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 آغاز طرح امداد و نجات زمستانه 
در قزوين

اجرای 114 حکم تخریب 
ساخت و ساز غیرمجاز 

شهردار محمدیه؛ شهردار 
برگزیده در کشور

طرح جامع مالیاتی، زمینه ساز 
تکریم  مودیان

احداث اولین پارک جیبی در مینودر 
به پایان رسید

معاون عمرانی منطقه سه  شــهرداری قزوین گفت: عملیات عمرانی احداث اولین پارک جیبی در 
ناحیه مینودر  قزوین  به پایان رسید.

پیله چی با بیان اینکه در ســال جاری احداث پارک های جیبی در این منطقه در برنامه کاری قرار گرفته اســت، 
افزود: اکنون عملیات عمرانی احداث پارک جیبی در ناحیه...

برپایی طرح تکمیلی 
غربالگری شنوایی 
کودکان 3 تا 5 سال
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قزوین

»باتو«، برند خوشنام در صنعت مواد غذايی کشور

استاندار قزوین و جمعی از مسئوالن 
از شرکت کشت و صنعت طالچین بازدید 
کردند و درجریان آخرین دستاوردهای 

این مجموعه تولیدی قرار گرفت.
در ایــن بازدیــد مهنــدس زاهــدی 
شــرکت کشــت و صنعت طالچیــن را به 
عنوان الگویی موفــق در عرصه صنعت 
نام برد و اظهار کرد: طرح ها و برنامه های 
این واحد تولیدی می تواند در دســتور 
کار دیگــر صاحبان ســرمایه و صنعت در 

استان قرار بگیرد.
مهنــدس زاهدی گفت: مــا به عنوان 
نماینــده عالــی دولــت در اســتان برای 
موفقیــت روز افــزون و رفــع موانــع و 
مشکالت این واحد تولیدی از هیچ گونه 

مساعدتی دریغ نخواهیم کرد.
مهندس آرش جعفرزاده، مدیر عامل 
شــرکت کشــت و صنعت طالچین نیز در 
ایــن بازدیــد ضمن خوش آمــد گویی به 
حاضــران شــرح داد: شــرکت کشــت و 
صنعــت طالچین در ســال 84 و با هدف، 
افــزوده  ارزش  ایجــاد  اشــتغالزایی، 
و پرهیــز از خــام فروشــی و همچنیــن 
صــادرات تاســیس شــده اســت. وی 
تصریح کــرد: در حال حاضر 550 نفر به 
صورت مستقیم و 6 هزار نفر به صورت 
غیــر مســتقیم در ایــن واحــد تولیدی 
مشغول کار هستند. وی افزود: شرکت 
به دو خط تولید خالل ســیب زمینی نیمه 
سرخ منجمد و چیپس سیب زمینی مجهز 
اســت و این دو خط روزانه بیش از 500 

تن سیب زمینی مصرف می کند.
وی از کشــت 5 میلیــون تــن ســیب 
زمینی در کل کشور خبر داد و بیان کرد: 
4 درصــداز کل تولید کشــور در اختیار 

شرکت کشت و صنعت طالچین است.

 مهنــدس جعفــرزاده ادامــه داد: ما 
واحدی هستیم که با کمترین وابستگی 
به خارج از توانســته ایــم با ارزآوری به 
یــاری اقتصاد کشــور بشــتابیم.  وی از 
صادرات برند برتر "باتو " به کشــورهای 
آســیای میانه، عراق، افغانستان، عمان، 
قطــر، گرجســتان و حتی چیــن خبرداد و 
افزود: بســیار خرســندیم که توانسته 
ایم در کشــور عــراق باتو را بــه عنوان 
برنــد اول مطــرح کنیم و در تالشــیم در 
سایر کشــورهای هدف صادراتی ما نیز 
اتفاق بیفتد. این مدیر موفق خاطر نشان 
کرد:کارخانه کشــت و صنعت طالچین به 
صورت شبانه روزی و در هفت روز هفته 
فعالیت خــود را ادامه می دهــد چرا که 
هدف ما بازارهای صادراتی می باشــند 
و بــرای اینکه بازار خارجی را در دســت 
داشــته باشــیم باید به صورت شــبانه 
روزی چرخــه تولید شــبانه روزی فعال 
باشــد تا به لحاظ تعهد و زمان مقرر شده 
با کشورهای هدفمان هماهنگ شویم. 

تعامــل  از  جعفــرزاده  مهنــدس 
ارگان های دولتی اســتان با این شرکت 
قدردانــی کرد و یادآور شــد: همراهی 
همــه مدیــران و در راس آنان مهندس 

زاهدی اســتاندار قزوین سبب شده تا 
بــا کمترین دغدغــه در عرصه صادرات 
پیشتازی کنیم.وی در پایان خاطر نشان 
کــرد: هدف مــا ارتزاق حــالل و تولید و 
اشــتغالزایی اســت و در مســیر اعتالی 
اقتصاد کشــور از هیچ کوششی مضایقه 
نخواهیــم کــرد. مدیر کارخانه کشــت و 
صنعت طالچین نیز در این مراسم گفت: 
در ســیکل تولیــد همواره تالش شــده 
نگاه علمی و دقیقی بر روی مسائل مهمی 
همچون اصالح نژاد سیب زمینی داشته 
باشــیم و همین باعث شــده تا در مسیر 
صــادرات به اقصی نقاط دنیا با شــناخت 
بیشــتری به ذائقه مشــتری خــود وارد 

شده و موفق عمل نماییم.
وی افــزود: قصــد داریم امســال در 
منطقــه آبگــرم و آوج بــه بحــث تکثیــر 
مســتقیم ســیب زمینــی بپردازیــم و 
بــا تمرکــز بــر روی صنایــع تبدیلــی و 
اســتمرار کیفیــت بــه اهداف ترســیم 
شــده دســت یابیم. جعفــرزاده گفت: 
یکــی از موضوعات مهــم در حوزه تولید 
و صادرات بســته بندی اســت و بســته 
بندی بر اســاس ذائقه بازار همواره در 

دستور کار ما بوده است. 
ذخیره 60 هزار تن سیب زمینی را در 
انبارهای شرکت کشت و صنعت طالچین 
اقدامی راهبردی خواند و اظهار داشت: 
این کار ســبب ثبات قیمت خواهد شــد 

واز باال رفتن قیمت جلوگیری می کند.
در ادامــه مراســم مهنــدس حمیده 
زرآبــادی از تــالش بی وقفــه مدیریت 
ایــن مجموعــه قدردانــی کــرد و بــرای 
یاری رســاندن این مجموعــه تولیدی و 
صادراتی کشــت و صنعت طالچین قول 

مساعد داد.
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آغاز طــرح امداد و نجات 
زمستانه در قزوین

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
قزوین از اجرای طرح امداد و نجات زمســتانه در 
محورهای ارتباطی و پر رفت و آمد به مســافران 

خبر داد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قزوین 
با اشــاره به آغاز طرح امداد و نجات زمســتانه در 
استان اظهار کرد: امسال 15 پایگاه امداد و نجات 
ثابــت ، 1 پایگاه کوهســتان و 10 پایگاه موقت 
هالل احمر در جاده های اســتان مســتقر شده 
اند و تمامی شــعب آمادگی کامل برای اســکان 
اضطــراری در راه مانــدگان را در محورهــای 
مواصالتــی دارند و ســامانه 11۲ به  صورت ۲۴ 

ساعته آماده پاسخگویی به هموطنان است.
حســن آصفی افزود: در طــرح امدادونجات 
زمســتانه، روزانه بیش از 130 نجاتگر مستقر در 
پایگاه هــای امداد جاده ای اســتان با یک فروند 
بالگرد، 3۲ دســتگاه آمبوالنــس ، 15 خودروی 
نجــات ، اتوبــوس آمبوالنس ، خــودروی ویژه 
آرگو و 15 دســتگاه موتورســیکلت در شــرایط 
برف و کوالک خدمات امدادی به مسافران ارائه 

می دهند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قزوین 
خاطر نشــان کرد: 5 تیم عملیاتی ویژه شامل تیم 
امداد هوایی ، تیم آنســت ، تیم واکنش ســریع 
خواهران و برادران ، EOC و ERC شامل ۲5 
نفر نیروی ویژه و زبده در مرکز استان نیز فعالیت 

می کنند.

احداث اولین پارک جیبی 
در مینودر به پایان رسید

معاون عمرانی منطقه ســه  شــهرداری 
قزوین گفت: عملیات عمرانی احداث اولین پارک 

جیبی در ناحیه مینودر  قزوین  به پایان رسید.
پیله چی با بیان اینکه در ســال جاری احداث 
پارک های جیبــی در این منطقه در برنامه کاری 
قرار گرفته اســت، افزود: اکنون عملیات عمرانی 
احــداث پارک جیبی در ناحیه مینــودر، به پایان 

رسیده است.
وی بــا بیان اینکه 18 زمیــن در ناحیه مینودر 
و کوثر برای احداث پــارک جیبی در نظر گرفته 
شــده است، تصریح کرد: اکنون عملیات عمرانی 
احداث ۲ پارک جیبی در بلوار مطهری و بلوار ۲۲ 

بهمن در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: پارک های جیبی مجهز 
به استراحتگاه، فضای ســبز و نیکمت هستند و 
متراژ آن ها بین هــزار و پانصد تا ۲ هزار مترمربع 

است.
این مســئول اضافه کــرد: پارک های جیبی 
مکانی مناســب برای استراحت شــهروندان و 

افزایش رفاه حال شهروندان است.
پیله چی بیان کرد: در سال جاری برای اجرای 
احــداث پارک های جیبی نزدیــک یک میلیارد 

تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

تجلیل  مراسم   برگزاری 
از معلوالن نخبه

مراســم تجلیل از معلوالن نخبه با هدف 
شناساندن توانمندی های معلوالن برگزار شد.

رئیس ســازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری 
قزوین گفت: مهم ترین  هدف تجلیل از معلوالن 
برجســته و نخبــه ؛ شناســاندن  توانمندی ها  و 
پتانســیل  های معلوالن و آســیب  مندان جامعه 

است.
محمد درافشــانی در حاشــیه آیین تجلیل از 
معلوالن برجســته و نخبه شــهر قزوین که در 
سالن اجتماعات دانشــگاه علوم پزشکی قزوین 
برگزار شــد، در مصاحبه با صدا و ســیمای مرکز 
قزوین گفت: حمایت خود را برای متبلور ساختن 
ظرفیت های خاموش معلــوالن در جامعه ادامه 
خواهیم داد.وی اظهار کرد: به مناسبت ترد سهل 
و آســان معلوالن در این برنامه 10 رمپ از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایجاد شد.
درافشــانی افزود: امیدوارم این مراسم مقدمه 
ای شــود تا تمام مراکز عمومی، فرهنگی، ادارات 
دولتــی و خصوصی برای تردد ســهل و آســان 
معلوالن، مناسب ســازی شوند.گفتنی است،در 
ایــن مراســم از 56 معلول نخبه و برجســته در 
حوزه های علمی، ورزشی و فرهنگی و همچنین 
۴0 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن های مردم 

نهاد حمایت از معلوالن تقدیر شد.

پــروژه بتنــی در محور 
–تهران  – کــرج  قزوین 

افتتاح  شد
با حضور محمد اســالمی  وزیر راه و شهر 
ســازی ، اســتاندار قزوین ، نمایندگان استان در 
مجلس شــورای اســالمی و جمعی از مسئوالن 
ارشد استان  طرح نیوجرسی بلوک مفصلی آزادراه 
قزویــن – کــرج- تهران به طــول حدود 150 

کیلومتر را افتتاح شد.
اســالمی در بدو ورود خود به استان قزوین از 
راهدارخانــه زیــاران بازدید و با راهــداران این 
راهدارخانه دیدار کرد.مهران قربانی عضو هیات 
عامل و نماینده تام  االختیار ریاســت ســازمان 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای در ایمنی حمل 
ونقل راه ها در این مراســم اظهــار کرد: با نصب 
نیوجرســی در جاده های اســتان شاهد کاهش 
چشــمگیر ســوانح رخ بــه رخ  در محورهــای 
مواصالتــی بوده ایم.وی افــزود: به دلیل حجم 
بــاالی ترافیک و ایجاد ســطح ایمنی باالتر در 
جاده ها و جلوگیری از انحراف وسایط نقلیه در باند 
مخالف وکاهش تلفات و خسارات جرحی، نصب 
نیوجرسی در جاده ها در اولویت قرار گرفته است.

قربانی بیــان کرد: ۷00 کیلومتر نیوجرســی در 
سراسرکشور اجرا شده که این طرح به طول 150 
کیلومتر و ۷۲ کیلومتر آن در مسیر قزوین –کرج 
اجرا شده است.استان قزوین دارای 6 هزار و ۷00 
کیلومتر راه است که یک هزار و 300 کیلومتر آن 

بزرگراه، آزادراه و جاده های اصلی است.

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: 18 طرح عمرانی و خدماتی با 
۲35 میلیارد ریال اعتبار هم اکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در حال اجرا هستند.

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، حمیدرضا خانپور  با 
اعالم این مطلب افزود: بیشتر این طرح ها در شهرک های صنعتی کاسپین، آبیک )کاسپین 

۲(، لیا، خرمدشت و حکیمیه در حال اجرا هستند.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
قزوین همچنین اظهار داشت: این طرح ها که اجرای آنها توسعه زیرساخت های عمرانی و 
رفاهی در شهرک های صنعتی استان را به دنبال دارد شامل عملیات اصالح شبکه آبرسانی 
و فاضالب، زیرسازی و آسفالت و بهسازی معابر، جدول گذاری، اجرای شبکه برق، احداث 

زهکش و تکمیل شــبکه داخلی گاز هستند.خانپور با بیان اینکه در مجموع امسال شاهد 
اجرای ۲8 طرح عمرانی و زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بوده ایم، اظهار 
داشت: 10 مورد از این طرح ها با صرف ۲5 میلیارد ریال امسال تکمیل شدند و مورد بهره 

برداری قرار گرفتند و 18 طرح باقی مانده نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

18 طرح عمرانی در شهرک های صنعتی در حال اجراست

سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین گفت : در 
9 ماه سال جاری 11۴ حکم تخریب  ساخت و ساز  غیر 
مجاز  از ســوی واحد اجرای احکام این منطقه اجرایی 

شده است.
فدائی فر بــا بیان اینکه در این مدت نیز 106 حکم 
تخریب مربوط به داخل شهر قزوین بوده است، اظهار 
کرد: در 9 ماهه ابتدای ســال جاری، هفت مورد حکم 
تخریب از ســوی واحد اجرای احــکام این منطقه در 

حریم شهر اجرایی شده است.
وی افزود: در ســال جــاری ۴۷۴ اخطاریه  از واحد 

اجرای احکام  این منطقه ابالغ گردیده است .
وی خاطر نشــان کرد: 80حکم جریمه و 1۷ حکم 
پلمب  از عملکرد های واحد جرای احکام  طی امســال 
می باشد.این مقام مسئول یادآور شد: در این مدت ۲9۷ 
پرونده از واحد کمیســیون ماده صــد به واحد اجرای 

احکام ارجاع شده است.

اجرای 114 حکم تخریب 
ساخت و ساز غیرمجاز 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

قزوین

خبر

طرح غربالگری شــنوایی کودکان 3 تا 5 سال با حضور مسووالن 
استانی در مهد کودک مهر مادر برگزار شد.

مدیرکل بهزیســتی استان قزوین در این مراسم بیان کرد: بیش از 6 
هزار پرونده معلولیت در اســتان وجود دارد که نشانه غفلتهایی است که 

در حوزه پیشگیری در خانواده ها، پیش آمده است.
علیرضا وارثی گفتتمام فعالیتهای ما در ســازمان بهزیستی از دیدگاه 
پیشــگیری است و ما در حوزه پیشــگیری نوعی خدمت توانمندسازی 

برای معلوالن ایجاد کرده ایم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر همه افراد کارتن خواب، در اســتان در 
گرمخانه ها دارای مکان گرم و مناســب بوده و خدمات گذری در مراکز 
انجام می شــود. خانه امن برای کسانیکه مورد همسر آزاری قرار گرفته 
اند. همچنین اورژانس اجتماعی نیز برای آگاهی و اســتفاده از خدمات 

بهزیستی ایجاد شده است.
وارثی عنوان کرد: در پیشگیری از معلولیت، طرح های مختلفی داریم 
که غربالگری شــنوایی برای کنترل و جلوگیری از کم شنوایی در سنین 

سه تا پنج سال ایجاد شده است.
 اگــر بتوانیــم ایــن خدمــت را در اســتان ادامه دهیــم موجب 

 می شــود مردم نسبت به ســالمت و شــنوایی فرزندان خود حساس 
شوند.

وی افزود: اگر طرح ســنجش شــنوایی انجام شود هر خانواده با ۲0 
هــزار تومان می تواند از بیماری فرزند خــود جلوگیری کند که این امر 

همکاری مردم را می طلبد. 
امسال بناست بیش از سه هزار نفر را مورد غربالگری قرار دهیم.

مدیرکل بهزیســتی استان قزوین تصریح کرد: آگاه سازی در جامعه 
 حرف اول را می زند و رســانه ها نقش مهمی در ایجاد این آگاه ســازی

 دارند. 
در بدو تولد، نوزادان مورد غربالگری قرار می گیرند و امروز این طرح 

تکمیلی برای سنین سه تا پنج سال انجام می شود.
وارثــی اضافه کرد: به دنبال ایجاد فضایی برای جمعیت روســتایی 
هســتیم که با حضور اقشار بســیج و آموزش و پرورش تمام روستاهای 
 شهرســتان قزویــن را تحــت پوشــش طــرح غربالگــری قــرار 

دهیم. 

در نشســت هم اندیشی مدیران عامل شرکت 
های نمایشگاه های کشــورکه در استانداری برگزار 
شــد؛ هادی طاهرخانی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه 
دائمی اســتان قزویــن گفت: صنعت نمایشــگاه در 
ارتقــای تولید داخل و همچنین صــادرات غیر نفتی 

کمک می کند.
وی همچنیــن افزود: این صنعت اگر در آن اصول 
بازاریابی و شناخت بازار رعایت شودمی تواند موفقیت 

در این عرصه را بیشتر کند.
طاهرخانــی تصریح کرد: مــا در حمایت از کاالی 
ایرانی شــعار می دهیم اما متاسفانه در عمل اینگونه 
نیست و شرکت های نمایشگاهی در راستای معرفی 

و حمایت الزم  از کاالی ایرانی صورت نمی گیرد.
وی افــزود: از زمان برپایی نمایشــگاه ها روزانه  
هــزاران نفر  بازدیــد و خرید می کنند خوشــبختانه 
توانســته ایم کســب و کار و همچنین اقتصاد استان 

را رونق بخشیم .
طاهرخانی بیان کرد: امروز صنعت نمایشــگاهی 
نقــش موثری در عرصه سیاســت ،اقتصــاد و وضع 
اجتماعی جامعــه ،فرهنگی و هنــری ایفا می کند و 
بسیاری از کشورهای جهان رسالتی مهم و چند جانبه 
برای نمایشــگاه ها قائلند و برای بهره گیری و سرمایه 

گذاری در آنها برنامه مدونی دارند.
وی افــزود: از ســال ۷۷زمان تاســیس تا امروز 
اقدامات خوبی انجام شــده اســت و نمایشگاه های 
تخصصی و عمومی با هزاران نفر بازدید کننده به خود 
جلب می کنیم .وی خاطر نشــان کرد: برای توســعه 
نمایشــگاه در فاز اول زمینی به مســاحت 10 هکتار 

تهیه شده  که باید تکمیل شود.
وی در ادامه یادآور شــد: از حمایت استاندار تشکر 
می کنیــم که بــا حمایت از این مجموعه توانســتیم 

اهدافمان را محقق کنیم.

 برپايی طرح تکمیلی غربالگری شنوايی کودکان 3 تا 5 سال

صنعت نمایشگاه، کارآمدترین ابزار صادرات و رونق تولید داخلی 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پايیز 1397 

از طريق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 دی ماه سال جاری می باشد.
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1526 مرکز ارتباط مردمی
روابط عمومی امور مالیاتی استان قزوين

مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهرایران در نشست خبری به 
مناســبت دوازدهمین سال تاســیس این بانک اظهار داشت: 945 
میلیارد و 840 میلیون ریال تســهیالت قرض الحســنه در قالب 78 
هزار750 فقره وام به متقاضیان در اســتان قزوین پرداخت شــده 

است.
حســن میــرزا عبداللهی ها گفت: ایــن بانک با تســهیالت مردم و 
خیرین و ســهامداری بانکهای کشــور منابع مورد نیاز را تامین کرده و 
به عنوان اولین بانک قرض الحسنه تخصصی کشور با بیش از 530 
شعبه در سراسر کشور و 11 شعبه در استان قزوین توانسته بدون 

سود بانکی نیازهای مردم را برطرف کند.
وی تصریح کــرد: در طرح» اندوخته بانوان مهر « با هدف توانمند 
سازی بانوان خانه دار و کارآفرین 193 فقره وام با 5 میلیارد و 790 

میلیون ریال برای توسعه فضای کسب و کار پرداخت کرده ایم.
میــرزا عبداللهی هــا افــزود: 420 فقره تســهیالت بــه مبلغ 12 
میلیارد و 600 میلیون ریال برای حمایت از زنان سرپرســت خانوار 

در سال جاری پرداخت شده است. 
وی همچنین درباره پرداخت تســهیالت ازدواج اظهار کرد: میزان 
وام ازدواج برای هر زوج 30 میلیون تومان اســت که امســال 382 
فقــره بــه مبلــغ 5 میلیــارد و 790 میلیــارد ریال پرداخت شــده و 

خوشبختانه در این بخش هیچ فرد پشت نوبتی نداریم.
وی گفت: به افراد تحت پوشــش کمیته امداد 13 میلیارد و300 
میلیــون ریال و برای دانشــجویان زائر عتبــات عالیات 700 میلیون 

ریال به تعداد 70 فقره پرداخت شده است.
مدیر شــعب بانک مهر ایران اســتان قزوین یادآورشد: به افراد 
معرفی شــده از ســوی بهزیســتی 71 مورد وام به مبلغ 9 میلیارد و 

180 میلیون ریال اعطا شد تا گره گشای مشکالت نیازمندان باشد.
 میــرزا عبداللهی هــا خاطر نشــان کرد: برای اشــتغال زندانیان با 
معرفی مرکز مراقبت های پس از زندان 149 مورد پرونده بررســی 
شد و 9 میلیارد و 623 میلیون ریال به این افراد داده شد و در بخش 
اشــتغال و کارآفرینی عمومی هم 72 مــورد وام به مبلغ 8 میلیارد و 

510 میلیون ریال پرداخت شد.
بــه فرزندان نظامیان اســتان هم 4 میلیــارد و 700 میلیون ریال 
به تعداد 94 نفر اعطا شد.وی بیان کرد: در سراسر کشور بیش از 4 
میلیون فقره تســهیالت و در استان قزوین 78 هزار مورد تسهیالت 
ازمحل کمکهای خیرین، نهادها، سازمان ها و مردم انجام شده است.

میــرزا عبداللهی هــا یادآورشــد: در طــرح »همیــاران مهــر« بــا 
ســاماندهی صدقات جمع آوری شــده در امور خیریــه مانند آزادی 
زندانیان غیرعمد هزینه می شــود که در کشــور 50 میلیارد ریال و 

اســتان یــک میلیارد و 370 میلیــون ریال جمــع آوری و 51 زندانی 
آزاد شــدند.وی از اجرای طرح مهــر زرین هم به عنوان یکی دیگر از 
فعالیتهــای مورد توجه این بانک نام برد و اظهارداشــت: در این طرح 
تا سقف 40 میلیون تومان با سپرده یک ساله تسهیالت پرداخت می 

شود و همه وامها با کارمزد 4 درصد است.
مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر اســتان قزوین گفت: سال 

قبل میزان مصارف 83 درصد بود که امسال به 110 درصد رسید 
و اگر کمبودی در اعتبارات داشته باشیم از منابع بانکی سایر استانها 
تامین می شود.میرزا عبداللهی ها تصریح کرد: اولویت ما در پرداخت 
تســهیالت برای تامین هزینه های درمان، خرید کاالی ایرانی و لوازم 

خانگی تا سقف 20 میلیون تومان است.
میرزا عبداللهی ها یادآورشــد: از ســوی مــردم، خیرین و بانکها، 
منابــع خوبی بــه عنوان ســپرده های مردمی در این بانــک به امانت 
گذاشــته شــده و از مجموع 2500 میلیارد ریال منابع استانی بیش 
از 110 درصد به صورت وام قرض الحسنه به متقاضیان که بیشتر 
آنهــا افراد کم درآمد بوده اند پرداخت شــده و این کار گره گشــای 
مشــکالت مردم شده است.وی اذعان داشــت: خوشبختانه تاکنون 
هیچ اختالســی در این بانک نداشــتیم و مطالبات معوق هم نداریم 
زیرا باور داریم جامعه هدف افراد متعهدی هستند و منابع مالی هم 

چون خیرخواهانه است تاکنون مشکلی نداشته ایم.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین بیان 
کرد: این بانک بزودی به یک بانک بزرگ کشــور تبدیل خواهد شد و 
ما اعتقاد داریم در نظام اســالمی باید سیستم بانکی به همین سمت 
برود و از دریافت و پرداخت سود فاصله بگیریم و با پرداخت وامهای 

قرض الحسنه رضایت مردم بویژه افراد کم درآمد را جلب کنیم.

پرداخت  78 هزارو 750  فقره تسهیالت قرض الحسنه در شعب بانک مهر ایران 
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در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و 
فناوری با حضور اســتاندار و امام جمعه 
قزوین و جمعی از مسئالن ارشد استان 
، از 22 پژوهشــگر برتــر دانشــگاه ها، 
مراکــز علمــی وصنعتی، حــوزه علمیه و 
آمــوزش و پرورش و از صاحبان 5 طرح 
فناورانــه و 5 ایــده برتر در دانشــگاه 
بیــن الملــل امام خمینــی )ره( تجلیل و 

قدردانی شد.
در ابتدای مراســم معاون پژوهشی 
دانشــگاه و دبیر ستاد هفته پژوهش و 
فناوری اســتان و دبیر علمی جشنواره 
تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران 
برگزیــده گفــت: کارگــروه آمــوزش، 
پژوهش و فنــاوری اســتان ماهانه در 
اســتانداری تشکیل جلســه می دهد و 
دبیــر آن رئیس دانشــگاه بیــن المللی 
امــام و هماهنــگ کننــده آن معــاون 

پژوهشی دانشگاه است.
مهــدی زندیه افزود: بــرای انتخاب 
پژوهشــگران برتر از ســه ماه گذشته 
کار کمیتــه آغاز شــد و بــا تصویب این 
کمیته مراسم افتتاحیه هفته پژوهش 
در ســالن دانشــگاه پیــام نور اســتان 
و نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش، 
فنــاوری و فن بازار در ســالن ورزشــی 

شهید رجایی آن دانشگاه برگزار شد.
وی تصریــح کــرد: بــرای انتخــاب 
پژوهشــگران برتــر اســتان از همــه 

پژوهشــی  مســئوالن  و  دانشــگاه ها 
اســتان درخواســت شــد ســه نفــر از 
پژوهشگران برتر خود را به دبیر علمی 
کــه دانشــگاه امام بــود معرفــی کنند 
کــه در نهایت 22 پژوهشــگر از مراکز 
تحقیقاتی، دانشــگاه ها، پارک های علم 
و فنــاوری، حــوزه علمیــه و آمــوزش و 

پرورش انتخاب شدند.
دکتر زندیه خاطر نشــان کرد: افتخار 
مــی کنیم کــه در بیــن پژوهشــگران 
اســتان در این دوره دانش آموزان نیز 
حضور دارند که نشان دهنده بها دادن 
بــه تحقیق و پژوهش در رده های پایین 

علم آموزی است.
حجت االسالم عابدینی، نماینده ولی 
فقیــه در اســتان بیــان داشــت: نباید 
بدون تحقیق مطلبی را ارائه کرد چرا که 
بعضی از ســخن ها روی فکر و اندیشــه 
نیســت و ریشــه علمی ندارد و این نوع 
تحقیقــات بــه هیچ جــای محکمی وصل 

نیستند.
آیــت اهلل عابدینی گفــت: اگر علمی 
بــرای جامعه منفعت نداشــته باشــد و 
برای بازکردن درهای بسته و ایجاد رفاه 
و آسایش در جامعه به کار گرفته نشود 
فایده ای برای آن متصور نخواهد بود.

وی گفت :دانشــگاه ها باید به مردم 
نفع برســانند و قرآن کســانی که اهل 

فکر و پژوهش نیستند توبیخ می کند.

آیــت اهلل عابدینی ادامه داد: قرآن 
همــواره مومنــان و مســلمانان را بــه 
تحقیــق و پژوهش در تمامی ابعاد دینی 

و زندگانی توصیه می کند.
نماینده ولی فقیه در اســتان اضافه 
کرد:امیــر مومنــان علی علیه الســالم 
نیز بــر پژوهش محــوری تاکید کرده و 
تقلید را از ویژگی های گروهی می داند 
که عالم نیســتند ولی خــود را عالم می 

دانند.
وی گفت:ایــن افــراد بــا مطالب خود 
جامعه را گمراه کرده و دام هایی را علیه 
ملت و جامعه خود می گسترانند که باید 
با هوشیاری و آگاهی با آنها مقابله کرد.

امام جمعه شــهر قزویــن ادامه داد: 
در آموزه هــای دینــی همــواره بــر حق 

فکر و اندیشــه در تمامــی ابعاد زندگی 
انســان ها تاکید شــده اســت و باید با 
اســتفاده از علــم و دانــش بــرای حل 

مشکالت فعلی جامعه اقدام کرد.
همچنیــن طــی مراســمی ازکتــاب 
ســند آمایــش علــم و فناوری اســتان 
و مجموعــه مقــاالت همایــش آمایــش 
علــم و فنــاوری قزویــن نیــز رونمایی 
شــد. رئیس جهاد دانشــگاهی استان 
قزویــن در ایــن مراســم گفــت: اگــر 
معتقــد هســتیم که قدرت و ســلطه از 
طریــق علم و فناوری به دســت می آید 
باید نقشــه علم و فنــاوری خود را تهیه 
کنیم که اســتان قزویــن در این زمینه 
پیشگام بوده اســت. در ادامه منوچهر 
حبیبی، معاون عمرانی استاندار قزوین 

گفت: پژوهش در جامعــه مظلوم واقع 
شــده است و متاســفانه هنوز بسیاری 
از مدیــران دســتگاه ها پژوهش گریز 
هســتند و هنوز گفتمان پژوهشــی به 
دلیل دیربازده بــودن در حوزه اجرایی 

عملی نشده است.
حبیبی افزود: در حوزه دانشــگاهی 
نیــز تنها بــر مقالــه محــوری تاکید می 
شــود و برای رفع این کاســتی و تقویت 
ارتبــاط صنعت و دانشــگاه باید اقدام 
شــود. معاون عمرانی استاندار قزوین 
با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در 
حــوزه پژوهش بیان کــرد: راه اندازی 
پارک هــای علم و فنــاوری و مراکز جهاد 
دانشــگاهی از جملــه اقدامات صورت 
گرفتــه در این زمینه اســت که کفایت 
نمی کند و باید با توجه به شــرایط فعلی 
جامعه به ســمت استفاده از تحقیقات و 
پژوهش ها در تمامی ابعاد جامعه حرکت 

کنیم.
حبیبــی ادامــه داد: امــروزه تمامی 
پیشرفت های کشــور در زمینه هسته 
ای، پزشــکی، کشــاورزی، دینی و غیره 
رهــاورد تحقیــق و پژوهــش اســت و 
هرچقــدر بــه ایــن فعالیت هــای علمی 
و تحقیقاتــی در جامعــه بها داده شــود 
پیشرفت های بیشــتری برای کشور به 
دســت خواهد آمد. این مسئول اضافه 
کــرد: پژوهــش و تحقیقــات بــا خــارج 

ســاختن یک طــرح آن را کاربردی کرده 
و نتایــج آن را بــرای عمــوم جامعه قابل 

لمس می سازد.
وی بــا بیــان اینکه پژوهــش ابعاد و 
اثــرات مختلفی دارد، گفــت: اگر همه 
در مســیر بهــره بــرداری از کارهــای 
تحقیقاتــی گام برداریم به قطع مســیر 
توســعه و پیشــرفت هموارتر خواهد 
شد و طرح های اجرایی با ریسک کمتری 

انجام می شود. 
یــاری، دبیــر اجرایــی ســتاد هفته 
پژوهــش هم در این مراســم از انعقاد 
4 قــرار داد در پارک علم و فناوری خبر 

داد. 
فرشــاد پیلــه چــی افــزود: تدوین 
این ســند از 2 ســال قبل توسط کمیته 
آموزش و پژوهش اســتان کلید خورد 
و از ســوی جهادگران جهاد دانشــگاهی 
مــورد پیگیری قرار گرفــت تا امروز به 

مرحله رونمایی رسید.
وی گفــت: در تنظیــم ایــن ســند از 
نوآوری های مختلف از جمله استفاده از 
نســل شــبکه نوآوری منطقه ای، شبکه 
مجاورت و مزیت های منطقه ای در نظام 

علم، فناوری و بازار استفاده شد.
پیله چی افزود: پویا بودن این ســند 
یکی از ویژگی های آن اســت که طبق آن 
مــی توان میــزان پیشــرفت طرح ها را 

مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

تجلیل از پژوهشگران برتر استان و رونمایی از کتاب سند و مجموعه آمایش علم و فناوری 
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افزایش 15 درصدی اعتبارات عمرانی استان

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی استان قزوین  به مناسبت  اعالم  
بودجــه  ســال 98 و مشــخص شــدن 
اعتبارات استانها در نشست خبری در 
همین خصوص  اظهار داشــت: بودجه 
عمرانــی اســتان ســال آینــده 327 
میلیارد تومان بــا 15 درصد و جاری با 
235 میلیارد تومان 10 درصد رشــد 

داشته است. 
ابوالفضــل یــاری در این نشســت 
گفت: در شــرایط اقتصادی نگاه دولت 
تنظیم بودجه ای بر اساس واقعیتهای 
موجــود جامعــه و تحقــق درآمدهــای 
مالیاتــی و فــروش نفت اســت که در 
این راســتا صرفه جویی در هزینه ها، 
گســترش بیمه های ســالمت، یکسان 
ســازی حقــوق و دســتمزد، پرداخت 
یارانه ها و کمک به اقشار آسیب پذیر 
و توجه به اشــتغال و تولید مورد توجه 

جدی بوده است. 
وی اضافــه کــرد: تنظیــم بودجــه 
بدون نگاه سیاســی بر اساس رویکرد 
کارشناســی و توجــه به شــاخص های 
جمعیت و مســاحت اســتانها و بیش از 
20 شــاخص مهم تنظیــم و پیش بینی 
می شود و انتقاد برخی به تاثیرگذاری 

افراد در میزان آن غیر منطقی است. 
رئیس ســازمان مدیریــت وبرنامه 
ریــزی اســتان قزویــن تصریــح کرد: 
بودجــه عمومی کشــور بــا 478 هزار 
میلیــارد تومــان پیش بینی شــده که 
407 هــزار میلیــارد تومــان از منابع 
عمومــی و 70 هــزار میلیــارد تومــان 
از محــل درآمد اختصاصــی و مالیاتها 

تامین خواهد شد. 
وی گفت: فــروش نفت 54 دالری و 
نــرخ ارز 5700 تومانی با حجم فروش 
1/5 میلیــون بشــکه نفــت از دیگــر 
شاخص های لحاظ شده در بودجه سال 
آینده اســت که افزایش 20 درصدی 
حقــوق کارمنــدان دولــت نیــز در آن 

دیده شده است. 
یاری در خصوص میــزان اعتبارات 
اســتان قزویــن هــم اظهارداشــت: 
اعتبارات تملک دارایی ســرمایه ای و 
عمرانی در ســال آینده  327 میلیارد 
تومان تعیین شــده که شاهد افزایش 

15 درصدی خواهیم بود. 
وی اضافــه کرد: همچنیــن با تعیین 
اعتبارات هزینــه ای و جاری به میزان 
235 میلیــارد تومــان در ایــن بخش 
شــاهد افزایش حــدود 10 درصدی 

هستیم. 
یاری اظهارداشــت: سهم اعتبارات 
هزینــه ای اســتان قزویــن از کشــور 
معــادل 1/84 درصد، ســهم عمرانی 
1/31 درصــد و درآمدی 1/6 درصد 
اســت و با شــاخص 9 دهــم درصدی 
مســاحت و 1/6 درصــدی جمعیــت 
بــه نظر می رســد اعتبار تعیین شــده 
در اســتان عادالنه اســت و توانســته 
ایــم 2/2 درصــد بودجــه را بــه خود 

اختصاص دهیم. 
وی با اشــاره به انتقاد رســانه ها از 
کــم کاری برخی مدیــران و نمایندگان 
در تعیین بودجه استان بیان کرد: این 
که تصور شود مدیران و نمایندگان می 
توانند ارقام تعیین شــده را افزایش 
دهنــد منطقــی نیســت زیــرا در این 
صورت باید اســتانهایی که نمایندگان 
بیشتر و تاثیرگذاری دارند بیشترین 
اعتبــارات را بگیرند کــه این موضوع 
اتفاق نیفتاده اســت و مبنای کار توجه 

به شاخص های کارشناسی است. 
یــاری گفــت: قزویــن در ردیف 15 
اســتان باالی جدول در حوزه ســرانه 
قــرار دارد و مــردم نباید نگران  قرار 
گرفتن اســتان در رده آخــر اعتبارات 
) رده 28( باشــند و تــالش می کنیم با 
اختصاص ســهم بیشتری از اعتبارات 
پروژه های ملی و ســایر منابع نیازهای 

خود را تامین کنیم. 
وی اضافــه کــرد: البتــه اعتبارات 
تعیین شده همچون ســالهای گذشته 
جوابگــوی نیازهــا نیســت و نخواهد 
بــود اما اگر در پروژه هــای بازآفرینی 
موفــق عمل کنیم می توانیم اعتبارات 
بیشــتری از ســهم 38 میلیارد تومانی 
دریافت کرده و بخشی از نیازهای خود 

را تامین کنیم. 
یاری با بیان اهمیت ســفر مسئوالن 
کشــوری بــه اســتان قزویــن تصریح 
کرد: یکــی از منابع تامین درآمد برای 

استانها ســفر مسئوالن کشوری است 
که خوشبختانه امســال با سفر معاون 
رئیــس جمهــور جنــاب آقــای نوبخت 
توانســتیم موافقــت اختصاص بیش 
از 12 میلیــارد تومــان برای توســعه 
بوستان ملی فدک و دهکده طبیعت را 
دریافت کنیم و ســهم بخش دولت در 
اجرای انتقال آب ســد طالقان را از 10 
درصد به 30 درصــد افزایش دهیم 
و در کنــار آن بــرای کمک به مســاجد، 
راه روســتایی و تقویت پوشش صدا و 

سیما اعتبارات خوبی بگیریم. 
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریــزی اســتان قزوین اظهارداشــت: 
اولویــت مــا در هزینــه کــرد بودجــه 
ســال آینــده تکمیــل طرح هــای نیمه 
تمــام با بیش از 70 درصد پیشــرفت 
فیزیکی، توســعه گردشگری، تکمیل 
طرح شــتابگر ملی، بیمارســتان 700 
تخت و یــک هزار تختخوابی، تســریع 
در انتقال آب ســد طالقــان، تامین آب 
شــهرک مهــرگان، تکمیل ســد نهب و 
باالخانلو و تکمیل راه قزوین به الموت 
و تنکابــن و رحیــم آبــاد بــه کالچای و 

راههای روستایی است. 
یاری تصریح کرد: در استان قزوین 
ظرفیت هــای مالــی فراوانی داریم که 
اگر شناســایی و به کار گرفته شود می 
توانــد بســیاری از دغدغه هــای ما در 
اجــرای طرح ها را جبــران کند و مکمل 

بودجه استان باشد. 
وی گفــت: گــردش مالــی بانک های 
خصوصــی و دولتی اســتان بالــغ بر 4 
هــزار میلیــارد تومان و گــردش مالی 
شــرکت های خصوصی در اســتان 18 
هزار میلیارد تومان است که اگر برای 
اســتفاده از آنهــا برنامه ریــزی کنیم 
شــاهد توســعه در پیشــرفت استان 
خواهیم بود. یاری یادآورشد: امسال 
در بخــش مالیات برای اســتان قزوین 
1800 میلیــارد تومــان پیــش بینــی 

کرده اند که کمی واقع بینانه نیســت و 
از نظر کارشناسی رقم 1400 میلیارد 

تومان دست یافتنی تر است. 
وی اظهارداشــت: تالش می کنیم با 
کمک نمایندگان مجلس و طرح موضوع 
در کمیســیون های مجلــس ایــن رقم 

کاهش یابد تا دچار مشکل نشویم. 
یــاری اضافــه کرد: ســناریوی دوم 
توجــه به ســتون درآمدی اســت تا از 
پیوســت قانــون بودجه حذف شــودو 
اگر اســتانها نتوانستند به درآمد های 
مالیاتــی عمــل کنند مشــکالت زیادی 
نداشــته باشــند و افزایش مالیات به 

تولید و اشتغال آسیب نزند. 
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریــزی اســتان قزوین گفــت: میزان 
تخصیــص بودجه در ســال جــاری هم 
حــدود 57 تــا 60 درصد پیــش بینی 
شده اســت. وی گفت: توجه به اجرای 
طــرح بازآفرینــی شــهری، نوســازی 
بافت های ناکارآمد، تقویت اشــتغال و 
تولید، حمایت از صنایع و شــرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، 
از رویکردهای مســئوالن استان برای 

رونق اقتصاد است. 
یاری اظهارامیدواری کرد: با کاهش 

هزینه هــای غیــر ضــروری، مدیریت 
منابــع، جذب ســرمایه گــذار داخلی و 
خارجی بــرای فعال کــردن پروژه های 
نیمه تمام گام ارزشمندی در توسعه و 
آبادانی استان قزوین برداشته شود. 
یــاری اضافه کرد: الــزام قانونی به 
کاهش 10 درصــدی نیروهای دولتی 
را داریــم که البته منظور نیروی مازاد 
نیســت بلکه اصالح ســاختار است که 
بایــد در طــول 4 ســال بتوانیم دولت 
را چابــک و کوچک کنیــم تا هزینه های 

جاری کاهش یابد. 
یاری یادآورشد: در تبصره 18 و 19 
اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصی، 
صندوق توسعه ملی و اعتبارات دولتی 
بــرای تکمیل طرح های نیمه تمام دیده 
شــده و بایــد بســتر این کار بــا دادن 
مشوق های الزم و تسهیل در واگذاری 

محقق شود. 
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی اســتان قزوین اظهارداشت: در 
حــال حاضر بیــش از 600 پروژه نیمه 
تمــام ملی و اســتانی داریم که تکمیل 
آنهــا بالــغ بــر 1400 میلیــارد تومان 
اعتبــار نیاز دارد و بایــد با کمک بخش 

خصوصی آنها را تکمیل کنیم.



ششــمین جلســه شــورای هماهنگی مدیران 
استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 139۷ 
با حضور مدیران اســتانی وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی در اداره اموال تملیکی استان برگزار گردید . 

مدیــرکل امور مالیاتی اســتان در این جلســه با 
اشــاره به نقش ســازنده اداره کل امور مالیاتی استان 
در تامین درآمدهای اســتانی اظهارداشــت: به همت 
همکاران پرتالشــمان واحدهای طرح جامع مالیاتی 
در تمام ادارات تابعه اســتان استقرار یافته است. وی 
ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل این طرح شــاهد 
بهبود روش های تشخیص و وصول مالیات ، کاهش 
فرار مالیاتی، رفع تبعیض و کاهش هزینه های وصول 

درآمدهای مالیاتی کشور خواهیم بود. 
مصطفی پورامیدی تاکید کرد: با اجرای طرح جامع 
مالیاتی از طریق بهبود و تســهیل در ارائه خدمات به 

مودیان ، زمینه تکریم هر چه بیشتر مودیان و برقراری 
عدالت مالیاتی فراهم خواهد گردید . 

وی با اشــاره به موفقیت اداره کل در کســب رتبه 
برتــر حقوق شــهروندی طی ۴ســال متوالی افزود: 

رعایت حقوق شــهروندی و صیانت از حقوق مودیان 
محترم از وظایف اصلی اداره کل اســت. امور مالیاتی 
اســتان به منظور ایجــاد اعتماد بین مــردم و جلب 
رضایت حداکثری مودیان محتــرم مالیاتی اقدامات 
و فعالیتهای گسترده ای را درخصوص رعایت حقوق 
شهروندی و سالمت اداری به انجام رسانده است که 

ماحصل آن کسب رتبه برتر در این زمینه می باشد. 
وی با توجه به شــرایط کنونــی اقتصادی گفت: 
نهایت تالش ما این اســت که همــکاری نزدیکی با 
فعاالن اقتصادی داشــته باشیم و با تشخیص مالیات 
صحیح و عادالنه، طوری عمل کنیم که فضای کسب 
و کار و سرمایه گذاری و تولید در استان رونق بیشتری 
یابد.در ادامه جلســه اعضای شورا مسائل و مشکالت 
حوزه کاری خود را بیان نموده اند مقرر شد پیگیری های 

الزم جهت حل مشکالت مطرح شده به عمل آید.

همزمان با هفته نکوداشت پژوهش، 
اولین رویداد ایده پردازی ســالمت با 
حضور دانشــجویان ایده پرداز دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و 
درمانی قزوین،  روز ۲۷ آذر 9۷ در سالن 
اجتماعات شهید بابایی دانشگاه برگزار 

شد.
منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین در این مراسم گفت: اتفاق 
خیلی قشنگی در دانشگاه رخ داد و برای 
من حضور در این جمع  و شنیدن ایده های 

برتر شما دانشجویان لذت بخش است.
رئیس دانشــگاه عنــوان کرد: مدل 
ســازی هایی که در گذشته جنبه تخّیل 
محض داشــت، مانند: ماشین پرنده، یا 
کوچک سازی انسان برای ورود به داخل 
رگ هــای بدن، ایده ای خیــال پردازانه 
داشــت؛ اما با اتکا به قدرت خدادادی در 

انســان، بعضی ها تحقق پیدا کرد. مثل 
دیدن داخل بدن توسط دوربین.مهرام به 
دانشــجویان توصیه کرد: از ایده پردازی 
نترســید. هرچند احساس کنید که خیال 
پردازانه است، آن را ارایه دهید و هر چه را 
که فکر می کنید ایده است،  برای تبدیل 
بــه محصول که می تواند کاال یا خدمات 
باشــد، بیان کنید. برای کشــور خود کار 
کنید. اختراع داشته باشید و تولید سرمایه 
کنید. آدمی باشید که به خاطر کار بزرگ و 

خاص، مورد احترام باشید.
رئیس دانشــگاه، بهتریــن ایده در 
جوانان را مسلح بودن آنان به علم دانست 
و افزود: این برنامه، شــروع ایده پردازی 
است و دانشجویانی در این میدان موفق 
خواهنــد بود که هم نترســند و هم  ایده 
پردازی بیشــتری داشته باشند.مهرام در 
پایان ســخنان خود، چند پیشنهاد برای 

حوزه معاونت پژوهشــی داشت و گفت: 
ایــن ایده ها در بانــک اطالعاتی ایده ها 
جمع آوری شــود و به نام صاحب ایده و 
همــکاران ثبت شــود و تبدیل به کتاب 
شــود. مالکیت معنوی باید جدی گرفته 
شــود. ایده ها به مراکز دانش بنیان  ارایه 
شــود تا به محصول و ســپس، به ثروت 

تبدیل شود.
در اولین رویداد ایده پردازی ســالمت، 
115 ایده برتر رسیده اســت که از این 
تعــداد ۴9 ایــده در حــوزه تجهیزات 
پزشــکی، 8 ایده در حوزه دارو  15 ایده 
در حوزه فن آوری اطالعات و ۴3 ایده 

در حوزه بهداشت و تغذیه هستند. 

طرح جامع مالیاتی، زمینه ساز تکریم  مودیان

 115 ايده نو در نخستین رويداد ايده پردازی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوين
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
قزوین در نشســت  خبری که به مناسبت 
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 
بالیای طبیعی در اســتانداری برگزار شد 
اظهارداشت: از مجموع 33 نوع حادثه در 
کشــور حدود 25 مورد آن را در اســتان 
شــاهد بــوده ایم و بایــد همــواره آماده 

مقابله با این حوادث باشیم.
قدرت اهلل مهدیخانی گفت: 90 درصد 
شــهرهای کشور روی گســل و 80 درصد 
تحــت تاثیر زلزلــه قــرار دارد و بیش از 
315 شــهر در معرض سیل در کشور و در 
اســتان 58 روستا در معرض حادثه سیل 
اســت که برای مقابله با کاهش خسارات 
ناشــی از حــوادث غیر مترقبــه اقدامات 

الزم با مشارکت مردم انجام می شود.
وی تصریــح کرد: باید مراحل چهارگانه 
پیشــگیری، آمادگی، مقابله، بازســازی و 
بازتوانی جدی گرفته شــود تا خســارات 

ناشی از حوادث به حداقل برسد.
مهدیخانی اظهار داشــت: در سال قبل 
32 میلیــارد تومــان اعتبار بــه مدیریت 
بحران ابالغ شــد که 10 میلیارد پرداخت 
شــد و از این محل توانســتیم 75 پروژه 
تعریف کنیم که بیش از 70 درصد آن در 

بخش سیل بود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
قزویــن یادآورشــد: اســتان قزویــن از 
حوادث خشکســالی، ســرمازدگی و آفات 
کشاورزی معموال خســارات قابل توجهی 
می بیند که در این راســتا در ســال جاری 
1881 میلیــارد تومــان در اثر ســرما به 
باغداران و کشــاورزان اســتان خسارت 

وارد شد.
وی گفــت: تا کنــون 35 میلیارد تومان 
برای جبران خســارت به استان تخصیص 
داده شــده کــه 27 میلیــارد تومــان آن 

پرداخت شده است.
مهدیخانــی تصریــح کــرد: بــا مصوبه 
هیئــت دولت برای پرداخت خســارت در 
حوادث مختلفی چون ســیل، خشکسالی، 
ســرمازدگی و آنفلوآنــزای فــوق حــاد 
پرندگان تسهیالتی پیش بینی و مقرر شد 
ضمن پرداخت خســارت به بیمه شدگان 
برای سایر خسارت دیدگان و کشاورزانی 
که به بانک بدهکار بودند وام آنها تا ســه 

سال تمدید و سود و کارمزد تسهیالت نیز 
بخشیده شود.

وی گفــت: در حادثه ســیل امســال در 
بوییــن زهرا، الموت و طارم ســفلی 170 
میلیارد تومان و آتش ســوزی 70 میلیارد 
تومان خســارت وارد شد و در شهرستانها 
نیز با خطر حوادث صنایع شیمیایی، نشت 
مواد خطرناک، خروج قطار از ریل، انحراف 
خــودروی حامل مــواد خطرنــاک آمونیاک 

مواجه شدیم.
مهدیخانی اظهارداشت: یکی از حوادث 
ما در اســتان غرق شــدن در کانال آبیاری 
است که در سال قبل 18 نفر غرق شدند 
و امســال ایــن تعــداد به 9 نفــر کاهش 

یافت.
وی افزود: همچنیــن با اقدامات انجام 
شــده میــزان حریــق در مراتــع از260 
هکتار به 90 هکتار رسید و همچنان باید 
بتوانیم حــوادث در عرصه های مختلف را 

کاهش دهیم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
قزوین اضافه کرد: در حوادث باید دنبال 
رویکردهــای نویــن باشــیم و آموزش و 
پیگیــری را در اولویت قــرار دهیم زیرا 
اگر امکانات به روز داشته باشیم و مردم 
در برنامه های آموزشی مشارکت کنند به 

نتایج بهتری می رسیم.
وی اظهارداشــت: آموزش 240 هزار 
نفر از دانش آموزان در1500 مدرســه 
و 300 نفــر در تشــکلهای مــردم نهاد از 

کارهای انجام شده است.
مهدیخانــی درادامه در خصوص تامین 

تجهیزات الزم برای کاهش خســارت بیان 
کــرد: مدیریت بحران اســتان وظیفه ای 
در تجهیــز و خرید وســایل آتش نشــانی 
ندارد اما در چهار ســال گذشــته بیش از 
یــک میلیارد و 600 میلیــون تومان برای 
تجهیز ناوگان آتش نشــانی شــهرداری ها 

کمک کرده ایم.
وی در خصــوص آمادگی اســتان برای 
حوادث غیر مترقبه گفت: یکی از اقدامات 
پیشــگیرانه جانمایی برای اسکان موقت 
در حوادث اضطراری اســت که در توافق 
با یک شــرکت دانش بنیان برای مطالعات 
مــکان یابی و تخلیه نخاله های ســاختمانی 

350 میلیون تومان اختصاص داده ایم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تهدیــد 
واحدهــای صنعتــی خطرناک در اســتان 
گفت: در حال حاضر  402 شــرکت و واحد 
تولیــدی در اســتان خطرنــاک و بحران زا 
شناســایی شــده کــه باید بــرای مقابله و 
ایمن سازی حوادث احتمالی در آنها پیش 

بینی الزم صورت گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین 
تصریــح کرد: بــرای جابه جایــی انبارهای 
خطرنــاک داخل شــهری اقدامــات اولیه 
انجام شــده و برای محدوده بازار هم باید 
شــهرداری ورود کند کــه تاکنون کارهای 

خوبی انجام شده است.
وی اضافــه کــرد: آبهــای ســطحی هم 
برخی شــهرها را تهدید مــی کند که برای 
آن اقــدام کرده ایم و بــرای رانش زمین 
در روســتای اوانک نیز یک میلیارد تومان 

الزم است که پیگیر تامین آن هستیم.

مديرکل مديريت بحران استانداری: 

315 شهر و 58 روستای قزوين در معرض خطر سیل قرار دارند

شهردار محمدیه؛ شهردار برگزیده در کشور

 شهردار محمدیه به دلیل اقدامات توسعه سامانه های 
حمل و نقل و ایمن سازی معابر شهری به عنوان شهردار 

برگزیده کشور معرفی شد.
 بــه مناســبت روزملی حمــل و نقل با حضــور رحمانی 
فضلی، وزیر کشور و معاونان، جمالی نژاد، رئیس سازمان 
شهرداری و دهیاری های کشور،نیره سادات پیروز بخت 
رئیس ســازمان اســتاندارد ملی ایــران ، پیروز حناچی 
شــهردار تهران و برخی از مدیران و فعاالن حوزه حمل و 
نقل کشور در سالن وزارت کشور برگزار شد و شهردار 
محمدیه به عنوان شــهردار برگزیده کشور معرفی و از 

دکتر مریم نخستین شهردار محمدیه تجلیل شد.
 بر اســاس این گزارش؛ شــهردار محمدیه، به دلیل 

اقدامات توســعه ســامانه های حمل و نقل و ایمن سازی 
معابر شــهری زیر ســاختی و فرهنگی گسترده در زمینه 
حمل و نقل از جمله نوســازی نــاوگان حمل و نقل، ایمن 
ســازی مسیر های تردد ، نصب تابلوها و عالئم ترافیکی، 

به عنوان شهردار برگزیده در کشور انتخاب شد.
اقدامــات دکتــر نخســتین به عنــوان اولیــن بانوی 
شــهردار در استان قزوین در ســایه همدلی و تعامل با 
اعضای شورای اسالمی این شهر و مشارکت شهروندان 
از دالیــل بســیاری از موفقیت هــای شــهردار محمدیه 
می باشــد؛ ضمن اینکه شــهرداری محمدیــه به عنوان 
پایلوت مناســب سازی ویژه معلوالن دراستان برگزیده 

شده است.


