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محورهای مواصالتی بخش الموت ایمن سازی شد
رئیــس اداره راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای الموت از ایمن ســازی 
و بهســازی محورهای مواصالتی 
بخش الموت در راستای ارتقاء ایمنی 
تردد گردشگران این منطقه توریستی 

خبر داد.
مهدی غالمــی اظهار کرد: بیش 
از ۳۵ تن آســفالت برای لکه گیری و 
روکش آســفالت و همچنین تسطیح 
و پاکســازی و رگالژ شــانه راهها به 
میزان  ۴۶۰ هــزار متر مربع در حوزه  
راههــای اصلی و روســتایی بخش 

الموت  مصرف شده است.
وی گفــت: طی مــدت عملیات 
راهداری در  اردیبهشــت ماه ســال 
۹۷  ریزش برداری و شــانه ســازی 
حــوزه  مواصالتــی  محورهــای 
اســتحفاظی اداره المــوت از جمله 
عملیات انجام شده  طی روزهای اخیر 

بوده است.
غالمی اظهار داشت: شانه سازی 

به میزان ۱۸۰۰۰ متر مکعب، ریزش 
برداری ۱۷۰۰۰ متر مکعب، قنو زنی 
۱۶۷ کیلومتر، تنقیه پاکســازی پل و 
آبرو ۹ عدد، انسداد راههای غیر مجاز 
۴ مورد از اقدامات صورت گرفته اداره 
الموت در حوزه راه اصلی و روســتایی 
است.وی در ادامه فعالیت های صورت 
گرفته در حــوزه بخش الموت افزود: 
تسطیح و تیغه زنی راههای خاکی به 

میزان ۲۵۰ کیلومتر، پاکسازی سطح 
جاده از ســنگ ۱۲۰۰ مورد، الیروبی 
جوی، جدول و زهکش ها ۱۷۰۰۰۰ 
متر،   نصب و شست و شــوی تابلوها 
۱۶ عــدد در بخش المــوت از دیگر 
عملیات انجام شــده توسط راهداران 

اداره الموت است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای الموت بیان کرد: خاکریزی 

دهانه پل ها ۱۱ دســتگاه، جمع آوری 
خاکهای اضافی و ضایعات موجود در 
راههای بخش الموت به میزان ۲۰۰ 
متر مکعب، خاکریــزی دهانه پل ها 
۱۱ دســتگاه از جمله اقدامات صورت 
گرفته در بخش های مختلف راههای 

روستایی الموت است.
غالمی با اشــاره به ظرفیت های 
گردشگری منطقه الموت و افزایش 
میزان مســافران و گردشگران این 
منطقه در فصل تابستان عنوان کرد: 
با توجه به افزایش میزان ســفرهای 
گردشــگران در روزهــای آینده  به 
منطقه الموت، اداره راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای الموت تمام تالش و 
ظرفیت خود را در جهت افزایش ایمنی 
محورهــا برای اســتفاده هموطنان 
به کار گرفته اســت تا گردشگران در 
کنــار بهره منــدی از طبیعت منطقه 
 الموت ســفری ایمن و سالم را تجربه 

کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: گروگانگیران 
اهــل تبریز در عملیات منســجم پلیســی در قزوین 

دستگیرشدند و گروگان نیز آزاد شد.
سردار مهدی محمودی در این باره افزود: ماموران 
پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا در پی کسب خبر 
از منابــع و رصد اطالعاتی از وقوع یک مورد گروگان 

گیری در تبریز مطلع شدند.
وی افــزود: با توجه به اهمیت موضوع و همچنین 
براساس اطالعات دریافتی مبنی بر اینکه آدم ربایان 
قصــد انتقال گروگان از محــور بوئین زهرا به یکی از 
استان های شرقی کشــور را دارند بال فاصله چند تیم 
مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی و ماموران انتظامی 

برای عملیات رهایی گروگان تشکیل شد.
فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران 
با اقدامــات تخصصی و اســتقرار در مبادی ورودی 

شهرســتان بویین زهرا در هنگام کنترل محورهای 
مواصالتــی، یک دســتگاه خودرو پــژو ۴۰۵ و یک 
دستگاه سمند مورد استفاده گروگانگیران را در محور 
دانســفهان - بوئیــن زهرا شناســایی کردند و برای 
هماهنگی با ســایر تیم ها و انجام عملیات به تعقیب و 

مراقبت نامحسوس خودروها پرداختند.
ســردار محمودی افزود:رانندگان خودروها پس از 
آگاهی از تعقیب پلیس تغییر مسیر داده و متواری شدند 
که بالفاصله موضوع به همه تیم ها اطالع رسانی شد 
و خودرو پژو ۴۰۵ توســط ۲ واحد عملیاتی مستقر در 
محورها متوقف شــد و راننده و ســه سرنشین خودرو 
را که قصد فرار داشــتند با شلیک چند گلوله دستگیر 

کردند.
فرمانده انتظامی استان یادآورشد: ماموران پس از 
دستگیری گروگانگیر ها و بازرسی از خودرو، گروگان 

۳۷ ساله را که در صندوق عقب خودرو ۴۰۵ محبوس 
و از ناحیه دست و پا دچار جراحت شده بود آزاد کردند.

وی گفت:خودروی دیگر گروگانگیر ها نیز توسط 
چند واحد گشــت در محور بوئین زهرا - ســگز آباد 
متوقف شد و راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.

ســردار محمودی اظهارداشــت: با دســتگیری 
۶ گروگانگیــر و رهایی گــروگان، تمامی متهمان به 

همراه ۲ دستگاه خودرو به مقر پلیس منتقل شدند.
فرمانده انتظامی اســتان بیان کــرد: در بازجویی 
توســط کارآگاهان، متهمان علــت گروگانگیری را 
اختالف حســاب بین فروشنده مواد مخدر در یکی از 
استان های شــرقی و فرد گروگان گرفته شده اعالم 

کردند.
بــه گفته ســردار محمودی، متهمان با تشــکیل 

پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند.

گروگانگیران تبریزی، در دام پلیس قزوین

شــاید به جرات می تــوان گفت امروز 
جنــگ آب در فــات مرکــزی ایــران 
موضوعــی جــدی اســت موضوعــی که 
دیگــر از واژه بحران ســر از موضوعات 
امنیتــی درآورده اســت ؛ بنابراین نبود 
مدیریت صحیــح دراین بخش می تواند 
اســتان های درگیــر تنش آبــی در این 
منطقــه را دســتخوش مخاطــرات جدی 

تری در حوزه امنیتی کند .
موضوعی که در استان قزوین با وجود 
عدم مماشــات با متخلفیــن و غارتگران 
ســفره های زیر زمینی به دلیل مدیریت 
یکپارچه و همسو کردن مدیران تصمیم 
ســاز و دســتگاه های همســو با کمترین 
چالش در سال هایی که استان در ردیف 
اســتان های بحرانی قــرار دارد روبه رو 

بوده است.
قزوین با داشــتن کمتر از یک درصد 
خــاک کشــور نزدیــک بــه پنــج درصد 
محصــوالت کشــاورزی  ایــران را تولید 
می کنــد کــه ایــن موضوع عــاوه بر یک 
فرصت طایی برای پیشــبرد اقتصادی 
اســتان امــروز یکــی از بزرگ تریــن 
چالش هــای پیــش روی اســتان اســت 
چــرا کــه قزویــن ۷5درصــد آب مورد 
نیــاز خــود را از منابــع زیرزمینی تامین 
می کنــد و بیــش از 9۰درصــد آب در 

بخش کشــاورزی مصرف می شــود؛ این 
بدان معناســت که  وجود تنش های آبی 
موجــود و هزینه هــای بــاالی این بخش، 
بــرای آنکه بخش کشــاورزی در قزوین 
همچنــان به عنــوان یــک فرصــت برای 
توســعه استان شناخته شــود راهی جز 
تداوم حیات دشــت با حفظ سفرهای آب 

زیر زمینی نخواهد داشت.
موضوعی که کم توجهی آن  به طور حتم  
در محدوده  جغرافیای قزوین نمی ماند و 
در صــورت ادامه روند عاوه بر مهاجرت 
ناخواســته کانونــی از ریزگرد هــا برای 

بخش مرکزی ایران خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان قزویــن میزان مصرف ســاالنه 
آب در بخش کشاورزی دشت قزوین را 
یــک میلیــارد و 54۰ میلیون مترمکعب 
عنــوان کــرد و افــزود: بایــد مصرف به 
88۰ میلیــون مترمکعــب برســد تــا از 
بحــران جلوگیــری شــود.حمید پویا از 
وجــود ۲9۰۰ حلقــه چــاه غیرمجــاز  در 
استان خبر داد که با ادامه روند مسدود 
ســازی و کنتــرل مصــرف و نصب کنتور 
نزدیــک به 3۷۰میلیــون مترمکعب در 
ســفره های زیر زمینی ذخیره شده که با 
توجه به کسری آب ساالنه ۶۰۰ میلیون 
مترمکعبی دشت باید با ادامه روند مانع 

از افت 9۰ســانتیمتری ســفره شویم.
وی گفت: فرونشســت زمین، پیشروی 
آب شور و بیابانی شدن از پیامدهای این 
مساله است هرچند میزان افت ساالنه 
منابــع آب زیرزمینی هــم از 1/5 متر با 
اقدامات انجام شــده به9۰ ســانتیمتر 
رســیده اما نگرانی همچنان باقی است.

پویا گفت: با اعمــال مدیریت منابع آبی 
و بســتن چاههــای غیــر مجــاز و کنترل 
برداشــت چاههای مجاز توانســتیم  ۷۷ 
سانتیمتر از میزان افت منابع زمینی را 

کاهش دهیم.
وی یادآورشــد: ارائه الگوی کشــت 
و اصاح روشــهای کاشــت و نیز توسعه 
آبیــاری مــدرن از راهکارهــای مقابلــه 
با کاهش افــت آبهای زیرزمینی اســت 
کــه بایــد بــا جدیــت بیشــتری توســط 
جهــاد کشــاورزی اجرایــی شــود.وی 
گفت:اصــرار بر دو دوره کشــت بهاره و 
پاییزه برای حفظ راندمان تولید استان، 
تولیــد صیفی جــات در مناطــق بحرانی 
و عــدم تغییــر الگوی کشــت به ســمت 
محصــوالت مناســب تر و عدم توســعه 
کشــت گلخانه ای را از عوامل تاثیر گذار 
بر میزان مصرف آب کشاورزی در دشت 
قزوین برشــمرد.مدیرعامل شرکت آب 
منطقــه ای قزویــن اظهارداشــت: در 

اســتان قزوین تاکنون 1۷۰۰ حلقه چاه 
غیر مجاز فرم 5 شناسایی شده و 1188 
حلقــه نیز چــاه فرم یک داریــم که برای 
برنامه ریزی منابع آبی باید ســاماندهی 

چاهها با جدیت دنبال شود.
 * مسدود شدن بیش از 1۶۰۰حلقه چاه 

غیر مجاز 
مهندس پویا گفت:ازمجموع چاه های 
غیرمجــاز تاکنــون 1۶۰۰ حلقــه چــاه 
غیرمجاز مسدود شــده و برای بقیه نیز 
امســال برنامــه ریزی دقیقــی داریم تا 

تکلیف این چاهها مشخص شود.
وی اضافــه کرد:درسراســر اســتان 
۲۶۰۰ حلقــه چاه مجاز داریم که با نصب 
کنتورهای هوشــمند در مسیر آنها باید 
مصــرف آب را مدیریت کنیم که تاکنون 
1۶۰۰ کنتــور هوشــمند در این چاهها 

نصب شده است.
وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده 
در چاههای فرم یک حدود  ۲۷۰میلیون 
مترمکعب صرفه جویــی صورت گرفته 

است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
قزویــن مهم ترین عامل اجــرای صحیح  
قانون در موضوع انســداد چاه های غیر 
مجــاز را همکاری خوب دســتگاه قضایی 
اســتان ، نیــروی انتظامــی و مجموعــه 

مدیریتــی اســتان برشــمرد واظهــار 
داشت: با کمک دستگاه قضایی و نیروی 
انتظامی تاکنون یــک هزار و ۷۷۰ حلقه 

چاه غیرمجاز بسته شده است.
مهندس پویــا اظهار امیــدواری کرد 
با تــداوم انســداد چاه هــای غیرمجاز و 
کنترل مصرف چاه های مجاز، اجرای طرح 
الگوی کشــت، توســعه آبیاری مدرن و 
بردن کشــاورزی از فضای باز به ســمت 
مکان های سربســته )گلخانــه( در کنار 
تســریع در اجرای طرح بزرگ انتقال آب 
شــرب از سد طالقان به 14 شهر و ۲۰۰ 
روســتای اســتان تنش آبی در دشت تا 

حد زیادی مرتفع شود.
* مرحله آبگیری ســد نهب، در انتظار 

اعتبار
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
قزویــن  همچنین در بــاره آخرین اخبار 
آبگیری ســد نهب گفت: برای اتمام طرح 
و آغاز عملیات آبگیری  این ســد نیازمند 
1۲۰میلیارد تومان اعتبار هســتیم که 
متاســفانه هنوز نتوانســته ایم اعتبار  
مــورد نیــاز برای اتمــام طــرح را تامین 
کنیم و هر روز با طوالنی تر شــدن روند 
کار هزینه هــای اضافــه بر طــرح تحمیل 

می شود.
وی  احــداث این ســد را طرح مفیدی 

بــرای ذخیــره و مدیریــت مصــرف آب 
دانســت و افزود: عملیات ســاخت این 
طرح از سال 89 در شهرستان تاکستان 

آغاز شده است.
هدف  از اجرای فاز نخســت این طرح 
انتقال آب ذخیره شــده در مخزن ســد 
جهت بهبود اراضی کشــاورزی به میزان 
هشــت هزار و 3۰۰ هکتار در ناحیه یک 

پایاب می باشد.
مهنــدس پویــا ادامه داد: ســد نهب 
از نوع خاکی با هســته رســی، بــا ارتفاع 
متوســط 48/5 متر از پــی و حجم مخزن 
1۲۰ میلیــون متــر مکعــب و طــول تاج 
آن نیــز ۲ هــزار و 15۶ متــر، به عنوان 
بزرگ ترین سد استان و از جمله معدود 
ســدهای کشــور با طول تــاج طوالنی به 

شمار می رود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
قزویــن ادامــه داد: ایــن ســد با هدف 
ذخیره ســازی و تنظیم آب برای اراضی 
کشــاورزی به میزان 3۷ هــزار هکتار، 
تغذیه مصنوعی دشت قزوین، مدیریت 
منابع آب، باال بردن بهره وری کشاورزی، 
جلوگیــری از جریان هــای نابهنــگام و 
ســیابی رودخانــه خــررود و کاهــش 
برداشت از منابع آب های زیرزمینی در 

حال احداث است.

با اجرای تدابیر مدیریتی آب منطقه ای قزوین صورت گرفت؛

جلوگیری از هدررفت  ۳7۰میلیون مترمکعب آب منابع زیر زمینی 

بحران چیست ؟
یک مشکل پیچیده یا غیر معمول

یک وضعیت ناپایدار مشکل زا یا یک خطر بزرگ
وضعیتی که تحت تاثیــر صاحب منصبان دولتی 

به وجود می آید
وضعیت ویژه به علت یک سری کمبود یا کسری

وضعیتی که دسترســی بــه نتایج مــورد انتظار 
غیرممکن است

اتفاقی که در زمان ویژه و خاصی رخ می دهد
هرکدام از این تعاریف  معنایی از بحران است ولی 
تعریف بحران از دیدگاه سیستمی ، وضعیتی است  که 
نظم سیســتم اصلی یا قسمتهایی از آن را که سیستم 
فرعی نامیده می شــود مختل کــرده و پایداری آن را 

به هم می زند. 
بحران بیشــتر یک وضعیت اضطراری وآنی است 
تــا یک حالت مزمن و موجب تغییر رفتار می شــود و 
آثار پاتولوژیکی دارد مثل یاس،عذر تراشــی و فرار از 
مسئولیت و می تواند  هدفهای اشخاص درگیر بحران 
را تهدید کند  و یا حتی در ارگانیسم بدن اختالل ایجاد 

کند و موجب خستگی و تشویش شود.

* طبقه بندی وضعیت های بحرانی 
1-  بحران های شدید :

دریــک وضعیت کامال بحرانی که هدفهای عمده 
مورد مخاطره قرار می گیرد، درسطوح باالی مدیریتی 
تصمیماتی اتخاد می گــردد. محدوده زمان همراه با 
شــرایط روانی عناصر تصمیم گیرنده ضرورت احتراز 
وصرف نظر کردن از روشــهای بروکراسی را ایجاب 

می نماید.
جمع آوری اطالعات وآگاهی درمود اوضاع بحرانی 
یکی از مقدمترین اقداماتی اســت که با توجه به اینکه 
درزمان محدود امکان دستیابی به اطالعات صحیح 
وقابل اعتماد مقدور نیست ، گردآوری نشانه های کلی 
بحــران وآثار مرتبط با آن، تحــت الگوهای مختلف 
، میتوانــد کمک موثری درشــناخت نــوع وکیفیت 
وضعیت بحران به دســت داده ومسئوالن رادراتخاذ 

تصمیمات نسبتا معقوق وحساب شده یاری دهد.  
2- بحران های نوظهور بدعتی :

دراین وضعیــت که برخالف یــک حالت کامال 
بحرانــی ، زمــان اتخاذ تصمیم ،بیشــتر می باشــد 
ولیکن تهدیــد کماکان به طور شــدید وجود دارد و 
واکنش حریف هم قابل پیش بینی نیســت ، تصمیم 

گیرندگان امکانات بیشــتری رابرای تحقیق وتعمق 
درخصوصیات وکیفیات گوناگون وضعیت پیش آمده 
دراختیــار دارند .عموما درچنیــن حالتی که وضعیت 
پیش آمده نوظهور وجدید است عوامل دست اندرکار 
تصمیــم گیری دارای امکانات گســترده تری برای 
مطالعه وارائه طریق می باشــند وفرصت مناسبتری 
بــرای دفــاع از روش وراهکارهای اتخاذ شــده دارا 

هستند . 
۳- بحران های کند )بطئی(:

دراین وضعیت تهدید خفیف اســت ومدت زمان 
تصمیم گیری نســبتا طوالنی و لیکن روی داد ،غیر 
مترقبه وپیش بینی نشده میباشد . تصمیم گیرندگان 
دراین حالت ســعی دراحتــراز از اقدام به عمل نموده 
وعموما بــه مباحثی می پردازند کــه هرگز منجر به 

تصمیم نهائی نمی گردد. 
حالــت غافلگیرانه:  طرح وراهــکار از پیش آماده 

ای وجود ندارد.
غیر مترقبه بودن:  هیچ سازمانی منافع خود را دفعتا 

درمخاطره مستقیم  نمی بیند
وجود زمان الزم  :  بررسی جوانب موضوع

تصمیم گیری بعلت عدم وضعیف اضطراری دچار 
وقفه می شود.    

4- بحران های ویژه )موردی(:
درایــن وضعیــت ، تصمیــم گیرنــدگان خود را 
درشــرایطی احســاس میکنند که تهدیدی خفیف 
وجود دارد و زمــان کمی برای واکنش دراختیاردارند 
و غافلگیــر رویداد غیرمترقبه ای شــده اند طبعا این 
حالت مانند وضعیت بحرانی نیاز به اتخاذ تصمیم دارد 
که قبل از مشــکلتر شدن اوضاع به نحوی آن را مهار 
کنند منافع حیاتی ومهمــی دراین حالت درمخاطره 

قرارنمی گیرد.
قصــور در اتخاذ تصمیم صحیــح وبموقع ، زیان 

جبران ناپذیری به هدفهای عمده وارد نمیکند . 
5- بحران های انعکاسی :

در این وضعیت ، تهدید شدیدی وجود دارد و زمان 
تصمیم گیری کوتاه اســت ، لیکن رویداد پیش آمده 
قابل پیش بینی بوده است. باتوجه به کوتاهی فرصت 
بــرای اخذ تصمیم ، امکان تحقیق، تعمق ومشــاوره 
برای دســتیابی بــه راهکارهای مقابلــه و برخورد با 
بحــران وجود ندارد  . درچنین شــرایطی روش اتخاذ 
تصمیم مشــابه موارد بحران شدید خواهد بود، با این 
تفاوت که دســت اندرکاران از قبل انتظار وقوع رخداد 
را داشــته اند وبه همین مناسبت طبعٌا پیش بینی های 

الزم را برای مقابله با آن انجام داده اند.  
6- بحرانهای برنامه ای :

دراین وضعیت تهدید شــدیدی وجود دارد ولیکن 
زمان طوالنی وآمادگی پیشــگیری امکان مشورت 
وبررســی جوانب رویــداد رافراهــم میکند.واکنش 
تصمیم گیرنــدگان دراین حالت ، تاحدودی شــبیه 
مــورد وضعیت بدعتی اســت. وجــود تهدید جدی 
باعث میشود که تصمیم گیرندگان احساس کنند که 
مســاله نیاز به توجه دقیق دارد لیکن برخالف حالت 
بحران شدید که مشورتها منحصر به گروهی محدود 

درسطح باالی تصمیم گیری نمی گردد. 
7- بحران های عادی:

این نوع وضعیتها درمکعب بحران درست درمقابل 
وضعیت بحران شدید قرار میگیرد یعنی تهدید ضعیف 
اســت، زمان طوالنی است وعمل قابل انتظار میباشد 
چنیــن رخدادهائی معموال هرچند یکبار پیش می آید 
وچون قابل پیش بینی هســتند مســئوالن برنامه ها 
وراهکارهائی برای برخورد با آنها در روشهای جاری 

خود تهیه و بموقع از آنها استفاده می کنند 
8- بحران های اداری :

آخریــن راس مکعــب بحران، معــرف وضعیت 
خفیف ، زمان کوتاه اســت ولیکن رویداد قابل انتظار 
اســت . تصمیمات اداری، عموما به رده های متوسط 
مقامات ســازمان مربوط میشــود،  یعنی کسانی که 
دارای اختیارات کافی برای بســیج کردن گروهی از 
متخصصین جهت دســتیابی به یک تصمیم ســریع 

برای مقابله با یک تهدید ضعیف می باشند.
  علی نحوی راد ، سرپرست روزنامه 
جام جم در استان قزوین

مقالهمدیریت بحران 
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جام جم  از خســارت های ناشی از سرما زدگی باغ های 
استان گزارش می دهد؛

بالی سرمازدگی دامن شکوفه ها را گرفت
قزوین -خبرنگار جام جم: چتر شــکوفه ها که روی باغ های استان پهن 
شد؛ زور سرمایی که دیر تر از زمستان رسیده بود چربید و همه شکوفه ها را سرما زد 
تا در این بهار خزان به معیشت باغداران و کشاورزانی که سالی به انتظار مهربانی 

آسمان و بذل خاک هستند؛ بیفتد.
ســرمای ناگهانی در خارج از فصل هر چند برای  باغداران هم  استانی  داستان 
تازه ای نیســت و هرازچندگاهی این نامهربانی طبیعت گره به کارشان می اندازد؛ 
ولی این بار هیچ جای استان از این قاعده مصون نماندو حجم باالیی از محصول 
تابستانه استان که ســرریز کالنشهرهای اطراف از جمله تهران می شد به غارت 
سرما رفت و سهم کشاورز برگه های سبز نیمه سوخته بود و آه سردی که از نهادش 
بلند اســت.یکی از باغداران نمونه اســتان در گفت و گو با جام جم گفت: سرما در 
فصل میوه گیری شــکوفه ها رخ داد و تمام محصولی را که باید ازبا شــروع تیرماه 

روانه بازار می کردیم از بین برد.
* سرمای بی هنگام؛ آفت معیشت باغداران 

»عطااهلل مجیدی« افزود: با توجه به افزایش کود و ســم پاشــی و هزینه های 
نگهداری و هرس و... دیگر حتی امیدی به پر کردن هزینه ها هم نداریم و در برخی 

باغ ها تا صددرصد محصول را سرما زده است.
یکی دیگر از باغداران منطقه دشتبابی قزوین گفت: این اولین باری نیست که با 
این مشکل مواجه ایم هر چند سال یکبار با این پدیده مواجه می شویم ولی شرایط 
اقتصادی باغداران مناسب نیست تا بتوانند باغ های خود را بیمه کنند ضمن اینکه 

تعدادی از محصوالت جزو شرایط بیمه محصوالت باغی نمی شوند.
»محمد نیارکی« در خصوص نحوه پرداخت بیمه گفت: تا کنون پولی پرداخت 
نشــده و کار در مرحله میزان خسارت اســت که توسط کارشناسان صندوق بیمه 

محصوالت کشاورزی در حال پیگیری است.
* آسیب های وارده تا 2 سال به جا می مانند

کارشــناس باغبانی در گفت و گو با جام جم در خصوص حجم خســارتی که 
ســرما در این فصل به باغ ها وارد می کند گفت: در برخی درختان آســیب دیدگی 
جدی اســت و شاید تا دو سال آینده انتظاری نمی توان از باردهی این باغ ها داشت 
ولی در برخی از باغ ها تغدیه مناســب و رسیدگی بموقع می تواند بخشی ازدرختان 

را به چرخه برگرداند.
»آذر محمدی« افزود: معموال یکی از شــیوه های رایج روشن کردن آتش در 
باغ هاســت که از گذشته مرســوم بوده و لی با توجه به طوالنی بودن مدت سرما 
این کار امکان پذیر نبوده اســت.وی توسعه کشت درختان مقام برسرما را یکی از 
راهکارهای مصون ماندن درختان در مقابل ســرماهای ناگهانی دانست و با تاکید 
بر اســتفاده از شــیوه های نوین در باغداری، تصریح کرد:  استفاده از ارقام مقاوم و 
همچنین پیوند درختان دیر گل با درختان قدیمی از روش های کاهش خســارت 

سرما زدگی است.
* خسارت بیش از 18۰۰ میلیارد تومانی به باغ ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میزان خسارت وارد شده به باغ ها استان 
را بین ۷۷تا ۱۰۰درصد اعالم کرد و افزود:  اکثر محصوالت باغی اســتان از جمله 
انگور، گردو، بادام ، ســیب، گالبی، هلو و شــلیل دچار خســارت شده اند و نه تنها 
امســال بلکه برای ســال آینده نیز با توجه به شدت سرما محصول انگور و گردو با 

مشکل مواجه خواهد بود.
»فاطمه خمسه« خسارت وارده از برف بهاری را تنها متوجه باغداران ندانست 
و اعالم کرد:  در بخش زراعی تا ۲۰درصد محصوالت زراعی همچون کلزا، گندم 
و جو خسارت وارد شده است.وی افزود: در بخش دام و طیور نیز به دام های برخی 
از مناطق استان همچون الموت خسارت هایی وارد شده و تعدادی از دام ها دراین 
مناطق تلف شــده اند.وی افزود: در شهرســتان البرز میزان خسارت ۸۰ درصد، 

تاکستان ۱۰۰ درصد، خسارت دیده است.
وی میزان خســارات در سال زراعی گذشته ) ۹۵-۹۶ ( نیز ۴۲۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد  و پیش بینی کرد با توجه به کارشناسی های انجام شده از سطح استان 
در سال زراعی جاری این رقم  بالغ بر ۱۸۸۱ میلیارد تومان است که با توجه به اینکه  
بخش کمی از اراضی ما تحت پوشــش بیمه اســت ، حجم خسارت وارده  مشکل 
ساز شده است.خمسه بیان کرد: از ۷۳ هزار هکتار از باغ های استان حدود ۱۴ هزار 
هکتار بیمه شــده و در این مواقع نمی توانیم کمک خاصی داشــته باشیم و باید با 

فرهنگ سازی کشاورزان را با اهمیت بیمه محصوالت آشنا کنیم.
وی اظهارداشــت: بیشترین خســارت ها به باغ ها وارد شده و در برخی مناطق 
مانند تاکســتان که کشاورزان به صورت تک محصولی زندگی می کنند آسیب ها 
جدی اســت.رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان قزوین اضافه کرد: از رئیس 
مجمع نمایندگان اســتان انتظار داریم از سوی مجلس و استاندار محترم از سوی 
وزارت کشور پیگیری الزم را انجام دهند تا بتوانیم از بحرانی که بر اثر سرمازدگی 
در اســتان ایجاد شده عبور کنیم و پشــتیبانی الزم را از کشاورزان خسارت دیده 

انجام دهیم.
* تخصیص اعتبار 1۰۰درصدی بیمه محصوالت کشاورزی

گفتنی اســت معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی کشور در بازدید  از باغ های 
ســرما زده بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان با اشاره به اهمیت بیمه درختان و 
باغ ها در تامین بخشی از خسارت افزود:  نمایندگان مجلس  در بودجه امسال دولت 
را مکلف کردند که  ۱۰۰ درصد اعتبار تخصص داده شــده برای بیمه محصوالت 

کشاورزی را پرداخت کند که در سال زراعی جدید این مصوبه اعمال می شود.
»محمد علی طهماســبی« گفت: در این مصوبه مجلس ۱۳۵۰ میلیارد تومان 
برای پرداخت ۱۰۰ درصدی خســارت بیمه شدگان تخصص داده و یک تکلیف 
قانونی اســت.وی با اشــاره به طرح های این معاونت برای توسعه کشت درختان 
مقام برا استفاده از شیوه های نوین در باغداری اشاره و تصریح کرد: باید با استفاده 
از دانش روز  از هر روش های جدید وابتکاری برای تولید محصول  استفاده کرد.

وی به ضرورت تاســیس صندوق توسعه کشــاورزی در تاکستان با محوریت 
محصول انگور اشــاره کرد و گفت: صندوق کشــمش تاکستان یک اقدام خوب 
برای حمایت از تولید کنندگان و باغداران اســت و باغ های تاکستان با همکاری و 

هماهنگی صندوق می توانند به صورت یک جا بیمه شوند. 
* تاخیر تسهیالت باغداران گرفته نمی شود

استاندار قزوین نیز با اشاره به بحث سرمازدگی باغ های استان از پرداخت حق 
بیمــه باغداران در ماه آینده خبر داد و افزود: کشــاورزانی که باغ های آن ها تحت 
پوشش بیمه بود تا تیرماه امسال خسارت ناشی از سرمازدگی را دریافت می کنند.

زاهدی خاطرنشان کرد: تنها ۲۰درصد کشاورزان محصوالت خود را در استان 
بیمه کرده بودند که مراحل پرداخت حق بیمه ها با سرعت بیشتری دنبال می شود.

وی همچنین در خصوص نحوه بازپرداخت تســهیالتی که باغداران دریافت 
کرده اند، گفت: کشاورزانی که وام دریافت کرده بودند می توانند این تسهیالت را 

با تأخیر پرداخت کرده و جریمه نیز به آن تعلق نمی گیرد.
آنچه مشخص است اینکه نه این اتفاق اولین بار است و نه آخرین بار؛ بنابراین 
با توجه به اراضی وسیع بخش کشاورزی بایستی  در کنار پوشش بیمه ای گسترده 
، برنامه های مدون و هدف گذاری تعیین شود و اعتبارات بیشتری برای این گونه 
حوادث و راه های پیشــگیری از آن و آموزش باغداران و کشــاورزان تخصیص 

داده شود.

طرح تربیت مربی عفاف و حجاب 
در قزوین اجرا می شود

در جلسه کارگروه عفاف و حجاب بر اجرای طرح تربیت مربی 
عفاف و حجاب در قزوین تاکید شد.

 ســومین جلســه کارگروه عفاف و حجاب با حضور اعضای 
جمعیت بانوان فرهیخته در ســازمان تبلیغات اســالمی قزوین 

برگزار شد.
خدیجه تقی پور مســئول جمعیت بانوان فرهیخته اســتان 
قزوین در این جلســه اظهــار کرد:موازی کاری دســتگاه های 

فرهنگی از علل عدم موفقیت در فرهنگ سازی حجاب است.
 وی افزود: باید طرح های ارائه شــده توسط اعضای جمعیت 
بانوان فرهیخته در شــورای استان مطرح سپس به دستگاه های 

متولی برای اجرا ارائه شود.
تقی پور در ادامه با اشاره به طرح ارائه شده برای اصالح ساختار 
ورزشــی پارک ها گفت: با توجه به اینکه اســتفاده از تجهیزات 
ورزشــی پارک ها برای بانوان مناسب نیســت باید فعالیت های 
اجرایی با پیوست فرهنگی انجام شود تا ظرفیت های خوبی برای 

فعالیت بانوان در اماکن عمومی هم مهیا شود.
مجابی عضو ستاد صیانت از عفاف و حجاب نیز در ادامه گفت: 
شــورای حجاب و عفاف از جایگاه باالیی برخوردار است و باید با 

شتاب بیشتری برنامه های آن دنبال شود.
وی افــزود: فرهنگ ریشــه در باورهــا دارد و تقویت روابط 
اجتماعی نیازمند اقناع و سپس اجبار است تا کارها به نتیجه برسد.

همچنین فاطمه محمدبیگی دبیــر کارگروه عفاف وحجاب 
اظهار کرد: با شناسایی و ساماندهی نخبگان حوزوی و دانشگاهی 

باید از ایده های برتر در پیشبرد امور استفاده کنیم.
وی افــزود: تربیــت مربیــان عفاف و حجاب الزم اســت با 
همکاری مرکز مطالعات و پژوهشــهای فرهنگی حوزه علمیه قم 

و پژوهشکده عفاف و حجاب صورت گیرد.
محمدبیگی یادآور شــد: شرکت کنندگان این دوره باید از بین 
اســاتید برجسته انتخاب شوند و بعد از انجام مصاحبه و آزمون فن 

بیان در این دوره شرکت کنند.
دبیر بنیاد عفاف و حجاب اســتان قزوین بیان کرد: به شرکت 
کنندگان در این دوره گواهی اعطا می شــود ضمن اینکه در آینده 

هم برای آنان دوره های بازآموزی برگزار خواهد شد.

* مقابله با هجمه های دشمن، نیازمند برنامه عملی 
دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان قزوین گفت: برای مقابله 
با هجمه های دشــمن در فضای مجازی باید برنامه عملی داشته 

باشیم.
بتول نظری پور در این جلسه  اظهار کرد: حجاب و عفاف امری 
فطری و درونی اســت و مخصوص ایرانیان نیست بلکه به تمام 

جهانیان تعلق دارد.
وی افــزود: بی حجابی یکــی از دغدغه های اصلی در جامعه 
کنونی است که باید با آســیب شناسی برای حل آن راهکار ارائه 

کنیم.
نظری پور بیان کرد: یکی از وظایف بانوان فرهیخته این است 
که باید نســبت به آسیب های اجتماعی و فرهنگی حساس باشند 

و برای کاهش این آسیب ها راهکار ارائه کنند.
دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان قزوین ادامه داد: ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر و گشت ارشاد باید با دقت بیشتری برای 
کاهش این آســیب ها حرکت کننــد و برنامه های موثری برای 

مقابله با این پدیده داشته باشند.
وی گفت: دشمنان با روشهای جدیدی برای تضعیف باورهای 
دینی و آسیب رساندن به فرهنگ اسالمی برنامه ریزی کرده اند و 
ما هم باید تالش کنیم با راهکارهای عملی با عزم جدی گامهای 

بلندتری برای مقابله با این هجمه ها برداریم.
نظــری پور با بیان اینکه برای کاهش آســیب های اجتماعی 
نیازمند ایده ها و طرح های کاربردی از ســوی بانوان فرهیخته به 
عنوان اتاق فکر هســتیم، تصریح کرد: اعضای این جمعیت باید 
با مطالعه بیشــتر در این جلســات حضور یابند تا با همکاری آنها 
شاهد نتایج بهتری از این جلسات باشیم و خروجی کار به کاهش 

آسیب های اجتماعی منجر شود.

شناســایی 1۳ تخلــف صنفی و 
بهداشتی در قزوین 

مدیــرکل تعزیــرات حکومتی قزوین گفت: بــا اجرای طرح 
ضیافت در اســتان ۱۳ مورد تخلف صنفی و بهداشــتی در نیمه 

نخست ماه مبارک رمضان محرز و حکم برای آنها صادر شد.
محمود احمدی افزود: طرح ضیافت، ویژه ماه مبارک رمضان 
همه ســاله در قالب گشــت های مشــترک اداره کل تعزیرات 
حکومتی اســتان و همکاری دستگاه های نظارتی ذیربط از بازار 
عرضــه کننده کاالهــا و مراکز اقامتی بین راهــی به مورد اجرا 

گذاشته می شود.
وی اضافه کرد:در نیمه اول این ماه مبارک و در بازرســی های 
به عمل آمده از واحدهای صنفی، پنج مورد تخلف گران فروشــی 

و ۶ مورد کم فروشی محرز شد.
احمدی ادامه داد: در بازرســی از واحدهــای اقامتی و رفاهی 
بیــن راهی واقع در آزادراه های قزوین- کرج، قزوین-رشــت و 
قزوین-زنجان نیز طی مدت یاد شــده ۲ مورد تخلف بهداشتی و 

یک مورد تخلف دامپزشکی محرز و مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گفته وی، در بازدیدهای صورت گرفته مقادیری گوشــت 
منجمــد با عدم رعایت شــرایط انجماد و فریز شــده در یکی از 
رســتوران های بین راهی کشف، معدوم و پرونده متخلفان جهت 
رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در پایان یادآور شد: 
پرونده هایی که در طرح سراســری ضیافت تشکیل و به این اداره 
کل ارجاع می گردد خارج از نوبت و در اســرع وقت مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.
اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان قزوین هم اکنون دارای 
هشت شعبه رســیدگی در مرکز استان، یک شعبه در تاکستان و 

یک شعبه در بوئین زهراست.

زنگ خطر کاهش اهداء خون به صدا درآمد
مدیرکل انتقال خون استان قزوین 
گفت: بــا کاهش ۱۴.۵ درصدی اهداء 
خــون در دو ماه امســال زنگ خطر 
کاهش ذخیره فرآورده های خونی در 

استان به صدا درآمده است.
محمد حســین برادران در هنگام 
بازدید استاندار قزوین از پایگاه انتقال 
خون با ارائه گزارشــی از میزان خون 
اهدایی مردم اظهارداشت: در طول سه 
سال گذشته توانسته ایم از رشد خوبی 
در میزان اهــداء و تامین فرآورده های 
خونــی برخــوردار شــویم و ضمن 
تامین ۱۰۰ درصــدی خون مورد نیاز 
بیماران اســتان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
محصــوالت خونی را به اســتانهای 

دیگر هم صادر کنیم.
وی افــزود: در ســال ۹۳ تعداد ۳۸ 
هزار نفــر برای اهداء خــون مراجعه 
کردند که این تعداد در ســال ۹۴ به ۴۰ 
هزار نفر، در ســال ۹۵ به ۴۵ هزار نفر و 
ســال گذشته به ۵۳ هزار نفر رسید که 

این رشد قابل توجه است.
مدیرکل انتقال خون استان قزوین 
بیــان کرد: اهداء کنندگان خون نیز در 
ســال ۹۳ حدود ۲۹ هــزار و ۶۰۰ نفر 
بودند که این تعداد در ســال گذشته به 
۳۸ هــزار نفر افزایش یافت و میانگین 
اهداء خون به ازای هر یک هزار نفر از 

۲۷ نفر به ۳۰ نفر رسید.
برادران در ادامه یادآورشــد: سال 

گذشــته میزان مراجعه کنندگان ۱۳ 
درصد و اهداء کنندگان خون ۹ درصد 
رشــد داشت و توانســتیم در رتبه دوم 

کشوری قرار گیریم.
مدیرکل انتقال خون استان قزوین 
از کاهش میــزان مراجعان و نیز اهداء 
کننــدگان در دو ماهه امســال ابراز 
نگرانی کرد و اظهارداشت: در دو ماهه 
امســال شــاهد کاهش ۱۱ درصدی 
مراجعان به پایگاه انتقال خون هستیم 
و در خــون گیری هم با کاهش ۱۴/۵ 
درصدی روبه رو شده ایم که از نگاه ما 
زنــگ خطر اهداء خون به صدا درآمده 
است که باید از مردم استمداد بطلبیم.

وی اضافه کرد: در شــبهای احیاء 
انتظار داشتیم که خیرین با مراجعه به 
مراکز انتقال خون همچون گذشــته 

به یاری نیازمندان بشــتابند و ما را در 
تامیــن نیازهای خونی افــراد نیازمند 

یاری کنند.
برادران گفت: شــاید مشغله های 
فراوان مردم، سیاســی شــدن بیش 
از حد جامعه، مشــکالت اقتصادی و 
نگرانی های زندگی مردم موجب شده 
تــا در این دو ماه بــا کاهش مراجعان 
روبه رو شــویم که امیدواریم با درک 
اهمیت اهداء خون از سوی مردم شاهد 
مراجعه بیشــتر مردم در این ایام برای 
اهداء خون و کمک به بیماران نیازمند 

به فرآورده های خونی باشیم.
مدیرکل انتقال خون استان قزوین 
با بیان مشکالت کنونی اظهارداشت: 
ســاختمان فعلی با۲۰ ســال قدمت 
نیازمند نوســازی و بازسازی است که 

بــه ۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
اعتبار نیاز دارد کــه در صورت تامین 
نیمی از اعتبارت از سوی استان بقیه را 

از تهران دریافت خواهیم کرد.
وی اضافــه کــرد: بــرای دوران 
بازسازی نیازمند یک ساختمان موقت 
برای انتقال فعالیتهای کنونی هستیم 
که از اســتانداری و ســازمان برنامه و 

بودجه انتظار همکاری داریم.
برادران گفت: فضای کنونی مرکز 
انتقال خون ۱۲۰۰ مترمربع اســت و 
ســاختمان جایگزین موقت هم باید 
همین متراژ باشــد تا بتوانیم نیازهای 

خود را تامین کنیم.
وی افــزود: نداشــتن پارکینگ، 
صدور مجوز برای تلویزیون تبلیغاتی 
و تامین ســاختمان برای ۴ شهرستان 
از دیگر مشکالتی است که از استاندار 

انتظار کمک داریم.
مدیرکل انتقال خون استان قزوین 
اظهارداشت: سامانه سیار انتقال خون 
بــا ۶۰۰ میلیون تومان در دســت راه 
اندازی اســت که تاکنون ۲۵۰ میلیون 
تومان آن تامین شــده که در صورت 
تامین بقیه هزینه می تواند با ســرعت 

بیشتری به مرحله افتتاح برسد.
وی گفت: این کانتینر ســیار که با 
تریلر جابجا می شــود دارای ۸ تخت 
خونگیری اســت و می تواند در مناطق 

مختلف جابجا شده و مستقر شود.

گزارشخبر

قزوین - صبا محمدخانی : بــی تردید گیاهان 
دارویــی یکی از ظرفیت های اقتصادی دشــت قزوین 
اســت؛ ظرفیتی که می تواند در بستر توجه و بهره وری 
صحیــح و در خور برای ورود به بــازار به یکی از بخش 

درآمد زایی برای روستاییان بدل شود.
 بخشــی که نقش مهمی در تأمیــن منابع غذایی و 
داروئی می تواند  داشــته اســت و امروزه نیز با توجه به 
اهمیت و فواید گیاهان داروئی، سبب شده از نظر ارزش 

اقتصادی و تجاری مورد توجه باشد.
از ســوی دیگر قزوین  برحســب تفاوت در نوع آب 
و هوا، خاک، ناهمواری و منابع طبیعی دارای پوشــش 
گیاهی متفاوت و متنوعی می باشد. هر چند ضعف های 
چون نبود صنایع تبدیلی و بازار ســنجی مناسب همواره 
فصل برداشــت این طبیبان طبیعت را خزان کرده است 
و آن گونــه که باید حاصلی برای مردم محلی نداشــته 
اســت؛ ولی با کمترین امکانات می تواند از این ظرفیت 
ویــژه و طبیعی بهترین بهره برداری برای رســیدن به 
توسعه پایدار اقتصادی مناطقی همچون الموت قزوین 
که به  بهشــت گیاهان دارویی ایران معروف و مشهور 

است فراهم کند.
هنوز هم بوی عطر گیاهان دارویی و خوراکی، مشام 
هــر عابری را که قصد عبــور از خیابان »عبید زاکانی«  
خیابــان مطرح عطاری های قزوین را داشــته باشــد 
می نــوازد و از دیرباز االف بازار قزوین در این فصل مملو 
از گل های رنگارنگ و ســبزی های معطر کوهی است 
که خریداران بســیاری را پای بساط مرد و زن روستایی 
یــا حجره های  عرضه کننده این دســت از محصوالت 

می کشاند.

* عرضه محصول به شکل فله 
صاحب  یکی از عطاری های  اســتان درباره استقبال 
مردم از محصوالت این فصل می گوید: ارگانیک بودن 
و مهمتر از همه خواص دارویی که در ســال های اخیر با 
تبلیغ گســترده تری در فضاهای مجازی ورسانه های 
دیداری و مکتوب در باره گیاهان دارویی مطرح می شود 
موجب افزایش تقاضا در بازار شــده است که نمونه بارز 
این تقاضا در افزایش عطاری های ســطح شــهر کامال 

مشهود است.
»سید محسن حسینی« افزود: در مقابل این حجم از 
تقاضا که بخش قابل توجهی از آن، بازار پایتخت است، 
در حوزه صنایع تبدیلی یا بسته بندی کوچک ترین کاری 
انجام نشده و محصوالت هنوز هم به شیوه های گذشته 
بــه صورت فله ای و باز عرضه می شــوند که همین امر 

می تواند مخاطراتی را برای سالمت ایجاد کند.
»فاطمه زارع« یکی از زنان روستایی منطقه رازمیان  
کــه به گفته خــودش به همراه همســرش از نیمه اول 
فروردیــن تا اوایل خرداد به کار چیدن گیاهان دارویی و 
خوراکــی در این منطقه مبادرت دارد در گفت و گو با جام 
جم  گفت: چیدن گیاهان دارویی دشــواری ها و خطرات 
خــود را دارد برای چیدن برخی گیاهان باید به کوه رفت 
به دلیل ایام بارندگی در این فصل احتمال صاعقه زدگی 
و سیل زیاد است و همین موضوع سبب شده تا نسل های 

جوان تر خیلی راغب به این کار نباشند.

* کار سخت؛ در آمد اندک 
وی افزود: برای چیدن یک گونی متوســط آویشن 
کوهی باید ۶تا ۷ســاعت پیاده روی کرد و خطرات را به 

جــان خرید و از طرفی هزینــه حمل بار و عرضه به بازار 
بخشــی از این پروسه فرسایشــی است که در نهایت با 
کمترین قیمت از دســت روستاییان خریداری می شود 

و تنها اندک درآمدی برای ما دارد.
وی در خصوص نحوه برخورد پدران و مادرانشــان 
در گذشــته با این موضوع گفت: در گذشته جمع آوری 
گیاهان دارویی و خوراکی برای مصرف شــخصی بود و 
مطالبه ای در بازار نداشــت ولی االن از شروع فصل بهار 
متقاضیان خرید این نوع محصــول در االف بازارهای 
شــهر زیاد اســت و همین موضوع موجب شده تا برخی 
روستاییان بعد از کشت بهاره به جمع آوری این گیاهان 

بپردازند.

* بسته بندی ضعیف؛ بی رغبتی خریداران 
خاص 

»بتول مرادی« یکی دیگر از زنان روســتایی که در 
دامنه هــای الموت به کار جمــع آوری گیاهان دارویی 
همچون بابونه و آویشــن و گل گاوزبان مشــغول است 
می گویــد سال هاســت خارجی هایی کــه برای دیدن 
قلعه هایی تاریخی الموت به این منطقه ســفر می کنند 
از دم نوش هایــی کــه در اقامتگاه هــای بــوم گردی 
عرضه می شــود اســتقبال می کنند و از خریداران این 
نوع محصوالت هســتند ولی از آنجا که ما توان بســته 
بندی مناســب برای فروش محصول به گردشگران را 
نداریم بیشتر محصول برای مصرف به بازار قزوین داده 
می شــود که معموال با کمترین قیمــت از ما خریداری 

می شود.
یکــی از متخصصین گیاهان دارویی و طب ســنتی 
در گفت و گو با جــام جم دربارۀ اهمیت گیاهان داروئی 
در گذشــته  و مقایسه آن با حال  گفت: قزوین  تمدن نه 
هزار ســاله دارد و از گذشته مردم، همواره استقبال قابل 
توجهی از عرقیات داشــته اند .برای مثال عرقیاتی مانند 
سکنجبین که برای معده و صاف کردن خون مفید است 
وهمواره در ســفره های مردم این منطقه بوده است.هر 
چند امروز نوشــیدنی های صنعتی بخشی از سفره مردم 
را تصرف کرده اســت ولی هنوز هــم طبیعت خوراکی 
مردم قزوین دســت نخورده است . این را وقتی متوجه 
می شویم که وارد خیابان عبید زاکانی شویم که در واقع 

نمایی از مردم از گذشته تا حال مردم قزوین است.
دکتر »فاطمه محمد بیگی« در خصوص قابلیت های 
اســتان در گیاهان داروئی افزود: قزوین از یک ســو با 
توجــه به اقلیمی که دارد و از ســوی دیگر، ویژگی های 
توپوگرافی آن )دشت بودن و کوههای اطراف آن( بستر 

مناســبی برای رشــد گیاهان داروئی است .برای مثال 
الموت، سرشــار از گیاهان داروئی ماننــد بابونه، ِفرنچ 

مشک ،گل گاوزبان،بارهنگ و چای کوهی است.
محمد بیگی دربــارۀ تأثیر گیاهان داروئی بر اقتصاد 
اضافه کرد: در واقع قزوین با داشــتن اقلیم متنوع،کوه و 
دشت و از ســویی امکانات صنعتی و کشاورزی فراوان 
می توانــد جایــگاه قابل توجهی در صــادرات گیاهان 
داروئی داشــته باشد و به قطب صنعتی گیاهان داروئی و 

ارگانیک تبدیل شود.
وی با اشــاره به اماکن تاریخــی و موقعیت ارتباطی 
استان می گوید: قزوین می تواند، قطب گردشگری طب 

سنتی و مرکز کشت گیاهان داروئی باشد.

* 48هکتار سایت کشت گیاهان دارویی 
استان 

کارشــناس مســئول گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان با بیان این مطلب که قزوین یکی از 
استان های مستعد کشت گیاهان دارویی در کشور است 
به خبرنگارجام جم گفت: در حال حاضر ســایت کشت 
گیاهان دارویی اســتان ۴۸هکتار است و قزوین یکی از 

استان های مستعد کشت گیاهان دارویی است.
»علی نوروزی« با بیان اینکه قیمت گیاهان دارویی 
در طول ســال نوســان دارد، افزود: اگر آماده ســازی 
داروهــای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح 
انجــام نگیرد خواص درمانی گیــاه از بین رفته یا تقلیل 
می یابد و نحوه عرضه فعلی به شــکل فله ای از کیفیت 

محصوالت برداشت شده می کاهد .
وی جهادکشــاورزی و دانشــگاه علوم پزشکی در 
کنار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری را ســه ارگان 
اصلــی دولتی دخیل در امر ارتقــا و بهره وری از گیاهان 
دارویی برشــمرد و افزود: نیاز سنجی علمی و پزشکی و 
تجاری ســازی گیاهان دارویی باید با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی، جهاددانشگاهی و صنایع وابسته به بخش 
کشاورزی برنامه ریزی شود و تنها از این طریق می توان 
زمینه را برای حضور موفق در بازار برای این محصوالت 

فراهم کرد.
ایجاد بســتر اقتصادی در مناطق روستایی منجر به 
توســعه پایدار دراین مناطق می شود و هر ظرفیتی که 
بتواند این بســتر را آماده کند یک فرصت تازه اســت. 
بــدون تردید ظرفیت های طبیعی که نیازمند ســرمایه 
گذاری های هنگفت نیســت همچــون صنعتی کردن 
چرخــه فــراوری گیاهــان دارویی می توانــد یکی از 

فرصت های ویژه در این زمینه باشد.

گزارشی از بی توجهی به ظرفیت های اقتصادی گیاهان دارویی؛ 

فصل  طنازی طبیبان طبیعت خزان شد  
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

 احداث مجموعه فرهنگی دفاع مقدس قزوین 
در اولویت 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین احداث مجموعه فرهنگی دفاع 
مقدس را در اولویت کاری دانســت و گفت: همه دســتگاه های اجرایی در این راه 

باید اهتمام ویژه داشته باشند.
علی فرخزاد در نشست ساخت مجموعه فرهنگی دفاع مقدس، افزود: با وجود 
آنکه برخی از استان های کشور این طرح را دیر آغاز کرده بودند اما اکنون آن را به 

بهره برداری هم رسانده اند.
وی با انتقاد از اینکه تاکنون این طرح در قزوین از پیشــرفت قابل مالحظه ای 
برخــوردار نبوده، ادامه داد: دســتگاه های ذیربط باید برای انجام این طرح تالش 
بیشــتری از خود نشان دهند.فرخزاد با اشاره به اینکه شهرداری قزوین همواره در 
چنین اموری پیشــگام بوده، یادآور شد: پیشنهاد می شود در صورت نیاز به اصالح 
بودجه، شهرداری مساعدت ویژه ای در این رابطه به عمل آورد.معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار قزوین با مهم برشــمردن اولویت بندی اجرای این طرح، 
یادآور شــد: با توجه به اعتبارات محدود، پیشنهاد می شود در ابتدا محوطه سازی 
این مجموعه انجام و از ســازمان نظام مهندسی نیز می خواهیم در طراحی سازه و 
محوطه ســازی آن همکاری الزم را داشته باشد.فرخزاد با بیان اینکه اجرای این 
مجموعه در یک منطقه گردشگری است، افزود: باید با برنامه و بازدیدهای مکرر 

میدانی، هر نوع پیشرفت کاری مورد رصد قرار گیرد.
مجموعه فرهنگی دفاع مقدس در زمینی به مســاحت پنج هکتار در حاشــیه 

شهدای گمنام بوستان فدک باراجین احداث خواهد شد.

568 واحد تولیدی قزوین تسهیالت رونق 
تولید دریافت کردند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: ۵۶۸ واحد تولیدی استان 
از تسهیالت رونق تولید به میزان چهار هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال بهره مند شدند.

علی پرزحمت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری قزوین 
برگزار شــد، افزود: بانک تجارت با ۶۹ فقره پرداخت به میزان ۹۵۰ میلیارد ریال، 
بانــک صادرات با ۴۹ فقره پرداخت به میزان ۶۴۰ میلیارد و بانک ملت با ۴۲ فقره 
پرداخت به میزان ۵۷۰ میلیارد ریال به ترتیب رتبه های نخســت تا سوم را به خود 

اختصاص داده اند.
به گفته وی، قزوین همچنین رتبه دوم کشور را در بخش نظارت بر ۲۱۰ واحد 

تولیدی تاکنون داشته و از استان های پیشروی کشور نیز محسوب می شود.
پرزحمت ادامه داد: ۲۷ طرح باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان ۳۳۰ 
میلیارد و به ۲۱۱ واحد تولیدی برای بازســازی و نوســازی سه هزار و ۸۰ میلیارد 

ریال پرداخت مستقیم از محل بهین یاب صورت گرفته است. 
وی در پایان اظهار داشــت: تاکنــون ۱۰۴ هزار میلیارد ریال تســهیالت به 
یک هزار و ۲۹۷ واحد تولیدی اســتان از طریق پرداخت مســتقیم و بهین یاب در 

حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی صورت گرفته است.
استان قزوین سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی دارد.

بهره مندی ۳22 واحد تولیدی بخش 
کشاورزی از تسهیالت 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
قزویــن گفت: از ابتدای ســال ۹۶ تاکنــون ۳۲۲ واحد تولیدی 

کشاورزی از تسهیالت رونق تولید بهره مند شدند.
حمیدرضا تبســمی اظهار کرد: به ۳۲۲ واحد کشاورزی بیش 

از ۸۹۰ هزار و ۳۵۱ میلیون ریال تسهیالت پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه بیشترین تسهیالت جذب شده مربوط 
به شهرســتان قزوین است اظهار داشت : ۹۰ واحد تولیدی در این 
شهرستان با ۳۱۲ هزار و ۳۷۶ میلیون ریال تسهیالت رونق تولید 
دریافت کرده اند.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان قزوین هدف از تامین تسهیالت مورد نیاز 
رونق تولید؛ راه انــدازی طرح های نیمه تمام بنگاههای کوچک 
و متوســط واحدهای تولید بخش کشــاورزی وصنایع تکمیلی 
دانســت.وی اضافه کرد: حفظ اشــتغال، افزایش تولید وتقویت 
تحرک اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف این 
تسهیالت است.تبسمی یاد آور شــد: همه واحدهای نیمه فعال 
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تکمیلی با اولویت طرحهای دام 
و طیور، شــیالت وگلخانه و صنایع تبدیلی و تکمیلی می توانند از 
طریق سامانه بهین یاب اقدام به ثبت نام برای اخذ این تسهیالت 

کنند.

برگزاری دوره های کارآفرینی ویژه 
دانش آموزان 

مســئول مرکز مطالعــات راهبردی و هدایــت حرکت های 
جهادی ســازمان بسیج سازندگی استان قزوین گفت: دوره های 
کارآفرینی و مهارت افزایی ویژه دانش آموزان بسیجی در استان 

قزوین برگزار می شود.
محمدرضا خلج اظهار کرد: با مشارکت سازمان فنی حرفه ای، 
بســیج دانش آموزی و بســیج ســازندگی اردوهای آموزشــی 
مهــارت افزایی و کارآفرینی در قالب اردوهای ۱۰ روزه بســیج 
سازندگی برگزار می شود.وی افزود: کالس های این طرح با نظر 
کارشناســان و به نسبت نیازمنطقه، جغرافیا و اقلیم منطقه تعریف 
خواهد شــد تا شاهد بومی گرایی و افزایش بهره وری کالس ها با 
توجه به نیاز منطقه باشــیم.خلج تاکید کرد: تمام تالش این مرکز 
و ســازمان بسیج ســازندگی در این طرح بر افزایش مهارت های 
فنی و اشــتغالزا برای نسل جوان و استفاده بهینه از فرصت اوقات 
فراغت دانش آموزان اســت.وی با بیان اینکه اساس کار سازمان 
بســیج ســازندگی مبتنی بر نیروی کار جوان است، اضافه کرد: 
این سازمان در تالش اســت تا با نگاه جهادی زمینه کارآفرینی، 
اشتغالزایی و همچنین مهارت افزایی را در هر منطقه ایجاد کند.

کمبود آب شرب در قزوین جدی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
قزوین کمبود آب شــرب در اســتان 
را جدی دانســت و گفــت: برای رفع 
این مشــکل همه شــهروندان باید 
هشــدارهای موجود در ایــن زمینه را 
جدی گرفته و صرفه جویی را سرلوحه 

برنامه های خود قرار دهند.
داراب بیرنونــدی افزود: با توجه به 
کمبود آب شــرب قزوین که ۴۷۰ لیتر 
در ثانیه است و با بررسی میزان بارش 
باران و سطح منابع آبی این شهرستان، 
اصالح الگوی مصرف باید در دســتور 
کار قرار گرفته و از مصرف بی رویه آن 

جلوگیری شود
وی با تاکید بــر لزوم صرفه جویی 
در مصرف آب به دلیل گرمای شــدید 
منطقه در فصل تابســتان، یادآور شد: 
مشــترکان در بخش هــای اداری و 
خانگــی باید با انجام برخی اقدام ها در 
این موقع از ســال به طور میانگین ۲۰ 
درصد از مصرف خود را کاهش دهند.

به گفته وی، خوشبختانه با همراهی 
و همکاری شهروندان در بخش صرفه 
جویی آب و افزایش راندمان پمپاژ آن 
در شــبکه شرب شهری از افت فشار و 
قطعــی آب تاکنون جلوگیری به عمل 

آمده است.
مدیرعامل شرکت آبفای قزوین به 
کمبود آب در برخی نقاط شهر قزوین 
به دلیل خشکســالی های پیش آمده 

اشــاره کرد افزود: این اتفاق به همراه 
برداشت های بی رویه از سفره های آب 
زیرزمینی باعث کاهش راندمان تولید 
چاه ها شــده که برای رفع آن در برنامه 
کوتاه مدت، اجرای ســه حلقه چاه به 

مدار بهره بردای بوده است.
بیرنونــدی اضافه کــرد: با اجرای 
طرح انتقــال آب از چاه های شــرق 
قزوین نیز درصدی از میزان کمبودها 

جبران می شــود و در برنامه بلند مدت، 
این شرکت در راستای انتقال آب از سد 
طالقان به قزوین بسیاری از مشکالت 

موجود را مرتفع خواهد کرد.
وی بــا بیــان اینکه مشــترکان 
پرمصرف از ســوی این شرکت اخطار 
یا جریمه خواهند شد، گفت: باید توجه 
داشت که ما با کمبود آب شرب مواجه 
هســتیم و مردم باید صرفه جویی در 
مصــرف آن را به طور جــدی در نظر 

بگیرند.
بیرنوندی در پایان اظهار داشــت: 
میزان بهای آب شرب تولیدی به ازای 
هر متر مکعب ۱۰ هــزار و ۲۰۰ ریال 
است که مشــترکان برای آن تنها سه 
هــزار و ۲۰۰ ریال پرداخت می کنند و 
بقیه آن از طریق یارانه تامین می شود.

شــرکت آب و فاضالب شــهری 
اســتان قزوین با خدمت رسانی به ۲۵ 
شــهر، جمعیتی بالغ بر ۹۵۲ هزار نفر را 

تحت پوشش قرار داده است.

خبرخبر

مدیر تربیت بدنی دانشــگاه رجاء قزوین گفت: بزودی 
مرکز ســالمت و تندرســتی، باشگاه بدنســازی و زمین 
والیبال ساحلی و آکادمی جودو در دانشگاه رجاء راه اندازی 

می شود.
دومیــن گردهمایی بزرگ گــروه تربیت بدنی و علوم 
ورزشــی دانشــگاه رجاء قزوین با حضور داوود محمدی 
رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی، 
سمیعی معاون، اساتیدو دانشــجویان ورزشکار در سالن 

ورزشی این دانشگاه برگزار شد.
در این مراســم از قهرمانان مدال آور در المپیاد منطقه 
ای، ملی پوشــان و اســاتید و دانشــجویان نمونه و برتر 
دانشــگاه تجلیل شد.هادی میری در این مراسم با تشریح 
برنامه های ورزشی دانشگاه اظهارداشت: دانشگاه رجاء با 

داشتن ۵۷۰ دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد 
دارای فضای ورزشی بسیار خوبی است و دانشجویان نیز از 

فعالیتهای ورزشی استقبال قابل توجهی داشته اند.
وی اضافه کرد: داشتن بیش از ۱۵ هزار مترمربع فضای 
ورزشــی شامل ســالن چند منظوره، سالن ژیمناستیک، 
زمین چمــن مصنوعــی، زمین تنیس خاکی و ســالن 
ورزشهای هوازی موجب شده بتوانیم رتبه های برتر را در 
مسابقات کشوری و منطقه ای کسب کنیم و در رشته های 
توپی، گروهی و انفرادی صاحب جایگاه شویم.میری بیان 
کرد: در مســابقات ورزشی ۱۳ تیم به المپیاد منطقه چهار 
اعزام و در مسابقات شنا رتبه اول را کسب کردیم و در حال 
حاضر ۱۲ دانشجوی ملی پوش و ۹ بازیکن آسیایی داریم 
که افتخاری برای این مرکز اســت.وی گفت: همچنین 

در لیگ های والیبال، تکواندو، کاراته، بســکتبال، جودو، 
فوتبال و هندبال بازیکــن داریم.میری بیان کرد: بزودی 
مرکز ســالمت و تندرســتی، باشگاه بدنســازی و زمین 
والیبال ساحلی در محوطه دانشگاه راه اندازی خواهد شد و 
با هماهنگی با فدراسیون جودو آکادمی جودو هم فعالیت 
خــود را آغاز خواهد کرد.مدیرگــروه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی دانشــگاه یادآورشد: همچنین درصددیم انجمن 
علمی غربالگری عملکرد ورزشــی در بخش پزشــکی 
ورزشــی را در استان به صورت پایلوت کشوری راه اندازی 
کنیم.در این مراســم از ۳۵ دانشجوی ورزشکار مدال آور 
در رقابت های المپیاد منطقه ۴ کشور که سهمیه مسابقات 
کشوری را کســب کرده اند و نیز ۱۰ ملی پوش دانشگاه، 

اساتید و چهره های علمی برتر تجلیل شد.

دانشگاه رجاء صاحب باشگاه بدنسازی وزمین والیبال 
ساحلی می شود

شهردار تاکستان در نشست خبری مطرح کرد؛ 

همه باید کمک کنند تا خدمات رسانی در تاکستان شتاب گیرد
طرح های جدید در حال اجرا چهره تاکستان را متحول می کند 

مهندس  حســین بهزاد پور در جمع خبرنگاران 
رســانه های گروهی اســتان در محل شــهرداری 
تاکســتان بــا تشــریح مهم تریــن برنامه هــای در 
دســت اجرا و مشکات شهر تاکستان در خصوص 
طرح های درآمد زا و پایدار شــهرداری تاکســتان 
در ســال 9۷اظهار کرد: مدیریت جدید شهرداری 
تاکســتان برای ایجــاد درآمدهای پایــدار طرح و 
برنامه هــای مناســبی را پیش بینی کرده اســت، 
بهــزاد پور ادامه داد: بودجه همیشــه دو ســمت 
و و وجــه دارد کــه یکی از آن ها درآمــد و دیگری 
هزینــه اســت بنابراین کدهای درآمــدی بودجه 
43میلیارد تومانی ســال 9۷شهرداری تاکستان 
پــس از بحث هــای دقیــق و چالشــی بــه تصویب 

رسیده است .

بهزاد پور افزود: در بودجه سال 9۷شهرداری 
تاکســتان 1۲کد درآمدی پیش بینی شــده است 
که 3۰درصد بودجه شهداری از مشارکت مردمی 
و عــوارض ، 3۰درصــد از ارزش افــزوده و بقیه 
بایــد از محل ســرمایه گــذاری بخــش خصوصی 
و منابــع جدیــد تامین شــود که الزم اســت برای 

مشارکت مردم برنامه ریزی کنیم.
این مقام مســوول بــا اعام اینکه شــهرداری 
تاکســتان بیش از 11۰۰فقره چک شهروندان را 
بابــت مطالبات خود در اختیــار دارد تصریح کرد: 
در حوزه ســاخت و ســاز بــا توجه بــه بدهی کان  
شــهروندان به شــهرداری در پی ایجــاد راهکار 
مناسب از جمله با گفت وگو برای وصول 4۰میلیارد 

ریال مطالبات شهرداری از شهروندان هستیم.
شهردار تاکستان یادآور شد: ساخت و سازهای 
غیر مجاز در بافت شــهری یکی دیگر از مشــکات 
شهرداری تاکستان است که 1۰۰هکتار از اراضی 
جنوب دســتخوش این تجاوز قــرار گرفته که این 

کار توسط عده ای سودجو انجام شده است.
وی گفــت: در حالــی که در بــاالی اتوبان حدود 
۲5۰هکتار بافت فرسوده داریم و می توانیم این 
منطقه را نوســازی و احیا کنیم باید شاهد ساخت 

و سازهای غیر مجاز عده ای فرصت طلب باشیم.
بهزاد پور از ســیاه نمایی برخی در شــبکه های 
مجــازی انتقــاد کرد و گفت: برخی افراد سیاســی 
همــواره دنبال ســیاه نمایی هســتند تــا مردم را 
نســبت به هر نــوع خدمت در شــهرداری نا امید 
کننــد و مــا به آن ها توصیه می کنیــم برای این که 
خدمات متوقف نشــود و مردم متضرر نشــوند از 

این کار دست بردارند.
وی بیــان کرد: همراهی خوب شــورای شــهر و 
تعامل آن ها با یکدیگر و شهرداری مهم ترین عامل 
موفقیت ما در پیشبرد برنامه هاست و امیدواریم 
با همراهی مردم بتوانیم برنامه های چشــم انداز 

ترسیم شده خود را عملی کنیم.
شــهردار تاکستان اضافه کرد: طرح باز آفرینی 
بافت های فرســوده از سیاســت های دولت برای 
نوســازی شهرهاســت و ما نیــز در تاکســتان در 
اجــرای این طرح جدی هســتیم و از ســاکنان این 

بافت ها که متقاضی نوسازی واحدهای خود باشند 
با بخشــودگی یا تخفیف در عوارض و صدور آسان 
و ســریع پروانه ساخت ودادن تسهیات کم بهره 

حمایت می کنیم.
بهزاد پور درادامه گفت: اداره شــهر تاکستان 
حــدود ۲۰میلیــارد تومــان نیــاز دارد کــه فقــط 
۶میلیارد تومان آن از محل عوارض تامین می شود 
و برای تامین بقیه نیازها باید به فکر چاره باشیم.

وی بیان کــرد: نمی خواهیم مدیریت گذشــته 
را زیرســوال ببریــم اما بــرای رفع بــی اعتمادی 
مردم و جلب مشــارکت شهروندان باید بپذیریم 
که شــهرداری یک جایگاه سیاســی نیســت بلکه 
خدماتی اســت و همــه باید کمک کننــد تا خدمت 

رسانی دراین شهر شتاب بیشتری گیرد.
بهــزاد پور گفت: تاکســتان فرصت های زیادی 
دارد کــه بایــد آن هــا راشناســایی کــرده و برای 
توسعه استفاده کنیم که انگور، فرش و زبان تات 
از ظرفیت هایــی اســت که می تواند برند شــده و 
موجب تحول منطقه شــود.وی از بدهی شهرداری 
تاکســتان هم به عنــوان یکی دیگر از مشــکات 
یادکــرد و اظهار داشــت: این شــهرداری بیش از 
هفــت میلیارد تومان بدهی داشــت کــه با تاش 
شــبانه روزی توانسته ایم حدود 4میلیارد تومان 
از بدهــی خــود به پیمانــکاران را بــا تامین منابع 
درآمــدی و فروش زمین و نیز تخفیف در عوارض 
جبــران کنیــم.وی بیان کــرد: هــدف از آب های 
سطحی، احداث بایند کندرو برای دسترسی آسان 
شــهروندان، اصاح مبادی ورودی شــهر و اصاح 
هندســی معابر، احداث ســاختمان آتش نشــانی 
در جنوب شــهر و ســاختمان اداری شــهرداری از 

کارهایی است که در اولویت اجرا قرار دارد.
بهزاد پور اضافه کرد: همچنین یکی از نیازهای 
مــا احداث جاده ســامت در آقچه اکند اســت که 
اعتبار الزم برای آن پیش بینی شــده و درکنار آن 
احــداث پارک 5۰هکتاری شــهر، بهســازی پیاده 
رو های شــهری با توجه به قدمت ۶۰ســاله شهر، 
اصــاح جــدول در برخــی مناطق، آســفالت معابر 
عمومی و کوچه ها و اجرای شــبکه فاضاب از دیگر 

کارهای ما طی امسال است

شهردار تاکســتان تصریح کرد: روزانه ۷۰تن 
زباله در تاکســتان تولید می شود که انتقال آن به 
ســایت محمد آباد با ایجاد ایســتگاه سیمی تریلر 
از کارهای مهم انجام شــده است تا سامت مردم 
تضمین شــود.وی گفت: سرانه بودجه شهرداری 
تاکســتان 45۰هزار تومان اســت کــه نمی تواند 
جوابگو باشد زیرا برای ایجاد شهری پویا باید این 

رقم به یک میلیون تومان برسد.
* ۲4طرح مهم عمرانــی، فرهنگی و خدماتی در 

تاکستان اجرا می شود
در ادامــه این کنفرانس صیــاد رحمانی رئیس 
شــورای اســامی شــهر تاکســتان اظهار داشت: 
تاکســتان به دلیل غفلت های گذشته با مشکات 
جدی روبه روســت که با کمک شــهردار باید برای 

جبران آن اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: کمبود فضای ســبز شهری، مهار 
نشــدن آب های ســطحی، ساخت و ســازهای غیر 
مجــاز در حاشــیه شــهر و در مجموع نبــود مطالعه 
کارشناســی در مدیریت شــهری و توســعه آن از 

مهم ترین چالش های ما در تاکستان است.
رحمانی بیان کرد: معلوم نیســت چه تفکری در 
این شــهر مردم را به ساخت و سازهای غیر مجاز و 
بی توجهی به مقررات تشویق می کند که این روند 

در شهر باید متوقف شود.
رئیس شــورای شــهر تاکســتان تصریــح کرد: 
به نظر می رســد مدیریت شــهری در گذشــته بی 
برنامــه بــوده و بــا وجــود تاش های انجام شــده 
نتوانســته ایم بــه توســعه متــوازن و مناســبی 
برســیم که امیدواریــم در دوره مدیریت جدید 
این مشــکل را برطرف کنیم.صیاد رحمانی یادآور 
شد: خوشبختانه هیچ اختافی میان اعضای شورا 
نیســت و امیدواریــم دلســوزان نگذارنــد عده 
ای بــی هویت در شــبکه های مجــازی مانع خدمت 
رســانی شورا و شــهرداری شــوند.وی بیان کرد: 
چشم انداز 5ساله توسعه شهری را ترسیم کرده 
ایــم و با بهره گیــری از توان همــه صاحب نظران 
امیدواریــم بتوانیم در مســیر رفــع مظلومیت و 
ستم از این شهر گام برداشته و خدمت رسانی را 
توســعه بخشیم.رحمانی اظهار داشت: بدون نگاه 

سیاســی و فشارهای بیرونی می خواهیم کار کنیم 
و شــهر تاکســتان را به مکانــی آرام و توام با رفاه 
شهری برای ســاکنان آن تبدیل کنیم اما این مهم 

تنها با مشارکت مردم ممکن می شود.
وی گفــت: با تصویب بودجه 43میلیارد تومانی 
امســال 1۲کد درآمــدی داریم کــه 38میلیارد 
تومان آن جاری و ۶۲میلیارد تومان عمرانی است 
و بایــد تاش کنیــم این بودجه محقق شــده و در 
امــور شــهری و عمرانی هزینه شــود.وی گفت: با 
اختصــاص ۲۶میلیــارد و 8۰۰میلیــون تومــان 
۲4طرح مهم عمرانی در تاکســتان اجرا می شــود 
کــه با تکمیل آن هــا ضمن ارائه خدمات مناســب 
فرهنگی ، ورزشــی و خدماتی چهره شــهر متحول 

خواهد شد.    
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طرح های عمرانی باید پیوست پدافندغیرعامل 
داشته باشد

اســتاندار قزوین گفت: برای کاهش هزینه های 
تهدید در عرصه های مختلــف باید همه طرح های 
عمرانی در استان پیوســت پدافند غیرعامل داشته 

باشد.
عبدالمحمد زاهدی در جلســه شــورای پدافند 
غیرعامل اســتان که در اســتانداری برگزار شــد 
اظهارداشت: موضوع پدافندغیرعامل از موارد مهمی 
اســت که همه مدیران بایــد آن را جدی بگیرند و به 

آن اهمیت دهند.
وی افــزود: پیش بینی یک درصــد از اعتبارات 
تملک دارایی در حوزه پدافند غیر عامل یک موضوع 
تشــریفاتی نیســت بلکه مدیران باید از این محل 
بتوانند برای تقویت آمادگی دســتگاههای خود در 
این حوزه استفاده کنند.اســتاندار برگزاری جلسات 
پدافندغیرعامل را ضروری دانســت و یادآورشــد: 
حضور مدیران یا نمایندگان دســتگاههای اجرایی 

بویژه خدمات رســان در جلســات پدافندغیرعامل 
ضروری است تا بتوانیم آمادگی خود را تقویت کنیم.

وی بر اســتفاده از ظرفیت دانشگاههای استان 
در پدافندغیرعامــل تاکید کرد و گفت: با بهره گیری 
از راهکارهــای قانونی و مصــوب می توانیم از توان 

دانشجویان در این زمینه استفاده کنیم.
زاهدی اظهارداشــت: در مراکز حســاس مانند 

نیروگاهها باید به پدافندغیرعامل توجه جدی شود تا 
در مواقع تهدید بتوانیم از بحران بخوبی عبور کنیم.

اســتاندار قزوین اضافه کرد: برگزاری رزمایش 
در دســتگاههای اجرایی الزم اســت مستمر باشد و 
مدیران در این مانورها که آمادگی نیروهایشــان را 

باال می برد با جدیت شرکت کنند.
زاهدی در خصوص پیگیری اعطای یارانه برای 
دوگانه سوز شــدن نانوایی های استان مطالبی بیان 
کرد و اظهارداشــت: اداره غله موظف است گزارشی 
در ایــن زمینه آماده و ارائه کنــد تا وضعیت نانوایان 

مشخص شود.
استاندار قزوین ضرورت آمادگی نیروهای نظامی 
و انتظامی در حوزه پدافند غیرعامل را یادآورشــد و 
گفت: موضوع آموزش نیروها از سوی هالل احمر و 
مدیریت بحران و اداره پدافند در استانداری با جدیت 

پیگیری شود.

تحقق واگذاری ۳۰ درصد مسئولیت ها به زنان 
درقزوین 

مدیــرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری قزوین گفت: با حمایت اســتاندار و 
نمایندگان مجلس، دســتورالعمل رئیس جمهور در واگذاری ۳۰ درصد مسئولیتها به 

بانوان در قزوین محقق شده است.
معصومه مرادیان در نشســت شــورای فرهنگی و اجتماعی بانوان قزوین که در 
اســتانداری برگزار شــد اظهارداشت: خوشــبختانه در چند ماه گذشته شاهد اعتماد 
بیشــتری به بانوان توانمند هســتیم و مسئولیت های مهمی به این گروه سپرده شده 
که جای تقدیر دارد.مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری گفت: در استان قزوین 
استفاده از توان بانوان در مدیریتها بدون نگاه سیاسی صورت گرفته و ما نیز در شورای 

فرهنگی و اجتماعی زنان درصدد ارتقای جایگاه زنان هستیم.
وی بیان کرد: با حمایت اســتاندار و نمایندگان خوشــبختانه دستورالعمل رئیس 
جمهور مبنی بر اختصاص ۳۰ درصد از پســت های مدیریتی به زنان در اســتان تا حد 
قابل قبولی اجرایی شــده است که امیدواریم فشــارهای سیاسی مانعی برای ادامه 
این رویکرد نباشــد.مرادیان گفت: باید پذیرفت موانع زیادی در دادن مســئولیت به 
بانوان در کشــور و استان وجود داشته و همچنان مشاهده می شود اما تالش استاندار 
قزوین در ارتقای جایگاه زنان ارزشمند است که باید قدردان آن باشیم.مشاور استاندار 
اظهارداشــت: توسعه کشور بدون مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی میســر نمی شــود و امیدواریم با کمک یکدیگر ضمن بهره گیری از همه 
ظرفیتها فارغ از مســائل سیاسی تالش کنیم تا توسعه همه جانبه کشور محقق شود.

وی افزود: امیدواریم فشارهای سیاسی ناشی از نگاه محدود برخی از افراد مانع از ادامه 
واگذاری مسئولیت ها به بانوان نشود.

بهره برداری و احیای رود کنارها در شهرهای 
قزوین

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان قزوین از بهره برداری و احیای رود کنارها در 
شهرهای استان خبر داد.

مسعود حق لطفی اظهار کرد: بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای احیا و بهره 
برداری از فضای حاشــیه رودخانه ها که از میان شهرهای استان می گذرد در دستور 
کار قرار گرفته اســت.وی افزود: وجود رودخانه در شهرهای استان از جمله قزوین، 
آبگرم، رازمیان، الوند آوج و محمودآباد نمونه فرصتی است که باید از آن برای بهبود 
کیفیت فضاهای شهری استفاده کرد.حق لطفی در ادامه اضافه کرد: بررسی مصوبه 
شورایعالی معماری و شهرســازی ایران و ضوابط اجرایی در خصوص رودکنارها و 
بررســی و امکان سنجی مصوبه شورایعالی برای شهرهایی که ظرفیت تهیه طرح 
رودکنار را دارند از جمله موضوعاتی اســت که در دســتور کار مدیریت شهرسازی و 
معماری اداره کل قرار گرفته است.مدیر کل راه و شهرسازی قزوین با اشاره به اینکه 
احیای رودکنارها از جمله اهداف مورد نظر در موضوع بازآفرینی شهری است، عنوان 
کرد: در همین راستا استخراج پیشنهادات طرح های مصوب شهری دارای رودخانه، 
بررســی نمونه های داخلی و خارجی هر شهر و بازدید از شهرهای دارای رودخانه از 
دیگر برنامه های در دست اقدام برای ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره برداری و 

احیای رودکنارها در شهر های استان است.

تعمیــر والوهای دســتی و موتوری 
واحدهای  بخاری سیکل ترکیبی 

والوهای دســتی و موتوری واحدهای بخــاری و بویلرهای 
سیکل ترکیبی نیروگاه شــهید رجایی توسط تکنسین های این 
نیروگاه تعمیر شــد.به منظور کسب آمادگی برای تولید و کمک 
به پایداری شبکه، واحدهای نیروگاه ها طبق برنامه ریزی ساالنه 
تحت تعمیرات اساســی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار 
می گیرند؛ از این رو وقفه تولید ناشی از خروج واحدها برای انجام 
این فعالیت ها، فرصت مناسبی برای بازبینی رفتار تجهیزات است 
تا با بررســی و انجام تعمیرات بموقع، مانع از بروز اشکال در زمان 

راه اندازی و تولید شود.
ضرورت توجه به این موضوع موجب شد امور مکانیک نیروگاه 
ســیکل ترکیبی با همراهی گروه پایش وضعیت، در بازدیدهای 
نیمه دوم ســال ۹۶ و ماه های فروردین و اردیبهشــت امسال که 
مصــادف با خروج دوره ای واحدهای گازی و بخاری این نیروگاه 
بــرای انجام تعمیــرات بود، اقدام به بازبینــی و تعمیرات تمامی 
والوهای دســتی و موتوری مربوط به واحدهای بخاری و بویلرها 

نماید.
انجام این تعمیرات گســترده با اســتفاده از ظرفیت ها و منابع 
داخل شرکت از سوی متخصصان سیکل ترکیبی نیروگاه شهید 
رجایی عالوه بر کســب اطمینان از آمادگــی واحدهای نیروگاه 
ســیکل ترکیبی برای تولید برق در تابستان، موجب کاهش قابل 

مالحظه هزینه های جاری هم شده است.

همیاران انرژی در مدارس ابتدایی 
استان انتخاب شدند  

 ســید محمد قافله باشــی معاون فروش و خدمات مشترکین 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  گفت  : در راستای مصرف 
بهینــه برق  با همکاری اداره آموزش و پرورش برای اولین بار در 
ســطح اســتان در مدارس ابتدایی شــهر آبیک از هر دبستان دو 
دانش آموز به عنوان همیار انــرژی انتخاب و آموزش های الزم 

به آنها داده شد.
وی  در خصــوص وظایف این دانش آموزان افزود :این دانش 
آموزان از این پس به عنوان نمایندگان ما در مدارس فعالیت داشته 
و با مســئول مدیریت مصرف تعامــل دارند و وظایف آنها کنترل 
خاموشی المپها در راهروها ،کالسها و سرویسهای بهداشتی بعد 
از اتمام زمان مدرســه اســت .معاون خدمات مشترکین شرکت 
توزیع برق قزوین  در زمینه گسترش این طرح در سایر شهرهای 
اســتان قزوین افزود : در حال حاضر ۶۰ دانش آموز مقطع ابتدایی  
در بین ۳۰ مدرسه انتخاب شده اند و در نظراست به سایر شهرهای 

استان نیز تعمیم داده شود .

آغاز برداشت جو از ۲۷ هزار هکتار مزارع کشاورزی
 مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
قزوین گفت: عملیات برداشــت جو از سطح ۲۷ هزار 
و۱۳۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان آغاز شده است.

فرزاد خوش اخالق اظهارداشت: امسال پیش بینی 
می شــود بیش از ۸۰ هزار تن جو از مزارع کشاورزی 

استان برداشت شود.
وی بیان کرد: از این میزان ســطح زیرکشــت ۲۳ 
هزار و ۵۷۷ تن هکتار به زیرکشــت جو آبی و ۳ هزار و 

۵۵۳ هکتار به زیر کشت جو دیم رفته است.
خوش اخالق تصریح کرد: عملیات برداشت جو از 
مزارع کشاورزی استان از اواسط خرداد ماه امسال آغاز 

شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین 
یادآورشــد: خرید تضمینی جو از کشاورزان استان نیز 
آغاز شده و در این راستا سه مرکزخرید در استان شامل 
انبارپشــتیبانی امور دام، تعاونی سگزآباد و تاکستان، 

جو مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری خواهند کرد.
خوش اخالق گفت: قیمــت خرید تضمینی جو از 

کشاورزان استان به ازای هر کیلو ۱۰۳۰ تومان تعیین 
شده است.

خبرخبر

بــه گــزارش  خبرنگارمــا؛ مراســم معارفه 
شهردار جدید محمدیه که در سالن اجتماعات 
مجتمع فرهنگی هنری نیایش شــهر محمدیه 
برگزار شــد اظهارداشــت: از اعتمــاد اعضای 
شــورا و حمایت های امام جمعه شــهر محمدیه 
و معتمدین شــهر تشــکر می کنیم وامیدوارم 

بتوانم پاسخگوی این اعتماد باشم.
وی افــزود: امیــدوارم بتوانم بــا لطف الهی 
و کمــک همــه جانبــه مــردم و مســئوالن این 
مســئولیت ســنگین را بخوبــی انجــام دهم و 

رضایت مردم جلب شود.
نخســتین تصریح کرد: تاش خواهیم کرد 
تــا با اســتفاده از همه تجربیــات و تخصص در 
راه اعتا و پیشــرفت شــهر محمدیــه و ناحیه 
شــهری مهــرگان گام برداریــم و ایــن هــدف 
تنها با همســویی و همراهی مردم و مســئوالن 
محقق خواهد شد.نخســتین نقش رسانه های 
گروهی را درتوســعه شــهری و همچنین کمک 
به پیشبرد اهداف برنامه های مدیریت شهری 
مهم دانست و گفت: از همه خبرنگاران انتظار 
همراهی داریم تا بتوانیم با کمک فعاالن رسانه 
ای مســیر خدمــت به مــردم را همــوار کنیم.

شــهردار محمدیه به تکمیــل و ادامه طرح های 
نیمه تمام یا در دســت اقدام هم اشــاره کرد و 
گفت: با هماهنگی  با شــورا نســبت به تسریع 
ساخت و ادامه طرح ها نیز با برنامه ریزی دقیق 

و منظم خواهیم پرداخت.
وی حل مشــکات مــردم محمدیه و مهرگان 
را از اولویت هــای خود در دوره مدیریت جدید 
دانســت و اظهارداشت: با شــناختی که از این 
مناطــق داریم بــرای حل مشــکات و نیازهای 
مــردم برنامه ریزی الزم صورت خواهد گرفت 
تا ســاکنان این شــهرها راضی شوند.شهردار 
محمدیه گفت: مســائل فرهنگی و اجتماعی در 
اولویت دیگر شهرداری خواهد بود و با تقویت 
برنامه هــای مهم فرهنگی و اجتماعی بویژه ماه 
مبارک رمضا ن با اجرای برنامه های متنوع برای 
شهروندان درنقاط مختلف رضایت شهروندان 

را جلب کند. 
رئیس شورای شهر محمدیه : 

ثبات مدیریتی موجب رونق و توسعه جامعه 
می شود

 علیرضا بیات رئیس شورای شهر محمدیه در 
این مراسم گفت: ثبات مدیریتی موجب رونق 
و توســعه جامعه خواهد شــد و شورای پنجم با 

هدف خدمتگــزاری به مردم بــا ارائه بهترین 
خدمات راه خود را آغاز کرده اما متاسفانه با یک 
ســری مشکات ازجمله موضوع مهم مدیریتی 

مواجهیم.
وی اضافه کرد: این مسائل باعث شده مدتی 
از اهداف و تعهداتــی که به مردم داده بودیم 
عقب بمانیم ولی خوشبختانه با حمایت های امام 
جمعه محترم و دیگر مسئوالن شهری بخصوص 
دســتگاه قضایــی و مــردم توانســتیم ازاین 
بحران بخوبی خارج شــویم و بــا انتخاب اولین 
بانوی شهردار استان سکان هدایت مدیریت 
شهرداری رابه فردی متخصص و متعهد با کوله 
باری از تجربه بســپاریم  تا شــور ونشــاط را در 

شهر افزایش دهیم.
نماینده قزوین در مجلس:

تخصص در شهرداری ها می تواند گره گشای 
مشکات باشد

داوود محمدی در  این مراسم گفت: داشتن 
تخصص از ســوی شــهردار منتخــب محمدیه 
می تواند گره گشای خیلی از مشکات محمدیه 

و ناحیه شهری مهرگان باشد.
وی اضافــه کــرد: با بهره گیــری از نیروهای 
متخصص و با تجربه می توانیم بستر پیشرفت 
و توسعه شهرها را محقق کنیم که خوشبختانه 
اعضای شــورای شــهر محمدیه با نــگاه به این 
ویژگی و انتخابی مناسب گام بلندی در رسیدن 
بــه اهداف مدیریت شــهری و خدمت به مردم 

بردارد.
نماینده قزوین در مجلس شــورای اسامی 
تصریــح کرد: مدیریت شــهری باید به ســمت 
اولویــت بنــدی در حــل مشــکات اساســی 
شهروندان حرکت کند و برنامه ریزی مدیران 

شهری به گونه ای باشد تا بر اساس قانون برای 
رفع نیازهای اساسی مردم تاش شود.

وی تصریــح کــرد: شــهر محمدیــه و ناحیه 
شــهری مهرگان با توجه بــه ظرفیت های باالی 
خود و داشتن بسترهای مناسب راه پیشرفت 
زیــادی دارد و باید از ایــن ظرفیت برای جلب 
رضایتمندی مردم و ارتقای سطح کیفی خدمات 

دهی استفاده کرد.
فرماندار شهرستان البرز:

انتخاب نخستین زن شهردار گام ارزشمندی 
برای سپردن مســئولیت های سنگین به زنان 

است
در ادامه رضا گروســی فرماندار شهرستان 
البــرز با بیــان اینکه محمدیــه و ناحیه مهرگان 
یکی از 1۰ شــهر برتر کشــور از لحاظ ساختاری 
و زیربنایی اســت گفت: بستر توسعه و کار در 
این شــهر مهیا شــده و مدیریت شهری با توجه 
به این امر به دیگر موضوعات و موارد دیگر در 
حوزه های مختلف تاش کنند.گروسی تصریح 
کــرد: همه مدیران باید برنامه محور باشــند و 
کارهای خود را مدون انجام دهند تا کارها شتاب 
گیرد.وی بیان کرد: برای اولین بار در کشــور و 
اســتان قزوین با انتخاب نخستین زن شهردار 
گام ارزشــمندی برای سپردن مسئولیت های 
ســنگین به زنان فراهم شده و به نظر می رسد 
دســتاوردهای خوبی داشته باشیم.فرماندار 
البرز یادآورشــد: مســئولیت سنگینی به یک 
بانو سپرده شده تا در یک آزمون بزرگ در این 
عرصــه نیز توانمندی این گــروه از جامعه بروز 
کند و همه الزم اســت کمک کنیم تا ایشــان در 
کارشــان موفق شوند.وی خاطرنشــان کرد: با 
حضور خانم نخســتین در محمدیه قطعا از این 

شهر خبرهای بیشــتری منعکس خواهد شد و 
عزم مسئوالن اســتان بر این است که با توجه 
به بســترهای الزم ایجاد شده شاهد توسعه و 
عمرانی شهر محمدیه باشــیم.فرماندار البرز 
در ادامه با اشــاره به اینکه  المان های شــهری 
نقش بســزایی در نشــاط و شــادابی اجتماعی 
دارد گفت:المان های شهری ارتباط مستقیمی 
در ایجــاد روحیه شــاد و پل ارتباطی بین مردم 
و مسئوالن شــهری دارد و باید شهردار جدید 
به آن توجه کند.وی یادآورشــد: شهردار باید 
به نشــاط و شــادابی اجتماعی توجــه ویژه کند 
و بســتری فراهم شود تا فشــار روحی و روانی 
مردم کاهــش یابد و در شــرایط کنونی جامعه 
که دشمن مسائل اجتماعی را هدف قرار داده 
باید با اتحاد و همدلی برای کاهش آســیب های 

اجتماعی اقدام کرد.
 سرپرســت دفتر امورشــهری و شوراهای 

استانداری : 
در دولــت دوازدهم فضا برای اســتفاده از 

توانمندی های بانوان  فراهم شده است
 مصطفی صالحی سرپرست دفترامورشهری 
و شواهای اســتانداری قزوین در این مراسم 
ضمن تقدیر از رئیس محترم شــورای اسامی 
شــهر قزویــن ، رئیس دادگســتری محمدیه ، 
دادســتان محتــرم ، روحانیت معــزز حاضر در 
جلسه ، ســرکار خانم مرادیان مشــاور و مدیر 
کل امور بانوان اســتانداری ، نیروهای نظامی و 
انتظامی  گفت : انتصاب خانم نخستین به عنوان 
اولین بانوی شــهرداردر اســتان  قزوین را به 
فال نیک می گیریم انتصاب ایشــان را تبریک 
عرض می کنم و امیدوارم موفق باشند. صالحی 
افــزود: دردولت دوازدهــم فضای منطقی کار 
ایجاد شــده و بــرای اســتفاده از توانمندی ها 
و ظرفیت هــای بانوان در حــوزه مدیریت های 
مختلف  شــرایط ایجاد شــده در اســتان ما هم 
توسط اســتاندار این اهتمام وجود دارد که از 
ظرفیت و توانمندی های بانوان محترم در امور 
حوزه هــای مدیریتی اســتفاده شود.شــورای 
اسامی شهر محمدیه  با درایت و با قاطعیت آرا 
ســرکار خانم نخستین را به عنوان شهردار که 
دارای تجربیات علمی و عملی هســتند انتخاب 

کردند.
در ادامه این مراســم ضمن تشــکر از مافی 
سرپرســت ســابق، مریم نخســتین به عنوان 

شهردار جدید محمدیه معرفی شد.

با حضور مسئوالن استانی و اعضای شورای اسالمی شهرمحمدیه ومهرگان؛

شهردار محمدیه معرفی شد 
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

ضرورت ایمن سازی واحدهای پرورش ماهی حاشیه شاهرود 
رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان قزوین 
گفــت: واحدهای پرورش ماهی حاشــیه رودخانه 

شاهرود باید ایمن سازی شود.
فاطمه خمسه در جلسه شیالت که با حضور علی 
فرخزاد معاون امور عمرانی استانداری، یداله ملکی 
معاون حفاظت آب منطقه ای استان، تعاونی آبزی 
پروران قزوین و معاونین و مدیران ســازمان جهاد 
کشاورزی استان قزوین برگزار شد با بیان این مطلب 
افزود : در راستای صیانت از واحدهای تولیدی آبزی 
پروری استان و همچنین پیشگیری از تخریب این 
 واحدها، راهکار ایمن ســازی ایــن واحد ها تدوین 

شود.
وی افزود: باید بازدید کارشناســی از واحدهای 
تولیــدی آبزی پــروری در حاشــیه رودخانه ها با 
مشــارکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی صورت 

گیرد تا بتوان مشکل واحدها را حل کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با 
بیان اینکه جهاد کشاورزی منافع تولید کنندگان را 
لحاظ خواهد کرد گفت : جهاد کشــاورزی بر اساس 
منافع تولیــد کنندگان مجوز تولیــد به واحدهای 

پرورش آبزی پروری را صادر می کند.
خمســه تصریــح کرد: بــرای کاهــش تنش 

اجتماعی و همچنین ایجاد اشــتغال و تولید باید از 
واحدهای پرورش ماهی کــه قبال مجوز گرفته در 
حاشــیه رودخانه ایجاد شده، حمایت و این واحد ها 
را برای ایمن ســازی و حفظ حریم رودخانه ترغیب 

کرد.
وی تاکید کرد: باید شرایط را برای تولید کنندگان 
فراهم کرد تا بتوانند از واحدهای خود بهره برداری 
مناسب داشــته باشند.خمسه یاد آور شد: آب بهای 
واحدهای پــرورش ماهی با تفاهم نامه و همکاری 
 دو دســتگاه آب منطقه ای و جهاد کشاورزی انجام 

شود.

کمک ۳ میلیاردی قزوینی ها برای بازسازی 
عتبات عالیات 

رئیس ســتاد عتبات عالیات اســتان قزوین گفت: مردم استان سال گذشته 
بیــش از ۳ میلیارد تومان برای بازســازی حرمین مطهر در عتبات عالیات اهداء 

کردند.
حامد کبودوند در ویژه برنامه ســتاد بازسازی عتبات عالیات با عنوان »نشان 
محبــت« که با حضور داریوش ارجمند بازیگر شــاخص ســینما و تلویزیون در 
سالن اجتماعات اســتانداری قزوین برگزار شــد اظهارداشت:مردم والیتمدار 
قزوین درکنار کارهای خداپســندانه و عام المنفعه در ســاخت و ساز حرم مطهر 
امام حســین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( و دو طفالن مسلم نیز مشارکت جدی 

داشــته اند و کاری معنوی را پایه گذاری کرده اند.
وی اضافه کرد: ســال گذشته از سوی خیرین استان ۳ میلیارد تومان نذورات 
مردمی جمع آوری شــد تا در عتبات عالیات هزینه شــود و در اربعین حسینی نیز 

با برپایی ۵۲ موکب از زائران حســینی پذیرایی شد.
رئیس ســتاد عتبات عالیات اســتان قزوین بیان کرد: امسال هم امیدواریم 
شــاهد نذورات بیشتر مردم باشیم تا اجرای طرح توسعه حرمین با کمک مردمی 

سرعت گیرد.
وی گفت: همچنین ســامانه ای بــرای جمع آوری کمک های مردمی پیش 
بینی شــده تا این نذورات به صورت مستمر در اختیار ستاد قرار گیرد و در اجرای 

طرح های مهم هزینه شود.
موســوی تهیه کننده برنامه نشــان محبت هم گفت: ستاد عتبات عالیات با 
ســابقه یک دهه فعالیت بیش از ۱۵۰ طرح را از مرحله بازسازی، تخریب و طرح 

توســعه اجرا کرده و امروز در مرحله توسعه حرمین است.
وی بیان کرد: توســه و ساخت حرم علوی و صحن حضرت فاطمه زهرا)س( 
با ۲۲۰ هزار مترمربع در ۵ طبقه و ۱۸ هزار برابر شدن حرم امام علی)ع( و توسعه 
 حرم حضرت سیدالشــهداء با ۱۶۵ هزارمترمربع، از کارهای ارزشمند انجام شده 

است.
در ادامه علیرضا کشــاورز قاســمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن ابراز 
خرســندی از مشارکت در بازسازی عتبات عالیات گفت: تجار و بازرگانان استان 
قزوین که در اتاق بازرگانی عضویت دارند با عشــق و ارادتی مثال زدنی در کنار 
کارهای تجــاری معموال در امور خیرخواهانه هم مشــارکت دارند و این گونه 

زکات مال خود را پرداخت می کنند.
وی اضافه کرد: با هماهنگی انجام شــده با فعاالن اقتصادی اســتان تالش 
می کنیم مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را با افتخار و عشق و ارادتی معنوی تقدیم ستاد 
 عتبات عالیات کنیم تا در اجرای طرح های توســعه حرمین مورد اســتفاده قرار

 گیرد.
در این مراســم کمک خیرین به بازســازی عتبات عالیات جمع آوری شــد 
که علیرضا کشــاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین ۵۰۰ میلیون تومان از ســوی 
واحدهای صنعتی، درخشــان از خیرین نیکوکار ســنگ فرش صحن خیمه گاه 
تا تل زینبیه با ســنگ مرمر به مســاحت ۲۵۰۰ مترمربع، افتخاری از نیکوکاران 
اســتان اهداء دو هزار مترمربع زمین در شهرســتان آوج به ارزش یک میلیارد و 

۲۰۰ میلیون تومان برای بازســازی عتبات را متقبل شدند.

برگزاری جلسه میز خدمت اداره کل 
راهداری استان قزوین

معاون توســعه مدیریت اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده 
اســتان قزوین از برگزاری میز خدمت ایــن اداره کل با حضور تمام 

اعضا خبر داد.
علی برجعلیزاده گفت: در راستاي اجراي دستورالعمل میز خدمت 
جلسه ای با این عنوان در محل سالن جلسات این اداره کل با حضور 
معاونین و روســای ادارات ستادی و شهرســتان های تابعه برگزار 
شــد.معاون توســعه مدیریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان قزوین بیان کرد: اعضای این جلسه در خصوص کیفیت و 
چگونگي اجراي دســتورالعمل پیشنهاداتی را بیان نموده و در ادامه 
هر یک از حاضرین پیرامون موضوع جلسه مواردي را مطرح نمودند.

وی افزود: این جلســه در راستاي ابالغ دستورالعمل میز خدمت به 
دستگاه هاي اجرایي و در خصوص استقرار، نوع ارائه خدمات و نحوه 
ارزیابي اجراي دستورالعمل میز خدمت برگزار شد.وی  بیان داشت: 
در این جلســه تبیین دســتورالعمل میز خدمت، روش استقرار میز 
خدمــت حضوري و نحوه انجام خود ارزیابــي در اداره کل و ادارات 

تابعه شهرستان مورد بررسی و تصویب اعضای جلسه قرار گرفت.

طراحی و نصب سیستم فیلتراسیون 
هواساز ایرواشر

سیستم فیلتراســیون مربوط به هواســازهای ایرواشر ساختمان 
تعمیرات نیروگاه بخارشــهید رجایی ، از سوی کارکنان بخار، طراحی 

و ساخته شد.
کارکنان اداره تاسیسات عمومی و شیمی با هدف بهبود عملکرد این 
نوع هواسازها در ســاختمان تعمیرات بخار، اقدام به طراحی، ساخت و 
نصب این فیلتراسیون نمودند.بنا به این گزارش، گروه تعمیرات نیروگاه 
بخار با توجه به ساختار سیســتم های سرمایش و گرمایش ساختمان 
تعمیرات بخار که از نوع ایرواشــر و فاقد سیستم فیلتراسیون بود، پس 
از بررسی شرایط و ســاختار سیستم هواساز، اقدام به طراحی و ساخت 
فیلتراســیون کالس F7 برای آن نمود.با طراحی، ساخت و نصب این 
سیســتم در هواسازها که تمامی مراحل آن از سوی کارکنان تعمیرات 
نیروگاه بخار و با استفاده از ظرفیت های داخلی انجام شده است، عالوه 
بر کمک به بهبود وضعیت بهداشتی در ساختمان های نیروگاه، در هزینه 

خرید این نوع سیستم ها هم صرفه جویی شده است.
هواســاز، دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع کنترل 
می کند و با نصب سیســتم فیلتراســیون بر روی آن، غبار و گرد و خاک 
موجود در هوای ورودی هم، جذب و از ورود ذرات معلق ریز و درشت به 

ساختمان جلوگیری می شود.
مهدی نجف زاده، محمد مهدی کرد افشار، محمد رضا حسین زاده و 
وحید طارمیلر از جمله کارکنان نیروگاه شهید رجایی دراین طرح بودند.

راه های شهرستان البرز با ۲۳۰ تن آسفالت ریزی 
بهسازی شد

رئیــس اداره راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرســتان البرز گفت: 
در راســتای ایمن ســازی و بهسازی 
راههای اصلی و فرعی شهرستان البرز 

۲۳۰ تن آسفالت ریزی شد.
هاشم ابراهیم آبادی اظهارداشت: 
اردیبهشت ماه امسال اقدامات الزم و 
مناســبی برای ایمن سازی و بهسازی 
محورهای مواصالتی شهرستان البرز 

صورت گرفته است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان البرز تصریح کرد: 
بــه کارگیری ۲۳۰ تن آســفالت برای 
لکه گیری و ایمن ســازی محورهای 
قدیــم قزویــن به آبیــک و قزوین به 
بویین زهرا، تســطیح و پاکســازی و 
رگالژ شــانه راهها به میزان ۲۸۵ هزار 
مترمربع، تنقیه پاکسازی ۵۳ پل وآبرو، 
تســطیح و تیغه زنی راههای خاکی به 
میزان ۶۳ کیلومتر، شــانه سازی ۱۱۰ 

کیلومتر، خاکریــزی ۸۶ دهانه پل ها، 
شناســایی ۲۰۵ فقره تجاوز به حریم 
راهها، انسداد ۲۸ مورد دسترسی های 
غیرمجــاز از اقدامات صــورت گرفته 
توســط اداره راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای شهرستان البرز است.
ابراهیم آبادی یادآورشــد: آسفالت 

مصرف شده برای لکه گیری ۲۳۰ تن 
بوده و در این راستا همچنین تعمیرات 
گاردریل ۴۵ فقــره، اصالح ۳۵ مورد 
نیوجرســی، شست و شــوی عالئم و 
تابلوها به تعــداد ۳۳۰۰ مورد، مخلوط 
ریزی ۳۰۰۰ مترمکعــب، ۱۶۰ مورد 
رفع تجاوز حریم راهها با حکم دستگاه 

قضایی، شــن ریزی به مســافت ۲/۵ 
کیلومتر، احــداث قنو زنی ۵۸ کیلومتر 
و ریزش برداری ۱۵ مترمکعب از دیگر 
عملیات راهداری انجام شــده در این 

شهرستان است.
وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام 
شــده درحوزه راهداری شهرســتان 
البرز بیان کرد: ترمیــم آبردگی راهها 
به مســاحت ۶۰ مترمکعــب، تهیه و 
نصب عالئم اخطاری، قوس، مســیر 
نمــا و خطر نما ۵۲ عــدد، خاکبرداری 
بــه منظــور تعریــض و افزایش دید 
و همچنیــن خاکریــزی ۱۷۰۰ متر 
مکعب، پاکسازی حاشیه نیوجرسی ها 
و گاردریلها به میزان ۵۱۰۰ متر، جمع 
آوری خاکهای اضافی، زباله و ضایعات 
موجود در ســطح جاده به میزان ۵۵۰ 
مترمکعــب و عملیات خاکی به میزان 
۱۶۵ مترمکعب برای احداث پارکینگ 

در این مدت صورت گرفته است.

خبرخبر

مشــاور عالی ســازمان ملل در امور 
معلوالن گفــت: کانون معلــوالن توانا 
در اســتان قزویــن بــا شــکوفا کردن 
امــور  در  معلــوالن  اســتعدادهای 
اقتصــادی و فرهنگــی توانســته بــه 

عنوان مدلینگ جهانی مطرح شود.
ســید محمــد موســوی در ضیافت 
افطــار ویژه معلوالن و خانــواده آنها با 
عنوان لبخند محبت توسط کانون توانا 
برگزار شــد اظهار داشــت: معلولیت 
را هــم باید یک لطف الهی دانســت که 
بایــد بــا آن کنار آمد و بــاور کرد که ما 
معلــوالن اندیشــه های بزرگی داریم 
که می توانیم در بســیاری از امور بهتر 

از دیگران باشیم.
وی اضافــه کــرد: هر جامعــه ای که 
حرکتــی می کنــد متکــی بر اندیشــه 
می تواند متحول شود و همیشه تحول 
نیازمند اندیشــه و افکار بلند است و 
کانــون معلوالن توانا مهارت خود را در 
اندیشه بروز داده و قابلیتهای زیادی 

را در خود شکوفا کرده است.
کارآفرین برتر کشــور تصریح کرد: 
از نگاه ما معلولیت تنها یک محدودیت 
جسمی اســت اما ناتوانی و محرومیت 
محســوب نمی شــود و در بســیاری از 
مواقــع همیــن محدودیــت می تواند 

موجب تعالی و ترقی شود.
موسوی اضافه کرد: معلول به دلیل 
محدودیتی که دارد ســازنده تر است 
و باید قبول کنیــم که معلوالن اگر در 
امــور فکری بــه کار گرفته شــوند از 

انسانهای سالم هم بهترند.
بنیانگذار کانــون توانا گفت: وقتی 
اســم معلول شــنیده می شــود نباید 
ناتوانی و عجز یا صدقه دادن در ذهن 
تداعی شــود بلکه باید فردی را تصور 
کنیم که در کنار محدودیت جسمی که 
دارد می تواند با اندیشــه های کارساز 

خود در بسیاری از امور موثر باشد.
موسوی اضافه کرد: کانون معلوالن 

توانا توانسته با رویکرد و برنامه های 
خــود نــگاه جامعه را نســبت بــه این 
گروه توانمنــد تغییر دهد و ثابت کند 
معلــوالن می تواننــد در اداره جامعــه 

مشارکت جدی داشته باشند.
مشــاور عالی ســازمان ملل در امور 
معلوالن یادآورشــد: معلوالن قزوین 
توانمنــدی زیادی دارند و برای نمونه 
مــا معلولــی داریم کــه نابیناســت اما 
اســتاد نرم افزار اســت و توانســته 
در کانــون توانــا در واحــد تولیــدی و 
اقتصــادی مشــغول کار شــود و در 
جامعــه نابینایــی هم داریــم که چون 
اســتعدادش شــکوفا نشــده و مورد 
حمایت قرار نگرفته قادر نیست حتی 

کارشخصی خود را انجام دهد.
وی بیان کــرد: در واحد تولیدی که 
تماما توســط معلوالن اداره می شــود 
بــا نگاهی دینی و انســانی بــه کیفیت 
محصول توجه جدی داشــته ایم و آن 
را حقــوق مــردم می دانیم بــه همین 
دلیــل در بدتریــن شــرایط اقتصادی 
محصوالت تولید شــده توسط معلوالن 
قزوین هم مرغوب است و هم تاکنون 
واحــد ما دچــار هیچ مشــکلی حتی در 

بدترین شرایط هم نشده است.
کارآفرین برتر کشــور اضافه کرد: 

معلــوالن کانون توانای قزوین نشــان 
دادند توانمندی هــای باالیی دارند و 
در حالــی که در کشــور و اســتان خود 
گاهــی با بــی مهری و کــم لطفی مواجه 
می شویم و حتی می خواهند مکان ما را 
بگیرند اما در مجامع بین المللی ضمن 
تقدیــر از ما فعالیتهــای کانون توانا به 
عنــوان یک مدلینگ جهانــی پذیرفته 
شــده کــه می توانــد الگــوی دیگران 

شود.

* فعالیت اقتصــادی کانون توانا در 
قزوین، نمونه بارز اقتصاد مقاومتی 

نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعه 
قزویــن گفــت: فعالیــت اقتصــادی 
کانون توانا بــا کمک معلوالن توانمند، 
اندیشه مند و با انگیزه استان قزوین 
از طرح های موفق و نمونه بارز اقتصاد 

مقاومتی است.
آیــت اهلل عبدالکریــم عابدینی در 
این مراسم ضمن آرزوی قبولی طاعات 
و عبــادات روزه داران اظهارداشــت: 
رمضان و ضیافــت الهی فرصتی برای 
عبــادت و خودســازی بــود و کســانی 
سعادتمند هستند که از این ماه فارغ 
از گناه و معصیت و با کوله باری از اجر 

و ثواب معنوی خارج  می شوند.

* کانــون توانــا در قزویــن تشــکل 
موفقی است

وی بیــان کرد: کانــون توانا با ایجاد 
اشــتغال برای جمع زیادی از معلوالنی 
که شــاید محدودیتــی در اعضای بدن 
خود دارند اما از اندیشــه های واالیی 
برخوردارند توانســته نــام خود را به 
عنوان یک تشکل مردمی موفق مطرح 

کند.
نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعه 
قزویــن تصریح کرد: جای خرســندی 
دارد که کانون معلوالن توانا توانسته 
قابلیتهای خود را در عرصه های جهانی 
مطرح کند و استعدادهای شگرف خود 

را در عرصه های دیگر نشان دهد.
عابدینــی گفــت: اگر انســانی دچار 
محدودیت یا معلولیت شــده در عوض 
یک فرصــت برای بروز توانمندی های 
دیگــر خــود پیدا کــرده و ایــن افراد 
بــه جــای نــا امیــد شــدن باید ســایر 
قابلیت های خودرا نشــان دهند و در 

اجتماع نقش آفرین باشند.

* ایجاد اشــتغال برای جوانان کاری 
ارزشمند است

امــام جمعه قزوین، ایجاد اشــتغال 

ارزشــمند  کاری  را  جوانــان  بــرای 
دانست و اظهارداشت: واحد تولیدی 
کانون توانا که توسط آقای موسوی راه 
اندازی شده و برای بیش از 8۰۰ نفر 
شــغل ایجاد کرده نمونه بارز اقتصاد 
مقاومتــی اســت و می توانــد الگــوی 

دیگران باشد.
وی اظهارداشــت: امروز می توانیم 
با افتخار اعــام کنیم که کاالی ایرانی 
تولید شــده در واحدتولیدی معلوالن 
کانــون توانــای قزوین یــک محصول 
نمونه اســت و ایــن واحــد بخوبی در 
مســیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرده 

است.

مشاور عالی سازمان ملل در امور معلوالن:

فعالیت کانون توانا در قزوین یک مدلینگ جهانی شده است  
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان قزوین 
گفت: به دلیل ســاخت و سازهای غیر 
مجاز در عرصــه و حریم قلعه الموت 
ثبت جهانی این قلعه با مشکل مواجه 

شده است.
جواد حضرتی در خصوص آخرین 
وضعیت ثبت جهانــی قلعه تاریخی 
الموت در استان قزوین اظهارداشت: 
ثبت جهانی قلعه الموت در حال انجام 
اســت البته موانعــی دارد که به دلیل 
ساخت و ســاز در عرصه و حریم های 
قلعه با مشــکالتی مواجه شده و روند 

آن کند شده است.
وی افــزود: عرصــه قلعه مصوب 
شده است که متاسفانه برخی ساخت 
و ســازها و نهــال کاری غیرمجاز در 
این محدوده باعث فرســایش زمین 
و سســت شدن شرایط عمومی خاک 
شــده که بــه قلعه آســیب می زند و 
بازرسان یونسکو به این مسائل توجه 
جدی دارند بنابراین از شــوراها انتظار 
همکاری داریم تا این مشکل برطرف 

شود.
حضرتی در ادامه بیان کرد: از یک 

هیات فرانسوی که کار مستند سازی 
ســه بعدی را انجــام می دهد دعوت 
کردیم که شهریور ماه به منطقه بیایند 
و اگر این کار انجام شود مستند سازی 
کامل می شود و سپس باید رفع موانع 
در حریــم قلعه هم انجام شــود تا کار 
ادامه یابد.وی اظهارداشت: آنچه ثبت 
جهانی می شود با عنوان »ثبت منظر 
تاریخی و طبیعی دره الموت« است که 
از پیچ بن تا پل انبوه را شامل می شود 
و بســیار فراگیر و تاثیرگذار است البته 
باید مردم هم کمک کنند با همکاری 
نهادهــای ذیربط این کار ارزشــمند 

نهایی شود.
حضرتی در پاسخ به این سوال که 
چند اثر در استان ظرفیت ثبت جهانی 
دارد گفت: چهار اثر این ظرفیت را دارد 
که ما برای آنهــا پرونده ها را تکمیل 
می کنیــم.وی اضافه کرد: دره الموت 
به عنوان یــک منظر طبیعی تاریخی 
الموت، باغستان سنتی قزوین، منطقه 
ســمیران که یک ظرفیت بسیار فوق 
العاده اســت و بافت شــهر قزوین که 

برای ثبت جهانی پیشنهاد می شود.
آخریــن  مــورد  در  حضرتــی 
کاوش هــای باســتان شناســی در 

اســتان یادآورشــد: یــک کاوش به 
صورت پژوهشــی در تپه زاغه آبیک 
توســط دکتر داوودی انجام شده که 
در حال تدوین گزارش است و در کنار 
آن ســاماندهی خله کوه را هم داریم 
که همه کاوش ها در ســال ۹۳ انجام 
شده ولی به دالیل مشکالت امنیتی 
با تاخیر روبه رو شــد که در گفت وگو 
با شــهرداری تاکســتان در ایام عید 
بازگشــایی شــد و این بنــا قابلیت 
بازگشــایی در همه ایام را دارد تا مردم 

از آن بازدید کنند.
وی اضافه کرد: قرار اســت از دکتر 
شــیرازی دعوت کنیم تــا در منطقه 
حضور یابنــد زیرا در عرصه خله کوه، 
حمام شــاه عباســی را داریم که در 
صورت آشکار شدن می تواند تحولی 

بزرگ در منطقه ایجاد کند.
حضرتی بیان کرد: همچنین یک 
مطالعه باستان شناسی توسط دکتر ده 
پهلوان در مورد قنات های کهن دشت 
قزوین و ارتباط با استقرار تمدن های 
پیش از تاریخ در منطقه شــروع شده 
که بــه صورت پیمایش و عکس های 

هوایی انجام می شود.

 ثبت جهانی قلعه الموت با ساخت و سازها 
مدیرکل ثبت احوال اســتان قزوین با ارائه آماری، تهدید شده است

میــزان تولد، وفات، ازدواج و طالق اســتان قزوین در 
سال های مختلف در سطح استان قزوین را ارائه کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین در جلسه شورای 
راهبردی جمعیت اســتان قزوین با ارائه آماری از روند 
جمعیتی استان قزوین اظهار کرد: در حال حاضر ساختار 
جمعیت ســنی استان در مرحله میانسالی قرار دارد چرا 
که از ســال ۷۹ تا ســال ۹۰ مرحله جوانی را بین سنین 
۱۵ تا ۲۹ ســالگی گذرانده اســت و مرحله سوم نیز از 
سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۲۵ شروع و ادامه خواهد داشت.

حســن وفایی با بیان اینکه از ســال ۱۴۲۵ استان 
قزوین وارد مرحله پیری خواهد شــد، افزود: قزوین در 
سال ۶۵ باالترین میزان تولد را در سطح کشور داشت و 
می توانیم این سال را اوج متولدین قزوین اعالم کنیم، 

در کل بیشترین والدت در اوایل دهه ۶۰ قرار دارد.
وفایی تصریح کرد: افزایش امید به زندگی از یک سو 
و کاهش باروری از ســویی دیگر منجر به سالخوردگی 
جمعیت می شود، این در حالی است که جمعیت به عنوان 
یکی از شاخصه های اقتدار در جهان محسوب می شود.

این مسئول با اشاره به آمار وفات و ازدواج در استان 
قزوین عنوان کرد: از ســال ۸۴ تــا ۹۶ می توان گفت 
سال ۹۴ از نظر میزان ازدواج و وفات بیشترین افزایش 

را داشته است.
وی ادامه داد: نرخ والدت اســتان برابر با ۱۶/۳ در 

هزار اســت در حالی که میانگین نرخ کشوری ۱۸/۸ در 
هزار اعالم شده است و متأسفانه استان قزوین رتبه ۲۴ 

را در میان استان ها از نظر نرخ والدت دارد.
مدیرکل ثبت احوال اســتان قزویــن نرخ باروری 
استان را ۱/۸ فرزند دانســت و افزود: این رقم نشانگر 
کاهش جمعیت نســبت به کل کشور است چراکه نرخ 
باروری کشــور ۲/۰۱ است از این رو نیازمند هستیم تا 

تعادل الزم را در این زمینه برقرار کنیم.
وی اعالم کرد: مادران گروه ســنی ۲۵ تا ۲۹ سال 
بیشترین سهم را در وقوع والدت در استان دارد و سهم 
میانگین سن باروری استان در سال گذشته ۲۸/۷ سال 

است.
این مســئول در بخش دیگری از ســخنان خود به 
روند ثبت وفات در اســتان قزوین اشاره و عنوان کرد: 
میانگین نرخ وفات در کشــور ۴/۸ و در اســتان ۴/۶ در 
هــزار اســت و قزوین رتبــه ۱۹ را در این خصوص در 

سطح کشور دارد.
وی بیشــترین علــت فوت را در اســتان مربوط به 
بیماری های قلبی و عروقی ۴۲/۵ درصد، سرطان ها و 
تومورها با ۱۰/۲درصد و حوادث غیرعمدی ۸/۵ درصد 
اعالم کرد و گفت: میانگین ســنی وفات استان ۶۴/۶ 

سال است.
وفایی به آمار ازدواج در استان قزوین اشاره و اعالم 
کرد: از سال ۹۱ تا ســال ۹۶ شاهد کاهش آمار ازدواج 

و ســیر صعودی طالق در استان هستیم به گونه ای که 
سال گذشته ۲ هزار و ۹۷۶ طالق و ۹ هزار و ۳۱۴ ازدواج 
رخ داده و می توان گفت به ازای هر ســه ازدواج شاهد 

یک طالق هستیم.
وی رتبه اســتان را در موضوع ازدواج و طالق چنین 
اعالم کرد: اســتان قزوین رتبــه ۲۰ ازدواج و رتبه ۱۰ 
طالق را در میان اســتان های کشــور دارد و می توان 
گفت میانگین سنی اولین ازدواج در مردان ۲۷/۴ سال 

و در زنان ۲۲/۳ سال در سال ۹۶ است.
مدیــرکل ثبت احوال اســتان قزوین بیــان کرد: 
بیشــترین ازدواج و طالق در میان زنان شاغل به امور 
اداری، دفتــری و کارمندی و در میان مردان نیز متعلق 

به صنعتگران است.
این مســئول بــا تأکید بر اینکــه نیازمند برگزاری 
جلسات منظم همراه با ارائه گزارش کار مبنی بر ابالغیه 
سیاست های جمعیتی کشور هستیم، خاطرنشان کرد: 
همه ما مکلف هســتیم ۱۴ بند سیاست های جمعیتی 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری را مورد توجه جدی 

قرار دهیم.
وفایی در پایان عنوان کرد: برای داشــتن جمعیت 
بالنده، پویا و جوان با عملکردهای دستگاه های مرتبط 
مــورد بررســی و پایش قرار گرفته اســت از این رو از 
مسئوالن ارشد اســتانی خواستار توجه به این موضوع 

هستیم.

تولد، وفات، ازدواج و طالق استان، در آینه آمار 

طنین کنگره ملی شهدای قزوین باید شنیده شود
جانشین ســپاه صاحب االمر )عج( قزوین گفت: با 
توجه به اینکه هنوز طنین کنگره ملی ســه هزار شهید 
اســتان در قزوین شنیده نمی شــود باید دستگاه های 

ذیربط و اجرایی به طور جدی در این زمینه اقدام کنند.
ســرهنگ عباس برزگر در ســتاد برگزاری کنگره 
ســه هزار شهید استان، اظهار داشت: با وجود برگزاری 
یادواره های شهدا در استان، هنوز دستگاه های اجرایی 
به طور جدی در امر برگزاری این کنگره ملی وارد عمل 

نشده اند.
وی اضافه کــرد: با وجود مهلت محــدود تا زمان 
برگزاری کنگره ملی ســه هزار شــهید استان قزوین، 
کمیته های مربوطه باید برنامه های خود را به ســرعت 

عملیاتی کنند.ســرهنگ برزگر یادآور شد: مسئولیت 
برنامه ریزی و تامین تجهیزات و زیرساخت ها برعهده 
روسای کمیته ها و دبیران آن است که باید وظایف خود 
را در این زمینه به عمل آورند.وی خاطر نشان کرد: یک 
نمایشــگاه جانبی در اجالسیه و محل برگزاری کنگره 
در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان با موضوع 
مجموعــه اقدامات و توانمندی دفاع مقدس نیز برگزار 
می شــود.به گفته وی، دستگاه های اجرایی و کمیته ها 
برای فضاســازی در خصوص این کنگره از هم اکنون 
اقدام های الزم را به عمل آورده و نســبت به مســتند 

سازی تمامی فعالیت های خود اقدام کنند.
جانشــین فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشــگر ۱۶ 

زرهی قزوین نیز در این جلســه گفــت: ۲۱ کمیته در 
اســتان برای برگزاری کنگره ســه هزار شهید استان 
تشکیل شــده اما برخی از دستگاه ها اهتمام الزم را در 
این زمینه نداشته اند.امیر سرتیپ دوم بهنام پیری افزود: 
۹۵۰ شهید از سه هزار شهید استان متعلق به ارتش است 
که باید برای پاسداشــت آنهــا در حد جایگاه آنها اقدام 
کنیــم.وی اضافه کرد: ارتش در حد توان خود و با اعتبار 
الزم در این کنگره هزینه می کند اما به تنهایی از عهده 
این موضوع بر نیامده و باید سایر دستگاه های مرتبط نیز 
همکاری الزم را در این زمینه داشته باشند.کنگره ملی 
ســه هزار شهید استان مهر یا آبان ماه امسال در قزوین 

برگزار می شود. 

رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان آبیک گفت: 
بیش از یک تن تلفات مرغ اطراف یکی از روستاهای 
آبیک به صورت غیر اصولی رها ســازی شده بود که 

با نظارت دامپزشکی آبیک معدوم شد.
مرتضی یعقوبی از معدوم سازی الشه های مرغ 
تلف شــده متعلق به فردی متخلف که بدون رعایت 
ضوابط بهداشتی و دفن و معدوم سازی اصولی اقدام 
به رها ســازی طیور تلف شده خود در حوالی یکی از 

روستا های این شهرستان کرده بود خبر داد.
وی افــزود: بــه محض تمــاس تلفنی و اطالع 

رســانی اهالی منطقه، اکیپی از کارشناسان مجرب 
دامپزشــکی به همراه وســایل معدوم ســازی و 

وضدعفونــی کننده به محــل مراجعه وبا همکاری 
دهیــار و اهالی محترم روســتا و پس از حفر گودال 
مناســب نسبت به معدوم سازی و ضدعفونی کامل 

محل اقدام کردند.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده هر گونه تلفات 
دام و طیــور، مراتــب را از طریق شــماره ۱۵۱۲ یا 
ســامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ به دامپزشکی اطالع 
رسانی نمایید تا در سریعترین زمان ممکن نسبت به 
اقدامات پیشــگیرانه بهداشتی اقدام شود و از اشاعه 

هرگونه بیماری جلوگیری به عمل آید.

یک تن مرغ در آبیک به روش بهداشتی معدوم شد

تاش ما دردانشگاه رجاء این است که دانشجویان 
فــارغ التحصیل در رشــته ای کــه درس خوانده اند 

براحتی بتوانند وارد بازار کار شوند.
رئیس دانشــگاه رجــاء قزوین در نشســت خبری 
بــا اصحاب رســانه اعام داشــت : همزمان بــا اعیاد 
شعبانیه خبر مســرت بخش وقطعی تبدیل موسسه 
آموزش عالی به دانشگاه رجاء از سوی وزارت علوم را 
دریافت نمودیم برای تبدیل موسســه آموزش عالی 
به دانشــگاه چند ســال تاش کرده ایم وامیدواریم 

که این ارتقاء سبب خیرو برکت برای استان باشد. 
دکتر حاجی کریمی گفت: این دانشــگاه دراسفند 
ماه ســال 13۷4 در اســتان قزوین تاسیس شد و در 
ســه دانشکده علوم انسانی، فنی و مهندسی با مجوز 
ســازمان ســنجش و آموزش کشــور فعالیت خود را 
شــروع کرد.این مسئول ادامه داد: دانشگاه رجاء در 
۷4رشــته دانشجو می پذیرد که این رشته ها اعم از 
کامپیوتر، برق، صنایع، معماری، عمران، شهرســازی، 
حســابداری، مدیریــت، تربیــت بدنــی، اقتصــاد و 

روانشناسی است.
رئیس دانشــگاه رجــاء افزود: هــم اکنون 51۷۰ 
دانشجو در دانشگاه رجاء مشغول تحصیل هستند که 
از لحاظ کثرت دانشجو بعد از دانشگاه آزاد و دانشگاه 
امام خمینی)ره( تنها دانشــگاه مســتقل هستیم که 

بیشترین دانشجو در حال تحصیل را داریم .
حاجــی کریمی با بیان اینکه در این ســال های اخیر 
جذب دانشــجو مشکل شده اســت؛ گفت: با توجه به 
مشکل جذب دانشجو در این سال ها ما شعار دانشگاه 
در سال 9۷ را "دانشگاه کارآفرین، دانشگاه کیفیت 
محور" تعیین نموده و در راستای همین شعار در حال 

حرکت هستیم و نگران جذب دانشجونیزنیستیم.

* دانشــگاه رجاء تاکنون 1۰ هــزار فارغ التحصیل 
داشته است

حاج کریمی با اشــاره به فعالیت هــای انجام گرفته 
برای ارتقاء موسســه به دانشــگاه عنوان کرد: برای 
تبدیــل موسســه بــه دانشــگاه ، یــک چشــم انداز 
۲۰ ســاله طراحــی و ارائــه داده شــد و هــم اکنون 
4۰ عضوهیــات علمــی تمام وقــت، و 1۰ عضو هیات 
علمی نیمه وقت و ۲۰۰ اســتاد حق التدریس که هم 
صاحیــت عمومــی و هم صاحیت علمــی آن ها تائید 
شده است در دانشــگاه مشغول به کار هستند.این 
مسئول افزود: بر این اعتقادم که اصل یک دانشگاه، 
استاد و آموزش است تا دانشجو مهارت های الزمه در 
رشــته خود را بخوبی کسب کند تا بتواند بعد از فارغ 
التحصیلی جذب بازار کار شــود.وی گفت: بسیاری از 
دانشــگاه ها تنها برای جذب دانشجو تاش می کنند و 
کاری به آن ندارند که دانشجو بعد از فارغ التحصیلی 
جذب بازار کار می شــود یا نه!! اما من تمام تاش خود 
را در ایــن دانشــگاه می کنــم که دانشــجویان فارغ 
التحصیل دانشــگاه رجاء در رشــته ای که خوانده اند 

براحتی بتوانند وارد بازار کار شوند.
حاجی کریمی اضافه کرد: تفاهم نامه های مختلفی 
با ســازمان ها و کارخانجات مختلفی مانند نیرومحرکه 
و دســتگاههای اجرایی مانند استانداری و شهرداری 
منعقد شــده اســت و با توجه به اینکه این دانشــگاه 
تاکنــون 1۰ هزار فارغ التحصیل داشــته اســت 8۰ 
درصد آنان در رشــته های مرتبط با رشــته تحصیلی 

خود مشغول به کار هستند.
وی با اشــاره به امکانات موجود در دانشــگاه اظهار 
کرد: دانشــگاه رجاء دارای ســالن های ورزشی، چمن 
مصنوعی، ســایت ها، آزمایشگاه  های مجهز، کتابخانه، 

سلف و خوابگاه مناسب برای دختران و پسران است 
و فضای ورزشــی دانشــگاه نیز بعد از اتمام ســاعت 
آموزشی به دلیل وظیفه اجتماعی که داریم در اختیار 

شهر و عموم مردم قرار می گیرد. 
این مسئول ابراز کرد: یکی دیگر از شعارهایی که 
در دانشگاه مطرح است انجام یک کار فرهنگی در روز 
است و در سال گذشته در ۲5۰ روز کاری توانستیم 
۲1۷ کار فرهنگی انجام دهیم و شعار دانشگاه را به 

مرحله عمل برسا نیم.
وی ادامه داد: کار فرهنگی روان کننده  کار آموزشی 
و پژوهشــی اســت و اگر کار فرهنگی بدرستی انجام 
شود در راستای همین کار فرهنگی کیفیت آموزش و 

پژوهش نیز افزایش می یابد.
* راه اندازی 3 رشته جدید در مقطع دکتری

وی از راه اندازی سه رشته جدید در مقطع دکتری 
خبــرداد و گفت: پس از ارتقاء وضعیت موسســه به 
دانشگاه درصددیم  سه رشته مدیریت، حسابداری 
و تربیــت بدنی را در مقطع دکتری از ســال آینده در 
این دانشــگاه ایجاد کنیم و نگاه مــا کاربردی بودن و 

داشتن بازار کار است.
حاجــی کریمی گفت: بــا توجه به مشــکاتی که در 
خصــوص پذیــرش دانشــجو در برخــی واحدهــای 
دانشگاهی کشور ایجاد شده  استقبال از رشته های 
ســنتی کمتر شده و رشــته هایی که بازار کار داشته 
دراولویت و انتخاب جوانان اســت ، ما نیز رشته های 
اقتصاد شــهری،مدیریت فناوری اطاعات و آی تی  را 

در این دانشگاه ایجاد کرده ایم 
* رشته های پیراپزشــکی به دانشگاه رجاء اضافه 

می شود
حاجی کریمــی ابراز کرد: طــی مذاکراتی با رئیس 

دانشــگاه علوم پزشکی و پیراپزشکی قزوین  در نظر 
داریم ساختمان شماره 3 را به دانشکده پیراپزشکی 
اختصاص دهیم.رئیس دانشگاه رجا بیان کرد: سال 
گذشته ۲ هزار دانشجو در این مرکز ثبت نام کردند 
که از این تعداد 1۷۰۰ نفر ثبت قطعی صورت گرفت.

وی تشــریح کرد: از ســال گذشته این دانشگاه به 
صــورت هیات امنایی اداره می شــود و در نظر داریم 
با تشــکیل کانــون فارغ التحصیــان و ارتباط با آن ها 
بــرای ایجاد کار دانشــجویان جدید اســتفاده کنیم.

این مســوول بــا بیان اینکــه ظرفیت دانشــگاه رجا 
بومی است، گفت: ۷۲ درصد از ظرفیت دانشجویان 
بومــی هســتند و 1۰۰ نفــر ظرفیــت خوابگاهــی 
بــرای دانشــجویان غیربومی در نظــر گرفته ایم.وی 
خاطرنشــان کرد: ما ظرفیت مناسبی را برای برگزاری 
ســایت ها و کارگاه ها در نظر گرفتیم به طوری که هیچ 

کارگاهی خارج از دانشگاه نداریم.
ایــن مســوول گفت: مــا عاوه بــر ایجــاد ظرفیت 
دانشــجویان از تســهیات دانشــجویی و تخفیفــات 
دانشگاهی از ظرفیت خیرین استان تحت عنوان نذر 
فرهنگی جهت تامین شــهریه دانشــگاه نیز استفاده 
می کنیــم.وی اظهار کــرد: در حال حاضــر ۲5 خیر در 
حوزه هــای مختلــف فرهنگی بــا ما همــکاری دارند.

رئیس دانشگاه رجا بیان کرد: در حال حاضر 3 تا فصل 
نامه علمی اقتصاد، مدیریت و حســابداری داریم که 

مقاله های دانشگاهی در آن چاپ می شوند.
* در کشوردر رده  ۲۰ مؤسسه اول قرار داریم

رئیــس دانشــگاه رجــا اذعان کــرد: ما بــه دنبال 
رشــته هایی هســتیم که مورد نیاز بازار کار باشد و با 
توجه به این که رشته های سنتی دیگر بازار کار زیادی 
ندارند در حال نیازســنجی هستیم تا رشته های بین 

رشــته ای مانند اقتصاد شــهری و یا مدیریت فناوری 
اطاعات را نیز وارد دانشگاه کنیم.

وی با بیان اینکه شــهریه یکــی از محورهای اصلی 
دانشگاه هاســت؛ گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
که حاکم اســت ولی ما برای دانشــجویان تسهیات از 
طریق صندوق وام دانشجویی و تخفیف شهریه برای 
دانشــجویان را در نظر گرفته ایــم و در بعضی موارد 
برای دانشــجویانی که واقعا توان پرداخت شهریه را 
ندارند از خیرین اســتان تحت عنــوان نذر فرهنگی 
کمک می گیریم.این مســئول با اشــاره به تاســیس 
دفتر امور بین الملل در دانشــگاه رجاء گفت: یکی از 
ملزومات دانشگاه شدن تاسیس دفتر بین الملل بود 
تا بتوانیم با دانشگاه های همطراز خود در کشورهای 
دیگر در زمینه پژوهشــی و آموزشی همکاری داشته 
باشیم و برای رشــد کیفیت دانشگاه از ظرفیت های 
یکدیگــر اســتفاده کنیــم.وی با اشــاره به تشــکیل 
انجمن هــای دانشــجویی مختلف گفــت: انجمن های 
علمی، ورزشی، روانشناسی و مدیریتی تشکیل شد.

حاجــی کریمــی بــا بیــان اینکــه اســتان قزویــن 
ظرفیت هــای کاری باالیی دارد؛ اظهار کرد: قزوین در 
حوزه شــیرینی جات بویژه باقلوا زبانزد همگان است 
و در نظــر داریــم این ظرفیت را در حوزه صنعت قرار 
دهیــم و جوانان را وارد بــازار کار کنیم و ۶۰ درصد  
این طرح تاکنون طراحی شده و به صورت مفهومی به 
اســتانداری ارائه شده است.وی در پایان بیان کرد: 
از مجموع 3۶۰ موسســه غیرانتفاعــی در رده ی ۲۰ 
مؤسسه اول هستیم و در نظر داریم تا 3 سال آینده 
در ردیــف 5 دانشــگاه اول قــرار بگیریــم و طی چند 
ساله گذشــته کمتر از 1۰مؤسسه داریم که تبدیل 

به دانشگاه شده اند.

رئیس دانشگاه غیرانتفاعی رجاء در نشست خبری اعالم کرد؛

موسسه آموزش عالی رجاء به دانشگاه تبدیل شد
شعار دانشگاه در سال 9۷ "دانشگاه کارآفرین، دانشگاه کیفیت محور"است
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رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: 
بدهی زندانیان نیازمند استان ۳۴ میلیارد تومان 
اســت که امیدواریم با کمک خیرین طی سال 
این مبلغ تامین شــود تا موجب آزادی زندانیان 

فراهم شود.
حجت االســالم نوراهلل قدرتی در جشــن 
گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد شهرســتان 
تاکســتان که جمعه شب در یکی از تاالر های 
پذیرایی این شهرستان برگزار شد، گفت: یکی 
از مصادیق کار خیر و احسان کمک به زندانیان 
مالی و جرائــم غیرعمد همراه با انگیزه الهی و 

نه به خاطر تحسین و تمجید دیگران است.
وی افزود: در آیات الهی به موضوع احسان و 
کمک به دیگران فراوان اشاره شده است و این 
امر احســان و نیکوکاری یک گرایش فطری و 
غریزی در انسان است که در بین تمام جوامع، 

ادیان و مذاهب وجود دارد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان قزوین 
خاطرنشــان کرد: زمانی که انسان دست یک 
نیازمند را می گیرد و به او نیکی می کند در واقع 
به خودش نیکی کرده اســت چون با این عمل 
موجب بخشــیده شــدن گناهان خود از درگاه 
خدای متعال می شــود که رضایت الهی را نیز 

در پی دارد.

این مقام قضایی اســتان بیان کرد: بسیاری 
از معضــالت و آســیب های اجتماعی خانواده 
زندانیــان را تهدید می کند پــس در برخورد با 
بسیاری از مجرمین باید تالش کنیم که زندان 
آخرین مجــازات قرار گیرد.حجت االســالم 
قدرتی در ادامه تصریح کرد: در جلسات متعدد 
به قضات تاکید کرده ایم در برخورد با مرتکبین 
جرائــم غیر عمد نگاهی ویــژه همراه با رافت 
اســالمی داشــته باشــند و در چنین جرائمی 
تالش کنند تا منجر به ســازش شود و از حبس 

و زندان استفاده نشود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان قزوین 
اظهار داشت: زندانی شــدن حتی یک انسان 
برای جامعه ما آســیب های ســنگین و جبران 
ناپذیــری را به دنبال دارد، پس باید نگاه جامعه 
به موضوع حبس و زندان تغییر کند و مردم باید 
این موضوع را بدانند که زندان در بســیاری از 
موارد جای مناســبی برای تربیت افراد نیست 
بلکه بســیاری از مجرمین باید در کنار جامعه 

اصالح شوند.

مقام ارشد قضایی استان به برگزاری جشن 
گلریزان در تمام شهرســتان ها اشــاره کرد و 
افزود: در حال حاضر ۳۳۰ نفر از زندانیان استان 
نیازمند کمک مالی هســتند کــه امیدواریم با 
تالش مســئوالن و خیریــن بتوانیم موجبات 
آزادی این افراد را فراهــم نماییم که مجموع 
بدهــی این افراد ۳۴ میلیارد تومان اســت که 
امیدواریم با کمک خیرین طی ســال این مبلغ 
تامین شــود تا موجبات آزادی تعدادی دیگر از 

زندانیان جرائم غیر عمد استان فراهم شود.
وی در ادامه عنوان کرد: در ســال ۹۶ تعداد 
۳۰۹ نفــر از زندانیان جرائم غیرعمد اســتان 
قزوین با کمک خیرین و ســتاد دیه استان آزاد 

شدند.
رئیس کل دادگســتری اســتان قزوین در 
پایان به سیاســت کاهش جمعیــت کیفری 
زندان هــا در قوه قضاییه اشــاره کرد و گفت: 
یکــی از اولویت های اصلی دســتگاه قضایی 
کاهش جمعیت کیفری اســت که این موضوع 
در دادگستری استان با جدیت دنبال می شود و 
تالشمان بر این است با استفاده از ظرفیت های 
قانونی همچون مجازات های جایگزین حبس 
نگذاریم در بســیاری از جرائم تعداد زندانیان 

افزایش یابد.

۳۳۰ زندانی در قزوین،  نیازمند کمک های خیرین 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان قزوین گفت: ۶۰۰ قطعه از 
۸۰۰ قطعه خودرو در شهرک های صنعتی 
اســتان قزوین تولید می شود و ۱۲۰ واحد 

قطعه ساز در این زمینه فعال اند.
 حمیدرضا خانپــور در همایش صنعت 
و محیط زیســت که در ســالن اجتماعات 
شــهرک صنعتی کاسپین یک برگزار شد، 
اظهار داشت: در شهرک صنعتی کاسپین 
یک  با ۳۱۶ ســرمایه گذار قــرارداد منعقد 
شــده که ۱۹۸ واحد به بهره برداری رسیده 

است.
وی افزود: در حال حاضر در شــهرک 
صنعتی کاســپین یــک، ۱۶۹ واحد فعال 
است که در سال ۹۴ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از 
واحدها فعال بود اما امروز بیش از ۷۰ درصد 

واحدهای این شهرک فعال است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان قزوین ادامه داد: با توجه به 
وجود مشکالت در صنعت مانند نوسانات 
ارزی، طــی پرســه اداری در دســتگاه 
خدمات رســان و مسائل دیگر، الزم است 
که تمام مسؤوالن دست به دست هم داده  

و از صنعت حمایت کنند.
خانپــور اضافــه کــرد: در مقطعــی 
انقالبیون در سال ۴۲ جرقه انقالب را زدند 
و با پیروزی انقالب، کشور را از بحران ها و 

مسائل مختلف نجات دادند.
وی خاطرنشــان کرد: در دوران جنگ 
تحمیلی ســپاه، بســیج و ارتــش در خط 
مقدم نبرد با دشــمن قرار داشتند که امروز 
صنعتگــران در خط مقدم نظام قرار دارند و 

باید همراه آنان باشیم.
ایــن مســؤول اذعــان کــرد: امروز 
ســودجویان و ابرقدرت های جهانی چشم 
دیدن پیشــرفت نظــام را ندارنــد که به 
رغم فشارها از ســوی آنها، شاهد توسعه 
واحدهای صنعتی در زمینه ســاخت و ساز، 
خرید تجهیزات و فعال شــدن هســتیم و 
فعال بودن بیش از ۷۰ درصد از واحدهای 

صنعتی شهرک کاســپین ۱ بیانگر وجود 
انگیزه در ســرمایه گذاران واحدهای این 

شهرک است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان قزوین افزود: طی دو سال 
اخیــر، تصفیه خانه هــای متعددی با ۲۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار در شهرک های صنعتی 

استان قزوین احداث شده است.
خانپور ادامه داد: فــاز دوم تصفیه خانه 
شــهرک صنعتی کاســپین ۱ بیش از ۸۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد که بزودی 
این طرح به اتمام و بهره برداری می رســد 
و کلنگ احــداث تصفیه خانه ســوم این 
شــهرک هم بــرای آینده بــه زمین زده 

می شود.
وی اضافــه کــرد: بــرای احــداث 
تصفیه خانه پــارک صنعتی لیا ۷۲ میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی شده که پیمانکار آن 
هم مشــخص شده و این در حالی است که 
احداث تصفیه خانه خرمدشــت و آراسنج 

عملیاتی و اجرایی می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد 
از فضاهای شــهرک صنعتی کاســپین ۱ 
یعنی حدود ۱۹۰ هکتار فضای ســبز است 
که با کمک صنعتگران تحقق یافته است.

خانپور افزود: بسیاری از سرمایه گذران 
بــرای تولید محصول خوب پــول و ایده 
می آورند که طی مشاوره با محیط زیست، 
می تواننــد ایده های خود را به منصه ظهور 

برسانند.
وی ادامه داد: صنعتگران استان قزوین 
پیگیر رعایت مســائل محیط زیســت و 
کیفیت کار و تولید هســتند که باید گفت 
خطوط سیاســی در صنعت جایی ندارد و 
تمــام تــالش صنعت برای بهتر نشــان 
دادن کشــور است.این مسؤول با گالیه از 
شورای شهر آبیک مبنی بر ارسال نامه ای 
به استاندار قزوین مبنی بر اذیت و آزار بوی 
تصفیه خانه شــهرک صنعتی کاسپین ۱ 
اضافه کرد: فلســفه تصفیه خانه این است 
که باید بو داشــته باشــد و برخی این بو را 
بیشتر و برخی کمتر استشمام می کنند که 
باید گفت در زمینــه رفع بوی تصفیه خانه 
شــهرک صنعتی کاســپین اقداماتی در 
دســتور کار قرار گرفتــه و در حال اصالح 

آن هستیم.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان قزوین خاطرنشان کرد: 
۶۰۰ قطعــه از ۸۰۰ قطعــه خــودرو در 
شــهرک های صنعتی استان قزوین تولید 
می شود و ۱۲۰ واحد صنعتی در این استان 

فعال است.
خانپور ادامه داد: به هر واحد صنعتی که 
در نمایشگاه های خارج از کشور غرفه دایر 
کنــد در حال حاضر ۵۰ میلیون ریال یارانه 
پرداخت می شــود که قرار است این میزان 
یارانه افزایش یافته و مشوق های ویژه ای 
برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین عنوان کرد؛

مشوق های جدید در راه است

اســتاندار قزوین گفت: آنچه داریم از شهداست و همه باید 
تالش کنیم تا کنگره ســه هزار شهید باشکوه و آبرومندانه در 

قزوین برگزار شود.
عبدالمحمد زاهدی در شــورای سیاست گذاری برگزاری 
کنگره ســه هزار شــهید استان که در اســتانداری برگزار شد 
اظهارداشــت: همه بایــد خود را مدیون شــهدا بدانیم و برای 

گرامیداشت آنها از هیچ تالشی فروگذاری نکنیم.
وی افزود: براساس گزارش های دریافتی برخی از کمیته ها 
پیگیری و جدیت الزم را برای انجام برنامه های تعریف شــده 
ندارنــد که ضمن تاکید بر این موضــوع امیدواریم از این پس 

مشارکت بیشتری در کارها صورت گیرد.
زاهدی یادآورشد: در برگزاری این کنگره نباید هیچ منتی بر 
سر شهدا و خانواده معزز آنها داشته باشیم بلکه وظیفه ای داریم 
که همه باید به آن عمل کنیم تا برنامه ای آبرومند برگزار شود.

اســتاندار قزوین یادآورشــد: همه دســتگاه های اجرایی، 
نظامی، انتظامی، فرمانداران و بخش خصوصی باید همکاری 
الزم را در برگزاری این کنگره داشــته باشــند تا بتوانیم وظیفه 

خود را در این زمینه ایفا کنیم.
زاهدی اضافه کرد: اطالع رسانی کمیته ها باید تقویت شده 
تا خبر برگزاری این کنگره در اســتان و کشــور منتشر شده و 

لوگوی طراحی شــده آن نیز بر روی همه اقالم و بنرها نصب 
شود.

وی بیان کــرد: برنامه دســتگاه های اجرایــی به منظور 
جلوگیری ازموازی کاری تا پایان خرداد ماه به دبیرخانه کنگره 

ارسال شود تا اقدامات الزم صورت گیرد.
زاهدی افزود: در فضاســازی شــهری نیز تمامی اصناف، 
واحدها و اماکن عمومی در نظر گرفته شوند تا محیط پیرامونی 

صنف خود را آذین بندی کنند.
کنگره ســه هزار شهید استان قزوین مهر یا آبان ماه امسال 

در قزوین برگزار می شود.

استاندار:
کنگره 3 هزار شهید باید باشکوه برگزار شود

لبخند زیبا یکی از اصول مهم در ایجاد ارتباط اجتماعی مطلوب است
دکتر حسین رضایی، متخصص ارتودنسی:

داشــتن لبخنــد زیبــا بی شــک یکی 
از عوامــل تاثیــر گــذار در زیباتر دیده 
شدن افراد اســت؛ گاهی ناهنجاری ها 
در ســاختار و چیدمــان دندان ها  باعث 
می شود فرد به دلیل این نقیصه اعتماد 
به نفس خود را از دست داده واز لبخند 
زدن که شــاخصه یک برخورد اجتماعی 
مطلوب اســت؛ پرهیز کنــد و این رویه 
تاثیــر منفی بــر روحیه فرد گذاشــته و 
حضور اجتماعی او را کمرنگ تر می کند،  
ایــن بخشــی از اعتقــاد  دکتر حســین 
رضایــی، متخصص ارتودنســی یکی از 
بهترین دندانپزشــک های استان است 
کــه به شــما کمک می کند تا بــا رفع این 
عارضه،  لبخند مهمان  همیشگی صورت 

شما شود.
  گفــت و گــوی ما را بــا او در خصوص 
شــرایط ارتودنسی و بایدها و نباید های 

این موضوع در ادامه می خوانید :

*لطفــا خودتــان را بــرای مخاطبان ما 
معرفی کنید ؟چرا رشــته دندانپزشکی 
و در ادامــه ارتودنســی را انتخــاب 

کردید؟
حسین رضایی هســتم، از کودکی به 
ساختن و ترمیم کردن در اطرافم عاقه 
داشتم، بزرگ تر که شدم به این نتیجه 
رســیدم که بهتر اســت این سازندگی 
رنــگ و بــوی درمانی بــه خــود بگیرد، 
همچنین ارتودنســی رشــته ای بود که 
مــرا به چالش می کشــاند و همیشــه به 
این رشته عاقه داشتم، به همین دلیل 
در رشته دندانپزشکی تحصیل کردم.

*ارتودنســی بهتر اســت از چه سنی 
انجــام شــود؟ و معموال ارتودنســی در 

کودکان به چه منظور انجام می شود؟
درمــان ناهنجاری هــای اســکلتی و 
گاهــی دندانی در کــودکان و نوجوانان 
قبــل از ســن بلوغ، بــه طــور معمول از 
1۲سالگی  شروع می شود، اما در بعضی 
از بیماران از۷ الی 8 ســالگی، به منظور 
مداخلــه درمانــی برای رفع مشــکات 
اســکلتی و دندانی قبل از پایان رشد و 
از دســت رفتن زمان درمان ارتودنسی 

انجام می شود.

*پاک های متحرک ارتودنسی از نظر 
بهداشــت دهان بــرای بیمار مشــکلی 

ایجاد نمی کند ؟
بهداشت دهان مقوله ای کاما فردی 
و وابســته به خود فرد است و از آنجا که 
پاک هــای متحرک قابل خــارج کردن از 
دهان می باشــند، پس قابل تمیز شدن 
نیــز هســتند، همچنیــن ایــن موضوع 
به خــود کــودک و اولیاء آن ها بســتگی 
دارد که چقدر به بهداشــت دهان خود 

اهمیت می دهند.

 *پاک شفاف ارتودنسی چیست؟
یــا ارتودنســی  شــفاف   پــاک 

 Invisible orthodontics شــاخه ای 
از ارتودنســی مدرن است که به دلیل 
محدودیــت درمانی آن زیاد در کشــور 
ما رایج نمی باشــد، ولی به دلیل قابلیت 
خارج  کردن از دهان توســط بیماران از 

آن استقبال شده است.

*ضــرورت مراجعــه بــه متخصصین 
ارتودنســی باتوجــه به اینکــه برخی از 
دنــدان پزشــکان عمومی هــم این کار 

انجام می دهند چیست؟
اساســا افــرادی که بــه متخصصین 
مراجعــه می کنند ، انتظــار کار حرفه ای 
تری را در درمان دارند و مســاله بعدی 
ایــن اســت که در سیســتم آموزشــی 
دانشگاهی کشــورمان به دندانپزشک 
عمومــی آموزشــی جهــت ارتودنســی 
ثابت داده نمی شود، اما متخصصین در 
دوره تخصص خــود دوره های مربوط به 
این کار را به صورت گســترده آموزش 

می بینند.

*چــه زمانــی فــرد نیــاز بــه درمــان 

ارتودنســی نــدارد؟ و توصیه شــما به 
افــرادی که اصرار به انجــام آن دارند 

چیست؟
وقتی که ارتودنســی جنبــه درمانی 
نــدارد و صرفــا بــرای زیبایــی انجــام 
می شــود ضــروری نیســت، همچنیــن 
منظور از درمان وقتی اســت که بیمار از 
ناهنجــاری دندانی و مشــکات فک رنج 
می بــرد وقتی درمان صرفا جنبه زیبایی 
داشته باشد ضرورتی نخواهد داشت.

* بهداشت دهان و دندان در موضوع 
ارتودنســی تا چه میــزان مورد اهمیت 
اســت؟ توصیــه شــما بــه افــرادی که 

مراجعه می کنند چیست؟
بهداشــت دهان و دنــدان نه فقط در 
پروســه ارتودنســی بلکه در تمام طول 
زندگی فــرد مقوله ای مهم و تاثیرگذار 

می باشــد، اولیــن و مهم تریــن توصیه 
بنــده به مراجعه کنندگانم، صرف وقت 
جهــت تمیــز نگه داشــتن و رســیدگی 
بــه بهداشــت دندان هایشــان جهــت 
پیشــگیری از بیماری هــای لثه و ســایر 

بیماری هاست.

پروســه  شــدن  طوالنــی  دلیــل   *
ارتودنسی در برخی مواقع چیست؟

مهم تریــن دلیل عــدم مراجعه منظم 
بیماران در طول پروســه درمانی است، 
اگر در موعد مقرر به دندان پزشک خود 
مراجعه کنند و نکاتی را که پزشک معالج 
تذکر می دهد رعایت کنند در این مورد 

دچار مشکل نخواهند شد.

* در حــوزه زیبایــی، مثــل لمینــت 
دندان هــا توصیــه شــما بــه مراجعــه 

کنندگان چیســت؟ آیا این امر واقعیت 
دارد کــه این دســت از اعمال  می تواند 

موجب پوسیدگی دندان ها شود؟
لمینیــت و بســیاری از درمان هــای 
دندانپزشکی نیازمند رسیدگی و توجه 
بموقع و منظم جهت بازدهی مناســب و 
طول عمر درمان می باشــد، اینکه فردی 
لمینیــت انجــام دهد و فکــر کند  دیگر 
الزم نیســت کاری بــرای دندان هایش 
انجام دهد، باور بســیار غلطی اســت و 
رعایت نکردن بهداشــت  ممکن اســت 
 در آینــده باعــث پوســیدگی دندان ها 

شود.
آزادی  میــدان   ، قزویــن  آدرس: 
خیابــان  ابتــدای  میــدان(  )ســبزه 
فردوســی جنوبی، ســاختمان پزشکان 

نیکان، طبقه سوم واحد 1۰
تلفن:33۲4۰۷۲4-33۲4۰۷۲3



9 پنجشنبه 31 خرداد  1397/شماره 5133 www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

 گزارشی از ضرورت توسعه کشــاورزی دانش بنیان 
در دشت قزوین؛

حلقه مفقوده  دانش روز در کشاورزی استان  
قزوین - محمد رضا احمدی : بی شــک یکی از شــاخصه های اقتصاد 
مقاومتی؛ توســعه کشــاورزی دانش بنیان است که می تواند عالوه بر توسعه این 
بخش به عنوان یکی از شاه کلیدهای اقتصادی به کنترل رشد جمعیت در شهرها 

و تامین پایدار مواد غذایی کمک کند.
هرچند هنوز در خان اول شــعار ارتباط صنعت و دانشــگاه مانده ایم ؛ ولی به 
نظر می رســد بخش کشــاورزی نیز می تواند همچون بخش صنعت با اســتفاده 
از ظرفیت هــای قابل اعتنای تحقیقی در مراکز کشــت و صنعت و دانشــگاه ها، 

کشاورزی دانش بنیان را  برای رسیدن به تولید پایدار و بهینه دنبال کند.
موضوعی که به نظر محدود  به حضور معدودی از کارشناسان  کشاورزی برای 

بررسی آفت سن در مزارع گندم  است.
»نور محمد جهانی« یکی از کشــاورزان شهرســتان بویین زهرا در گفت و گو 
با جام جم در خصوص اســتفاده از کارشناسان حوزه کشاورزی در مزرعه کشت و 
صنعت خود می گوید: عمده استفاده کشاورزان این منطقه در حوزه باغ های پسته 
و کشت گندم برای دفع آفت سن گندم است و نظارت مستمری که موجب ارتقای 
دانش کشاورزان شود؛  وجود ندارد. تنها مساله ای که در چند وقت اخیر مدام مطرح 
می شود؛ مساله تغییر الگوی کشت است که بدون معرفی کشت های جدید و زمینه 
سازی برای ورود به  بازار تنها در حد طرح موضوع  در جلسات تعاونی ها مانده است.

* ضرورت اعتماد سازی برای کشاورزان 
وی با بیان این مطلب که کشــاورز سال هاســت به شــیوه های سنتی و آبا و 
اجدادیش کار کشــاورزی را به شــکل سنتی دنبال می کند، می گوید : برای ایجاد 
ارتباط بین صنعت و حوزه کشــاورزی نیاز به اعتماد ســازی است؛ چرا که میزان 
آشــنایی با آب و خاک و توانمندی زمین برای کشــاورز سنتی ملموس تر است تا 
دانشجویی که هیچ تجربه عینی دراین زمینه ندارد و تنها تئوری می داند و همین 
امر موجب می شــود تا به فارغ التحصیالن این رشته ها د راین بخش اعتماد الزم 

نشود.
جهانــی  ورود مراکــز تحقیقاتی قوی با حضور کارشناســان خبره را  یکی از 
راهکارهای اعتماد ســازی برشــمرد و اذعان داشت: اگر مراکز تحقیقاتی قوی و 
کارشناسان خبره با اصالح بذر و تعیین شیوه های کاشت، داشت و برداشت بتوانند 
نمونه عینی و ملموســی از تولید بهینه شده را به کشاورزان نشان دهند، این شیوه 

در کشاورزی سنتی حتما پیگیری خواهد شد.

* شیوه های نوین و هزینه بردار 
»هبــت اهلل کریمی« مزرعه دار نودهی که چند ســالی از روش های نوین در 
کاشت محصوالت زراعی خود بهره می برد در این باره به جام جم می گوید : استفاده 
از شیوه های نوین کشت مستلزم به کارگیری تجهیزات نوین و شیوه های آبیاری 
جدید و مکانیزه اســت که با توجه به خشکسالی های پیاپی توان خرید کشاورز هر 
روز کمتر شــده و امکان دسترسی به این تجهیزات نیز کمتر شده است؛ از طرفی 
وام های حمایتی با دوره تنفس الزم در این حوزه که معموال یک تا سه سال است 
بســیار کاهش یافته و همین امر موجب شــده تا کشاورزان نتوانند از این شیوه ها 
بهره مند شــوند و تا زمانی که امکان اســتفاده از این تجهیزات وجود نداشته باشد 

ترجیح کشاورزان استفاده از شیوه های سنتی است.
وی می افزاید : دفع بیولوژیک آفات، مجهز شــدن به شیوه های آبیاری نوین و 
غنی سازی خاک و... از موارد هزینه بر است که در حال حاضر به دلیل گران بودن 

از توان مالی کشاورزان بدون حمایت های دولت خارج است.

* کمرنگ بودن نقش دانشگاه ها درتوسعه کشاورزی
رئیس دانشگاه کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و یکی از محققین این حوزه 
معتقد اســت کشاورزی در دشــت قزوین به دلیل سابقه دیربازش یکی از الزامات 
توســعه پایدار این منطقه محسوب می شود، چرا که موقعیت جغرافیایی و پیشینه 
تاریخی و توانمندی های  بســیار زیادی در این بخش وجود دارد که سرمایه قابل 

اعتنایی برای رسیدن به این مفهوم است.
»علی طاهری«  با اشــاره به کمرنگ بودن ارتباط جدی بین دانشگاه و بخش 
کشــاورزی گفت: تا کنون تولیدات  دانشگاه ها آن چنان که باید در اقتصاد کشور 
موثر نبوده اند و این طرح ارتباط دانشــگاه بــا زیر بخش های اقتصادی همچون 

صنعت و کشاورزی و... در حد شعار باقی مانده است.
وی اظهار کرد: دانشگاه باید در اقتصاد کشور مؤثر باشد و باید با تربیت نیروهای 
علمی در جهت توانمندی های بخش های مختلف بویژه کشاورزی حرکت کرد.

طاهری با اشــاره به بحران آب در مرکز کشــور از جمله دشت قزوین تصریح 
کرد: تنها راه نجات در شــرایط فعلی ورود جدی تر کارشناسان به این حوزه جهت 
تغییر الگوهای کشــت و تغییر رویکرد از فضای باز به سمت کشت های فشرده و 

گلخانه ای است.

* کشاورزی نوین؛ تنها راه برون رفت از بحران آب 
بزعم رئیس جهاد کشــاورزی استان قزوین تولیدات بخش کشاورزی استان 
باید با هدف توســعه صادرات انجام گیرد و تنها رسیدن به این مهم روی آوردن به 

کشاورزی دانش بنیان است.
فاطمه خمســه می افزاید : توســعه کیفی در بخش کشــاورزی با همکاری و 
همفکری دانشــگاه ها  و کارشناسان امکان پذیر است و با وجود بحران جدی آب 
در دشــت قزوین ادامه حیات این بخش تنهــا  با ایجاد تحول در بحث بهره وری، 
تغییر الگوی کشــت و ترویج کشاورزی دانش بنیان می توان به حیات کشاورزی 

دراین بخش امیدوار بود .
وی نبود صنایع تبدیلی و بســته بندی و نبود پشــتیبانی فنی و بازار یابی را از 
جمله مشــکالت بخش کشاورزی برشمرد و و افزود: باید با ارزش آفرینی در این 

بخش بتوانیم برای بازار ۳۰میلیونی در حوزه و حاشیه استان برنامه ریزی کنیم.
وی گفت: در حال حاضر اســتان با یک در صد از خاک کشــور ۴ درصد از کل 
تولیدات کشــاورزی را در کشور تامین می کند این میزان می تواند با افزایش بهره 

وری در سطح با توسعه کشت های گلخانه ای افزایش یابد.
وی تاکید کرد : هم اکنون در اســتان قزوین ســاالنه بیش از چهار میلیون تن 
محصول کشــاورزی از  ۷۵ هزار هکتار باغ و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار اراضی قابل  

کشت تولید می شود.
دشــت قزوین  به عنوان سومین دشت حاصلخیر کشــور نقشی راهبردی در 
تامین مواد غذایی در مرکز کشــور دارد، از این رو نادیده گرفتن روش های نوین 
کشت، اقتصادی نکردن این حوزه برای بهره برداران آن  که هر سال در پی تشدید 
خشکسالی شرایط بغرنج تری را تجربه می کنند ؛ می تواند تهدید جدی برای بازار 
مرکز کشــور باشد، تهدیدی که باید با حضور جدی تر مراکز تحقیقات کشاورزی، 
به کارگیری شــیوه های نوین، تغییر الگوی کشــت، افزایش بهره وری در واحد 
ســطح به وسیله توسعه کشــت گلخانه ای و مهمتر از همه مکانیزه کردن تولید و 
شیوه های آبیاری با حمایت های دولت افق تازه ای برای عبور از کشاورزی سنتی 
 به کشــاورزی نوین ایجاد کند. کشــاورزی که می تواند به توســعه پایدار منتهی 

شود.

امام جمعه قزوین:
مدیران حضور در جلســات زکات 

استان را جدی بگیرند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین از حضور نیافتن 
مســئوالن در جلسه شــورای زکات انتقاد کرد و گفت: اعضای 

اصلی در جلسات حضور پیدا کنند.
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی در جلســه شورای زکات استان 
قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان قزوین برگزار شد، 
با انتقاد صریح از عدم حضور مســئوالن در جلسه شورای زکات 
اظهار کرد: شــورای زکات جلســه با اهمیتی است و عدم حضور 

اعضای اصلی جلسه مشکل ساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر قرار اســت تشــریفاتی و گزارشی جلسه 
شــورای زکات را برگزار کنیم، بهتر است جلسه ای تشکیل نشود؛ 
اما اگر می خواهیم کار جدی انجام دهیم باید مســئوالن اصلی در 

جلسه حضور پیدا کنند.
امام جمعه قزوین خاطرنشــان کرد: در جلسات تصمیم گیری 
صورت می گیرد بنابراین حضور مســئوالن ضروری اســت؛ اگر 
بخواهیم از ســرمان رفع کنیم چه نیازی به تشــکیل جلسه است 

و چرا به شما زحمت بدهیم که بیایید تا جلسه تشکیل بدهیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان قزوین تأکید کرد: اگر می خواهیم 
جلسه همراه با نتایج ملموس باشد، باید جدی گرفته شود. این کار 
وظیفه دینی، شــرعی و شــغلی همه ماست و نمی شود از سرمان 

رفع کنیم و بگوییم نتوانستیم بیاییم.
وی بیان کرد: اگر مســئوالن نمی توانند در جلسه حضور پیدا 
کنند و عذر موجهی دارند قبل از جلسه به ما اطالع دهند تا جلسه 
را بــه تأخیر بیندازیم تا زمانی که می توانند به جلســه بیایند آن را 

برگزار کنیم.

68 زندانی در تاکســتان با کمک 
خیرین آزاد می شوند

رئیس دادگســتری شهرستان تاکستان گفت: ۶۷ نفر محکوم 
مالــی و یک نفر محکوم جرائم غیر عمد در تاکســتان در صورت 

کمک خیرین و دولت از زندان آزاد می شوند.
امیر جعفر تقی پور در جشــن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد 
شهرســتان تاکستان که جمعه شب در یکی از تاالرهای پذیرایی 
این شهرستان برگزار شد، گفت: جشن گلریزان از اقدامات نیک، 
خداپســندانه و انسان دوستانه است که هر سال به همت خیرین 
و مســئوالن در ماه پر خیر و برکت رمضان برگزار می شــود که با 
کمک هــای مالی مردم فهیم موجبات آزادی تعدادی از زندانیان 

فراهم می شود.
وی افزود: محکومین مالی شهرستان تاکستان ۶۷ نفر هستند 
کــه از این تعــداد ۶۳ نفر مربوط به اجرای احکام دادگاه ها و ۵ نفر 
مربوط به اجرای احکام شورای حل اختالف هستند که هم اکنون 

در زندان به سر می برند.
رئیس دادگســتری شهرستان تاکستان تصریح کرد: یک نفر 
نیز محکوم جرائم غیر عمد اســت که بــر اثر بی احتیاطی در امر 
رانندگی به پرداخت ۴۳ میلیون دیه محکوم شــده اســت که در 

حال حاضر به دلیل عدم توانایی در پرداخت در زندان می باشد.
تقی پور خاطرنشــان کرد: تالشمان بر این است که شاکیان 
این محکومین بخشــی از طلب خود را ببخشند و بقیه بدهی آنها 
به طرق مختلف همچون ســتاد دیه و اعطاء وام قرض الحســنه 
پرداخت شــود.وی بیان کرد: امیدواریم در این جشــن گلریزان 
با نیت خیرخواهانه و خداپســندانه شــما نیکــوکاران و خیرین 
شهرســتان تاکستان بخشی از بدهی این محکومین مالی تامین 
گردد تا دســتگاه قضایی هم بتواند موجبات آزادی این زندانیان 
را فراهم کند.رئیس دادگســتری تاکستان در پایان اظهار داشت: 
کاهش جمعیــت کیفری زندانیان و کاهش محبوســین جرائم 
غیرعمد از اولویت های اصلی دادگســتری تاکســتان است که 
بســترهای الزم برای کمک خیرین و دولــت برای آزادی افراد 

نیازمند فراهم شده است.

هزینه یک درصد از اعتبارات تملک 
دارایی در پدافند غیرعامل 

مدیــرکل پدافندغیرعامل اســتان قزوین گفــت: مدیران 
دســتگاههای اجرایی برای اختصاص یــک درصد اعتبارات در 

حوزه پدافندغیرعامل برنامه ریزی کنند.
محمد افشار در جلسه شورای پدافند غیر عامل با ارائه گزارشی 
از اقدامات انجام شده در حوزه پدافندغیرعامل اظهارداشت: سال 
گذشته جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد که امسال انتظار 

داریم نظم جلسات بیشتر باشد.
وی افزود:برای امســال برگزاری چند رزمایش توسط یکی از 
کارگروه های تخصصی پیش بینی شده که در کنار آن شناسنامه 

ایمنی دستگاهها هم تهیه خواهد شد.
مدیرکل پدافندغیرعامل اســتان قزوین بیان کرد: امســال 
پیش بینی طرح جامع پدافند غیرعامل انســانی، نقشــه وضعیت 
زیرســاختها، پاسخ به تهدیدات، طرح شناسایی پدافند غیرعامل 
شهری، مقابله با حوادت شهری، تخلیه و اسکان موقت جمعیت، 

طرح حفاظت از مردم در محیط شهری عملیاتی می شود.
افشار یادآورشد: ۵۰ درصد برنامه های پدافند غیرعامل اجرایی 

شده و بازنگری طرح آمایش در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافــه کــرد: برای تجهیز ســاختمان آتش نشــانی با 
شــهرداری و سازمان همیاری وزارت کشــور تفاهم نامه داریم 
و برای ســایت فیبر نوری هم قرار بود زمینی اختصاص داده شود  

که کار را عملیاتی کنیم.
افشار اظهارداشــت: اختصاص یک درصد از اعتبارات تملک 
دارایی دســتگاههای اجرایی به طرح های پدافند غیرعامل باید 

مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم.
وی در خصــوص ضرورت نصب دیزل ژنراتور در مراکز مهم و 
حساس مانند بانک ها و نانوایی ها، واحدهای صنعتی برای تامین 

انرژی در مواقع قطع برق سراسری نکاتی را یادآورشد.

 اجرای تراموا در قزوین ۷۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار می خواهد

معــاون حمــل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری قزوین گفت: اجرای خط 
تراموا در شــهر قزویــن بیش از ۷۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید با 
استفاده از سرمایه گذار خارجی تامین 

شود.
 اولین جلســه بررسی اجرای طرح 
مترو و تراموا در قزوین در اســتانداری 

برگزار شد.
وهــاب میزانی، معاون حمل و نقل 
و ترافیــک شــهرداری قزوین در این 
جلســه گفت: در طرح جامع شــهری 
قزویــن مطالعه کامــل و جامعی در 
خصوص تراموا صورت گرفته ولی به 
روز رســانی آن ضروری است تا همه 
نــکات الزم تخصصی در آن گنجانده 

شود.
میزانی بیــان کرد:درالیحه بودجه 
ســال ۹۷ در تبصره ۵ به شــهرداریها 
اختیار داده شــده تا از محل انتشــار 
اوراق اسالمی ریالی بتوانند ۵۰ درصد 
به اجرای قطار شهری اختصاص دهند 
که ظرفیت خوبی اســت و باید در مترو 

استفاده کنیم.
معــاون حمــل و نقــل وترافیک 
شهرداری قزوین تصریح کرد: به ازای 
هــر کیلومتر تراموا به ۱۱ میلیون یورو 
ارز نیازمندیم کــه در مجموع اجرای 
این طرح در شــهر قزوین ۷۰۰ میلیارد 
تومــان اعتبار نیــاز دارد که در داخل 
امکان تهیه آن نیست و باید با سرمایه 

گذاری خارجی تامین شود.
در ادامــه رضا نــوری از مجریان 

طــرح متروی هشــتگرد بــه قزوین 
اظهارداشــت: دو طــرح بــا حضور 
نمایندگان شرکتهای خارجی و ایرانی 
در ماههــای اخیر مورد بررســی قرار 
گرفته که اولین طرح تراموای شهری 
از دروازه رشــت تا مینودر و ســپس 
مســیر راه آهن است که مطالعه آن از 
ســوی معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری صورت گرفته است.
وی اضافــه کرد: تراموای شــهر 
قزوین شــاید تنها طرحــی تراموایی 
است که مصوبه شورای عالی ترافیک 
را دارد و برای بهینه ســازی مطالعات 
آن بــا یک شــرکت خارجی مذاکره و 
مقرر شده تا مشاور کارفرما هم داشته 

باشیم وکارها بخوبی جلو برود.
نماینده مجری طرح تراموا و مترو 
در قزویــن بیان کــرد: در بخش مترو 
بــرای تامین واگن هــا در داخل هیچ 
مشکلی نداریم و فقط چند قطعه باید از 

خارج وارد شود و در جلسه با مدیرعامل 
شرکت چینی پیشنهاد شده تا مترو به 
صورت فاینانس اجرا شود تا در تامین 

هزینه مشکلی نباشد.
وی اظهارداشــت: در مترو از مسیر 
تهران تا مهر شــهر تاکنون برای عبور 
قطار با ســرعت ۲۰۰ کیلومتر طراحی 
شــده و بــرای ادامه طرح هــم باید 
سناریوی ســرعت باال طراحی شود و 
قطار برقی هم مورد مطالعه قرار گیرد.

نــوری اضافه کــرد: در این طرح 
انتقال فناوری ســاخت واگن تراموا و 
مترو هم پیش بینی شده و چون حجم 
کار ســنگین است باید مسیر ارتباطی 
مترو و راه آهن پیــش بینی و به دلیل 
قــرار گرفتن در مســیر زلزله موضوع 
پدافند غیرعامل هــم در طرح لحاظ 

شود.
در ادامه بهنامــی فر مدیرکل امور 
اقتصــادی و دارایی اســتان قزوین 

اظهارداشت: بهتر است در حال حاضر 
جلسات کارشناسی در سطح پایین تر از 
مدیر عامالن شرکت خارجی صورت 
گیرد تا با مشــاوران طرح دیدگاههای 
کارشناســی مطرح و بــرآورد نهایی 

هزینه ها نیز استخراج شود.
وی بیان کــرد: روش BOT در 
اجرای مترو و ترامــوا بهترین راهکار 
است تابتوانیم بســرعت این طرحها 

راعملیاتی کنیم.
مســعود حق لطفی مدیــرکل راه 
و شهرســازی اســتان قزویــن هم 
اظهارداشت: وزیر راه و شهرسازی در 
حال حاضر با اجرای طرح مترو مخالف 
نیســت امــا اعتباری هــم نمی دهد 
و مــا بایــد خودمــان آن را با کمک 

شرکت های خارجی تامین کنیم.
وی اضافــه کرد: طرح تی او دی در 
قزوین کلید خورده و برای مان اهمیت 
دارد و ما نیز در اجرای طرح های مترو و 
تراموا همکاری الزم را انجام خواهیم 

داد.
علی رحمانی معاون برنامه و بودجه 
اســتان قزوین هم اظهارداشت: باید 
مــدل مالی اجرای طرح ها بســرعت 
مشــخص شــود و از ظرفیت سرمایه 
گذاران خارجی بخوبی استفاده کنیم.

وی بیان کرد: اجــرای طرح مترو 
و ترامــوا مزیت های زیادی دارد که ما 
نیــز به آن واقفیم و ضمن همکاری در 
اجرای آنها، دیدگاههای کارشناســی 
خود را برای اجرای ســریعتر طرح ها 

ارائه می کنیم.

نگاهخبر

قزوین - باران پورکاظم: کافی است چتر سفید 
و اغوا کننده اش را در دامن ســبز بهار باز کند تا  وسوســه 
چیدنش  برای لذت طعم دلچســبش رهایت نکند آن هم 

پای بساط یه چای ذغالی در دامن طبیعت.
گیاه وحشــی و البته ارگانیــک پر طرفداری که بهار و 
رطوبت خاک بهانه می دهد تا چتر ســفیدش را در دامنه 
کوه بگســتراند ؛ تا در کنار آب و هوای مطبوع بهار و میل 
به طبیعت گردی؛ به آنان که قصد گشــت و گذار در دامن 

طبیعت را دارند خودی نشان دهد.
قارچ شاید یکی از خوش خوراک ترین گیاهان وحشی 
است و از همین رو بشر به پرورش گسترده آن پرداخت تا  
صنعت پرورش قارچ در دنیا یکی از سود آوردترین صنایع 
غذایی تبدیل شــود، ارزش باالی مواد غذایی سبب شده 
تا وقتی مردم با نوع طبیعی و ارگانیکش مواجه می شــوند 
خیلی به احتمال سمی بودن آن توجه نکنند و بی مالحظه 

مورد مصرف قرار دهند.
از این رو همین فرشته سفید امسال ۸۵۰نفر را به مراکز 
درمانی کشــاند و البته جان دست کم ۱۱تن را گرفت  که 
از این میان نام  چهار شــهروند قزوینی نیز دربین این آمار 

است.
تشــخیص سمی و غیر ســمی بودن قارچ  به همین 
راحتی ها نیست و حتی کســانی که ادعا می کنند در این 
زمینه متخصص هستند همیشه  نمی توانند این موضوع 
را تشــخیص دهند و حتی دســت زدن به این قارچ های 
ســمی می تواند برای آن ها دردسرســاز شــود و عواقب 

جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.
* شیوه های عرضه تغییر نکرده است

یکی از فروشندگان قارچ های فله ای در بازار قزوین در 
خصوص نحوه تشخیص قارچ های سمی گفت: قارچ های 
موجود در بازار یا پرورشی هستند یا توسط کوه گردها که 
قدرت تشــخیص نوع ســمی و غیر سمی را دارند عرضه 
می شــوند و دراین ســال ها کمترین مشکل از این ناحیه 

پیش آمده است.
»محمد رضا ســیاهکالی مرادی«  که بومی منطقه 
الموت است در گفت و گو باجام جم گفت: امسال به دلیل 
شــرایط اقتصادی دستفروشی در محدوده بازار زیاد شده 
و مردم عادی که قدرت تشخیص قارچ های سمی از غیر 
سمی را ندارند از شرایط جوی پیش آمده استفاده کردند و 
بــا چیدن قارچ ها و عرضه آن به بازار به دنبال ایجاد درآمد 
بودند که با اطالع رسانی بموقع و اخبار منتشره حتی موفق 
به فروش نشدند.وی دلیل مسمومیت این تعداد از مردم به 
دلیل مصرف قارچ های سمی را استفاده خود سرانه و بدون 
تشخیص نوع سمی از خوراکی دانست و اظهار داشت: در 
قزوین با اطالع رســانی و نظارتی که بر بازار هست دیگر 
امکان فروش قارچ های وحشی وجود ندارد و ما هم بیشتر 
قارچ های پرورشــی را که امکان بسته بندی آن ها فراهم 

نیست به شکل فله ای عرضه می کنیم.
یکی از شــهروندان هم که برای خریــد قارچ در بازار 
است؛ گفت: قارچ های وحشی به دلیل رنگ کرم رنگشان 
و گاهی قهوه ای که به خود می گیرند و اندازه های بزرگشان 
شناخته می شــوند که از زمان خبر مسمومیت های اخیر 

مردم رغبتــی به خرید ندارند هر چند نوع عرضه شــده 
سال هاست عرضه می شــده و ما سال هاست هر بهار به 

این حرفه می پردازیم.
وی افزود: امسال به دلیل بارندگی ها قارچ زیاد شده بود 
و خیلی از مردم هم به دلیل فصل برداشت گیاهان کوهی 
روزهای پایانی هفته را در کوهپایه ها می گذرانند و با دیدن 

قارچ ها وسوسه می شوند .
* سرعت عمل در انتقال مصدومین

دکتر رها معیری ســم شناس  در گفت و گو باجام جم 
گفت: اثر این ســم بر روی سیستم گوارش، کبد و کلیه ها 
به قدری زیاد اســت که گاه بیمار بــرای ادامه حیات نیاز 
فوری به پیوند کبد خواهد داشت یا نارسایی عملکرد کلیه 

می شود.
وی ســرخ کردن و یا کبابی کردن قارچ ها را به بهانه از 
بین رفتن ســموم فرضیه ای غلط خواند و اضافه کرد: سم 
در قارچ با پختن و سرخ کردن از بین نمی رود و مواد سمی 
آن ها تخریب نمی شــود.وی گفت: دلیل مسمومیت ها 
ماده » آماتوکســین« اســت که معموال یا در بازه زمانی 
۶تا ۱۲ســاعت اول  با حالت تهوع و دردهای شکمی بعد 
از مســمومیت قابل تشخیص اســت و یا ۲۴ساعت پس 
از مصرف با پایین آمدن ســطح هوشیاری فرد مسموم و 
حالت ســرگیجه بروز می کند کــه در این صورت ممکن 
اســت به دلیل اثر مخرب سم بر روی کلیه و کبد فرد جان 
خود را از دســت دهد.وی زمان انتقال به مراکز درمانی را 
دراین مســمومیت حائز اهمیت خواند و افزود: در صورت 
حضور بموقع شرایط برای بهبود فرد با توجه به شیوه های 
درمانی رایج فراهم است ولی در بازه های زمانی طوالنی 
که تاثیر ســم بر روی کبد و کلیه ها اتفاق بیفتد پروســه 

درمان طوالنی تر و یا قابل درمان نیست.
وی  بــا بیان اینکه روش تشــخیص قارچ ســمی و 
گونه هــای خوراکی آن به طرق کامال علمی و تخصصی 
توســط متخصصان میسر است، تصریح کرد؛ قارچ های 
ســمی از لحاظ ظاهری شــباهت زیادی بــه قارچ های 
خوراکی دارند و تشــخیص آنها، توسط افراد عادی میسر 

نیست.
* اطــالع رســانی مناســب مانــع از 

مسمومیت های بیشتر شد
مدیر مرکــز هدایت عملیات بحران دانشــگاه علوم 

پزشکی قزوین با تائید مسمومیت چهار شهروند قزوینی 
با قارچ ســمی به خبرنگار ما گفت: مصرف قارچ از ابتدای 
اردیبهشت تا عصر جمعه  چهار  شهروند این استان را روانه 

مراکز درمانی کرده است.
»علی فخارســلیمانی« مسمومیت با این قارچ را تنها 
محــدود به خوردن آن ها ندانســت و افــزود: قارچ های 
خودروی ســمی عالوه بــر خوردن با تماس دســتی و 
چشــیدن هم ایجاد مسمومیت می کند و فردی که دچار 
این مســمومیت می شــود دارای حالت تهوع، استفراغ، 
اســهال، درد شکم، مسمومیت های شدید کلیوی و حتی 

منجر به مرگ هم می شود. 
وی تشــخیص ســمی و خوراکی بــودن قارچ های 
خودرو را  کار دشــواری دانست و به مردم توصیه کرد که 

از قارچ هایی که در بازار به شکل فله ای  استفاده نکنند.
ســلیمانی از روند اطالع رســانی به مردم  با توجه به 
زمینه مساعد رشد قارچ در کوهپایه ها اعالم رضایت کرد 
و افزود: با توجه به شیوع این مسمومیت در سایر استان ها، 
اطالع رســانی خوبی به مردم شد و با توجه به آمار باالی 
مســمومیت ها در سایر استان ها تا کنون تنها مسمومیت  
چهار تن شامل دو شهروند آبگرمی، یک شهروند از منطقه 
آقابابا و یکی نیز اخیرا از ناحیه مهرگان گزارش شده است.

مدیر مرکــز هدایت عملیات بحران علوم پزشــکی 
قزوین بیان کــرد: اگر فردی بعــد از مصرف قارچ های 
خودرو دچار عالئم این نوع مســمومیت شــد، سریعا به 
مراکز درمانی مراجعه کنند و پزشــک را از مصرف قارچ  
خودرو و وحشــی مطلع کند که کمک بســیاری در روند 
درمان و تشــخیص دارد و اگر مصدوم حال نامســاعدی 
داشــت، سریعا با ۱۱۵ و واحد فوریت های پزشکی تماس 

بگیرد تا از اعزام آمبوالنس هم بهره مند  شود.
وی، اســتفراغ، ادرار خونی و خونریزی گوارشــی را از 
نشــانه های بیماری ناشی از مصرف قارچ سمی دانست و 
گفت: مردم در صورت داشتن این عالئم باید در اسرع وقت 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.
خبر ســمی بودن قارچ ها بازار فروشندگان قارچ های 
پرورشی را نیز  کساد کرده است موضوعی که به نظر دراین 
شرایط اقتصادی می تواند نگران کننده باشد. بنابراین باید 
امیدوار بود با تمام شــدن فصل رویش قارچ های وحشی 

رونق به کسب قارچ فروشان سطح شهر برگردد.

گزارش جام جم  از مسمومیت شهروندان قزوینی با قارچ های سمی؛

کاله سفیدهایی که در کمین جان مردم نشسته اند
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نهادینه کردن فرهنگ مالیات گره گشای فعالیت های عمرانی است
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

مصطفــی پورامیــدی، مدیــرکل امور 
مالیاتی اســتان قزوین  با اصحاب رسانه 
اســتان قزوین اظهــار داشــت: نهادینه 
کــردن فرهنــگ مالیات بــدون فرهنگ 
سازی میسر نیست و مودیان مالیاتی باید 
بدانند مالیات صرف هزینه های خدمات 
عمرانی در شــهرها و دهیاری ها شــده و 
در تجهیز و نوســازی حمل و نقل عمومی، 
فضاهــای تفریحــی، خیابان هــا و معابــر 

شهری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
ایــن مســئول اضافه کرد: بــر همین 
اســاس و طی ســال گذشــته با رشد ۲۲ 
درصــدی نســبت بــه ســال 95 از محل 
عــوارض ارزش افــزوده دو هــزار و 
41۰ میلیــارد ریــال به شــهرداری ها و 

دهیاری های استان قزوین کمک شد.
پورامیــدی گفت: امروز باید بپذیریم 
که 9۰ درصد درآمدهای اســتان قزوین 
به دریافت مالیات بستگی دارد و اگر این 
درآمدها محقق نشود نمی توانیم هزینه 
توسعه زیرســاختها، فعالیتهای عمرانی و 

درمانی مردم را تامین کنیم.
وی اضافــه کــرد: باید زیرســاختهای 
توســعه را در اســتان و کشور مهیا کنیم 
تا خدمت رســانی به مردم محقق شــود و 
مالیات در واقع به توسعه خدمات شهری 
منجر می شــود و امروز اگر ســاالنه 3۰۰ 
میلیــارد تومان از محــل مالیاتی که خود 
مردم می پردازند و چند برابر بودجه های 
عمرانی اســتان است در قزوین و مناطق 
شــهری و روســتایی هزینه شــود شاهد 

تحول اساسی در منطقه خواهیم بود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین 
اظهارداشــت: باید با فرهنگ ســازی به 
مردم بگوییم که مالیات پرداختی آنها در 
امور عمرانی، بهداشت، درمان و سامت 
خودشــان هزینــه می شــود تــا انگیــزه 

بیشتری برای همکاری داشته باشند.
پورامیــدی تصریــح کــرد: پرداخــت 
48۰ میلیــارد ریــال به بخش ســامت و 

۲9 میلیــارد ریال بــه ورزش و جوانان از 
محل ارزش افزوده از دیگر رهاوردهای 
مالیات اســتان قزوین در ســال گذشته 
است و تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی 
بــه جهت اســتفاده از معافیت ها بســیار 
مــورد اهمیت بوده که بــا حداقل میزان 
افزایش امسال، رضایت خاطر مودیان را 

به همراه خواهد داشت.
پورامیــدی در خصوص  میزان ارزش 
افزوده پرداختی در اســتان نیز تصریح 
کرد: در ســال 95 میــزان ارزش افزوده 
پرداختی در اســتان 19۷ میلیارد تومان 
بــود که بــا رشــد ۲۲ درصدی در ســال 
گذشــته ایــن میــزان بــه ۲41 میلیارد 

تومان رسید.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین 
بیــان کرد: اصنافی که بر اســاس توافق 
ســال های گذشته با امور مالیاتی، مالیات 
خود را پرداخت می کردند، امسال تنها 5 

درصد افزایش مالیات دارند.
* 31خرداد، آخرین مهلت ارسال اظهار 

نامه های مالیاتی 
این مســئول آخریــن مهلت ارســال 
اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی یا 
همان صاحبان مشاغل را پایان خردادماه 
اعــام کــرد و گفــت: براســاس قانــون 
اصاحیه مالیات های مستقیم و به منظور 
تسهیل و برخورداری مودیان از معافیت 
مالیاتی، تا 31 خرداد ماه جاری به صاحبان 
مشــاغل فرصت ارائه عملکرد سال 9۶ 

داده شده است.
وی بــا اشــاره بــه فرصــت باقیمانده 
برای تســلیم اظهارنامــه مالیاتی تا پایان 
خــرداد مــاه اظهارداشــت: اصنــاف و 
مشــاغل تا 31 خردادماه فرصت دارند با 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی از 

بخشودگی مالیاتی برخوردار شوند.
وی اضافــه کــرد: با اصــاح قانون، دو 
دوره زمانــی بــرای مشــاغل و صاحبــان 
اصناف تعیین شــده که تا پایــان خرداد 

ماه برای مشــاغل و تا پایــان تیرماه برای 
صاحبــان اماک و افراد حقوقی، تســلیم 

اظهارنامه پیش بینی شده است.
پورامیدی تصریح کرد: برای صاحبان 
اصنــاف در گروه »ج« توافق خوبی شــده 
و با حداقل افزایش نســبت به ســنوات 
قبلی کسبه می توانند با حداقل 5 درصد 
افزایش نســبت بــه دوره قبل بــا اداره 

مالیات به توافق برسند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین 
یادآورشــد: خوشــبختانه مجامــع امور 
صنفی همکاری و تعامل خوبی با ما داشته 
انــد و هرگونــه برخــورداری از معافیت 

مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه است.
وی بیــان کرد: معافیت مالیاتی ســال 
گذشــته تا 18 میلیون تومان اســت که 
بــرای برخــورداری از آن بایداظهارنامه 
تسلیم شود و از شهروندان انتظار داریم 
تکمیــل اظهارنامه را به روزهــای پایانی 
موکــول نکننــد زیرا بــا تراکــم مراجعه 
کننــدگان ممکن اســت ســرعت خدمت 

رسانی در سایت کاهش یابد.
پورامیــدی ادامــه داد: هــم اکنــون 
عملیات ثبت نام مالیات ها در اســتان به 
صورت 1۰۰ درصد الکترونیکی انجام و 
بالغ بر 9۰ درصــد اظهارنامه های موجود 

نیز از این طریق دریافت می شود.

پورامیــدی اضافه کــرد: در پرداخت 
هزینه هــای مالیاتــی از جایــگاه ویژه ای 
در کشــور برخورداریم و نگاه ما توســعه 
گرایــی با رویکــرد ملی اســت تا خدمت 

رسانی به مردم بخوبی صورت گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین 
گفت: 9۰درصد مالیات های دریافتی در 
اســتان هزینه می شود و مودیان مالیاتی 
بــا تســلیم به موقــع اظهانامه هــای خود 
بدون شــک در جهت ایجاد زیرساخت ها 
و توســعه خدمات شــهری گام اساســی 

برمی دارند.
* قزوین، با کمترین میزان فرار مالیاتی 
پورامیدی موضوع فرار مالیاتی را یک 
موضوع جهانی خواند و اظهار داشــت: در 
هر کشــوری موضوع فــرار مالیاتی دیده 
می شــود و در کشــورما هم ایــن پدیده 
وجود دارد اما مهم این اســت که راههای 
فــرار مالیاتی را ببندیــم و نگذاریم حق 

مردم پایمال شود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین 
تصریح کرد: باید تاش کنیم فرار مالیاتی 
به صفر یاحداقل برسد و با کارهای خوبی 
که صورت گرفته و بررســی حساب های 
فصلــی مودیان می توان بســیاری از این 

افراد را شناسایی کرد.
وی با بیان این مطلب که با کمترین میزان 

فرار مالیاتی در کشور مواجهیم  گفت: در 
تراکنش هــای بانکی و ارتبــاط پرتالی که 
داریم و نیز نصب صندوق مکانیزه تا حد 
زیادی می توانیم از فرار مالیاتی جلوگیری 
کنیــم .وی هــدف از اجــرای طــرح جامع 
مالیاتی را تسهیل و تسریع در انجام امور 
و ارائه خدمات به مودیان دانست و گفت: 
تمامی منابع مالیاتی استان قزوین از اباغ 
تا پرداخت توسط سامانه یکپارچه مالیاتی 
می شــود.پورامیدی  انجــام  )اریــس( 
اظهارداشت: در اجرای طرح جامع مالیاتی 
که بسترســاز اجرای عدالــت مالیاتی در 
جامعه و جلوگیری از فرار مالیاتی اســت 
خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته 
و در ردیف اســتانهای پیشــتاز هستیم و 
همه منابع مالیاتی شامل نقل و انتقاالت، 
اماک، ارزش افزوده، زیربار طرح اریس 

رفته است.
وی اضافه کرد: طرح جامع مالیاتی طرح 
مدرن ومکانیزه ای اســت کــه همه آحاد 
جامعــه درگیرآن می شــوند تــا جایی که 
همه مالیات ســود کارکرد خود را عادالنه 

بپردازند.
* از تولیــد کننــدگان داخلــی حمایت 

می کنیم
پورامیدی با اشــاره به شــعار سال از 
ســوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: بر 
این اساس نگاه دستگاه مالیاتی کشور به 
تولید و اشتغال مثبت و سازنده معطوف 
بوده و گام های اساســی نیز در این زمینه 
برداشته شد تا جایی که امروز مودیان با 
وجــود طرح جامع مالیاتی دیگر دغدغه ای 
برای پیش ثبت نــام و ارائه کد اقتصادی 
ندارند.پورامیدی اظهارداشــت: با درک 
شــرایط اقتصادی کشــور و مشکاتی که 
تولیدکنندگان دارند بیشــترین تعامل 
را بــا کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی 
انجــام داده ایــم و در قانــون مالیــات 
مســتقیم تســهیات خوبی در حمایت از 

تولید اختصاص یافته است.

وی اضافــه کرد: کاالهایــی که فرآیند 
تولید را طی کنند و صادر شوند از پرداخت 
مالیات معاف هستند تا به اشتغال و تولید 
کشــور و ارزآوری کمک شود. پورامیدی 
گفــت: با همراهــی و تعامل خوبــی که با 
صادرکنندگان توانمند استان داشته ایم 
خوشــبختانه هیچ بدهــی در بازپرداخت 
مطالبات صادرکننــدگان نداریم و با این 
کار از تولیــد و صــادرات حمایــت جــدی 
شده است.مدیرکل امور مالیاتی استان 
قزوین با اشاره به دستورالعمل استرداد 
مالیــات ارزش افزوده به صادرکنندگان 
افزود: خوشبختانه با اقدام های صورت 
گرفته ایــن اداره کل هیچ بدهی در این 
زمینه به مودیان خود ندارد.این مسئول 
در پایان تصریح کرد: وضعیت قزوین در 
زمینه معوقات مالیاتی نســبت به ســایر 
مناطق کشــور مطلوب اســت تــا جایی که 
۶۰ درصــد معوقــات موجود اســتان به 
سه شرکت بحران زا از جمله کنتورسازی 
مربوط بوده و بقیه آن نیز مربوط به جرائم 

مالیاتی است.
* امور مالیاتی در ساختمان جدید 

پورامیــدی در خصوص بهــره برداری 
مالیــات  اداره  جدیــد  ســاختمان  از 
قزوین گفت:ساختمان ســابق دانشگاه 
آزاداسامی در سال گذشته با 9 میلیارد 
و 3۰۰ میلیــون تومان خریداری شــد تا 
بتوانیم محل فعلی را به این مکان منتقل 
کنیم تا شرایط بهتری برای مراجعه مردم 
ایجاد شــود اما امســال به دلیــل تامین 
نشــدن اعتبار الزم نتوانســته ایم آن را 

تکمیل و آماده بهره برداری کنیم.
وی اضافــه کرد: در اجــرای طرح جامع 
مالیاتــی در این ســاختمان جدید به همه 
زیرســاختها توجــه کرده ایم تــا نیازهای 
5۰ ســال آینده در این مکان تامین شود 
و فضاهای آموزشی هم پیش بینی کرده 
ایم که امیدواریم بتوانیم تا پایان ســال 

آن را افتتاح کنیم.

با تصویب الیحه در شورای شهر قزوین؛

سنگ مزار ۱۲۰ شهید تعویض می شود
با تصویب الیحه شــهرداری در شورای اسالمی 
شــهر قزوین، یکصد و ۲۰ سنگ مزار شهید در گلزار 

شهدای شهر قزوین تعویض می شود.
 فرج اهلل فصیحی رامندی عضو شــورای اسالمی 
شــهر قزویــن در این باره گفت: بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران اســتان قزویــن از شــهرداری قزوین 
درخواست مساعدت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
جهت تعویض یکصد و ۲۰ سنگ مزار شهید در گلزار 

شهدای شهر قزوین کرده است.
وی افزود: شهرداری قزوین براساس درخواست 

بنیاد، الیحه ای را به شــورای اســالمی شهر قزوین 
ارایه کرد تا مورد بررســی قرار گیرد.عضو شــورای 
اســالمی شــهر قزوین گفت: الیحه  مســاعدت 
شــهرداری جهت تعویض ســنگ مزار شهدا بعد از 
بررسی های الزم توســط اعضای شورای اسالمی 
قزوین مورد تصویب قــرار گرفت.فصیحی رامندی 
با اشــاره به اینکه ســنگ های مزار شــهدا یک بار 
ساماندهی شــده اند، گفت: با توجه به گذشت زمان 
این ســنگ ها به دالیل حــوادث طبیعی تخریب و 
فرسوده شــده اند.این عضو شورا افزود: از سال های 

گذشــته تعویض سنگ مزار شــهدای شهر قزوین 
شروع شده و امسال نیز شهرداری هزینه یکصد و ۲۰ 
ســنگ را پرداخت خواهد کرد.عضو شورای اسالمی 
شــهر قزوین با بیان اینکه امــروز ما هر چه داریم به 
برکت خون شهیدان است، گفت: تعویض سنگ مزار 
شهدای قزوین کمترین کاری ا ست که ما می توانیم 
در راستای زنده نگه داشــتن یاد و خاطره  آنها انجام 
دهیم.در گلزار شهدای شهر قزوین یک هزار و یکصد 
ســنگ مزار شهید است که تاکنون تعویض برخی از 

سنگ ها انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد.

سیل به روستاهای الموت غربی خسارت زد
بخشدار منطقه الموت غربی گفت: وقوع سیل به جاده های ۷ روستا و تاسیسات 

زیربنایی و آبی و باغ های منطقه آسیب جدی زده است.
اکبر رحمتی اظهارداشت: بر اثر وقوع سیل در الموت متاسفانه راه روستایی هفت 
روســتا مسدود شــد که بالفاصله عملیات بازگشایی مسیر با کمک دستگاههای 

اجرایی آغاز شد.
رحمتــی تصریح کرد: بر اثر ســیل راههای مواصالتی روســتاهای کلمین، 
عباســک، یارود، سفید آب و گرمک و راه بین مزارع جوینک آسیب دید و مسدود 

شد که با اعزام لودر عملیات بازگشایی و تعمیر جاده بسرعت آغاز شد.

وی اظهارداشــت: در حال حاضر با پیگیری انجام شده راه روستاهای مسدود 
شده باز شده وتردد روستاییان امکان پذیر است.

بخشــدار الموت غربی یادآورشد: همچنین به باغ های منطقه و نیز تاسیسات 
زیربنایی و آبی برخی روســتاها خســارت وارد شده که پس از بررسی کارشناسی 

میزان خسارت وارد شده تعیین خواهد شد.
رحمتی بیان کرد: در حال حاضر آب شــرب روســتای جوینک و عباسک قطع 

است و تالش می کنیم این مشکل نیز بسرعت برطرف شود.

مدیر کل دامپزشکی قزوین:
استانداردهای بهداشتی در حمل فرآورده های 

گوشتی رعایت شود
مدیر کل دامپزشکی استان قزوین بر رعایت هر چه بیشتر اصول زنجیره سرد 

در حمل فرآورده های خام دامی تاکید کرد.
سید بهمن نقیبی اظهار کرد: یکی از ارکان جامعه سالم، بهره مندی افراد جامعه 
از تغذیه سالم و بهداشتی است  که در جامعه امروز گوشت و سایر فرآورده های خام 
دامی، مهم ترین جایگاه را در ســبد تغذیه ای افراد دارند و یکی از اصول قرنطینه 
فرآورده های خام دامی، حمل صحیح و بهداشتی آن به منظور رساندن مواد غذایی 

سالم به مصرف کنندگان این فرآورده هاست.
مدیر کل دامپزشکی استان قزوین از کنترل دمای سردخانه خودروهای حمل 
فرآورده های خام دامی خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت حمل فرآورده های خام 
دامی در محدوده دمایی اســتاندارد در ســالمت  فرآورده ها از مبدأ تولید تا سفره 
مصرف کننده، کنترل دمای حمل این فرآورده ها از وظایف دامپزشــکی است که 
این امر به طور منظم و با برنامه ریزی در شهرســتانها انجام می شــود تا در نهایت 

محصول بهداشتی و با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرارگیرد. 
وی با اشــاره به این نکته که همکاری مناسب اقشار جامعه با دامپزشکی نتایج 
موفقیت آمیزی را در پی داشــته، از عموم مردم خواست که با رعایت هرچه بیشتر 
توصیه های بهداشتی دامپزشــکی که منجر به ارتقاء سطح سالمت افراد جامعه 
می شــود، دامپزشکی را در راستای  نیل به اهداف خود در این زمینه هر چه بیشتر 
یاری کرده  و در صورت مشــاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه تلفنی 
۱۵۱۲ یــا ســامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ مذکور منتقل کنند تا در اســرع وقت به 

موضوع رسیدگی شود.

طرح جنگلکاری حاشیه جاده اقبالیه 
به تاکستان تعیین تکلیف شد

سرپرســت مدیریت بحران اســتان قزوین گفت: به منظور 
کمک به ســالم سازی محیط زیســت و کاهش بحران جاده ها 
در زمســتان نحوه ادامه طرح جنگل کاری در مســیر اقبالیه به 

تاکستان مشخص شد.
در جلسه ای که با حضور سرپرست اداره کل مدیریت بحران 
اســتان، شــهردار اقبالیه و نمایندگان اداره کل منابع طبیعی در 
استانداری برگزار شد مشــکالت ایجاد شده ما بین شهرداری 
اقبالیــه و اداره کل منابع طبیعی در خصوص آبیاری، نگهداری 
و بهره برداری از جنگلها در مســیر محورهای مواصالتی مورد 

بررسی قرار گرفت.
قدرت اهلل مهدی خانی در این جلسه اظهارداشت: برای سالم 
ســازی محیط زیست باید ضمن حفظ فضای سبز و جنگل های 
موجود نســبت به افزایش سرانه فضای سبز و جنگل در استان 

هم اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: طرح جنگل کاری در حاشــیه جاده اقبالیه به 
تاکســتان و اختالف بین دستگاه ه ها در این زمینه تعیین تکلیف 

شده است تا کار به سرانجام برسد.
مهــدی خانی بیان کــرد: آبیاری، نحوه نگهــداری و بهره 
برداری از بیش از ۵ هکتار جنگل در مســیر اقبالیه به تاکستان و 
همچنیــن بهره برداری و تجهیز چاه موجود باید تعیین وضعیت 

شود.
وی اضافــه کرد: این جنگلها در ســال ۷۰ ایجاد شــد تا از 
ورود برف و کوالک به جاده جلوگیری کرده و به ســالم سازی 
و زیباســازی فضای منطقه و گســترش فضای سبز در حاشیه 

جاده هم کمک کند.
سرپرســت مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: جنگل 
کاری ایجاد شده در این مســیر در ردیف طرحهای برتر کشور 
در حــوزه منابع طبیعی اســت و نگهداری اصولــی از آن با در 
نظرگرفتــن حجم محدود منابع آبی اســتان امر مهمی اســت 
 کــه با همکاری و همفکــری نهادهای مربــوط باید عملیاتی 

شود.
وی تصریح کرد: طرح های جنگل کاری به همراه مطالعات 
کارشناســی دقیق در اســتان می توانــد گام موثری در حفظ و 
گســترش منابع طبیعی باشــد و از پدیده بیابان زایی و آلودگی 

هوا جلوگیری کند.
مهدی خانــی تصریح کرد: محورهای مواصالتی اســتان 
در فصــل ســرما گاهی دچــار یخبندان و کوالک می شــوند 
که کاشــت درخت و توســعه جنــگل کاری در محدوده تونل 
 بــاد منطقه می تواند از بروز بســیاری از مشــکالت جلوگیری 

کند.

عملکرد بانک های قزوین در پرداخت تسهیالت 
زیر ذره بین 

معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
اســتاندار قزویــن گفــت: عملکرد 
پرداخــت  در  اســتان  بانک هــای 
تسهیالت روستایی زیر ذره بین است 
و در پایان ســال مــورد ارزیابی قرار 

می گیرد.
منوچهر حبیبی در نشست شورای 
اشتغال و توسعه قزوین افزود: بانک ها 
باید نهایت تالش خود را به کار گیرند 
تــا متقاضیــان دریافت تســهیالت 
روســتایی بتوانند وام های مورد نظر 
خــود را در کوتاه تریــن زمان ممکن 
دریافــت کنند تا با وجــوه دریافتی به 
اجرای طرح های اقتصادی اشــتغالزا 

بپردازند.
وی با بیان اینکــه رتبه قزوین در 
بخش ارایه تســهیالت روســتایی به 
متقاضیــان باید به ســرعت ارتقا پیدا 
کند،اظهار داشــت: رقابت باالیی بین 
استان های کشــور برای جذب منابع 
مربوط به این تســهیالت وجود دارد 

بنابراین نباید در این حوزه با کم کاری 
مدیران دســتگاه ها و بانک ها مواجه 

باشیم.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
اســتاندار قزوین با بیان اینکه بانک ها 
باید برای سرعت بخشــیدن به ارایه 
تسهیالت روســتایی با دستگاه های 
اجرایی مرتبط مانند جهاد کشاورزی، 
صنعت،معــدن و تجــارت و میراث 
فرهنگــی هم اندیشــی کنند، گفت: 
باید به متقاضیان دریافت تســهیالت 
روستایی اعالم شود که تا پایان خرداد 

ماه جاری فرصت دارند تا پرونده شان 
را تکمیل کنند در غیر این صورت وام 

به آنها تعلق نمی گیرد.
وی بــا بیان اینکــه تاکنون ۵۶۸ 
پرونده بــه منظور ارایه تســهیالت 
اشــتغالزایی روســتایی به بانک های 
استان ارسال شــده که رقم مربوط به 
آنها یــک هــزار و ۲۶۰ میلیارد ریال 
اســت،اظهار کرد: بانک ها بهانه ای 
برای ندادن تســهیالت به متقاضیانی 

که مدارک آنها کامل است، ندارند.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی 

اســتاندار قزویــن بــا بیــان اینکه 
تســهیالت بانکــی بــه بخش های 
مختلف تزریق شده و بستر اشتغالزایی 
و رشــد اقتصــادی در جامعه را فراهم 
می کند،اظهار داشــت: تســهیالت 
مــورد نیاز متقاضیــان در بخش های 
سالمت، خدمات و فناوری اطالعات 
و ورزش بــا کم توجهــی در پرداخت 
روبه روســت و این معضــل را باید با 
همکاری اســتانداری، فرمانداری ها 
و دســتگاه های مربوطــه و بانک ها 
مرتفع نمود.مدیرکل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی قزوین نیز در این نشســت 
گفت: بیشترین میزان ارایه تسهیالت 
روستایی اســتان تاکنون با ۱۹ درصد 
به شهرســتان آبیک اختصاص داشته 
است.مســعود بابایی افــزود: تاکنون 
صنــدوق کارآفرینی مهــر امید با ۹ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بیشــترین 
ســهم را در ارایه تسهیالت روستایی 

در بین بانک های استان داشته است.

خبرخبر
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بــه جــرات فقــر مدیریتــی یکی از 
بزرگ تریــن چالش هــای موجــود در 
فضــای صنعــت و اقتصــادی کشــور 
اســت و نبــود مدیرانی کــه بتوانند با 
اســتفاده از دانش کافــی ازتکنیک ها 
و مهارت هــای مدیریتــی بهــره ببرند 
و آخریــن تغییــرات بــازار را بدانند و 
قادر باشــند آینده را پیش بینی کنند 
و این نکته را در نظر داشــته باشند که 
محصــول مورد نیاز امــروز را دیروز و 
مــورد نیاز فــردا را امــروز باید تولید 

کنند.
شــیرمحمدی  بهنــام  مهنــدس 
مدیرعامــل موفــق و کاربلــد شــرکت 
تولید مهیار گاز  بزعم بسیاری از اهالی 
صنعــت یکــی از موفق تریــن مدیران 
صنعتی اســتان اســت که توانســته با 
بــه کار گیری دانش روز و فناوری های 
نویــن محصوالتــی را در حــوزه لوازم 
خانگــی تولیــد کند که امــروز در کنار 
آخرین تولیدات روز دنیا دراین حوزه 
چیزی برای عرض اندام از نظر طراحی 

و ظرافت و فناوری کم ندارد.
واحــد صنعتــی مهیــار گاز بــا هدف 
رونــق  فضــای کســب و کار و تقویــت 
اقتصــاد کشــور بــه عرصــه اقتصاد و 
کار آفرینــی پای گذاشــته و بــا تولید 
محصــوالت محوری و حضور درخشــان 
در بازارهای بیــن المللی به افتخارات 
ملی و اســتانی خود افزوده است و در 
رونــق صنعت و افزایش اشــتغالزایی 
اســتان نقش چشــمگیری ایفــا کرده 

است.
شــرکت مهیار گاز توانســته با ایجاد 

تکنولــوژي و رســیدن بــه فناورهاي 
روز دنیــا محصوالت جدیدي در ســطح 
کشــورهاي اروپایــي تولیــد نمایــد و 
درصــدد ایجــاد خطوط جدیــد و مدرن 
در این شــرکت مي باشــد کــه بتواند 
ســبد کاالئي محصوالت خود را به چند 
قلــم همچون  فر توکار، هود و ســینک  

برساند. 
ایــن شــرکت درراســتاي اهــداف 
بلندمــدت خــود توانســته رشــدي 
چشــمگیری در ســال های اخیر داشته 
باشــد که ایــن امــر نشــانگر توانایي 
و برنامــه ریــزي دقیــق مدیــران این 
مجموعه بــراي این شــرکت تولیدي و 

صنعتي مي باشد.
همیــن امــر بهانــه ای شــد تــا بــا  
مدیرعامــل موفق مجموعه مهیار گاز به 

گفت و گو بنشینیم؛ 
بهنــام شــیرمحمدی مدیــر موفق و 
کاربلــد مجموعه تولیــدی مهیار گاز در 
گفــت و گــو با خبرنــگار ما گفــت:  این 
شــرکت در ســال ۷۲بــا هــدف تولید 
لــوازم خانگــی پــا بــه عرصــه تولیــد 
گذاشــت و در ســال های اخیــر موفق 
شــده با توجه به تولید محصوالت قابل 
رقابــت بــا تولیدات روز جهــان دو بار 
به عنــوان تولید کننــده نمونه صنعت 
انتخاب شود. در سال 9۷نیز به عنوان 
کارآفرین نمونه استان انتخاب گردد.

* مهیــار گاز درردیــف 3 برند اصلی 
لوازم خانگی درایران 

وی یکي از افتخارات بزرگ شــرکت 

مهیــارگاز را ارائــه خدمــات پــس از 
فروش گســترده در سراســر کشــور 
عنــوان کرد و افزود:  هم اکنون حدود 
48۰ نمایندگــي پــس از فروش مجهز 
و 1۲۰۰نمایندگــی فــروش فعال  در 
سراســر ایــران مســئولیت خدمــات 
رســاني و فــروش  ایــن شــرکت را به 
عهده دارند. تمــام محصوالت تولیدی 
شــرکت قبل از عرضه به بــازار پیش 

فروش می شود .
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه وجود  
قطعــات یدکي دربازار و در دســترس 
بودن این مراکز موجب گردیده اســت 
تــا مصرف کننــدگان، محصــوالت این 
شــرکت را به ســایر محصوالت مشابه 
ترجیــح دهنــد بــه دیگر مزایــای این 
سیســتم پرداخــت و اظهــار داشــت: 
عدم ریزش مشــتری به دلیل رضایت 
از خدمــات، در دســترس بودن ، قرار 
نگرفتــن در شــرایط نوســانات بــازار 
و تبلیــغ غیر مســتقیم و فــرد به فرد 
از مزایــای سیســتم یکپارچه فروش 
و خدمــات پــس از فروش اســت که با 
ایجاد طرح توسعه شرکت این بخش را 

هم گسترش خواهیم داد.
وی گفــت: هــدف اصلــي مهیــارگاز 
تولیــد محصــوالت با کیفیــت مطابق با 
سایق ایراني و مجهز به تکنولوژي روز 
دنیا مي باشــد و همواره در جســتجوي 
نــوآوري در تولیــد محصــوالت جدید 
مي باشــد .از جمله اقدامات زیربنایي 
ایــن شــرکت نظــارت مســتمربخش و 
کنترل کیفیت خطــوط تولیدي و نمونه 
ســازي هاي اولیه مي باشــد که در حال 
حاضــر کارشناســان شــرکت همچنان 
در حال بررســي و بهینه ســازي آن مي 

باشند. 
مدیر عامل  شــرکت تولیــدی مهیار 
گاز با اشاره به طرح توسعه این شرکت 
گفت:    طرح توسعه  جدید  که با حضور 
اســتاندار  و جمعی از مسئوالن استان 
کلنــگ زنــی شــده اســت؛ در زمینی 
بــه مســاحت 5۰۰۰مترمربــع  ایجاد 
خواهد شــد که در سه ماه اخیر به بهره 

برداری خواهد رسید .
وی گفــت: بــا ایجــاد این طــرح که با 
ســرمایه گذاری بالغ بــر 3۰۰میلیارد 
ریــال انجام می گیــرد؛  برای 5۰نفر به 
شــکل مستقیم و برای 3۰۰نفر نیز به 
شکل غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد 
شــد و محصوالتی چون هود و فر توکار 
و ســینک بــه مجموعــه تولیــدات این 

شرکت افزوده خواهد شد.
وی در خصــوص فناوری به کار برده 
در این طرح گفت: خطوط تولید از کشور 
آلمان وارد مجموعه می شــود که از به 
روزترین فناوری روز دنیاست و هدف 
ما در طرح توسعه جدید عاوه بر تولید 
محصــوالت جدید ، باالبــردن کیفیت و 

کاهش قیمت تمام شده است.
مدیر موفق مجموعــه تولیدی مهیار 
گاز  خاطرنشان کرد: از لحاظ فناوری در 
ردیف سه برند اول روز ایران هستیم 
و قیمت تمام شده ما یک چهارم قیمت 
کاالی مشــابه خارجــی اســت در حالی 
کــه از نظــر کیفیــت، تنــوع  و فناوری 
پیشــرفته حتی از محصوالت روز دنیا 

در برخی تولیدات پیشی گرفته ایم.
مهندس شــیر محمدی  خاطرنشــان 
کــرد : 8۰درصــد مــواد اولیــه به کار 
رفتــه در محصوالت بومی و ۲۰درصد 
نیز از ترکیه و ایتالیا وارد می شــود که 
در صورت ادامه پیدا کردن نوســانات 
بازار ارز این شــرکت با مشکل مواجه 

خواهد شد .
وی افــزود :در حــال حاضریکــی از 
بزگترین معضات مــا تهیه مواد اولیه 
است با مشــکات نوسان ارز واردات 
به طبع محدود شــده است بنابراین از 
مســئوالن  انتظار می رود در تهیه مواد 
اولیه به شــرکت ها تا جای ممکن تولید 

کنندگان را حمایت کنند.

* توجــه بــه تولیــد، تنهــا راه نجات 
شرایط اقتصادی امروز 

وی با اشــاره به مشکات روز افزون 
بخش تولید گفت: تنها راه نجات جامعه 
در شرایط اقتصادی امروز تولید است 
موضوعــی که سالهاســت توســط مقام 
معظــم رهبــری مطــرح می شــود و تنها 
راه رســیدن به تولید ملــی حمایت از 
تولیدکنندگان و ســهل کردن مســیر 

تولید است .
وی افــزود: مالیــات ، بیمــه ، ســود 
بانکی، ارزش افزوده و نوسانات بازار 
ارز در کنار ســایر مشــکات این بخش 
انگیــزه را از تولیــد کننــده داخلی که 
ســرمایه خــود را وارد این بخش کرده 
اســت می گیرد و همین موضوع سبب 
شــده تا واحدهای تولیــدی با حداقل 

ظرفیت خود کار کنند.
وی با اشــاره به تمایل شــرکت برای 
همــکاری بــا برندهای خارجــی  صاحب 
نام  در حوزه لوازم خانگی گفت: تمایل 

داریــم با برندهای خارجی نیز همکاری 
داشــته باشــیم که با وضع تحریم های 
جدیــد ایــن موضوع ممکن نیســت در 
حــال حاضر بــا دو برند خــاص از جمله 
تایســز کار می کنیم که از نظر طراحی و 
فناوری جزو برندهای خاص محســوب 

می شوند.
 وی بــا تقدیر از مســئوالن اســتان 
از جملــه مهنــدس پرزحمت ریاســت 
ســازمان صنایع و معادن و دکتر غامی 
سرپرســت بانک صــادرات و مهندس 
خانپور مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتــی اســتان گفــت: حمایت هــای 
استانی هر چقدر هم مثمر ثمر باشد تا 
زمانی که سیاست ها و تصمیم گیری ها 
در حــوزه باالدســتی به نفــع صنعتگر 

نیست گرهی از کار را نمی گشاید.

* برنامه مدون تا افق 14۰۰
وی بــا اشــاره بــه داشــتن برنامــه 
مــدون تا افق از 14۰۰برای شــرکت 
گفــت: اگرمجموعــه دارای یک برنامه 
ریزی چند ســاله  باشد و برنامه مدونی 
برای حفــظ و ارتقای کیفــی محصوالت 
تولیدی خود داشــته باشــد؛  هرساله 
مشــتری های خود را  افزایش می دهد 
و  طبیعتــا خطــر رقبا را کمتــر می کند؛ 
در مجموعــه ما نیز برنامه ریزی دقیقی  
تا ســال 14۰۰ در تمامــی موضوعات 

مرتبط با تولید و بازاریابی داریم.
وی با ابراز ناخرسندی از عدم حمایت 
از تولیــد کنندگان خــوب داخلی برای 
حضور در بازارهــای بین المللی گفت: 
با وجود قیمت مناســب، طراحی  خوب و 

فناوری عالی به کار رفته در محصوالت 
هنوز نتوانســته ایم به دلیل هزینه بر 
بودن حضور در نمایشــگاه های خارجی 
و محاســبه قیمت هــا بــا یــورو  در این 

عرصه عرض اندام کنیم .
مدیر موفق شــرکت تولیــدی مهیار 
گاز در حالی خواهان حمایت از صادرات 
این دســت از محصوالت شد که اظهار 
داشــت: صادرات مواد خامی همچون 
پتروشــیمی و نفت و ســایر محصوالتی 
از این دســت که در اختیــار معدودی 
از کشورهاســت هیچ وجه برتری برای 
اقتصــاد ما ایجــاد نخواهد کــرد بلکه 
حمایت از صنایعی که با ارزش افزوده 
بــر روی کاالها و به کارگیری از فناوری 
دنیــا در ردیــف قدرت هــای جهانی در 
ایــن حــوزه قــرار می گیرنــد؛ حمایت 
واقعی از تولیــد ملی و تولید کنندگان 

داخلی است.
 وی ثبــات و افزایــش کیفیــت را 
شــرط الزم در موضوع مشتری مداری 
خواند و تصریح کرد: رضایت مشــتری 
و حفظ و ارتقــای کیفیت  یک تبلیغ غیر 
مستقیم برای شــرکت در این سال ها 

بوده است.
یکی از مشــکات اساســی کــه با آن 
درگیریــم عــدم ثبــات ارز اســت که 
مشــکات زیادی را برای تولید کننده 
پدیــد مــی آورد و هنــوز نتوانســتیم 
قیمت ثابتی روی محصوالت بگذاریم .

وی افــزود: این عــدم ثبات در بدنه 
تولید و جامعــه همچون  زنجیره به هم 
متصــل می شــوند وباعث می شــود که 

برپیکره تولید آسیب برساند.

با گسترده ترین شبکه فروش و خدمات پس از فروش؛

واحد صنعتی مهیار گاز، پرآوازه در صنعت لوازم خانگی
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حافظ

دانســتن علم برنامه نویسی به شما دیدگاه 
یــک مهنــدس  نرم افزار را می دهد و به شــما 
می آمــوزد که چگونه دید کامپیوتری داشــته 
باشــید و مشــکات را از آن منظــر حــل کنید. 
زبان برنامه نویســی بر پایــه  منطق، الگوریتم 
و ریاضیات اســت و به شــما آموزش می دهد 
کــه برای حل مشــکات بزرگ، الزم اســت که 
آن ها را به بخش های کوچکتر تقســیم کنید تا 

آسان تر حل شوند .
اهمیــت برنامه نویســی در دنیای امروز که 
همه چیز وابسته به فناوری و کامپیوتر است، 
باال رفته و به نظر باید بپذیریم که زبان برنامه 

نویســی زبان مشترک آینده خواهد بود. 
تهمینــه کیانی ها دانــش آموخته  و مدرس 
رشــته کامپیوتــر در گفــت و گــو بــا جــام جم 
بزرگ تریــن ضعف فعلی اســتان در این حوزه 
را نداشــتن تیم های متخصص برنامه نویسی 
می داند و با اشــاره به ضــرورت این دانش با 
توجه به  صنعتی بودن استان گفت: در  قزوین 
خــا حوزه برنامه نویســی وجــود دارد و نه به 
صــورت تخصصــی تدریس می شــود و نه تیم 
 هایی داریم کــه بخواهند به طور تخصصی در 

این زمینه فعالیت  بشــود و پوشش بدهند.
وی  اضافــه کرد :آموزشــگاه های موجود در 
اســتان  تدریس شان ســطحی است در بخش 

شــبکه هم به این صورت است .
 تدریــس مناســبی غالبــا در واحدهــای 
آموزشــگاهی در ایــن زمینه کــه بتواند برای 

کارآموزان مثمر ثمر باشــد انجام نمی گیرد .
وی افزود:  در حوزه شــبکه و سیســکو هم 
به این روال اســت و آموزشگاهی نداریم  که 
آمــوزش قوی بدهنــد در ســال های اخیر  در 
جهــاد دانشــگاهی و علمی کابردی هم با  وجود 
رشــته های مختلف آموزش ها خیلی تخصصی 

به این موضوع فوکوس نمی کنند .
وی از راه انــدازی آموزشــگاهی تخصصــی 
در آینــده نزدیــک درایــن بــاره خبــر داد و 
افزود:  بزودی با همکاری اســاتیدی از تهران 

،آموزشگاهی تخصصی در زمینه آی تی، شبکه 
سیســکو و برنامه نویسی  برای  متقاضیان در 
شــهر قزوین تحت برند یکی از آموزشگاه های 

معتبر داخلی  دایر خواهیم کرد.
این مدرس کامپیوتر گفت: افراد می توانند 
با گذراندن این دوره ها و اخذ گواهینامه های 
پایان دوره در بازار کار وارد شوند و در مدت 
کوتاهــی در صورت موفقیــت به درآمد خوبی 

دست یابند.
وی توجه نداشتن مدیران صنعتی به معقوله 
مهــم برنامــه نویســی را یکــی از چالش هــای 
پیــش روی صنعت خواند و افزود: متاســفانه 
امــروز در بخــش صنعت کمتر بــه این معقوله 
کلیــدی و کاربردی توجه می شــود در حالی که 
در شــرکت های بزرگ و موفق  برنامه نویســی 
سفارشــی در حــال انجام اســت و کمپانی های  
معتبــر برنامه نویــس اســتخدام می کنند که 
همزمــان بــا هر طرح توســعه  انجــام بگیرد و  
برنامه اش در شــرکت نوشــته شود؛ در حالی 
کــه در صنایــع داخلی و در مقیــاس کوچک تر 
در سطح اســتان بسیاری از شرکت ها هستند 
کــه تمایلی بــه این موضوع ندارنــد بااینکه با 
یک برنامه نویســی ســاده می توانند بسیاری 

از مشــکات خود را حل کنند .
وی عــدم آگاهــی مدیــران از دانش روز را 
علت این مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: گاهی 
دیده می شــود که مدیران خیلی به دانش روز 
آگاهــی ندارند و هنوز بر اســاس شــیوه های 
ســنتی و نخ نما مدیریت می کنند که متاسفانه 
در این نوع مدیریت اشــراف اطاعاتی به همه 
سیســتم وجود ندارد یا اطاعــات غلط موجب 

تصمیم گیری های نادرست می شود.
بــه گفتــه کیانی هــا مهــم تریــن بخش یک 
ســازمان و در واقــع قلب تپنــده آن مدیریت 
اســت کــه می توان بــا انتخاب یک نــرم افزار 
مدیریتی دقیق و مناســب با حــوزه کاری خود 
، کمــک بزرگــی بــه پیشــرفت هرچه بیشــتر 

سازمان کرد 

نوشــتن برنامه نرم افزاری مدیریت تولید 
در ســازمان ها به کمــک نرم افــزار مدیریت 
انبار و نرم افزار مدیریت مالی و حســابداری 
می توانــد بــه کارایــی مجموعه بیشــتر کمک 
کند چــرا که  برای برنامه ریــزی تولید نیاز به 
موجودی انبار برای ساخت محصول و همچنین 

تعییــن بودجه موجود برای ادامه کار دارد .
در نــرم افــزار مدیریت تولید یــک برنامه 
نویس بــا توجه به نیاز های شــرکت مورد نظر 
به تحلیل ، طراحی ، مســتند سازی و تست نرم 
افــزار می پردازد . این نرم افزار فرآیند های 
سنتی مدیریت را در قالب الکترونیکی و مدل 
ســازی آن به کمــک ابزار مدیریــت و طراحی 
فلوچــارت و راهکار هــای مدیریتــی اســت تا 

ســازمان را به سوی اهدافش هدایت کند .
در این نرم افزار ها معموال با در نظر گرفتن ، 
گزارش های روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، ساالنه 
تولید و ســاخت محصول،صدور برگ کاال های 
تولید شــده، ثبت اطاعات اجناس برگشــتی 
بــه خط تولیــد، ثبت اطاعات کار هــای در حال 
ســاخت،ثبت توقــف تولیــد و دالیــل آن ،به 
روز رســانی اطاعات و برنامــه ریزی، پرونده 
ثبــت موجــودی و زمان بنــدی بــرای تولید و 
سفارشــات، لیســت مــواد و قطعــات موجود، 
تعیین اجزاء مــورد نیاز برای تولید  می توانند 
بهترین شــرایط را برای تصمیم گیری دقیق و 

بموقع در اختیار مدیران قرار دهند.
قواعــد  اســاس  بــر  ریــزی  برنامــه  وی 
،کاهــش هزینــه ،افزایش ســرعت در تولید 
محصول،دقــت باال در برنامــه ریزی، ارزیابی 
عملکرد به صورت اتوماتیک،انجام بهتر کارها، 
ارتبــاط بــا دیگر سیســتم ها مثل نــرم افزار 
مدیریت انبار و نرم افزار مالی و حســابداری 
و  به روز بودن اطاعات و ارائه آمار درست در 
صورت نیاز را از دیگر مزایای برنامه نویســی 
مدیریتــی خواند و اظهار داشــت: بهتر اســت 
هر ســازمان و مجموعه ای با توجه به شــرایط و 
ویژگی هــای منحصر به فــرد مجموعه های خود 

از دستور برنامه  ویژه ای برخوردار باشد و در 
ایــن صورت نیاز به نــرم افزارهای موجود که 
معمــوال بخش زیادی از آن در برخی واحدهای 

کارایی الزم را ندارند نخواهد داشت.

* مزیت های برنامه نویسی سفارشی
وی در خصــوص مزیت برنامه نویســی های 
سفارشــی نیــز گفــت: از مزیت هــا در برنامه 
نویســی های سفارشــی این اســت که مطابق 
عملکرد خود سیستم است  و  سیستم با خرید 
نرم افزاز پول برنامه های اضافه  که کاربردی 
برای سیســتم ندارد را متقبل نمی شود و اگر 
فاز جدیدی به سیســتم اضافه شــد به معنای 
کنــار گذاشــتن برنامه نیســت . در نتیجه  کار 
خیلــی راحــت تر و ســهل تر می شــود  ودقیقا 
چیــزی را که مطالبه خواهید کرد به آن دســت 

خواهید یافت. 
از  بســیاری   : داشــت  اظهــار  کیانی هــا 
شــرکت های ما روندی خطی دارنــد و خیلی از 
مدیــران اطاع ندارند با ایــن برنامه ها چقدر 
می تواننــد در تهیــه گــزارش و دســتیابی به 
اطاعات  ســرعت ببخشــند  و در کمترین زمان 
ممکــن به حیاتی ترین اطاعات پروســه تولید 

تا فروش دست پیدا کنند.
اطاعاتــی کــه بــه طبــع می تواند بــه روند 
ســرعت کار و افزایــش نظارت هــا و در نهایت 
مانــع ضــرر سیســتم و رونــد اجرایــی باالتر 

مجموعه شود.
وی در خصــوص بازار کار فارغ التحصیان و 
کارآموزان این رشــته گفت: صنعت کامپیوتر 
و فناوری اطاعات در جهان رو به رشــد اســت 
و بــه تبع آن تقاضا بــرای انواع نرم افزارهای 
کامپیوتــری جدیــد در صنایع مختلــف نیز در 
حــال افزایــش اســت. در کنار این مــورد، با 
توجه به توســعه کامپیوتر و نفوذ آن به داخل 
تقریبــا همــه خانواده ها، شــرکت ها و صنایع 
و وابســتگی بیــش از پیــش جوامــع بــه این 
دســتاورد بزرگ بشــر، حوزه برنامه نویســی 

کامپیوتر نیز در حال رشــد است و زمینه های 
کاری بســیار زیادی را برای آن می توان تصور 
کــرد. از کارکردن در واحد فنــاوری اطاعات 
سازمان های دولتی تا کار کردن در یک شرکت 
تولیــد کننــده محصــوالت نرم افــزاری یا کار 
کردن بــه صورت طرح و شــخصی و عامل مهم 
در یافتن شــغل مناسب در این حوزه، داشتن 
تجربه، تخصص و تســلط بر فناوری و زبان های 

برنامه نویسی روز دنیاست. 
 وی افزود:در ایران در ســال های گذشــته 
میزان اســتخدام برنامه نویســان کامپیوتر، 
مخصوصــا آن گروهی که بــه زبان های برنامه 
نویســی تحت وب تســلط بیشتری داشته اند، 
با نرخ قابل قبولی در حال افزایش بوده است 
و به دلیل توســعه صنعت نرم افزار در داخل 
کشور پیش بینی می شــود این روند همچنان 

ادامه یابد. 
ایــن مــدرس کامپیوتــر از مســئوالن و 
مدیران شــهرک های صنعتی اســتان خواست 
تا با برگزاری دوره های های آموزشــی با مطرح 
کــردن ضرورت برنامه نویســی زمینه الزم را 
بــرای  ارتقای ســطح دانش مدیــران صنعتی 

استان فراهم کنند.
وی گفت: نداشــتن  تفکر خاقانه در لحظات 
بحرانــی با توجه به مشــکات عدیده در حوزه 
صنعت یکــی از چالش های پیش روی مدیران 
اســت و در حال حاضر،  اکثــر مدیران اجرایی 
در تــاش بــرای پیــدا کــردن راه حلــی برای 
افزایش سود دهی و کاهش هزینه های جانبی 
هســتند. بایــد این موضــوع را در نظر گرفت 
کــه کد نویســی و فنــاوری، تأثیر بســزایی در 
ســازمان دهی و کنتــرل بخش های مختلف یک 
کســب و کار دارد و ورود آن، سبب می شود که 
فرد با دید حســاس تری پروســه های جاری را 
دنبــال کند و به دنبال راه حل های خاقانه تری 
بــرای بهبود راندمان  کاری باشــد و همین امر 
ضــرورت توجــه به برنامــه نویســی در حوزه 

صنعت را دو چندان می کند.

با یکی از مطرح ترین برندهای کشور در قزوین؛ 

بزرگ ترین آموزشگاه تخصصی برنامه نویسی راه اندازی می شود


