 

تهیه آنها را کرده است.
وی اظهــار کرد: طرح یاد شــده 
در راســتای حفظ کیان خانــواده به 
عنوان یک اصل پیشــنهادی و عمل 
به دســتورات شــرع اســالم و اسناد 

باالدستی نظام است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری 
و اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
قزوین اضافه کرد: همچنین این طرح 
برای محقق شــدن اهداف عالیه نظام 
و اجرای اصل دهم قانون اساســی به 

منظور اجرای مفاد مــاده ۱۶، تنظیم 
شده است.

ایــن عضــو شــورا یادآور شــد: 
پیشــگیری از طالق و عوارض ناشی 
از آن و افزایش تعامالت بین بخشــی 
به منظور صیانــت از کانون خانواده و 
کارکردهای آن از دیگر اهداف اجرای 

طرح مداخله ای است.
وی بیــان کــرد: با اجــرای طرح 
مداخله ای تعداد زوجینی که تقاضای 
طالق توافقــی دارند، با هدف تحکیم 

بنیان خانواده کاهش می یابد.
قافله باشــی بیان کرد: شهرداری 
قزوین براساس طرح یاد شده، الیحه 
حمایــت از خانواده را بــا هدف حفظ 
قداست خانواده به عنوان اصلی ترین 
و بنیادی تریــن نهــاد جامعه تنظیم و 
به شورای اســالمی شهر قزوین ارائه 

کرده است.
گفتنی است: در پایان جلسه الیحه 
شــهرداری قزوین مبنی بر ســاخت 
و تجهیز مرکز مداخلــه ای به منظور 

کاهش طالق توافقی تصویب شد.

خبرخبر
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اســتاندار قزوین گفت: تاکنون از 
سه هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی احداثی 
برای زلزله زدگان کرمانشــاهی ۵۳۵ 

واحد واگذار شد.
عبدالمحمــد زاهدی بــه منظور 
بازدید از روند بازســازی ها و پیشرفت 
فیزیکــی واحدهای آســیب دیده از 
زلزله سال گذشته کرمانشاه به اتفاق 

هیاتی به گیالنغرب سفر کرد.
در نشســت مشــترک زاهــدی 
اســتاندار قزوین با تابش رئیس بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی کشور در 
محل ستاد کل بازسازی بنیاد مسکن 
کرمانشــاه آخرین وضعیت بازسازی 
مناطق زلزله زده گیالنغرب از ســوی 

استان قزوین بررسی شد.
بــه گفته وی، بازســازی و مقاوم 
ســازی واحدهای حــوزه گیالنغرب 
به همراه شهرســتان سرمست و ۲۰۹ 
روســتا به بنیاد مسکن استان قزوین 

سپرده شد.
اســتاندار افــزود: بــا بررســی و 
ارزیابــی از ۱۷ هزار واحد صدمه دیده 
گیالنغرب، ســه هزار و ۳۰۰ واحد به 
احــداث مجدد و ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد 

نیز به تعمیرات و مقاوم سازی نیازمند 
تشخیص داده شدند.

وی یادآور شد: در این رابطه حدود 
۱۴ هزار پرونده دریافت تســهیالت 
از بانک های عامل تشــکیل شده که 
تاکنــون ۱۰ هزار مــورد آن منجر به 
عقد قرارداد برای واحدهای احداثی و 

تعمیری شده است.
وی، ارائه تســهیالت ارزان قیمت 
به هــر یک از واحدهــای احداثی در 
شــهرها را ۴۰۰ و روســتاها را ۳۰۰ 
میلیون ریال اعالم کرد و افزود: برای 

واحدهای تعمیری معرفی شده نیز هر 
یک از ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال در نظر 

گرفته شده است.
استاندار با اشــاره به اقدامات این 
نهــاد از آغاز عملیات اجرایی تاکنون، 
گفــت: در بخش واحدهــای احداثی 
تاکنون عملیات آرماتوربندی ۲ هزار 
و ۵۰۰ واحــد، فوندانســیون ۲هزار و 
۲۰۰ واحد، نصب اســکلت یک هزار 
و ۸۰۰ واحــد، دیوار چینی یک هزار و 
۴۰۰ واحد و سقف ۹۵۰ واحد به پایان 
رسیده و ۵۳۵ واحد نیز به مرحله بهره 

برداری رسیده است.
زاهدی اظهار داشــت: براســاس 
برنامــه ریزی های صــورت گرفته 
ســعی داریم تا فرارســیدن سالگرد 
وقــوع زلزله کرمانشــاه ضمن پایان 
بخشــیدن به ۹۰ درصد از طرح های 
در دســت اجرا، تا پایان ســال نیز به 
تمامــی تعهدات محول شــده جامه 

عمل بپوشانیم.
اســتاندار بیان کــرد: همزمان با 
وقوع زلزله دلخراش ۲۱ آبان ســال 
۹۶، اســتان قزوین به عنوان یکی از 
دوازده ستاد معین بازسازی بالفاصله 
به منطقه اعزام و اقدامات اولیه جهت 
بــرآورد میزان خســارت ها، نقشــه 
برداری، احــداث و تعمیر واحدهای 

آسیب دیده را به انجام رساند.
زمیــن لــرزه ای بــه بزرگی ۷/۳ 
دهــم در مقیــاس امــواج درونــی 
زمین »ریشــتر« ســاعت ۲۱ و ۴۶ 
دقیقــه شــامگاه ۲۱ آبان ماه ســال 
۹۶ در ۱۱ کیلومتــری بخــش ازگله 
و ۳۲ کیلومتری شهرســتان ســرپل 
 ذهاب در غرب کرمانشــاه را به لرزه 

درآورد.

استاندار:

عضو شــورای اسالمی شــهر قزوین گفت: اماکن ۵۳۵ واحد مسکونی تحویل زلزله زدگان گیالنغرب شد
ورزشــی شــهر قزوین در فقر به ســر می بــرد و باید 
ایجاد چنین اماکنی با هدف افزایش ســطح ســالمت 

شهروندان قزوینی افزایش یابد.
مهدی عبدالرزاقی در جلسه شورای اسالمی که در 
تاالر اجتماعات این شورا برگزار شد، اظهار کرد: سرانه 
ورزش قزوین از کشــور و استاندارد بین المللی پایین تر 
اســت و باید این سرانه با هدف افزایش سطح سالمت 

شهروندان قزوینی افزایش یابد.
وی ابراز کــرد: تعرفه هزینه آماده ســازی اراضی 
آموزشــی و فرهنگی هر یک ۴۰ هزار ریال تعیین شده 
ولی زمین های ورزشــی ۱۲۰ هزار ریال است که این 
مهــم بیانگر هزینه های دو برابری ورزش نســبت به 

آموزش و فرهنگ است.
عبدالرزاقــی با بیــان اینکه تعرفه آماده ســازی 
زمین های آموزشــی کمتر از ورزشی است، ابراز کرد: 
اماکن ورزشــی شــهر قزوین در فقر به سر می برند به 
همیــن دلیل باید در افزایش ایجــاد چنینی اماکنی با 
هدف ارتقای نشــاط و سالمتی شــهروندان قزوینی، 

مسئوالن شهرداری نگاه ویژه ای داشته باشند.
رئیس کمیســیون امالک و مســتغالت شــورای 
اســالمی شــهر قزوین تصریح کرد: در تعرفه هزینه 
آماده ســازی اماکن ورزشــی تخفیف هــای ویژه به 
صاحبان داده شــود تــا آنها به ایجــاد چنین اماکنی 

تشویق شوند.
این عضو شــورا بیان کرد: تعرفه هزینه آماده سازی 
زمین هــای اماکن کارگاهی و صنعتی نیز نســبت به 

تجاری باالست و باید اصالح شود.
وی اظهــار کرد: زمین هــای کارگاهی مشــابه 
زمین های تجاری قابلیت درآمــدی دارد ولی انبارها 
ندارد به همین دلیل تعرفه بهای آماده سازی زمین های 

انبار از کارگاه  در یک ردیف نباشد و جدا شود.
رئیس کمیســیون امالک و مســتغالت شــورای 
اسالمی شهر قزوین اضافه کرد: همچنین بهای هزینه 
آماده سازی زمین های باغ ویال نسبت به شهرک دانش 

فاز دو و ســه زیاد است و باید بازنگری مجدد شود.
وی ابراز کرد: شــرکت های تعاونی آماده ســازی 
اراضی و معابر را انجام ندهد شــهرداری مبلغی از این 
شــرکت ها دریافت کند و خود به صورت یکپارچه این 
آماده ســازی را انجــام دهد.عبدالرزاقی در خصوص 
الیحــه کمک به مدجویان کمیتــه امداد امام خمینی 
اســتان قزوین بیان کرد: با الیحه فوق موافق هستم 
زیرا به نیازمندان و مســتمندان جامعه کمک رســانی 

می شود.
رئیس کمیســیون امالک و مســتغالت شــورای 
اســالمی شــهر قزوین خاطرنشــان کرد: قرار بود به 
هر جایی که کمک می شــود صورتحســاب و صورت 
وضعیت و نوع هزینه کردن آن مشخص شود که انجام 

این مهم باید در دستور کار شورا باشد.
در ادامه جلســه زهرا یوســفی به الیحه کمک به 
مدجویان کمیته امداد امام خمینی استان قزوین اشاره 
کرد و گفت: کمک به این مددجویان کار پســندیده ای 
اســت و باید مساعدت به آنها توسط شهرداری قزوین 

انجام شود.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر قزوین ابراز کرد: 
مددجویان زیر پوشــش کمیته امداد نیازمند هســتند 
و باید کمک به آنها در راســتای رفع مشــکالت آنها 

انجام شود.
وی یادآور شــد: مدیرکل کمیته امداد با حضور در 
جلسه شورای اسالمی شــهر قزوین بیان کرد: نفرات 
پشــت نوبت برای تحت پوشش قرار گرفتن این نهاد 
وجود ندارد و استان قزوین رتبه نخست را در به حداقل 

رساندن افراد زیر پوشش خود دارد.
یوسفی اظهار کرد: اکنون بیان می شود که افرادی 
پشــت نوبت هستند تا زیر پوشش خدمات کمیته امداد 
امــام خمینی)ره( اســتان قزوین قــرار گیرند که این 
موضوع باید توسط مســئوالن مربوطه شفاف سازی 

شود.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر قزوین بیان کرد: 
باید هر کمکی که به هر دســتگاه یا موسسه ای انجام 
می شود گزارش های الزم به اعضای شورای اسالمی 
شهر قزوین داده شــود تا آنها در جریان نحوه و هزینه 

کرد این کمک ها باشند.
گفتنی اســت: در این جلســه حکمت اله داوودی 
رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر قزوین از جمله 
احد چگینی، سعید دقیقی، محسن حق شناس، فرج اله 
فصیحی رامندی و مهدیه ســادات قافله باشی حضور 
داشتند و نقطه نظرات خود را در خصوص الیحه کمک 
به مدجویان کمیته امداد امام خمینی اســتان قزوین و 
تعرفه عملیات آماده ســازی اراضی و معابر شهری در 

سال ۹۷ بیان کردند.

کمبود اماکن ورزشی شهر قزوین

چرای بی رویه شتر در بوئین زهرا نگران کننده است
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
بوئیــن زهرا گفت: چرای بیش از دو هزار نفر شــتر 
در منطقه خشــک و نیمه بیابانی بوئین زهرا باعث از 

بین رفتن پوشش گیاهی در این منطقه شده است.
احمد زارعی در بازدید فرماندار شهرســتان بوئین 
زهرا، مدیر کل منابع طبیعی اســتان قزوین، فرمانده 
سپاه، دادســتان، رئیس اداره اطالعات شهرستان، 
معاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان قزوین از دشت اهلل آباد گفت: در این 

بازدید مسئوالن حاضر در مناطق مختلف دشت اهلل 
آبــاد حضور یافته و از نزدیک مشــکالت مربوط به 
بیابان زایــی و چرای مفرط دام مخصوصا شــتر را 

مشاهده کردند.
زارعی افزود: چرای بیش از حدود ۲هزار نفر شتر 
در منطقه خشــک و نیمه بیابانی بوئین زهرا باعث از 
بین رفتن پوشش گیاهی و تشدید بیابان زایی در این 
منطقه شــده که البته در این خصوص هشــدارهای 
الزم از سوی اداره کل و اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان بوئین زهرا داده شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
بوئین زهــرا در پایان گفت: دشــت اهلل آباد قزوین 
یک تاالب فصلی اســت که از دو اکوسیســتم آبزی 
و خشــکی تشکیل شــده و محل زیست گونه های 
مختلف حیات وحش و انواع پرندگان نادر به شــمار 
مــی رود و امیدواریم با کمک و مشــارکت مردم و 
ســایر دســتگاه ها از افزایش بیابان زایی این منطقه 

جلوگیری کنیم.

با حضــور نماینده ولی فقیه در اســتان قزوین و 
دبیرکل بنیاد عفاف و حجاب کشور، دفتر بنیاد عفاف 

و حجاب استان قزوین افتتاح شد.
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی در مراسم افتتاح دفتر 
بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین اظهار کرد: پیامبر 
)ص( فرموده انــد اگر کارها موافقت اصولی خود را از 
خداوند دریافت نکنند و برای جلب رضای الهی انجام 

نشوند، ابتر مانده نتیجه بخش نخواهند شد.
وی تصریح کرد: اگر کارها برای جلب رضای الهی 
انجام شوند، شــجره طیبه ای خواهد شد که بال و پر 
می گســترانند و در نتیجه جامعه را به رشــد و کمالی 

می رســانند که در مهندسی نقشــه دین مورد تأیید 
خداوند قرار دارد.

امام جمعه قزوین عمــل و اخالص را دو ویژگی 
برای اثرگذاری هر چه بیشتر برنامه های دینی عنوان 
کرد و افزود: خداوند تضمین کرده اگر عمل و اخالص 
در کارها وجود داشــته باشد، برنامه های دینی نتیجه 
بخش خواهند شد و اثر مطلوبی در جامعه می گذارند.

آیت اهلل محمدحسن اختری، دبیرکل بنیاد عفاف 
و حجاب کشــور نیز در این مراســم ضمن تقدیر از 
حمایت های آیت اهلل عابدینــی نماینده ولی فقیه در 
اســتان قزوین از حوزه عفاف و حجــاب بیان کرد: 

بحمداهلل تاکنون بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین 
با حمایت های آیت اهلل عابدینی کارهای ارزشمندی 
انجام داده است و انشاءاهلل افتتاح دفتر بنیاد نیز نقطه 

عطفی برای ادامه فعالیت های مؤثر خواهد شد.
دبیرکل بنیاد عفاف و حجاب کشــور هم افزایی، 
انســجام و همکاری را الزمــه موفقیت برنامه های 
عفــاف و حجاب عنــوان کرد و افــزود: باید اهداف 
بنیاد عفاف و حجاب به ســمتی هدایت شود که برای 
کودکان از دوران مهدکودک و دبستان برنامه ریزی 
شود چرا که در این دوران آموزش اثرگذاری بیشتری 

دارد.

دفتر بنیاد عفاف و حجاب افتتاح شد

مدیــرکلبیمــهســالمتاســتان
قزوینگفت:درســالگذشتهبیش
از20میلیــاردتومــانازبدهیخود
بهداروخانههــایبخشخصوصیرا
پرداختکــردهایموپرداختبدهی

بهروزشدهاست.
قاســمبهرامیدرنشســتخبری
مدیرعامــلســازمانبیمهســالمت
بــاخبرنگارانکهدرمحــلادارهکل
بیمــهســالمتقزویــنبرگزارشــد
اظهارداشــت:دراســتانقزویناز
مجمــوعجمعیتیــکمیلیونو200
هــزارنفریبالــغبر480هــزارنفر

بیمهشدهسالمتهستند.
ویاضافــهکــرد:ازایــنتعــداد
حدود۷8هزارنفرحقبیمهپرداخت
میکننــدوبقیهحدود400هزارنفر
بیمــهرایــگانهســتندوایــنروند
هزینههایدولتراباالبردهاست.

بهرامیتصریحکرد:مردمســاکن

درشــهرهایبــاالی20هــزارنفــر
جمعیــتطبــقطــرحدولــتازبیمه
رایــگانبرخوردارشــدهاندوروند
خدمترسانیبهآنهاادامهدارد.

مدیــرکلبیمــهســالمتاســتان
قزوینیادآورشد:میزانهزینههای
بیمهســالمتدراستانبالغبر۱90
میلیــاردتوماناســتکــهدرآمدما
تنها34میلیاردتوماناســتوحجم
ســنگینهزینههــارادولــتتامین

میکند.
ویاضافــهکــرد:باکاهــشزمان
بــه ای بیمــه مطالبــات پرداخــت
طرفهــایقــراردادتوانســتهایــم
زمــانپرداخــترااز۱8ماهبه6ماه
کاهــشدهیــمکهاینرونــدموجب
رضایــتخدماتدهنــدگاندرمانی

شدهاست.
ســال در کــرد: بیــان بهرامــی
گذشــتهبیــشاز20میلیاردتومان

بــهداروخانههایخصوصیاســتان
پرداخــتشــدوهمهمطالبــاترابه

روزپرداختکردهایم.
ویاظهارامیــدواریکــردبابهبود
شــرایطاعتباریدولت،قدرتخرید
بیمهســالمتبیشــترشدهورضایت

مردمدراینبخشتامینشود.
*بیمــهســالمت۷هــزارمیلیــارد

تومانبدهیدارد
مدیرعاملســازمانبیمهســالمت
کشــورنیزدراینمراســمگفت:در
حــالحاضــربیمهســالمتبیشاز3
هــزارمیلیاردتومانکســریبودجه
و۷هــزارمیلیاردتومانبدهیزیان
انباشــتهداردکهباکمکدولتباید

آنراتامینکنیم.
طاهــرموهبتــیدرخصوصتعداد
جمعیــتبیمهشــدهومیــزانبدهی
گفت:درکشــوربیشاز34میلیون
نفــربیمــهرایــگانشــدهانــدو6

میلیوننفرهمازافرادکمیتهامداد
هستند.

ویبیانکرد:زیانانباشتهمربوط
بــهســال95ایــنســازمانبالغبر
۷هــزارمیلیــاردتوماناســتالبته
پیشبینیماحــدود9هزارمیلیارد
تومانبــودکهبامدیریــتهزینهاز

زیانهاکمکردیم.
موهبتــیتصریــحکــرد:بــاوجود
مشــکالتایجادشدههمهتالشخود
رابهکارخواهیمبستتاهیچتوقفی
درروندخدماتبیمهســالمتایجاد

نشودومردمنگراننباشند.
ویدرپاســخبهســوالدیگریدر
مورداعتباراتامسالاظهارداشت:
امســال۱0هــزارو800میلیــارد
تومــانازبودجهعمومیبهســازمان
اختصاصیافتهکهمیزانهزینههای
ماحــدود۱4هــزارمیلیــاردتومان
استودراینراستابیشاز3هزار

میلیاردتومانکسریبودجهداریم.
موهبتــییادآورشــد:بررســیها
نشــانمیدهدحــدود5تا6میلیون
نفردرکشــورفاقدهرگونهدفترچه
بیمهایهستندوشایدیکدلیلآن
ســرعتعملدرصدوردفترچهبیمه
باشــدوبرخیهروقتنیازداشــتند
بسرعتخودرابیمهمیکنندکهاین

روندمنطقینیست.
مدیرعاملســازمانبیمهســالمت
تصریــحکرد:باتشــکیلمعاونتآی
تیدرسازمانزمینهتوسعهخدمات
الکترونیــکمهیاشــدهوامیدواریم
بتوانیــمباایــنکارمقدمــاتحذف
دفترچههــایبیمــهوارائــهخدمات

الکترونیکرافراهمکنیم.
ویاضافهکرد:بااجرایطرحاحراز
وشناساییدقیقترافرادبیمهشده
در560بیمارســتاندولتیدفترچه
بیمهسالمتراحذفکردهایمواین

کاربتدریجسراسریخواهدشد.
موهبتیگفت:بیمهســالمتویژه
کسانیاستکهدرآمدمالیمناسبی
ندارنــدامابرخیازکســانیکهخود
رابیمــهکردهاندوضعیتمناســبی
دارنــدوازنظــرقانونــینمیتوانند
تحتپوشــشقرارگیرندکهبتدریج
همهآنهاراشناساییوحذفخواهیم

کرد.
ویازپرداخــتمطالبــاتخــودبه
مراکزدرمانی،پزشکانوداروخانهها
نیــزخبــردادواظهارداشــت:باهمه
تنگناهــاومشــکالتمالــیبدهــی
داروخانههــااز۱3ماهکاهشیافته
وبهروزشدهودربخشدولتینیزاز
۱3ماهبه6ماهکاهشیافتهاســت.
بخــش اظهارداشــت: موهبتــی
خصوصیهمتادوماهگذشــتهطلب
خودرادریافتکردهومصممهستیم
تابقیهمطالباترانیزپرداختکنیم.

مدیرکل بیمه سالمت قزوین:

هزینه های بیمه سالمت در استان بیش از ۱90 میلیارد تومان است
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین 
گفت: اصالح الگوی کشت، توسعه آبیاری مدرن 
و ترویج کشت گلخانه ای از مهم ترین کارهای 
عملی جهاد کشــاورزی قزوین برای مدیریت 

منابع آبی است.
فاطمه خمسه در خصوص راهکارهای عملی 
برای مقابله با بحران آب در استان گفت:چالش 
آب در اســتان مربوط به یکی دو ســال گذشته 
نیست بلکه ســابقه زیادی دارد و مربوط به چند 
دهه قبل اســت که امــروز پیامدهای آن دیده 

می شود.
وی بیان کرد: متاسفانه در سال های گذشته 
برخی با حفــر چاههای غیرمجــاز باعث افت 
ســفره های آب زیرزمینی شــدند بنابراین باید 
نظارت و دقت بیشــتری نســبت به برداشت از 
چاههای مجاز و جلو گیری از برداشت غیرمجاز 
داشــته باشــیم تا مدیریت منابــع آبی بخوبی 

صورت گیرد.
خمســه تصریح کــرد: با توجه بــه این که 
بیشــترین حجم آب به دلیل روش های سنتی 
در بخش کشــاورزی مصرف می شود با اتخاذ 
تصمیمات کارشناســی و تعریــف برنامه های 

مختلف برای حل این مشکل اقدام کرده ایم.
وی اضافــه کرد: اجــرای طرح های آبیاری 
مدرن قطــره ای و تحت فشــار، تغییر الگوی 

کشــت، کاهش کشت محصوالت آب بر بویژه 
صیفی جات و توسعه کشــت های گلخانه ای، 
از جمله راهکارهای علمی و کارشناســی برای 
کاهش میزان مصرف آب در بخش کشــاورزی 
است.رئیس ســازمان جهاد کشاورزی تصریح 
کرد: برخی محصوالت مانند گندم برای کشور 
راهبردی محسوب می شود و نمی توان از کشت 
آن خودداری کرد اما محصوالت جالیزی و پر آب 
می تواند از چرخه تولید خارج شده یا به روشهای 
گلخانه ای تولید شود تا آب کمتری مصرف کند.

خمســه یادآورشد: در شرایط کنونی رویکرد 
ما این اســت که باید از کشت محصوالت پرآب 

که نیاز به آب زیادی دارد جلوگیری کرد و در این 
راه مصمم هســتیم.وی اجرای الگوی کشت را 
از دیگر راههای مقابله با بحران کم آبی دانست 
و اظهارداشــت: متاسفانه هنوز ضمانت اجرایی 
برای الگوی کشــت محصوالت کشــاورزی 

نداریم و این کار با کندی صورت می گیرد.
خمســه گفت: در سالهای گذشــته برخی 
از فعاالن عرصه کشــاورزی با کشــت بعضی 
محصوالت درآمد زیادی کسب کردند که تغییر 
فعالیت آنها کمی سخت است اما ناچاریم مانع از 
کشــت محصوالت پر آب شویم و کشاورزان را 

ترغیب به کشت سایر محصوالت کنیم.

وی اضافه کرد: جهاد کشاوری آمادگی دارد با 
وجود تحمیل هزینه های سنگین الگوی کشت 
را اجرایی کند و باور داریم که با عملیاتی شدن آن 

به دستاوردهای خوبی خواهیم رسید.
خمسه یادآورشــد: در سال گذشته ۱۳ هزار 
هکتار صیفی جات در اســتان کشت می شد که 
امسال در راستای اصالح الگوی کشت آن را به 

۸۵۰۰ هکتار کاهش داده ایم.
وی بیــان کرد: با توجه به کاهش بارندگی ها 
و کم آبی در دشــت قزوین به کشاورزان اعالم 
کرده ایم کشت تابستانه را امسال انجام ندهند.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
قزوین در ادامه گفت: کشت گلخانه ای از دیگر 
طرح های مهمی اســت که جهاد کشاورزی از 
اجرای آن اســتقبال کرده و تــالش می کند تا 

حمایت الزم نیز صورت گیرد.
خمسه در ادامه بیان کرد: هم اکنون فاز اول 
طرح توســعه گلخانه نودهک در ۷۰ هکتار در 
حال آماده سازی اســت که اجرای آن می تواند 

دستاوردهای خوبی داشته باشد.
وی گفت: ســازمان جهاد کشاورزی مدافع 
کشــاورزان اســت و تالش می کنیم با تعامل و 
همکاری دســتگاههای متولی تامین آب و نیز 
کشاورزان زمینه ایجاد تعادل در سفره های آب 

زیرزمینی را برقرار کنیم.

 اصالح الگوی کشت، طرح مهم جهادکشاورزی 
در مدیریت منابع آب 

مدیر کل محیط زیست استان قزوین 
گفت: با توجه به ظرفیت و فرصتی که در 
اســتان وجود دارد، ضرورت راه اندازی 
کارگروه محیط زیســت در خانه نخبگان 

مهم به نظر می رسد.
جمعی از مســئوالن ســازمان بسیج 
علمی و پژوهشــی اســتان با مدیرکل 
محیط زیســت اســتان دیدار و در رابطه 
با مســائل و موضوعات زیست محیطی 

استان گفت وگو کردند.
حســن پســندیده مدیــرکل محیط 
زیست استان قزوین در این جلسه اظهار 
کرد: بســیج و روحیه بســیجی همواره 
در خدمت پیشــرفت و تعالی کشور بوده 
اســت و این نهاد ظرفیــت خیلی خوبی 
دارد تا بتوان در موضوعات مختلف با آن 

همکاری کرد.
وی بیان کرد:با بررســی مختصری 
که از مناطق مختلــف و عرصه های آن 
صورت گرفتــه، متوجه می شــویم که 
اســتان قزوین ظرفیــت خوبی در حوزه 
زیســت محیطی دارد و اگــر مورد توجه 
قرار گیرد موجبات رشد و پیشرفت استان 

را موجب خواهد شد.
پســندیده افزود:مسائل و موضوعات 
مختلفی با این اداره مرتبط است از آلودگی 
هوا گرفته تا کشتار غیر قانونی حیوانات و 
پرندگان، حفاظت از اکوسیستم منطقه تا 
بررسی مســائل و پسماندهای صنعتی و 

شهری با این اداره ارتباط دارد.
وی بیــان کرد:برنامه هــا و اقدامات 
خوبی در ســازمان بســیج علمی انجام 
گرفتــه و می گیــرد. هــم حمایــت از 
طرح های تحقیقاتی مناســب اســت و 
هــم انجام طرح های مطالعاتی توســط 
پژوهشــگران در خانه نخبــگان مورد 

تقدیر است.
ابراهیم حق وردیلو مســئول سازمان 
بسیج علمی و پژوهشــی استان قزوین 

گفت: بســیج به یک واحــد اجتماعی، 
متشکل از مردم و متکی برمنابع مردمی 
اطالق می شــود که برای دســتیابی به 

اهداف مشترک تالش می کنند.
مسئول ســازمان بسیج علمی استان 
قزویــن اذعــان کرد:اگر بر کشــوری، 
ســازمانی و نهادی و حتی گروهی نوای 
دلنشــین تفکر بســیجی طنین انداز شد 
حرکتهای موثــر و مهمی تحقق خواهد 

یافت.
حق وردیلــو به ویژگی های بســیج 
اشــاره کرد و گفت:حضور موثر در همه 
عرصه ها و صحنه های انقالب و کشــور، 
انجام کارها به طور داوطبانه و خالصانه، 
رســیدن به اهداف و برنامه ها با تالشی 
جهادی، مجهز به ســالح ایمان و عمل 
و صالح و گوش به فرمان بودن نســبت 
بــه بیانات رهبر معظــم انقالب از جمله 

ویژگی های بسیج و بسیجی است.
مسئول ســازمان بسیج علمی استان 
قزوین بیــان کرد: تقویــت بنیه علمی 
و پژوهشــی و توانمندســازی علمــی 
مهارتی بســیجیان، تعامل موثر با تمام 
مراکز علمی، پژوهشــی، صنعتی و سایر 
دســتگاه های کشور و اســتان، کمک 
به ترویج ارزشــهای دینــی، انقالبی و 
فرهنگ و تفکر بســیجی در عرصه علم 
و فناوری از جمله وظایف این ســازمان 

است.
وی اذعان کرد: سازمان بسیج علمی 
در راســتای رفع نیازهای علمی و دفاعی 
و همچنین خودکفایی کشــور عزیزمان 
ایران، برنامــه حمایت از طرحهای نیمه 
حرفه ای و حرفه ای را توسعه داد و امروزه 
با ارائه تسهیالت بانکی به دنبال تجاری 

سازی این محصوالت و تولیدات است.
این مســئول عنوان کرد:تا کنون چند 
طرح و اختراع در خصوص مسائل زیست 
محیطی در این سازمان مورد حمایت قرار 

گرفته است. یکی از مواردی که می توان 
از ظرفیت اداره محیط زیســت استفاده 
کرد، همکاری در خصوص ارائه مشاوره 
و داوری و بررسی طرح هایی است که در 
خصوص مســائل زیست محیطی استان 

مطرح می شود.
در ادامه علیرضا اکبری فرد مســئول 
خانه نخبگان بــه وظایف و ماموریتهای 
خانه نخبگان اشــاره و بیــان کرد: یکی 
از ماموریتهــا و وظایف خانــه نخبگان 
اســتان قزوین، آشــنا کردن نخبگان و 
فرهیختگان استان با مسائل و موضوعات 
توسعه استان است تا بتوانند در گام بعدی 
نقش خود را به عنوان نخبه برای حرکت 

در مسیر توسعه استان مشخص کنند.
وی افــزود: نخبــگان و فرهیختگان 
افرادی هســتند که نگاهی کارشناسی و 
دقیق به موضوعات، مسائل و معضالت 
اســتان دارند و در قالــب کارگروه های 
تخصصی، ضمن بررســی کارشناســی 
و متقــن ایــن موضوعات بــه صورت 
پژوهشــی  و  مطالعاتــی  طرح هــای 
پیشنهادات خود را به مسئوالن نهادها و 

سازمانها ارائه می نمایند.
اکبری فرد گفت:در اســتان مســائل 
مختلفی وجود دارد که با این اداره مرتبط 
اســت. مساله پسماند صنعتی و فاضالب 
شــهرک های صنعتی، آلودگی زیســت 
محیطی شــرکتها و واحدهای تولیدی، 
کشتار غیر قانونی حیوانات و پرندگان، از 
بین رفتن باغ های ســنتی و پوشش های 

گیاهی و... از جمله این موارد است.
مســئول خانه نخبگان گفت:سازمان 
بســیج علمی آمادگی دارد تا با مشارکت 
نهادها و سازمانها و همکاری فرهیختگان 
علمی گامی هر چــد کوتاه، ولی موثر در 
جهت پیشــرفت و توسعه استان بردارد و 
از همــه آحاد مردم در تحقق این موضوع 

دست یاری طلب دارد.

 ضرورت راه اندازی کارگروه 
محیط زیست در خانه نخبگان 

استاندار قزوین گفت: سیاســت های ارزی در شرایط کنونی 
مشکالت تولیدکنندگان را بیشتر کرده و باید برای آن تدبیر شود.

عبدالمحمد زاهدی در جلسه شــورای اداری بویین زهرا که 
بــا حضور وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در فرمانداری برگزار 
شــد اظهارداشت: اگر بخواهیم فضای کسب و کار بهتر شود باید 
حمایت از تولید از واحدهای تحت پوشش دولت با جدیت بیشتری 
صورت گیرد.استاندار قزوین بیان کرد: اگر مشکالت واحدهای 

تولیدی تحت پوشــش تامین اجتماعی در استان قزوین برطرف 
شود می توانیم بخشی از نیازهای اشتغال استان را برطرف کنیم.

زاهدی گفت: سیاســت های ارزی جدید بــرای تولید کنندگان 
مشــکل ساز شــده و در صادرات  و واردات مواد اولیه فعاالن این 
عرصه را دچار چالش کرده اســت که باید برای آن تصمیم گیری 
شــود.وی بیان کرد: در گذشــته محدوده ۱۲۰ کیلومتری برای 
اســتقرار صنایع به صورت زمینی محاســبه شده و شهرک های 

صنعتی در این محدوده توانســته اند از معافیت ها و مشــوق ها 
برخوردار شــوند اما امروز این مسافت به صورت هوایی محاسبه 
می شــود که منطقی نیست.استاندار قزوین تصریح کرد: سرمایه 
گذران داخلی و خارجی با هدف استفاده از معافیت ها و مشوقها در 
سالهای گذشته وارد استان شده اند و اگر حریم هوایی مورد توجه 
باشد بســیاری از واحدهای صنعتی در اجرای طرح توسعه دچار 

مشکالت جدی می شوند.

استاندار:
سیاست های ارزی برای تولید مشکل ساز است

بودجه سال آینده را بر اساس سرانه مردم خواهیم بست
برای حل مشکالت ناحیه شهری مهرگان نیازمند حمایت استانی هستیم

شهردار محمدیه:

دکتــرمریمنخســتینشــهردارمحمدیه
گفــت:بــهمنظــورحلمشــکالتایســتگاه
عوارضیبرایســاکنانمحمدیــهومهرگان
مسیرجدیدازناحیهشهریمهرگانبهجاده
کورانهتوســطشــهرداریمحمدیــهاحداث

میشود.
نخســتیندرجمعخبرنگارانرسانههای
گروهیاستانباتشریحمهمتریناقدامات
انجــامشــدهودرحــالانجــامشــهرداری
اظهارداشــت:محمدیهشــرایطخــاصخود
راداردوپــسازتجربه4مدیربامشــکالت
جــدیمواجههســتیمکهبایدبــرایحلآن
برنامهریزیشود.ویافزود:بااضافهشدن
ناحیهشــهریمهرگانکــهدرحالحاضر50
هزارنفــرجمعیــتداردوزمینهســکونت
۱20هــزارنفرجمعیــتدراینمنطقهرادر
ســالهایآتیفراهمخواهــدکردکهاینهم
یکفرصتوهمتهدیدمحســوبمیشود.
شــهردارمحمدیهبااشــارهبهاینکهدرحال
حاضــرزیرســاختهایمحمدیــهامــروزبا
گذشتچهاردههفرســودهشدهونیازمند
بازنگریواصالحاستخاطرنشانکرد:همه
اینمسائلاعتباراتقابلتوجهینیازداردتا
برنامههایپیشبینیشدهراعملیاتیکنیم.
ویتصریحکرد:درکنارفعالیتهایعمرانی
وخدمــاتشــهریبهامورفرهنگــیوایجاد
نشــاطشــهریتوجهویژهداریــموبااجرای

برنامههایفرهنگیوشــاددرناحیهشهری
مهرگانومحالتمحمدیهفعالیتهایخوبی

رااجراکردهایم.
شــهردارمحمدیهباتاکیدبراینکهبرای
ایجاددرآمدهــایپایداربــادادن۱6آیتم
تشویقیزمینهرونقساختوسازرافراهم
خواهیــمکردتابهاقتصادشــهریهمکمک
شــودتصریحکــرد:درمحمدیهفرصتهای
خوبیماننداتوبانداریمکهبایدازآنبرای
ایجاددرآمدهایپایداراســتفادهکنیمودر
اینراســتاچندطرحپیشنهادیمانندایجاد
نمایشگاهبینالمللی،شهرکخودروومیدان
میوهوترهباردرکمیســیونسرمایهگذاری
مطرحشــدهکههــرکــداممیتواندموجب
کســبوکار،اشــتغالومنابعمالــیپایدار
برایشهرداریشود.دکترنخستینازمحل
نامناســبایســتگاهعوارضیبهعنوانیکی
ازمشــکالتمردممحمدیهومهرگاننامبرد
واظهارداشــت:بهدلیلمشــکالتناشیاز
جابهجاییاینعوارضیتصمیمگرفتهشده
تامســیرجدیدیازمهــرگانبهجادهکورانه
احداثشــودتااینمشکلبرطرفشود.وی
بیانداشــت:ایجاددوبــازارروزدرمهرگان
ازکارهایــیاســتکــهدردســتورکارقرار
گرفتهکهبزودیکلنگزنیخواهدشدوسه
بوســتانمحلیوالیت،غدیروبانواننیزدر

اولویتاحداثاست.

شــهردارمحمدیهتصریحکرد:بازپیرایی
شــهری، درون اتوبــوس ایســتگاههای
ســاماندهیتابلوهــایتبلیغاتــی،مرمــت
جــداولمعابــرشــهریوتامیــنتجهیزات
ورزشــیدربوستانهاازدیگرکارهاییاست
کهدراولویتقراردارد.نخستینازتکمیل
طرحهــاینیمــهتمامدرمحمدیــهخبردادو
اظهارداشــت:بــهتعهداتمســئوالنقبلی
هــمپایبندهســتیموتــالشمیکنیمهمه
طرحهــاینیمــهتمــامعمرانــیرابــهپایان
برســانیم.ویگفت:لکــهگیریوآســفالت
معابــر،اصــالحهندســیمیدانطــاووس،
روکشآسفالتمبادیورودیشهر،تکمیل
ســاختماندارالقرانبا95درصدپیشرفت
فیزیکــی،احــداثپارکشــهر،ایجــادباند
کنــدرودرجنــوباتوبان،ایجادســرویس
بهداشــتی،تکمیــلوآمادهســازیمحوطه
مهــرگان،بازتوانیمحالتشــهر،ازطرحهای
نیمهتمامیاســتکهبهپایانخواهدرسید.
شــهردارمحمدیهاظهارداشت:بودجهسال
آیندهرابراســاسســرانهمــردمخواهیم
بستوطرحهاییکهنیازاساسیمردمباشد
دراولویــتاجراقــرارخواهــدگرفت.وی
ازافزایشاعتباراتپســمانددراینشــهر
خبــردادوگفت:اعتباراتپســماندازســه
میلیاردو600میلیــونتومانبه5میلیارد
و500میلیونتومانافزایشیافتهاســت.
نخستینیادآورشد:روزانه55تنزبالهدر
شــهرمحمدیهجمعآوریشــدهوبهســایت
محمدآبــادمنتقلمیشــودکه3تــنآندر

مبداءتفکیکمیشود.
شــهردارمحمدیــهازطرحهایســرمایه
گذاریدراینشــهرهمبهعنوانرویکردی
دراجــرایطرحهــایتوســعهنــامبــردو
اظهارداشــت:برایتوســعهوعمرانشهری
محمدیهبهحضورسرمایهگذاراندراجرای
طرحهانیازمندیموضمناحترامواستقبال
ازکســانیکهدرگذشتهاعالمآمادگیکرده
وطرحــیراآغازکردهاندبــرایدورهجدید
هــمآمــادههمــهگونــههمکاریهســتیم.

علیرضابیاترئیسشــورایاســالمیشهر
محمدیههمدرایننشســتگفت:ســرانه
فضاهایورزشــی،فرهنگیوفضایسبزدر
شهرمحمدیهپایینترازاستانداردکشوری
واســتانیاســتوایــنکمبودبایــدجبران
شــود.ویافــزود:باتوجــهبهفرســودگی
زیرســاختهایشــهرمحمدیهبایدباتامین
اعتباراتمناســباینبافتنوسازیشود.
ویتصریــحکــرد:بــااضافــهشــدنناحیه
شهریمهرگانبهشهرمحمدیهمسئولیتها
دوچندانشــدهوباتوجهبهافرادساکندر
آنکهبیشــترکمدرآمدهســتنداحساس
وظیفهمیکنیمتابخشــیازمشکالتآنهارا
حلکنیــمامااعتباراتجوابگونیســت.وی
اضافهکرد:برایحلمشــکالتناحیهشهری
مهــرگاننیازمندحمایتاســتانیهســتیم
تــازیرســاختهایالزمرامهیاکــردهومحلی
مناســبرابرایزندگیمردمفراهمکنیم.
بیاتگفت:ناحیهشــهریمهــرگانامروزبه
خدماتشــهری،بوســتان،درمانــگاه،آتش
نشانی،حملونقلشهری،مدرسه،کالنتری
وبازارچههایمحلیاســتتانیازهایمردم

تامینشود.
رئیسشــورایاســالمیشــهرمحمدیه
اظهارداشــت:شــهرمحمدیهدرشــرایطی
اســتکهبیمارمحسوبمیشــودونیازمند
مراقبتهایجدیاستوامیدواریمباکمک
مسئوالناســتانیبتوانیمخدماتشایسته
ایبــهمردماینشــهرونیزمهــرگانارائه
کنیم.بیــاتگفت:بانصبدوربیندرمبادی
ورودیوخروجیشهرومناطقحساسومهم
تالشمیکنیمتامحیطیامنوتوامباآرامش
برایســاکنانفراهمکنیم.ویاضافهکرد:
ایجادرینگسبز،راهاندازیمسیردوچرخه
ســواری،دسترســیبــهکمربنــدی،رفــع
مشکالتپلخلیجفارس،بازپیراییمحالت،
نوســازینــاوگانحملونقــل،توزیعکارت
شــهروندیازکارهاییاســتکهدراولویت

برنامههایشوراوشهرداریقراردارد.
بیــاتگفــت:درمنطقههشــتمحمدیه

شرایطخوبیبرایاجرایطرحباغویالداریم
کهآمادگیداریمدراینطرحمشارکتکنیم.
رئیسشورایشهرمحمدیهاضافهکرد:راه
انــدازیبانکزمینبرایتامیــنمنابعمالی
پایدارشهرمحمدیهضرورتیاجتنابناپذیر
استودراینراستاعزمجدیداریمکهاین

کارراعملیاتیکنیم.
بیــاتاظهارداشــت:اگــربانــکزمیــن
نداشــتهباشــیمدراجرایطرحهــایآینده

محمدیهبامشکلمواجهخواهیمشد.
*افزایشســرانهورزشیدرمحمدیهاز

اولویتهایشورایشهر
رئیسکمیســیونفرهنگیشورایشهر
محمدیــههــمگفــت:مدیریــتورزشدر
محمدیــهبــهصورتشــوراییغیــرمنطقی
اســتونمیتواندجوابگوینیازهاباشــدو
شناساییوشکوفاییاســتعدادهانیازمند

ادارهمستقلورزشاست.
امیــدمنفــردافــزود:افزایشســرانه
ورزشــیدرمحمدیهازاولویتهایشورای
شــهربرایایجادنشــاطوشــادابیدرمیان

گروههایمختلفمردماست.
ویاضافــهکــرد:برگــزاریهمایشهای
روی پیــاده و ســوارکاری صبحگاهــی،
خانوادگیازکارهایارزشــمندیاســتکه
ازســویشــورایاســالمیبرایایجادنشاط
درشــهروندانمــوردتوجــهقــرارگرفته

اســت.رئیسکمیســیونفرهنگیشورای
شــهرمحمدیهبیانکرد:متاســفانهباوجود
اســتعدادهایورزشــیدراینشــهرهنوز
دراینعرصهباعقبماندگیهاییمواجهیم
کــهباکمکمســئوالناســتانیبایدبرطرف
شود.منفردتصریحکرد:امروزفعالیتهای
ورزشــیدرشــهرمحمدیهتوســطشــورای
ورزشادارهمیشــودکــهایــننــوعاداره
منســوخشــدهوزیبندهشــهربزرگیمانند
محمدیهنیستونمیتواندجوابگوینیازها
باشــد.عضوشورایاسالمیشــهرمحمدیه
یادآورشــد:ازمدیــرکلورزشوجوانــان
اســتانقزوینانتظارداریمنســبتبهراه
اندازیادارهورزشدراینشهراقدامکند
تابتوانیمبرنامههایورزشــیمناسبیرادر
شــهراجراکنیم.رئیسکمیسیونفرهنگی
شورایشهرمحمدیهبیانکرد:ازاستاندار
محتــرم،مســئوالنورزش،نماینــدگانو
دلسوزانورزشاستانانتظارداریمدراین
زمینــهحمایتالزمراانجامدهندتابتوانیم
بــاشناســاییوشــکوفاییاســتعدادهای
ورزشــیبهوضعیتورزشاینشهرسامان
مناسبیدهیم.ویگفت:رسانههابهعنوان
حامــیاصلیورزشمیتواننــددرانعکاس
مشــکالتورزشمحمدیهتالشبیشــتری
داشتهباشــندتاشایدمســئوالنبرایحل

آنهااقدامکنند.
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امــروزهآمــوزشوپرورشبــهعنوان
یــکنهــاداجتماعــیکــهوظیفــهتعلیمو
تربیــتافرادجامعــهرابرعهــدهدارداز
ســویآحادجامعهاعمازمردم،مسووالن
واندیشــمندانموردتوجــهوتاکیدقرار
گرفتهاســتوهمگیبراینباورهستند
کهرشــدوتوسعهیککشــوربهپرورش
انســانهایآگاهوبرخوردارازمسئولیت
بستگیداردچیزیکهدرادبیاتتوسعهبه
عنوانتوسعهانسانیمطرحاستبنابراین
نقشآموزشوپرورشدرساختنانسان
هــایآگاهوپویــابــرهیــچصاحــبنظری
پوشــیدهنیستوهمگیبرتاثیربیبدیل
آموزشوپرورشمتفقالقولهستند.

اهمیــتآموزشوپرورشبهواســطه
کارکردهاییاســتکهبرعهدهداردواین
کارکردهاهــمازجنبهفردیوهمازجنبه

اجتماعیقابلبررسیاست.
ازیکســوگســتردگیایننهادشامل
فرهنگیــان،دانــشآمــوزانواولیــا،
بزرگترینجامعهمرتبطبادولتراتشکیل
دادهوازســویدیگــراهمیــتآموزشو
پرورشبهعنوانپایهتوســعههمهجانبه
ورشــدعلمیکشــور،اهمیتوجایگاهی

ویژهبهآندادهاست.
بــهبیــاندیگرمــیتــوانآمــوزشو
پــرورشرایکیازمهمتریــنپایگاههای
ارزیابیمیــزانرضایتمردمازدولتها

دانست.
باایننگاه،آموزشوپرورشقزویناز
بدوفعالیتدولتتدبیروامیدتاکنون،با
جهشدرشــاخصهایمختلفوموفقیت
هایپیدرپیدراینسالها،بهبهترینآینه
دراثباتتمرکزوتوجهدولتبهنقاطکمتر

توسعهیافتهتبدیلشدهاست.
امــروزبهپشــتوانهچهارســالتالش
شــبانهروزیهماهنــگدولــتوبدنــه
مدیریتــی،اجرایــی،آموزشــیوتربیتی
آمــوزشوپــرورشاســتان،موفقیتها
ودرخشــشهاســتکهتوجهرسانهایو
عمومیرابهایناستانجلبکردهاست.
اینتوسعهیکمفهومکلینیست،بلکه
مســتندبهشاخصهاوآمارهاییاستکه
درگزارشــیمدیرکلآمــوزشوپرورش
اســتانقزوین،بهتفصیــلآنهارابیان

میکنند:
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزوینبهتبیینوتشــریحدســتاوردهای
آموزشوپرورشاســتاندردولتتدبیر
وامیــدپرداختوباتاکیدبراینکهرشــد
شــاخصهایعملکردیایــنمجموعه،بر
مبنایراهبردهایســندتحــولبنیادین
وســندچشــماندازبــودهاســت،گفت:
آمــوزشوپــرورشقزویــندرمســیر
توســعه،توجهخــودرابرارتقــاءبنیادین
شــاخصهــاوپایداریآنهــامتمرکزکرده
اســتواعتقادداریمتوسعهوقتیمعنی
پیدامیکندکهرشدشاخصهادرساختار

مجموعهنهادینهشود.
ســاالرقاســمیافــزود:آنچــهدراین
گزارشازآنبهعنــوانعملکردآموزش
وپــرورشقزویندردولــتتدبیروامید
یادمیشــود،خالصهایازشــاخصهایی
اســتکهآمــوزشوپــرورشاســتانبا
تکیــهبرهمتوارادهجمعیکســبکرده
وپرداختــنبهجزییــاتعملکردیبهلحاظ
فراوانــیموضوعــاتوهمچنینوســعت
کارهایاجراییوبرنامههایانجامشــده،
نیازبهفرصتومجالبیشــتری،فراتراز

اینگزارشدارد.
ویادامــهداد:قبــلازبیــانهرنکته
ایدرتشــریحخالصــهعملکــردآموزش
وپــرورشقزویــنبایدتاکیدشــودهمه
دستاوردهایآموزشوپرورشوآنچهاز
آنبهعنوانعملکردیادمیشود،درسایه
تــالشجمعیوهمکاریبیدریغوشــبانه

روزیفرهنگیــان،نخبگان،صاحبنظرانو
پیشکســوتانآموزشوپــرورشحاصل

شدهاست.
*سندتحولبنیادینآموزشوپرورش؛

یکسندباالدستی
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزویــنبااشــارهبــهاجرایســندتحول
بنیادینگفت:عدمتوازننیرويانســاني
بهلحاظجنسیتيیکیازمشکالتآموزش

وپرورشدرچهارسالگذشتهبود.
قاســمیافزود:ســندتحــولبنیادین
آمــوزشوپــرورشبهعنوانیکســند
باالدســتیکهبشــدتموردتاکیــدمقام
معظمرهبــریمیباشــدودولتیازدهم
براجرایســندتحولبنیادینالزامعملی
دارد.ویاظهارداشت:هراقدامی،نقشه
راهــیمیخواهدومــاامروزدرآموزشو
پرورشنقشهراهمانسندتحولبنیادین
استکهباوجودســندبنیادینآموزشو
پرورشمســیرحرکتتعلیموتربیتیک
مســیرتعریفشدهاســتوبامطالعهاین
سندمیدانیمهدفمانازتعلیموتربیت

فرزندانمانچیست.
قاســمیادامهداد:درحالحاضر240
مدرســهباظرفیتیکتــا۱0دانشآموز
وجــودداردکــههمیــنموضــوعاهمیت
ساماندهینیرویانسانیرادوچندانمی
کنــدوباتوجهبهاقداماتانجامشــدهدر
حوزهنیرویانســانیهنوزمشکالتجدی
درپایــهدوازدهــمپابرجابــودهونیازبه

بررسیبیشتریدارد.
بــهگفتــهویپایهنهموانتخابرشــته
چالشملیاســتکــهدولتبایــددراین
زمینهواردعملشــود.مدیرکلآموزش
وپــرورشاســتانقزویناظهارداشــت:
مــازادنیرویانســانیدرمقطعمتوســطه
ســاماندهیشدکهکارسختیبودودراین
زمینهعدمتناسبجنسیتیمعضلیجدی
اســتدرکشــورکهمیتوانبهطورمثال
مازادنیرویخانموکمبودنیرویانســانی
آقادراســتانقزوینرانامبرد.قاســمی
خاطرنشــانکــرد:بهدلیلاســتقرارپایه
دوازدهــممجبورشــدیمباجــذبنیروی
فنــیوحرفهاینیروهــایکاردانخودرا
ازدســتبدهیم.ویتاکیــدکرد:باتوجه
بهاســتقرارپایهدوازدهمواضافهشدن
500کالسدرسدرســالآینــده،نیــاز
بــه500کارگاهمجهزخواهیــمداشــت.
اولویتاولآموزشوپرورشساماندهی
نیرویانســانیاستکهایننشاندهنده
اهمیتموضوعاست.مدیرکلآموزشو
پرورشاســتانقزوینبااشارهبهاجرای
اســتقرارپایهنهماضافهکــرد:برای۱0
هزاردانشآموزدرپایهدوازدهمهزارو
200معلمنیازداریمودرهمینراستابه

80آزمایشگاهنیازخواهیمداشت.
قاســمیبااشــارهبهتدریــسمعاونان
ومدیــرانمدارسیادآورشــد:بهجهت
کمبــودحمایتهایمالیوافزایشمهارت
ودانــشدرحالحاضــر3۱3نفرفعالدر

کالسهایدرستدریسمیکنند.
ویخاطرنشــانکرد:درجذبنیروهای
فنــیوحرفــهایاقداماتیانجامشــدهو
آمــوزشوپرورشنــگاهکارشناســیبه
مســائلداشــتهامادرزمینهساماندهی
نیرویانســانیمعضالتجدیدرآموزش

وپرورشداریم.
*جذب600نفــردرآموزشوپرورش

استانقزوین
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزوینازافزایشســهمیهاستانقزوین
درآزموناســتخدامیآموزشوپرورش

به600نفرخبرداد.
آزمــون براســاس گفــت: قاســمی
اســتخدامیآموزشوپــرورش600نفر
نیرویجدیدبهآموزشوپرورشاستان

قزوینبهصورتپیمانیجذبمیشوند.
ویافــزود:ایــنافراددرپســتهای
آمــوزگاری،دبیــری،هنرآمــوزیومعلــم
تربیــتبدنیدرهر2جنســیتمردوزن
جذبآموزشوپرورشاستانقزوینمی
شوند.اینمســئولتصریحکرد:ضوابط،
شــرایطورشــتههایآزمونبــهتفکیک
مناطــقبزودیازطریقســایتســازمان

سنجشاعالممیشود.
قاســمیادامهداد:افرادقبولشــده
درایــنآزمــونپــسازگذرانــدندوره
هایآموزشــیازمهرماه۱39۷درمناطق
مختلفاستانمشغولبهکارمیشوند.

ویگفــت:نیــرویانســانیآمــوزش
وپــرورشیــاازبیــندانــشآموختگان
دانشــگاهفرهنگیــانیاازطریــقآزمون
اســتخدامیازدانــشآموختگانســایر
دانشگاههایکشورپذیرشمیشوند.

قاســمیاضافــهکــرد:درســالجاری
2۱5نفــرازدانشآموختگاندانشــگاه
فرهنگیانو۱۱8نفرازپذیرفتهشدگان
آزموناســتخدامیســالگذشتهپساز
طیدورههایپیشازخدمتواردفرایند

تدریسدرکالسهایدرسشدند.
*حذفآزمونهادرابتداییشادابیرا

بهکودکانبازمیگرداند
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزوینبااشــارهبهمصوبهاخیرشــورای
عالــیآموزشوپرورشگفــت:حذفهر
نــوعآزمــوندرمقطعابتداییشــادابیو

نشاطرابهکودکانمابازمیگرداند.
قاســمیافــزود:بــاتوجهبــهاینکهدر
مقطعابتدایی،ارزشیابیکیفی-توصیفی
داریموهدفآندرواقعحذفاســترس
ورقابتوجایگزینکردنمشارکتاست،
اینآزمونهایتســتیدرتضادآشــکاربا

اینارزشیابیاست.
ویاظهــارداشــت:بــاتوجهبــهاثرات
نامطلــوببرگــزاریآزمونهــایورودی
مــدارستیزهوشــانونمونــهدولتیبر
دانشآمــوزاندورهابتداییکهآنهارااز
سنینپاییندرگیریکجریانفرسایشی
واســترسزابرایآمادگیدراینآزمون
هامــیکرد،توســطوزیرمحتــرمتصمیم
گرفتهشــدآزمونهــایورودیمدارس
تیزهوشــانونمونهدولتــیازپایههفتم
حذفشــود.قاسمیادامهداد:حذفاین
آزمونهاگامارزشــمندیاســتتادوره
ابتداییباتوجهبهحساسیتواهمیتآن،
نشاطوشــادابیخودرامجدداپیداکندو
دانــشآموزاناززیرفشــارانتظاراتباال
بــرایقبولیدراینآزمونهارهاشــوند.
اینمسئولتاکیدکرد:بانگاهیبهاهداف
مقطعابتداییکهرشــدهمهجانبهدانش
آمــوزانوابعاداقتصــادی،اخالقی،علمی
وآموزشــی،فرهنگیوهنــری،اجتماعی،
زیســتی،سیاســیواقتصــادیرادرنظر
مــیگیــردوازطرفیبانگاهــیبهاهداف
حتیعلمیوآموزشــیاینمقطعکهنسبت
بهشــناختپدیدهها،کنجــکاوی،مهارت
کافیفکرکردن،شــنیدن،گفتن،نوشتن
وخوانــدنجزومهــارتهایاولیــهبرای

زندگیراکسبکنند.
قاســمیخاطرنشــانکرد:آنچهازکتب
درسیوآزمونتیزهوشانونمونهدولتی
حاصلمیشــودچیزیجزرقابتناسالم،
ایجــاداســترسواضطرابنــهتنهابرای
دانشآموزانبلکهبرایاولیامیباشد.وی
افزود:حتــیدربرخیازمدارسمدیران
مــالکموفقیتراقبولیاینآزمونهامی
داننــددرحالیکهدرمقطــعابتداییباید
قدرتخالقیت،پرسشــگری،عالقهمندی
بهمطالعهوپرورشاســتعدادهایدانش
آموزانمدنظرباشــدوبایــکآزموننمی

توانمعیاریازتیزهوشیارایهداد.
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان

قزویــنیادآورشــد:امــروزهبایــدبرای
رسیدنبهموفقیتدرجامعههوشذهنی
وهــوشاجتماعیراباهمدرنظرگرفتو
اتکاءصرفبهبهرههوشــیوتیزهوشــی
مالکموفقیتنیستبلکهتنها20درصد
ازموفقیتارتباطمستقیمبابهرههوشی
دارد.ویافزود:ایــناقداموزیرمحترم
نشــانگرجهتگیریدرســتآمــوزشو
پرورشبهایفاینقشواقعیوایجادنشاط
وشادابیودرراستایماموریتآموزشو
پرورشاستوبااینکارمیتوانخالقیت
وانگیــزهراکهدوعنصرحیاتیوشــریان
اصلیآموزشوپرورشاســتاحیانمود.
قاسمیتصریحکرد:درآموزشوپرورش
نبایدمغزهاراپرکردبلکهبایدمغزهاراباز
کنیمچراکهبرگزاریتســتمالکواقعی
سنجشاســتعدادهانمیباشدمابایددر
دانشآمــوزانقــدرتآفرینندگی،حل
مسئله،تفکرانتقادیوسازندگیراایجاد
کنیموطبیعیاســتکهاینکاربازآزمون
هــایگوناگونوایجادرقابتکاذبنهتنها
حاصلنمیشودبلکهلطمهجبرانناپذیری

بهاینقشرواردمیکند.
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزویــندرپایانتاکیدکرد:باحذفچنین
رقابتهایکاذبــیدربیندانشآموزان
بویــژهدرمقطــعابتداییمــیتوانیماین
زنجیرهــاراازپایدانشآموزانبازکنیم
وشــرایطرابرایایجادانگیزهوعالقمندی
بهکسبدانشوفنوهنرفراهمآوریم.
*دانشآموزکارآفرینتربیتخواهیم

کرد
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزویــناظهارکرد:بایدبهســمتتربیت
دانشآمــوزکارآفرینحرکتکنیملذابر
ایناساسباتقویتهنرستانهاومدارس
کاردانــشبایدبــهگونــهایبرنامهریزی
شــودتادانشآموزانمهارتالزمرابرای

کارآفرینیکسبکنند.
ویاضافهکــرد:آموزشوپرورشیک
دســتگاهاســتراتژیکســرمایهایاست
کــههرمقداردرآنهزینهشــودبهنوعی
ســرمایهگذاریتلقیمیشــودکهســایر
بخشهاراتحتتاثیرخودقرارخواهدداد.
مدیرکلآموزشوپرورشاستانقزوین
یادآورشد:شایدچونبهعنوانیکچهره
سیاسیشناختهشدهامفعالیتهایکیفی
ماکمتردیدهشدهیاسیاسیتلقیمیشود
امــابانگاهبرنامــهمحوریجلومیرویموبا
تعریفچشماندازیکساله،4سالهو۱0
سالهحرکتآیندهخودراترسیمکردهایم
تاهدفمندگامبرداریم.قاســمیبااشاره
بهفعالیتهــایعمرانیصورتگرفتهدر
چهارسالگذشــتهاضافهکرد:در4سال
گذشتهدرآموزشوپرورشاستانبیش
ازیکصــدمیلیــاردتوماندرپــروژههای

عمرانیسرمایهگذاریشدهاست.
*مدرســهانــرژیاتمــیراهانــدازی

میشود
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزوینگفت:ســاختمدرسهانرژیاتمی
بــاظرفیت500دانشــجووفازدوممرکز
درمانیفرهنگیاندرمهرگانازمهمترین

برنامههایدردستاجراست.
قاســمیافــزود:بــاحمایتاســتاندار
محتــرموهمکاریرئیسســازمانانرژی
اتمیکشورخوشــبختانهسومینمدرسه
انرژیاتمیکشــورپسازتهرانومشهد
بــزودیدرشــهرقزویــنراهانــدازیمی
شودکهگامارزشمندیدرتربیتجوانان

استاندراینرشتهمهماست.
ویاظهارداشــت:بــااختصــاصقطعه
زمینــیبهمســاحت4هــزارمترمربعدر
منطقهپونکقزوینبسترراهاندازیاین

مدرسهدرقزوینفراهمشدهاست.
اینمســئولبیانکرد:اینمدرســهبا

۱5کالسظرفیــتپذیرش400تا500
دانشآموزراخواهدداشت.

*اردوگاهیانسآباد،بزرگتریناردوگاه
شــمالغربکشــوربابیشاز60درصد

پیشرفتفیزیکی
ویازنوســازیوبازســازیاردوگاه
بــزرگیانسآبــادبــهعنــوانمهمترین
طــرحرفاهیآموزشــیوتفریحیاســتان
یــادکردوگفت:ایناردوگاهبایکســالن
ورزشــی،آمفیتئاترباظرفیت500نفرو
60ســوئیتاقامتی،زمینچمنفوتبال،
زمینپینتبال،ســلفسرویس،کمربند
سبزوخوابگاهدرحالبازسازیاستودر
حالحاضر60درصدپیشــرفتفیزیکی
دارد.قاســمیاظهارداشت:باتکمیلاین
مجموعــهاردوگاهــیقــادرخواهیمبود
اردوهایدانشآموزیدرســطحملیرادر
شرایطبسیارمطلوبیدرفضاییباطراوت
دراســتانبرگزارکــردهواوقاتخوشو
بانشــاطیرابرایدانشآمــوزانفراهم

کنیم.
*پیشــرفت۷5درصدیفازیکمجتمع

فرهنگی،ورزشیفرهنگیانقزوین
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزوینبااشارهبهساختوتکمیلمجتمع
فرهنگیورزشــیفرهنگیان،اظهارکرد:
فازیکاینمجتمعشاملاستخروامکانات
ورزشــیجهتبهــرهمنــدیفرهنگیانو
دانشآموزانبــزودیآمادهبهرهبرداری

خواهدبود.
ویضمــنتاکیــدبــرپیگیــریهــای
مســتمرجهتاحداثاینپروژهفرهنگی
ورزشی،اظهارداشت:اینمجتمعفرهنگی
ورزشیبهمساحت2800مترمربعدرسه
طبقه،شاملاستخر،سالنپذیرایی،سالن
اجتماعاتو...میباشدکهتاکنونبیشاز
۱8میلیاردریالاعتبار،جهتاحداثاین

مجتمعجذبگردیدهاست.
قاســمیافــزود:آمــوزشوپــرورش
اســتانطی4سالگذشتهبهمنظورتامین
زیرســاختهــایالزمبــرایجامعهبزرگ
آمــوزشوپــرورشوجبــراننقصهای
گذشــته،ایــنپــروژهرادرکنــارپروژه
هایزیرســاختیدیگرهمچــوندرمانگاه
فرهنگیــانواردوگاهدانــشآمــوزیطی
سالگذشتهدردستورکارخودقرارداد.
*ارائــه۱۱نــوعخدمــاتدردرمانگاه

فرهنگیان
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزویــنگفــت:درمانــگاهفرهنگیــاندر
ســاختمانیبهمساحتدوهزارمترمربعو
درسهطبقهدردولتتدبیروامیدافتتاح

شد.
ویافــزود:ایــندرمانگاهبــاارائه۱۱
نــوعخدمــاتدربخــشهــایمختلفیاز
جملهپزشــکعمومــی،متخصصگوشو
حلــقوبینی،متخصصاطفــالوکودکان،
متخصــصزنــانوزایمــان،متخصــص
طــبســنتی،دندانپزشــکی،تزریقاتو
پانســمان،داروخانــه،جراحیســرپایی،
مامایــیوحجامــتدرحالفعالیتاســت
وخدمــاتخــودرابهفرهنگیــانوعموم
مــردمارائــهمــیدهد.قاســمیبــابیان
اینکــهایــندرمانگاهدردوشــیفتروزو
شــببهمراجعینخدماتارائهمیدهد،
اظهارداشــت:ازابتدایسالجاریتاکنون
بیــشاز۱5هزارنفردراینمرکزدرمانی

پذیرشوخدماتدریافتکردند.
*راهانــدازیفــازدوممرکــزدرمانــی

فرهنگیان
قاسمیافزایشخدماترفاهیمعلمان
وفرهنگیــانراازدیگربرنامههایســال
جــاریدانســتوگفت:بااختصاص300
میلیــونتومــانفــازدوممرکــزدرمانی
فرهنگیاندرناحیهشــهریمهــرگانراه

اندازیخواهدشد.

ویبیانکرد:اینمرکزبامشارکتدکتر
ذاکریازخیریناســتانســاختهمیشود
کهمــیتواندخدماتدرمانیمناســبیبه

ساکنانمسکنمهرنیزارائهکند.
*کســب6رتبــهکشــوریدرســومین

جشنوارهنوجوانخوارزمی
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزوینازکسب6رتبهکشوریدرسومین

جشنوارهنوجوانخوارزمیخبرداد.
قاســمیبــاتاکیــدبراینکــهیکــیاز
دســتاوردهایمادردولــتتدبیروامید
اثبــاتجایــگاهعلمــیدانشآمــوزاندر
جامعــهبودگفت:بارقههــایامیدیایجاد
شــدهتافرزندانماازکودکیواردعرصه
علمونوآوریشــوندورشــدعلمیکشور
شــتاببگیرد.ویبابیاناینکهسیاســت
آموزشوپرورشاســتاندردولتتدبیر
وامیــد،یکپارچگــیطرحهــاوبرنامههابا
تکیهبرراهبردهایمــدونوواقعبینانه
بودهاســت،افزود:دراینمسیربااجرای
سیاستمدرسهمحوریوتفویضاختیار
الزم،حضورمستمرمعاونانوکارشناسان
ســتادیادارهکلدرمدارسهدفگذاری
وبرنامــهبازدیدمدیــرکلهمازمدارس
حاشــیهایومناطقکمترتوســعهیافتهبه

طورمستمردنبالشد.
بــهگفتــهوی،درایــنبازدیدهاضمن
حضوردرمدارسوشــرکتدرجلســات
شــورایمعلمــان،رونداجــرایطرحهای
آموزشــیوتربیتیموردبررســیوتبادل
نظرقرارگرفتچراکهمعتقدیممدرســه
کانونتربیتاســتوکارآمدیآموزشو
پــرورشدرگروپویاییمدرســهوکالس
درساســت.مدیرکلآموزشوپرورش
ادامــهداد:بــرایرســیدنبــهشــاخص
اصلیتوســعهدرآموزشوپرورشیعنی
موضــوع'آمــوزش'وارتقاءشــاخصهای
ایــنبخش،همهظرفیــتهادراینبخش
متمرکزگردیدوبابســیجامکاناتومنابع،
اینراهبردبهعنواناولویتمســووالنو

مدیرانومعلمانتعیینشد.
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزوینگفت:درسالجاریدانشآموزان
قزوینــیموفــقبــهکســبهشــترتبه
کشوریدرامتحاناتنهاییسوممتوسطه؛
کســبمدالنقرهالمپیادزیســتجهانی،
کسب۱8رتبهعالیکشوریدرگروههای
آموزشــی،کســبمعدلکتبینهاییباالی
۱۷توســطیکهــزارو۷2۱نفــرازدانش
آموزان،کســبدورتبهاولکشــوریدر

مسابقاتآزمایشگاهیاست.
قاســمیادامــهداد:کســب۱0عنوان
برگزیــدهکشــوردرفعالیتهــایمربوط
بهحوزهمعاونتپژوهشــی،کســبرتبه
نخســتکشــوردرارزیابــیوعملکــردو
همچنین۱۱عنوانکشوریرتبههایاول
تاســوموبرگزیدهکشــوریدرجشنواره
تولیدومحتوایالکترونیکیکسبکردند

.
بازمانــده کــودک 3200 جــذب *

ازتحصیل
مدیــرکلآمــوزشوپرورشاســتان
قزویــنگفت:3هــزارو200دانشآموز
درحــوزهآمــوزشازراهدوردراســتان

قزویندرحالتحصیلهستند.
ویافــزود:بــهطوراساســیرســالت
آمــوزشازراهدوربــهعنــوانیــکنظام
مکمــلویکفرصتدومآموزشــیبرای
بازمانــدگانازتحصیــلبهشــمارمیرود
کــهبایدازآندرجهتجذببازماندگاناز

تحصیلنهایتاستفادهراکرد.
قاســمیبااعالماینکه3هــزارو200
دانشآمــوزدرحوزهآمــوزشازراهدور
دراستانقزویندرحالتحصیلهستند
تصریحکرد:آموزشازراهدورصرفاًبرای
ارائهمدرکوترویجمدرکگرایینیست.
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شهرداری را به جایگاه اصلی خود نزدیک می کنیم
شهردار بویین زهرا :

باحضورمحمدمبینمشــاوراســتاندار
قزویــنومدیرکلحراســتاســتانداری
قزویــن،دکترحســینغیاثوندشــهردار
بوئینزهرا،مهندسپورقاسممدیرعامل
ســازمانحملونقــلهمگانیبویینزهرا
وواعضــایشــورایشــهربوییــنزهراو
معاونینشــهردارآیینمعارفــهوتکریم
حراســتشــهرداریبویینزهــرابرگزار

شد.
بهگــزارشخبرنگارمادراینمراســم
دکترحسینغیاثوندشهرداربویینزهرا
ضمــنخیرمقــدمویــادآوریاینکهکلمه
حراستبهمعنیپاسداریومراقبتاست
اظهارکرد:واحدحراســتدریکمجموعه
قلبتپندهســازمانمحسوبمیشودکه
نقشپشــتوانهایمحکمبرایپاســداری

وســالمتیکمجموعــهراایفامیکند.وی
حوزهحراسترابهعنوانیکنهادصیانتی
نامبــردوافزودواحدحراســتبارصدو
شناســاییمســائلنقشپیشــگیرانهای
داشــتهباشــد.غیاثونــدافــزود:واحــد
حراســتمیتواندبامشــورتهایموثرو
مشفقانهازآسیبهاوتهدیداتاحتمالی
بــهســازمانجلوگیــریکند.شــهرداری
بوئینزهراخاطرنشــانکرد:اطالعرسانی
بهموقعازنقاطضعفوقوتیکسیســتم
وارایهمشــورتدقیق،کارشناسی،واقع
بینانهوموثریکیازرسالتهایمهمواحد
حراستاســت.اینمقاممسئولتصریح
کرد:اجرایدقیقودرستانجامماموریت
ووظایفحراســتموجــبارتقایاهداف
ســازمانودرنتیجهاعتــالینظاممقدس

جمهوریاســالمیدرقالبخدمترســانی
بهتربهمردمرا،موجبمیگردد.

ویدربخــشدیگــریازســخنانخود
ضمنتقدیــراززحماتوفعالیتهایچند
رسانهمحمدرجبیمسوولحراستقبلی
شــهرداریبوئیــنزهــراگفت:مجموعــه
شــهرداریبوئینزهرابهلحــاظفعالیتو
شــفافیتبایکراندمانمطلوبومناسب
درحالحرکتاســتکهاینروندباحضور
آقایسوارکهجوانپرانرژی،مومن،دارای
تجربهودانشوتالیفاتدرحوزهحراست
اســت،شــتابوشــرایطبهتــریخواهد
یــادآورشــد:تغییرات گرفت.غیاثونــد
درآرایــشیــکســازمانیکــیازارکان
موفقیتوموجــبتجربهاندوزیمدیران
درحوزههایمختلفبرایخدمترســانی
بیشــتربهمردممیشود.شــهرداربوئین
زهــراتاکیدکرد:باتوجهبهروحیهانقالبی
،تعاملیوهمکاریکهدروجودآقایســوار
استحضورویدرجایگاهمسئولحراست
شــهرداریموجبخیروبرکتخواهدشد
.اینمقاممسئولافزود:تالشمادرفصل
جدیدمدیریتشهرداریبوئینزهرااین
اســتکهبتوانیمبوئینزهرارادرمسیر
توسعهبراساسبرنامهچهارساله،سالبه
سالبهجایگاهاصلیخودنزدیککنیم.در
ادامهمحمدمبینمشاوراستاندارومدیر
کلحراســتاســتانداریقزوینرضایت

مندیوتکریممردمراازمهمتریناهداف
نظاموانقالبخواندوافزود:حضرتامام
)ره(مــردمراولــینعمتدانســتهاندکه
ایننشــاندهندهاهمیتخدمتبهمردم
ومستضعفیناســتچراکهآنانصاحبان
اصلیمملکتهستند.مشاوراستانداربا
اشارهبهگستردگیوظایفدرشهرداریها
ازشهردارانبهعنواننیرویمحرکهسایر
اداراتخدماترســاننامبرد.شهرداری
پویــاوفعالمیتواندنقــشارزندهایدر
تمــامحوزههــایعمرانیایفاکنــدکهاین
امرمســتلزمتالشهمکاریتمامکارکنان
خــدومزحمتکششــهرداریاســت.وی
ادامهداد:متاسفانهدردستگاهیخدمات
رســانعلیرغــمارائــهخدماتگســترده
هنــوزتــارضایتمندیکاملمردمبســیار
فاصلهداریــمکهاینضعفهابایدبانگاه
انقالبیودلســوزانهبرطرفشــود.مدیر
کلحراستاســتانداریباتوجهبهنقش
مهمحراســتبهعنوانمشاورامینمدیر
وکارکناناظهارداشــت:حراستهاعالوه
براجرایشرحوظایفابالغیبایددرمحیط
تمــاممســائلراآســیبشناســینموده
تــازمینهخدمترســانیهرچهبیشــترو
رضایتمنــدیمــردمرافراهــمنماید.در
ادامهمنصورســوارضمنتقدیرازحسن
اعتمادمسئوالنبهویژهمدیرکلحراست
استانداریودکترغیاثوندشهرداربوئین

زهــراگفت:خداوندراشــاکرمکهتوفیق
خدمــتگــزاریرابهشــهروندانفهیمو
مومننصیــببنــدهکرد؛بنابرایــنتمام
تــالشوتــوانخــودرابرایپاســخگویی
شایستهبحســناعتمادمسئوالنبهکار
خواهمگرفت.ویدرادامهافزود:فعالیت
وخدمترسانیدرمجموعهحراستکاری

حساسوسختاست.
ســواربااعــالماینکــهمدیــرانواحد
حراســتدارایحداقلاطالعاتوآگاهی
باشــندگفت:کاردرحوزهحراستدارای
اهمیتوپیچیدگیخاصیاســتبنابراین
تــالشخواهمکرددرتعاملومشــورتبا
دکترغیاثوندخدماترســانیشایستهای
بهشهروندانبوئینزهراداشتهباشیم.
مسسولحراستشــهرداریبوئینزهرا

افزود:یکیازوظایفوخطمشــیحراست
پیشــگیریاســتبنابراینبنــدههمانند
تجربههایگذشــتهتمامتــوانوظرفیت
خــودرادرجهتپیشــگیریبهکارخواهم
بســت.درپایــانمراســمبااهــدایلوح
تقدیرمحمدرجبیمسوولسابقحراست
شــهرداریبوئینزهــراتودیــعوباابالغ
حکممنصورســواربهعنــوانمدیرجدید
واحــدحراســتشــهرداریبوئیــنزهرا
معرفیشد.دراینمراسمعباسحشمتی
عضوشــورایاسالمیشهربوئینزهرادر
خصــوصاهمیتوجایگاهواحدحراســت
صحبتکردوهمچنینمحمدرجبیرئیس
ســابقواحــدحراســتبهارائــهگزارش
عملکردچندسالهشــهرداریبوئینزهرا

پرداخت.

پرونده های حقوقی ۲۰ درصد کاهش یافت
رئیس دادگستری شهرســتان قزوین از کاهش 
۲۰ درصدی موجودی پرونده های حقوقی در ســال 

گذشته خبر داد.
حجت االســالم حسین کثیرلو با اشاره به کاهش 
موجودی پرونده های حقوقی در سال گذشته گفت: 
موجودی اول دوره در ســال ۹۵، ۲۴۰۳ فقره بوده که 
نســبت به موجودی اول دوره در سال ۹۶، ۴۷۲ فقره 
کاهش داشــته اســت که این موضوع نشان دهنده 
کاهش ۲۰ درصــدی موجودی پرونده های حقوقی 

در سال گذشته را نشان می دهد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب قزوین با 
بیان این که این کاهش در موجودی محاکم خانواده 
و دادگاه های انقالب نیز مشاهده می شود، افزود: در 
همیــن دوره زمانی موجــودی پرونده های محاکم 
خانــواده و همچنین دادگاه هــای انقالب قزوین به 

ترتیب ۱۹ و ۹ درصد کاهش داشته است.
حجت االســالم کثیرلو عنوان کرد: بیشــترین 
دعاوی حقوقی مطرح شــده در ســال ۹۶ به ترتیب 
مطالبــه وجــه، اعســار از پرداخت محکــوم به و 
هزینه های دادرســی و درخواســت صدور اجراییه 
در مــورد آراء هیات هــای حل اختــالف کارگری و 

کارفرمایی بوده است.
ایــن مقــام قضایــی در ادامه تصریــح کرد: در 
دادگاه هــای کیفــری ۲ نیز بیشــترین اتهامات به 
ترتیب رانندگی بدون پروانه، توهین و سرقت است و 
نگهداری مواد مخدر و روان گردان، استعمال و حمل 
مواد مخدر نیز بیشترین فراوانی را در محاکم انقالب 

در همین بازه زمانی داشته است.
رئیس دادگستری شهرستان قزوین اظهار داشت: 
جهــت کمک به محکومین مالــی و ایجاد تعامل با 

ستاد دیه برای اعطای تسهیالت به مرتکبین جرائم 
غیر عمدی بخصــوص تصادفات رانندگی اقدامات 
متعددی صورت گرفته که همین امر موجب کاهش 
۶ درصــدی پرونده های تصادفات در دادگســتری 

شهرستان قزوین شده است.
حجت االســالم کثیرلــو در پایان با اشــاره به 
افزایــش ۵ درصدی احکام محکومیــت صادره در 
دادگســتری شهرستان قزوین خاطر نشان کرد: آراء 
صادره در دادگاه های عمومی و انقالب شهرســتان 
قزوین با کیفیت مطلوب و با رعایت موازین شــرعی 
و قانونی صادر گردیده که در همین راستا با برگزاری 
نشســت های قضایی، طرح و حل بعضی مســائل 
قضایی و برگزاری جلسات و آموزش هایی به منظور 
استحکام بخشیدن به آراء صادره تالش شده است تا 

نقض آراء کاهش یابد.

قانون جامع؛ پاسخگوی مشکالت معلوالن
نماینده قزوین در مجلس شورای اسالمی گفت: با اجرای قانون جامع معلوالن 
بسیاری از مشــکالت و کمبودهای معلوالن برطرف شده و شرایط بهتری برای 

زندگی این افراد در جامعه مهیا می شود.
جلسه شورای سالمندی شهرستان البرز با حضور حمیده زرآبادی نماینده مردم 
قزوین در مجلس شــورای اســالمی، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان، 
گروســی فرماندار البرز و مسئوالن این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری 

بر گزار شد.
حمیده زرآبادی نماینده مجلس شــورای اســالمی در این جلســه با اشاره به 
تصویب قانون جامع حمایت ازمعلولین در مجلس شــورای اسالمی درخصوص 
مناســب سازی معابر شهری گفت: همه دستگاه های اجرایی باید در روان سازی 

تردد معلوالن اقدام الزم را انجام دهند و با بهزیستی همکاری کنند.
وی بیان کرد: برای کاهش آســیب های اجتماعی باید همه نهادها به وظایف 
خود عمل کنند تا کارها شــتاب گیرد و جامعه به ســمت سالمت و شادابی هدایت 

شود.
نماینده مجلس شورای اســالمی خاطرنشان کرد: جمعیت کشور رو به پیری 
و ســالمندی اســت که این روند نحوه خدمات رسانی بهزیستی را در آینده سخت 
خواهد کرد بنابراین همه وظیفه داریم در این راســتا برای جلوگیری از آسیب های 

احتمالی و همچنین کمک به متولیان امر گام برداریم.
مدیرکل بهزیســتی اســتان هم ضمن تبریک هفته بهزیســتی با تشــریح 
فعالیت های این اداره گفت: در استان دو هزار و ۳۱۷ نفر از زنان سرپرست خانوار و  
۱۳۷۳نفر از زنان و دختران آسیب دیده و درمعرض آسیب اجتماعی تحت پوشش 

این نهاد هستند.
علیرضا وارثی اضافه کرد: ۴۴۶ کودک بد سرپرست و بی سرپرست، ۲۲۰کودک 
کار و ۱۴ نفر مبتال به اختالل هویت جنسی از خدمت بهزیستی استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: بیش از سه هزار و ۲۳۸ نفر از زوجین متقاضی طالق در مرکز 
بهزیستی مشاوره الزم را دریافت کردند و آموزش و نگهداری کودکان در مهدها 
به ۵۸۰۰ نفر در خصوص کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده است.

رضا گروسی فرماندار البرز هم اظهارداشت: شهرستان البرز بیشترین جمعیت 
استان را پس از قزوین به خود اختصاص داده بنابراین خدمت رسانی در آن نیازمند 

همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
وی اضافه کرد: مناسب سازی معابر شهری و ایجاد بستر مناسب برای حضور 

سالمندان و معلوالن در شهر از کارهای مهمی است که باید جدی گرفته شود.
گروسی تصریح کرد: افزایش جمعیت سالمند کشور ایجاب می کند از امروز به 

فکر نیازهای این گروه باشیم تا در آینده دچار مشکل نشویم.
گروســی اضافه کرد: از آنجا که جمعیت کشور روبه کهولت و سالمندی است 
باید جهت کاهش آسیب های اجتماعی و معلولیت ها گام های اساسی برداشت که 
در این راه رسانه ها، بهزیستی و نهادهای خدماتی و فرهنگی هم رسالت سنگینی 
دارند.فرماندار البرز بیان کرد: جوامع بشری با توجه به برنامه ریزی مدون و منظم 
مصمم به کاهش آســیب های اجتماعی اند و با اجرای بهترین برنامه ها عالوه بر 
ســاختن جامعه سالم به فکر توسعه وپیشــرفت خود در همه زمینه ها هستند که 

امیدواریم ما هم دراین راه گام برداریم.

استاندار:
توسعه روستا بر اساس ظرفیت هر 

منطقه تعریف شود
اســتاندار قزویــن گفت: دهیاران باید بر اســاس توانمندی و 
ظرفیت هر روســتا برای توســعه و عمران روستایی برنامه ریزی 

و تالش کنند.
عبدالمحمد زاهدی در همایش سراســری دهیاران اســتان 
قزویــن که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی دهیاری های 
سراسر کشور در تبلیغات اسالمی قزوین برگزار شد اظهارداشت: 
در یک نظام مردم ســاالر باید ارتباط منطقی بین سطوح مختلف 
مردم و حاکمیت برقرار شــود و از مشــارکت مردم استفاده الزم 

صورت گیرد.
زاهدی بیان کرد: دهیاری ها خط مقدم انجام وظایف و خدمات 
و اختیارات نظام در جوامع روســتایی هستند و اگر این نوع سیستم 
مدیریتی بدرســتی تعریف شود از این شبکه گسترده می توانیم در 

مسیر رسیدن به اهداف نظام بخوبی استفاده کنیم.
اســتاندار قزوین یادآورشــد: دهیاران با یک واسطه نماینده و 
منتخب مردم هســتند و ارتباط نزدیکی با بدنه جامعه دارند و اگر 
سیستم مدیریت دهیاران درست تعریف شود می توانیم به توسعه 
متوازن برســیم.زاهدی اضافه کرد: دهیاران که بیشتر آنها جوان 
هســتند مدیران آینده کشــورند و با تجربه ای که کسب کرده اند 
می توانند مدیریت کشــور را بر عهده بگیرنــد و باید بر روی آنها 

سرمایه گذاری کنیم.
وی بیان کرد: به نظر می رســد در گذشــته ما مســئوالن به 
مشــارکت مردم توجــه نکردیم و غفلت ما باعث شــد با رفتار و 
گفتارهای خود توانمندی مردم بگیریم و نگذاریم آنها مســائل را 
حل کنند.استاندار یادآورشد: در گذشته بسیاری از امور توسط مردم 
حل می شــد اما امروز همه توقع دارنــد فقط دولت برای رفع آنها 
اقدام کند و این نادیده گرفته شدن نقش مردم مشکل ساز است.

زاهدی گفت: یکی از مشــکالت اساســی در روستا این است 
کــه مردم تولیــد را بلدند اما در فروش محصول مشــکل دارند و 
مــا باید بتوانیم این نیاز را برطرف کنیم تا تولیدکننده روســتایی 
انگیزه فعالیت در روســتا را داشته باشــد.وی اضافه کرد: توسعه 
فناوری اطالعات در روســتاها موجب کاهش هزینه ها و تسهیل 
در خدمت رســانی و نیز معرفی توانمندی روستاها می شود و باید 
این روش را توسعه بخشیم.اســتاندار قزوین بیان کرد: با توسعه 
بستر الکترونیک می توانیم مناطق گردشگری روستایی را معرفی 

کرده و به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک کنیم.
وی اظهارداشــت: آموزش مستمر دهیاران و انتقال تجربیات 
دیگران می تواند به تحقق اهداف دهیاری ها منجر شــود و برای 
توسعه هر روستا باید نســخه های جداگانه بر اساس توانمندی و 

ظرفیت هر منطقه پیچیده شود.

وجود ۳00 نوع گیاه دارویی در استان قزوین 
 رئیس ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان قزوین گفت: اســتان قزوین 
شرایط مناسبی را برای کشت گیاهان 
دارویــی دارد و در حال حاضر بیش از 
۳۰۰ نوع گیاه دارویی دراین اســتان 

وجود دارد.
فاطمه خمســه در دیدار با محمد 
حســن عصاره رئیس موسسه اصالح 
بذر وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: 
ایســتگاه تحقیقات گیاهــان دارویی 
ایستگاه زرآباد الموت را می توان یک 
مرکز برای تولید گیاهان دارویی ذکر 
کرد، البته در ســایر مناطق استان نیز 

گیاهان دارویی تولید می شود.
وی در ادامــه به لزوم ارتباط بخش 
تحقیقــات و اجرا اشــاره کرد و یاد آور 
شــد: آموزش و تحقیقات رکن اصلی 
واساســی بــرای بخش کشــاورزی 
محسوب می شــود بنابراین باید توجه 

ویژه ای شود.
به گفته خمســه اتفاقات خوبی در 
بخــش تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
بخش کشاورزی استان در حال انجام 

است که نیازمند حمایت است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزوین در ادامه گفت: استان 

قزوین شــرایط و بستر مستعدی برای 
کشــت زعفران دارد که بایــد از این 
ظرفیت برای توسعه و رشد بیشتر این 

گیاه استفاده کرد.
این مقام مســئول بر لزوم اهمیت 
ایجاد تعاونی گیاهان دارویی در استان 
قزوین تاکید کرد و یاد آور شد : پیشنهاد 

بر این است که تعاون روستایی نسبت 
به تشکیل و راه اندازی تعاونی گیاهان 

دارویی در استان اقدام کند.
وی اضافــه کــرد: عطاری های 
زیادی در اســتان مشــغول فعالیت 
هســتند کــه می تــوان با تشــکیل 
ایــن تعاونی هــا، تولید کننــدگان و 

فروشندگان را ساماندهی کرد.
خمســه خاطر نشان کرد: در بحث 
بذرغــالت نیز الحمداهلل بــا اقدامات 
انجام شــده تالش بر این است که از 
بذر مناســب و ســازگار با آب و هوای 

منطقه استفاده کنیم.
وی تاکید کرد : استان قزوین بستر 
مستعدی در بخش کشــاورزی دارد 
بنابرایــن می توان به صورت ترویجی 
و پایلــوت طرح های خوبی را در رابطه 
با نهال مقاوم و دیر گل در این اســتان 

داشت.

خبرخبر
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گفت و گوی جام جم با مهرداد نحوی راد، محقق و پژوهشگر موسیقی؛

موسیقی، تاریخ شنیداری ملت هاست

هــرشــخصیصبــحکــهازخواب
بیــدارمیشــودتــاآخرشــبممکن
استکارهایمتفاوتیانجامدهدکه
هرکــدامازفرهنــگمتفاوتیوارد

زندگیاوشدهاند.
ممکناستلباســهاییبپوشیمو
غذاییبخوریمکهازفرهنگدیگری
آمده؛بهطورکلیاگرکمیبهزندگی
روزمــرهخــوددقــتکنیــممتوجه
خواهیمشــدکهفرهنگهایمتفاوت
بــرجنبــههــایگوناگــونزندگیما
تاثیرگذاشتهاندوکمترفرهنگیرا
میتوانیافتکههمچناندستخوش

تغییرنشدهباشد.
موســیقینیــزتحتتاثیــرهمین
تغییرذائقــهدســتخوشتغییراتی
شدهاســتبهنحویکهشایدامروز
،کمترموســیقیرامیتوانیافتکه
متعلــقبهتنهــایکتفکــروفرهنگ

واحدباشد.
ســبکهــایجدیــددرموســیقی
ســنتیایرانــینیــزدراینســالها
متاثــرازتلفیــقفرهنگهاوهمچنین
تاثیــرگــذاریســبکهایمتفــاوت
موســیقیبرهمایجادشدهاستکه
بایــدبپذیریــمبهازایهــرفردیک
سلیقهموسیقاییوجودداردوتنوع
دراینساختارهنجارشکنانهنیست
اگرمنطبقبراصولاولیهایباشدکه

ازآنگرتهبرداریشدهاست.
ایــنهابخشــیازعقایــدمهرداد
نحویراداســتکهبیشاز2۷سال
ازعمــرشرادرحــوزهتحقیــقو
پژوهشموسیقیایرانمیگذراند.
اوکههمهاینســالهابهواســطه
مهاجــرتبهســوئدازخاکوطندور
بودهاســتولیتمــاماتفاقاتحوزه
موسیقیرابادقترصدکردهاست.

*موســیقی؛آیینهاوضاعاجتماعی
ملتها

نحویمعتقداستاوقبلازاینکه
موزیسینخوبیباشــندشنوندهای
حرفهایاســتوهمیــندلیلخوبی
اســتتابتوانددرمســیربســیاری
رابدرســتیهدایــتکنــد.بزعماو
موســیقیهرملتهماننــدآیینهای
اســتکهاوضــاعاجتماعــی،تغییر
وزوالجامعــهرامــیتــواندرآن
مشاهدهنمودموسیقیزیبانماینده
احساساتوروحیاتهرملتیاست.
بــهگفتهاوهرکشــورموســیقی
بیانشــنیداریازتاریخملتهاست
کــهخاطــراتایــامگذشــته،نمونه
احساساتوعواطفمردمیکهدرآن
کشــورنشوونمایافتهاندوازطریق

آنمتبلورشدهاست.

بدونشکاینتاریخشنیداریپر
ازاتفاقات،حوادثتاریخی،خاطرات
شــادیبخــشودورانغــمانگیــز
گذشــتهیکملتاستکهدستبه
دستیکدیگردادهوموسیقیامروز

آنراپدیدآوردهاست.
نحــویدربارهتاثیــرکالمدرقالب
شــعربرموســیقیایرانیمیگوید:
موســیقیایرانــییــکموســیقی
شــعرمحوراســت؛یعنیبنیانآناز
رویادبیاتکهنایرانیشکلگرفته
اســت.منظــورازایــنبحــثصرفا
بررســینوعآوازیموسیقینیست،
بلکهنغماتســازیموسیقیمانیزاز
نظربافــتریتمیکوگردشملودی،
بهشــدتتحــتتاثیرزبانفارســی

است.
هرچنداینروزهاســبکهاییاز
موســیقیتجاریواردحیطهشدهکه
کمتــربرپایهمفهوماســتوتکیهبر
فضــایموزیــکالداردولیهمچنان
موسیقیایرانیبشــدتتحتتاثیر
کالماســتوشــایددربرخیموارد
رمزماندگاریبرخیازآثارازگذشته
تــابهامــروزکالممــوزونوپرمغزی
باشدکهبراساسآنریتموموزیک

چیدهشدهاست.

خدمــت در اگــر تکنولــوژی *
صداسازینباشدمطلوباست

نحــویرادهمچنیــندرخصــوص
اســتفادهازآرایشســازیوتکنیک
برایارتقایکیفیتصدامیافزاید:
اســتفادهازتکنولــوژیمزاحمتــی
برایحفظشخصیتموسیقیایرانی
نــداردوتاحــدیبهکارگیــریابزار
میتواندکیفیتشــنیداریراارتقا
دهــدهرچندنبایــددراینبیناین
ابزارموجبصداســازیشدهوشبه
خواننــدگانرابــرایورودبــهایــن

عرصهجسورکند.
نحــویدرخصــوصســیرتحوالت
موسیقیکشوردرســالهایدوری
اشازوطــنمیگوید:بازگشــتبه
موسیقیبعدازدهههفتاددرایران
شــتاببیشــتریبهخــودگرفتوبا
حضــورخواننــدگانجدیــددرایــن
عرصــهموســیقیوطنیبــاتغییرات
جدیــدوورودســبکهــاینوینبه
سرعترشــدکردبهنحویکهشاید
دهــه90رایکیازدهههایتاریخی
برایموسیقیکشوربتوانذکرکرد.
ویقطــعارتبــاطموزیســینهاو
خوانندههاازفضایدرونیکشــورو
بهعبارتیخارجنشــینشــدنآنها
راباعثدورشــدنازروحموسیقی
وطنــیخوانــدوخاطرنشــانکــرد:

موطنموســیقیاحساساتوعواطف
قلیانآمدهازفضایپیرامونیاست
وزمانــیکــهفضــاازایــنمختصات
برداشــتهمیشــودجایخالیآندر
موزیکبشدتحسمیشودوشاید
یکیازدالیلموفــقنبودنبرخیاز
کارهاخارجنشــینانخارجخواندناز

فضایحاکمبروطناست.
ویبازگشــتمــردمبــهموزیکو
موســیقیدراینســالهارابســیار
مطلــوبخواندواظهارکــرد:باوجود
آنکهبیشازشــشســالازآخرین
ســفرمبهایرانمیگذردولیامروز
بــهعنــوانیکمحقــقدراینزمینه
احســاسمیکنمموسیقیوموزیک
درروحوجانمردمتنیدهشــدهودر
همــهزوایایزندگــیآنهاملموس

است.
بهاعتقاداینمحققوپژوهشــگر
برنــدههــایاصلــیدورانجدیــد
موسیقیایران،چهرههایمستعدی
هستندکهازدلموسیقیزیرزمینی
بیرونآمدندوتوانســتندخودشان
راباالزاماتدورانجدیدوفقدهند
ومهمتریــناتفــاقموســیقاییاین
ســالهایاخیردرکناررشدمداوم
ومســتمرموســیقی،موجموســیقی
تلفیقیوگوشنوازیاستکهتوسط
گروههایمســتعدیهمچونچاتارو
دیگرانگســترشیافتهاستوآنها
توانســتهاندبدوندرگیریباخطوط
قرمــز،محبوبیــتمردمــیواعتبار

هنریراتوأمانکسبکنند.
درادامــهآخریــنمقالــهازایــن
پژوهشــگرهماســتانیرادرزمینه

موسیقیمیخوانیم:
یکیازمشــکالتموســیقیامروز
مــاعــدموجــودتقســیم،تعریفو
دســتهبندیهایموســیقیاست.به
طورکلیموســیقیایــرانازدیدگاه
برخیازموســیقدانهایایرانیبهدو
نوعتقســیممیشود:یکیموسیقی
عامیانــهکهشــاملموســیقیردیف
دستگاهی،موســیقینواحیمختلف
ایــرانوموســیقیمذهبــیوآیینی
اســتودومموســیقیهنــریکــه
شــاملموسیقیکالسیکبینالمللی

وموسیقیملیاست.
امــاایــننــگاه،نظــرموســیقی
شناســانقــرننوزدهماروپاســت
کهموســیقیرابهدودســتهتقسیم
مــیکــردهانــد:موســیقیعامیانه
شــفاهیکهبیشترازشــرقبهاروپا
رفتهاســتکهآنموســیقیپساز
قرن۱4و۱5مکتوبشــدودرقرن
۱6یعنــیدورهرنســانس،بــاخآن
رابهموســیقیهنــریتبدیلکردو

نوعدومموســیقی،موسیقیهنری
است.

بهدلیلاینتقســیمبندی،غرب
موسیقیفرهنگهایدیگررابهدلیل
شــفاهیبــودن،هارمونینداشــتن
و...عامیانــهتلقــیمیکنــدوهنری
نمــیدانــد.درحالیکــهازنظرعلم
اتنوموزیکولــوژیایــننظــرقابــل
قبولنیست.زیراموسیقیبسیاری
ازنقاطمختلــفایرانویژگیهایزیبا
وهنریداردکهکامالًبرهمهروشــن

است.
اگــرچهامروزهنیزبرخیمعتقدند
موسیقی»ردیف«ابتداییوعامیانه
اســت،امابامطالعهمیتــواناثبات
کردکهاینموسیقیعلمی،باشکوه،
بامعناوهنریاســتوجایگاهخاصی
دربینموســیقیفرهنگهایمختلف

دارد.
دریــکبررســیمیتــوانمتوجه
شــدکهدرایرانعلمنظریموسیقی
مــااززمانفارابیوابنســیناوجود
داشــتهاســت.موســیقیمابعداز
اسالمبهموسیقیمقامیتبدیلشد
ودراوایــلدورهقاجاربــاتغییراتی
بهموسیقیردیفتبدیلگشت.این
بدینمعناستکهمادورههایمختلف
،ســبکهاوانواعمختلفموسیقینیز

درکشورمانداشتهایم.
بنابرایــنبهتراســتبــاتوجهبه
روشــهایعلمی،تجربیومشــاهده
فرهنگهایشرقیموجود،بهبررسی
وتحقیــقپرداختوانواعموســیقی
ایــرانراپسازشــناخت،تقســیم
بندیوحتیاالمکانتعریف،توصیف

ومقایسهکرد.
الف:موســیقیایرانیمیتوانداز

لحاظمختلفتقسیمشود:
*ازلحــاظجغرافیایــی:موســیقی

نقاطمختلفایران.
*ازلحاظتاریخی:دورههایمختلف

موسیقی
*ازلحاظارزشــی:بدوخوببودن
موسیقی،درهرمکانوهردورهای
*ازلحاظفلسفی:تقسیمموسیقی
آنطــورکــههســت،هنــریوعامه

پسند.
*ازلحاظعلمی:شــاملعلمنظریو

علمعملیموسیقی.
*ازلحــاظکاربــردی:کاربردهــای
متفاوتموسیقیمثلموسیقیفیلم

،کودکو...
*ازلحاظآموزشــی:انواعروشهای

آموزشموسیقی.

۱-تقسیمبندیموسیقیازلحاظ
جغرافیایی:

موســیقیدردنیــامــیتوانــدبه
طورکلیبهموســیقیاروپا،آفریقا،
اقیانوســیه،آسیاوآمریکا)شمالی،
جنوبی(تقسیمشود.موسیقیآسیا
نیزبهنوبهخودمیتواندبهموسیقی
خاوردور،خاورمیانهوآسیایمرکزی
تقســیمشــود.درمکتبهــایقدیم،
موســیقیخاورمیانــه4کانونبزرگ
موسیقیداشتهاست:مصر،لبنان،

عراقوایران

2-تقسیمبندیموسیقیازلحاظ
تاریخی:

*موســیقیقبلازاسالم:آنطور
کــهدرمقالههایپژوهشــیوکتابها
مشــاهدهمیشــود،موسیقیایران
قبلازاســالمشامل۷خســروانی،
30لحنو360دستانبودهاست.
*موســیقیبعدازاســالم:بهنظر
میرســدخســروانیهادردورهبعد
ازاســالمتغییــرناممیدهنــدوبه
موســیقیمقامیتبدیلمیشــوند.
۱2مقاممشــهور6آواز،24شــعبه

وتعــدادیدســتاندردورهبعــداز
اسالمموجودبودهاند.

*موســیقیمعاصر:ازاوایلقاجار
موســیقیمقامیبهموســیقیردیف
تبدیلمیشــودکهشامل۷دستگاه
و5آوازاســت.مجمــوعآنهــاهمان
۱2،یعنــی۱2مقامگذشــتهاســت
.موســیقیردیــفدرواقــعهمــان
مقامهایجهاناسالماستکهامروزه

نیزهمچنانمورداستفادهاند.

3-تقسیمبندیموسیقیازلحاظ
ارزشی:

درزندگیروزمرهودرصحبتهایی
کهباهممیکنیم،بیشترباخوبوبد
ســروکارداریموخوبیوبدیبخش
مهمیاززندگیمــاراگرفتهاند.اما
ایــنخوبوبدهاعقلییــامنطقیبه
نظرنمیرســند،بلکهفقطاحساسها
وهیجانهایشخصیاستومتاسفانه
اغلــبغرضآلــودهمهســت.اگر
موضــوعبخواهدراهدرســتعلمی
خودرابیابدنیازمنددانستنمسائل

دیگریاست،ازجمله:
*ازلحــاظمنطــق:بهحــقوباطلو
درســتونادرســتمــیپــردازد.
متدلــوژیوروشکاروتحقیقامروز
ماغربیاستاماگذشتگانماهمانند
فارابی،ابنسینا،مراغهایو...علم

منطقمیدانستند
*ازلحــاظاخــالق:بــهخیروشــرو
پســندیدهوناپســندمیپــردازدو
بــرایماشــرقیهــااهمیــتزیادی

دارد.
*ازلحــاظزیباشناســی:بهزشــت
وزیبــاومالیمونامالیــممیپردازد
زیباشناســیعلماســتنهســلیقه

شخصی.

4-تقســیمبندیموسیقیازنظر
فلسفی:

موضوعفلســفه،هســتیاســت
نــهخوبــیوبدی.اگــرازایــندید
موســیقیراتقســیمکنیمبهدونوع

موسیقیمیرسیم:
*موســیقیهنری)عالمانه،جدی،
اندیشــمندانه،حکیمانه(:موسیقی
کــهدرتعریــفخودتعــادل،تکرار،
برجســتگی،و...یعنــیخــواصیک

موسیقیهنریرادارد.
*موســیقیعامــهپســند)تفننی،
مردمپســند(:همانندیکموسیقی
بازاریاستکهبرایجلبمشتریو

گیشهاجرامیشود.
ازآنجاکهروحارزشــیماشــرقی
هاقویاســت،هرچیزراارزشیمی
کنیم،امااینتقســیمبندیرانباید
ارزشیتلقیکرد.هرموسیقیجدی
حتماًخوبنیســتوهرموسیقیپاپ

بدنیست.
موســیقیعامهپســندنمیتواند
هنریباشــدوبایدعواملیرادرخود
تغییردهدتاموســیقیهنریشود.
اماموســیقیهنریتغییرپذیراست
بــهطوریکهمیتواندبهصورتعامه
پســنداجراشــود.اگرکسیشوررا
عالمانهاجراکندموسیقیجدیاجرا

کردهاست.

5-تقسیمبندیموسیقیازلحاظ
علمی:

*علــمنظریموســیقی:بهتعریف
وموضــوعموســیقی،صــوتونغمه
،فواصــل،مالیمتهــا،وزن،مقامهــا،
دستگاههاوآوازهاو...میپردازد.
*علــمعملیموســیقی:اینبخش
بسیارمهماستومانیزدراینمورد
،درفرهنگمانآدابزیباییشناسی
داریــم.اینبخــشبــهنوازندگی،
آهنگســازی،بدیههســرایی،آداب

نوازندگــییــاخوانندگــیو...مــی
پردازدکهبهصورتشــفاهیادامه
پیدامیکندومیتوانآنرامکتوب

نیزکرد.
*تقســیمبندیموســیقیازلحاظ

کاربردی:
*موســیقیبــرای:کــودک،جوان
،فیلــم،مذهبیوعرفانــی،درمان،
ورزش،نظامــیو...البتــهبرخــیاز
اینانواعرانمیتوانکامالًجداکرد.
*تقســیمبندیموســیقیازلحاظ

آموزشی:
*ازلحاظشیوهآموزش:شفاهی–

مکتوب)قدیم–جدید(
آمــوزشموســیقیدرفرهنگما
شــفاهیاســت.درحدود80ســال
پیــشروشمکتوببــهدلیلرابطه
بــاغربرایجشــدکهاســتادوزیری
واســتادصبــاپایهگذاراینشــیوه
اند.شــیوهشــفاهیبرایموسیقی
دســتگاهی،موسیقینواحیایرانو
...مناسباست.شیوههایشفاهی
حتــیدرجهاننیزدرحالگســترش

اند.
*ازلحــاظحــوزههــایآموزشــی:
ردیــف– نواحی)آمــوزشدرمناطق

خود(–کالسیک
*ازلحاظدورههایآموزشی:

*دورهمقدماتــی:دورهایکــه
شــاگرداندســتگرفتــنســاز،
مضــراب،کوککــردنو...رایادمی
گیرند.ایندورهشــبیهدبســتانو
دورهآموختــنخوانــدنونوشــتن

است.
*دورهمتوســط:درایــندوره
شــاگردبهفراگیرییکدورهمقامها
یادستگاههاوآوازهامیپردازد.

*دورهعالــی:درایــندورهبــه
کیفیتهــاوحالتهاپرداختهمیشــود
یــاتکمیــلدورههــایقبلاســت.
دراینجــاازلحــاظنحــوهتفکر:قدیم

)سنتی(–جدید)غربی(
ب–طبقــهبندیموســیقیکنونی

ایران:
۱-موســیقینواحیمختلفایران

)مقامیوآیینی(:
برخــیازموســیقیهــاینواحــی
ایــران،هنریوبرخیعامهپســندو

حتیمبتذلنیزهستند.
۱-موسیقیدستگاهی)سنتی(

)بیــن کالســیک موســیقی -3
المللی(

4-موسیقیترکیبی)ملی(:
اینموسیقیرااستادوزیریپایه
گذاریکردهاست.درانتخابگامها،
ارکستراسیون،تئوری،سازشناسی
و...ازموســیقیغرباســتفادهمی
شــوداماآهنگهاحالوهوایایرانی
دارندوباســازهایایرانیوسازهای

اروپاییمدرناجرامیشوند.
دارد امــکان ترکیبهــا ایــن در
موسیقیعامهپســندبهوجودبیاید
کهامروزهنیزبیشــترموسیقیهای

ترکیبیازایننوعند.
5-موسیقیپاپ)مردمی(:

درتقســیمبنــدیفلســفی،این
موســیقیجزءموســیقیعامهپسند
اســت.رایجشدنموســیقیپاپدر
ایرانباعثتوجهبیشتربهموسیقی
نواحــیودســتگاهی)جدی(شــده
اســت،اماانواعموسیقیترکیبیکه
خودنیزاغلبعامهپســندهســتند،
بعــدازرایجشــدنموســیقیپاپ،
طرفدارانکمتریپیداکردهاند.

6-موسیقیمذهبی:
نوحــههــا،تغزیــه،روضــهو...
بســیاریازموســیقیهــایمذهبی
گرایشهایعامهپسنددارندوبرخی
جدیاند.ازنظرارزشــینیزبرخیاز
ایننوعموسیقیها،زیبانیستند.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

 رشــد 40 درصــدی کمک هــای مردمی
 در قزوین

معاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیته امداد اســتان قزوین  گفت: 
کمک های مردمی به نیازمندان در ســال ۹۶ نســبت به سال۹۵؛ ۴۰درصد رشد 

داشته است.
فرزاد فرهادی با اشاره به حضور مردم در طرح های مختلف کمیته امداد اظهار 
کرد: باید به واقع خداوند ســبحان را شاکر باشیم که با هدایت و برکت الهی امروز 
شــاهد گسترش و رشــد کمک های مردمی به نیازمندان هستیم به طوری که در 

سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از رشد ۴۰ درصدی برخوردار است.
وی ادامه داد: در ســال ۱۳۹۶ مجموع کمک های مردمی بیش از ۵۰ میلیارد 
و ۷۸۳ میلیون تومان بوده اســت که بیش از شــش میلیارد تومان صدقه، بیش از 
هفت میلیارد تومان در قالب طرح اکرام ایتام و بیش از ســه میلیارد تومان در قالب 

اکرام محسنین را شامل می شود.
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین افزود: شاید 
برخی بخواهند کار کمیته امداد را در حد یک دستگاه اداری یا یک موسسه خیریه 
بزرگ تعریف کنند ولی چنین نیســت؛ کمیته امداد امام خمینی )ره( نهادی است 
که به واســطه گسترده شدن فضای جغرافیایی از سوی ولی فقیه مأموریت دارد تا 

وظیفه خطیر رسیدگی به محرومان را انجام دهد.
وی خاطرنشــان کرد: برای تحقق این مهم طرح هــای مختلفی پیش بینی 
شــده اســت در واقع کمک های مردم به کمیته امداد در قالب طرح های مختلف 
جمع آوری می شــود که در نتیجه کمک هر نیکوکار در همان شــهر یا منطقه و 
براســاس نیت آنها هزینه می شود.فرهادی گفت: یکی از تفاوت های کمیته امداد 
با هر موسســه و مرکز دیگر خیریه این اســت که کارکنان کمیته امداد به واسطه 
 وجوه مختلفی که از مردم دریافت می کنند به لحاظ شــرعی و قانونی مســئولیت

 دارند.
وی تأکید کرد: رسیدگی به محرومان سعادتی است حال اینکه محل خدمت و 
کار ما با چنین کار ارزشمندی همراه شده، توفیقی است که تالش می کنیم از این 

فرصت برای خدمت به محرومان و ذخیره سازی آخرت بهره ببریم.
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین توضیح داد: 
اگرچه سیســتم حسابرسی، موسســه مفید راهبر و سایر نظارت ها در کمیته امداد 
وجود دارد ولی حضور و نیت خدمت در کمیته امداد مســتلزم دقت هرچه بیشتر در 
خدمت به محرومان است از این رو هرچه تالش می کنیم بازهم خود را بدهکار به 

مددجویان و محرومان می دانیم.
وی اعــالم کــرد: کمک های مختلف نقدی و غیرنقدی توســط کمیته امداد 
دریافت می شــود که همه این کمک ها بر اســاس سرفصل آن هزینه می شود به 
عنوان نمونه صدقه هر شهر یا روستا برای همان منطقه و براساس موازین شرعی 
هزینه می شود یا اینکه کمک به جهیزیه دختران نیازمند هر منطقه برای معیشت 

آنها یا برای جهیزیه دختران شهر یا روستای دیگر صرف نمی شود.
فرهادی ادامه داد: مردم ما با اعتماد به کمیته امداد امام)ره( برای ســالمندان، 
ایتــام، معیشــت خانواده های نیازمنــد، جهیزیه، ســفر زیارتــی مددجویان، 
درمــان مددجویــان و حتی مظلومــان یمن و غــزه نیز کمــک می کنند ولی 
 حتــی ریالی از ایــن مبالغ جابه جا نمی شــود چراکه خود را مدیــون نیکوکاران 

نمی کنیم.
وی گفت: یکی از اصول اساسی اسالم امانتداری است و ما باید براساس احکام 
فقهــی کمک مردم را در همان نیت هزینه کنیم از این رو در مراکز نیکوکاری نیز 
شاهد حضور مردم و مشارکت در جمع آوری و مشارکت در هزینه کرد کمک های 
مردمی هســتیم.وی با اشاره به شــفافیت کار کمیته امداد امام )ره( یادآورشد: هر 
اطالعاتی در خصوص فعالیت کمیته امداد قابل ارائه اســت و تنها خط قرمز ما در 
ارائه اطالعات این نهاد اســامی و اطالعات مددجویان است چراکه در این بخش 

خود را ملزم به حفظ کرامت و شخصیت افراد می دانیم.

در بوئین زهرا؛

توقیف کامیونی با 30 هزار لیتر سوخت قاچاق 

فرمانده انتظامی شهرســتان بوئین زهرا از توقیف یک دســتگاه کامیون با ۳۰ 
هزار لیتر سوخت قاچاق »گازوئیل « در این شهرستان خبر داد .

ســرهنگ حسین علیان نژادی اظهار کرد : ماموران فرماندهی انتظامی بخش 
رامند این شهرســتان به یک دستگاه کامیون تانکر دار در محور ترانزیت  »بوئین 

زهرا- دانسفهان« مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افــزود : مامــوران در بررســی های اولیــه دریافتند که خــودرو حامل 
ســوخت قاچاق بوده که برای بررســی دقیق تر خودرو را بــه مقر پلیس منتقل و 
بررســی های الزم با حضور کارشناسان شــرکت تفت انجام و مشخص شد که 
 ســوخت خارج از شــبکه توزیع و قاچاق بوده که قصد انتقال به اســتان البرز را 

داشته اند.
سرهنگ علیان نژاد اضافه کرد: در بازرسی ماموران و کارشناسان شرکت نفت 

از تانکر کامیون ۳۰ هزار لیتر گازوئیل کشف وسوخت تحویل شرکت نفت شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا با اشاره به اینکه ارزش تقریبی سوخت 
۶۹۰ میلیون ریال از ســوی کارشناســان اعالم شد تصریح کرد: در این خصوص 
یک نفردســتگیر و با تشکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
معرفی شــد. فرمانده انتظامی بوئین زهرا از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و 

دستگیری ۱۳ سارق نیز  در این شهرستان خبر داد.
علیان نژادی اظهار داشت: ماموران انتظامی این شهرستان در راستای اجرای 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بخش" شــال" موفق به شناسایی و دستگیری ۱۳ 
سارق شدند.وی افزود: با انتقال سارقان به مقر پلیس در بازجویی فنی ماموران به 
۳۰ فقره انواع سرقت از قبیل سرقت اماکن خصوصی و احشام وغیره در شهرستان 

البرز اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی بوئین زهرا با اشاره به اینکه ۶۰۰ میلیون ریال رد مال و تحویل 
مالباختگان شد تصریح کرد: سارقان با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی 

با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.

در شهر صنعتی البرز قزوین؛
 نشــت مواد شــیمیایی ناشــی 

از بی احتیاطی بود
فرماندار شهرســتان البرز گفت: نشــت مواد شیمیایی در شهر 
صنعتی البرز بر اثر بی احتیاطی در نگهداری و انتقال مواد شیمیایی 
خطرنــاک رخ داد کــه با حضور بموقع مامــوران از آلودگی منطقه 

جلوگیری شد.
رضا گروسی در خصوص حادثه ایجاد شده در یکی از واحدهای 
صنعتی تولید مواد شــیمیایی در شــهر صنعتی البرز اظهارداشت: 
این حادثه ســاعت ۱۸/۳۵ دقیقه عصر پنجشنبه بر اثر بی احتیاطی 
کارگران یک واحد کارگاهی رخ داد و مقدار زیادی از مواد شیمیایی 

در محدوده اطراف کارخانه جاری شد.
وی بیان کرد: حادثه به علت نشــت اســید نیتریک یک کارگاه 
شــخصی در انتهای خیابان حکمت ششم شهرصنعتی البرز رخ داد 

که مقداری از مواد وارد سیستم فاضالب شهرصنعتی شده است.
به گفته گروســی زمانی که اســید نیتریک بــا مایعات مخلوط 
می شــود تولید گاز می کند و در این حادثــه نیز چنین انفعاالتی رخ 
داد اما نشت مواد شــیمیایی خطرناک در شهر صنعتی البرز کنترل 

و مدیریت شد.
وی بیان کرد: ماموران آتش نشــانی از ایســتگاه شهر صنعتی 
حــدود ۵ دقیقه پس از اعالم و آمبوالنس هــا ۹ دقیقه بعد به محل 
حادثه می رسند و با کمک نیروهای محیط زیست و مدیریت بحران 
اســتان آتش ناشی از مواد مهار و از نشت مواد آلوده به محوطه سایر 

کارخانه ها نیز جلوگیری شد.
فرماندار البرز تصریح کرد: محدوده آلوده با آهک پاشــی تحت 
کنترل درآمد و یکی از شــرکت های تولید کاشــی در نزدیکی این 

کارگاه برای رعایت نکات ایمنی برای چند ساعت تخلیه شد.
به گفته فرماندار شهرستان البرزدر  این حادثه چند نفر به صورت 
ســطحی احساس ناراحتی از استشمام مواد شیمیایی داشتند که در 

محل تحت مداوا قرار گرفتند.
گروســی یادآورشد: نیروهای تصفیه خانه شهر صنعتی البرز نیز 
تا بازگشــت کامل وضعیت فاضالب به حالت نرمال در حالت آماده 

باش قرار گرفته اند.
فرماندار شهرســتان البرز در خصوص علت حادثه اظهارداشت: 
بی احتیاطی و بی توجهی به اخطارهای مکرر محیط زیست و آتش 
نشــانی و نیز هشدارهای ایمن ســازی محیط کارخانه ها از سوی 
فرمانــداری علت این حادثه بوده و مــا با جدیت پیگیر این موضوع 
هســتیم تا تدابیر جدی تری توسط محیط زیست و دستگاه قضایی 
در خصــوص بی توجهی به نکات ایمنی در واحدهای صنعتی اتخاذ 
شــود.قدرت اهلل مهدی خانی سرپرست مدیریت بحران استانداری 
قزوین گفت:خــروج گاز نیترات از فاضالب های خیابان حکمت ۶  
شهر صنعتی البرز موجب بیهوشی تعدادی از کارگران و تعطیلی چند 
شرکت به صورت موقت در این خیابان شد تا نشت مواد کنترل شود.

وی اضافه کرد: بر اثر استنشــاق مواد شیمیایی ۱۱ نفر به صورت 
سطحی مصدوم شدند که در محل مداوا شدند و تعدادی هم توسط 
دو دستگاه آمبوالنس و اتوالنس به بیمارستان رحیمیان شهر الوند 

منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

 بیــش از 64 هزارمیلیــارد تومان 
برای اشتغال اختصاص می یابد

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بــا اختصاص ۶۴ هزار 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیالت برای توسعه اشتغال فراگیر 

و روستایی و رونق اشتغال طی امسال اقدام خواهد شد.
علی ربیعی در پایان ســفر یکروزه به استان قزوین در خصوص 
راهکارهای عبور از مشــکالت اقتصــادی و رفع بیکاری گفت: در 
ســفر به قزوین نیازهــای درمانی در بویین زهرا و آوج را بررســی 
کردیم و مقرر شــد درمانگاه شــبانه روزی فعال این شهر دو نوبته 
شــده و تجهیزات الزم از جمله سونوگرافی خریداری شده که باید 

تخت های بیشتری هم تامین کنیم.
وی اضافه کرد: موضوع اصلی ما اشــتغال استان در رسته های 
شــغلی است که در اشتغال فراگیر و روســتایی باید دنبال شود که 
تبصره ۱۶ تصویب شــده و ۶۴ هزار میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

با کمک تسهیالت یارانه پیش بینی شده که هزینه خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: رسته های شغلی را 
هم با برش استانی داده ایم و ۳ هزار میلیارد تومان برای شبکه بیمه 
ای در موضوع هزینه خواهد شــد.ربیعی اظهارداشت: موضوعاتی 
مانند بازســازی صنایع، تکمیل طرح های نیمه تمام کشــاورزی و 
صنعتی باالی ۶۰ درصد در اولویت امســال است تا در چرخه تولید 
قرار گرفته و به اشتغال کمک کند که از این راه نیز می توانیم حمایت 

الزم را انجام دهیم تا تولید رونق بگیرد.
وی بیــان کــرد: اجرای طرح هــای صنایع کوچک و توســعه 
خوشــه های کســب و کار، توجه به بافت های فرسوده و طرح های 
حمل و نقل عمومی و جایگزینی ماشــین آالت فرسوده طی امسال 

با هدف گذاری تعیین شده دنبال می شود.
ربیعی اضافه کرد: کارگروهی برای اشتغال استان ها تعیین شده 
و برای این که چند رسته متمرکز شود و سرمایه گذاری به آن سمت 
برود گروهی از کارشناســان اشتغال به اســتان عزیمت می کند تا 

تفاهم نامه امضا شود و برای هر شهرستان یک رسته تعیین شود.
وی اظهارداشــت: بر اساس آمایش استان حرکت می کنیم و هر 
رسته ای که پر کشش باشد شناسایی می کنیم تا سرمایه گذاری ها 
به آن ســمت هدایت شــود و با این کار با کمک استانداری تالش 
می کنیم فعالیتها شــتاب گیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان 
کرد: ۱۰۰۰ کانون روســتایی پر کشش در استانها شناسایی شده و 
در هر شهرســتان یک روســتا به عنوان کانون انتخاب می شود تا 
سیاست های اشتغال را پیگیری کنیم.وی اضافه کرد: یک سیاست 
مدون برای تثبیت اشتغال پیش بینی کرده ایم که با این کار توانستیم 

در سال ۹۵ از ریزش ۳۰۰ هزار شغل در کشور جلوگیری کنیم.
وی بیــان کرد: ۱۶ هــزار میلیارد تومان برای تثبیت اشــتغال 
واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص داده ایم تا اگر به دلیل شرایط 
تحریم هــا هر صنعتی دچار خطر و تهدید شــود کمک کنیم از این 

شرایط خارج شده و از ریزش نیرو جلوگیری شود.

مشکل آنتن دهی موبایل و اینترنت در روستاهای 
قزوین حل می شود

شناسایی ۳ هزار مودی جدید مالیاتی 

اســتاندار قزوین گفت: مشکل آنتن دهی موبایل 
و اینترنت در برخی از نقاط روســتایی استان با هدف 
ایجاد اشــتغال،بازاریابی محصوالت و رفع مشکالت 

گردشگری حل می شود.
عبدالمحمد زاهدی در کارگروه تخصصی توسعه 
روستایی و عشــایری استان که در استانداری قزوین 
برگزار شــد افزود: باید فهرست کاملی از روستاهای 
فاقد پوشــش اینترنت و تلفن تهیه شــود تا با تشکیل 
جلســه ای برای رفع مشکل آنها در کوتاه مدت اقدام 

شود.
اســتاندار قزوین گفت: هرچقدر پوشش اینترنتی 
و موبایلی قویتری داشــته باشــیم در توســعه استان 

گام های بلندتری برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد: باید د رخصوص توسعه روستایی به 
صورت اصولی تر وارد عمل شــویم و به شکل جدی 
بررســی کنیم که آیا اقدامات صــورت گرفته در این 

زمینه موفق بوده است یا خیر؟
استاندار قزوین افزود: برنامه ششم توسعه تکلیف 
مســئوالن را برای ایجاد زیرساخت های الزم توسعه 
دولت الکترونیک مشخص کرده است و عالوه بر این 
نمی توان از مسیر توســعه و فناوری های روز جهانی 

خود را دور نگاه داشت.
زاهدی ادامه داد: باید زیرساختهای ارتباط اینترنتی 
را با وجود هزینه های آن در استان فراهم کنیم چون با 
فراهــم آمدن آنها جامعه راه خود را برای بهره برداری 

بهینه از فناوری های ایجاد شده پیدا می کند.
این مســئول گفت: نمی توان جلوی فناوری های 
نوین و توســعه آنها را گرفت به گونــه ای که برخی 
با فناوری های جدید مانند تاکســی اینترنتی و اسنپ 

مخالفت می کردند ولی فعالیت آنها ادامه یافت.
وی با تاکید بر اســتفاده از مزیت فروش اینترنتی، 
گفــت: می توان از فــروش اینترنتی بخصوص برای 
واحدهای تولیدی روســتایی که با تولید آشنا هستند 

ولی در بازاریابی مشکل دارند استفاده کرد.
زاهــدی همچنین گفت: با اســتفاده از اینترنت و 
تبلیغات در فضای مجازی باید سیســتمی پیاده کرد 
که کاالهای واحدهای روستایی به بازار عرضه شود و 
مشکل روستاها در ارائه محصوالت تولیدی رفع شود.

اســتاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود 
خاطر نشان ساخت: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
برنامه های متفاوت و مختلفی برای توسعه روستایی 
با هزینه های زیادی بویژه در بخش زیرساختی انجام 
شــده اســت ولی خیلی از افراد جامعه روستایی طی 
ســالهای متمادی از این امکانات و اقدامات محروم 

بوده است. 
زاهــدی همچنین گفت: از ابتدای انقالب تعدادی 
از روستاهای کشور به شهر تبدیل شده اند و متاسفانه 
امروزه بسیاری از روستاها برای تبدیل شدن به شهر با 

زندگی روستایی از هم سبقت می گیرند. 
زاهدی ادامــه داد: در حال حاضر به ایجاد مرکزی 
بــرای هماهنگی خدمات رســانی در روســتاها نیاز 
نیســت ولی دفتر روستایی می تواند به عنوان متولی و 
مســئول هماهنگی خدمات رسانی به روستاها توسط 

دستگاه های اجرایی اقدام کند.
وی بــا اشــاره به طرح های اشــتغال روســتایی 
گفت: بایــد پرونده های دریافت تســهیالت ابتدا در 
دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد تا کارگروه 
تخصصی بانک ها با ســرعت و شتاب بیشتری برای 

پرداخت تسهیالت دراین خصوص اقدام کنند.

مدیــرکل امور مالیاتی اســتان قزویــن گفت: با 
شناســایی ۳ هزار مودی جدید مالیاتی توانســته ایم 
ضمن بســتن راههای فرار مالیاتی بیش از ۹۲ درصد 

درآمدهای خود را نیز محقق کنیم.
مصطفی پورامیدی در هنگام بازدید اســتاندار از 
بخش های مختلف امور مالیاتی استان قزوین با ارائه 
گزارشی از کارهای انجام شده اظهارداشت: با تحقق 
۹۲ درصد درآمدها توانسته ایم کارنامه قابل قبولی در 

این شرایط داشته باشیم.
وی اضافه کرد: درآمدهای ســال گذشــته بالغ بر 
۱۴ درصد رشــد داشته که بیانگر رویکرد خوب اداره و 

همراهی مردم با همکاران ماست.
پورامیدی بیان کرد: در امور مالیاتی اســتان هرگز 
نگاه بخشــی و جزیره ای نداریــم و به منافع عمومی 
می اندیشــیم تا کارها بخوبی انجام شــود و رضایت 

عموم را نیز به همراه داشته باشد.
وی اظهارداشــت: در شــرایطی که می توانستیم 
برای تحقق ۸ درصد درآمد مالیاتی هم فشــاری وارد 
کنیم این کار را نکردیم بلکه با تعامل نسبت به کسب 

درآمدها اقدام شده است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اضافه کرد: از محل 
درآمدهای ارزش افزوده توانستیم ۲۴۱ میلیارد تومان 
در اختیــار شــهرداری ها و دهیاری ها قرار دهیم تا به 

توسعه و عمران مناطق کمک شود.
وی گفت: مالیات ارزش افزوده در امور زیربنایی و 
عمرانی روســتاها و شهرهای کوچک که درآمد کمی 

دارند هزینه می شود و این کار به توسعه متوازن کمک 
خواهد کرد.

پورامیــدی از توافــق بــا اصناف هــم خبرداد و 
یادآورشــد: در اجرای ماده ۲۳۸ توانســتیم با بیش از 
۹۸/۵ درصــد اصناف و کســبه توافق کنیم که با این 
کار هــم مطالبات بموقع وصول شــد و هم پرونده ها 

مختومه شد.
وی اضافه کــرد: با ۲۶۰ انتصــاب و دادن ترفیع 
انگیزه الزم را در همکاران متعهد خود ایجاد کردیم تا 

با توان بیشتری کار مردم را انجام دهند.
* طرح جامع مالیاتی را اجرایی می کنیم

پورامیــدی در ادامه گفت: برای اجرای طرح جامع 
مالیاتی جدی هســتیم و ساختمان سابق دانشگاه آزاد 
اسالمی در حال تجهیز است که در صورت مساعدت 
اســتانداری قادریم امســال این مکان را راه اندازی 

کنیم.
وی بیان کرد: این ســاختمان کــه تمام امکانات 
اجرای طــرح جامع مالیاتــی را دارد یکی از بهترین 
ساختمانهای کشــور خواهد شد و می تواند در تسریع 
ارائــه خدمات به مردم نیز مورد اســتفاده قرار گیرد و 

طرح جامع مالیاتی در آن عملیاتی خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان بیان کرد: در اجرائیات 
تاکیــد جدی داریم تا با کســانی کــه قصد پرداخت 
مطالبات را ندارند برخورد شود و در این میان نسبت به 

شناسایی مودیان جدید هم اقدام کرده ایم.
وی اضافه کرد: ضمن بستن راههای فرار مالیاتی 

نســبت به شناسایی ۳ هزار مودی جدید مالیاتی اقدام 
کرده ایم که این کار با همکاری اصناف صورت گرفته 

است.
پورامیدی گفت: در هیات های حل اختالف گاهی 
نوبت رسیدگی تا سه ماه هم طول می کشید اما امروز 
این مدت به ۲۵ روز کاهش یافته و برخی پرونده ها در 

۱۵ روزمورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اظهارداشت: در سال مالیاتی گذشته با دریافت 
۴۷ هــزار و ۲۵۷ فقره اظهارنامــه از صاحبان اصناف 
توانستیم با ۱۹ هزار و ۸۷۴ مودی به توافق ۵ درصدی 
برســیم که خوشبختانه در مقایسه با سال قبل از آن با 

رشد ۱۰ درصدی مواجهیم.
پورامیدی بیان کــرد: در بخش عمرانی کارهای 
خوبی صورت گرفته و ساختمان نیمه تمام مالیات در 
شهرستان البرز با ۱۰ میلیارد تومان در ۴ طبقه تکمیل 
شد که جوابگوی نیازهای امروز و سالهای آینده است.

وی اظهارداشت: ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی 
هم با ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شــد تا 
مکان فعلی به این ســاختمان در آینده منتقل شود که 

با تکمیل آن طرح جامع مالیاتی اجرایی خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان بیان کرد: سه سال 
متوالی است که امور مالیاتی استان قزوین توانسته در 
عرصه های مختلف مانند حقوق شهروندی، آموزش، 
اقامــه نماز، ترویــج فرهنگ امر به معروف و ســتاد 
صیانــت، عفاف و حجاب و رفــع موانع تولید صاحب 

رتبه های برتر شود.

خبرخبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین 
گفت: تاکنون ۹۴۴ میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید 
به یک هزار و ۸۰ واحد صنعتی، کشــاورزی، خدماتی و 

معدنی در استان پرداخت شده است.
جلســه کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان 
با حضــور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی اســتاندار و 
مدیران دســتگاه های اجرایی استان و بانک ها در محل 

استانداری قزوین برگزار شد.
علــی پرزحمت دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید اســتان قزوین در این جلسه با اشاره به نامگذاری 
امسال توســط مقام معظم رهبری در حمایت از کاالی 

ایرانی، گزارشی از روند پرداخت تسهیالت بهین یاب و 
مصوبات کارگروه در ســال گذشته و چهار ماهه امسال 
ارائه کرد.پرزحمت تصریح کرد: تاکنون یک هزار و ۸۰ 
واحد در بخش صنعت، معدن و کشــاورزی به مبلغ ۹۴۴ 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت مستقیم و رونق تولید 

و انتقالی از سال ۹۶ در استان پرداخت شده است.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
یادآورشد: اســتان قزوین با ۲۴۱ فقره نظارت در بخش 
تســهیالت کشــاورزی و صنعت رتبه دوم را در کشور 
کســب کرده اســت.پرزحمت در ادامه به تســهیالت 
پرداخت شــده در دو هفته اخیر اشــاره کرد و گفت:در 

مدت یادشــده ۱۶ فقره تســهیالت به مبلغ ۷۷ میلیارد 
ریــال بــه تولیدکنندگان و صنعتگران  اســتان قزوین 

پرداخت شده است.

معــاون عمران روســتایی بنیاد مســکن کشــور 
گفت:برای بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن 
روســتایی و حدود ۲۰۰ هزار واحد شهری شهرهای زیر 

۲۰ هزار نفر جمعیت سند مالکیت صادر شده است. 
محمدرضا شــاملو در نشســت خبری با خبرنگاران 
قزوین با اشــاره به ســفری که به این اســتان داشت، 
اظهار داشــت: طبــق برنامه ریزی داخلی هر ســاله به 
اســتان های مختلف سفر و ضمن بازدید از فعالیت های 
عمران روستایی، منشور کاری استان ها در حوزه عمرانی 
تدوین می شود که سفر به استان قزوین هم با این هدف 

صورت گرفته است.

وی با بیان این مطلب که کار صدور اســناد مالکیت 
روستایی به صورت مشترک بین بنیاد مسکن و سازمان 
ثبــت احوال صورت می گیرد، افزود: برای بیش از ســه 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مســکن روســتایی و چیزی 
حدود ۲۰۰ هزار واحد شهری شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر 

جمعیت سند مالکیت صادر شده است.
معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن کشور ادامه 
داد: حدود ۵۰ درصد پیشــرفت کاری را در حوزه مذکور 
شــاهد هستیم که البته با اضافه شدن اراضی جدید، این 

فعالیت ها همچنان ادامه دارد.
شاملو با بیان اینکه ساالنه به طور متوسط ۱۸۰ هزار 

ســند برای صدور و تحویل در دستور کار بنیاد است، در 
تفکیک این آمار عنوان کرد: از این تعداد، ۱۲۰ هزار واحد 
روســتایی و ۶۰ هزار واحد شهری را شامل می شود که 
البته این فعالیت ها متکی به اعتبارات دولتی نیســت و 

هزینه های جاری آن را مردم پرداخت می کنند.
وی به نکات مثبت طرح هادی اعم از اعطای اســناد 
مالکیت و روشــن شدن محدوده اراضی روستاها ذکر و 
اضافه کرد: این امر منتج به جلوگیری از دســت درازی و 
زمین خواری سودجویان، بهره مندی روستاییان از اسناد 
مالکیت در دریافت تسهیالت بانکی و همچنین کاهش 

پرونده های قضایی می شود.

پرداخت ۹۴۴ میلیارد تومان تسهیالت برای رونق تولید 

صدور بیش از 3 میلیون سند مالکیت روستایی
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یک تن مرغ تلف شده در آبیک معدوم شد
رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان آبیک گفت: بیش از۱۰۰۰ قطعه تلفات رها 

شده مرغ درآبیک تحت نظارت دامپزشکی ضد عفونی و دفن شد.
مرتضی یعقوبی از معدوم ســازی بیش از ۱۰۰۰ قطعه »حدود ۱۷۰۰ کیلو گرم« 
مرغ گوشــتی تلف شده متعلق به برخی از مرغداران متخلف که ضمن عدم رعایت 
ضوابط بهداشــتی و معدوم سازی، اقدام به رها سازی طیور تلف شده خود در حوالی 

روستای زیاران این شهرستان کرده بودند خبر داد.
وی افــزود: به محض تماس تلفنی و اطالع رســانی اهالــی منطقه، اکیپی از 
کارشناســان مجرب دامپزشــکی در معیت نیروی محترم انتظامی شهرستان به 
همراه وســایل معدوم ســازی و وضدعفونی کننده به محل مراجعه وپس از حفر 
چاله های مخصوص نســبت به معدوم ســازی بهداشتی و ضدعفونی کامل محل 
اقدام کردند.وی در ادامه از عموم مردم خواســت در صورت مشــاهده تلفات طیور 
بومی و وحشی، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ به دامپزشکی اطالع 
رســانی کنند تا در ســریعترین زمان ممکن نسبت به اقدامات پیشگیرانه بهداشتی 

اقدام شود و از اشاعه هرگونه بیماری جلوگیری به عمل آید.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه قزوین:
بازرســی های دوره ای عامل کشف و معرفی 

تجارب و نوآوری هاست
مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین بازرسی های دوره ای را عامل کشف 

موانع پیشرفت و استفاده از تجارب و نوآوری های معرفی کرد.
اولین دوره بازرســی ها از عملکرد برنامه محور ادارات اجرایی و ستادی اداره کل 
اوقاف و امورخیریه اســتان قزوین با هدف کشــف میزان تحقق برنامه و همچنین 

نوآوری در اجرای آن و استفاده از تجارب و موانع و انحرافات از برنامه آغاز شد.
حجت االسالم سید مصطفی مجیدی با تشریح اهداف این بازرسی ها و بازدیدها 
عالوه بر ادارات اجرایی و ســتادی در حوزه طرح هــای عمرانی در اماکن مذهبی 
اظهارداشــت: بازدید از طرح های عمرانی و فعالیت های فرهنگی به منظور آشنایی 
با مشکالت در راستای عمران و آبادانی و توسعه امور فرهنگی در امامزادگان استان 

نیز در این مرحله از بازرسی ها مورد توجه قرار می گیرد.
مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان افزود: در ضمن بازدیــد از امامزادگان و 
بقاع متبرکه اســتان می توان با جمع آوری آمار و اطالعات کامل برای اســتفاده از 
ظرفیت های موجود منطقه در مورد فعالیت های آتی عمرانی و فرهنگی برنامه ریزی  
کرد.ســعید رحیمی کارشناس بازرسی و پاســخگویی و رسیدگی به شکایات اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان قزوین نیز گفت: همزمان با آغاز فصل گرما و برای 
ارتقاء خدمات  رسانی به زائران و مسافران در امامزادگان و بقاع متبرکه و همچنین 
بررســی نحوه بازسازی و  توســعه اماکن مذهبی، امامزادگان و بقاع متبرکه، روند 
اجرایی کنترل می شود.وی ادامه داد: در اجرای این طرح چند تیم نظارتی و بازرسی 
با حضور معاونین توســعه منابع و پشتیبانی و فرهنگی و اجتماعی و روسای ادارات 
بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه، حقوقی و ثبتی، تحقیق و کارشناســان 
مالی غیرعمومی، حراســت، بازرســی، روابط عمومی و مدیرکل اداره کل اوقاف و 

امور خیریه استان قزوین بازدید می شود.

کمیسیون های کارگری قزوین باید 
فعال شوند

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار قزوین گفت: 
کمیســیون های کارگری همه شهرستان های استان جهت حل 
مشــکالت کارگران کارخانجات و واحدهای تولیدی باید فعال 

شوند.
علیرضا آشناگر در نشست کمیسیون کارگری استان قزوین، 
افزود: در شــرایط ویژه امروز کــه آمریکا به طور صریح در جهت 
تشــدید تحریم های قبلی و جدید خود با ما اعالم مقابله می کند، 
این قبیل مســائل بیانگر آن اســت که این کشــور هنوز خوی 

تجاورگرانه دارد.
وی با بیان اینکه دولت آمریکا از یک سو در جهت ایجاد مضیقه 
برای ما و از سوی دیگر سازماندهی در جهت ایجاد نارضایتی های 
عمومی در بین فعاالن اقتصادی را در دســتور کار خود قرار داده، 
یادآور شــد: این کشــور از موضعی به ظاهر خیرخواهانه درصدد 
ایجاد شــکاف بین دولت و مردم است در حالی که محرک اصلی 

همه نارضایتی ها خود آمریکاست. 
به گفته آشــناگر، امیدواریم با همکاری همه دلســوزان نظام 
ضمن عبور از این گردنه، روز به روز در جهت تقویت موضع دفاع 

از ارزش ها و آرمان های مقدس نظام گام برداریم.
وی ادامه داد: در شــرایط حســاس کنونی، کمیســیون های 
کارگری شهرســتان های اســتان باید با تشکیل جلسات مداوم 
مســائل و نارضایتی هــا را کنتــرل و مهار کــرده و در جایی که 
بــرای حل معضالت کارگری نیاز به ورود کمیســیون کارگری 
 باشــد آن را به ما منعکس کنند تا در شــورای تامین استان مطرح 

کنیم.
وی همچنیــن بــا اشــاره به افزایــش میزان دمــای هوا و 
خاموشی های اعمال شــده، گفت: خاموشی های برق مساله ای 
زودگــذر بوده اما باید با برنامه ریزی و کمترین خســارت همراه 

باشد.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین نیز در ادامه این 
نشســت اظهار داشت: از جامعه کارگری به غلط به عنوان نیروی 
کار نام برده می شود در حالی که در ادبیات امروزی از آن به عنوان 

سرمایه های انسانی یاد می شود.
صفر فضلی با اشــاره به اینکــه حوزه های صنعت و تولید باید 
با یک نگاه دیده شــوند، افزود: برای جلوگیری از تداخل وظایف 
کمیسیون های شهرســتانی، این کمیسیون ها باید ضمن عمل 
کردن به تصمیم ســازی ها به موضوعات پیشگیری در تصمیم 

گیری ها نیز توجه داشته باشد.
فضلی ادامه داد: در حال حاضر معوقات کارگری در استان ما رو 
به افزایش بوده و در برخی از واحدهای تولیدی این مســاله به ۱۲ 
ماه هم رســیده که برای رفع آن، بخصوص از سوی فرمانداری ها 

باید چاره اندیشی صورت گیرد.

خرید تضمینی بیش از۱۸۲ هزار تن گندم و کلزا 
مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزوین گفت: از ابتدای فصــل خرید تاکنون 
بیــش از ۱۸۲ هزار تن گندم و کلزا به صورت تضمینی 

از کشاورزان استان خریداری شده است.
شهرام رحمانی اظهار کرد: از این میزان ۱۷۱ هزار 
و ۲۷۰ تــن گندم به صورت تضمینی از کشــاورزان 
خریداری شــده کــه همزمان با خریــد گندم، خرید 

تضمینی کلزا نیز در استان انجام می شود.
مدیر توســه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان قزوین در ادامه گفت : این میزان خرید تضمینی 
گندم در شهرستانهای اســتان شامل ۷۴ هزارتن در 
شهرستان آبیک، ۲۶ هزار تن شهرستان بوئین زهرا، 
۲۸ هزار تن شهرستان قزوین، ۲۶ هزار تن شهرستان 

البرز و ۱۷ هزار تن شهرستان تاکستان است.
به گفته وی، مراکز خرید گندم در شهرســتان آوج 
نیز از ۲۰ تیرماه شــروع به خرید کرده و تاکنون ۸۰۴ 

تن گندم خریداری کرده است.
مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزوین تصریــح کرد : خریــد تضمینی دانه 
روغنی کلزا از کشــاورزان استان نیز تاکنون ۱۱هزار 

و ۲۲۵ تن بوده است.

رحمانی خاطر نشــان کرد: امسال گندم معمولی 
بــا نرخ مصوب یک هــزار و ۳۰۰ تومان و گندم دروم 
با نــرخ ۱هزار و ۳۳۰ تومان و کلــزا با قیمت مصوب 
۲هزار و ۸۶۶ تومان از کشــاورزان خریداری می شود.

وی میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته را ۲۱۲ 

هــزار تن و دانه  روغنی کلــزا را ۹ هزار تن اعالم کرد.
به گفته وی امســال ۲۳ مرکز خرید تضمینی گندم و 
۵مرکز خرید تضمینی کلزا از ساعت ۸صبح لغایت ۲۰ 
آمادگی تحویل محصول گندم و کلزای کشاورزان در 

سطح استان را دارند.

خبرخبر

بخشدار مرکزی قزوین گفت: رسالت مهم جشنواره 
رضوی نشر سیره امام رضا)ع( و خاندان نبوی است.

مرتضی علیخانی ضمن ابراز خشــنودی از برگزاری 
جشــنواره رضوی، فعالیت در راســتای این جشنواره را 
حرکت ارزشــمندی در مســیر ترویج فعالیتهای دینی 

دانست.
وی افزود: برنامه های فرهنگی با رنگ و بوی دینی و 
مذهبی می توانند نقشی مهم و اثرگذار در ارتقای بینش 
و بصیرت اخالقی و اجتماعی عموم مردم داشته باشند.

بخشــدار مرکزی قزوین تصریح کرد: هدف اصلی 
جشنواره ملی کتاب خوانی رضوی، نهادینه کردن سیره 

رضوی در جامعه است.
علیخانــی تأکید کرد: جشــنواره رضــوی با محور 
معرفی ســیره ائمه اطهار)ع( و تأکید بــر تفکر و تعقل 
می توانــد گامی مثبت در ترویــج فرهنگ مطالعه  مفید 

باشد.
وی اضافه کرد: اولویت داشــتن علم و دانش، صبر 
و مقاومت در برابر مشــکالت و نامالیمات در ســیره 
رضوی، پرهیز از اســراف و تبذیــر و اهمیت عبادت در 
زندگی امام رضا)ع( از محورهای جشــنواره کتابخوانی 

رضوی است.
علیخانــی گفت: اهمیت و ضــرورت مطالعه و تاثیر 
چشــمگیر آن بر ارتقای فرهنــگ عمومی بر همگان 
روشــن اســت بنابراین با توجه جدی در این زمینه باید 
از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ دینی هم اســتفاده 

کنیم.
بخشدار مرکزی قزوین خواســتار برگزاری هر چه 
مطلوبتر این جشــنواره شــد و اظهارداشت: برگزاری 
جشــنواره رضوی می تواند  گام مثبتی در ترویج سیره 
ائمه معصومین باشــد و در کنار آن زمینه تشویق مردم، 

دستگاه ها و رسانه ها به کتابخوانی را فراهم کند.
علیخانی درباره دســتاوردهای جشــنواره رضوی 
افزود: برگزاری این جشــنواره تأثیــر زیادی بر آگاهی 
بخشــی اجتماعی دارد و با توجه به منابع خوب و جذاب 
و روان ارائه شــده، اطالعات خوبی را در اختیار خواننده 

قرار می دهد.
وی با اشاره به تأثیر ارائه الگوهای اسالمی و اخالقی 
در رفــع ناهنجاری های جامعه، ادامــه داد: این طرح 
ارزشــمند که در رده های سنی مختلف برگزار می شود، 
امکان دسترسی آســان به منابع و الگوهای مناسب را 

برای همه اقشار به وجود آورده است.
بخشــدار مرکزی گفت: امیدواریم در آینده شــاهد 
تحوالت بیشتری در عرصه مطالعه و کتابخوانی  باشیم. 
همچنین خروجی نهایی این گونه طرح ها باید افزایش 

کتابخوانی و انس با کتاب باشد.

نشر سیره امام رضا)ع(؛ رسالت جشنواره رضوی 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی قزوین :

دومین اکسپوی هنری در قزوین برگزار می شود

مدیرعاملشــرکتنمایشــگاههای
بیــنالمللیقزوینگفــت:بابرگزاری
دومیننمایشــگاهبــزرگفروشآثار
هنری)اکســپویقزویــن(گاممهمــی
درراســتایاقتصــادهنردراســتان
وحمایــتازکاالیایرانــیبرداشــته

میشود.
هادیطاهرخانیدرنشســتاطالع
رسانیدومیناکســپویهنریکهدر
محلنمایشــگاهبیــنالمللــیقزوین
برگزارشد،اظهارداشت:درسالیکه
بــهنامحمایــتازکاالیایرانینامیده
شــدهبایدتــالشکنیــمازتولیدات
داخلیبههرنحوممکنحمایتشود.
ویبیــانکــرد:دومیننمایشــگاه
بــزرگفــروشآثــارهنریبــاعنوان
اکســپویقزویــناز9تــا۱2مــرداد
ماهدرمحلدائمینمایشــگاههایبین
المللیقزوینبرگزارمیشودوازچند
روزگذشتهآثارمشخصشدهتحویل

گرفتهشدهاست.
مدیرعاملشــرکتنمایشــگاههای
بینالمللیقزوینیادآورشد:بیشاز
250اثرهنریدرایناکســپوعرضه
شــدهوبــهفــروشمیرســدکه۷0

اثردرخوشنویســی،عکس،نقاشــی،
نگارگری،تصویرســازی،نقاشیخطو

مجسمهارائهمیشود.
طاهرخانــیتصریــحکرد.بــاوجود
هنرمندانشاخصدراستانمتاسفانه
هنوزفرهنگســازیمناسبینشدهتا
آثارهنریواردخانههایمردمشــوند
وداشــتناثــرهنــرییــکافتخــارو

ضرورتتلقیشود.
ویاضافــهکرد:درایننمایشــگاه
کهباهمکاریهیاتمدیرهنمایشــگاه
بینالمللیبرپامیشودنگاهاقتصادی
نداشــتهایــمورویکردمــاحمایتاز

هنرمندانبودهاست.
مدیرعاملشــرکتنمایشــگاههای
بینالمللیاستانقزوینتصریحکرد:
ازهمکاریوحمایتاســتاندارمحترم
وادارهارشــاداســالمی،انجمنهــای
هنــری،شــورایشــهروشــهرداری

قزوینهمبرخورداربودهایم.
ویاضافــهکــرد:بعــدازیکدهه
دومیــناکســپویهنــریدرقزویــن
برگــزارخواهــدشــدتــابتوانیــمبه
اقتصادهنرتوجهجدیداشتهباشیم
زیــرااگرهنرمندیاثریخلقکندوبه

فروشنرســدبتدریجدچارمشکالت
جدیوانزوایکاریمیشودکهنگران

کنندهاست.
طاهرخانــیاضافــهکرد:بســیاری
ازهنرمنــدانمــادرشــرایطکنونــی
بامشــکالتجــدیمعیشــتیروبهرو
هســتندومنطقینیســتازاینآثار

ارزشمندبیتفاوتعبورکنیم.
ویگفــت:جهانکنونینگاهویژهای
بــههنروهنرمندانداردوشایســته
نیســتازاینهنردرکشــورواستان

حمایتنشود.
طاهرخانــیازرســانههایگروهــی
اســتانخواســتدراطــالعرســانی
وفرهنــگســازیبــرایتحققشــعار
»هرخانــهیکاثرهنــری«بابرگزاری
اکسپویهنریقزوینهمکاریکنند.

*ارائه200اثر
رئیــسشــورایسیاســتگذاری
اکســپویقزویــنگفــت:دردومیــن
نمایشــگاهبزرگعرضهوفروشآثار
هنریاستانقزوین200اثردربخش

هنرهایتجسمیعرضهمیشود.
ایــن در باشــی قافلــه محدثــه
نشســتخبریاظهارداشــت:انجمن
هنرهایتجســمیاســتانبا200اثر
از80هنرمنددرایننمایشــگاهارائه
خواهدشدواینآثارتوسطیکهیئت
داوریبرگزیدهشدهودرمعرضدید

عالقمندانقرارخواهدگرفت.
ویاضافهکرد:همهآثارارائهشده
مربوطبــههنرمنداناســتانقزوین
اســتالبتــهتعــدادیازهنرمندان
درتهــراناقامتدارنــدواصالتآنها

قزویناست.
قافلهباشــییادآورشــد:دررشته
خوشنویســی۱00اثراز48هنرمند
کــهدرجهممتــازوممتازعالــیدارند

عرضهخواهدشد.

ویاضافهکرد:دربخشعکس30
هنرمندباارائــه44اثرحضوردارند
وآثارشــاندرمعــرضدیدوقضاوت

قرارخواهدگرفت.
قافلهباشیگفت:خوشبختانهفضای
تبلیغاتیبخــشخصوصیودولتیدر
همهمناطقاستانتحتپوششاطالع
رســانیایننمایشــگاهقــرارگرفته
است.رئیسشورایسیاستگذاری
دومیناکســپویهنــریقزوینبیان
کــرد:ارزشاینآثارمتفاوتاســت
واز800هــزارتومانتــا50میلیون
تومانارزشداردکهبرخیازاینآثار

کمنظیراست.

*اکسپو4روزهاست
مدیــراجرایــیاکســپوهــمگفت:
ایننمایشــگاهبهمــدت4روزاز9تا
۱2مــردادمــاهبرپــامیشــودوجای
خوشحالیداردکهیکمرکزاقتصادی
کنــارهنرمنــدانقــرارمیگیــردکه

اتفاقمبارکیاست.
نصیــریبیانکرد:تعدادزیادیاثر
برایشــرکتدراکسپوارسالشدکه
بیشاز250اثرتاکنونانتخابشده

است.
وییادآورشد:ایننمایشگاهفضای
بسیارمناســبیداردتاآثارارزشمند
هنریدرسطحوسیعیدرمعرضدید
عالقمنــدانقرارگیردوازنظرکیفیت
ووســعتشــایددریکدههاخیربی

سابقهباشد.
مســئولحراجآثارهنریاکســپوی
بایــد اظهارداشــت: هــم قزویــن
تاثیرگذارترینزبانراکههنراســت
بــرایانتقالپیــاماســتفادهکنیمتا

بتواندمخاطبراجلبکند.
حسنیوسفیاضافهکرد:برگزاری
اکســپواز۱50ســالقبــلدراروپا
شــکلگرفتتامردمدرجریانروند

فعالیتهایهنریقرارگیرندوازهنر
بیبهرهنباشــندواقتصادهنرشــکل

بگیرد.
یوســفیاضافهکرد:پیــشازاین
فروشآثارهنریبهصورتنگارخانه
ایبودیاکلکسیونهایشخصیشکل
میگرفتاماامروزمیخواهیمهنررا
مردمــیکنیموآثارهنرمنــدانرابه
داخــلخانههایمردمببریمتاســواد

زیباییشناسیمردمهمباالبرود.
مدیــرعلمــیاکســپویقزوینهم
گفــت:بااینرویــدادفرهنگیتالش
میکنیــمتادرکزیباییشناســیهنر

وارتباطباهنرراباالببریم.
نیرومنــدتصریــحکــرد:هنرهــای
تجســمیازپرشاخهترینهنرهاست
وزیرشــاخهزیادیداردواگربتوانیم
ازایــنابــزاربخوبیبهرهمندشــویم
قادریــمرویمخاطــبتاثیــرزیــادی

داشتهباشیم.
ویاضافــهکــرد:گاهــییکعکس
بیشــترازیککتابتاثیرگذاراســت
ودرانتقــالپیــامبــههمــهگروههــا

میتواندنقشمهمیایفاکند.
نیرومنــداظهارداشــت:بســیاری

ازآثــارهنــریارزشــمندهنرمندان
قزوینیامــروززینتبخشموزههای
جهانــیاســتوبرخــیاثرهــاهــمبا
بیشــترینقیمتدرحراجهافروخته
میشــودولــیمــردمازآنبــیخبــر
هســتندکهبهنظرمیرســدجایاین

اکسپودراستانخالیبود.
مدیرعلمــیاکســپویقزوینبیان
کرد:درحــالحاضر300نگارخانهدر
استانتهرانفعالاستومادراستان
باکمبوداینفضاهــامواجهیموارائه

آثارهنریبامشکلمواجهاست.
در امیدواریــم کــرد: بیــان وی
دورههــایبعــدیبرگــزاریاکســپو،
زمینــهفعــالشــدننگارخانههــادر
اســتانقزوینهمشــکلبگیردتابه

اقتصادهنرکمکشود.
نیرومنداظهارداشت:آثارتجسمی
بیشــترینارزشافــزودهراداردکه
باکمکرســانههابایدبهاقتصادهنر

کمککنیم.
دومیننمایشــگاهبزرگاثارهنری
قزویــناز9تا۱2مــردادماهدرمحل
دائمــینمایشــگاههایبیــنالمللــی

قزوینبرگزارمیشود.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

 مدارس حاشیه راه های استان شناسایی 
و ایمن می شوند

رئیــس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: با شناسایی 
مــدارس حاشــیه راه ها، طرح ایمن ســازی در این 

مدارس اجرایی می شود.
اســماعیل جعفری اظهار کرد: بخش عمده ای از 
تلفات و حوادث رانندگی در راه های کشــور ناشی از 
خطاهای انسانی است، متاسفانه هر سال عده زیادی 
از هموطنــان براثر این حوادث جان خود را از دســت 
می دهند، خوشبختانه در استان قزوین طی سالهای 
اخیــر با تمهیدات الزم شــاهد کاهش این حوادث و 
تلفات رانندگی بوده ایم. وی با بیان اینکه آموزش در 
دوران کودکی و نوجوانی بســیار ماندگار است خاطر 
نشــان کرد: در این طرح که تا پایان ســال تحصیلی 
ادامــه دارد دانش آموزان مدارس مشــمول طرح در 

دو بخش فیزیکی و آموزشی ایمن سازی می شوند.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای ســطح دانش 
ترافیکی دانش آموزان مدارس حاشیه راه های استان 
که به لحاظ احتمال بروز حوادث ترافیکی در معرض 
خطر بیشــتری هستند همه ســاله از سوی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین اجرا 

می شود.
جعفــری بیان کرد: با توجه به قرار گرفتن برخی از 
مدارس در حاشیه راهها و تردد دانش آموزان در مسیر 
مدرســه و تردد خودروها در جاده ها و بروز تصادفات 
ناشی از عدم آگاهی و عدم رعایت موارد ایمنی توسط 
دانش آموزان هر ســاله مدارس واجد شــرایط فوق 

شناسایی و تحت پوشش و آموزش قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: مدارســی که در حاشــیه راه  ها 
قــرار دارند و دانش آمــوزان ناگزیر به عبور از عرض 
جاده یا کنار جاده های پر تردد می باشــند شناسایی 

و فضای اطراف مــدارس با انواع تابلوها و تجهیزات 
هشداردهنده تجهیز می شود.

رئیس اداره ایمنــی و ترافیک اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین عنوان کرد: با 
توجه به اینکه یکی از طرح های مورد توجه این اداره 
کل ایمن ســازی مدارس حاشیه راهها جهت حفظ و 
ارتقــای ایمنی دانش آموزان اســت برنامه ای ویژه 
جهت عملیاتی نمودن طرح مذکور تا قبل از شــروع 

سال تحصیلی جدید دارد.
جعفری ابراز امیدواری کرد: با اجرای موفقیت آمیز 
طرح ایمن سازی مدارس حاشــیه راهها در سنوات 
گذشــته و همچنین هماهنگی هــای به عمل آمده 
با دســتگاههای ذیربط بویژه پلیــس راه و اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان، امســال هم مسیر ایمنی 

برای تردد دانش آموزان در این مناطق فراهم شود.

ظرفیت قزوینی های مقیم خارج از کشــور 
قابل توجه است

اســتاندار قزوین گفــت: از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشــور، بخصوص 
قزوینی ها در بخش های مختلف ســرمایه گذاری و مراکز دانشگاهی باید بیشتر 

استفاده شود.
عبدالمحمد زاهدی در جلسه شــورای روابط خارجی استان که در استانداری 
قزوین برگزار شــد، افزود: با توجه به اینکه شــورای عالی ایرانیان به طور تقریبی 
برای ایرانی های خارج از کشــور جا افتاده از این رو باید این فضا را برای قزوینیان 

خارج از کشور بیش از پیش فراهم کنیم.
به گفته وی، اطالعات کامل و جامعی از قزوینی های خارج از کشور باید داشته 
باشــیم تا بتوانیم در بخش های مختلف ســرمایه گذاری ، حل مشکالت استان و 

ارتقای مراکز دانشگاهی از آنان استفاده کنیم.
اســتاندار قزوین ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون در چارت وزارت امور خارجه 
ایران، شــورای ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که باید با استفاده از این فرصت 

زمینه بهره برداری از قزوینی های مقیم خارج را بیشتر فراهم کرد.
زاهدی اظهار داشت: با تشکیل شــورای روابط خارجی، ضمن تقویت هویت 
بین المللی استان می توان به تجارت و بازرگانی خارجی نیز رونق بیشتری بخشید.

وی، وجود شــورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را فرصت مغتنمی برای 
معرفی و شناســایی ایرانیان، بخصوص قزوینی های مقیم خارج از کشور دانست 
و افزود: شــورای روابط خارجی اســتان نیز با هدف ســاماندهی رفت و آمدها و 

ارتباط های خارجی قزوین در راستای تامین منافع استان تشکیل شده است.
استاندار قزوین یادآور شد: حضور خارجیان در ایران و قزوین به طور حتم باید با 
هماهنگی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان باشد تا بتوانیم نظارت های 

کاملی را بر ورود و خروج آنها اعمال کنیم.
هم اکنون ۶ هزار قزوینی خارج از کشــور زندگی می کنند که ظرفیت سرمایه 

گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی در استان را دارند.

 بهــره بــرداری از 3 حلقه چاه آب شــرب 
در البرز 

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان قزوین از تجهیز و بهره برداری از سه حلقه 
چاه آب شــرب حوزه شهری محمدیه، بیدستان ، شریفیه و ناحیه شهری مهرگان 

خبر داد.
داراب بیرنونــدی در این باره اظهار کرد: عمق هریک از این چاه ها ۲۰۰ متر و 

مجموع آبدهی چاهها نیز ۱۰۰ لیتر در ثانیه است.
وی تصریح کرد: نوع پمپ چاه های مذکور شناور۹۰ )دو عدد( و ۱۱۰ کیلووات 
بوده که در محدوده جنوب بیدســتان برای تامین آب شــرب مورد نیاز شهرهای 

مذکور حفر و تجهیز شده است.
بیرنوندی خاطرنشان کرد: برای جمع آوری و انتقال آب شرب چاههای مذکور، 
دو کیلومتر خط انتقال  از جنس پلی اتیلن به سایز ۴۰۰ میلی متر اجرا شده است.

وی در پایان هزینه اجرای این طرح را ۱۵ میلیارد ریال برای اجرای خط انتقال 
و ۱۱ میلیارد ریال جهت تجهیز احداث و اتاقک سرچاه ها اعالم کرد.

 پخش نمایــش کوتــاه »حریم« 
از رادیو قزوین

مدیر دفتر و روابط عمومی صداوســیمای مرکز قزوین  نمایش 
کوتــاه حریم با هدف تبیین حجاب به عنــوان یکی از اصلی ترین 
ارزش هــای جامعه، و تحکیم بنیــان خانواده از رادیو قزوین پخش 

می شود.
اکبــری افزود: دراین نمایش از رویدادهای تاریخی و پیشــینه 
حجاب در تاریخ معاصر ایران هم بهره گرفته شده است که موضوع 
داستان به اهتمام و اراده زنان جامعه ایرانی به حفظ حجاب و حریم 
شــخصیتی آنان در جامعه می پردازد.وی اظهار داشــت: همچنین 
بخشــی از موضوع این نمایش به غیرت و شــجاعت مردان ایرانی 

برای صیانت از حریم زنان و حفظ حرمت آنان اشاره دارد.
اکبری بیــان کرد: نمایش کوتاه »حریم« بــه تهیه کنندگی و 
نویسندگی احسان هنرمند نیا و کارگردانی مهدی خدایی روز شنبه 

۲۳ تیر ماه ساعت ۱۳:۴۰ از رادیو قزوین پخش شد.

دادستان قزوین:
مراکز ارائه قلیان پلمب می شود

دادســتان عمومی و انقالب قزوین گفت: عرضه قلیان در استان 
همچنــان ممنوع بوده و متخلفان در این زمینه مورد پیگرد قضایی 

قرار می گیرند.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی درباره ممنوعیت ارائه 
قلیان اظهار داشــت: اعتقاد داریم که عرضه قلیان و مواد دخانی در 
اماکــن عمومی ممنوعیت قانونی دارد که در همین زمینه هر هفته 

دو تا سه مورد تشکیل پرونده داریم.
وی افزود: در برهه ای از زمــان برخورد با ارائه کنندگان قلیان و 
اجرای قانون منع ارائه آن با جدیت آغاز شــد، ولی متأســفانه همه 

استان ها کار را با جدیت دنبال نکردند.
دادســتان عمومــی و انقالب قزویــن با بیان اینکــه برخی از 
مســئوالن در ایــن زمینه همــکاری الزم را ندارنــد عنوان کرد: 
نماینــدگان مجلس نیز در این مورد طرحــی ارائه دادند که به تبع 
 آن توقعی در جامعه ایجاد شــد، ولی سســتی در اراده و کار ما ایجاد 

نکرد.
این مقام قضایی اســتان تصریح کرد: باید فضای عمومی جامعه 
به سمتی پیش برود که رستوران ها و سفره خانه ها به این ابزار روی 
نیاورند و این نیازمند فرهنگ سازی نهادهای فرهنگی از جمله صدا 

و سیما در جامعه است.
دادســتان قزوین در پایان تأکید کرد: نحوه برخورد با ارائه قلیان 
همچنان به همان روند قبل باقی است و اگر کسی در اماکن عمومی 
قلیــان ارائه کند، ضمن پلمــب مکان، ارائه دهنده نیز بازداشــت 

می شود.

لکه گیری و بهسازی آسفالت محورهای 
مواصالتی الموت 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای المــوت از به کارگیری ۲۹۰ 
تن آسفالت جهت لکه گیری و روکش 
آسفالت محورهای مواصالتی بخش 

الموت خبر داد.
مهــدی غالمی اظهــار کرد: طی 
خرداد ماه امســال ۲۹۰ تن آســفالت 
جهت روکش آســفالت و بهسازی در 
محورهای مواصالتی صورت گرفته 

است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای بخش المــوت در خصوص 
اقدامــات انجام گرفته عنــوان کرد: 
تســطیح و پاکســازی و رگالژ شانه 
راههــا به میــزان ۷۰۰۰۰۰ هزار متر 

مربع، تنقیه پاکســازی پل و آبرو ۲۰ 
عدد، قنو زنی بــه طول۳۶۰ کیلومتر، 
تســطیح و تیغه زنــی راههای خاکی 
۱۹۵ کیلومتر و ریزش برداری به طول 

۶۰۰۰۰ متر مکعب از اقدامات صورت 
گرفته توســط اداره راهداری و حمل و 

نقل جاده ای الموت است.
غالمــی در خصــوص عملیــات 

راهداری انجام شــده این اداره گفت: 
شــانه ســازی ۲۸۰۰۰ متر مکعب، 
انســداد راههای غیر مجــاز ۶ مورد 
و خاکریــزی دهانه پل هــا ۱۰ مورد 
از جملــه دیگــر عملیــات راهداری 
 انجــام شــده در ایــن شهرســتان

 است.
وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام 
شــده درحوزه راهداری بخش الموت 
بیان کرد: پاکســازی ســطح جاده از 
ســنگ ۱۵۰ مــورد، الیروبی جوی، 
جدول و زهکش هــا ۳۶۰۰۰۰ متر از 
جمله دیگر اقدامات و عملیات صورت 
گرفته طــی خرداد مــاه ۹۷ در حوزه 

استحفاظی الموت است.

خبرخبر

فرهنگــی، ســازمان رئیــس
اجتماعــیوورزشــیشــهرداری
قزویــنازاجــرای۱5۷برنامــه
فرهنگیورزشــیهنریباعنوان
جشــنوارهتابســتانهشــهرسبز
»شــهروندسالم،شــهربانشاطو
شهرزیبا«درسطحمناطقمختلف
شــهرقزویننظیــربوســتانها،
محــالتونواحیمنفصلشــهری

خبرداد.
بــهگــزارشروابــطعمومــی
و فرهنگی،اجتماعــی ســازمان
ورزشیشــهرداریقزوین؛محمد
درافشانی»تحققنشاطاجتماعی
وارتقــاءفرهنــگشــهروندیبا
اســتفادهازابزارفرهنگوهنرو
آموزش«،»افزایشسطحسالمت
جســمیوروحــیشــهروندانبا
در متنــوع برنامههــای اجــرای
بخشهایورزشهمگانی«،»تحقق
اهــدافحمایتــی،مشــارکتیو
شــهروندان ســازی توانمنــد
بــاتکیــهبــررویکردهــایمهــم
"دانایی،توانایــیوپویایی«رااز
جملهاهدافبرگزاریجشــنواره

تابستانهشهرسبزبرشمرد.
کاهــش کــرد: اظهــار وی
آسیبهایاجتماعیومهمترازآن
تالشدرحوزهپیشــگیریازبروز
انواعآســیبهایاجتماعیوغنی
ســازیاوقاتفراغتشهروندان
وبویــژهکــودکان،نوجوانــانو
جوانــانوتوجهبهنواحیمنفصل
شــهری،مناطــقکــمبرخــوردار
برخــورداردراجــرایبرنامههای

متنوعفرهنگی،ورزشــیوهنری
برایمردمســاکندرایننواحی
ازدیگراهدافمدیریتشــهری
قزوینبرایبرگزاریجشــنواره

تابستانهشهرسبزاست.
اینمســئولخاطرنشــانکرد:
۱5۷عنــوانبرنامــهتابســتانه
مختلــف بخشهــای در متنــوع
ورزشی،فرهنگی،هنری،سالمت
وگردشــگریومراکزآموزشیو
محالتازابتدایتیرماهامسالبا
هدفنشــاط،شادابیوتندرستی
شــهرونداندرتمامــینقــاطو
محالتشهربویژهنواحیمنفصل

درحالبرگزاریاست.

*66برنامهتابســتانهورزشی،
مهمانمناطقمختلفقزوین

درافشــانیبااشــارهبهاجرای
66برنامهتابســتانهورزشــیدر
مناطقمختلفشهرقزوین،گفت:
اینبرنامههاباهدفایجادنشاط
اجتماعــیوغنــیســازیاوقــات
فراغتشــهروندانبویژهبانوان

درحالبرگزاریاست.
ویبرگزاری»همایشورزشی
مــادرانودختران«،»برنامههای
مفرحورزشــیدرنواحیمنفصل
ورزش همایــش شــهری«،»
بوســتانهای در صبحگاهــی«
شــهر،»همایــشورزشپهلوانی
وزورخانــهای«و...راازجملــه
تابســتانه برنامههــای عناویــن
ورزشــیذکــرکردکــهدرمناطق
مختلــفشــهرقزویــنازتیرماه

امسالدرحالبرگزاریاست.

*اجــرای54برنامهتابســتانه
و ســالمت هنــری، فرهنگــی،

گردشگری
54 اجــرای از درافشــانی
فرهنگــی، تابســتانه برنامــه
هنری،ســالمتوگردشــگریدر
مناطــقمختلفشــهرقزوینخبر
بــزرگ گفت:جشــنواره و داد
»همســایهمهربانمــن«ازجمله
اینبرنامههاســتکــهبابیشاز
۱5برنامــهمتنوعباهدفارتقای
سطحمهارتهایزندگی،فرهنگ
و شهروندی،شهرنشــینی
آپارتمــاننشــینیدرمحلههــای
محلــه نظیــر نشــین آپارتمــان
مینودردرحالبرگزاریاست.

ویاضافهکرد:برنامه»ســینما
برنامههــای دیگــر از ســالم«
ســازمان فرهنگــی تابســتانه
ورزشــی و فرهنگی،اجتماعــی
شــهرداریاســتکــهبــاهدف
آشــتیبیشــترمردمباسینمادر
مناطقمختلفشــهرقزوینبویژه
بوســتانهاودرراســتاینشــاط
اجتماعیدرحالبرگزاریاست.
درافشــانیبرپایــیاقامهنماز
جماعــتمغــربدر۷بوســتان
شــهرقزوین،برگزاریمســابقه
احادیث،جشــنواره و احــکام
طنــزفارسی،شــبیباشــهیدان
زیرآســمانشهر،مســابقهآوای
شــهر هنرمنــدان شــهر،بزرگ
کوچــکمــنو...راعناویندیگر

برنامههایتابستانفرهنگیذکر
کرد.

در تابســتانه برنامــه 3۷*
محالتومراکزآموزشــیسازمان
ورزشــی و فرهنگی،اجتماعــی

شهرداری
ایــنمســئولافزود:همچنین
3۷برنامــهتابســتانهدرمحــالت
ســازمان آموزشــی مراکــز و
ورزشــی و فرهنگی،اجتماعــی
حــال در قزویــن شــهرداری
برگــزاریاســتکــهازآنجمله
میتــوانبــهبرگــزاری"کاروان
شهرشــاداب"باهدفآموزشو

ایجادنشــاطوبارویکــردمباحث
شهروندیدرقالببرپاییغرفهو
جنگعصرگاهیدرنواحیمنفصل

شهریدرحالبرگزاریاست.
، رئیــسســازمانفرهنگــی
اجتماعــیوورزشــیشــهرداری
کرد:همچنیــن اظهــار قزویــن
"مســابقهبازیهایفکری"باهدف
ایجــادشــورونشــاطدرجامعهو
تقویتروابطوالدینبافرزندان
دربوســتانهاونواحــیمنفصــل
"کارگاههــای شــهری،برپایی
آموزشــیدرخانههــایفرهنــگ
وفرهنگســراهایســطحشهر"با
رویکردآموزشــهایشــهروندی،

تربیــت زندگــی، مهارتهــای
فرزنــدان،ســالمتوبهداشــت
برنامههــای دیگــر از روان
ســازمان آموزشــی مراکــز
ورزشــی و فرهنگی،اجتماعــی

شهرداریقزویناست.
درافشانیدرپایانخاطرنشان
کرد:افزایشهویــتاجتماعیو
محلی،انســجامبخشــی،پرکردن
اوقــاتفراغت،افزایشنشــاط
اجتماعــیوشــناختظرفیتهای
فرهنگــیوهنریازجملهاهداف
در قزویــن شــهری مدیریــت
اجرایایــنبرنامههایفرهنگی،
هنری،اجتماعیوورزشیاست.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین خبر داد؛

اجرای ۱۵۷ برنامه فرهنگی، ورزشی، هنری با عنوان »جشنواره تابستانه شهر سبز«  
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بدونشکروستایزرشکرامیتوان
یکــیازخوشآبوهواوسرســبزترین
روســتاهایاســتانقزویندانســتکه
اهالیبسیارخونگرموزحمتکشیدارد.
چنانچهحدود۱4کیلومتربهسمتشمال
قزویــنحرکتکنیــددرارتفــاعحدود
۱900متریازســطحدریاروستاییزیبا
ومنحصــربهفردیرامشــاهدهمیکنید
کهبرروییکیازبلندترینقلههایاین

استانواقعشدهاست.
اینارتفاعزیاددرروســتاباعثشده
تــااختــالفآبوهوایییالقیوبســیار
مطبــوعایجادشــودکهگردشــگرانرا

مجذوبخودمیکند.
قدمــتاینروســتایزیباکهبهبیش
از500ســالنیزمیرســدودرگذشته
مسیرکاروانهاییازروستاهایالموت،
اشــکوارتوبرخــیروســتاهایگیالنو

مازندرانبودهاست.
شــغلاصلیمردمباصفاومهماننواز
ایــنروســتاباغداریودامداریاســت
کهمتاســفانهدرچندســالاخیربهعلت
ویالســازیبیشازحدصنعتدامداری
تاحــدودیازرونقافتادهواینروســتا
امروزهبیشــتربهیکمنطقهگردشگری

وتوریستیتبدیلشدهاست.
روســتا ایــن جاذبههــای دیگــر از
دریاچــهایبــانــاممحلیدریابــکوتله
کابینوپیســتاسکیدومنظورهچمنو
برفدردســتساختاســتکهدرطرح
توســعهفضاهایگردشــگریتوریستی
تفریحیاســتانقزوینموردتوجهویژه
شــهرداریقزوینقــرارداردهمچنین
درابتدایمســیراینروســتابهیکیاز
بزرگترینپارکهایجنگلیکشوربانام
فــدکقــرارداردکههمهایــنمواردبر

جاذبههایاینروستاافزودهاست.
بهبهانــهاتمــامبازنگــریطرحهادی
روســتایزرشــککــهبعــدازکــشو
قوسهــایفراوانارائهشــدجامجمبا
ریاســتشوراودهیاراینروستاگفتو

گوداشتهکهدرادامهمیخوانید:
محمــدعلــیخلیلیریاســتشــورای
اســالمیگفــت:کلمســاحتروســتای
زرشک5000هزارمترمربعاستکهاز
اینمیزان3200مترمربعاراضیمنابع
طبیعیاســتوبقیهمســتثنیاتزراعی
اســتکهشــامل200هکتارباغمثمرو
اراضــیزراعــیکهبیشازدوســومآن

دیموالباقیاراضیآبیاست.
ویدرخصــوصتامینآبمــوردنیاز
روســتانیزگفــت:آبموردنیازروســتا
درحــالحاضــرازدوآبنــددریابــکو
چشــمههایمنطقــهتامینمیشــودکه
توســطلولهتا3کیلومتریروستامنتقل

شدهاست.
رئیسشورایشهرســتانقزویندر
ادامهمیزانجمعیتخانواراینروســتا
راکــهبــهشــکلدائمــیدرآنســاکن
هستندبالغبر۷0خانوارذکرکردوگفت

:۱50خانوارنیزبهشکلفصلیبهدلیل
شــرایطاقلیمــیوآبوهوایمطلوبدر

اینمنطقهساکنهستند.
*4۷0میلیــونتومــاناعتبــاربــرای

زیرسازی،جدولگذاریوآسفالت
ویدربــارهاقداماتانجــامگرفتهدر
ســالهایاخیــرگفت:درچهارســالاخیر
بیــشاز90درصــدخیابانهــاومعابــر
روســتابااعتباریبالغبــر4۷0میلیون
تومانزیرســازی،جدولکشــیوسنگ
فــرششــدهکــهازایــنرقــمازمحل
جــذبکمکهایمردمــیوواریزجرایم
کمیســیونمــاده96شــاملســاختو

سازهایغیرمجازتامینشدهاست.
ویتنهااقداماتانجامشدهدرراستای
جذبگردشــگردراینمنطقهتوریستی
رااجرایطرحتلهاستیجوپیستاسکی
توســطشــهرداریقزوینخواندواظهار
داشــت:متاســفانهاعتباراتالزمبرای
ایجادزیرســاختهایالزمبرایتوسعه
فضاهایگردشــگریدراختیارنیســت
وبــاوجــودگذشــتســالهاازانتخاب
ایــنروســتابهعنــوانروســتایهدف
گردشــگریهیچگونــهخدماتیشــامل
ایجادفضاهــایتجاریورفاهیواقامتی

درروستاوجودندارد.
ویبااشــارهبــهپرداختتســهیالت
ارزانقیمــتبــهمتقاضیــاناحــداث
اقامتگاههــایبومگردیدرمنطقهگفت:
ایــنطــرحبــامعرفــیادارهکلمیراث
فرهنگــیوگردشــگریدرحــالانجــام
اســتکهدراینمدتبهدلیلنداشتن
ســندمالکیتخانهروستاییایناقدام
باکندیاجراییشــدهوتنهادواقامتگاه
درکلروســتاوجودداردبههیچعنوان

جوابگویمتقاضیاننیست.
ویاظهارامیدواریکردبارفعمشکل
اعطایســندبهخانههایروســتاییاین
موضوعسرعتبیشتریبهخودگیرد.

*آمارگیــریاینترنتیجــاناعتبارات
عمرانیدرروستاراگرفتهاست

رئیسشــورایروســتایزرشکیکی
ازمشکالتاساسیدرروستاهایهدف
گردشــگریراقراردادنمالکجمعیتی
بــرایارائــهخدماتبــهاینروســتاها
برشــمردوافزود:بهدلیلتقاضایزیاد
بــرایدریافتخدماتواســکاندراین
روستاها،ارائهخدماتباتوجهبهسرانه
جمعیتیبههیچعنواندرستنیست.

ویتصریــحکــرد:درطرحهادینهایی
کهتوســطبنیادمســکنبرایروســتای
زرشکتهیهشــدهتنها2هزارمترمربع
بــرایتوســعهروســتادردهســالآتی
درنظــرگرفتهشــدهکههمیــنامرخود
موجبــاتافزایــشســاختوســازهای
خــارجازطرحهایوزمینخواریراایجاد

میکند.
*تنها2هــزارمترمربعبرایتوســعه
۱0سالهروستادرنظرگرفتهشدهاست
رئیــسشــورایشهرســتانقزویــن

همچنیــنازاتمــامطــرحبازنگریهادی
روســتایزرشــکتوســطبنیادمســکن
در بازنگــری افــزود:کار و داد خبــر
طرحهادیروســتایزرشکتوسطبنیاد
مســکنبهاتمامرســیدهکهامیدواریم
بــارفــعایراداتیکــهبهاینطــرحوارد
اســتاقدامــاتعمرانــیرامطابــقبــا

طرحهایهادیدنبالکنیم.
خلیلیاظهارداشــت:خانههایزیادی
درخــارجمحــدودهطرحهــادیســاخته
میشودکهبعدازگذشتسالهاروستا
بدوندریافــتکوچکتریــنهزینهای
برایساختوســازمجبورارائهخدمات
استیادربرخیشاهدقلعوقمعساخت
وسازهادرمنطقههستیمکهویرانههای
بهجاماندهجزهدررفتسرمایهمردمو
ازبینرفتناراضیوناامنکردنمنطقه

هیچدستاوردیبرایاهالیندارد.
*گازرســانیســالآینــدهبــهاتمــام

میرسد
خلیلــیازاتمــامطــرحگازرســانیبه
روســتادرنیمهســالآیندهخبــردادو
افزود:زمینیبرایاحداثایســتگاهگاز
دراختیارشــرکتگازاستانقراردادیم
کهبهگفتهمسئوالناینشرکتتاپایان
امســالکارعلمــکگــذاریدرمنطقهبه

پایانخواهدرسید.
ویافــزود:هرچندبهنظرمیرســدبا
توجهبهوضعیتاعتبارات؛تغییراتیکه
ناگزیــردرزمانتعهداینشــرکتپیش
خواهــدآمدولیکنامیدواریــمتاپایان
شــهریورماه98کارگازرسانیبهمنطقه

بهپایانبرسد.
رئیسشــورایزرشــکخاطرنشــان
کرد:یکــیازویژگیهــایروســتاهای
طرحگردشــگریارائهخدماتمناســب
ماننــداقامتگاهایبومگردی،داشــته
واحدهایتجــاریوبازارچههایفصلیو
دائمیاســتکهدرحــالحاضربهدلیل
قــرارگرفتــنبخشــیازفضــایتجاری
موجوددرحریمجادهتوســعهایناماکن

غیرممکناست.
ویاضافــهکرد:باتوجــهبهموقعیت
مکانیروســتایزرشکداشتنبازارچه
فصلییادائمیضمنکمکبهروستاییان
برایایجاداشتغالپایداروایجادفضای
کســبوکارمیتوانــددراینمســیربه
محــلمناســبیبرایفــروشمحصوالت
کشاورزانوروســتاییانمنطقهتبدیل

شود.
خلیلــیباتقدیرازبخشــداریمرکزی
قزوینگفت:زرشــکمدیــوننگاهویژه
وخدمــاتارزنــدهمهنــدسعلیخانیبه
روستاســتچراکهپسازملحقشــدن
زرشکوروستاهایاطرافبهقزویندر
راستایطرحکالنشهرشدنقزوین؛این
روستابهدلیلتغییرمدیریتدراجرای
طرحهــایتوســعهایوخدماتــیدچــار
چالشهــایمتعــددیگردیــدواگرنگاه
کارشناســیآقایعلیخانیوهمکارانش

نبودامروزدراینجایگاهقرارنداشتیم.
وییکــیازچالشهایاینروســتارا
تامینآبشــرببهعنوانامیدســتدر

دستورکارقراربگیرد.
دهیارروستایزرشــکدرادامهاین
گفــتوگوازدیوارکشــیخیابــانبهار،
جدولکشــیوزیرســازیبرایآسفالت
ایــنمنطقهازروســتادرآینــدهنزدیک

خبرداد.
علــیخلیلــیدهیــارجوانروســتای
زرشــکگفــت:امیدواریــمدرآینــده
نزدیــکباایجادفضاهایتجاریزرشــک
ایــنمنطقهرابرایخدماترســانیبهتر

بهگردشگرانآمادهکنیم.
خلیلــیباتوجــهبهآخریــنآمارگیری
انجامشدهومشــکالتپیشآمدهبرای
ایــنروســتاگفت:ســاکنینروســتابه
دلیــلفاصلــهکوتــاهتاشــهروتحصیل
فرزندانشــانمعمــوالســاکنشــهرنیز
هســتندوهمینامرسببشدتادرآمار
گیــریکهبهشــکلاینترنتیانجامشــد
سرانهجمعیتیروستاکاهشچشمگیری

داشتهباشد.
ویافــزود:اینموضوعســببشــده
تــادردریافتبســیاریازخدماتدچار
چالشجدیشــویمکــهامیدواریمبرای
اینموضوعدرآیندهچارهاندیشیشود
چراکهجمعیتروســتایزرشکباتوجه
بهحجمســاختوســازدرمنطقهروزبه

روزدرحالافزایشاست.
*کالنشــهرشــدنقزوینونابسامانی

روستاهایملحقشده
مرتضــیعلیخانیبخشــدارقزویندر
گفتوگوباجامجمدرخصوصاقدامات
انجامشــدهبرایروستاهایملحقشده
بهشــهرقزویندرطرحکالنشــهرشدن
قزویــنکــهمنجــربــهانحــاللشــوراو
دهیاریدراینروســتاهاانجامیدگفت:
بنابهپیشــنهادفرمانداروقتوتصمیم
اســتانبرایکالنشهرشدنشهرقزوین
۱8روستابهناحیهشهریقزوینمتصل
شــدوازحالــتادارهشــدنبهشــکل
دهیاریخارجشــدهوتمــامدرآمدهای
حاصلــهازســاختوســازدرآنهــابــه
حســابشــهرداریقزوینواریزمیشد
ومتاسفانهاینموضوعهیچدستاوردی

برایروستاهانداشت.
ویافــزود:بــامنقضــیشــدنطــرح
کالنشــهرشدنقزوینکهپروسهایغیر
قانونیبوداینروســتاهابیمتولیشده

ورهاشدند.
علیخانیگفت:روســتایزرشــکیکی
ازهمیــنروستاهاســتکــهبــهدلیــل
حجمباالیســاختوســازوگرانیزمین
وملــکیکیازمناطقهدفاینطرحبود
کهمتاســفانهکمتریندرآمــدیازحجم
ســاختوسازبهروستاتعلقنمیگرفت.
ساختوسازغیرمجازنیزکهبهکمیسیون
ماده۱00ارجاعدادهمیشــودجرایمبه

حسابشهرداریواریزمیشد.

ویگفــت:باتعییــندهیاربرایبرخی
ازروســتاهاازجملهزرشــکوپرداخت
یکســریازعوارضکهتوسطبخشداری
باتوجهبهســاختوسازهایداخلحریم
انجاممیشــدبرخیکارهــایعمرانیدر
ایــنروســتاهاازجملهانتقــالزبالهها

ساماندادهشد.
علیخانیخاطرنشــانکرد:دربیشــتر
روســتاهایبخــشمرکــزی،افزایــش
جمعیــتباعــثســاختوســازغیرمجاز
شدهاســت.همچنینبخشــیازساخت
وســازهایغیرمجازنیزویالســازیهایی
استکهبهاصطالحبهآن"خوشنشین"

گفتهمیشود.
ایــنمســوولتصریحکــرد:درابتدا
ســعیکردیمجلویســاختوســازهای
غیرمجــازرادرمراحــلاولیهبگیریمکه
هزینهمالیآنهمبرایدولتوهمبرای
آنشخصخیلیپایینتراست؛همچنین
هزینهاجتماعیکهبهاینواسطهتحمیل
میشــودنیزکمترخواهدبود.چراکههر
ساختمانیکهتخریبمیشودیکبدبینی
نسبتبهنظاموحاکمیتایجادمیکند.
کردیــم ســعی کــرد: اظهــار وی
پروندههاییراکهدرکمیسیون99راکد
بودنــدتعیینتکلیفکنیــم.آنهاییکه
درحریمروستایادرنزدیکیآنهستند
یــاقبلازســال85آبوبــرقدریافت
کــردهبودنــدراصرفاجریمــهکردیمتا
بتوانندازامکاناتاســتفادهکنندوبعد
بــهطرحهادیروســتابپیوندند.اینکار
سببشدتانارضایتیهاکاهشیابد.

درادامــه،اینمســوولتصریحکرد:
یکــیازمــواردیکــهدردولــتتدبیرو
امیــدمحققشــد،بازنگــریطرحهادی
روســتاهابــود.دربرخــیازروســتاها
طرحهــادیطی۱3ســالاخیــربازنگری
نشــدهبود.همانطورکــهمیدانید،این
طــرحمحدودهقانونیوحریمهرروســتا
راتعیینمیکند.ازســال85روســتاها
دارایطرحهادیهســتندوهرفردیکه
میخواهدساختوسازانجامدهدبااخذ
مجوزاتالزمازســازمانمسکنوسایر
ســازمانهایمربوطهمیتوانددرداخل

طرحهادیهرروستااقدامکند.
علیخانــیدربخــشدیگــریازایــن
گفتوگــوتاکیــدکــرد:اگربخشــداری
مجــوزیصــادرمیکند،موضــوعدرآمد
مطــرحنیســت.اگرهزینــهایبابتاین
مجوزهادریافتشــدهبهحســابهمان
دهیاریوشــورایبخشواریزشدهودر

همانمنطقههزینهمیشود.
ویافــزود:مجوزهایــیکــهازطــرف
بخشــداریارایهمیشود،هزینهبسیار
پایینیداردوازسویدیگر،باکسباین
مجوزهاازســویمردم،تجــاوزبهحریم
دیگــرانونزاعهاکمترمیشــودوآنان
میتواننــدامنیتباغخــودرانیزتامین

کنند.
علیخانیبیانکرد:برخیروســتاهادر

ســالهایاخیردرمحدودهشهرقزوین
درحوزهاختیاراتشهرداریقرارگرفته
بودنــدکهبــههمیندلیــلازاعتبارات
روســتاییمحــرومشــدند.امــامــااین
روســتاهارادهیــاریمعرفــیکردیمتا
ازاعتبــاراتدهیــاریوارزشافزوده

برخوردارشوند.
ویاضافهکــرد:همچنینبابیمهتمام
منازلروستاهایبخشمرکزیقزوینکه
بامشارکتاهالیودهیاریهاانجامشد،
بــرایاولینباردراســتانقزوین،بیش
ازیکصــدویازدههزارمنزلمســکونی
روســتاییبیمهحــوادثچهارگانهآتش

سوزیزلزلهصاعقهوسیلشد.
درادامــه،ایــنمســوولافــزود:در
بحثاعتباراتدهیــاریهمبرایاینکه
صرفهجوییشودوهمکاریانجامشود
کهدرروســتاهانمودداشــتهباشــد،به
جــایتزریققطــرهچکانیاعتبــاراتبه
طرحهایروســتاییکههدررفتزیادی
همداشــت،سیاســتگــذاریجدیدی

اتخاذکردیم.
ویتصریحکرد:ازفروردینماهســال
35،94طرحدر30روستاشروعشدکهما
دوبرابراعتباربخشداری،باپیمانکاران
قــراردادامضاکردیمامامبنایپرداخت
قــراردادباپیمانکارانراطییکســال
بهصورتقســطیتعییــنکردیم.پیش
پرداختــیرابهپیمانــکارانمیدادیمو
کارانجاممیشــدوبقیــههزینهطرحرا
بهصورتقســطیبهپیمانــکارپرداخت
میکردیــمکهبرایبرخیازطرحهاهنوز

درحالپرداختقسطهستیم.
علیخانیادامهداد:ســالگذشــته4
میلیاردتومــاناعتباردهیاریهابودکه
باسیاســتگذاریجدیدحدود8میلیارد
تومانطرحانجامشــد.روستایی8سال
پیگیــرانجامطرحهاییبــودکهبهدلیل
کمبــوداعتباراینامکانفراهمنشــده
بــود؛امابااینسیاســتایــنطرحهابه

سرانجامرسید.
ایــنمقاممســوولدربــارهطرحهای
اجراشدهبااینروش،گفت:باندکندرو
کورانــهورشــتقونامســالبــهاتمام
رســیدهودرفارسیان،زرشک،نجمآباد
وقدیــمآبــادطرحهایــیدرحــالانجام
اســتوبناداریمتاهفتــهدولتآنهارا

بهپایانبرسانیم.
اینمســوولتأکیدکــرد:»بودجههر
روســتابامصوبهشــوراوگــروهانطباق
بــرایخودآنجاهزینهمیشــودوتجمیع
اعتباراتنداریــم.اعتباراعطاییدولت
بهروستاهانیزبراساسسرانهاست.«
ویبااشــارهبهمشــکالتمرکــزآمار
گیرینیزکهدربرخیروســتاهاهمچون
زرشــکمشکالتجدیرابهوجودآورده
گفت:بااستانداروفرماندارونمایندگان
اســتاندراینموضوعمکاتباتیداشته
ایموبایدبرایموضوعسازوکارجدیدی

تعریفشود.

در بازنگری طرح  هادی روستاهای هدف گردشگری؛

باید به میزان تقاضا برای ساخت و سازها توجه شود
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

برخورد با دستفروشــان شیر خام غیرمجاز 
در قزوین

رئیس اداره دامپزشــکی شهرســتان قزوین گفت: با دستفروشــان و عرضه 
کنندگان شیر خام غیر مجاز در حاشیه شهر برخورد می شود.

عیســی یزدی اظهار کرد: شــیر خام از جمله فرآورده های خام دامی با ارزش 
غذایی باالســت که مصرف روزانه آن برای حفظ سالمتی و پیشگیری از بسیاری 

از بیماری ها توصیه شده است.
وی افــزود: اما همین ماده غذایی چنانچه به صورت غیر بهداشــتی و از مراکز 
نامعتبر تهیه و مصرف شود، خود می تواند ناقل بیماری های مهمی از جمله بیماری 
بروســلوز یا همان تب مالت باشد.رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین بیان 
کرد: یکی از وظایف اداره دامپزشــکی واکسیناسیون مراکز دامداری و نظارت بر 
نحوه عرضه شیر خام اســت تا از بروز چنین بیماری های خطرناکی جلوگیری به 
عمل آورد.وی توضیح داد: در همین راســتا اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با 
همکاری شبکه بهداشــت و نیروی انتظامی و شهرداری با اجرای طرح مشترک 
با دستفروشان غیر مجاز شیر خام در شهر اقبالیه برخورد و از شیرهای توزیع شده 

نمونه برداری می کنند.
* 664کیلو فرآورده خام دامی معدوم شد

رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان قزوین همچنین گفت: ۶۶۴کیلوگرم انواع 
فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف در قزوین معدوم شد.

یــزدی اظهار کرد: نظارت بر تولید وعرضه انواع فرآورده های خام دامی اعم از 
گوشــت مرغ، گوشت قرمز و سایر فرآورده های خام دامی از ابتدا تا مرحله عرضه 
و فروش یکی از وظایف اداره دامپزشــکی بوده و بازرســان دامپزشکی به صورت 
دوره ای اقدام به بازدید از این مراکز کرده و در صورت مشــاهده مورد مشــکوک 

اقدام به نمونه برداری خواهند کرد.
وی افزود: بر اساس بازرسیهای انجام شده در نیمه اول تیر ماه، ۶۶۴ کیلوگرم 
انــواع فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف از مراکز عرضه و رســتورانها و... 

کشف و ضبط شد.

شکایت واحد ارزی یکی از بانک های قزوین 
از دریافت کننده یوروی دولتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: یکی از بانک های استان علیه 
یک شرکت دریافت کننده ارز دولتی شکایت ارائه کرده است.

محمــود احمدی اظهار کرد: دراجرای برخــورد ومقابله با عدم ایفای تعهدات 
ارزی یکــی ازمهم ترین ارکان اصلی، بانک ها هســتند که باید همکاری الزم را 

برای پیشگیری ازجرائم ارزی داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان قزوین افزود: دراین خصوص شکایتی از 
شــعبه ارزی یکی از بانک های استان به اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین مبنی 
براینکه شــرکتی برای واردات چندی پیش ۴۸۰ هزارو۳۶۰ یورو ارز دولتی برای 

واردات دریافت کرده است، طرح شد.
وی خاطرنشــان کرد: پس از وصول شکایت از بانک عامل، پرونده تشکیل و 
برای رســیدگی به شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع 
داده شد.به گفته احمدی، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود 
تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به تعلیق کارت بازرگانی به مدت 

شش ماه واعاده عین ارز )۴۸۰۳۶۰یورو( در حق دولت محکوم کرد.

به منظور ارتقای وضعیت معیشتی عشایر؛
تفاهم نامه اجرای طرح های عمرانی منعقد 

شد
بمنظور ارتقای وضعیت معیشتی عشایر ؛ تفاهم نامه اجرای طرح های عمرانی 

در مناطق عشایری شهرستان قزوین منعقد شد .
رئیس اداره امور عشــایر اســتان قزوین در جلســه ای که به منظور انعقاد این 
تفاهم نامه در فرمانداری شهرســتان قزوین برگزار شد اظهار کرد: این تفاهم نامه 
به منظور اجرای طرح های عمرانی بین فرمانداری شهرســتان قزوین و اداره امور 

عشایر استان منعقد شد.
بهــزاد غیاثونــد افزود : این تفاهم نامه در راســتای اجرای طرح های عمرانی 
از محــل اعتبار عوارض وصولی بند الف، ب، ج مــاده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده منعقد شــده اســت.غیاثوند بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه طرح های 
عمرانی شــامل؛ مرمت و بهســازی راههای مناطق عشایری، احداث آبشخور و 
لوله جهت انتقال آب به آبشــخورها، بهسازی چشمه ها، استفاده از انرژی های نو 
بجای ســوخت فسیلی »انرژی خورشــیدی« و آموزش و ترویج عشایر در حوزه 
بهداشــت و تولیدات دامی برای مناطق عشــایر نشــین شهرستان قزوین اجرا و 

عملیاتی می شود.
رئیس اداره امور عشــایر اســتان قزوین در ادامه گفت : استان قزوین ظرفیت 
مستعدی در تولید محصوالت کشاورزی و دامی دارد که با برنامه ریزی و تخصیص 

اعتبارات مناسب می توان طرح های خوبی را برای عشایر استان اجرا کرد.
غیاثونــد بر لزوم اهمیت تعامل، همکاری و هماهنگی بیشــتر دســتگاه های 

اجرایی استان برای پیشبرد و توسعه جامعه عشایری تاکید کرد.
به گفته وی؛ در حال حاضر ۲۵۰ خانوار عشایر در استان قزوین وجود دارند که 

بیشتر این خانوار ها در زمینه دامپروری مشغول فعالیت هستند.

 برپایــی نمایشــگاه حجــاب و عفــاف 
در صداوسیمای مرکز قزوین 

مدیــر دفتر و روابط عمومی صداوســیمای مرکز قزوین گفت: نمایشــگاه و 
فروشگاه عرضه محصوالت حجاب و عفاف در صداوسیمای مرکز قزوین برپا شد.

حسن اکبری اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف تبیین فرهنگ حجاب وعفاف 
در بین کارکنان رسانه بر پا شده است.

وی افزود: دراین نمایشگاه همچنین ۳۸ تابلو شامل تصاویر، متون و گزاره هایی 
از نگرش های فمینیستی شخصیت ها و تئوری پردازان غربی برای منحرف ساختن 
زنان از نیازهای فطری و ذاتی شان در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است؛ 
تــا مخاطبان با تالش های جامعه غرب برای تنزل جایگاه زن در جامعه و خانواده 
بیش از پیش آشــنا شــوند.اکبری بیان کرد: در تصاویر عرضه شده در نمایشگاه 
حجاب و عفاف در صداوسیمای مرکز قزوین ارزش های کاذب جامعه غربی برای 
زنان و مفاهیم و مضامین ارزشمند اسالمی و کالم گهربار ائمه و معصومین علیهم 
السالم با موضوع تکریم جایگاه زن و ارزش ها ی خانواده به تصویر کشیده شده تا 
تفاوت نگاه اســالمی و غربی به مقام و منزلت زن برای مخاطبان روشن تر شود.

مدیر دفتر و روابط عمومی صداوســیمای مرکز قزوین تصریح کرد: همچنین در 
این نمایشــگاه محصوالت عرضه شده با ۳۵ درصد تخفیف به فروش می رسند.

وی یادآور شد: نمایشگاه و فروشگاه عرضه محصوالت حجاب و عفاف تا دوشنبه 
۲۵ تیر ماه در صداوسیمای مرکز قزوین دایر خواهد بود.

قزوین؛ نامزد پایلوت دوچرخه سواری 
همگانی 

مســئول دوچرخه سواری همگانی کشور گفت: به دلیل وجود 
بســترهای مناسب شهری، قزوین نامزد پایلوت دوچرخه سواری 

همگانی در شمالغرب کشور شد.
در همایــش دوچرخه ســواری همگانی که بــه همت انجمن 
دوســتداران دوچرخه و همکاری شهرداری قزوین با حضور علی 
فرخزاد معاون عمرانی اســتاندار، وهــاب میزانی معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری قزوین و مســئوالن استانی و جمعی از 
شهروندان و اعضای انجمن برگزار شد، از برنامه راهبردی پایلوت 

دوچرخه سواری همگانی کشور رونمایی شد.
آلن پطروســیان مسئول دوچرخه ســواری همگانی کشور در 
این مراســم گفت: در صورت اجرای مفاد این برنامه راهبردی در 
قزوین توسط نهادهای ذینفع و رسیدن به شرایط مناسب و کسب 
عنوان پایلوت دوچرخه سواری همگانی شمالغرب کشور، قزوین 
می تواند در مراحل بعدی توســط فدراسیون ورزش های همگانی 
 در بیــن کاندیداهای بین المللی »شــهر جهانی پویــا« نیز قرار 

گیرد.
وی افزود: اســتانداری، فرمانداری، شــورای اسالمی شهر، 
شــهرداری، معاونت حمــل و نقل ترافیــک، اداره کل ورزش و 
جوانــان، هیات ورزش های همگانــی و اداره کل حفاظت محیط 
زیســت به عنوان نهادهای ذینفع در اجرای این برنامه راهبردی 
تعیین شــده اند و انجمن دوســتداران دوچرخــه قزوین نیز رابط 
اجرایــی و پیگیری اجرای این برنامه در اســتان توســط کمیته 
دوچرخه ســواری همگانی خواهد بود.پطروســیان تصریح کرد: 
قزویــن بســتر خوبی برای اجرای طرح دوچرخه ســواری دارد و 
 آمادگــی داریم با حمایت الزم در این زمینه کارهای موثری انجام 

دهیم.

استاندار:
حســینی  اربعیــن  برنامه هــای 

ساماندهی شود

 اســتاندار قزوین گفت: با برنامه ریزی مدون و هماهنگ برای 
اعزام زائران به مراســم اربعین باید همایش اربعین حســینی به 

عنوان حرکت نمادین معنوی بخوبی برگزار شود.
عبدالمحمــد زاهــدی در اولین جلســه ســتاد ســاماندهی 
اربعین اســتان کــه در محل ســالن جلســات دفتر اســتاندار 
برگزار شداظهارداشــت: مراســم اربعین حضرت امام حســین 
)ع( فقــط به شــیعیان تعلق ندارد بلکه تمام بشــریت و انســانها 
در برابر آزادگی و شــخصیت واالی حضرت سیدالشــهدا ســر 
 تعظیــم فــرود می آورنــد و در مناســبتها نیز حضور گســترده 

دارند.
اســتاندار قزوین افزود: با اطالع رسانی مناسب به مردم باید به 
گونــه ای برنامه ریزی کنیم تازائران درایام اربعین برای تهیه ویزا 
به مراکز تحت پوشــش ســازمان حج و زیارت مراجعه کنند تا در 

کشور عراق با مشکل مواجه نشوند.
وی تصریح کرد: با نظارت کامل بر نحوه ثبت نام زائران اربعین 
حسینی باید به گونه ای عمل کنیم تا به هیچ عنوان افراد از مراجع 
غیــر قانونی برای این ســفر اقدام نکنند و در صورت مشــاهده با 

هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
اســتاندار قزوین یادآورشــد:دوری از موازی کاری و اقدامات 
پراکنده می تواند به انســجام امور کمک کند بنابراین الزم اســت 
بابرنامه ریزی وساماندهی درستاد استانی و مدیریت هزینه زمینه 

خدمات رسانی بهتر به زائران فراهم شود.
وی اظهارداشــت: کمک  دســتگاههای دولتی، سازمان ها و 
شــهرداری ها باید با نظارت و هماهنگی ستاد ساماندهی صورت 
گیرد تا کارها شــتاب گیرد.زاهدی بیان کرد: نظارت بر بهداشت 
و درمان زائران مهم اســت که باید با هدف حفظ سالمتی زائران 
برنامــه ریزی و مدیریت مناســب تری با اقدامات کارشناســی 

صورت گیرد.
وی یادآورشد:اســتقرار موکبهــا و اعزام زائــران باید تحت 
نظارت کامل ســتاد ســاماندهی و برنامه ریزی اســتانی انجام 
 شــود تا اقدامات اجرایی به صورت قانونی، دقیق و ســریع انجام 

شود.
در این جلســه مدیــرکل دفتر انتظامی و امنیتی اســتانداری 
گزارشــی از روند برنامه ریزی و ســاماندهی ستاد اربعین حسینی 
اســتان و مسئوالن کمیته های ستاد نیز گزارشی از اقدامات انجام 

شده در استان ارائه کردند.
در حــال حاضــر ۱۰ کمیته و یــک کارگروه زیر نظر ســتاد 
ساماندهی و برنامه ریزی مراسم اربعین حسینی)ع( در قزوین راه 

اندازی شده و فعالیت می کند.

معرفی ۵00 طرح گردشگری به سامانه اشتغال روستایی 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی و گردشــگری استان 
قزویــن از معرفی بیــش از ۵۰۰ طرح 
ســرمایه گذاری و گردشگری استان 
قزوین به ســامانه اشــتغال روستایی 

خبر داد.
محمدعلی حضرتــی در این باره 
اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ طرح سرمایه 
گذاری و گردشــگری به منظور ایجاد 
اشــتغال پایــدار روســتایی و تامین 
تســهیالت در مناطق روســتایی، از 
زمان شــروع به فعالیت ســامانه کارا 
تاکنون به کارگروه اشــتغال اســتان 

معرفی شده است.
وی بیان کرد: ســامانه اشــتغال 
روســتایی »کارا« برای ارائه طرح ها 

و دریافت تســهیالت یارانــه دار در 
اختیار ســرمایه گذاران و کارآفرینان 
قرار گرفته اســت.به گفته محمدعلی 
حضرتی این تســهیالت در راستای 
اجرای مــاده ۵ تصویب نامه کارگروه 

منتخــب ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتی و ابالغیــه بانک مرکزی به 
منظور حمایــت از کارآفرینان و ایجاد 
اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری با استفاده از منابع توسعه ملی 

تصویب شده است.
وی افزود: از بیــن طرح های ارائه 
شده، ۱۴۰ طرح پس از ارزیابی و محرز 
شــدن توجیه اقتصادی و اشتغالزایی 
آنهــا، بــرای دریافت تســهیالت به 
بانک های عامل منتخب معرفی شدند 
کــه تاکنون به ۵۲ طرح، تســهیالت 
ارزان قیمت با سود بانکی شش درصد 

پرداخت شده است.
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری اســتان قزوین 
در ادامه خاطر نشــان کرد: طرح های 
ارائه شــده مربوط به احداث یا تکمیل 
اقامتگاه های بوم گردی، مجتمع های 
اقامتی_ پذیرایی و رستوران های بین 

راهی است.

خبرخبر

رئیــس ســازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری قزوین از اجرای ۵ جنگ شهروندی »شهر 

شاداب« در نواحی منفصل شهری قزوین خبر داد.
محمــد درافشــانی در این بــاره اظهار کــرد: این 
جنگ هــای شــهروندی با هــدف ارتقــای فرهنگ 
شهروندی و ایجاد نشــاط اجتماعی در نواحی منفصل 

شهری در حال برگزاری است.
وی افزود: اجرای برنامه های مفرح و شــاد فرهنگی، 
برپایی غرفه های آموزشی و کاردستی و اجرای نمایش 
عروســکی با محتوای آموزش های شهروندی از جمله 

برنامه های این جنگ های شهروندی است.
درافشــانی اضافه کرد:تاکنون دو جنگ شهروندی 
»شهر شــاداب« در ناحیه منفصل شــهری چوبیندر و 
دانش برگزار شده اســت و ۲۰ تیرماه در ناحیه منفصل 
شــهری اندیشه، ۲۵ تیرماه در باغ نشاط و ۲۶ تیرماه نیز 

در ناحیه منفصل شهری مشعلدار برگزار خواهد شد.
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری قزوین گفت:به مناسبت گرامیداشت یادواره 
ســه هزار شهید اســتان قزوین؛ همایش بزرگ ورزش 
صبحگاهی با حضور گســترده و پرشــور شهروندان در 

بوستان ملت برگزار شد.
وی افزود:همایش ورزش صبحگاهی در راســتای 

ایجاد نشــاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی در بین 
آحاد مردم و همگانی کردن ورزش در میان شــهروندان 

و ارتقای سطح سالمت در بوستان ملت برگزار شد.
وی ترویج فرهنــگ ورزش همگانی در جامعه را در 
راستای افزایش ســالمت روحی و جسمی شهروندان 
ضروری دانست و گفت:در همین راستا مدیریت شهری 
قزوین با برگزاری »همایش ورزش صبحگاهی هر هفته 
در یک بوســتان شهر قزوین« ســعی در نهادینه کردن 
ورزش همگانی در بین شــهروندان دارد و خوشبختانه 

این برنامه مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
درافشــانی خاطرنشــان کرد:رویکرد شهرداری و 
شــورای پنجم شــهر قزوین در کنار کارهای عمرانی و 
خدماتــی توجه ویژه به برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
است و تاکید بر ورزش صبحگاهی نیز در این راستاست.

پــس از ورزش صبحگاهــی بــه منظــور ترغیب 
شهروندان به ورزش صبحگاهی به قید قرعه به شرکت 

کنندگان جوایزی اهدا شد.

کارشناس سازمان مدیریت صنعتی ایران گفت: ۱۳ 
مانــع اساســی در رونق تولید و فضای کســب و کار در 
کشور شناسایی شــده که با رفع آن می توانیم از بحران 

عبور کنیم.
 ســعید کبیــری درشــورای گفت وگــوی دولت و 
بخش خصوصی که در اســتانداری قزوین برگزار شــد 
اظهارداشت: در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، آلمان و 
انگلیس حمایت از کاالی داخلی با برنامه و جدیت دنبال 

شده و توانسته اند به رشد اقتصادی برسند.
وی بیــان کرد: وضع تعرفه بــه فوالد و آلومینیوم در 
کشوری مانند آمریکا زمینه پشــتیبانی از تولید کاالی 
داخلــی را محقق کرده و خــروج از پیمان های مختلف 

مانند نفتا و محیط زیســت توانسته به اشتغال این کشور 
کمک کند.

نماینده و کارشناس سازمان مدیریت صنعتی ایران 
تصریح کرد: حمایت گرایی و تجارت آزاد هرگز سیاست 
ثابتی نیســت و با شــرایط فرق می کند و مــا نیز باید بر 
اســاس شــرایط تصمیم بگیریم و سیاست های خود را 

تغییر دهیم.
وی اضافه کرد: ۱۳ مانع تولید در ایران شامل نوسان 
قیمت ارز، نبود راهبردی صنعتی، ضعف حقوق مالکیت، 
قاچاق، مالیات، نامناســب بودن  فضای کســب و کار، 
فســاد، تامین منابــع مالی و نقدینگی، سیاســت های 
تجاری ضد توســعه، رفتارهای سلیقه ای در سیستم و 

نبود شــاخص توسعه است که باید برای حل آنها برنامه 
ریزی داشته باشیم.      

کبیری گفت: وقتی کشور دچار مشکالت اقتصادی 
است باید مالیات بر اساس رشد اقتصادی تعریف شود اما 
امروز مالیات در کشور ما به یک کابوس برای واحدهای 

تولیدی و صنعتی تبدیل شده است.
کارشــناس ســازمان مدیریــت صنعتــی ایران 
اظهارداشت: سیاســت های تجاری ضد توسعه از دیگر 
موانع تولید اســت و ما در صدر کشــورهای با تعرفه باال 
هســتیم.وی اضافه کرد: باید خط مشی سیستم حمایت 
از تولید مشــخص شود و ســردرگمی و رفتار سلیقه ای 

از آفت هایی است که تولید را دچار مشکل کرده است.

اجرای ۵ جنگ شهروندی »شهر شاداب« در نواحی 
منفصل شهری

۱۳ مانع اساسی در تولید کشور شناسایی شد

رئیس ســازمان باغســتان ســنتی 
شــهرداری قزویــن گفــت: هجــوم 
ســنجاب ها به باغســتان سنتی قزوین 
موجب نگرانی باغداران شــده و ممکن 
اســت به مزارع شــهرهای اطراف نیز 

آسیب برساند.
حمید رحمانی در جلســه شــورای 
باغســتانهای ســنتی قزویــن که در 
اســتانداری برگزار شــد گفــت. برای 
باغســتان باید طرح کشت تعیین شود تا 
سهمیه آب بگیریم و شرایط را به سمت 

بهبودی ببریم.
رحمانی افزود: اســتفاده از پســاب 
برای  تامین بخشی از نیازهای باغستان 
سنتی ضروری است و نصب تانکر برای 
جایگزینــی چاههای قدیمی از کارهای 

خوب سازمان باغستان است.
وی بیان کــرد: توزیع ۳۵ هزار اصله 
نهال پســته، انگور، بــادام، گردو در ۸۰ 
هکتار از باغســتانها و الیروبی بســتر 

رودخانه هــا از کارهای دیگر ســازمان 
باغستان است.

رحمانــی تصریــح کرد: گشــت و 
بازرسی به صورت مستمر در باغستانها، 
ایجاد راه دسترسی و ۶۰ هکتار علف زنی 
از دیگر برنامه های این ســازمان برای 

صیانت از باغستانهاست.
وی اضافــه کرد: آتش ســوزی در 
باغ های رها شده رخ می دهد اما بشدت 
کاهــش یافتــه اما آنچــه اهمیت دارد 
موضوع اصالح بســتر رودخانه دلیچای 
است.رئیس ســازمان باغستان سنتی 
قزوین بیان کرد: دو شرکت دانش بنیان 
برای تولید ژن مرغوب نهال در باغستان 
اعالم آمادگی کرده اند که برای تشویق 
باغداران به اســتفاده از نهال های موثر 

باید برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.
رحمانــی یادآورشــد:افزایش تعداد 
ســنجاب ها در باغســتان نگران کننده 
است و به نهال ها آسیب می زند و ممکن 

اســت این آفت به شهرهای اطراف هم 
زیان برساند.

وی بیان کرد: در کنار سنجاب استقرار 
دامداران در باغستانها از دیگر مشکالت 
است که نیازمند حضور ناجا برای برخورد 
هستیم و باید بسرعت اقدام جدی شود تا 

باغستان آسیب نبیند.
پســندیده مدیرکل محیط زیســت 
اســتان قزوین هم در این جلسه گفت: 

این سنجاب ها از ســالهای گذشته هم 
بوده اند و شاید امسال خسارت بیشتری 
زده اند زیرا بهترین تغذیه را در باغستان 
دارنــد.وی اضافه کرد: بایــد جمعیت 
سنجاب ها با زنده گیری کنترل شود که 
در این راســتا محیط زیست برای زنده 
گیری اقدام خواهد کرد و از کســانی که 
تبحر الزم برای زنده گیری داشته باشند 

استفاده خواهد شد.

سنجاب ها؛ بالی جان باغستان سنتی قزوین 

رئیس پلیس آگاهی اســتان قزوین از کشف ۴ هزار 
لیتر سوخت قاچاق در این استان خبر داد.

سرهنگ آرش مرادی اظهار کرد: در راستای مبارزه 
با معضل قاچاق ســوخت به عنوان یکی از اولویت های 
پلیس استان، ماموران پلیس آگاهی استان حین گشت 
زنــی در آزاد راه »قزوین – زنجان« به یک دســتگاه 
کامیونت به ظن حمل ســوخت قاچاق مشــکوک و آن 

را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی های به عمل آمده مشخص 
شــد که این کامیونت دارای ۴ هزار لیتر مواد سوختی از 
نوع گازوئیل اســت که در این زمینه متهم دســتگیر و 
جهت ســیر مراحل قانونی و با تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضایی شد.
رئیــس پلیس آگاهی اســتان با بیــان اینکه ارزش 

سوخت کشف شده حدود ۹۰ میلیون ریال است، خاطر 
نشان کرد: به منظور مقابله با مجرمان و هنجار شکنان 
جامعه، طرح های پلیس بدون وقفه ادامه خواهد داشت و 
برخورد نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال و سرمایه های 
ملــی محکم و قاطع خواهد بود و از عموم شــهروندان 
خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق 

تماس تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف 4 هزار لیتر سوخت قاچاق
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داروخانه متخلف، در دام تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
قزویــن از محکومیت عامل عرضه و 
فروش داروي قاچاق در این اســتان 

خبر داد.
محمــود احمــدی با اعــالم خبر 
محکومیــت عامل عرضــه و فروش 
داروی قاچــاق در این اســتان اظهار 
داشــت: به گــزارش معاونــت غذا و 
داروی دانشــگاه علوم پزشکی از یک 
داروخانه در شهرســتان آبیک در حین 
بازرســی پنج قلــم داروی قاچاق غیر 

مجاز کشف شد.

وی ادامــه داد: پــس از بررســی، 
پرونده تشــکیل و جهت رســیدگی 
به شــعبه هفتم رســیدگی به جرائم 
قاچــاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 

شهرستان قزوین ارجاع داده شد.
به گفته احمدی ، این شعبه با احضار 
متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود 
تخلف انتســابی را محرز تشــخیص 
داده و متهــم را عالوه بر ضبط کاالی 
مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش 
از ۱۳ میلیون ریــال جریمه نقدی در 

حق دولت محکوم شده است.

۵76 واحد کشاورزی البرز سوخت دریافت 
کردند

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
شهرســتان البرز گفت: ۵۷۶ واحد 
کشاورزی این شهرستان سوخت 
مورد نیاز خــود را به میزان حدود 
یک میلیــون و ۵۷۹ هــزار لیتر 

دریافت کردند.
 وحید یوســفلی افــزود: این 
میزان ســوخت برای انواع ماشین 
آالت و ادوات کشاورزی، گلخانه، 
دامداری، ماکیان و صنایع تبدیلی 

توزیع شده است.
وی اظهار کرد: کشــاورزان برای دریافت ســوخت مورد نیاز خود می توانند به 

مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان مراجعه نمایند.
یوسفلی اضافه کرد : همچنین کشــاورزان این شهرستان می توانند از طریق 
ســامانه تجارت آســان تقاضای خود را ثبت کرده و پس از تاییدیه مدیریت جهاد 
کشــاورزی شهرستان البرز و شــرکت نفت از جایگاه منتخب خود سوخت مورد 
نیازشان را تامین نمایند.شهرستان البرز به مرکزیت شهر در ۱۴ کیلومتری جنوب 

شرقی شهر قزوین واقع شده است.

برگزاری جشن روز جهانی ادبیات کودک و 
نوجوان 

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: همزمان با 
بزرگداشت روز ادبیات کودک و نوجوان؛ جشنی به همین مناسبت در فرهنگسرای 

شهید رجایی قزوین برگزار شد.
محمد درافشــانی افزود: هدف از برگزاری این جشن عالوه بر بزرگداشت روز 
ادبیــات کودک و نوجوان ترغیب و ایجاد انگیزه در بین کودکان و نوجوانان جهت 

مطالعه و ایجاد نشاط در میان آنان بود.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین افزود: کتاب 
ابزار فرهنگی موثری برای رشد فکری و غنی سازی اوقات فراغت کودکان است 
و از طریق برگزاری کارگاه های قصه گویی می توان آموزش هایی مناســب نظیر 

آموزش های شهروندی را به کودکان و نوجوانان انتقال داد.
وی بیــان کرد:برگزاری کارگاه قصه گویی، اجرای نمایش طنز عروســکی با 
محتوای آموزش های شــهروندی، شاهنامه خوانی و تقدیر از کودک کتابخوان از 

جمله برنامه های این جشن بود.

اتصال120 دهیاری به شبکه دولت 
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتانداری قزوین گفت: تاکنون ۱۲۰ 
دهیاری در اســتان به شبکه دولت متصل شــده و مکاتبات آنها توسط این شبکه 

صورت می گیرد.
حامد فتوحی در همایش دهیاران اســتان قزوین که با حضور کریمی مدیرکل 
دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روســتایی سازمان دهیاری های کشور، زاهدی 
استاندار و فرخزاد معاون عمرانی، نجفی مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین 
در سالن تبلیغات اسالمی استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: دسترسی روستاها 
و دهیاری ها به شــبکه دولت می تواند ضمن تسهیل در خدمت رسانی به کاهش 

هزینه های روستاییان منجر شود.
فتوحی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۰ دهیاری استان قزوین به شبکه دولت 
متصل شــده و زیرســاخت امنی برای این مناطق ایجاد شده که خدمت رسانی را 

تسهیل کرده است.
مدیــرکل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتانداری قزوین یادآورشــد: ۳۷ 
دهیاری در شهرســتان قزوین، ۲۸ دهیاری در تاکســتان، ۲۹ دهیاری در بویین 
زهرا، شش دهیاری در البرز و ۸ دهیاری در شهرستان آوج و ۹ دهیاری در آبیک و 

در مجموع ۱۲۰ دهیاری در استان تاکنون به شبکه دولت متصل شده اند.
وی اضافه کرد: باید مکاتبات ۱۲۰ دهیاری توسط شبکه دولت صورت گیرد و 
بقیه دهیاری ها نیز با یک ســیم کارت می توانند به شبکه متصل شده و از خدمات 

دولت استفاده کنند.
فتوحی اظهارداشــت: از طریق بخشداری همه دهیاری ها می توانند از خدمات 

شبکه دولت استفاده کنند.
وی بیان کرد: از ابتدای امســال تاکنون ســامانه های تخصصی دهیاریها به 
صورت الکترونیکی خواهد شد و روی شبکه دولت قرار خواهد گرفت که گامی در 

مسیر توسعه دولت الکترونیک است.
در این مراســم از دهیاران فعال استان قزوین تجلیل شد. استان قزوین دارای 

۸۲۳ روستا و ۵۳۰ دهیاری است.

اجتماع بزرگ حافظان حریم خانواده در شهر 
اقبالیه 

در راســتای صیانت از فرهنگ حجاب و عفاف و ترویج سبک زندگی اسالمی، 
اجتماع بزرگ حافظان حریم خانواده در شهر اقبالیه قزوین برگزار شد.

اجتماع بزرگ مردمی حافظــان حریم خانواده با هدف نهادینه کردن فرهنگ 
عفاف و حجاب و ترویج ســبک زندگی اســالمی، ایرانی با حضور مردم مومن و 

متدین و بانوان محجبه در مقابل مسجد امام حسین)ع( شهر اقبالیه برگزار شد.
در این مراسم که به صورت پیاده روی به سمت بوستان والیت در تپه باستانی 
این شــهر برگزار شد شرکت کنندگان خواستار توجه به رعایت شئونات اسالمی و 

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه شدند.
در این مراســم که فرمانده ســپاه ناحیه امام سجاد)ع( قزوین، رئیس دانشگاه 
آزاد تاکســتان، اعضای شورای شهر اقبالیه، مسئول دفتر بسیج جامعه زنان سپاه 
صاحب االمر)عج( اســتان قزوین نیز حضور داشتند سعید عزیزی از کارشناسان 
حوزه عفاف و حجاب در خصوص نقش حجاب در کاهش آســیب های اجتماعی 

مطالبی بیان کرد.
عزیــزی در خصوص هجمه های فرهنگی علیه حجاب بانوان اظهارداشــت: 
حفظ حجاب بر اساس آیات قرآنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که می تواند جامعه 

را از بسیاری از مشکالت مصون کند.
حافظ کل قرآن کریم یادآورشــد: اگر باور به اهمیت حجاب در جامعه نهادینه 
شــود و مردم به رعایت حجاب و عفاف پایبند شوند زمینه سالم سازی جامعه مهیا 
می شــود.تجلیل از بانوان محجبه، برپایی نمایشگاه فرهنگی در ۶ غرفه، اجرای 
تئاتــر و نمایش خیابانی، توزیع بروشــورهای مرتبط با حجــاب و عفاف از دیگر 

برنامه های این همایش بود.

ارائه 18هزار نفرســاعت آموزش 
فنی به سربازان 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین گفت: ۱۸ هزار و 
۶۷۶ نفرساعت آموزش های مهارتی امسال در پادگان های استان 

به سربازان وظیفه عمومی ارائه شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان قزوین، منصور جلیلوند افزود: این میزان آموزش به منظور 
احراز شــرایط اشــتغال جوانان بعد ازخدمت ســربازی با برگزاری 

دوره های آموزشی برای ۲۰۲ نفر ارائه شده است.
وی اضافه کرد:به منظور توانمندسازی سربازان وظیفه در دوره 
خدمت و کســب مهارت آموزی ســربازان بــرای ورود به بازار کار 
و اشــتغال بعــد از پایان دوران ســربازی، آموزش های مهارتی در 

پادگان های استان به صورت گسترده ارائه می شود.
وی اظهار کرد: کسب مهارت به افراد جویای کار، اعتماد به نفس 
داده و باعث به وجود آمدن فعالیت بهتر آنان شــده و زمینه خالقیت 
و نوآوری را فراهــم آورده و گاهی می تواند باعث ارائه ایده و ابتکار 
جدید در حوزه اقتصاد شــود.اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
قزویــن با ۱۰مرکز آموزش دولتی ، ۵۵ کارگاه ثابت شــهری، یک 
کارگاه یک شــعبه شهری، ۶کارگاه سیار شهری، ۶ دهستان هدف 
، یــک کارگاه جوار صنعــت ، ۵۵ کارگاه صنایع ضمن کار و صنوف 
، هشــت کارگاه جوار دانشگاه ، هشــت کارگاه جوار پادگان و چهار 
کارگاه زنــدان ، آموزش های فنی وحرفــه ای را در حوزه خدمات، 

صنعت ، فرهنگ ، هنر و کشاورزی ارائه می دهد. 

 اجرای طرح صــدور آنی قبض گاز
 در شهر های قزوین و تاکستان

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین، از آغاز طرح قرائت و صدور 
آنی قبوض گاز مشترکین در شهرهای قزوین و تاکستان خبر داد.

اســماعیل مفرد بوشــهری اظهار کرد: این طرح با هماهنگی و 
همــکاری امور بهره برداری و واحد فناوری و اطالعات »IT«این 

شرکت درحال انجام است.
وی با بیان اینکه طرح صدور قبوض آنی به شــکل آزمایشــی 
در زمستان سال گذشته در شــهر محمودآباد اجرایی شد افزود: در 
حال حاضر حدود  ۴۰ درصد مشــترکین استان در سه شهر قزوین، 
تاکســتان و محمــود آباد قبوض گاز خود را بــه صورت آنی، یعنی 
همزمــان با مراجعه کنتور خوان و با توجــه به قرائت آخرین مقدار 
مصرف گاز خود دریافت می کنند.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
قزوین با بیان اینکه فرایند کنتور خوانی، تهیه و توزیع صورتحساب، 
یک فرآیند هزینه بر و زمان بر است افزود: با راه اندازی سامانه جدید 
قرائت و صدور آنی صورتحســاب مشــترکین گاز، شاهد تسهیل و 

تسریع در روند صدور قبوض مصرفی مشترکین خواهیم بود.
بوشــهری درباره مزایای اجرای این طرح افزود: قرائت سریع و 
دقیــق کنتور، از بین رفتن زمــان قرائت و تحویل قبوض، کنترل و 
نظارت بر عملیات کنتورخوانی با استفاده از سامانه GPS، کاهش 
خطاهای انســانی قرائت، افزایش مهلت پرداخت قبوض گاز بهاء 
توسط مشترکین و اطمینان از عدم توزیع دیر هنگام قبوض از جمله 

ویژگی های این طرح است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان قزوین اظهار کرد: مطابق برنامه 
ریزی های انجام شــده پس از دریافت بازخوردهای الزم از کیفیت 
اجرایی شــدن این طرح و رفع اشکاالت احتمالی بتدریج مشترکین 
سراسر استان قبوض گاز خود را به شیوه آنی دریافت خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
کارت الکترونیک سالمت جایگزین 

دفترچه بیمه سالمت شود
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان قزوین گفت: جایگزینی 
کارت الکترونیک ســالمت بــه جای دفترچه هــای بیمه ضمن 
ســاماندهی خدمت رسانی در حذف هم پوشــانی افراد غیرنیازمند 

هم موثر است.
منوچهر مهرام در نشســت اصحاب ســالمت بــا مدیرعامل 
سازمان بیمه ســالمت که در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار 
شــد اظهارداشــت: راه اندازی کارت الکترونیک سالمت می تواند 
با اتصال پرونده ســالمت اعضای تحت پوشــش زمینه تسریع در 

خدمت رسانی و کاهش تخلف را مهیا می کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی قزوین بیان کرد: با اجرای طرح 
کارت الکترونیک ســالمت زمینه دسترســی آســان به اطالعات 
بیماران فراهم می شــود.وی اضافه کرد: بــرای این که به دوران 
نقاهــت بیماران در منزل توجه نکــرده ایم برای خانواده ها مقرون 
به صرفه اســت تا بیمار خود را در بیمارســتان نگهدارند و با این کار 
هزینه هــای دولت باال رفته اســت.مهرام تصریح کرد: اگر کمک 
کنیم تا بیماران پس از درمان در منزل نگهداری شــوند می توانیم 
هزینه های زاید در بیمارســتانها را بشــدت کاهش دهیم و خدمات 
خود را به افراد بیشتری ارائه کنیم.وی اظهارداشت: حذف مرزهای 
استانی برای دریافت خدمات بیمه شده با ایجاد سامانه ای که ارجاع 
بیماران از سایر استانها را ممکن کرده می تواند بار مالی زیادی برای 
ســازمان بیمه گر یک استان ایجاد نکند و به ارائه دهنده نیز آسیب 
نرساند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: کمک به 
تعرفه گذاری برای خدماتی که تعرفه ندارند ولی هزینه زیادی برای 
بیمارســتانها ایجاد می کند از کارهای ضروری است که باید انجام 
شود.وی اظهارداشــت: اقدام ارزشمند بیمه سالمت برای حذف ۴ 

میلیون و ۵۸۰ هزار مورد هم پوشانی بیمه ای قابل تقدیر است.
مهرام گفت: تعیین تکلیف بیمه اتباع خارجی مقیم ایران با همه 
مشــکالت از کارهایی است که به صورت انسان دوستانه عملیاتی 
شده است.در این نشست پزشکان و مدیران بیمارستانها مشکالت 
خــود را در خصوص دریافــت مطالبات و تعیین ســقف ویزیت و 
پذیرش بیمــاران مطرح کردند.کمبود داروهــای خاص، کاهش 
خدمات بیمارســتانهای خصوصی، کارشناسی شدن تعیین سقف 
پذیرش بیماران، مدیریت هزینه ها، کاهش تجویز دارو، آزمایشگاه 
و ســی تی اسکن، تسریع در پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی 
و خصوصی از مســائل مطرح شــده در نشست اصحاب سالمت با 

مدیرعامل سازمان سالمت بود.

تشکیل ۲۵ پایگاه تابستانی در امامزاده های قزوین 

مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه قزوین گفت: به 
مناســبت اجرای باشــکوه طرح ملی نشاط معنوی، 
۲۵ پایگاه تابستانی در سطح امامزاده های این استان 

تشکیل شد.
حجت االسالم مصطفی مجیدی افزود: به همین 

منظــور نیز ۲۰ مبلغ بومی برای مشــارکت در اجرای 
طرح به مناطق مختلف اعزام شدند.

وی اضافه کرد: طرح نشــاط معنوی در راســتای 
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت 
تبدیــل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی کشــور و 

ترویج فرهنگ اسالمی در جامعه برگزار می شود.
حجت االســالم مجیدی اجرای این طرح در بقاع 
متبرکه را یکی از راه  های مقابله با جنگ نرم دشمنان 
دانســت و اضافه کرد: اگر اوقــات فراغت نوجوانان 
و جوانان ب درســتی مدیریت نشــود، آســیب های 
اجتماعی و فرهنگی در جامعه روز به روز گســترده تر 
خواهد شــد.به گفته وی، این طرح از هفت سال پیش 
تاکنون با همکاری مربیــان و مبلغان جهت پرکردن 
اوقــات فراغت دانش  آموزان و ایجاد فضای معنوی و 
آموزشــی در جوار آستان مقدس امامزادگان اجرا شده 
است.حجت االســالم مجیدی، حفظ آیات قرآن به  
صورت ترتیبی و موضوعی را از محتواهای آموزشــی 
طرح نشاط معنوی برشمرد و افزود: محتوای آموزشی 
مبلغان در سه جلد، ویژه این طرح تهیه و در اختیارشان 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به نوآوری های این طرح، اظهار داشت: 
آموزش قصه  های قرآنی به کودکان و نوجوانان یکی 
از برنامه های طرح نشــاط معنوی اســت که اجرایی 
می شود. طرح نشاط معنوی تا ۳۱ مردادماه در قزوین 

ادامه دارد.

خبرخبر

معاون عمرانی استاندار قزوین از واگذاری ۳۲۴ واحد 
مســکن مهر به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 

قزوین خبر داد.
علــی فرخزاد در این بــاره اظهار کرد: بــا توجه به 
اهمیت تامین مســکن برای محرومین مقرر شــده بود 
۴۲۵ واحد مســکونی از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ 
و به مددجویان فاقد مسکن واگذار شود که تاکنون ۳۲۴ 
واحد آن واگذار شــده و باقی واحدها نیز در اســرع وقت 

تحویل داده خواهد شد.
وی، تامین مسکن برای محرومین را از دغدغه های 
اصلی دولت برشــمرد و گفت: تا مین مسکن بخصوص 
برای اقشــار کم درآمد و محروم همواره یکی از مسائل 
اساســی دولت بوده و بــه مهم ترین مســاله جامعه و 
برنامه های توســعه ای بدل شده اســت و همه وظیفه 
داریم امکانات الزم، در راســتای  تامین ســرپناه برای 

افراد کم  بضاعت را فراهم آوریم.

رئیــس ســازمان صنعت،معدن و 
تجارت اســتان قزوین گفت: در تیرماه 
امسال ضمن بازرسی از ۱۲ هزار و ۲۳۷ 
واحد صنفی ۵۹۶ پرونده تخلف تشکیل 

شده است.
علی پرزحمت در جلســه تنظیم بازار 
اســتان که به ریاســت منوچهر حبیبی 
معاون اقتصادی استاندار قزوین و جمعی 
مدیران استان در محل استانداری قزوین 
برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تصویب 
هیات دولت و ابالغ وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، از این پس تنظیم بازار بر عهده 
ســازمان صنعت معدن و تجارت است 
 و ریاســت آن بر عهده اســتاندار خواهد 

بود.
وی افــزود: طبــق اعالم ســازمان 

حمایــت از مصرف کننــدگان و تولید 
کنندگان، افــرادی که ارز ۴۲۰۰ تومان 

دریافــت می کنند باید در ســامانه ۱۲۴ 
ثبــت کنند که قابل بررســی و پیگیری 

باشد.
دبیر تنظیم بازار اســتان قزوین بیان 
کرد: واحدهای صنفی مکلف هســتند 
موجــودی انبار خود را در ســامانه جامع 
انبارها اعالم و توســط بازرسان سازمان 

رصد و پایش می شود.
پرزحمت گفت: تعداد بازرســی های 
انجام شــده توسط بازرســان سازمان  
۱۲هــزار و ۲۳۷ فقره، ۵۹۶ فقره پرونده 
تخلفاتی تشــکیل شــده و در این زمینه  
۴۱۳ فقره شــکایت مردمی نیز دریافت 

شده است.

۳2۴ واحد مسکن مهر به مددجویان واگذار شد

12 هزار مورد بازرسی از اصناف صورت گرفت

مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
قزوین از آغاز نخســتین مرحله از طرح توزیع الستیک 

در بین ناوگان جاده ای استان خبر داد.
افشــین پیرنــون در این باره اظهار کــرد: اداره کل 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان با همکاری 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و تشــکلهای صنفی 
رانندگان و الســتیک فروشان نســبت به تهیه و توزیع 

الستیک بین رانندگان اقدام کرده است.
وی افــزود: در این طرح ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت نســبت به تهیه، توزیــع، قیمت گذاری نظارت 
خواهد داشــت، انجمــن صنفی رانندگان شناســایی 
راننــدگان نــاوگان فعال و تعداد الســتیک و ســایز 

مورد نیــاز، کانون انجمــن صنفی راننــدگان تعیین 
شاخص های ارزیابی و اولویت بندی دریافت الستیک 
و اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
 حواله الســتیک را به نمایندگان فروش اعالم خواهد

 کرد.
پیرنون عنوان کرد: در مرحله نخست این طرح حواله 
۲۵۰ حلقه الســتیک جهت توزیع بین رانندگان حمل و 
نقل کاالی اســتان به نمایندگی های فروش الستیک 

طی روزهای گذشته ارسال شده است.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همچنین در خصوص آغاز مرحله دوم توزیع ســهمیه 
الستیک بین رانندگان ســطح استان گفت: در دومین 

مرحله توزیع الســتیک در اســتان حوالــه ۲۳۰ حلقه 
الستیک باری و سواری طی روز جاری در نمایندگی ها 

توسط این اداره کل صادر شد.
وی اظهار داشــت: راننــدگان موظند پس از صدور 
معرفــی نامه حداکثر ظرف مدت یک هفته نســبت به 
دریافت الســتیک خود از طریق نمایندگی های فروش 

اقدام کنند.
پیرنون بیان کرد: بــا پیش بینی ها و تمهیدات الزم 
توســط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
در صورت تخصیص الستیک از طریق سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان در محل پایانه بار نیز قابل اجرا 

خواهد بود.

آغاز توزیع الستیک بین رانندگان حمل و نقل جاده ای
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

جانشین سپاه صاحب االمر استان:

کنگره 3 هزار شهید استان ۲۴ مهر برگزار می شود
جانشین سپاه صاحب االمر استان 
قزوین گفت: کنگره ســه هزار شهید 
اســتان قزوین ۲۴ مهرماه باشــکوه 

خاصی در قزوین برگزار خواهد شد.
جلســه هم اندیشــی فعــاالن و 
مسئوالن رســانه های استان قزوین 
پیرامون برگزاری اجالسیه کشور سه 
هزار شهید استان  در معراج الشهدای 

قزوین برگزار شد.
ســرهنگ عباس برزگر جانشین 
سپاه صاحب االمر اســتان قزوین در 
این جلسه اظهارداشــت: آنچه داریم 
مرهون خون شهداســت و مهم ترین 

وظیفه ما صیانت از راه شهداست.
وی اضافــه کرد: ســاالنه به طور 
متوســط بیش از۲۰۰ یادواره شهدا به 
صورت اســتانی و ملی برگزار می شود 
که فرصتــی برای مــرور خاطرات و 
وصیت نامه شهدا برای همگان است.

برزگر تصریح کرد: کنگره سه هزار 
شهید اســتان قزوین امسال باشکوه 
خاصی بــه صورت ملی، اســتانی در 
۲۴ مهرماه در قزوین برگزار می شــود 
واز همه نهادها، ســازمانها، ادارات و 
مردم انتظار داریم ضمن مشارکت در 
برگزاری باشکوه آن یاری رسان دست 

اندرکاران این یادواره باشند.
جانشین سپاه صاحب االمر استان 
قزوین یادآورشد: از رسانه های گروهی 
انتظار داریم دراطالع رســانی و تبیین 
فرهنگ شهدا مشــارکت بیشتری با 
ســتاد داشته باشــند تا میزبان خوبی 

برای این کنگره ارزشی باشیم.
* رســانه های گروهی در 
اطالع رســانی کنگره شهدا 

همراهی کنند
وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنیم 
تا رسانه های گروهی اعم از نشریات، 
هفته نامه ها، نمایندگی روزنامه های 
محلــی و سراســری و خبرگزاری ها 
ســتون یا گزارش و یادداشــت هایی 
برای بیان دســت نوشــته ها، وصیت 

نامــه، زندگینامه و اشــاعه فرهنگ 
شــهادت در نظر بگیرند تا در این ایام 
فضای استان نیز آکنده از عطر شهدا و 

یاد آنها باشد.
برزگر تصریح کــرد: به هیچ وجه 
قصــد نداریم در این یــادواره هزینه 
زیادی داشته باشیم و همه کسانی که 
کاری کــرده ا ند یا قول همکاری داده 
اند فقط برای رضای خدا وارد کار شده 
اند و همه کارها با نیت خالصانه است.

وی اضافــه کرد: البته برخی کارها 
هزینه الزم دارد کــه در کمال صرفه 
جویی تــالش می کنیم بــا کمترین 
هزینــه این یادواره ارزشــمند برگزار 

شود.
برزگر گفت: بــرای چاپ ۳۰ جلد 
کتاب زندگی نامه شــهدا تاکنون ۳۰۰ 
میلیــون تومان اختصاص یافته و یک 
میلیارد تومان هم برای سرکشــی به 
خانواده ســه هزار شــهید پیش بینی 

شده است.
وی بیــان کرد: منتظــر ایده های 
فعاالن رســانه و جوانان خوشــفکر 
هستیم تا با کارهای خالقانه و ابتکاری 
در امــور فرهنگی ماننــد چاپ کتاب، 
فیلم و عکس، بســته های فرهنگی و 

مقاله فعالیتی جدید را عملیاتی کنیم.
جانشین سپاه صاحب االمر استان 
قزویــن تصریح کرد: از رســانه های 
اســتان انتظار داریم روزشمار کنگره 
سه هزار شــهید را هم داشته باشند و 
در اطالع رسانی تالش بیشتری کنند.

وی اضافه کرد: امکانات فرهنگی 
در ادارات استان زیاد است و اگر درست 
حرکت کنیــم کنگره را بخوبی برگزار 
خواهیم کرد بنابراین همه باید کمک 
کنند تا این کنگره باشــکوه و شایسته 

مقام شهدا برگزار شود.
برزگر گفت: باید کنگره تاثیرگذار و 
توام با برنامه های متنوع باشــد و برای 
ســه هزار شــهید هرکاری که انجام 

دهیم بازهم حق آنها ادا نشده است.

وی افــزود: برای فضا ســازی در 
داخل شــهر هم با کمک ســازمانها و 
شــهرداری ها اقدام خواهیــم کرد تا 
زیباسازی شهر با تصویر شهدا صورت 

گیرد.
برزگر از خانه مطبوعات و بســیج 
رسانه خواســت با ورود به موضوع از 
نظر همــه فعاالن رســانه برای بهتر 
برگزار شدن این کنگره استفاده کنند.

وی اضافه کرد: شهدای شاخصی 
در اســتان داریم که بایــد ویژگیهای 
آنها را بیان کنیم تا مردم با شــهدایی 
چون چگینــی،   بلندیان، لشــکری، 
اللهیاری و بابایی بیشــتر آشنا شوند و 
از آنها الگو بگیرند.برزگر تصریح کرد: 
رسانه ها هر شهیدی که فکر می کنند 
می تواند معرفی شود انتخاب کنند زیرا 
همه شــهدا مانند هم هستند و زندگی 
سراسر عشــق و ایثاری دارند که باید 

معرفی شود.
* فرهنگ شهادت در جامعه 

ترویج شود
وی بیــان کرد: در اســتان قزوین 
۲۷۶۸ شــهید مدفــون هســتند که 
پرونــده آنها کامل شــده و ۲۵۱ هزار 
و ۸۵۲ تصویر از شــهدا نیز گردآوری 

شده است.
برزگر یادآورشد: همچنین ۳۱ هزار 
و ۳۰۹ سند از شــهدا و ۲۹۴۴ وصیت 
نامه و ۱۲۰ هزار دقیقه فیلم از شــهدا 

و خانواده آنها تهیه شــده است و یک 
هزار و ۱۱۷ دقیقه فیلم از رزمندگان در 
دســت داریم که برای اطالع رسانی 

می تواند موثر باشد.
وی اظهارداشت: همچنین در یک 
آرشیو ارزشمند بیش از ۵۸ هزار و ۱۶۰ 
دقیقه فایل صوتی به صورت مصاحبه 
با شــهدا و خانواده آنها تهیه شده و ۲ 
هزار و ۲۶۵ دقیقه تیزر معرفی شــهدا 

نیز آماده شده است.
برزگر اضافه کــرد: باید همراهی 
همــه گروهها را جلب کنیم تا کارها به 
نحو مطلوب برگزار شــود و امیدواریم 
با بهــره گیری از شــیوه های جدید و 

ابتکاری به نتایج خوبی برسیم.
وی در ادامــه گفــت: هدف اصلی 
دشــمن ناامید کــردن مــردم و بی 
اعتمــادی به نظام اســت در حالی که 
با همه مشــکالت ما توانمندی زیادی 
داریــم که اگر بــه آنها اتــکا کنیم از 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
برزگــر تصریح کرد: امــروز باید 
فرهنگ شهادت و جبهه و جنگ را در 
جامعه رواج دهیم تا ارزشها باقی بماند.

وی اظهارداشت: نباید اجازه دهیم 
مشــکالت اجتماعــی و اقتصادی به 
وسیله دشمنان به عنوان ابزاری برای 
تضعیف نظام اســتفاده شود و عده ای 
ناآگاهانه و نا امیدانه در مســیر دشمن 

گام بردارند.

ثبت نام 2۵۵ واحد در ســامانه بهین یاب 
قزوین 

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: تاکنون ۲۵۵ واحد 
در سامانه بازسازی ونوسازی بهین یاب در استان ثبت نام کرده اند.

جلســه کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان با حضور منوچهر حبیبی 
معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان و بانک ها در سالن 

باغستان قزوین برگزار شد.
علی پرزحمت دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان قزوین در این 
جلســه با اشاره به نامگذاری امسال توســط مقام معظم رهبری به نام حمایت از 
کاالی ایرانی، گزارشی از روند پرداخت تسهیالت بهین یاب و مصوبات کارگروه 

در سال ۹۶ و چهار ماهه نخست سال ۹۷ ارائه کرد.
پرزحمت افزود: تاکنون به ۶۱۷ واحد در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی 
به مبلغ ۴۵۳ میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید و ۴۳۰ واحد به مبلغ ۴۷۱ میلیارد 

تومان تسهیالت مستقیم در استان پرداخت شده است.
وی یادآور شد: تاکنون ۲۵۵ فقره متقاضی در سامانه بازسازی ونوسازی بهین 
یاب در اســتان ثبت نام کرده اند و ۹ مورد تســهیالت به مبلغ ۲۸ میلیارد تومان 
پرداخت شده است.پرزحمت همچنین با اشاره به آخرین پرداختی های تسهیالت 
به واحدهای صنعتی و تولیدی اســتان قزوین گفت:طی ۲ هفته گذشته ۱۳ مورد 

تسهیالت رونق تولید به مبلغ ۱۰۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین گفت:طی دو 
هفته گذشــته ۲۶ فقره بازدید توســط کمیته بررسی سازمان صورت گرفته که از 

این تعداد ۲۰ فقره مورد موافقت قرار گرفته است.
در ادامه جلسه به مشکالت ۴ واحد در بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی 

رسیدگی و تصمیمات الزم در کارگروه اتخاذ شد.

برق ادارات پرمصرف قزوین قطع می شود

سرپرســت اداره کل مدیریت بحران اســتانداری قزوین، فهرســت ادارات 
پرمصــرف انــرژی را اعالم کــرد و از قطع برق آنها در صــورت اصالح نکردن 

مصرف خبر داد.
قــدرت اهلل مهدیخانی گفت: شــرکت مخابرات، اداره کل راه و شهرســازی، 
دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده دندانپزشکی، اداره کل استاندارد، آب و 
فاضالب شهری و روستایی، شهرداری اقبالیه، آرامستان های شهرداری قزوین، 
اداره کل ورزش و جوانان، سرپرســتی بانک سپه و بانک کشاورزی مصرف برق 

زیادی داشته اند.
این مســئول به معرفی اداراتی که آب زیــادی نیز مصرف می کنند پرداخت و 
گفت: شــرکت مخابرات، واحد خوابگاه دانشجویی متاهلین و معاونت دانشجویی 
دانشــگاه بین المللی، ســازمان میادین میوه و تره بار، اداره کل ورزش و جوانان ، 
هیات شــیرجه و نجات غریق ، مجموعه ورزشی الغدیر و استادیوم ورزشی سردار 

آزادگان هم اداراتی و سازمانهایی هستند که آب زیادی نیز مصرف می کنند.
سرپرســت اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین اضافه کرد : حدود ۱۰۰ 
دســتگاه در مصرف آب و برق صرفه جویی نمی کنند اما اداراتی که اســامی آنها 

اعالم شده مصرف آنها ۲ برابر حد مجاز است.
مهدیخانی، علت افزایش مصرف بعضی از دســتگاه ها را داشتن استخر برای 
مجموعه خود و آبیاری فضای ســبز بیان کــرد.وی افزود: تاکنون ۳ تا ۴ مرتبه به 
صورت مکتوب به همه دستگاه ها بر صرفه جویی در مصرف آب و برق تاکید شده 

است اما بعضی دستگاه ها به این موضوع توجه ندارند.
سرپرســت اداره کل مدیریت بحران اســتانداری قزوین گفــت: اگر طی دو 
روز آینــده هر دســتگاه میزان مصرفش را کم نکنــد ، آب یا برق آنها قطع خواهد 
شــد.مهدیخانی گفت: برای وصل شــدن آب و برق، مدیر دستگاه باید تعهد دهد 
که در صورت رعایت نکردن مجدد، مدیران ارشد برای آن مسئول تصمیم گیری 

می کنند.

حل مشکالت محیط زیست آبیک، در اولویت
فرماندار شهرســتان آبیک گفت: برای تامین ســالمت مردم حل مشکالت 

زیست محیطی در آبیک در اولویت برنامه های مدیران قرار خواهد گرفت.
شهرام احمدپور در دیدار رئیس اداره محیط زیست شهرستان آبیک اظهار کرد: 
جایگاه زیســت محیطی شهر آبیک بسیار حساس است و همه باید در حفاظت از 

محیط زیست در حوزه های مختلف تالش کنیم.
وی بیان کرد: برای حل مشکالت محیط زیست در حوزه آب و هوا و ریزگردها 
حســاس هســتیم و برای همکاری با همه نهادهای مردمی و اداره محیط زیست 

آمادگی کامل داریم.
در ادامه محمد ایران نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان آبیک 
نیز  با ارائه گزارشــی از وضعیت زیســت محیطی شهرســتان آبیک در خصوص 

چالش های پیش روی محیط زیست این شهرستان مسائلی را مطرح کرد.
ایران نژاد ضمن تشــریح چالش ها و حساســیت مسائل زیست محیطی عزم 
جدی مدیران شــهری را در راســتای تحقق اهداف توسعه پایدار و رفع معضالت 

محیط زیستی خواستار شد.
وی بیان کرد: عمده ترین معضالت زیســت محیطی آبیک ریزگردهای دشت 
اهلل آباد، معضالت ناشــی از فعالیت های معدنی در شــمال شهر آبیک و همچنین 
فعالیت معادن مربوط به کارخانه ســیمان آبیــک، گاوداری های بزرگ صنعتی، 
پســماندهای شهری و روستایی و پساب های شــهری و معضل ناشی از آبیاری 

مزارع با پساب های شهری در جنوب شهر آبیک است.
ایران نژاد تصریح کرد: محیط زیســت به طور مستمر بر نحوه فعالیت سیستم 
تصفیه خانه شــهرک صنعتی کاسپین نظارت دارد و چنانچه پس از نمونه برداری 
و آنالیز خروجی پســاب در پارامترهای موردنظر بیشتر از حد مجاز استانداردهای 
زیســت محیطی باشد بالفاصله در راستای وظایف حاکمیتی و قانونی و با استناد 
به قوانین و مقررات حفاظت و بهســازی محیط زیست مراتب به مدیران مربوطه 
اخطار داده می شــود تا در اسرع وقت نســبت به بهینه سازی سیستم تصفیه خانه 
اقدام شــود.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک گفت: در مسائل 
زیست محیطی که با سالمت مردم و حفظ حقوق شهروندی ارتباط دارد هیچگونه 

مسامحه ای صورت نمی گیرد و بر اساس قانون رفتار می کنیم.

تیرماه امسال؛
23 میلیــون تــردد در محورهای 

مواصالتی قزوین ثبت شد
مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اســتان قزوین گفت: در 
تیر ماه امســال، تردد ۲۳ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۴۹۶ وســیله نقلیه در 

محورهای مواصالتی استان قزوین به ثبت رسید.
افشین پیرنون اظهار کرد: بر اساس اطالعات دریافتی از ۴۸ سامانه 
تردد شمار برخط در محورهای مواصالتی استان قزوین، آمار کل تردد 
ثبت شــده در تیر ماه امسال ۲۳ میلیون و ۳۱۷ هزار ۴۹۶ وسیله نقلیه 
بوده که آمار کل تردد ثبت شــده در آزاد راهها ۱۸ میلیون و ۵۴۴ هزار 
و ۷۵۶ تردد معادل ۷۹.۵ درصد کل تردد استان بوده است.وی افزود: 
بیشترین میزان ترافیک در تیر ماه امسال مربوط به ۱۴ تیرماه امسال 
بوده است در این روز آزاد راه قزوین – کرج »رفت و برگشت« با ثبت 
تردد ۱۲۷ هزار و ۹۳۲ وسیله نقلیه بیشترین تردد را به خود اختصاص 
داده است.پیرنون بیان کرد: از مجموع کل تردد شمارش شده استان، 
۳ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۲۲۱ تردد معادل ۱۳.۸درصد ســهم وســایل 
نقلیه ســنگین بوده است. محور ساوه-بوئین زهرا و بالعکس با ۱۶۳ 
هزار و ۱۶۱ وســیله »معادل ۴۷ درصد«، بیشترین سهم تردد وسایل 
نقلیه سنگین را به خود اختصاص داده است.وی تصریح کرد: متوسط 
نرخ جریان ترافیک »تعداد کل خودروهایی که در یک ساعت از یک 
مقطع عبور می کنند« در سطح کل راههای مواصالتی استان معادل 
۶۵۲ وســیله نقلیه در ساعت بوده است. بیشترین متوسط نرخ جریان 
ترافیــک در تیر ماه، مربوط بــه آزاد راه قزوین- کرج با ۲ هزار و ۳۷۳ 
وسیله نقلیه در ساعت بوده است.پیرنون متوسط سرعت تردد در آزاد 
راهها را ۸۹/۶ و متوسط ســرعت در سایر محورهای استان را ۷۱/۱ 
کیلومتر در ســاعت عنوان کرد و گفت: بیشترین متوسط سرعت در 
این مدت ۹۷/۲ کیلومتر درســاعت مربوط به آزادراه قزوین - زنجان 
بوده اســت.در ماه گذشته ۳۵۹ هزار و ۸۳۵ خودرو معادل ۱/۵۴درصد 
از کل تردد در محورهای مواصالتی اســتان دارای تخلف ســرعت 
بوده و ۱۸/۴۶درصد وسایل نقلیه، فاصله طولی مجاز بین دوخودرو را 
رعایت نکرده اند. بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی مربوط به 
آزاد راه قزوین - کرج با ۶۱۶ هزار و ۲۲۷ وســیله نقلیه »معادل ۳۴/۹ 

درصد« بوده است.

سامانه الکترونیکی طالق راه اندازی 
می شود

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین از راه اندازی 
سامانه الکترونیکی طالق در استان خبر داد.

مریم بیدخام در ســومین نشست ستاد ســاماندهی و پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی اســتان قزوین که در استانداری برگزار شد 
اظهارداشت: این سامانه بزودی در قزوین و در آینده در شهرستان های 

استان راه اندازی خواهد شد.
وی گفت: هر چند قزوین در فهرست استان های دارای اولویت در 
راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی طالق نبود اما به منظور پیشگیری 
و به حداقل رســاندن این معضل خانوادگی ایجاد این ســامانه برای 
تقویت آموزش های پیش از ازدواج در دســتور کار جدی مســئوالن 
استان قرار گرفته اســت.بیدخام تصریح کرد: راه اندازی این سامانه 
بیانگر همکاری بین بخشــی دستگاه های اجرایی است و بهزیستی، 
دادگستری، شهرداری و آموزش و پرورش در اجرا و اختصاص مکان 

و تامین تجهیزات آن مشارکت جدی داشته اند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری قزوین گفت: آمار 
طالق در قزوین طی ســه ماهه اول امسال ۲۸ درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل کاهش داشته است.این مسئول بیان کرد: این آمار 
نشــان می دهد که با همکاری بین بخشی و تالش سمن ها می توان 
به نتایج موثر و قابل قبولی در این حوزه دست یافت.بیدخام در ادامه با 
تاکیــد بر تقویت آموزش های پیش از ازدواج و مهارت زوجین، گفت: 
نقش آموزش ها در کاهش طالق انکارناپذیر اســت زیرا نداشــتن 
مهارت هــای زندگی می تواند زوج ها را با چالش و مشــکالت جدی 
مواجــه کند.مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری قزوین 
یادآورشد: بیشترین آمار طالق در پنج سال اول زندگی اتفاق می افتد 
که نشــان می دهد داشتن مهارت های زندگی در این ایام می تواند در 

تداوم زندگی مشترک و درک متقابل آنها کمک موثری کند.

مددجویان قزوین، معاف از پرداخت 
حق انشعاب 

معاون حمایت و ســالمت اداره کل کمیتــه امداد قزوین گفت: 
مددجویان تحت پوشــش این نهاد به منظور حمایت و محرومیت 

زدایی از پرداخت یک مرتبه حق انشعاب معاف خواهند بود.
محمد صیادی افزود: این طرح براساس بند 'د' از ماده ۳۹ قانون 
برنامه پنج ساله توســعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده و افراد 
تحت پوشش این نهاد برای یک مرتبه از پرداخت هزینه های صدور 
پروانه ســاختمانی، عوارض شهرداری ها و انشعابات خانگی شامل 
برق، گاز و آب معاف هســتند.این مسئول اظهار داشت: مددجویانی 
که در ســال های گذشته از این حق اســتفاده کرده اند دیگر قانون 
حمایتی یاد شــده شــامل حال آنان نمی شــود.صیادی ادامه داد: 
مددجویان تحت پوشش می توانند با مراجعه به سازمان های مذکور 
و دریافت معرفی نامه و ارائه آن به این نهاد، از خدمات حمایتی بهره 
مند شــوند.معاون حمایت و ســالمت اداره کل کمیته امداد قزوین 
تصریح کرد: سال گذشــته یک هزار و ۵۰۸ خانوار از عدم پرداخت 
حق انشــعابات اســتفاده کردند که از این تعداد ۹۸۷ خانواده تحت 
حمایت ســاکن در مناطق محروم و ۵۲۱ خانواده نیز تحت پوشش 
در مناطق شــهری بوده اند.وی ادامه داد: معافیت خانوارهای تحت 
پوشــش کمیته امداد از انشعاب ها شامل ۸۳۶ مورد گاز، ۲۰۵ مورد 
آب، ۲۴۳ مورد برق، ۱۰ مورد انشــعاب فاضالب، ۸۰ مورد گواهی 

ساختمانی و ۱۳۴مورد عوارض شهرداری بوده است. 
به گفته این مسئول، هر قدر گستره همکاری با سایر دستگاه های 
اجرایی توســعه یابد بدون شک شاهد رشد و توسعه مناطق محروم 
نیــز خواهیم بود.در حال حاضر ۲۱ هزار خانوار )۳۴ هزار و ۹۰۰ نفر( 
در اســتان قزوین تحت حمایت کمیته امداد امام )ره( قرار داشته که 

یک هزار و ۶۸۵ نفر آنان ایتام هستند.

40 هکتار گلخانه در قزوین احداث می شود

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
گفت: امســال، ۴۰ هکتار گلخانه در اســتان قزوین 

احداث خواهد شد.
فاطمه خمســه در جلسه ستاد اجرایی گلخانه های 
اســتان که با حضور معاونین و مدیران این ســازمان 
برگزار شــد اظهار کرد: اجرای طرح تولید محصوالت 
کشــاورزی در گلخانه ها و فضای بسته باعث افزایش 

راندمــان تولید و مدیریت منابــع آب و خاک در تولید 
بیشتر می شود.

وی درادامه به اهمیــت تولید محصوالت گلخانه 
ای و اســتفاده بهینه از منابع آبی اســتان اشــاره کرد 
و افزود: امســال در برنامه؛ احداث ۴۰ هکتار گلخانه 
لحاظ شــده که با برنامه ریزی امیدواریم این سهمیه 

محقق شود.

وی یاد آور شــد: برای استفاده بهینه از منابع آب و 
خاک باید نســبت به کشت محصوالت کشاورزی در 

محیط های بسته یا گلخانه اقدام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطر 
نشــان کرد : باید برنامه و روش اجرایی خاصی را برای 
شهرســتانهای تابعه طراحی کرد تا بتوان بر اســاس 
برش شهرستانی طرح توسعه گلخانه ای را پیش برد.

وی بــر لزوم اهمیت جذب ســرمایه گذاران برای 
توسعه طرح های گلخانه ای تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین با 
اشــاره به اینکه اســتان قزوین ظرفیت مستعدی در 
تولید محصوالت کشــاورزی دارد گفت : می توان از 
این ظرفیت برای ایجاد و راه اندازی پایانه محصوالت 
کشــاورزی استفاده کرد.خمســه افزود: با راه اندازی 
پایانه محصوالت کشــاورزی زمینــه برای صادرات 

محصوالت کشاورزی استان فراهم خواهد شد.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در 
ادامه به طرح مجتمع گلخانه ای نودهک اشــاره کرد 
و گفت : در این گلخانه زیر ســاخت های خوبی ایجاد 
شده و امیدواریم تا پایان سال؛ واگذاری واحدها برای 

سرمایه گذاری فراهم شود.
خمســه خاطر نشــان کرد: فرآیند صــدور مجوز 
گلخانــه باید به گونه ای باشــد که ســرمایه گذاری 

براحتی بتواند در این بخش سرمایه گذاری کند.

خبرخبر

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: 
طرح تشکیل کانون های محله با رویکرد توانمندسازی 
محالت در حوزه ســالمت از اول شــهریورماه امسال 

آغاز می شود.
سید سعید اسکویی افزود: برای اجرای این طرح ۵۳۳ 
محله جهت تشکیل این کانون ها شناسایی شده است.

این مســئول، محل تشــکیل کانون های سالمت 
محالت را در خانه های بهداشت، مراکز جامع سالمت، 
مساجد، خانه های سالمت شهرداری ها و اماکن وابسته 
به ســایر ســازمان های دولتی، غیردولتی و خیرســاز 

برشمرد.
اســکویی ادامه داد: ارتقای سطح سالمت جسمی، 
روانی، اجتماعی و معنوی ســالمت، جلب مشــارکت 
مردم در ارتقای سطح ســالمت و توانمندسازی آنها از 

جمله اهداف اجرای این طرح است.
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور 
شــد: تصادفات جاده ای، مشکالت ایمن نبودن وسایل 
نقلیه، مصرف غذای ناســالم، سبک زندگی نادرست با 
مصرف دخانیات و ســیگار، نمک، شــکر و روغن زیاد، 
داشــتن اســترس و اضطراب از جمله عواملی هستند 
که با صرف هزینه های بســیار زیاد موجب مشکالتی 
برای ســالمتی می شــود در حالی که می توان براحتی 
و بــا اصالح این روند و جلب مشــارکت مردم از ایجاد 

بیماری های زیادی جلوگیری کرد.
اســکویی با بیان اینکه این طرح برای افراد ۱۸ تا ۶۵ 
ســال به مورد اجرا گذاشته می شود، اضافه کرد: جامعه 
هدف این طرح ۳۰۰ هزار نفر جمعیت استان پیش بینی 
شــده که در مرحله نخست ۱۰۰هزار شهروند در قزوین 

مشمول این طرح قرار خواهند گرفت.
این مســئول یادآور شــد: اگر در هر کالس به طور 
میانگین ۲۰ شــرکت کننده و برای هر شخص ۲ جلسه 
آموزشی تشکیل شــود باید ۱۰ هزار جلسه آموزشی ۲ 

ساعته برگزار شود.
به گفته معاون اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی 
قزویــن خصوصیت محله محوری ایــن طرح موجب 
می شــود که برای هر منطقه متناسب با نوع مشکالت 
 آن برنامــه ریــزی الزم در حــوزه ســالمت انجــام 

شود.
اســکویی در پایان افزود: با اجرای مرحله نخســت 
کانون های سالمت از شــهریور تا بهمن ماه و ارزیابی 
خروجی آن، این طرح در سایر مناطق و شهرهای قزوین 

نیز تشکیل خواهند شد.

کانون های سالمت محله در قزوین تشکیل می شوند
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 پرداخت هزارمیلیارد ریال تسهیالت 
به بهره برداران کشاورزی 

معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان قزوین گفت:از سال گذشته 
تا کنون یک هزار و ســه میلیارد ریال تســهیالت 
رونق تولید به بهره برداران بخش کشاورزی قزوین 

پرداخت شد.
حمید رضــا تبســمی اظهار کرد: ایــن میزان 
تســهیالت در قالــب ۳۶۹ طــرح کشــاورزی به 

متقاضیان این بخش پرداخت شده است.
وی هــدف از تامین تســهیالت مورد نیاز رونق 

تولیــد را؛ راه اندازی طرحهای نیمه تمام بنگاههای 
کوچک ومتوسط واحدهای تولید بخش کشاورزی 

وصنایع تکمیلی ذکر کرد.
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: شهرستان 
قزوین با دریافت ۳۵۸ میلیارد ریال برای ۱۰۸ واحد 
تولیدی بیشترین تسهیالت را در بین شهرستانهای 

استان دریافت کرده است.
معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان قزوین گفت :یکی از بانک ها 

بــا پرداخت ۵۵۶ میلیارد ریال معادل ۵۵ درصد رتبه 
اول را در بیــن بانک های عامل در پرداخت این نوع 

تسهیالت در بخش کشاورزی را دارد.
تبســمی یاد آور شــد :تمام واحدهای تولیدی 
فعال و نیمه فعال بخش کشاورزی وصنایع تبدیلی 
تکمیلــی با اولویت طرح های دام وطیور، شــیالت 
وگلخانــه، صنایــع تبدیلی وتکمیلــی می توانند از 
طریق ســامانه بهین یاب اقدام به ثبت نام برای اخذ 

این تسهیالت کنند.

امام جمعه قزوین:
مردم از فقر، فساد و تبعیض در جامعه گالیه 

دارند
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: بیشــترین گالیه مردم در شــرایط 
کنونی از فقر، فســاد و تبعیض است و باید مسئوالن برای حل آنها با جدیت اقدام 

کنند.
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی درنشست ائمه جمعه استان اظهارداشت:درشرایط 
کنونی بیشــترین گالیه  مردم از فقر، فســاد و تبعیض است بنابراین از مسئوالن 

انتظار می رود برای حل مشکالت معیشتی مردم فکری کنند.
وی افزود: فقر،فســاد وتبعیض از مسائل جدی کشور است که موجب ناراحتی 
مردم شــده وهمه  بایدتالش کنیم راهکار مقابله با آن را شناسایی کرده و نگذاریم 

این مسائل به چالشی برای نظام تبدیل شود.
امام جمعه قزوین یادآورشــد: در شرایط کنونی فقر، فساد و تبعیض آفت بسیار 
خطرناکی است که مسئوالن باید مراقب باشند از فساد و تبعیض فاصله بگیرند و 

این آفت ها در آنها نفوذ نکند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشــاره به مشکالت کارگران هم گفت: 
تعدیل نیرو در بخش صنعت استان نگران کننده است که شاید علت آن بی توجهی 

به حل مشکالت و همچنین نداشتن نظارت صحیح بر امور است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مشکالت اقتصادی که جامعه دچار آن شده شاید در 
گذشته هم قابل پیش بینی بوده و کارشناسان حوزه اقتصاد نیز نسبت به وقوع آن 
هشدار می دادند اما متأسفانه برخی مسئوالن از آن غفلت کردند و به آن توجه نشد.

آیــت اهلل عابدینی خطاب به ائمه جمعه اســتان قزوین گفت: ائمه جمعه امین 
رهبری، نظام و مردم هســتند و باید تالش کنیم راهکارهای مناســبی برای حل 

چالش های پیش رو اتخاذ کنیم تا مردم از مشکالت معیشتی خارج شوند.
امــام جمعه قزویــن همدلی و همراهی با مردم را در شــرایط کنونی ضروری 
دانست و اظهارداشت: مسئوالن باید درک درستی از مشکالت مردم داشته باشند 

و با وحدت و همدلی برای حل مشکالت همت کنند.
وی اضافه کرد: ائمه جمعه نقش مهمی در جامعه دارند بنابراین توصیه می شود 
ضمن ارتباط بیشتر با مردم به مسئوالن نیز برای اتخاذ راهکارهای مناسب کمک 
کنند.آیت اهلل عبدالکریم عابدینی یاد و خاطره مرحوم حجت  االسالم طهماسبی 
امام جمعه فقیه الوند را گرامی داشــت و اظهار کــرد: خالقیت و نوآوری در کار و 
مردمی بودن از ویژگی های مرحوم طهماســبی بود و از خدای متعال برای ایشان 

غفران و رحمت الهی را خواهانیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان قزوین از اقدام امام جمعه آبیک برای ارســال آب 

شرب برای مردم آبادان و خرمشهر تقدیر کرد.
حجت االســالم روح  اهلل فاطمی نسب رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
استان قزوین نیز در این نشست ایجاد جبهه  فرهنگی با فرماندهی واحد را ضروری 
دانســت.وی رونمایی از تمبر یادبود ائمه جمعه فقید استان قزوین را که در ابتدای 
این نشســت انجام شــد فرصت مناســبی برای تجلیل و بزرگداشت ائمه جمعه 
استان دانســت و تصریح کرد: تمبر یادبود ائمه جمعه استان قزوین به مناسبت ۵ 
مرداد ســالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور و با هدف نکوداشت ائمه جمعه استان 

رونمایی شد.

انسداد 20۵0 حلقه چاه غیر مجاز 
 رئیس شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان 
قزوین گفت: از ابتدای سال آبی ۹۳ تاکنون حدود ۲۰۵۰ حلقه 

چاه غیر مجاز استان مسدود شده است.
جلســه شــورای هماهنگی مدیــران صنعــت آب و برق 
اســتان با حضــور نمایندگان مردم اســتان قزوین در مجلس 
 شورای اســالمی با هدف تبیین مشکالت این صنعت برگزار 

شد. 
حمید پویا رئیس شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و 
برق اســتان در ابتدا هدف از برگزاری این جلســه را همفکری 
و هم اندیشــی با نمایندگان مردم قزوین در مجلس شــورای 
اسالمی در خصوص مشــکالت و مسائل آب و برق در استان 

برشمرد.
وی افزود: وزارت نیرو یک وزارتخانه خدمت رســان است 
که به صورت مســتقیم با مردم در ارتباط بوده و تمامی تالش 
و همــت مدیــران و کارکنان این وزارتخانه در راســتای رفع 
مشکالت ناشــی از تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی و به تبع آن 

کاهش میزان تولید نیروگاههای برقابی است.
وی با اشــاره به میزان بارندگی در استان قزوین بیان کرد: 
میزان بارندگی در دشــت قزوین نسبت به سال گذشته حدود 
۱۰درصد کاهش داشــته که همین موضوع ســبب شده که در 
حال حاضر ذخیره آب سد طالقان نسبت به سال گذشته چیزی 

حدود ۸۰ میلیون متر مکعب کمتر باشد.
پویا با اشاره به طرح احیاء و تعادل بخشی از منابع آبی استان 
اضافه کرد: با تالش و کوشــش های شــبانه روزی گروه های 
گشت و بازرسی و انسداد چاههای غیر مجاز از ابتدای سال آبی 
۹۳ تاکنون حدود ۲۰۵۰ حلقه چاه غیر مجاز استان مسدود شده 
که این خود باعث حفظ و حراســت ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب 
در ســفره زیر زمینی شده و ســبب شده تا افت سطح آب سفره 
زیر زمینی از حدود ۱۶۸ ســانتی متر در ســال ۹۳ به ۸۵ سانتی 

متر در امسال برسد.
مدیــر عامل شــرکت آب منطقــه ای قزوین با اشــاره به 
محدودیت منابع آبی اســتان عنوان کرد: در جلسه آتی شورای 
حفاظت از منابع آب استان پیشنهادی مبنی بر تعدیل چاههای 
پروانه دار کشــاورزی و تأمین آب باغ های قدیمی استان ارائه 

خواهیم داد.
پویا، اصالح تعرفه هــای آب و برق را ضرورتی برای حفظ 
ارائه خدمات شایســته به مردم و فعال نگه داشــتن تأسیسات 
صنعت آب و برق و تعمیر و نگهداری زیر ســاخت های موجود 

برشمرد.
وی بیان کرد: در خصوص تأمین آب و برق در شرایط عادی 
قرار نداریم و برای گذر از این شــرایط باید برنامه ریزی دقیق 

همراه با راهکارهای علمی و اجرایی داشته باشیم.

محدودیت شعاع ۱۲0 کیلومتری، مانع طرح 
توسعه صنعت 

مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان قزوین گفت: در صورت 
اعمال محدودیت ۱۲۰ کیلومتری در 
اســتقرار صنایع در استان طرح های 
توسعه در شهرک های صنعتی متوقف 

می شود.
حمیدرضــا خانپــور در جلســه 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصــی که در اســتانداری برگزار 
شد اظهارداشت: موضوع شعاع هوایی 
در محدودیت استقرار صنایع در هیات 
دولت مطرح شــد و بعد از ۴۰ ســال 
قانون قبلی نادیده گرفته شــد و امروز 
در شــهرک های صنعت با مشکالتی 

مواجه شده ایم.
وی افزود: با ابالغ آیین نامه جدید 
برخی شــهرک های صنعتی اســتان 
مانند کاســپین یک و دو و آراســنج 
در اســتقرار صنایع و برخــورداری از 
معافیت هــای مالیاتی دچار مشــکل 
می شــوند و این کار برای کسانی که 

سالهاســت در تولید ســرمایه گذاری 
کرده اند نگران کننده است.

مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان قزوین یادآورشد: اگر 
اســتان قزوین از این آیین نامه جدید 
مستثنی نشــود فرصت های شغلی به 
مخاطره افتاده و ورود سرمایه گذاران 
جدیــد را هــم دچار بحــران می کند 

بنابراین باید برای آن تدبیر کرد.
وی بیــان کرد: اخیرا یک متقاضی 
برای ۱۵ میلیون دالر سرمایه گذاری 
اعالم آمادگی کــرده بود که با اعمال 
ایــن محدودیت از حضــور در قزوین 
پشــیمان شــده که تــداوم این روند 
آســیب های اقتصادی بیشــتری به 

استان وارد خواهد کرد.

خانپور گفــت: مبنای معافیت باید 
تاریــخ پروانه های تاســیس و بهره 
برداری باشد و نمی توان برای کسانی 
که در ســالهای گذشــته با استفاده از 
معافیت قانونی وارد قزوین شده اند در 

شرایط کنونی محدودیت ایجاد کرد.
وی اضافــه کــرد: در گذشــته از 
محــدوده میدان فردوســی تهران تا 
نیروگاه شــهید رجایی در اســتان در 
محــدوده ۱۲۰ کیلومتری ممنوعیت 
استقرار صنایع محســوب می شد اما 
امروز با درنظر گرفتن شــعاع هوایی 
این محدوده بســیار بیشتر می شود و 
شــهرک های صنعتی استان را نیز در 

بر می گیرد.
خانپور گفت: انتقاد و مشکالت خود 
را به صورت مکتوب به تهران منعکس 
کــرده ایــم و امیدواریم بــا حمایت 
نمایندگان مجلــس، قزوین نیز مانند 
دو اســتان دیگر قم و ســمنان از این 

محدودیت مستثنی شود.

خبرخبر

جناب آقای مهندس محمد محمدی
جناب آقای شهرام احمد پور، فرماندار محترم شهرستان آبیک مدیر شرکت فوالد آهن کاسپین 

جناب آقای دکتر حمید زینالی 

جناب آقای پیام ملکوتی 

ره هچ کند همت رمدان کند                        کار هن این گنبد رگدان کند

ذالک فضل اهلل یوتیه من یشاء

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

جناب آقای دکتر حمید زینالی
 مدیرکل دامپزشکی استان قزوین 

 به گواهی آگاهی و کمال خواهی و به پشتوانه آشنایی 
و دانایی شما در امر کارگشایی و نیک رآیی و نظر به 
اطمینان خاطر و  اعتماد  وافر نسبت به توانمندی های 
علمی و مدیریتی که محصول تدبیر مدبرانه و مدیریت 
کارگشایانه حضرتعالی درحوزه  سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان بوده است به رسم ارادت و اخالص و 
درکمال امتنان و انتصاب جدیدتان را به سمت مدیریت 
شرکت فوالد آهن کاسپین   به محضر شریفتان تبریک 

و  تهنیت عرض می نمایم و از جهاندار جان آفرین دوره مدیریتی جدید را توام با  عزت، عظمت و توفیق برایتان 
مسالت دارم.

با سینه ای مملو از تکریم  و اندیشه ای سرشار از تعظیم و ذهنی انباشته 
از تجلیل، انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان فرماندارشهرستان آبیک 
شادباش می گوییم و رجای واثق داریم ، همسو و همنوا با زینت فکرت ، 
شموخ همت و رسوخ  درایت خویش در جهت گیری متکی بر خدمت 

صادقانه شاهد شکوفایی آن خطه از میهن عزیزمان باشیم.

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیرکل دامپزشکی استان قزوین که نشان از 

تالش و مجاهدت دائمی و جدیت همیشگی شما دراین عرصه  است صمیمانه تبریک 

عرض می نمایم.

امید است در سایه سار امن الهی توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از 

توکل در راستای سالمت جامعه داشته  و بیش از پیش موید و منصور باشید.

خبردرگذشت عزیزان  چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت 

پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. ضایعه درگذشت مادر بزرگ عزیزتان را به شما و خاندان 

گرامیتان تسلیت عرض می کنم . ایزد منان روح پاکش را با سرورش فاطمه زهرا محشور وقرین رحمت نماید  و به 

بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

انتصاب مسرت بخش شما برادر ارزشی ، مؤمن و متعهد 
در آن منصب  بشارت دهنده محیطی پویا و سرشار از 
شور و نشاط و نوید بخش افزایش فضای خدمت  در 
حوزه  با  تنگاتنگی  ارتباطات  که  است  مجموعه  آن 

سالمت مردم دارد.

همه  توفیقات  و  سربلندی  عزت،  ایزدمنان  ازدرگاه 
خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
را مسالت دارم و برای جنابعالی مزید توفیقات برای 

خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی استان تمنا دارم.

علی نحوی راد- سرپرست روزنامه جام جم در استان قزوین

علی نحوی راد- سرپرست روزنامه جام جم در استان قزوین

علی نحوی راد- سرپرست روزنامه جام جم در استان قزوین

علی نحوی راد- سرپرست روزنامه جام جم در استان قزوین دکتر امید فرهانی شاه آبادی 
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تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
                                                               پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
                                                          کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو

حافظ

بهاصطالحخودشســربازاست؛چه
درمیــداننبرددیــروزوچهدرعرصه
وســیعتریکهاوامروزازآنباعنوان
جهاداقتصادییــادمیکند.ویمعتقد
استمدیرانقبلازتولیدبایدنسبت
بــهبازارآگاهــیالزمراکســبکنند.
مدیریــتدرشــرایطبحران؛شــناخت
دقیق،شــفافوواقــعگرایانهازبازار
وکســبرضایــتمشــتریدرارائــه

محصولنهاییاست.
مرکــزخدماتــیفــوالدکاســپیندر
شــهرکصنعتــیلیاتوانســتهدرکمتر
از۱0سالفعالیتدرحوزهفوالدیکی
ازواحدهــایموفقدراســتانصنعتی
قزوینشــود.اینشــرکتبامدیریت
موفــقوتــالشکارکنــانســختکوش
ومجهــزنمــودنامکانــاتوتوانایــی
هــایخودتوانســتهبــانیازســنجیاز
مشــتریان،ارائــهمحصــوالتجدیــد
همچــونپروفیــلزد)z(وپــارهایاز
تغییــراتدرمحصــوالتنهایــیامروز
یکیازبهترینمراکزخدماتیشــرکت

فوالدمبارکهباشد.

درادامــهگفتوگویجامجمباآقای
محمدیمدیرعاملشــرکتآهنفوالد

کاسپینمیخوانیم:
*شــرکتآهنفوالدکاســپینازچه
ســالیکارخودراآغازکــردهوفعالیت

اینشرکتچیست؟
شرکتآهنفوالدکاسپیندرتاریخ
8۷/۷/۱6تحــتشــماره۱0۱35در
قزویــنبــهثبترســیدهاســت.این
شــرکتبهعنوانیکیاززیرگروههای
شــرکتآتیــهفــوالدنقشجهــانوبه
دلیلداشــتنامکاناتوتجهیزاتالزم
بهعنوانیکــیازمراکزخدماتیفوالد
مبارکهاصفهانانتخابشدهاست.

محصوالتقابلعرضهشــاملکالف
وورقهای:

۱-گرم)ســیاه(2-ســرد)روغنی(
3-رنگی4-اسیدشوئی5-گالوانیزه

6-قلعاندود۷-اسلبمیباشد
درواقــعچونشــرکتفوالدمبارکه
اصفهانبهعنــوانعرضهکنندهعمده
درتناژهایباالســت؛اینمرکزســعی
داردبــاتامیــنمــواداولیــهازفوالد

مبارکهنیازسایرشرکتهابهتناژهای
پایینتررابرآوردهنماید.

*برنامهشماطیامسالچیست؟
ســقففــروش25هزارتناســت
کهســعیداریمدرحدتــواناینرقم
راافزایــشدهیــم.البتهبــاتوجهبه
ارتباطاتخوبیکهباسیســتمبانکیدر
اســتانداریمامیداستبااستفادهاز
اعتباراتاســنادیایــنزمینهفراهم

شود.
شــرکتآهنفوالدمبارکهکاســپین
باتوجهبهاســتقراردرشهرکصنعتی
قزوینبناداردبامجهزنمودنامکانات
وتجهیزاتخــودتواناییارائهخدمات
موردنیازدراستانقزوینراافزایش

دهد.
بــاتوجهبــهوجوددســتگاهنواربرو
همچنیــنشناســاییبــازارمنطقهاین
شــرکتجهتســالآتیدرصــددراه
انــدازیخطتولیــدتســمهوکرومیت

میباشد.
*کاهشســاختوسازچهتاثیریبر
شــرکتهایفوالدیدرسالهایاخیر

داشتهاست؟
باتوجهبهکاهشســاختوســازدر
سالهایاخیر،کمشدنتقاضایبازار
کامالمشــهوداست.امیداستبارونق
بازارمســکنوانجامطرحهایعمرانی

شاهدحرکتچرخصنعتباشیم.
شــرکتدرنظرداردبرایرســیدن
بــهیــکشــرایطباثبــاتبامســاعدت
دســتگاههایمجریهمچــونصنایعو
معــادنواســتانداریشــرایطرابرای
تامینمواداولیهبهشــرکتهافراهم
آوردوامیدواریــمباتعیینســازوکار
ویــژهایبرایاینموضوعضمنتامین
مواداولیهموردنیازبهشــرایطباثبات
تریدرحوزهمحصوالتفوالدیدســت

یابیم.
ایــنشــرکتتوانســتهبــاتــالش
کارکنانخودخطتولیدمحصولZرابه
تجهیزاتخوداضافهنمایدکهامســال

راهاندازیخواهدشد.
درپروفیــلهــایزد)Z(تولیــدی
شــرکتقابلیــتهایــیازجملــهفرم
پذیــری،جوشپذیــری،مقاومتباالو

ازدقــتابعادیوکیفیتســطحیلحاظ
شــدهاســتکهمحصولاینخطتولید
مورداســتفادهســولهسازانوصنعت
ســاختمانقرارمیگیردوباایناتفاق
ســبدارائــهمحصوالتنهاییشــرکت
برایمصــرفکنندهمتنوعومطلوبتر

خواهدبود.
باتوجهبهنبوداینخطدرایناستان
وتقاضایقابلتوجهســولهسازان،در
صورتمطلوببــودنکیفیتمحصول
تولیــدیانتظارداریــمارزشافزوده

خوبیبرایشرکتایجادشود.
*میــزانفروشدرســالگذشــته

چقدربودهاست؟
ایــنشــرکتتوانســتبــاتــالش
نیروهــایمتخصــصخــوددرســال
گذشــتهبهفروش40هزارتنیدست

یابد.
جهــتنیلبــهاهدافتعریفشــده
،ایــنشــرکتقصــدداردبــاتحویــل
مســتقیممحصــوالتتولیدیشــرکت
فــوالدمبارکــهاصفهــانبــهتولیــد
کننــدگانومصــرفکننــدگاننهایــی

دراســتانقزویــنکمکشــایانیرابه
اقتصادمنطقهبنماید.

بــاتوجــهبــهحضــور2۱00واحــد
صنعتــیوقریــب2000واحدصنعتی
کوچــکوبزرگدرحــالراهاندازیدر
ســطحاستانقزوینوهمچنینوجود9
شــهرکومجتمعصنعتیفعالدرنقاط
مختلــفانتظــارتقاضایگســتردهتری

میرود.
امیدواریمباحمایتتولیدکنندگان
ومصرفکنندگاننهاییاســتانازاین
مرکزبتوانیمازظرفیتبســیارزیادی
کــهجهتتولیــددرایناســتانوجود
داردنهایــتاســتفادهرادرراســتای
رونــقصنعــتتولیداســتانداشــته

باشیم.
اجازهبدهیدازاینفرصتاستفاده
واعــالمنمایم،اینمرکــزآمادگیخود
راجهــتتامیــنمواداولیهمــوردنیاز
شــرکتهایمصرفکننــدهورقهای
فــوالدیتخــترادراســرعوقــتبــا
قیمتــیمناســبواســتانداردفــوالد

مبارکهاصفهاندارد.

گفت و گو با مهندس محمد محمدی، مدیرشرکت آهن فوالد کاسپین

آماده مذاکره با شرکت های مصرف کننده محصوالت فوالدی هستیم


