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برفروبی بیش از 5 میلیون متر مکعب در بخش الموت 

برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
زنان سرپرست خانوار

40 جهیزیه بین زوج های 
الوندی توزیع شد

 افتتاح 2 پایگاه امداد و نجات 
در آبیک و محمدیه

 5 طرح عمرانی راهسازی 
به بهره برداری رسید

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی قزوین گفت: پنج طرح عمرانی روستایی با 
اعتباری بالغ بر 56 میلیارد و 500 میلیون ریال در دهه مبارک فجر افتتاح شد. 

مجتبی دایی دایی گفت: این طرح ها شامل سه طرح راه روستایی، یک راه با مشخصات اصلی و احداث یک دهانه 
پل است.وی گفت: راه های روستایی خروسک - پرکام به طول 1/4 کیلومتر و...

 رونق گردشگری
  از دستاوردهای مهم
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قزوین

»فوالد خرمدشت تاکستان«؛ پیشتاز در صنعت فوالدکشور 

 عبدالمحمــد زاهــدی اســتاندار 
قزوین ،حبیبــی معــاون اقتصادی 
اســتاندار،مدیر عامــل شــرکت 
پرزحمــت  صنعتــی،  شــهرکهای 
رئیــس ســازمان صنعــت و معدن 
تجارت استان و جمعی از مسئولین 
اســتانی و شهرســتانی  از شرکت 
تاکســتان"  خرمدشــت  "فــوالد 
بازدید کردنــد و در جریان آخرین 
تحوالت این شرکت در حوزه تولید 

و صادرات قرار گرفتند. 
اســتاندار قزویــن  ضمــن تقدیر 
از ایــن مدیــر موفــق که بــا ایجاد 
اشــتغال و همچنین با تولید کیفی 
در این صنعت توانســته است در 
کشــور مطرح شــود اظهار داشت : 
تمــام  تمام قــد از صنایعــی که به 
تولیــد و اشــتغالزایی در منطقــه 
کمــک می کننــد حمایــت خواهیــم 

کرد.
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر 
خرمدشــت قزویــن در  گفتگــو 

بــا خبرنگار مــا گفت: این شــرکت 
در ســال ۱۳۹۱ به منظــور تولید 
انــواع میلگرد و بــا مســاحتی بالغ 
بر۳۰هــزار متــر تاســیس شــده 
است که در حال حاضربا ۵ مگاوات 
برق   بــا تجهیزات کامــل اقدام به 

تولید محصول با کیفیت می کند.
تصریــح  ســعیدیان  مجیــد 
کرد:ظرفیت تولید اســمی ما ۳۰۰ 
هزار تن در ســال می باشد که  ۸۰ 
درصــد از این مقدار خوشــبختانه 

محقق شده است. 
این مدیــر موفق خاطر نشــان کرد 
:  در طرح توســعه  کــه در چند ماه 
آینده  محقــق خواهد شــد، تولید  
خــط کالف ۵/۵و 6/۵  راه اندازی 
و زمینه اشــتغال ۱۴۵ نفر فراهم  

خواهد شد.
وی بیــان کــرد :در حــال حاضــر 
فــوالد تولیــد شــده این شــرکت 
به کشــورهایی اعم از گرجســتان 
و  ،عــراق  ،پاکســتان  ،ترکیــه 

افغانستان صادر می شود. 
وی گفت :با در نظر گرفتن وضعیت 
نیــاز کشــورهایی ماننــد ســوریه 
،عــراق و همچنیــن افغانســتان به  
فوالد از مســئولین مربوطه تقاضا 
می کنیــم تــا  راه صــادرات به این 

کشورهارا برای ما بازکنند.
مهنــدس ســعیدیان بــا تاکیــد بر 
افزایش اشتعالزایی  اظهار داشت 
:تمام تالشــمان بــر این اســت که 
بتوانیــم در مســیر تولیــدات بــا 
کیفیت، اشــتغالزایی و توسعه گام 

برداریم.
وی در ادامــه گفــت :در ابتــدای 
سال ۸۰ نفر مشغول به کار بودند 
کــه در حــال حاضــر  ایــن تعــداد 
بــه ۱۴۰ نفــر در شــرکت فــوالد 
مشــغول  تاکســتان  خرمدشــت 

فعالیت هستند.
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر 
خرمدشــت تاکســتان عنــوان کرد 
:نوســانات  ارزی از چالــش هایــی 
اســت کــه صــادرات  شــرکت بــا 

مشکل مواجه گردید. 
سعیدیان افزود: شرکت از  بحران 
ها عبــور کــرده و خوشــبختانه در 
سال جاری  توانســتیم به باال ترین 
میزان، تولید ۲۰ هــزار تن در ماه 

را داشته باشیم. 
افزود:دولــت  ادامــه  در  وی 
می توانــد در قالب دادن ســرمایه 
در گردش  ارزان قیمــت از واحد 

های صنعتی حمایت کند. 
مهندس سعیدیان اذعان کرد :اگر 

دولــت در بخش صــادرات حمایت 
کند مطمئنا چشم انداز خوبی برای 

این صنعت ترسیم خواهیم کرد.
وی دغدغه های مدیریتــی خود را 
اینگونــه بیان کــرد که بخشــنامه 
های گوناگون و همچنین نوســانات 
ارزی بیشترین صدمه را به بخش 
صنعــت می زنــد، وی در ادامــه 
افزود:مــا عضــو اتــاق بازرگانی و 
صادرکننــدگان اســتان هســتیم، 
با برطرف شــدن  موانع ذکر شــده 
مــا می توانیم عالوه بر بــازار داخل  
،در بازارهای  کشــورهای همجوار 

موفق ظا هر شویم. 
ایــن مدیر صنعتی ضمن تشــکر از 
اســتاندار و مســئولین از  بازدید 
این شــرکت گفت: بازدیــد امروز 
بســیار راهگشــا بودو  اســتاندار 
اقتصــادی  معــاون  همچنیــن  و 
اســتانداری بــرای حمایــت و رفع 
 موانــع تولیــد مــا قــول مســاعد 

دادند.
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5 طرح عمرانی راهسازی 
به بهره برداری رسید

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی قزویــن گفت: پنج طــرح عمرانی 
روســتایی با اعتباری بالغ بــر 56 میلیارد و 500 

میلیون ریال در دهه مبارک فجر افتتاح شد. 
مجتبی دایی دایی گفت: این طرح ها شامل سه 
طرح راه روستایی، یک راه با مشخصات اصلی 

و احداث یک دهانه پل است.
وی گفت: راه های روستایی خروسک - پرکام 
به طــول 1/4 کیلومتر و با اعتبــاری بالغ بر 2 
میلیارد ریال و جاده ســعیدآباد - ارداق از توایع 
شهرســتان بویین زهرا به طول 2 کیلومتر و با 
2 میلیارد ریال اعتبــار از جمله طرح های مورد 

بهره برداری هستند.
به گفتــه وی، جاده روســتایی هــادی آباد- 
داغالن در شهرستان تاکســتان به طول 3/5 
کیلومتر و با یک میلیــارد و 150 میلیون ریال 
اعتبار دیگر پروژه قابــل افتتاح در دهه مبارک 

فجر است.
دایی دایی در ادامه به پروژه روکش آســفالت 
جاده ضیاءآبــاد-آب ترش با مشــخصات راه 
اصلی از توابع شهرستان تاکستان به طول12/5 
کیلومتر اشاره کرد و یادآور شــد: برای اجرای 
این پروژه نیز 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

ملی هزینه شده است.
این مسئول یادآور شــد: احداث یک دهانه پل 
در روستای قوشــه قویی شهرستان آوج با یک 
میلیارد ریال اعتبار از دیگر طرح هایی هســتند 

که در این ایام به بهره برداری رسیدند.
 معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان قزوین تاکید کرد: کلنگ 
پروژه های یاد شــده همگی در سال جاری به 

زمین زده شده بود.
استان قزوین 6 هزار و 677 کیلومتر راه شامل 
217 کیلومتــر آزادراه، 313 کیلومتر بزرگراه، 
230 کیلومتــر راه اصلــی، 564 کیلومتــر راه 
فرعی، 2 هــزار و 337 کیلومتر راه روســتایی 
آســفالته، 993 کیلومتر راه شوسه، یک هزار و 
973 کیلومتر راه خاکی، 12 دستگاه تونل و 10 
گردنه به طول 161 کیلومتــر دارد و به عنوان 
یکی از پرترافیک ترین نقاط جاده ای کشــور 

محسوب می شود.

افتتاح فرستنده تلویزیونی 
دیجیتال شهید آباد آوج

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی با حضور مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
قزوین، نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس 
شــورای اســالمی و جمعی از مســئولین آوج 
فرســتنده تلویزیونی دیجیتال شهید آباد افتتاح 

شد.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز قزوین در گفتگو 
با خبرنگار جام جم گفت :این فرستنده 19شبکه 
تلویزیونی و 17شبکه رادیویی را تحت پوشش 
قرار می دهــد و با راه انــدازی آن 2700نفر از 
برنامه هــای تلویزیونی و رادیویی اســتانی و 
کشــوری بهره مند می شــوند . در منطقه آوج 
1۸فرســتنده رادیویی و تلویزیونــی دیجیتال 
تاکنــون نصب شــده که درصد پوشــش این 
شهرســتان را از 42درصد به ۸5درصد افزایش 

داده است .
انبارلویی در دیدار با مردم روســتای شهید آباد 
ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
گفت: دسترســی به شــبکه های تلویزیونی و 
رادیویی حق مردم است تا از رویداد های کشور 

و جهان مطلع شوند.
 وی تصریــح کرد: مردم باید به رســانه کمک 
کنند تا رسانه بتواند برنامه های بهتری را برای 

آن ها مهیا کند . 
وی افزود:با رسانه می شود حرف مردم را بدون 
واسطه به مسئوالن انتقال داد و رسانه یک پل 
ارتباطی میان مردم و مســئوالن است . برنامه 
های تلویزیون و رادیو برای مردم اســت و باید 
حرف مردم و خواســته های آن هــا را برآورده 

کرد.
در پایان مراســم مدیر کل صداوسیمای مرکز 
قزوین به منظور بررســی کیفیــت آنتن دهی 
فرستنده راه اندازی شده، مهمان یکی از اهالی  
روســتای شــهید آباد شــد و پس از دریافت 
مطلوب و رضایت بخش تصاویــر از نزدیک با 

اهالی گفتگو نمود.

باحضور استاندار؛ 
کلینیــک ویژه تخصصی 
و فــوق تخصصی محمدیه 

افتتاح شد
در چهارمین روز از چهلمین دهه فجر انقالب 
اسالمی، کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی 
محمدیه و همچنین مرکز خدمات جامع سالمت 
شــماره دو این شهر با حضور عبدالمحمد زاهدی، 

استاندار قزوین، به طور رسمی آغاز به کار کرد.
کلینیک ویــژه و مرکز خدمات جامع ســالمت 
شهر محمدیه، در شهرســتان البرز، در زمینی به 
مساحت یک هزار و 650 مترمربع و با زیر بنای 
یک هزار و 666 مترمربع در ســه طبقه احداث 
شده است. این پروژه ســالمت محور با صرف 
هزینه 35 میلیارد ریالی، احداث و تکمیل شــده 

است.
* ارائه خدمات در مرکز خدمات جامع 

سالمت
در کلینیک ویژه تخصصــی و فوق تخصصی، 
پزشــکان متخصص، قلــب، زنــان، عفونی و 
روانپزشکی، به شهروندان، خدمات تخصصی را 
ارائه می دهند و در مرکز خدمات جامع سالمت، 
مــردم، خدماتــی، ماننــد: مراقبت ســالمت، 
دندانپزشــکی، مراقبت مادران باردار و پزشک 
عمومــی را دریافت می کنند.حجت االســالم 
موســوی موینی، امام جمعه محمدیه؛ منوچهر 
مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ رضا 
گروسی، فرماندار البرز؛ بخشدار، شهردار، رئیس 
شورای اسالمی و جمعی از مسؤوالن شهری و 
محلی محمدیــه، در آیین افتتــاح این پروژه ها 

حضور داشتند.

حمایــت شــرکت هاي 
دانش بنیان از اولویت هاي 

اصلي قزوین
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزي 
استان قزوین گفت: حمایت از شرکت هاي دانش 
بنیاني که به تجاري ســازي محصول رسیده اند 
باید در اولویت برنامه هاي حمایتي مدیران استان 

قرار گیرد.
ابوالفضل یاري در هشتمین جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتي اســتان قزوین که در شــرکت نونل 
ماشــین برگزار شــد افزود: رویکــرد جدید ما 
این اســت که در واحدهاي شــاخص تولیدي 
و صنعتي حضــور پیدا کنیم و ضمن آشــنایي 
با توانمندي هاي داخل براي حل مشــکالت 
آنها در محل اقدام کنیــم.وي بیان کرد: امروز 
در مجموعــه اي حضور داریم کــه به صورت 
مشــارکتي فضایي از یک کارخانــه بزرگ در 
اختیار یک شرکت دانش بنیان توانمند قرارداده 

شده تا تولیداتي فراملي داشته باشد.
یاري تصریح کرد: این واحد دانش بنیان ضمن 
رعایت الزامات قانوني پارک علم و فناوري باید 
حمایت شــود تا بتوانــد با تولیــد محصوالت 
 صادرات محــور زمینــه ارزآوري را هم فراهم 

کند.

نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار در قزوین برگزار شد.
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نمایشــگاهی ازآثار و دستاورد 
های زنان سرپرســت خانوار و مادران کودکان کار درکانون پرورش فکری  و کودک 
و نوجوان قزوین برپا شد.مدیرکل بهزیستی قزوین در خصوص این نمایشگاه گفت: 

دومین نمایشگاه موسسه خیریه زندگی سبز و خانه خورشــید با هدف ارایه و عرضه 
دستاوردها و صنایع دستی مادران کودکان کار و زنان سرپرست خانوار برپا شده است.

علیرضا وارثی افزود: در این نمایشگاه انواع محصوالت خانگی، هنری و صنایع دستی و 
خوراکی و پوشاک توسط مادران کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در معرض بازدید 

عالقه مندان قرار گرفته است.مدیرکل بهزیستی قزوین افزود: موسسه زندگی سبز و 
خانه خورشید ویژه کودکان کار و خیابان است و هم اکنون هزار و 200 کودک کار به 
طور ثابت و 400 کودک به طور متغیر از خدمات این مرکز اعم از حمایت آموزشــی و 

رفاهی بهره مند می شوند.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار

معــاون عمرانی اســتاندار قزوین گفت: رونــق و تحول در حوزه 
گردشــگری را باید از دســتاوردهای مهم انقالب اسالمی در طول چهل 

سال باالخص در چند سال گذشته دانست.
علی فرخزاد در دومین نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین 
خاطرنشــان کرد: یکی ازاولویتهای اصلی اســتان رونق گردشگری  
افزایش اشــتغال از این طریق می باشــد و باید برای آن برنامه های 

منسجم و کارآمد تر از پیش تهیه و تدوین شود.
وی در ادامه با اشاره به فرصت باقی مانده تا تعطیالت نوروزی، تصریح 
کرد: در روزهای پیش رو باید تمامی کمیته های تخصصی گردشگری 
در استان و شهرستان ها جهت هماهنگی های بهتر و سریع تر برگزار 
شده و در این راه هماهنگی بین شهرداری قزوین و میراث فرهنگی و 
گردشگری نیز همانند سال های گذشــته می تواند بسیار حایز اهمیت 

باشد.
فرخزاد با بیان اینکه ســال گذشــته و پیش از آغاز تعطیالت، تبلیغات 

محیطی مناسبی در بخش گردشگری استان در شهرهای تهران و کرج 
به انجام رسید که مورد توجه مسافران نوروزی قرار گرفت، یاد آور شد: 
امسال انجام این کار در سایر اســتان های همجوار نیز باید مورد توجه 

جدی ستاد اجرایی خدمات استان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار قزوین در ادامه با بیان اینکه 
استان ما تنها به شــهر قزوین محدود نمی شــود و باید سایر شهرها و 
روستاهای آن نیز در زمینه گردشگری مورد توجه قرار گیرد، گفت: خانه 
های بوم گردی روستایی استان دارای ظرفیت و توانمندی های باالیی 
در زمینه جذب مسافر و گردشگر هستند که باید برای رونق آنها برنامه 

ریزی مناسب تری صورت بگیرد.
معاون عمرانی استاندار  در ادامه بر حل گره های ترافیکی در عوارضی 
های آزادراه ها و لــزوم بازدیدهــای دوره ای از مجتمع های خدمات 
رفاهی تا قبل از آغاز تعطیالت نوروزی اشاره کرد و افزود: دستگاه های 
ذیربط باید در این رابطه راهکارهای مورد نظــر خود را بدهند و برخی 

دستگاه ها از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد، دانشگاه علوم پزشکی و 
آموزش و پرورش نیز در زمینه تبلیغات و مسایل فرهنگی در طول این 

ایام فعالیت بیشتری داشته باشند.
فرخزاد در پایان تصریح کرد: دســتور العمل ابالغی از ســوی وزارت 
کشــور در خصوص صیانت از حقوق شــهروندی در ایــام تعطیالت 
نوروزی به طور جدی مورد توجه باید قرار گیرد و دستگاه های خدمات 

رسان در تعطیالت مورد بازرسی بازرسان این حوزه قرار می گیرند.

رونق گردشگری از دستاوردهای مهم 
40 سالگی انقالب

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

قزوین

خبر

رئیــس اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
بخــش الموت از انجام بیش از پنج میلیون متر مکعب 
برف روبی در بخش الموت طی آذر و دی ســال جاری 

خبر داد.
مهدی غالمی با اعــالم این خبر گفــت: طی آذر 
و دی ســال 97  با توجه به بارش هــای برفی که 
داشتیم 3200 تن ماسه و نمک درعملیات راهداری 
زمستانی به کار گرفته شد و همچنین پنج میلیون و 
275هزار متر مکعب برف روبی در حوزه استحفاظی 

اداره الموت صورت گرفته است.
غالمی اظهار داشت:  قنو زنی 16 کیلومتر، تسطیح 
و تیغه زنی راههــای خاکــی 45 کیلومتر، ریزش 
برداری 5000 متر مکعب، شــانه ســازی 200 متر 
مکعب، انســداد راههای دسترسی غیرمجاز 5 مورد 
و شستشــوی عالئم و تابلوها 50  مورد از اقدامات 

انجام شــده عملیات راهداری در بخش الموت می 
باشد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای الموت 
عنوان کرد: نصب تابلو و عالئم 10 عدد، پاکسازی 
ســطح جاده از ســنگ 350 مورد، تعمیر و مرمت 
تابلوهای ســطح جاده 24 مورد و الیروبی جوی و 
زهکش ها 15000 متر از دیگر عملیات انجام شده 
اســت.وی در پایان گفت:  تســطیح و پاکسازی و 
رگالژ شــانه راهها 157000 متر مربع، آســفالت 
مصرفی جهت لکه گیــری و روکش 20 تن، تنقیه، 
پاکسازی پل و آبرو  12 عدد، ، خاکریزی دهانه پل 
ها 30 دستگاه، جمع آوری خاکهای اضافی ،زباله و 
ضایعات از ســطح جاده 110 متر مکعــب از دیگر 
اقدامات انجام شده توســط راهداری و حمل و نقل 

جاده ای بخش الموت می باشد. 

 جلســه مدیران صنعت آب و برق اســتان با 

حضور مشــاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی 
وزارت نیرو با هدف برقراری تعامل های سازنده در 

این صنعت برگزار گردید.
در این جلسه حجت االسالم یزدان پرست مشاور 
وزیر و مســئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو 
با اشــاره به ضرورت توجه بــه مدیریت مصرف 
بیان داشــت: توجه به مدیریت مصرف درســت 
آب بخصــوص در بخش کشــاورزی که مصرف 
کننده عمده آب کشــور می باشد بسیار مهم است 
که با تمهیدات الزم مکانیزه و تحت فشــار کردن 
سیســتم های آبیاری در کشــاورزی می توانیم 
شاهد صرفه جویی قابل توجه در منابع آبی باشیم.

حجت االســالم یزدان پرســت برنامــه ریزی 
نامناسب، نداشــتن انضباط اداری، عبرت نگرفتن 

از تجریه مدیران و کارشناســان قبــل از خود و 
فراوانی عــذر خواهی کــردن را از مهــم ترین 
مشکالت در یک سیســتم اداری عنوان نمود که 

می تواند موجب ناکار آمدی آن سیستم گردد.
مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت 
نیرو با اشــاره به نیاز به افزایش فرهنگ ســازی 
ســازمانی و بحث انگیزشــی کارکنان و خانواده 
صنعت آب و برق افــزود: غفلــت از ارزش های 
الهی، تربیت نادرســت خانوادگــی و بی خبری از 
پیامدهــای اســراف از مهمترین دالیــل نیاز به 
فرهنگ سازی می باشــد که باید به فرزندان مان 
مصرف درســت و اســتفاده از نعمت های الهی را 

آموزش دهیم.
وی افزود: روابط عمومی و امــور فرهنگی در هر 
سازمانی باید مکمل یکدیگر باشــند و بتوانند در 

کنار هم و دوشــادوش یکدیگر مشــکالت پیش 
روی سازمان را مرتفع ســازند.پویا رئیس شورای 
هماهنگی مدیــران صنعت آب و برق اســتان با 
اشــاره به کارهای جهادی وزارت نیرو در استان 
قزوین افزود: مدیران و کارشناســان وزارت نیرو 
جزو کم توقــع ترین نیروها در دولت هســتند که 
با اعتقــاد کامل و در راســتای رفاه حــال عموم 
مردم جامعه در حال فعالیت و تالش می باشــند 
تا کوچکترین اختاللی در فرآینــد تولید، انتقال و 
توزیع آب و برق به وجود نیاید.مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای قزوین در ادامه به عملکرد 40 ساله 
و دستاوردهای شــاخص پس از پیروزی انقالب 
توسط این شــرکت اشــاره نمود و عنوان داشت: 
در حال حاضــر می توان به عملیات اجرایی ســد 
نهب و ســد باالخانلو و طرح آبرسانی به شهرها و 

روستاهای استان قزوین از ســد طالقان به عنوان 
مهمتریــن پروژه هــای شــرکت آب منطقه ای 
قزوین اشــاره کرد. وی افزود: از ابتدای سال آبی 
تاکنون میــزان بارندگی در اســتان 217 میلیمتر 
بوده که در مقایسه با میزان بارندگی در دراز مدت 
که 141 میلیمتر بوده و همینطور نسبت به میزان 
بارندگی در ســال گذشــته که ۸3 میلیمتر بوده 
افزایش چشــمگیری داشته اســت و امیدواریم با 
افزایش بارندگی ها در فصل زمستان شاهد تغییر 

مثبتی در ذخایر منابع آبی دشت قزوین باشیم.
الزم به ذکر اســت در این جلسه مدیران عامل و 
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق اســتان به 
بیان نظرات، دیدگاه ها و عملکرد شــاخص خود در 
خالل 40 ساله بعد از پیروزی انقالب اسالمی اشاره 

نمودند. 

این روزها بازار داغ فروش پایان نامه ها و مقاالت علمی و پژوهشی 
را براحتی می توان در اطراف دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی 
مشاهده کرد. بازاری که با رونق روز افزون خود، روز به روز بر رخوت علمی 
مراکز علمی و آموزش عالی کشــور و به تبع آن استان ها، دامن می زند. 
معضلی که آشکارا تیشه بر ریشه سطح علمی دانشگاه ها و دانشجویان 
زده و موجب افت کیفیت و تنزل اعتبار مدارک دانشــگاهی می شــود و 
همچنان برای رفع این معضل  هیچ چاره اساسی و جدی اندیشیده نشده 
اســت. اما آیا چاره اندیشــی هایی همچون برخوردهای قانونی در این 
خصوص کافیســت؟ کار کردن بر روی زیرساخت های فرهنگی چقدر 

در رفع این گونه مشکالت تاثیر گذار خواهد بود؟
* نبود تمرین دهی در طول تحصیل

»فروزنده زمانی« یکی از اســاتید دانشــگاه و از کارشناسان جامعه 
شناسی در خصوص دالیل روی آوردن دانشجویان به خرید و فروش 
مقاالت علمی و به خصوص پایان نامــه ها، به جام جم گفت: دالیل 
بســیاری در مورد این مســئله وجود دارد که متقابال تقویت کننده 
یکدیگرنــد. یکی از این دالیــل ندادن اطالعات جامــع و کافی در 
رابطه با تحقیق، پژوهش وتدوین پایان نامه توسط اساتید و سیسستم 
آموزش عالی به دانشجویان حین تحصیل اســت. برای مثال یکی 
از رسالت های مهم اســاتید از آغاز ســال تحصیلی، تمرین دهی و 
آماده کردن  دانشــجویان برای نوشــتن مقاله و پایان نامه و انجام 
کارهای پژوهشی است و بحث های سر کالس های درس به تعداد 
معدودی کتاب و جزوه خالصه نشوند تا دانشجویان بتوانند طی ترم 
های تحصیلی مهارت تدوین و نگارش پایان نامه را به دست آورند.

وی افزود: در واقع نبود برنامه هایی از این دست در سیستم آموزشی 
اساتید دانشگاه ها، باعث پایین آمدن ســطح علمی دانشجوها و در 
نهایت موجب بیشتر روی آوردنشــان به خرید پایان نامه می شود. از 

دیگر دالیل روی آوردن به این پدیده، می توان به شاغل بودن اکثر 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد که در این صورت، این 
دانشجویان با داشتن مشغله و فشار کاری باال از تهیه و تدوین پایان 
نامه های خود عاجز می مانند و به ناچار به خرید پایان نامه روی می 

آورند.
*بار علمی پایین

زمانی تشــریح کرد: وقتی هیچ گونه برخورد قانونی در این خصوص 
انجام نمی شود دانشجویان بیش از پیش برای راحتی کار خود به این 
پدیده روی می آورند و فروشــندگان نیز که اکثرا از فارغ التحصیالن 
فوق لیسانس و به دنبال کارهســتند،  از ازدیاد مشتری ها بدن هیچ 
نگرانی استقبال می کنند. اخیرا هم شاهد تبلیغات گسترده ای در این 
زمینه هســتیم که در صورت نبود برخورد قانونی با اشخاص و مراکز 
ارائه دهنده این گونه خدمات مغایر با قانون، باید شاهد گسترش تنزل 

سطح علمی جامعه دانشگاهی باشیم.
وی گفت: در صــورت جلوگیری نکردن از گســترش این پدیده، از 
بار علمی دانشــجویان و پیرو آن دانشگاه ها بشــدت کاسته خواهد 
شد و به نوعی فســاد علمی در جوامع دانشــگاهی کامال عادی می 
شود و سیســتم آموزش عالی که باید متشکل از نیروهای کارشناس 
و صاحب نظر باشــد، به ناچار از نیروهای غیــر متخصص بهره می 
گیرد که این موضوع نیز بشــدت بر ســطح علمــی مراکز علمی و 
دانشــگاه ها تاثیر منفی می گذارد.مژگان وطن خواه، از دیگر اساتید 
دانشــگاه در رابطه با معضل مدرک گرایی در جوامع امروزی گفت: 
امروزه با وجود مذموم شــمردن مدرک گرایی در جوامع دانشگاهی، 
همچنان شاهد گسترش این معضل در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی هستیم. ســکان داران آینده مدیریت امور جامعه نیز از مضرات 
این امر در امان نخواهند بود و کامال آشــکار است که اگر به صورت 

ریشــه ای برای رفع این موضوع اقدام نکنیم، تمامی سطوح جامعه 
درگیر آن خواهند شــد. برای مثال مدیری که برنامه ها و اقداماتش 
پژوهش محور نباشد، یعنی از همان دوران دانشگاه به دنبال پژوهش 
نرفته باشد و اعتقادی هم به این موضوع نداشته باشد، تمامی سطوح 
تحت نظارت خود را تحــت تاثیر قرار می دهــد.وی تصریح کرد: با 
گســترش مدرک گرایی، افراد صرفا برای گرفتن مدرک و کســب 
جایگاه اجتماعی و شغلی وارد دانشگاه ها می شوند که همین موضوع 
باعث افت بار علمی مراکز آموزش عالی و همچنین فارغ التحصیالن 
و نیروی جوان جوامع می شــود. دانشجوهای با انگیزه طبعا اساتید و 
سیستم آموزشــی را مجبور به فعالیت می کنند اما دانشجوهایی که 
به دنبال گرفتن مدرک و حتی خرید مقاالت علمی پژوهشی و پایان 
نامه اند، باعث دلسرد شدن اســاتید و تحلیل رفتن پایه های علمی 
سیستم های آموزشی می شوند.وطن خواه افزود: برای جلوگیری از 
این گونه مسائل و معضالت، مسئوالن باید در حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی این موضوع را جا بیندازند که سطح علمی افراد فقط با میزان 
مدرک ســنجیده نمی شــود و پیرو این امر در جذب نیرو ها فقط به 
مدرک استناد نکنند و میزان توانایی افراد را بر اساس تجربه و سوابق 
علمی معتبر و همچنین کیفیت کارشان، محک بزنند.وی همچنین 
گفت: گزینش اســاتید نیز؛ به عنوان قشری که در زمینه های علمی 
و پژوهشــی الگو قرار می گیرند، باید با در نظر گرفتن تمامی فعالیت 
های علمی و سوابق آموزشی شان صورت گیرد تا دانشجویان را نیز 
به انجام کارهای پژوهشــی همچون تهیه و تدوین پایان نامه های 

پژوهشی و دارای بار علمی باال، ترغیب و راهنمایی کنند.
آشکار است که جهت بهبود و توسعه ســطوح علمی دانشگاهیان و 
ترغیب هر چه بیشتر دانشجویان به سوی افزایش کارهای پژوهشی و 
ارائه پایان نامه های تخصصی دارای بار علمی باال، افزایش فرصت 
های مطالعاتی و همچنین راه اندازی مراکز پژوهشی خودکفا جهت 
توسعه مناســبات علمی دانشجویان با ســازمانها و موسسات علمی 
بســیار تاثیرگذار خواهــد بود. امید مــی رود مســئوالن مربوطه با 
اندیشیدن تمهیداتی از این دســت در جهت باال بردن هرچه بیشتر 

سطوح علمی دانشگاهیان اقدام کنند.

برفروبی بیش از 5 میلیون متر مکعب در بخش الموت 

ضرورت توجه به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی

 گزارش جام جم قزوین از فروش پایان نامه؛

بازار پر رونق علم فروشی!
واژگونی سواری »ال90« در قزوین

رئیس پلیس راه اســتان از وقوع یک فقره حادثه رانندگی و فوت 
یک نفر و مجروح شــدن 4 نفر دیگر براثر واژگونی سواری "ال90" 

در قزوین خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبري پلیس، ســرهنگ "نصرالــه بیگلری" در 
تشــریح این خبر گفت: در پي اعــالم مرکز فوریت های پلیســی 
110مبني بر یک مورد واژگونی در گردنه"هجیب" در محور "ساوه 
- بوئین زهرا" بالفاصله عوامل انتظامي و پلیس راه جهت بررســي 

موضوع به محل اعزام شدند.
رئیس پلیس راه اســتان قزوین اظهار کرد: پــس از حضور ماموران 
مشاهده شد یک دستگاه خودروی "ال 90" با 4 سرنشین در حاشیه 
جاده واژگون که بر اثر این واژگونی سرنشــین ۸ ساله به علت شدت 
ضربات وارده در دم فوت کرده و راننده و سرنشــین خودرو مصدوم 
و توســط عوامل امدادی به مراکــز درمانی منتقل شــدند.این مقام 
انتظامی خاطر نشان کرد: کارشناســان پلیس راه، علت این حادثه را 

عدم توجه به جلو راننده خودروی "ال 90" اعالم کردند.
سرهنگ بیگلری در پایان به همه شهروندان توصیه کرد: در هنگام 
رانندگي سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هرگونه سرعت و سبقت 
غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگي، انحرافات ناگهاني و 
رانندگي درحالت خســتگي و خواب آلودگي خودداري کنند تا دیگر 

شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

جناب سروان حسین خدادادبیگی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت فرمانده پاسگاه  کورانه  که  
نشان از لیاقت و  شایستگی شــما  در امور انتظامی دارد صمیمانه 

تبریک عرض می کنم.
با سپاس سرپرستی روزنامه جام جم قزوین
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بــه همــت اداره کل اوقــاف و امــور 
خیریه استان قزوین از محل درآمد 
موقوفه حاج محمد حسین خزانه، ۴۰ 
ســری جهیزیه بین زوج هــای جوان  

شهر الوند توزیع شد.
در مراســمی بــا حضــور زاهــدی 
اســتاندار، منوچهــر حبیبــی معاون 
اقتصادی، رضــا گروســی فرماندار 
شهرســتان البــرز، مدیــرکل اوقاف 
و امور خیریــه اســتان و نمایندگان 
موقوفــه محمــد حســین خزانه ۴۰ 
ســری جهیزیه بین زوج هــای جوان  
توزیــع شد.اســتاندار قزویــن در 
ایــن مراســم  اظهــار کــرد: صدقه 
امری جــاری از ســوی واقفــان برای 
نیازمنــدان  اســت و خیر بســیاری 
نیز برای وقف کننــده همراه خواهد 
داشــت. عبدالمحمد زاهدی افزود: 
آثار و برکات ســنت حســنه وقف تا 

ابد در جامعه باقی خواهد ماند.
 مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان قزویــن ،حجــت االســالم 
مجیدی در این مراســم گفت: کمک 
خیرین و واقفان موجب شــده است 
در تامیــن نیازهــای افــراد محــروم 
سرعت بیشــتری پیدا کنیم و افراد 
بیشــتری را تحــت پوشــش قــرار 
دهیم.وی تصریح کرد: در سراســر 

کشــور بیــش از ۸۱۴ نــوع نیــت 
واقفانه داریم که در اســتان قزوین 
این تعداد ۷۵ نیت است و  هر کدام 
بخشی از نیازها را پوشش می دهد.

حجت االســالم مجیدی تصریح کرد: 
وقف از سنت های حسنه و صدقات 
جاریه اســت که توانســته بخشی از 
نیازهای جامعــه را برطرف کرده و به 
توزیع عادالنه ثــروت و خدمات نظام 
هم کمــک کند.مجیــدی بیــان کرد: 
موقوفه محمد حسین خزانه بیش از 
یک هزار بســته حمایتی برای دانش 
آموزان نیازمند تهیــه و توزیع کرده 
و 6۰ ســری جهیزیــه نیز میــان زوج 
های جــوان اهدا کــرده اســت تا به 

سنت ازدواج کمک کند.
وی افزود: خیرین این موقوفه  جمعا 
تا کنون بیش از  66۰ میلیون تومان 

بــرای خریــد و اهــدای جهیزیه بین 
نیازمنــدان کمک کــرده انــد و این 
دومیــن مرحلــه اهــدای جهیزیه در 
ســال جاری اســت که طی چهار سال 
گذشــته صــورت گرفته اســت، طی 
هر ســال در چهــار مرحلــه و در هر 
مرحله جهیزیه ۲۰ زوج جوان از محل 
درآمــد موقوفه »حاج محمدحســین 
خزانــه« تامیــن می شــود.علی حــاج 
محمدی هــا وکیل متولــی موقوفات 
حــاج محمدحســین خزانــه در ایــن 
زمینه گفت : با توجه بــه اینکه نیت 
واقــف خیراندیــش ایــن موقوفــه 
خیرات و مبــرات و کمک به اقشــار 
کــم درآمــد جامعــه اســت کاروان 
جهیزیــه زوج هــای جوان شــامل ۵ 
قلم کاال شامل یخچال فریزر،ماشین 
لباسشــویی ،فــرش ،جــارو برقــی 
و اجاق گاز با ارزشــی بالــغ بر ۱۱۰ 
میلیــون ریــال بــرای ۴۰زوج جوان 
از محل موقوفات حاج محمدحســین 
خزانــه تهیــه گردیــد و همزمــان با 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب 

اسالمی به نیازمندان اهدا شد.
وی درادامه یاد آور شــد: ۱۰ سری 
جهیزیه دیگر تهیه شــده اســت و تا 
ماه آینده بــه زوج های جــوان اهدا 

خواهد شد.

به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان؛

40 جهیزیه بین زوج های الوندی توزیع شد

شهردار محمدیه بودجه پیشنهادی 6۸ میلیارد تومانی سال 
آینده را به شورای اسالمی شهر تقدیم کرد.

در جلسه شورای اسالمی شهر محمدیه که با حضور شهردار 
و اعضــای شــورای اســالمی، مدیــران واحدهــای مختلــف 
شــهرداری محمدیه در صحن شــورا برگزار شــد شــهردار 
محمدیــه الیحه بودجه پیشــنهادی ســال ۹۸ شــهرداری را 

تقدیم شورا کرد.
مریم نخستین شهردار محمدیه در این جلسه با بیان اینکه 
شــهرداری محمدیه با توجه به شــرایط اقتصادی موجود در 
کشور از شرایط نسبتا مناسبی برخوردار است اظهارداشت: 
خوشــحالیم کــه در شــهری خدمــت گزاریــم کــه بهتریــن 
شــهروندان و مســئوالن را دارد و همکاری در ســطح باالیی 
اســت و این تعامل موجب شــده با توجه به زیرساخت ها و 
بسترسازی مناسب و همسویی مســئوالن شهری بخصوص 
اعضای شورا در پیشبرد اهداف برنامه های شهرداری، شهر 

محمدیه شاخص باشد.
شــهردار محمدیه در ادامه به بودجه پیشــنهادی سال ۹۸ 
اشاره کرد و گفت: بودجه پیشنهادی سال ۹۸ این شهرداری 
به مبلغ  6۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بســته شــده که 
از این مبلغ حدود 6۸/۸ درصد به بخــش عمرانی و ۳۱/۵ 
درصد بــه هزینه هــای جاری اختصاص داده شــده اســت.

نخســتین تصریح کرد: از مبلغ یادشــده ۲۱ میلیارد و۷۰۰ 
میلیون تومــان جاری، ۵ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومان در 
بخــش اداری و ۱۵ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومــان نیز در 

بخش خدمات شهری پیش بینی شده است.
* پروژه های عمرانی در شهر عادالنه اجرا می شود

شــهردار محمدیه افــزود: پروژه هــای عمرانی بر اســاس 
عدالت محــوری تعریف شــده و اکثــر آنها در ســال ۹۷ در 
روز میالد حضــرت فاطمه زهرا)س( افتتاح شــده و به بهره 
برداری خواهد رســید و همان روز نیز پروژه هایی که برای 

سال ۹۸ تهیه شده کلنگ زنی خواهد شد.
نخســتین بیان کرد: دراجرای پروژه های عمرانی بیشتر به 
مسائل اساسی و اصولی شهر توجه شــده و تالش کرده ایم 
عدالت اجتماعی در همه نقاط شــهر رعایت شده و پروژه ها 
در همه جا اجرایی شود.شــهردار محمدیه گفت:چند پروژه 
اساسی و مورد نیاز شــهری که برای ســال آینده در بودجه 
دیده شده احداث پل امام علی )ع(، احداث جاده دسترسی 
مهرگان بــه قزوین و پــروژه پارک درون شــهری و همچنین 
پارک بانــوان در مهرگان اســت کــه امیدواریم بــا احداث 
آنها رضایت مردم جلب شــود.رئیس شــورای اسالمی شهر 
محمدیه نیز در این جلسه اظهارداشت: پروژه های خوبی در 
آینده نزدیک در این شهر به بهره برداری خواهد رسید و با 
تالش شهردار محمدیه و دیگر همکاران پرتالش در شورای 
اسالمی شــهر با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم 
میزان عوارض را تعیین خواهیم کرد.علی کاظمی بیان کرد: 
در افزایــش تعرفه ها به درآمدهای مردم توجه شــده و در 
نهایت شــورا به این نتیجه رســیده که در بخشــی از تعرفه 
های عوارض شــهرداری که به زندگی مردم و اصناف ارتباط 
دارد افزایشی نداشته باشــیم ولی در بخش های پردرآمد 
و مناطقی که تولید زباله و ساخت و ســازها زیاد است تا ۲۰ 

درصد افزایش را پیش بینی کرده ایم.

توسط شهردار محمدیه؛

بودجه پیشنهادی ۶۸ میلیارد تومانی شهرداری 
محمدیه تقدیم شورا شد

نخستین نشســت هاي فناورانه بین 
متقاضیان فنــاوري و عرضه کنندگان 
فنــاوري و درقالــب یک نشســت به 
نیازهــاي  برمبنــاي  ملــي  صــورت 
فناورانه شناسایي شــده و با اتکا به 
توان داخلــي در ۱6 بهمن در قزوین 

برگزار شد. 
همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزي 
انقالب اسالمي استان قزوین میزبان 
و شــاهد بزرگتریــن اجتمــاع عرضه 
کنندگان و متقاضیان فنــاوری بوده، 
به طوري کــه در مجموع ۲۷۰ مذاکره

B۲B برای ۱۲6 نیــاز فناورانه اعالم 
شــده )از ســوی SMEهای سراسر 
کشور( که برای اولین بار  این مهم با 
این حجم عظیم استقبال کنندگان در 

کشور  رقم  خورد.
بیــش از صد تفاهــم نامــه در اولین 
رویداد ملی بــه هم رســانی فناوری 
محور در بنگاه های کوچک و متوســط 
کشــور در مرکــز خدمات فنــاوري و 
کســب و کار کاســپین با حضور بیش 
از ۱۵ اســتان بــه میزبانــي شــرکت 
شــهرکهاي صنعتــي اســتان قزویــن 

منعقد شد.

در نخســتین رویــداد ملــی بــه هم 
رســانی فناوری بنگاه هــای کوچک و 
متوســط که در مرکز خدمــات فناوری 
و کسب و کار شهرک صنعتی کاسپین 
برگزار شــده بود »منوچهــر حبیبي« 
معاون اقتصــادي اســتاندار قزوین، 
»ابوالفضــل یــاري« رئیس ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزي اســتان و 
جمعي از مدیــران اســتان از نزدیک 
از روند اجــراي این رویــداد بازدید 

کردند.
»حمیدرضــا خانپــور« در ابتدای این 
مراســم اظهــار داشــت: مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتی قزوین 
گفت:  همزمان با فرارسیدن چهلمین 
ســالگرد پیروزي شــکوهمند انقالب 
اســالمي و پیرو منویات مقــام معظم 
رهبري مبنــي بر بهره گیــري از توان 
اقتصــاد مقاومتــي و در راســتاي 
همــکاري عملیاتــي دو بخــش صنعت 
و دانشــگاه و مراکز تحقیقاتي داخل 
کشــور که بــه صــورت کاربــردي از 
قابلیــت هاي هــم در رفع مشــکالت 
تکنولوژیکي بهره مند  خواهند شــد 

این رویداد ملي برگزار شد.

وی با اشــاره به اینکه بر اساس مدل 
توســعه اي یونیــدو، حــل مشــکالت 
واحدهــاي صنعتــي از طریــق مــدل 
انتقــال فنــاوري صــورت مــي گیرد 
گفــت: درایــن رویکــرد مشــکالت 
فناوري واحدهاي صنعتــي دربرنامه 
هاي توســعه اي به لحــاظ دانش فني  
بررســي مي شــود کــه اگــر  قابلیت 
حــل مشــکالت فنــاوري  واحدهــاي 
صنعتــي در داخــل کشــور موجــود 
باشــد  با اســتفاده از پتانســیل  فن 
بازار منطقه اي نیازهــاي فناورانه به 

مراکــز علمــي و دانشــگاهي ازجمله 
پــارک هاي فنــاوري و مراکز رشــد و 
شــرکتهاي دانــش بنیــان  اعــالم مي 
شــود درصــورت وجــود متقاضــي 
نیــاز  رفــع  جهــت  واجدالشــرایط 
فناورانــه , نشســت رو در رو  بیــن 
عرضــه کننــدگان فنــاوري مطابــق 
نشســت هاي بین المللي و متقاضیان 

فناوري برگزار شد.
شــهرکهاي  شــرکت  عامــل  مدیــر 
صنعتــي اســتان، برگزاري نشســت 
هاي رودرو) B۲B ( بیــن متقاضیان 

و عرضــه کننــدگان فنــاوري، حضور 
مشــاوران خبــره و کمک بــه امضاي 
تفاهــم نامه همــکاري مشــترک بین 
متقاضیان و عرضــه کنندگان فناوري 
و بهــره منــدي از حمایتهــاي انتقــال 
فنــاوري ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرکهاي صنعتي ایران و شرکتهاي 
تابعــه را از برنامه هــاي روز رویداد 

برشمرد.
وی افــزود: در کنــار ایــن رویــداد 
حدود ۸۰ فنــاور، گــروه تحقیقاتی و 
پژوهشــی و شــرکتهای دانش بنیان 
 SME جهت رفــع نیازهــای فناورانه
هــا و ۷۰ واحــد صنعتــی متقاضــی 
فنــاوری SME  هــا از ۱۵ اســتان 

کشور  در این برنامه حضور دارند .
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی 
اســتان قزویــن در پایــان از حضور 
۱۵ مشــاور و کارگزار و بروکر انتقال 
فناوری و چهار پنل تخصصی در حوزه 

آب در این رویداد خبر داد.
در ادامــه »طهمورث الهوتــی« مدیر 
توســعه صنعتــی و فناوری ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتی 
ایــران تصریح کــرد: در حــال حاضر 

۳۲۵ نیــاز فناورانــه را در کشــور 
شناســایی کردیــم تــا بــا تعامــل و 
همــکاری بتواننــد نیازهــای خــود 

برطرف کنند.
این مقام مســئول  گفت: با هماهنگی 
معاونــت علمی ریاســت جمهــوری در 
تالش بــرای راه انــدازی  مرکز بانک 
اطالعاتی جامع هســتیم تــا در آینده 
واحدهای صنعتــی از طریق این بانک 
اطالعاتــی بتواننــد  نیــاز فناورانــه 

خودشان را برطرف کنند.
صنایــع  ســازمان  اســت  گفتنــي 
کوچک و شــهرکهاي صنعتــي ایران با 
محوریت شــرکت شــهرکهاي صنعتي 
اســتان قزوین در ســال گذشته دو 
رویداد نشســت نیازهــاي فناورانه 
را بــا بهره گیــري از پتانســیل مراکز 
علمي و صنعتي کشــوره کره در شهر 
ســئول کــره و در شــهرتهران، بــرج 
میالد برگزار نمــود  که در آن رویداد 
بیش از ۵۰ایده و نیاز فناورانه ثبت 
و رصد شــده بــود طي نشســت هاي 
گفتگــوي B۲Bموضوعــات مطــرح و 
منجربه قــرارداد هــا و تفاهــم نامه 

هاي همکاري فناوري شد.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب صورت گرفت؛

اولین رویداد ملی به هم رسانی فناوری بنگاه های کوچک و متوسط در قزوین
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چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
مرا زحال تو با حال خویش پروا نه

خرد که قید مجانین عشق می فرمود
حافظبه بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

با حضور رئیس جمعیت هالل احمر کشور صورت گرفت؛

افتتاح 2 پایگاه امداد و نجات در آبیک و محمدیه 

همزمان با در هفتمین روز از دهه فجر با حضور دکتر 
پیوندی رئیــس جمعیت هــالل احمر کشــورر ،داوود 
محمدی و ســیده حمیده زرآبادی نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی ،دکتر آصفــی  مدیر عامــل جمعیت 
هالل احمر استان قزوین، دو پایگاه  امداد و نجات در 

آبیک و محمدیه افتتاح شد.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمــر اســتان قزوین در 
مراســم افتتاح ایــن پایگاههــا اظهار داشــت: پایگاه 
امداد و نجــات جاده ای آبیــک در زمینی به مســاحت 
۲۰۰۰ مترمربــع و زیربنــای ۳۷۵ مترمربــع بــا ۱۰ 

میلیارد و ۹۰ میلیون ریال اعتبار ساخته شده است.
حســن آصفی افزود:  همچنین پایگاه امــداد و نجات 

جــاده ای محمدیــه در زمینــی بــه مســاحت ۳۴۰۰ 
مترمربع و زیربنای ۳۷۵ متر مربع با ۱۱ میلیارد ریال 

هزینه ساخته شده است.
وی تصریح کرد: احــداث این پایگاهها از ســال ۹۵ با 
اعتبارات ریاست جمهوری آغاز شد و از اعتبارات ملی 
مرکز و اســتان برای تکمیل استفاده شــد و در مدت 

۲۰ ماه به پایان رسید.
وی گفت: در اســتان قزوین ۱6 پایــگاه ثابت امداد و 
نجات راه اندازی شــده و با افتتاح ایــن دو پایگاه که 
پیــش از این فعالیــت نیروها در کانکــس صورت می 
گرفت تمام پایگاه هــای امداد و نجات اســتان دارای 

ساختمان مستقل شد ه اند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمراســتان قزوین تصریح 
کرد: با شناســایی نقاط حادثه خیز در اســتان قزوین 
تالش کرده ایم تا پایگاهها در این محدوده ها مستقر 

شوند تا کمک رسانی تسریع شود.
وی  خاطر نشان کرد: درایام دهه فجر ساختمان پایگاه 
امداد و نجــات دانســفهان نیز بــا ۱۵ میلیــارد ریال 
افتتاح شــد.در ادامه رئیس جمعیت هــالل احمر کل 
کشــور همراه مدیران استانی و شهرســتانی از مرکز 
پشــتیبانی عملیات امــداد و نجات منطقــه ای در حال 
احداث انجیالق هم بازدید و با استاندار و امام جمعه 

قزوین نیز دیدار کرد.

بهره برداری از 121 طرح شرکت توزیع نیروی برق استان 

همزمان با دهه مبارک فجر ۱۲۱طرح 
شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 

قزوین به بهره برداری رسید.
  مهنــدس ســعید بهادیونــد چگینــی 
ضمن گرامیداشــت  دهه مبارک فجر 
و ســالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 
اســالمی ایــران وآرزوی توفیــق روز 
افــزون بــرای خدمتگــزاران نظــام 
مقــدس جمهوری اســالمی بــه پروژه 
هــای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان قزویــن اشــاره کــرد و گفت 
:همزمان بــا دهه مبــارک  فجر، ۱۲۱ 
طرح  شــرکت توزیع برق با هزینه ای 
بالــغ بر۲۲۸میلیــارد و 6۰۰میلیون 
ریال در شهرستان های )قزوین، آوج، 
البرز، تاکســتان، بوئین زهرا و آبیک 
و شــهر محمدیه(  اعم از  ســرمایه ای 
)توســعه، اصالحات، نیرورسانی و..(  
،مسکن مهر، برق رســانی روستائی به 

بهره برداری رسید.
وی در ادامــه افــزود : از مجموعــه 
پــروژه هــای  مذکــور ۳۰ پــروژه در 
شهرســتان قزویــن، ۲6 پــروژه در 
شهرســتان تاکســتان، ۱۰ پــروژه 
در شهرســتان آبیــک، ۵ پــروژه در 

در  پــروژه   ۱6  ، آوج  شهرســتان 
شهرســتان البــرز، ۱۴ پــروژه در 
شهرســتان  بوئین زهــرا ، ۲۰ پروژه 
در شــهر محمدیــه و مهــرگان بــه 
بهره برداری رســید؛ مشخصات کامل  
پروژه های مذکور در سایت اینترنتی 
www. ایــن شــرکت بــه نشــانی 

qazvin-ed.co.ir    در دســترس 
عالقمندان می باشد.

مهنــدس بهادیوند چگینــی  در ادامه 
در خصوص پــروژه های برق رســانی 
روســتائی گفت : ۴ پروژه برق رسانی 
روســتایی در شهرســتانهای قزویــن 
و آوج بــه بهره بــرداری می رســد که 
روســتای کاروانســرا  در شهرســتان 
آوج و روســتاهای محمود آباد خزران، 
اســماعیل آباد ، چوبدر  در شهرستان 
قزوین به  بهره برداری خواهد رسید  

.
وی در ادامــه به عملکرد مقایســه ای  
قبل و بعداز انقالب اســالمی اشــاره 
کــرد و افــزود: در اکثــر شــاخص ها 
نســبت بــه قبــل از انقــالب رشــد 
فزاینده ای داشــته ایم از جمله : در 
تعداد پســتهای بــرق  ۱۸۵۷ درصد، 

تعــداد چراغهــای روشــنایی معابــر 
۱۳۳۲درصــد، تعــداد روســتاهای 
برقدار ۱۰6۰درصــد، مصرف انرژی 
بــرق ۹۰۵ درصد، تعداد مشــترکین 
6۴۱ درصد، طول خطوط ۳۸۴ درصد 
،حداکثر پیک بار همزمان ۳۳۰درصد 
و ظرفیت پســتها ۲۵۸درصد نسبت 
بــه قبــل از انقــالب افزایــش یافته 
اســت.مدیر عامــل شــرکت توزیــع 
نیروی برق اســتان قزویــن در زمینه 
انرژیهای نو گفت :  تمامی اقدامات در 
زمینه انرژیهای نو بعداز انقالب انجام 
شــده از جمله در زمینــه نیروگاههای 
 ۱۷۸ تاکنــون  پراکنــده  تولیــد 
موافقتنامه احداث  بــا  ظرفیت ۵۸۵ 
مگاوات منعقد و ۳۴ پروانه با ظرفیت 
۱۱۲ مــگاوات صادر و ۲6 قــرار داد 
با ظرفیــت ۹۰/۸6۸مــگاوات مبادله 
گردیده  ،در مورد انرژی بادی تاکنون  
۱۷ موافقتنامــه احــداث بــا ظرفیت 
۵۷۹ مــگاوات و ۱۱ پروانــه احداث 

با ۳۳۸مگاوات صــادر و 6 قرارداد با 
ظرفیت ۲۴۸ مــگاوات مبادله شــده 
، درمــورد  انرژی خورشــیدی تاکنون 
۳۳  موافقتنامــه احــداث بــا ظرفیت 
۲۳۰مــگاوات و ۲۳ پروانــه احــداث 
بــا ظرفیــت ۱۴۳ مــگاوات صــادر و 
۱۰ قــرار داد با ظرفیــت ۳۹ مگاوات  

مبادله گردیده است .
مهندس بهادیوند  چگینی در خصوص 
طرحهــای در دســت اقــدام گفــت : 
هوشــمند ســازی شــبکه های توزیع 
برق از طریق پیاده سازی اتوماسیون 
شبکه های توزیع، اســتفاده از فضای 
ابــر )Cloud Computing( جهــت 
حفظ و تبادل اطالعات حجیم، استفاده 
از اینترنــت اشــیاء جهــت مدیریــت 
مصــرف، تجمیع نــرم افزارهای مورد 
استفاده شــرکت های توزیع و تحلیل 
داده های موجود، ایجاد امکان قرائت 
از راه دور اطالعــات ادوات انــدازه 
گیــری و صــدور فرامیــن کنترلی به 

تجهیزات قدرت در شبکه های توزیع، 
به کارگیری انرژی هــای تجدید پذیر 
در تولید انرژی الکتریکی، گســترش 
نیروگاههای تولید پراکنــده  از جمله 
مهمتریــن طرحهــای در دســت اقدام 

این شرکت می باشد. 
 وی در پایان  با اشاره به ارزیابی های 
انجام شــده از عملکرد این شرکت در 
سطح ملی و استانی افزود  :  همکاران 
شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
قزویــن  ۲۴ ســاعته  مشــغول ارائه 
خدمات  به  مشــترکین  بــرق و مردم 
شریف استان بوده و در راستای جلب 
رضایتمنــدی و تکریم اربــاب رجوع و 
صیانــت از حقوق شــهروندی بیش از 
پیش تــالش مــی کنند واین شــرکت 
در ارزیابی های ســطح ملی و اســتانی 
همواره ســرآمد بوده اســت از جمله 
می توان  کســب رتبه شایسته تقدیر 
ویــژه در امــور فرهنگــی و دینی در 
کشــور و رتبه شایســته تقدیر ویژه 
در ارزیابی ســتاد اقامه نماز اســتان  
و همچنیــن  عنــوان دســتگاه برتــر 
استانی در ارزیابی ســتاد صیانت در 
بیــن دســتگاههای اجرایی اســتان و  

رتبه های  برتــر در کاهــش پیک بار، 
مدیریــت مصــرف و فعالیــت هــای 

فرهنگی و ورزشی  را نام برد  . 
 در پایان  الزم است از  همه همکاران 
عزیز، خدوم و کوشــا  شــرکت توزیع 
برق که در تمام نقاط اســتان  شــبانه 
روز بــرای تداوم جریــان  برق مطمئن 
و پایدار  تــالش می کننــد و از مردم 
گرانقدر و شــهید پرور استان قزوین 
که با مدیریت در مصرف برق همکاری 
الزم  را همواره با این شــرکت داشته  
اند بویژه در ایــام پیک بارتابســتان 

سال جاری تقدیر و تشکر  نمایم .
* قابل توجه مشترکین 

ســامانه مرکزفوریتهای برق با شماره 
۱۲۱ در تمــام نقــاط اســتان قزوین 
به صــورت شــبانه روزی بــدون نیاز 
به پیش شــماره در زمینه مشــکالت 
روشــنایی معابــر، قطعــی هــای برق، 
حوادث و اتفاقات ناشــی از برق آماده 

پاسخگویی می باشد.
آدرس: کانــال اطــالع رســانی روابط 
عمومی شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان قزوین درپیام رسان سروش  
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با حضور وزیــر جهاد کشــاورزی  طرح ســامانه نویــن آبیاری 
شرکت بوی گندم در یانس آباد آبیک افتتاح شد. 

این بازدید  همزمان با دهه فجرو بــا حضور  حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی ،استاندار قزوین،مدیر کل جهاد کشاورزی استان 
قزویــن و جمعی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی آبیک، 

صورت گرفت. 
شرکت کشــت و صنعت بوی گندم شــامل ۸۰ هکتار آبیاری 
بارانــی مکانیــزه ،۲۵ هکتــار آبیــاری موضعی بــاغ و آبیاری 
موضعی تیپ ۹۳ می باشــد.دکتر حجتی در این بازدید ضمن 
قدردانی از زحمات  مدیریت این مجموعه  بیان کرد :بهترین  
و مهندسی ترین روش برای محیط زیســت و حفظ سفره های 
زیر زمینی  برداشــت آب از طریق قنات هستند که ذخایرآب  

ما را حفظ و از فرو نشست ها جلوگیری می کند.
دکتر حجتی  گفت: تشــکر و قدردانی می کنم از مدیران این 
مجموعه که  با راه اندازی این سیســتم آبیــاری، هم در حفظ 

ذخایر آبی و توسعه محصوالت کشاورزی گام برداشتند. 
وزیر جهاد کشــاورزی همچنین خاطر نشــان کرد: همگی باید 
تالش کنیــم تاتولیدکنندگان هرچه ســریع تر  مشکالتشــان 

برطرف و شاهد پیشرفتشان باشیم. 
مدیر عامل این شــرکت  درگفتگو با خبرنــگار جام جم ضمن 
خــوش آمدگویی به مســئولین و حضــار   اظهار کــرد:  پروژه 
ای که افتتاح شد ،پروژه مکانیزاســیون سیستم آبیاری  می 
باشــد که مســاحتی بالغ بر ۱۷۸ هکتار را تحت پوشش قرار 
می دهد که برای الگوی کشت محصوالتی همچون گندم ، جو، 

ذرت، یونجه و آبیاری باغ گالبی و انگور تعبیه شده است. 
وی در ادامه شــرح داد:سیســتم آبیاری  شــرکت بوی گندم  
شــامل ۴ بخش می باشــد.بخش اول  به وســیله دو دستگاه  
ســنتر پیوت، با طول بــازوی ۴۰۰ متر  مســاحتی بالغ بر ۵۷ 

هکتار را پوشش می دهد. 
بخش  دوم سیستم سنتر پیوت بعدی که با طول بازوی ۲۰۰ 

متر مساحت 6 هکتار را تحت پوشش قرار می دهد. 
بخش سوم سیســتم آبیاری نواری می باشــد و بخش چهارم 
سیســتم آبیاری قطره ای می باشــد که بــرای  ۲۵ هکتار باغ  
که در حال احــداث داریم از طریــق همین سیســتم آبیاری 
خواهد شــد.مهدی کرمی پور افزود :منابع آبی این ســامانه 
شامل حق آبه از کانال شــبکه آبیاری دشت  قزوین به میزان 
۳۷/۱میلیون متر مکعب و همچنین یک حلقــه چاه با آبدهی 

۳۵ لیتر در ثانیه تامین می شود.
 کرمی پور بیان کرد:هزینه اجرای طرح ۲۲ میلیون ریال بوده 
اســت که در ســال ۹۵ ،۱۱۱.۷۰میلیون توســط دولت وام 

بالعوض دریافت شده است.
وی تصریح کــرد: در این شــرکت  بــرای ۱۰ نفر بــه صورت 
مســتقیم و ۳۰ نفر به صــورت غیر مســتقیم   اشــتغالزایی  
فراهم آمده اســت.مهندس کرمی پور گفت :با توجه به حجم 
نزوالت جوی و منابع آبی  که در دشــت قزویــن داریم  با  این 
طرح نوین آبیاری ۸۰۱هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه 
جویی  شده اســت که از این موضوع بســیار خرسندیم. وی 
افزود:چشــم اندازی که برای آینده داریم  چند طرح شــامل 
احداث گلخانه ،احداث دامداری صنعتی و راه اندازی صنایع 
تبدیلی می باشــد که امیدواریم با حمایت های الزم در سال 

آینده محقق گردد.
وی درپایان گفت: از مدیران و مســئولین و کارشناســان ،در 
وزارت خانــه و چه در اســتان و شهرســتان که با سیاســت و 
راهنمایی خودشان تســهیالتی را فراهم کرده اند تا بتوانیم   
اهدافمان را محقق کنیم  تشــکر می کنم و امیدوارم بیش از 

پیش شاهد حمایت مجدانه مسئولین ارجمند باشیم. 

با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛

سامانه نوین آبیاری شرکت بوی گندم افتتاح شد


