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 بازگشت 21 واحد تولیدی راکد 
در شهرک  های صنعتی به چرخه تولید

مشترکین برق درخواست خود 
را غیرحضوری پیگیری کنند

 تجلیل از کتاب خوانان 
و کتابداران استان قزوین

جلسه  مجمع شهرداران استان 
در شهرداری بوئین زهرا برگزار شد

تفاهم نامه راه دسترسی ناحیه 
شهری مهرگان

مدیرکل راه و شهرســازی از مبادله تفاهم نامه احداث راه دسترســی ناحیه شــهری مهرگان به 
قزوین با برآورد اعتبار 150 میلیــارد ریال از محل اعتبارات راه و شهرســازی بین این اداره کل، 

استانداری و شهرداری محمدیه خبر ...

بررسی آسیب های 
حاشیه نشینی در شبکه 
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قزوین

نشست خیرین و فرهیختگان  بشر دوست قزوین

نشســت خیریــن و فرهیختــگان 
بشردوست اســتان قزوین با حضور 
حبیــب  اهلل بوربــور، رئیــس هیئت 
مدیره مجمع خیّرین کشور، آیت اهلل 
تاکنــدی ، بهمــن طاهرخانــی نماینده 
تاکســتان در مجلس شورای اسالمی،  
دکتر آصفی مدیرعامل جمعیت هالل 
احمــر اســتان و علی فرخــزاد معاون 
عمرانی اســتانداری قزوین در سالن 

باغستان برگزار شد.
رییس مجمع خیرین کشــور گفت: 
این مجمع به منظــور ایجاد هماهنگی 
و تعــادل بین مراکــز و مجامع خیریه 

کشور تاسیس شده است.
بور بورگفت: در سال 76 که تعداد 
دانش آموزان کشــور بسیار بیش از 
امــروز و در حــد 19 میلیــون و 800 
هــزار نفــر بود آمــوزش و پرورش با 
چالش هــای زیــادی در تامیــن کالس 
درس مواجه بود اما با تشــکیل مجمع 
خیرین مدرسه ســاز طی این سال ها 
حداقــل40 هــزار کالس درس بــا 
مشــارکت خیران احداث شد که این 
کارهــا در ایــن حجم گســترده نتیجه 

هم افزایی خیرین است.
بوربــور بیان کــرد: بهــره گیری از 
مشــارکت های مردمــی در اجــرا و 
پیشــبرد امور کشــور و فقــر زدایی، 
زمینــه تشــکیل و فعالیــت مجمــع 
خیرین کشــور بــا همــکاری 16 نهاد 
در ســال77 فراهم شــد و عــالوه بر 
تاســیس دفاتر آن در اســتان ها، در 
خارج از کشــور نیز مجوز فعالیت اخذ 

کرده است.

وی متذکر شــد : مجمــع خیرین به 
هیچ وجه در امور اجرایی دخالت نمی 
کند و تنها متقاضیان ســرمایه گذاری 
در هــر کدام از شــاخه ها را به همان 

بخش معرفی می کند.
وی افزود: هــر خیری برای تقویت 
امور خیرخواهانه مورد نظر می تواند 
مسایل خود را با مجمع مطرح کند تا از 
طریق رابطان ما در هر ســه قوه مورد 

پیگیری قرار گیرد.
رییــس مجمع خیرین افزود: مجمع 
خیریــن را می توان عصــاره نهادهای 
مردمی و خیریه دانســت که در طول 
بیش از 2 دهه فعالیت خود در زمینه 
کارهــای خیر و عام المنفعه تاســیس 

شده است.
وی افــزود: بــا تشــکیل این مجمع 
می تــوان نــگاه افــراد را نســبت به 

فعالیت های خیریه تغییر داد.
 در ادامه مدیرعامل جمعیت هالل 
احمــر اســتان قزوین گفت: رســالت 
مهــم جمعیــت هــالل احمــر، ترویــج 
فرهنــگ نــوع دوســتی و اقدامــات 
بشردوســتانه و کمــک به انســانهای 
نیازمنــد با کمــک داوطلبان در جامعه 

است.
اظهارداشــت:  اصفــی  حســن 
مهمتریــن وظیفه ما در ایــن جمعیت 
توزیع اهداف بشردوستانه و ترویج 

فرهنگ نوع دوستی است.
وی بیــان کرد: با روحیات مهرورزی 
و اســتفاده از توان خود برای خدمت 
بیشــتر به بشــریت تالش می کنیم تا 
بســتری برای مشــق رفتارهــای نوع 

طلبانه و انسانی داشته باشیم.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر 
استان قزوین با بیان این مطلب گفت: 
بایــد امــور خیرخواهانــه و مهربانی 
و عطوفــت را در جامعــه ترویج کنیم 
تاباجذب انسانهای خیر در هرکسوت 
و مســئولیتی کــه هســتند بتوانیــم 
اقدامات انســانی و بشردوستانه را 

تقویت کنیم.
آصفــی یادآورشــد: آنچه مســلم 
اســت این که صلیب سرخ نویدبخش 
انساندوستی است و باید کمک کنیم 
تــا انســانیت در همه شــئون جامعه 

ریشه دوانده و نهادینه شود.
ایــن  در  تاکســتان  نماینــده 
مراســم اظهــار کــرد: مجمــع خیرین 
در ســاماندهی و هدفمنــد شــدن 
فعالیت هــای خیرخواهانــه می تواند 

نقش موثری ایفا کند.
بهمن طاهرخانی گفت: در شرایطی 
که بــه دلیل مشــکالت اقتصادی هر 
روز بــر تعداد افــراد نیازمند اضافه 
می شــود به نظر می رســد رســالت و 
نقش خیرین بیش از گذشــته شــده 
و فعالیت شــما اهمیت بیشتری پیدا 

کرده است.
وی یادآورشــد: مــا بایــد انگیــزه 
بیشــتری در کار خیرداشــته باشیم 
ودر قبال فقر و محرومیت حساسیت 
بیشــتری از خود نشــان دهیم و قطعا 
موسســات خیریه می توانند کارهای 
موثر و هدفمندی در  این راستا انجام 
بدهنــد.در پایان مراســم 21 نفر به 

عضویت هیات مدیره درآمدند.
سرپرستی شعب استان قزوین
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 رســیدگی بــه تخلفات
 11 شرکت حمل و نقل 

بــه منظور رســیدگي بــه تخلفات 11 
شــرکت حمل و نقل کاالی عمومی جاده ای 
اســتان و اجرای قوانین و مقــررات مربوطه، 
جلســه کمیســیون ماده 12 در محل اداره کل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان قزوین 

تشكیل شد.
این جلسه با حضور افشین پیرنون، مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، 
معــاون حمل و نقل، روســای ادارات حقوقی، 
حمــل و نقل کاال و ایمنــی و ترافیک و رئیس 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاالی 
جاده ای اســتان برگزار شد و در راستاي کنترل 
و نظارت بر عملكرد شــرکت های حمل ونقل 
کاالی عمومــی جــاده ای و اجــرای دقیــق 
قوانین ومقررات در این جلســه به تخلفات 11 
شــرکت در بخش حمل و نقل کاال رسیدگي، 
 تصمیمات الزم اتخــاذ و احكام مربوطه صادر 

گردید.
پیرنون در این جلســه گفت: عمده تخلفات 
شــرکت های حمل و نقل کاالی عمومی جاده 
ای شــامل عــدم رعایت مقــررات و ضوابط 
تاســیس و بهره بــرداری و فعالیت شــرکت، 
عــدم به کارگیــری ناوگان هــای ملكی ،اخذ 
کمیســیون مــازاد، عــدم پرداخــت کرایه 
 راننــده و عــدم رعایت نوبت اعــام بار بوده

 است.
وی تصریــح کرد: با توجه به بررســی های 
صــورت گرفتــه توســط ایــن اداره کل یک 
شرکت های حمل و نقل کاالی جاده ای استان 
به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات وتخلفات 
صورت گرفته در مــورد ناوگان ملكی به مدت 

یک ماه تعطیل شد.
وی بیان داشت: کمیسیون ماده 12 با هدف 
نظــارت دقیق بر فعالیت شــرکت  حمل ونقل 
کاالی عمومــی جــاده ای و جلوگیری از بروز 
تخلفــات احتمالی و همچنین برخورد قانونمند 
با شــرکت های متخلف به صورت مســتمر در 

محل این اداره کل برگزار می شود.

تفاهم نامه راه دسترسی 
ناحیه شهری مهرگان

مدیرکل راه و شهرســازی از مبادله تفاهم 
نامه احداث راه دسترســی ناحیه شهری مهرگان 
بــه قزوین با برآورد اعتبــار 150 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات راه و شهرسازی بین این اداره کل، 

استانداری و شهرداری محمدیه خبر داد.
مســعود حق لطفی با اعام ایــن خبر گفت: 
با توجه به عدم موافقت بــرای جابه جایی محل 
عوارضی در آزادراه قزوین – زنجان توسط بخش 
خصوصی و ســایر دالیل مربــوط به آن، پس از 
پیگیری های انجام شــده و موافقت وزارت راه و 
شهرسازی، مقرر شــد راه دسترسی جداگانه ای 
بین ناحیه شهری مهرگان و قزوین احداث شود.

وی افزود: این مســیر بــا اعتبارات وزارت راه 
و شهرســازی و ســازمان ملی زمین و مسكن و 
به صورت تســهیات نقدی و غیر نقدی ساخته 
خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی اضافه کرد: 
به این ترتیب مقرر شــد که این جاده دسترسی در 
قالب تفاهم نامه ای در راســتای تكمیل موضوع 
آماده سازی ناحیه شهری مهرگان بین این اداره 
کل، اســتانداری قزوین و شــهرداری محمدیه 
منعقد شده و شهرداری محمدیه به عنوان مجری 
آن را به اجرا درآورد.حق لطفی با اشــاره به اینكه 
طول مســیر در حدود 5 کیلومتر بوده و حاشــیه 
کانال آبرسانی یا حاشیه دکل های برق به عنوان 
گزینه هــای مورد نظر برای احــداث آن در حال 
بررســی و مطالعه می باشند، عنوان کرد: با توجه 
بــه این تفاهم نامه، شــهرداری محمدیه مكلف 
است ضمن انتخاب مشاور، سایر مراحل اجرایی 

عملیات را نیز مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.
گفتنی است جلسه امضای این تفاهم نامه سه 
جانبه اســتانداری، راه و شهرسازی و شهرداری 
محمدیه با حضور علی فرخــزاد معاون عمرانی 
اســتانداری، رضا گروســی فرماندار شهرستان 
البرز، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی، 
ایرج زاهدپور مدیرکل دفتر شــهری استانداری، 
پیمان پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی اســتانداری، 
مریم نخستین شهردار محمدیه و اعضای شورای 

شهر در شهرداری محمدیه برگزار شد.

ســیمای مرکز قزوین با مستند»جایی به نام حاشیه« معضات حاشیه نشینی را 
در منطقه "زورآباد" به تصویر می کشد.

 به گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای مرکز قزوین  مستند تلویزیونی»جایی 
به نام حاشــیه« روایتی است بی واسطه  از معضات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

محله محروم "زور آباد" که در فاصله پنج کیلومتری شهر قزوین قرار دارد.
  وی گفت: روایت زندگی ســخت و طاقت فرســای زنی به نام گلپری که به علت 
بیماری همســرش عهده دار تامین معاش زندگی خود می باشــد یكی از فصول این 
مستند است.  همچنین بیان مشكات موجود اهالی زور آباد با بهره گیری از زبان شعر 

»من حاشــیه نشین هستم« مرحوم قیصر امین پور از دیگر ظرفیت های این مستند 
می باشد.مســتند تلویزیونی »جایی به نام حاشــیه« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
"گل اندام صفری" در یک قسمت 26 دقیقه ای تولید شده و بزودی از شبكه قزوین 

پخش خواهد شد.

بررسی آسیب های حاشیه نشینی در شبکه قزوین

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
قزویــن با تاکید بــر حمایت و کمک بــه راه اندازی 
واحدهای بهره بردار راکد گفت: در هشــت ماه امسال 
با شناســایی بیش از 200 واحد  تولیدی راکد  21 مورد 

مجدداً راه اندازی شده و به چرخه تولید بازگشته اند.
حمیدرضــا خانپور در بازدیــد از یک واحد تولیدي 
در شــهرک صنعتي لیا اظهار داشت:  از ابتداي امسال 
تاکنــون 21 واحد تولیدي و صنعتی تعطیل شــده در 
شــهرکها و نواحي صنعتي استان  وحل مشكاتی از 
قبیل کمبود نقدینگی و ســرمایه در گردش، نداشتن 
بازار فروش، خرید مواد اولیه، نوســازی و بازســازی 
تجهیــزات و اختاف شــرکا که مســتعد راه اندازی 

مجدد بوده شناســایی و با مشــاوره کارشناســان، 
همــكاری بانک های عامل و دســتگاه های خدمت 

رسان به چرخه تولید بازگشتند.
وي بــا تاکید بــر حمایت و کمک بــه راه اندازی 
واحدهای بهره بردار راکد گفت: در طول 2 سال و نیم  
گذشــته با شناسایی بیش از 200 واحد  تولیدی راکد،  
84  مــورد مجدداً  راه اندازی شــده و به چرخه تولید 
بازگشته  یا به سرمایه گذاران جدید واگذار شده است.

مدیر عامل شــرکت شــهرکهاي صنعتي استان 
محصوالت این واحدهاي تولیدي را شــامل :کاغذ و 
مقوا، مخازن فلزي ذخیره اي و تحت فشار، انواع ناگت 
و کباب لقمه، انواع شیرین کننده جایگزین شكر، پري 

پت، کندانســور هیتر، ورق روي، دســتمال کاغذي، 
انواع کابینت فلزي، لبنیات، شمش فوالد ساده کربني 
و .... برشــمرد.خانپور در پایان تصریح کرد: هم اکنون 
1403 قرارداد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با 

متقاضیان ســرمایه گذاری منعقدشده که از این تعداد 
868 واحــد تولیدی با اشــتغال 25 هــزار 900 نفر و 
ســرمایه گذاری بیش از 23 هزار میلیارد ریال پروانه 

بهره برداری اخذ کردند.

 بازگشت 21 واحد تولیدی راکد 

در شهرک های صنعتی به چرخه تولید

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

قزوین

خبر

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان قزوین در مراســم اختتامیه 
رقابت هــای کشــتی آزاد المپیاد اســتعدادهای برتــر ورزش ایران در 
قزوین؛میزبانی اســتان از 2 رشته ورزشــی این المپیاد را؛موجب بسط و 

گسترش بیش از پیش ورزش قهرمانی عنوان کرد.
عباس عایــی مقدم در مراســم اختتامیه رقابت های کشــتی آزاد 
المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش ایران در ســالن ورزشــی شهید بابایی 
قزوین؛میزبانی اســتان از 2 رشته ورزشــی این المپیاد را؛موجب بسط و 

گسترش بیش از پیش ورزش قهرمانی عنوان کرد.
وی که در جمع معاونین اداره کل و برخی روســای هیات های ورزشی 
استان ســخن می گفت؛ضمن اشاره به میزبانی شایسته اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان از این 2 رویداد مهم افزود:استان قزوین پتانسیل بسیار 
باالیــی در زمینه ورزش همگانی و قهرمانی دارد و قهرمانان شایســته و 
ارزنــده ای را تحویــل جامعه بزرگ و موفق ورزش ایران اســامی داده 
است.وی ادامه داد:میزبانی استان قزوین از رشته های ووشو و کشتی آزاد 

در المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش ایران، توانمندی های واالی ورزش 
اســتان قزوین را به منصه ظهور گذاشــت و موجب اعتای بیش از پیش 

ورزش قهرمانی استان دانست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در ادامه به موفقیت هالی بسیار 
ارزشمند ورزشكاران و قهرمانان استان در میادین مهم جهانی و بین المللی 
اشــاره و ابراز امیدواری کرد ورزشكاران و قهرمانان شایسته استان قزوین 

در میادین مهم پیش رو به موفقیت های بسیار ارزشمندی دست یابند.

فدائی فر افزود: 18 مورد برای شــرکت آب و فاضاب شهرســتان 
قزوین، یک مورد برای شــرکت گاز ناحیه قزوین و 8 مورد برای شــرکت 

برق قزوین مجوز حفاری صادر شده است.
وی بیــان کرد: در این مدت همچنین 4 مورد برای شــرکت مخابرات 
اســتان قزوین، 4مورد برای سازمان زیباســازی و 5 مورد برای سازمان 

پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین مجوز حفاری صادر شده است.
این مقام مســوول بیان کرد: 607 مورد مجوز حفاری برای انشعابات 

مردمی در این مدت صادر شده است.
فدائی فر اضافه کرد: در این مدت در ناحیه شهید بابایی 455مورد و در 
ناحیه آزادگان 152مورد مجوز حفاری انشعابات مردمی صادر شده است.

وی تاکید کرد: شــهروندان قبل از اقدام بــه هر گونه حفاري در معابر 
اصلي و فرعي به طور حتمی از شهرداري و سایر شرکت هاي خدمات رسان 
مجوز دریافت کنند تا شهرداري نیز با آگاهي از مجوزهاي صادر شده بتواند 
بموقع با هماهنگي شــرکت هاي عنوان شــده نسبت به مرمت و آسفالت 

محل حفاري اقدام کند.

میزبانی المپیاد نخبگان ورزشی؛ گسترش ورزش قهرمانی را در پی دارد

مجوز 647 حفاری در منطقه 2 شهرداری صادر شد

با محوریت شهرداری بوئین زهرا؛  

جلسه  مجمع شهرداران استان در شهرداری بوئین زهرا برگزار شد

جلسه مجمع شهرداران استان قزوین 
با حضور 21 نفر از شــهرداران شــهر های 
اســتان قزویــن ، مهنــدس ایــرج زاهد 
پــور، مدیر کل امورشــهری و شــورا های 
اســتانداری ، مهندس رضا طاهری، مدیر 
عامل سازمان همیاری های شهرداری های 
اســتان با میزبانی شایســته شــهرداری 
بوئین زهرا در ســالن جلسات شهرداری 

بوئین زهرا برگزار گردید. 
دکتر حســین غیاثوند، شهردار بویین 
زهرا ضمن خیر مقدم و خوش آمدی گویی 
به شهرداران شــهر های استان قزوین  و 
تقدیــر از مشــارکت فعاالنــه مجموعــه 
شهرداری های استان در برگزاری کنگره 
3000 شهید اســتان قزوین اظهار کرد : 
شــهر بوئین زهرا از ســال 1355 دارای 
شــهرداری شده اســت و تاکنون نیز 20 
شــهردار سکان هدایت شهرداری بوئین 
زهــرا را بــر عهده داشــته اند کــه بنده 
بیســتمین  شــهردار شــهر بوئیــن زهرا 

هستم. 
وی ادامه داد : شــهرداری بوئین زهرا 
از زمان استقرار تاکنون فراز  و فرودهای 
زیادی را ســپری کرده اســت امــا در حال 
حاضر شــهرداری بوئین زهرابا استقرار 
آرامــش  و کار و تــالش و روحیــه جهادی   

در مســیر توسعه و پیشرفت قرارگرفته 
است .

شــهردار بوئین زهرا در ادامه با تاکید 
بــر اینکه ظرفیت هــای بســیار باالیی در 
مجمع شــهرداران اســتان قزوین وجود 
دارد گفت : مجمع شهرداران استان نبض 
تپنــده و موتــور محــرک  حــوزه مدیریت 
شهری استان قزوین محسوب می گردد. 

این مقام مسئول یادآور شد : می توان 
از ظرفیــت شــهرداران در جهت رشــد ، 
توســعه و ارتقاء اســتان اســتفاده کرد و 

بهره بیشتری برد.
وی افــزود: در شــرایط اقتصادی ویژه 
ای  که کشور تجربه می کند بویژه شرایطی  
که شــهرداری ها با آن دســت بــه گریبان 
هستند می طلبد که همکاری و هم افزایی 
بیشتری در بین شهرداران برای استفاده 
از ظرفیــت و تجربه هــای مشــترک وجود 

داشته باشد. 
غیاثوند با یادآوری  افزایش چند برابری 
هزینه هــای اجــرای پروژه هــای مختلف 
شــهری تصریح کرد : با توجه به انتظارات 
بحق شــهروندان  و کاهش شدید درآمد 
شــهرداری های از ناحیه ســاخت و ساز و 
عوارضــات  و کاهــش شــدید کمک های 
دولتــی ضرورت دارد که مدیران ارشــد 

استان همراهی و حمایت های بیشتری را 
از مدیران شهری داشته باشند.

این مقــام مســئول بیان داشــت : در 
شــرایط ســخت فعلی شــهرداران امکان 
پاســخگویی بــه مطالبات بحــق و ضروری 
شــهروندان را ندارنــد لذا شــهرداران 
باید با تعامل، همکاری و همفکری  بیشــتر 
راهکار های مناسبی را برای برون رفت از 

شرایط فعلی اتخاذ و پیدا نمایند.
 غیاثونــد ضمــن تقدیــر از تــالش و 
پیگیری  های معاونت عمرانی و دفتر امور 
شــهری استانداری قزوین گفت : موضوع 
تغییــر و بازنگــری در چگونگی تخصیص  
ارزش افزوده  با توجه به گســترده بودن   
شهرهای کوچک  در استان قزوین  از طریق 
مراجع قانونی برای ادامه خدمت رســانی 
به شهروندان از اهمیت و ضرورت بسیار 

باالیی برخوردار است. 
شهردار بوئین زهرا بیان کرد : تخصیص 
قیر یارانه ای برای شهرداری ها بخصوص 
بــرای اجــرای بهســازی و اجــرای روکش 
آســفالت محور هــای ترانزیت اســت و از 
اهمیت باالیی برخوردار است و همچنین 
بحث تسهیل در فرایند واگذاری اراضی 
بــه شــهرداری ها بــرای اجــرای طرح ها و 
پروژه هــای عام المنفعــه از مطالبات بحق 

شهرداران است.
وی ســپس بــا اشــاره بــه برنامه های 
شــهرداری های اســتان برای استفاد ه از 
ظرفیت های منطقه ای جهت ایجاد درآمد 
پایدار گفت : برخورد دوگانه حوزه صنعت 
و معدن در موضوع برداشــت مصالح بین 
بخــش خصوصــی و شــهرداریها یکــی از 

موضوعاتی اســت که باید مدیریت ارشد 
استان در این خصوص ورد پیدا کند.

در ادامه جلســه مهندس زهرا رحیمی 
رئیس شــورای اسالمی شهر بویین زهرا 
با بیان اینکه شــهروندان بویین زهرا به 
مهمان نوازی شــهره هســتند اظهار کرد : 
بنــده بــه نمایندگی از طرف شــهروندان 
بوییــن زهــرا  بــه تمامــی مهمانــان و 
شــهرداران که مســئولیت خطیر خدمت 
رســانی به مردم را بــر عهده دارند خوش 

آمد عرض می کنم.
وی ادامــه داد: بــا تمامــی خدمــات و 
فعالیت های انجام شده در حوز ه مدیریت 
شهری به نظر می رسد که بحث زیباسازی 
و ساماندهی ورودی شهر ها نیازمند توجه 

بیشتر است.
رحیمــی افــزود: ورودی های شــهر در 
واقــع پیشــانی و معرفی کننده شــهر ها 
محسوب می گردند لذا اگر ورودی ها زیبا 
و جذاب باشــد خاطــرات خوبی را در ذهن 

مسافران به یادگار می گذارد.
 رئیس شــورای اســالمی شــهر بویین 
زهرا گفــت : نورپردازی یکــی از مباحث 
مهم در سیمای شهری و ایجاد روحیه شور 
و نشــاط و امید در شــهروندان محسوب 
می گــردد بنابراین بایــد در این خصوص 

فعالیت های بیشتری صورت بگیرد.
وی در خصوص توزیع اعتبارات ارزش 
افــزوده گفت : با توجه به کاهش شــدید 
اعتبــارات دولتــی بخصــوص اعتبارات 
ارزش افزوده، شــهر های زیــر 20 هزار 
نفــر دچــار بحــران شــده و همیــن امــر 
موجب کاهــش خدمات به شــهروندان و 

در نتیجه افزایش مهاجرات شــده است 
لــذا باید تجدید نظراساســی در خصوص 
شــاخص های توزیــع اعتبــارات ارزش 

افزوده صورت بگیرد.
درادامه  جلســه مهنــدس ایرج زاهد 
پــور، مدیر کل امورشــهری و شــورا های 
اســتانداری نیزضمن تقدیــر از میزبانی 
شایســته شــهردار بوئین زهرا و تقدیر 
از شــهرداران به جهت مشــارکت فعاالنه 
در فضاســازی شــهر ها و کمک های مادی 
دربرگزاری کنگره سه هزار شهید استان 
قزوین اظهار کرد : امســال چهلمین سال 
پیروزی انقالب اســالمی است لذا با توجه 
به شرایط خاص کشور شهرداران خالقانه 
و هنرمندانــه  دســتاورد های چهلمیــن 
ســالگرد پیروزی  انقــالب را در حوزه های 
مختلف بویژه حوزه مدیریت شــهری برای 

شهروندان تبیین و تشریح کنند. 
زاهد پور با اعالم اینکه در حال حاضر با 
توجه به کمبود امکانات و اعتبارات قبول 
مســئولیت شــهرداری ها به نوعــی ایثار 
و جهاد اســت خاطرنشــان کرد : مدیریت 
ارشــد اســتان بویژه جناب آقای زاهدی 
اســتاندار محتــرم بــا توجــه بــه کاهش 
اعتبــارات و درآمد هــا کامال بــه وضعیت 
شــهرداری ها اشــراف دارند لذا به طور 

ویــژه حمایــت و همراهی با شــهرداران 
در دســتور کار مدیریت ارشــد اســتان 

قراردارد.
مهنــدس ایــرج زاهــد پــور مدیر کل 
امورشــهری و شــورا های اســتانداری 
قزویــن یــادآور شــد : علــی رغــم اینکه 
شــهرداری استان در شــرایط و وضعیت 
مناسبی به سر نمی برد اما با همین شرایط 
شــهرداری های اســتان قزوین نسبت به 
بسیاری از شهرداری استان های دیگر در 

وضعیت خوبی به سر می برند.
ایــن مقــام مســئول گفــت : انشــااله 
بــا تصویــب و ابــالغ بودجــه ای 3200 
میلیــارد تومانی از بنــد ))و(( کمک خوبی 
به شــهرداری سطح کشور از جمله استان 
قزویــن در مــدت پنج ماه آینــده صورت 

خواهد گرفت.
 دکتر مرتضی ململی شــهردار ارداق و 
رئیس مجمع شــهرداران اســتان قزوین 
ضمن تقدیر و تشــکر از میزبانی شایسته 
مهنــدس غیاثوند شــهردار شــهر بوئین 
زهرا گفت : مجمع شــهرداران استان در 
راســتای تبادل تجربیــات و ایجاد وحدت 
رویــه و همچنیــن بررســی مشــکالت و 
مسائل شــهرداری های اســتان تشکیل 

گردیده است.

 شهردار بوئین زهرا: مجمع شهرداران استان نبض تپنده 
و موتور محرک  حوزه مدیریت شهری استان قزوین است 

مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری: حمایت و همراهی 
با شهرداران در دستور کار مدیریت ارشد استان قراردارد 
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مشترکین برق درخواست 
خود را غیرحضوری پیگیری 

کنند
مشــترکین برق اســتان قزوین می توانند 
درخواستها و شكایات خود را غیر حضوری نیز ثبت 

و پیگیری نمایند .
در راســتای جلب رضایتمنــدی ارباب رجوع و  
صیانت از حقوق شــهروندی و به منظور سهولت 
دسترســی افراد به مرجع پیگیری و رســیدگی به 
درخواستها و  شــكایات، مشترکین برق در استان 
قزویــن  می تواننــد  ضمن ماقــات حضوری 
درخواستها و شــكایات خود را غیرحضوری نیز با  
مراجعه به ســایت شرکت توزیع نیروی برق استان 
WWW.Qazvin-ed. قزوین  به آدرس
gozaresh@سامانه شكایات " یا " . co .ir

moe.gov.ir وزارت نیــرو  درخواســتها و 
شــكایات خود را ثبت و پیگیری نمایند .همچنین 
روزهای سه شنبه هر هفته از شروع ساعت اداری تا 
زمان اقامه نمــاز مدیرعامل و مدیران امور اجرایی 
شــرکت توزیع نیروی برق در استان قزوین آماده 
ماقات حضوری و پاسخگویی به مراجعین گرامی 
می باشــند ؛ مشترکین و مردم استان قزوین جهت 
تعییــن وقت ماقات با مهندس ســعید بهادیوند 
چگینی مدیرعامل محترم این شــرکت می توانند  
ازطریــق  تماس با شــماره تلفــن  33239991 ) 
روزهای  شــنبه تا چهارشنبه (  اقدام یا  با مراجعه به 
سایت این شــرکت در بخش تكریم ارباب رجوع ) 
درخواســت ماقات با مدیر عامــل ( فرم مربوطه 
تكمیل و ارسال فرمایند .ضمناً مرکز فوریتهای برق 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین نیز  شماره 
تلفــن  121 به صورت شــبانه روزی در تمام نقاط 
استان به طور  شبانه روزی  آماده دریافت تماسهای 
مشترکین  محترم برق در زمینه مشكات روشنایی 
معابر ،قطعی های برق، و حوادث و اتفاقات ناشی از 
برق و بررسی و رفع  آنها اسرع  وقت  ممكن  بوده  و 
دفتر بازرسی و رسیدگی به شكایات این شرکت  نیز  
هم به صورت حضوری و هم ازطریق شماره تلفن  
پیامگیر  33239813 ) به صورت 24 ســاعته ( در 

خدمت مردم و مشترکین  ارجمند برق می باشند .

در سال جاری شعب بانک کشاورزی استان قزوین، 285 میلیارد ریال غرامت به 
کشاورزان خسارت دیده تحت پوشش بیمه کشاورزي، پرداخت کردند.  

مدیر شــعب بانک کشاورزی استان قزوین گفت:  از مجموع غرامتهای پرداخت 

شــده به کشاورزان و دامداران 3 میلیارد ریال غرامت در بخش دام، 21 میلیارد ریال 
غرامــت در بخش طیور، 208 میلیارد ریال غرامت در بخش محصوالت باغی و 53 

میلیارد ریال غرامت در بخش محصوالت زراعی بوده است.

موســی رمرودی یاد آور شــد: 24 هزار بیمه نامه توســط شعب بانک  کشاورزی 
اســتان قزوین در سال زراعی 8-97 در بخش های باغات،زراعت، دام، طیورو غیره 

صادر شده است.

285 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان پرداخت شد 

در عصــر جدیــد مدیریت پســماندها یكی از 
مهمترین نیازهای زندگی شهرنشــینی است. توسعه 
بی رویه شهرها و رشد جمعیت از عوامل اصلی تخریب 
محیط  زیســت و تولید فزاینده زباله هاست که نه تنها 
موجب افزایش هزینه هــای اقتصادی بلكه تهدیدی 
برای ســامت انســان محسوب می شــود از این رو 
تدابیری در برنامه پنجم توســعه برای ممنوعیت دفع 

غیربهداشتی زباله ها اندیشیده شده است.
خبرنگار جام جم قزوین: ولی تحقق این امر 
در گرو داشــتن برنامه مدونی است که بتواند با یک ساز 
و کار حساب شده و دقیق در سایه یک برنامه مدیریتی 

مناسب این مهم را به سرانجام برساند.
مدیران ارشــد محیط زیست استان قزوین معتقدند 
در حوزه دفع پســماندها انتظــار 100درصدی آن ها 

برآورده نشده و تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
در همیــن رابطه جام جم  گفت و گویی داشــته با 
حسین مظفری، معاون پایش استان قزوین که در ادامه 

می خوانید: 
*در حوزه مدیریت پسماند در بخش های 
پزشــکی، عادی و صنعتی نحوه نظارت ها 

چگونه است ؟
پسماندهای استان قزوین در سه حوزه پسماندهای 
پزشكی، پســماندهای عادی و پسماندهای صنعتی 
طبقه بنــدی می شــوند. بــا توجه به اینكــه در حوزه 
پسماندهای پزشــكی، نظارت بر عهده دانشگاه علوم 
پزشكی می باشــد، از مرحله تولید تا مرحله نهایی که 
امحاء می باشد، درصدی از آن را دانشگاه علوم پزشكی 
انجــام می دهد. اداره کل حفاظت محیط زیســت در 
واقع به عنوان یک دســتگاه ناظــر در این زمینه عمل 
می کند. فرآیندی که در حوزه پســماندهای پزشكی 
وجود دارد این است که هم اکنون بیمارستان ها دارای 
دستگاه هیدروکاو می باشند، پسماندهایی که در حوزه 
بیمارستان ها هستند، توسط سازمان مدیریت پسماند 

جمع آوری می شوند و به ســایت پسماندهای شهری 
انتقال داده شــده و در آنجا در یک مكان جداگانه ای، از 
پسماندهای شهری دفع می شوند. در حوزه پسماند های 
مطب ها، درمانگاه ها و کلینیک ها یک بخش خصوصی 
در حال فعالیت اســت که با هماهنگی نظام پزشــكی 
ایــن موضــوع به وقوع پیوســته اســت. براســاس 
سیاست گذاری ها و تصمیم گیری هایی که در کارگروه 
مدیریت پســماند انجام شده، پســماندها در آن قالب 
جمع آوری می شــوند و توســط یک بخش خصوصی 
به ســایت پســماند صنعتی که در محمد آباد طراحی 
شــده، انتقال پیدا می کنند، در آنجا توســط دســتگاه 
بی خطرســاز، بی خطرســازی و در یک لندفیل ویژه 
دفع و معدوم ســازی می شــوند. در حوزه پسماندهای 
شــهری، بالغ بر 60 درصد از پســماندهای شــهری، 
روستایی استان به سایت پسماند محمد آباد انتقال داده 
می شــوند که حدود 17 شهر و بالغ بر 200 روستا جمع 
آوری پسماندهایشــان از این طریق انجام می شود. در 
شــهر قزوین مدیریت پسماند شهری، جمع آوری این 
پسماندها را انجام می دهد و در سایر شهرها این موضوع 
توسط شهرداری ها رقم می خورد، در حوزه روستایی ها 
معموال توســط دهداری ها با هماهنگی بخشداری ها 
این اتفاق می افتد. نزدیک به 700 تن پسماند روزانه  به 
ســایت پسماند صنعتی و سایت پسماند شهری محمد 
آباد انتقال پیدا می کند و در آنجا توســط بخشی که زیر 
نظر حوزه اســتانداری اســت مراحل دفع بهداشتی، با 
نظــارت اداره کل حفاظت محیط زیســت، انجام می 
شود. نكته قابل ذکر این است که شاید آن انتظاری که 
در حوزه دفع نهایی پســماندها مورد نظر محیط زیست 
می باشد، شكل نگرفته باشد، ولی به هر حال گام های 
رو به جلویی برداشته شده  و امید است که این فعالیت ها 

به صورت مستمر و تكمیل تری انجام شود. 
* در بخش صنعتی به نظر هنوز دســتور 
العمــل مدونی وجود نــدارد. در این بخش 

نحوه نظارت به چه ترتیبی است؟
دســتورالعمل حوزه پسماندهای صنعتی در مرحله 
تدوین نهایی اســت، در نتیجه پســماند های صنعتی 
براســاس آیین نامه اجرایی قانون پسماندها مدیریت 
می شوند که توســط کارگروه مدیریت پسماند استان 
سیاســت گذاری هایش شــكل می گیرد و دســتگاه 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان هم به عنوان 
ناظر بر عملكرد پســماندهای صنعتی عمل می کند. 
پسماندهایی که در داخل استان عملیات دفع بهداشتی 
یا بازیافت شــان انجام می شــود، از اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتعام موردی می شوند، با توجه به 
اینكه طبق قانون مســئولیت مدیریت، دفع پسماندها 
بر عهده شــرکتی که تولید کننده پسماند است؛ محیط 
زیست به عنوان دســتگاه ناظر عمل می کند، اگر قرار 
باشد پســماندی به خارج از اســتان انتقال پیدا کند با 
هماهنگــی ادارات کل حفاظت محیط زیســت مبدا و 

مقصد این موضوع شكل می گیرد.
* در حال حاضر در اســتان چه میزان از 
پســماندهای تولیدی مدیریت می شود و 

ایده آل در این بخش چه میزان است؟ 
در حــال حاضــر بــر روی بالــغ بــر 50 درصد از 
پسماندهای شهری مدیریت پسماند انجام می شود، هر 
چند که مدیریت خیلی کاملی نیست. بر بخش زیادی از 
پسماندهای صنعتی بویژه در بخش پسماندهای جامد 
مدیریت  اعمال می شــود. مدیریت حوزه پسماندهای 
پزشــكی نیز با نظــارت و تولی گری دســتگاه های 
اجرایی استان شــكل می گیرد. به امید آنكه با توجه به 
رویكرد هایی که در کارگروه مدیریت پســماند استان 
وجود دارد، کم کم گامهای رو به جلویی برداشــته شود، 
تا مدیریت پســماند حداقل بر باالی 70، 80 درصد از 
پسماندها در استان اعمال شود. عاوه بر بخش تقویتی 
نظارتی در حوزه مدیریت پســماندها که جزو دســتور 
کار اداره کل حفاظت محیط زیســت است، از مباحث 

مهم دیگری که االن مدنظر است و در دستور کار اداره 
کل حفاظت محیط زیســت قرار دارد، توسعه مراکزی 
اســت که می توانند در زمینه امحاء و دفع پســماندها 
فعالیت کنند. با توجه به سیاست گذاری های اداره کل 
حفاظت محیط زیست، در حوزه بحث توسعه مراکز دفع 
و امحای پســماندها،  امیدواریم با پیگیری های انجام 
شده این مراکز کمكی برای دستیابی به مدیریت جامع 

پسماندها باشند.
* در یکی از گزارشات همشهری آماری 
ارائه شــد که تنها یک درصــد از زباله های 
تولیدی در مبدا تفکیک می شــوند در حوزه 
فرهنگســازی و آموزش چــه ضعف های 
ســاختاری وجود دارد که نتوانســته ایم به 

وضعیت مطلوب در استان برسیم؟
در قالب موضوعات پیشنهادی می توان چند مورد را 
مطرح کرد، اولین بحثی که مطرح اســت، این است که 
همه دستگاه ها به نوعی مسئول هستند،  تا در کنار هم و 
به کمک هم نقش خود را بخوبی ایفا کنند تا به مدیریت 
پسماند دست پیدا کنیم. دومین نكته ای که وجود دارد، 
در حوزه فرهنگسازی و آموزش می باشد، در این راستا 
حوزه های رســانه ای در بحث اطاع رسانی می توانند 
کمک شــایانی کنند. در بخش گــروه های مردمی در 
بحث فرهنگســازی و آموزش می توانند، فعالیت های 
موثری را انجام دهند. در بخش های نظارتی هم  ثمن 
ها می توانند به کمک محیط زیســت استان بیایند تا به 
اهدافی که در این حوزه توسط کارگروه مدیریت پسماند 
استان سیاست گذاری می شود دست پیدا کنیم. در حال 

حاضر در حوزه آموزش و فرهنگ سازی  توفیقات قابل 
اعتنایی نداشته ایم.

* قانــون دراین بخش  تا چه اندازه نقش 
بازدارندگی دارد؟

در اصل 50 قانون اساسی به سه نكته پرداخته شده، 
نكتــه اول اینكه، هر عملی کــه باعث تخریب محیط 
زیســت شود ممنوع اســت، نكته دوم این است که آن 
چیــزی که ما از آن حفاظت می کنیم در واقع به نســل 
حاضر و نسل آتی تعلق دارد، یعنی به عدالت بین نسلی 
می پــردازد و در نكته آخر هم قید می کند که حفاظت از 
محیط زیست وظیفه همگان است. اگر همه ما به همین 
یک نكته ای که در قانون اساســی آمده، رجوع کنیم و 
حفاظت از محیط زیســت را جــزو وظایف خود بدانیم 
و در سلســله مراتب مدیریت پســماند از مرحله ای که 
پســماند تولید می شود، پسماند کمتری تولید نموده و 
پسماندهای خودر را مدیریت نماییم، قطعا نقش مهمی 

را در مدیریت پسماند ایفا نموده ایم.
در شــكل کلی تر هدف از انجام همه اقدامات انجام 
شــده در عبارت "ســاماندهی و مدیریت" بخوبی می 
گنجد. پیرو این هدف نیز کارهای مناســبی در استان 
انجام شــده اســت که منجر به اعمال همین موضوع 
مدیریت و ساماندهی پســماندهای صنعتی و ویژه در 
اســتان شده اســت. البته الزم به ذکر است که هنوز تا 
اعمال کامل معنی متعالی "مدیریت و ساماندهی" در 
این بحث راه درازی مانده است که امید است با تعامات 
و همكاری های همه جانبه ارگانهای ذیربط روز به روز 

شاهد نیل به این اهداف باشیم.

معاون پایش محیط زیست استان  در گفتگو با جام جم:

فقط 50 درصد از پسماندهای تولیدی در قزوین 
مدیریت می شود

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

قزوین

توسط بانک کشاورزی؛

افتخارات موقوفه »حاج مال حیدر« در استان قزوین

متولی موقوفه شــادروان حاج عباس حاج مال 
حیدر  ضمن تشــریح عملکردهای  این موقوفه 
اظهار داشــت: موقوفه  مالحیدر مســاحتی بالغ 
بــر 7 هزار متر دارد ؛3 میلیارد و 700 میلیون 
تومــان اعتباری بوده که تــا  امروز برای تکمیل 
قســمت های مختلف این مجموعه هزینه شــده 

است.
حجت االســالم علی عباســی  بیان کرد: شعار  
موقوفه حاج مال حیدر ســالمت روحی، جســمی 
و اشــتغال اســت که  خوشــبختانه در راستای 
نیات خیر واقف حاج  مالحیدر مجموعه مســلمیه  

بــه چنــد بخش اعم از مســجد، 5 بــاب مغازه و 
درمانگاه  3 طبقه و تاالر پذیرایی تقســیم شده 
اســت و درراستای کارهای خیر و خداپسندانه 
در حــال فعالیــت هســتند و توانســته اســت 
اشــتغالزایی 70 نفر را در این مجموعه فراهم 

آورد.
وی در راســتای ارائــه خدمــات این موقوفه 
شــرح داد: درتیر ســال جاری 4 طــرح با حضور 
فرماندار در این مجموعه افتتاح شد که شامل: 
مجتمــع درمانــی، موسســه خیریه مســلمیه و 

غذای بیرون بر و کارگاه خیاطی می باشــد.
عباســی  افزود: مجتمع درمانی  این مجموعه 
به نام " حضرت ســید الشهدا" شامل  سه طبقه 
می باشــد که طبقه اول تکمیل شــده و در حال 
بهره برداری اســت و طبقات دوم و سوم  تا 70 
درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و تا ســال 
آینــده ایــن دو طبقه نیــز به بهره بــرداری می 
رســد و قرار اســت خدمات دیگر پزشکی را به 

مردم ارائه دهد.
متولــی موقوفــه حــاج مــال حیــدر عنــوان 
کرد:پزشکان عمومی، متخصص، دندانپزشکی 
،تزریقــات و... کــه در ایــن درمانــگاه در حال 
فعالیت می باشــد، زیر نظر علوم پزشکی استان 
قزوین است. درحال حاضر روزانه 15 ویزیت 
رایــگان برای افراد  بــی بضاعت داریم که این 

رقم ماهانه به 40 میلیون ریال می رســد.
متولی موقوفه حاج مالحیدر  خاطر نشان کرد: 
تمام تالشــمان را می کنیم کــه در این درمانگاه 
پزشــکان مطرح و متخصــص در این موقوفه به 

مردم خدمت رسانی کنند. 
وی  تصریح کرد: همچنین ســالن فرهنگی به 
نام شــهید شــیری در این مجموعه وجود دارد 
که در آن دراین مســجد ســالن هایی اختصاص 
یافته که ضمن برگزاری کالس های آموزشــی، 
فرهنگی و ورزشــی مراســم جشــن عروسی و 
ولیمــه و ازدواج با هدف ترویج ســبک زندگی 

اسالمی برگزار می شود.
عباســی افــزود: موقوفــه مســلم ابن عقیل 
دارای 5 بــاب مغــازه بــوده که درآمــد حاصل 
از مغازه هــا در راســتای هزینه های مســجد و 
فعالیت هــای فرهنگــی و کمــک بــه افــراد بی 
بضاعــت و بیماران  از آن اســتفاده می شــود؛ 
همچنیــن ســبد کاالهایــی هــر فصــل بیــن 

نیازمندان توزیع می شود. 
محــرم علــی کاظمی دیگر متولــی این وقوفه 
اظهار داشــت: در این مجموعه غذای بیرون بر 
مســلمیه   نیز در حال فعالیت اســت  که غذایی 
باکیفیــت وبــا قیمــت مناســب بــه نیازمندان 
بدهند و با برنامه های در نظر گرفته شده  سود 
این فضا هم برای نیازمندان هزینه می شــود .  
وی در ادامــه گفــت: کارگاه خیاطــی کــه در 
مجموعه مسلمیه است مساحتی بالغ بر 250متر 
مربــع دارد و در حــال حاضــر اشــتغالزایی 30 
بانوی سرپرست خانوار را فراهم آورده است.
مدیر مجموعه و نماینده متولیان موقوفه در 
زمینــه فعالیت های فرهنگی این مجموعه بیان 
کرد : در زیرزمین این مســجد ســالن های چند 
منظوره فرهنگی، آموزشــی و همچنین ســالن 
اجتماعــات برای برگزاری مراســمات مســجد 

احداث شده است .
علیرضــا دولتــی خاطرنشــان کــرد: در این 

مســجد کالس های آموزش قــرآن، کالس های 
بصیرت افزایــی، قرائــت دعای توســل، دعای 
کمیل، دعای ندبه، مراسم سخنرانی و عزاداری 
ویــژه جوانان در قالــب هیأت جوانــان برگزار 

می شود.
وی در پایان از مسئوالن فرهنگی، فرهنگیان 
و افــرادی که در زمینه فرهنگی فعالیت دارند 
در راســتای ارتقاء سطح فرهنگی مسجد دعوت 
کــرد تا با ارائه راهکارهــا و ایده های فرهنگی 
مطلوب در زمینه ارتقای ســطح فرهنگی مسجد 

یاری و مشارکت کنند.



امام جمعه قزویــن در دیدار معمریــن روحانی 
اســتان قزوین با بیان اینكه باید قــدردان خدمات 
معمرین باشیم، گفت: کار تعلیم و تربیت پایان پذیر 

نیست.
آیــت اهلل عبدالكریم عابدینــی در دیدار معمرین 
روحانی استان قزوین اظهار کرد: شما عزیزان معلمان 
اخــاق و احكام دینی و حلقــه اتصال مردم با معارف 
اهل بیت )ع(، آیات قرآن و معارف دینی هستید و نقش 

بسیار ارزنده ای در جامعه ایفا می کنید.
رئیس شــوراي حوزه علمیه استان قزوین با بیان 
اینكه کار تعلیم و تربیت پایان پذیر نیست، تصریح کرد: 

شغل تعلیم و تربیت، تأثیرگذاری بر قلوب مردم است 
و هر چه بیشــتر از دوران خدمت در این عرصه بگذرد، 
نفوذ کام بیشــتر می شود و مســئولیت ها سنگین تر 

خواهد شد.
امام جمعه قزوین بر ضرورت تشریح دستاوردهای 
انقاب اســامی تأکید کرد و ابراز داشــت: اگر شما 
عزیزان دستاوردهای انقاب اسامی را تشریح کنید، 
یقینًا اثرگذاری بســیار زیادی خواهد داشت چرا که آن 
دوران را از نزدیک دیده اید و می دانید شاه و عمال رژیم 

چه مفسده هایی را مرتكب می شدند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان قزویــن ادامه داد: 

برخــاف پیش از انقاب اســامی کــه حكام اهل 
مفســده و فسق و فجور و زندگی اشرافی بودند، امروز 
رهبر جمهوری اسامی ایران انسانی فرهیخته، اهل 
ایمان، ارزش های دینی و انســانی و ســاده زیســت 

هستند.
وی به پیشرفت های کشور پس از انقاب اسامی 
اشاره کرد و گفت: پیش از انقاب اسامی کشور ما در 
تولید علم جایگاه بســیار پایینی داشــت اما امروز به 
برکت انقاب اســامی 2 درصد تولید علم جهان در 
اختیار دانشــمندان ایرانی اســت و این مهم بســیار 

ارزشمند است.

مدیر مخابرات منطقه قزویــن در دیدار با رئیس 
نظــام مهندســی قزوین بیان داشــت: بــا اجرای 
فیبرنوری در مجتمع های تجاری و مسكونی عاوه 
بر خدمات دیتا با پهنای باند زیاد این عمل می تواند 
در کاهش هزینه های ســاخت اثرگذار و از این بستر 

می توان خدمات دیگر را نیز جاری سازی کرد.
مبادرثانی ضمن تاکید بر اتصال منازل به شــبكه 
فیبــر نوری ایمن گفت: با توجــه به تغییرات عمده در 
حوزه ارائه خدمات باید از این خدمات در حوزه شهری 

اســتفاده بهینه کــرد که باید در آینــده رو خدماتی را 
کــه ارائه می دهیــم مدیریت کنیم، چــرا که فناوری 
عاوه بر ارائــه خدمات به مــردم می تواند درآمدزا و 
 اشــتغالزا باشد که ایجاد زیرســاخت ها الزمه این کار 

می باشد.
مجابــی، رئیس نظام مهندســی قزوین نیز ضمن 
تقدیــر از مخابرات در ایجاد زیرســاخت ها که الزمه 
توسعه شهری اســت گفت: ایجاد امكانات مخابراتی 
هــم در ایمنی و هم در امور رفاهی مردم تاثیر دارد.وی 

ضمن اســتقبال از ارائه سرویس ftth به مجتمع های 
تجاری و مســكونی گفت: ما نیز با برگزاری جشنواره 
ســاختمان برتر، به دنبال افزایش دانش بهره برداران 
هســتیم تا مردم از امكانات ســاختمان های برتر که 
قطعا ایجاد فناوری های مخابراتی در این زمینه نقش 

بسزایی دارند، بیشتر مطلع شوند.
در ادامــه جلســه بر تفاهم نامه مخابــرات و نظام 
مهندسی اشاره و طرفین تاکید که تفاهم نامه موجود، 

اجرایی گردد.

مدیر کل بهزیستی اســتان قزوین گفت  : پس از 
اختافــات خانوادگــی و کــودک آزاری، اولویت 
آســیب های اســتان بر اســاس تماس با خط 123 
اورژانس اجتماعی به ترتیب مربوط به همسر آزاری 
با 143 تماس، اقدام به خودکشــی با 113 تماس و 

کودکان کار و خیابانی با 94 تماس بوده است.
وی افزود: هم اکنون هفت مرکز اورژانس اجتماعی 
در قزوین، آبیک، الوند، محمدیه، اقبالیه، بویین زهرا و 

تاکستان فعال هستند.

وارثی بیان کرد: در هفت ماهه سال جاری اورژانس 
اجتماعــی قزوین 16 هــزار و 825 خدمت را در چهار 
بخش شــامل پایگاه های خدمات اجتماعی، مداخله، 
تیم سیار و خط 123 ارائه داده است.مدیرکل بهزیستی 
قزوین با اشــاره به مداخات صورت گرفته در راستای 
کاهش آسیب های اجتماعی در این مدت، گفت: طی 
هفــت ماهه امســال 48 هزار و 275 خدمت شــامل 
مــددکاری، روانشناســی، درمانــی، حقوقی، تیمی، 
آموزشی، تلفنی، نگهداری و خوابگاهی و سایر خدمات 

از ســوی اورژانس اجتماعی به جامعه هدف ارائه شده 
است. وارثی خاطر نشان کرد :اجرای کاس های آگاه 
ســازی در مراکــز اورژانس اجتماعــی و پایگاه های 
خدمات اجتماعی بــرای عموم مردم از جمله مربیان، 
معلمان و کارکنان مراکز، پزشكان، پرستاران، ماموران 
نیروی انتظامی، روان شناسان و مددکاران و همچنین 
نشســت با ســازمان های مردم نهاد در حوزه کودک 
آزاری را نیز از دیگر اقدامات انجام شــده بهزیستی در 

راستای کاهش آسیب های اجتماعی است. 

کار تعلیم و تربیت پایان پذیر نیست

 ایجاد زیرساخت ftth برای برج های تجاری
 و مجتمع های مسکونی

اختالفات خانوادگی، بیشترین موضوع تماس با اوژانس اجتماعی 
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زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
                         این چنین با همه در ساختة یعنی چه 
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای

حافظقدر این مرتبه نشناختة یعنی چه

در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی، 
اســتاندار و جمعــی از مدیــران و اصحــاب 
فرهنگ و قلم درســالن اجتماعات کتابخانه 
عمومــی امام خمینــی )ره( از کتابــداران و 

کتابخوانان استان تجلیل شد.
 دراین مراســم اســتاندار قزوین با بیان 
ایــن مطلب که تحوالت بــزرگ اجتماعی دنیا 
نتیجه مطالعه و آگاهی بوده است خاطرنشان 
کــرد: اگر این آگاهی نباشــد بشــر حتی در 
تامیــن نیازهــای فیزیکــی خود هــم عاجز 

خواهد بود.
زاهــدی با اشــاره به جاذبه هــای فضای 
مجازی  افزود: آنچه امروز در فضای مجازی با 
آن  روبه رو هستیم دنیایی از اطالعات است 
کــه منابع قابــل اعتنایی نــدارد ولی  جاذبه 
هــای این  فضا  گاهی ما را از ســیر مطالعاتی 
باز می دارد .وی خاطرنشــان کرد: درمقابل 
این فضا، کتاب یک منبع شناسنامه دار بوده 
که همه چیزش آشــکار اســت و می توان به 
آن اعتمــاد کــرد و با یک ســیر مطالعاتی می 
تــوان به نتیجه گیری خوبی رســید.زاهدی 
بــا بیــان این موضوع کــه  کتاب امــروز یک 
نیاز اساســی اســت که مغفول مانده است، 
تصریــح کــرد: زمانــی که تصمیــم گرفتیم 
وارد دنیای صنعتی شــویم فکــر کردیم به 
کتاب نیازی نیســت در حالی کــه کتاب ما را 
با هویت آشــنا می کند و پایه و اساس علوم 
انسانی از این مسیر قابل ارزیابی است.وی 
با اشاره به اینکه متاسفانه سرانه مطالعه در 
کشور و اســتان کم است، گفت: کتابداران 
گنجینه دانش و اطالعات هستند باید انجمن 

کتابخانــه ها، کانــون و آمــوزش و پرورش 
برنامه ای داشــته باشند و برای کودکان یک 
بســتر سیر مطالعاتی را مهیا کنند تا خود بچه 
ها به مطالعه عالقمند شــوند. در این مسیر 
کتابداران می توانند بازوی قدرتمند و قابل 
اعتماد برای ما باشند.مدیرکل کتابخانه های 
استان هم در این مراسم گفت: اگر همراهی 
کتابــداران و کتابخوان های اســتانی نبود؛ 
جامعه مســیر خود را تغییر مــی داد، مطالعه 

می تواند آسیب های جامعه را کاهش دهد.
رویــا اســماعیلی اظهار کــرد: کتابداران 
که از افــراد متعهد و متخصصــی در جامعه 
هســتند نقــش مهمــی در ترویــج فرهنگ 

کتابخوانی در کشور بر عهده دارند.
 وی افــزود: ســه عنصر کتــاب، کتابدار و 
کتابخانــه بــرای ترویج فرهنــگ کتابخوانی 
دارای اهمیــت اســت که باید بــه آن توجه 
جدی شود.اســماعیلی با بیــان اینکه دین، 
تاریخ و فرهنگ در کشــور الفتــی دیرین با 
کتاب دارد گفت: کتاب راهگشــای بسیاری 
از جهــل ها و به عنوان چراغی روشــن برای 

هدایت بشری است.
مدیــر کل کتابخانــه های عمومی اســتان 
قزویــن ادامه داد: نباید به کتاب به چشــم 
یک وسیله نگاه شــود زیرا کتاب سرشار از 
تجربیات گران بهاست که به خوانندگان خود 
دانــش و آگاهی داده و ســطح بینش آنها را 

ارتقاء می دهد.
وی کتاب را از مهمترین عوامل تاثیرگذار 
در فرهنگ دانســت و خاطرنشان کرد: این 
مقولــه مهــم فرهنگی در زندگــی اجتماعی 

و فــردی افــراد بســیار تاثیرگــذار بوده و 
محوریت بســیاری از بسترهای فرهنگی را 

بر عهده دارد.
 اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: بایــد به 
ســمت تاســیس کتابخانه های دیجیتالی و 
الکترونیکی ســوق یافته و در این حوزه نیز 
بستر الزم را برای اقشار مختلف مهیا کنیم.

داوود محمــدی، نماینده مــردم قزوین، 
البــرز و آبیک در مجلس شــورای اســالمی 
نیز در این مراســم با اشاره به مشکالتی که 
در حوزه کتاب و کتابخوانی در کشــور وجود 
دارد گفت: اهمیت حوزه کتاب بر هیچ کس 
پوشــیده نیســت ولــی اعتبــارات همواره 
در این شــرایط کشــور برای ما مشکل ساز 
بوده اســت.وی افزود: مشــکالت اعتباری 
سبب شــده اســت تا اداره کل کتابخانه ها 
در اســتان ها نتوانند براحتــی به امور خود 
رســیدگی کنند و در این خصوص و در حوزه 
ترویج کتابخوانــی ظرفیت بخش خصوصی 

بسیار با اهمیت است.
نماینــده مردم قزوین، البــرز و آبیک در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: وقف کتاب 
می توانــد مشکل گشــای معضــل کتاب در 
کشــور باشــد. میانگین ســرانه مطالعه ما 
در کشــور نســبت به میانگین دنیا بســیار 
پایین تر اســت.محمدی متذکر شد: امروز 
فضــای مجازی بــه عنوان یکــی از ابزارهای 
رایگان برای تبلیغات در کشور در دسترس 
است و به جای این که به چشم یک تهدید به 
آن نگاه کنیم می توانیم از ظرفیت این فضا 
برای معرفی کتاب و کتابخوانی بهره بگیریم.

همزمان با هفته کتاب صورت گرفت؛

تجلیل از کتاب خوانان و کتابداران استان قزوین

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه های ملی استان 
قزویــن با تشــریح برنامه های مرکز اســناد در 
ســال جاری اظهار داشت: این مرکز از سال 92 
فعالیت خــود را آغاز کرده اســت. این مرکز در 
زمینــه امحاء و جمــع آوری و انتقال پرونده های 
دارای ارزش  اســتان توانســته است در سال 

94 رتبه اول کشوری را کسب کند.
دکتر حســینی گفت: کارشناســان  این مرکز  
بــا حضــور در ادارات  برگ  برگ اســناد مهم را 
بررســی  می کنند و مواردی را که ارزش تاریخی 
و هویتــی دارند جمع آوری و اســکن  و برخی را 

مرمت وآرشیو می کنند.
ســید مهدی حســینی گفــت: متاســفانه در 
حــال حاضر بــه کتابخانه ملی  نــگاه قرائت خانه 
ای می شــود؛ در حالــی کــه دیــدگاه کتابخانــه 
ملــی جمهوری اســالمی با تشــکیالتی که دارد و 
کارهایی کــه انجام می دهد، دیدگاهی پژوهش 

محور است.
کتابخانــه ملــی، یــک مرکــز پژوهیســت  که 
پژوهشــگران و جســتجوگران  اطالعــات در 
صــورت عــدم دسترســی  بــه اطالعــات مورد 

نیازشان به این مرکز مراجعه می کنند.
کتابخانــه ملی باید بــه وظایف ذاتی خود عمل 
کند که این وظایف عبارت اند از: 1-گردآوری و 

حفاظت  منابع ملی؛
2- پــردازش ملــی؛ 3- اشــاعه اطالعــات؛ 

4-هدایتگری و الگودهی  به سایر کتابخانه ها و 
مراکز  اطالع رسانی. مرکز اسناد و کتابخانه های 
ملی اســتان قزوین با حداقل  امکانات ونیروی 
انســانی در راســتای تحقــق این اهــداف گام 

برمی دارد .
حجت االسالم حســینی در خصوص ضرورت 
شناســایی و انتقال اســناد بــا ارزش نگهداری 
دائــم خاطر نشــان کــرد: از مهم تریــن وظایف 
آشــیو ملی برنامه ریزی برای شناسایی، انتقال 
و نگهــداری اســناد با ارزش نگهــداری دائمی  

است.
بنابــر این مرکز اســناد از انتقال و نگهداری  
اوراق زائــد  پرهیــز می نمایــد و تعیین تکلیف 
اســناد  بــا ارزش به منزلــه انتقال کامــل آنها 
نیســت، برای این منظور شــورای اسناد ملی  با 
وظیفه  اساسی تشخیص و صدور مجوز  و امحای 
اوراق زائد در قانون پیش بینی شده است  تا بر 
فرایند  امحا یا انتقال  نظارت کاملی داشته باشد 
و به طور متوســط  پنج درصد  اسناد تولیدی  در 
موسســات دولتی در دنیا بــرای نگهداری دائم 
آرشیو ملی منتقل شده است  و سابر اسناد امحا 

می شوند.
حجت االســالم حســینی درباره نحــوه خرید 
اســناد با ارزش از افراد اذعان داشــت: روال  
شناسایی  و انتقال اسناد  قابل  خریداری بدین 
گونه است  که در ابتدا صاحبان حقیقی  یا حقوقی  
آنها از طرق مختلف به سازمان معرفی می شوند؛ 
ســپس مجموعه تحویلی توســط کارشناســان 
متخصص مورد بررســی  قرار گرفته است و به 
تهیه فهرســت توصیفی، جهت تعیین قیمت به 

کمیته ویژه خرید اسناد تحویل می شود.
وی بــا تشــویق و ترغیــب دارندگان اســناد  
بــه اهــدای مجموعه  هــای  خود به آرشــیو ملی 
گفت : مجموعه های اســناد اهدایی به سازمان 
اســناد و کتابخانه های ملی  از غنی ترین  اســناد 
موجود در آرشــیو ملی  ایران محسوب می شود؛ 
به طوری که قدیمی ترین ســند ســازمان بیش 
از700 ســال قدمت دارد، توســط یک خانواده 
فرهیخته و فرهنگی  اهدا شــده اســت. بر این 
اساس، از ابتدای  شــروع فعالیت آرشیو ملی، 

جلب مشــارکت های عمومی در غنا بخشی به آن، 
از برنامه های اصلی شــده است. لذا فرصت را 
غنیمت شمرده و از هم استانی های عزیز  دعوت 
می کنم  تا در این  اقدام مهم  ما را یاری رسانند. 
مشــارکت در اهدای اسناد خود  به آرشیو  ملی 
و نیــز تبلیغ، تشــویق و راهنمایــی دیگران در 
همراهــی و پیــروی  در ایــن حرکــت  فرهنگی، 
آینــده ای با تاریخ و هویت روشــن تــر را برای 

کشورمان  رقم خواهد زد.
رئیــس مرکــز اســناد و کتابخانه هــای ملــی 
اظهار کرد: در ســال های گذشــته با نبود اسناد  
و کتابخانــه ملــی  در قزویــن  بســیاری از افراد 
حقیقی یا حقوقی  اســناد و نســخ خطی  خود را به 
بعضی ادارات یا افراد متعدد  تحویل داده اند . 
حال تقاضا  می شود  با توجه به شرایط  نگهداری 
و حفظ آثار و هویت اســتان ، این نســخ  و اسناد  
ارزشمند را به اسناد ملی تحویل دهند  تا برای 
تحقیقات و پژوهش های  کاربردی مولفین مورد 

استفاده قرار بگیرد.
وی دربــاره فعالیت هــای  ایــن مجموعــه در 
خصوص  ثبت تاریخ شــفاهی ،خاطر نشــان کرد 
: در راســتای تحقــق اهداف  ســازمان در حوزه 
تاریــخ شــفاهی ، مرکز قزوین ضمــن برگزاری 
دوره های مرتبط  با تاریخ شــفاهی  و استفاده از  
اســاتید برجســته  این حوزه ابتدا سعی نموده 
اســت، مختصات  اصلی و اهــداف  خود را برای 

فعــاالن این عرصه بازگو نماید ، اما در این حوزه 
هم نامالیمتی ها و عدم تخصیص بودجه مناسب 
از  ســوی اتاق مصاحبه مرکز قزوین و ... مهجور 

واقع گشته است .
چنانچــه نگاه حاکمیتی  مســئوالن  به آرشــیو  
و گنجینه هــای هویتــی  خــود معطــوف شــود  و 
بدرســتی  ارزش و جایــگاه آن را دریابند، بهای 
مالــی ناچیز آن را دریابند، بهــای مالی ناچیز آن 
را در قیــاس  بــا بودجه کالن  دیگر دســتگاه ها 
می پردازنــد و پــس از آن مــا می توانیــم  بــه 
شناســایی، مصاحبه، ســاماندهی، ساماندهی 
منابــع  حاصــل از مصاحبه، اطالع رســانی  منابع  
تاریخ شــفاهی، بررســی ابعاد حقوقی و قانونی  
تاریخ  شــفاهی  و برگزاری نمایشگاههای  تاریخ 

شفاهی  اقدام نمایم.
 رئیس مرکز اســناد و کتابخانهای ملی  استان 
قزوین در خصوص ضرورت  توجه شهرداری در 
راستای  عمل به تعهدات خود مبنی  بر در اختیار 
گذاشتن  1000متر مربع در محل مناسب  و در 
شــان و منزلت  فرهنگی مردم قزوین بسرعت 

وارد عمل می شود.
ایــن موضوع تا حصول  نتیجه  مطلوب دغدغه 
فرهنگی  بخش عظیمی از  فرهیختگان ، اساتید  
و پژوهشــگران و مردم فهیم  قزوین  است  که 
ایــن روزها فضای  مجازی را بــه خود اختصاص 
داده و مــا نیــز  به عنوان نماینــده مردم در این 
حــوزه بــه جد مســئول پیگیــری مطالباتشــان 
هســتیم ، اما باید  گفت در راســتای  همکاری و 
تعامل  با مســئوالن استان  ســاختمان  فعلی  به 
صورت موقت، به شــرط  تخلیه  هرچه ســریع تر  
واحد هــای  غیر مرتبط در طبقات پایین  می تواند 
تا زمان  معین پاســخگوی  نیاز استان  باشد.  وی 
درباره نحوه تعامل با سایر دستگاهای فرهنگی 
اســتان  با این مجموعه  یاد آور شد:طی جلسات 
و رای زنی هــای متعدد با مســئوالن اســتان در 
خصوص تمام دســتگاه های فرهنگی  استان که 
بخشــی از میــراث مکتوب  این ســرزمین  را در 
خود  جای داده اند  به نتایج   قابل  قبولی دســت 

یافته ایم.
این دســتگاه ها به علت عدم داشتن  شرایط 

الزم  در بحث حفاظت و نگهداری  اســناد و نسخ 
خطــی  و با توجه  به رســالت راه اندازی آرشــیو 
قزویــن به منظــور جلوگیری از نابــودی تاریخ و 
فرهنگ  باید خود به  ســرعت وارد عمل شود تا 
خدایی نکرده با عواقب جبران ناپذیر آن مواجه 
نشــویم. رئیــس مرکــز اســناد و کتابخانه های  
اســتان در خصوص فرایند ورود اسناد یا نسخ  
خطــی بــه واحد مرمــت  نیز گفت: این پروســه 
بســیار حساس و نیازمند تشخیص کارشناسان 
خبــره اســت در این  بخــش  به صــورت  مجمل  
اقداماتی همچون انجام خدمات آزمایشــگاهی 
اسناد آسیب دیده، نمونه برداری  از آثار آلوده  
و شناســایی  و نــوع آلودگی هــای بیولوژیکــی، 
برطــرف نمــودن  الحاقات  اضافــی )مرمت های 
قدیمی( با استفاده از  ابزار و حالل های مناسب، 
پاکســازی و زدودن عوامل مخــرب از روی آثار 
مکتــوب  بــا اســتفاده از محلول های مناســب و 
اســید زدایــی آثار شــکننده برای احیــای آثار 
مکتوب  انجام می شــود. وی در پایان خاطر نشان 
کرد: از مســاعدت های  شــهردار  و شورای شهر  
کــه توجه خاصی  به مرکز دارند  تشــکر می کنم  
ما در اســتان های دیگر شاهد حمایت های ویژه 
مســئوالن به  اســناد ملــی هســتیم ؛ از این رو 
تقاضــا داریم  ســایر مســئوالن اســتان هم که 
قطعا از جایگاه و وظایف اســناد شــناخت دارند  

مساعدت های الزم را داشته باشند . 

رئیس  مرکز اسناد و کتابخانه های ملی قزوین:

گسترش فعالیت های مرکز اسناد مستلزم حمایت مسئوالن است  


