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نهادهای  اجرایی در ساماندهی 
بازار کوتاهی می   کنند

 کاالهای احتکار شده در اختیار مردم
 قرار می   گیرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: کاالهای احتکار شده در انبارها با نظارت تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت وارد بازار می   شود 
و در اختیار مردم قرار می   گیرد.

جلسه ستاد تنظیم بازار برای بررسی وضعیت ذخیره سازی و عرضه کاالهای اساسی در استانداری تشکیل شد.
احمدی در این جلسه گفت: سه انبار پلمب شده در اختیار سازمان صنعت است و باید برای توزیع کاالها تصمیم درست بگیریم تا گرانفروشی 

صورت نگیرد.
وی افزود: تعدادی پرونده هم داریم که در شعب ویژه بررسی می   شود و توزیع گوشت باید با نظارت اتحادیه باشد تا رضایت مردم ...

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه3
 صفحه5

 نمی گذاریم خدمات درمانی دچار 
دستگاه قضایی در برابر مفاسد اقتصادی تمام قد ایستاده استوقفه شود

 برداشت فندق از ۳۲۰۰هکتار 
از باغ های استان آغاز شد

صفحه 5

احداث فضاهای سبز و پارک های محله 
ای شــهری در وهله  اول بر ســامت روان 
شــهروندان تاثیــر دارد و منجر به تلطیف 
روحیات و آرامش روحی می شود که ناشی 
از فشــارهای روزمــره  زندگــی آن هم به 
طور خاصه در شــهرهای ماشینی امروزی 
اســت که هر روز با معضاتی بیشتر چون 
مهاجــرت، بیــکاری، آلودگی صوتــی و ... 

مواجه است.
وجود پارک های محلی در مناطق مختلف 
با توجه به ســبک زندگی آپارتمان نشینی 
تاثیــر خوبی بر برون رفت از کســالت این 
ســبک زندگی خواهد داشــت. امروزه در 
کنار مکان هــای عمومی موجود در محات، 
پــارک های محلی، زمینه ســاز آغــاز، احیا 
و اســتمرار روابط دوســتی و همســایگی 
بیــن افراد محل هســتند. در واقع پارک، 
بــه عنوان عرصــه ای برای حضــور مردم  
و مکانــی بــرای مکث اســت کــه تجلی گاه 
شخصیت اجتماعی ساکنان محله محسوب 
مــی شــود.ایجاد پــارک و فضای ســبز از 
ســویی دیگر بــه دلیل زیباســازی و منظر 
شهری مهم است زیرایکی از موارد جذب 
گردشــگر، وجود شــهرهای زیباست و هر 
شــهری جهت جذب گردشگر و استفاده از 
مزایای اقتصــادی و فرهنگی آن نیازمند 
داشــتن مدیریت شــهری قوی اســت که 
بخشــی از این مدیریت مربــوط به ایجاد، 
کنترل و اهمیت دادن به پارک و فضاهای 
تفریحی است تا گردشگران بتوانند جهت 

اسکان و تفریح از آن استفاده کنند.
منطقــه دو شــهرداری قزویــن هــم 
کوشیده است با ایجاد بوستان های محلی 

بخشی از این مهم را برآورده سازد.
 * افتتــاح بوســتان هــادی آبــاد، در

 آینده ای نزدیک
دو  مدیرمنطقــه  صادقــی،  فرامــرز 
شهرداری قزوین از افتتاح بوستان محله  

هادی آباد در آینده ای نزدیک خبرداد.
صادقــی افــزود: بوســتان محله هادی 
آباد بــا اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 930 
میلیــون ریــال با100درصد پیشــرفت 

فیزیکی در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
وی تصریح کرد: در راستای ایجاد توازن 

و توجه به مناطق محروم، اقدامات عمرانی 
خوبی در این مناطق انجام شــده یا در حال 
انجام است که احداث بوستان محله هادی 

آباد هم بر این اساس است.
مدیــر منطقــه دو شــهرداری قزویــن 
مساحت بوســتان هادی آباد را حدود سه 
هــزار مترمربع اعام کــرد و گفت: اجرای 
فنی و اصولی پروژه های شــهری و توسعه 

فضای سبز ازاولویت های اصلی ماست.
صادقــی مــدت اجــرای پــروژه را 11 
مــاه اعام کــرد و افــزود: این پــروژه در 
حــال حاضــر دارای پیشــرفت فیزیکــی 
100درصــدی اســت که بــزودی به بهره 
برداری می رسد.وی خاطرنشان کرد: این 
بوســتان دارای زمین بازی کودکان، ست 
های ورزشــی، فضای سبز، آالچیق، مسیر 
پیاده روی و... خواهد بود.وی یادآور شد: 
بوســتان محله هادی آبــاد با هدف ارتقای 
سرانه فضای سبز و ایجاد امکانات رفاهی 

برای این محله در حال انجام است.
* آغاز عملیات اجرایی احداث بوســتان 

میرداماد 
مدیرمنطقــه دو شــهرداری قزویــن 
همچنین از آغاز عملیات اجرایی بوســتان 
میرداماد خبرداد وگفت: عملیات اجرایی 
بوســتان میرداماد در زمینی به مســاحت 
2هزارمترمربــع در ضلــع جنوبی کمربند 
شهیدبهشتی روبروی سه شنبه بازار آغاز 
شــده است.وی تصریح کرد: این مجموعه 
تفریحــی در راســتای پــر کــردن اوقات 
فراغت شهروندان و توسعه سرانه فضای 

سبز منطقه احداث می شود.

صادقی با اشــاره به گسترش نیازهای 
مردم در زمینه اســتفاده از بوستان های 
منطقــه افــزود: احــداث بوســتان هــای 
بــزرگ در منطقــه که پاســخگوی نیازهای 
شــهروندان باشــد از نیازهــای ضروری 
این منطقه اســت .وی اعتبــار پیش بینی 
شــده برای این بوستان را 4 میلیارد ریال 
اعام کرد و گفت: برای این پارک تجهیزات 
ورزشــی، مسیر پیاده روی ، فضاهای الزم 
برای نصب وســایل بــازی کودکان، فضای 

سبز و ... در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شــد: زمان پیش بینی شده 
بــرای تکمیل ایــن پروژه 7 ماه اســت که 
در صــورت مســاعد بــودن وضعیت جوی 
هــوا درمدت مقرر به بهره برداری خواهد 

رسید.
* آغازعملیات اجرایی بوستان 3 هکتاری 

محله عارف )فاز2بوستان امام علی)ع((
وی افــزود: بــرای اجرای این بوســتان 
30میلیــارد ریــال اعتباردرنظــر گرفته 
شــده اســت.مدیرمنطقه دو شــهرداری 
قزوین بیان داشــت: هــم اکنون عملیات 
خاکبرداری و زیرســازی این بوســتان در 
حــال انجــام اســت و تاکنــون 15درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد.وی خاطرنشــان 
کــرد: ایــن بوســتان دارای فضــای بازی 
کــودکان، تجهیــزات ورزشــی، نمازخانه، 
سرویس بهداشتی، فضای سبز و... است.
وی یادآور شــد: براساس پیش بینی های 
انجام شــده بوستان ســه هکتاری شهرک 
عارف در سه ماهه نخست سال98 به بهره 

برداری خواهد رسید.

همزمــان بــا هفتــه فرهنگی اســتان 
قزوین و با حضور اســتاندار وشــهردار 
قزویــن و ســایر مدیــران شــهری خانه 
هنرمنــدان افتتاح و خانــه تئاتر قزوین 

کلنگ زنی شد.
به گــزارش روابط عمومــی منطقه دو 
شــهرداری قزویــن؛ فرامــرز صادقــی 
مدیرمنطقه دو شــهرداری قزوین اظهار 
داشــت: شــهر قزوین یک شــهر غنی در 
زمینه فرهنگ و هنــر بوده و تداوم این 
فرهنگ و هنر نیاز به زمینه ســازی برای 
فعالیت های فرهنگی و هنری هنرمندان 

است.
صادقــی افــزود: خانــه هنرمنــدان 
مکانی مناســب برای همفکــری و تعامل 
هنرمندان می باشد و وجود این خانه در 
این شــهر ضروری است و ظرفیت خوبی 
بــرای حمایت از هنرمندان در راســتای 

خلق، تولید و عرضه هنر دارد.
مدیرمنطقــه دو شــهرداری قزویــن 
همچنین  از تبدیــل خانه های تاریخی به 
مراکز فرهنگی و هنری در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: مدیریت شهری با حمایت 
هنرمندان، شــهر قزوین را به یک شــهر 

هنری تبدیل خواهد کرد.
وی افــزود: مدیریــت شــهری جدید 
قزوین از ابتــدای فعالیت خود به دنبال 
ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تجمع و 
همفکری هنرمنــدان بود ؛بر همین مبنا 
وعده تأســیس خانه هنرمندان در شهر 

قزوین داده شــد که اکنون محقق شــده 
است.

صادقــی با بیان اینکه خانه هنرمندان 
محلــی بــرای تبــادل افــکار و ارتبــاط 
هنرمنــدان و اصحاب فرهنگ و رســانه 
است،گفت: خانه هنرمندان محلی برای 
کشف و استعداد یابی بسیاری از جوانان 
و نوجوانان هنرمند شــهر قزوین خواهد 
بود تا بتوانند در ســطح ملی و بین المللی 

فعالیت کنند.
مدیرمنطقــه دو شــهرداری قزویــن 
اظهار داشت: شهرداری به دنبال دخالت 
در امور داخلی هنرمندان نیست و نقش 
پشتیبانی و تسهیل گری خواهد داشت تا 
صاحبان فرهنگ و هنر با تفکر و اندیشه 

متعالی خود این خانه را اداره کنند.
وی با اشــاره به اینکه خانه هنرمندان 
قزویــن در خیابــان شــهرداری واقع در 
بوستان مشاهیر قرار دارد بیان داشت: 
خانــه هنرمنــدان می تواند ســندیکای 
صنفــی بــرای اصحــاب هنــر باشــد که 
امیدواریم این اتفاق بیفتد و هنرمندان 

بهره الزم را ببرند.
* کلنگ زنی خانه تئاتر

مدیرمنطقــه 2 شــهرداری قزویــن 
همچنیــن از کلنگ زنی خانه تئاتر قزوین 
واقع در بوســتان ملت خبــر داد و گفت: 
عملیات اجرایی احداث خانه تئاتر قزوین 
واقع در منطقه دو هم بزودی آغاز خواهد 

شد.

صادقــی اذعــان کــرد: مســاحت این 
پروژه که شامل سالن آمفی تئاتر، فضای 
ســبز، رمپ و فضای خاص ورودی است، 
3هــزار مترمربــع بوده و اعتبــار در نظر 

گرفته شده20میلیارد ریال است.
وی اضافــه کــرد: در طبقه همکف این 
ساختمان با 500 مترمربع آرشیو سمعی 
بصــری، جلســات داوری و نقــد نمایش، 
پاتوعروسکی برای کودکان و کافه کتاب 

پیش بینی شده است.
این مســئول تصریح کــرد: طبقه اول 
خانه تئاتــر هم با 900 مترمربع شــامل 
ســالن انتظار و گالری، بلک باکس )محل 
اصلــی اجــرای نمایــش(، اتــاق گریم و 
رختکــن، اتاق کارگردان و پشــت صحنه 

خواهد بود.
وی بیــان کــرد: در طراحــی ایــن بنــا 
همچنین 2 سن روباز در پشت و روبروی 
ساختمان برای برپایی تئاترهای خیابانی 

در نظر گرفته شده است.
صادقی با اشــاره به اهــداف احداث 
خانه هنرمندان و خانــه تئاتر گفت: این 
دو مجموعــه بــا هــدف ارتقای شــاخص 
هــای فرهنگی شــهر و افزایش ســرانه 
فرهنگی و مشــارکت در فرهنگ سازی 

شهروندان ایجاد شده است.
بــه  شــهروندان  از  پایــان  در  وی 
دلیــل شــکیبایی و مشــارکت در اجرای 
 پــروژه هــا و آبادانــی شــهر قدردانــی

 کرد.

احداث ۳ بوستان، در دستور کار منطقه ۲ 
شهرداری قزوین  

همزمان با هفته فرهنگی قزوین صورت گرفت؛

افتتاح خانه هنرمندان و کلنگ زنی خانه تئاتر قزوین

دادستان قزوین:

شماره 5190
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آسفالت ۴۵۰۰ مترمربع از محور آزادراه قزوین-رشت 
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان قزوین از روکش آسفالت محور 
آزادراه قزوین-رشت به میزان چهار هزار 

و ۵۰۰ متر مربع خبرداد.
 افشــین پیرنــون به همــراه معاون 
راهداری و رئیس اداره توســعه ایمنی راه 
و حریم از عملیــات لکه گیری و روکش 
آسفالت آزادراه قزوین -رشت بازدید کرد.

وی در ایــن بازدیــد گفــت: به علت 
تخریب آســفالت در محدوده گیت های 
عوارضی آزادراه قزوین-رشــت عملیات 
مرمــت با انجام روســازی بتنی به متراژ 
۴۵۰۰ مترمربع در جهت تسهیل در تردد 

وسایل نقلیه انجام شد.
پیرنون عنوان کــرد: عملیات اجرایی 
این پروژه در راســتای ارتقــای ایمنی و 
بهسازی آزاد راه قزوین - رشت از ابتدای 
ســال جاری آغاز شده و اقدامات الزم در 
این خصوص با پیگیری های مستمر این 

اداره کل انجام شده است.
وی در خصــوص میزان پیشــرفت 

فیزیکــی عملیات در دســت اجرای این 
اداره کل گفــت: روکش آســفالت محور 
آزادراه قزوین-رشــت بــه میزان ۴۵۰۰ 
متر مربع انجام شــده کــه بقیه عملیات 
این پروژه در حال انجام اســت.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در 
خصوص انجام عملیات لکه گیری محور 
قزوین-رشت بیان داشت: لکه گیری این 
آزادراه بــه میزان ۱۵۵۰۰ متر مربع انجام 

گرفته که بقیه عملیات این پروژه در حال 
انجام است.پیرنون همچنین در خصوص 
انجام عملیات میکروسرفیسینگ گفت: 
این عملیات برای اولیــن بار در راههای 
اســتان انجام شــده که تا کنون شــامل 

۲۷۵۰۰ متر مربع عملیات است.
وی همچنین در مورد آب شســتگی 
دیوار پل یوزباشچای واقع در محورآزادراه 
قزوین-رشــت اظهار داشت: در راستای 

ارتقــای ایمنــی و جلوگیــری از بــروز 
حــوادث احتمالی ایــن اداره کل اقدام به 
احداث بریــد و دیــوار گابیونی به حجم 
۳۰۰ مترمکعــب کرده اســت.پیرنون در 
ادامه در خصوص دیگر پروژه انجام شده 
توســط اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان قزوین گفت: دیوار حائل 
و پــل آزادراه رشــت کیلومتر ۴۱ به علت 
رانش و نشســت آسیب دیده که نسبت به 
احداث دیوار گابیونی به حجم ۱۰۰۰ متر 
مکعب و تعمیــرات پل مربوطه به منظور 
پیشــگیری از وقوع آســیب های بیشتر 
اقدام شــد.وی عنوان کرد: تعمیر اساسی 
پل خلخال دشــت آزادراه قزوین-رشت 
در راســتای افزایــش ایمنی و تســهیل 
تردد وســایل نقلیه، نسبت به جایگزینی 
با انبساط االســتومری موجود با اجرای 
درز انبســاط پلیمــری و احــداث دیوار 
حائــل به طول ۵۰ متــر و ارتفاع ۷ متر از 
 دیگر عملیات انجام شــده در سال جاری

 است.

شهردار قزوین گفت: در شهرداری کار سیاسی نخواهیم 
کرد و نقد سازنده رسانه ها را ابزار مهمی در جلوگیری از فساد 

و تخلف می   دانیم و بشدت از آن استقبال می   کنیم.
علــی صفری در دیدار با اهالی رســانه گفت: یک جامعه 
فعال، پویا و بانشاط رابطه مستقیمی با نشاط خبرنگاران دارد 
و اگر بخواهیم به توســعه پایدار برسیم باید نقش خبرنگاران 

را جدی بگیریم.
شهردار قزوین تصریح کرد: خبرنگاران یک جریان بزرگ 
حقوقی هســتند که در تحول افــکار عمومی موثرند و بدون 
توجه به نقش آنها نمی توان به اهداف تعیین شــده دســت 
یافت.صفری بیان کرد: نگاه شــهرداری در توســعه شهری 
فقط کالبدی نیست بلکه شاخص های توسعه یافتگی اموری 
مانند داشــتن سالن تئاتر و سینما و فعالیتهای فرهنگی را در 

نظر دارد لذا ما باید زیرساختهای این بخش را فراهم کنیم.

شــهردار قزوین یادآورشد: تالش می   شــود قزوین را به 
شــهر دوچرخه تبدیل کنیم و در این راســتا مسیرهای ویژه 
دوچرخه سواری را ایجاد خواهیم کرد.شهردار قزوین گفت: 
در مدیریت شــهری نگاه حذفــی نداریم بلکه دنبال خدمت 
رسانی هستیم و استفاده از نیروهای شایسته را در دستور کار 
قرار داریم و رویکرد ما استفاده از فعاالن رسانه در کارهاست.

وی اضافه کرد: هرجا اشــتباه کنیم عذرخواهی و اعتراف 
می   کنیــم و ابایی از بیان خطای خــود نداریم و با یک زبان 

مشترک دنبال توسعه متوازن قزوین هستیم.
صفری اضافه کرد: ما به نقد سازنده رسانه ها نیازمندیم و 
هرگز با نشریات و خبرگزاری هایی که شهرداری را نقد کنند 

نه تنها برخورد نخواهیم کرد بلکه استقبال هم می   کنیم.
وی اظهارداشــت: هیچ رسانه ای منتقد شهرداری نگران 
قطع آگهی و رپرتاژ خود نباشد زیرا باور داریم که نقد رسانه ها 

ما را از فساد و تخلف دور می   کند.
وی اضافه کرد: در هفته قزوین برای اولین بار سمپوزیوم 
مجسمه ســازی در قزوین برگزار می   شود و تندیس ۱۰ تن 
از مفاخر شــهر قزوین ساخته شــده و در معابر شهری نصب 
خواهد شــد.صفری تصریح کرد: توسعه دوچرخه سواری در 
شهر قزوین را جدی گرفته ایم زیرا یکی از معضالت شهری 
افزایش ترافیک اســت که با توسعه معابر نمی توان آن را حل 
کرد بلکه باید روشهای دیگری مانند ترویج دوچرخه سواری 
را جدی بگیریم که در این زمینه زیرســاختهای الزم را ایجاد 
خواهیم کرد و بزودی قزوین شاهد برگزاری همایش بزرگ 
دوچرخه ســواری خواهد بود.وی اظهارداشت: در نظر داریم 
میدان شــورا در پل نخبگان را تا میدان ورودی شــهر ادامه 
دهیم تا رینگ شــمالی شهر متصل شود و در نتیجه  ترافیک 

روانی در شهر ایجاد شود.

شهردار قزوین مطرح کرد؛

نقد رسانه ها، ابزار مهم پیشگیری از فساد و تخلف در شهرداری

نوشــته دکتــر علی نحــوی راد-
کارشناس مدیریت

یکــی از با ارزش تریــن دارایی های هر فرد 
و باالخــص یک کارآفرین، زمان اســت. امروز 
می   خواهیم شــما را با چند نکته طالیی در مورد 
مدیریت زمان آشــنا کنیم تا بهره وری خود را در 

زمان انجام امور مختلف باال ببرید.

* ابتدا کارهای مهم تر را انجام دهید
این یــک قانون طالیــی در مدیریت زمان 
است. ســعی کنید هر روز دو یا ســه کار بسیار 
مهمی را که حتمًا باید انجام شوند، تعیین کرده و 
اولویت خود رابرای  انجام آنها بگذارید؛ هنگامی 
که ایــن کارها را تمام کردیــد، روزتان بخوبی 
پیش خواهد رفت. به هر حال شما کارهای مهم 

خود را به پایان رسانده اید.

*نه گفتن را یاد بگیرید
شما می   توانید متفاوت از سایرین باشید، باید 
یــاد بگیرید که به بســیاری از فرصت ها »نه« 
بگویید. به یاد داشــته باشید هرگاه زمان کافی 
برای انجــام کاری داشــتید، آن را قبول کنید 
چراکه در غیر این صورت ممکن اســت نتوانید 

آن کار را بموقع انجام دهید

* شــش دانگ حواس خود را روی 
کار متمرکز کنید

یک مکان مناســب برای انجــام کار مورد 
نظرتان انتخــاب کرده و اگر به موســیقی نیز 
عالقــه مندیــد، در حین انجام کار، موســیقی 
دلخواهتان را گوش دهید. سعی کنید روی یک 

کار تمرکز داشته باشید نه چند کار.

* بموقع دست به کار شوید
تقریبًا همه ما در طول زندگی چوب به تاخیر 
انداختن کارهای خود را خورده ایم. اصاًل سخت 
نیست! اگر بموقع شــروع به انجام کاری کنید، 
قــادر خواهید بود به نحو احســن آن را تا پایان 

مدیریت کنید.

* اسیر جزئیات کم اهمیت نشوید
اغلب ما در انجام امور دچار وســواس شــده 

و بیشــتر از آن چیزی که نیاز اســت، به جزئیات 
اهمیت می   دهیم. معمواًل افراد ایده آل گرا دچار 

چنین حالتی می   شوند.

* تبدیل وظایف مهم به عادت
سعی کنید نوشــتن را به یکی از عادت های 
روزانه خود تبدیل کرده و این روند را حفظ کنید 
تا همواره ذهنتان درگیر عادت نوشــتن باشد و 
مطمئن باشید که بعد از مدتی از آن لذت خواهید 

برد.

* زمان معینی را برای انجام هر کار 
در نظر بگیرید

به خاطر داشــته باید کــه محدودیت زمانی 
سبب تمرکز بیشــتر شما در انجام کارها خواهد 
شــد و در نتیجه بهره وری تان نیز افزایش پیدا 

می   کند.

* در همــان ابتدا به لیســت کلی 
وظایف خود نگاه نکنید

یکی از بدترین عواملی که ســبب دلسردی 
شــما می   شــود این اســت که در همان ابتدا به 
لیست کارهای انجام نشده خود، نگاه بیاندازید، 
آه بکشید و با خود بگویید که »هرکاری کنم باز 
هــم وقت کافی برای انجام تمــام آنها ندارم.« 
بهتریــن کاری که می   توان کرد این اســت که 
روی انجــام یــک کار متمرکز شــوید و بعد از 
 اینکــه آن را تمام کردید به ســراغ مرحله بعد 

بروید.

* کارها را دسته بندی کنید
این کار باعث توجه شــما به انجام کارهای 
مهم تر خواهد شــد. به کارهایی که زودتر باید 
انجام شــوند، توجه جّدی داشــته باشید و روی 

آنها تمرکز کنید.
انجــام کارهای کوچکتری که ارزش زیادی 
دارند بهتر از انجام کارهای زیادی است که شاید 

خیلی هم برایتان فایده ای نداشته باشند.

* سیستمی ســازماندهی شده بنا 
کنید

گفتنی اســت که برنامه ها برای پیاده سازی 
باید تا حد ممکن ساده باشند وگرنه همواره روی 
کاغذ خواهند ماند و اجرایی نخواهند شــد. یک 
سیســتم بایگانی برای پرونده ها فراهم کنید و 
مطمئن شــوید که همه چیــز در جایی ذخیره 

خواهد شد.

* امور غیر ضروری را کنار بگذارید
این اصل یکــی از مهمتریــن و مفیدترین 
نکاتی اســت که همواره باید مــورد توجه قرار 
دهیــد. زندگی پــر از امور بی فایده اســت؛ اگر 
بتوانیــد این موارد را پیــدا کرده و از زندگی خود 
حــذف کنید، آنگاه زمان کافی در اختیار خواهید 
داشت تا به آنچه که برای تان مهم و ارزشمندتر 

است بپردازید.

زمان؛ سرمایه بی بدیل 
ادداشت

ی
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کاالهای احتکار شــده در اختیار مردم قرار 
می   گیرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: کاالهای احتکار شده در انبارها 
با نظارت تعزیرات حکومتی و ســازمان صنعت وارد بازار می   شود و در اختیار مردم 

قرار می   گیرد.
جلســه ستاد تنظیم بازار برای بررسی وضعیت ذخیره سازی و عرضه کاالهای 

اساسی در استانداری تشکیل شد.
احمدی در این جلسه گفت: سه انبار پلمب شده در اختیار سازمان صنعت است 

و باید برای توزیع کاالها تصمیم درست بگیریم تا گرانفروشی صورت نگیرد.
وی افزود: تعدادی پرونده هم داریم که در شعب ویژه بررسی می   شود و توزیع 

گوشت باید با نظارت اتحادیه باشد تا رضایت مردم جلب شود.
جاللی معاون رئیس کل دادگســتری استان هم گفت: با تشکیل دادگاه ویژه 
مفســدان اقتصادی با دستور رئیس قوه، جلسات کارشناسی در استان برگزار شده 

تا به پرونده ها بسرعت رسیدگی شود.
وی بیان کرد: پاسخ استعالم باید بسرعت دریافت شود و حضور میدانی دستگاه 

قضایی در برخورد با محتکران جدی است.
جاللی یادآورشــد: ازخروج دام زنده در استان بشدت جلوگیری می   شود و الزم 

است خروج دام در این شرایط به حداقل برسد تا نیاز داخلی تامین شود.
وی از تشــکیل شعب ســیار برای تسریع در رســیدگی به پرونده ها خبرداد و 
اظهارداشــت: در ۴۰ روز ۱۱ بخشــنامه رسیده و این روند مشکل ساز شده است و 
برخی تصمیم گیریهای کشــور در استان مانع رسیدگی می   شود که باید برای آن 

تدبیر کنیم.
در ادامه سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی جانشین سپاه استان گفت: در شناسایی 
انبارهای احتکار سپاه همکاری نزدیک داشت و رسانه ای شدن آن به بازار آرامش 

داد.
وی بیان کرد: انبارهای زیادی در اســتان شناســایی شده که در حال بررسی 
احتکار بودن آن هســتیم اما در این شرایط نیازمند حضور مستمر بازرسانیم تا کار 

متوقف نشود.
طاهرخانی اضافه کرد: فهرست فروشگاههایی که کاالهای اساسی را به قیمت 
مصوب توزیع می   کنند باید در اختیار مردم قرار گیرد و در آستانه بازگشایی مدارس 

هم الزم است  نسبت به کنترل قیمت لوازم تحریر اقدام شود.
وی اظهارداشت: رسانه ای شدن احکام دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان 

اقتصادی می   تواند به آرامش فضای جامعه کمک کند.
مدیرکل دامپزشکی اســتان هم گفت: گوشت گرم از گرجستان وارد می   شود 
لذا باید دســتگاههای نظارتی در مکانهای تعیین شــده برای بررسی کاال حضور 

داشته باشند.
حمیــد زینالی اضافه کرد: باید محل های عرضه گوشــت قرمز و مرغ اطالع 

رسانی شود تا مردم در جریان باشند.
زینالی اضافه کرد: هیچ اصراری برای صادرات دام زنده نداریم و 6 مجوز قبلی 
هم در این زمینه باطل شده است اما برای ۱۲۰ راس دامی که از گذشته مجوز داشته 
با دادستان هماهنگ کرده بودیم که این یک فقره برای مبادله پایاپای انجام شود.

وی اضافه کرد: از افغانستان قرار بود گوشت گرم وارد کنیم و محصول غذایی 
صادر شــود و داشــتن برخی مبادالت می   تواند در آینده به ما کمک کند تا برخی از 

نیازها را تامین کنیم.

ضرورت استفاده از ظرفیت  هنری عکاسان 
در رونق گردشگری 

رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری قزوین گفت: باید از 
ظرفیت ها و توانمندی هنری عکاسان در رونق گردشگری استفاده شود.

محمد درافشــانی در آئین اختتامیه جشنواره عکس گردشگری قزوین اظهار 
کرد: با توجه به سیاست های جدید، مجموعه مدیریت شهری توجه و نگاه ویژه ای 

به حوزه گردشگری دارد.
وی افزود: یکی از الزاماتی که موجب پررنگ شــدن حوزه گردشگری قزوین 
می   شود، استفاده از هنر عکاسان است تا با عکس های خود جاذبه های دیدنی این 

شهر را به تصویر بکشند.
درافشــانی بیان کرد: گاهی یک عکس به اندازه ده ها مقاله و مطلب اســت و 
حتی می تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد به همین دلیل ضروری  است که از 

ظرفیت های عکاسان در معرفی آثار گردشگری قزوین استفاده کنیم.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری قزوین اظهار کرد: 
تاکنون استفاده از عکس در رونق گردشگری استان قزوین کمرنگ بوده و در این 

حوزه خالءهای زیادی وجود دارد که باید رفع شود.
وی خاطرنشــان کرد: باید از پتانسیل و ظرفیت های عکاسان برای شناساندن 
ظرفیت های دیدنی قزوین به گردشــگران استفاده کنیم تا گردشگری این شهر 
رونق یابد.درافشانی گفت: جشنواره عکس گردشگری برای اولین بار است که در 
قزوین برگزار می شــود ولی با استقبال خوب عکاسان از سراسر استان های کشور 

مواجه شده است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین افزود: برگزاری 
این جشنواره فقط یک بار نیست و در مناسبت های مختلف تداوم خواهد داشت و 

جشنواره های متعددی در این حوزه ها برگزار می شود.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری قزوین بیان کرد: با 
توجه به اهمیت جذب گردشــگر، اجرای برنامه های سازمان فرهنگی، ورزشی و 
اجتماعی شهرداری قزوین در برگزاری چنین جشنواره هایی با هدف تحقق رونق 

گردشگری تداوم خواهد داشت.
درافشانی با اشاره به جشنواره عکس گردشگری قزوین گفت: یک هزار و ۱۷۲ 
اثر توســط ۱۴۹ عکاس از ۱6 استان کشور به این جشنواره ارسال شده و این مهم 

ما را ترغیب می کند که در این حوزه بیشتر فعالیت کنیم.
این مســئول افزود: به نظرم هر یک از عکاسان شرکت کننده در جشنواره یاد 
شده سفیران فرهنگی شــهر قزوین محسوب می شوند و باید مجموعه مدیریت 

شهری را در حوزه گردشگری همراهی کنند.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: آثار 
ارســالی عکاســان چاپ و در نمایشــگاه های مختلف در داخل و خارج قزوین به 

نمایش گذاشته می شوند تا گردشگران بسیاری به این شهر جذب شوند.
وی گفــت: با توجه بــه ظرفیت های مختلف قزوین تاکنون نتوانســتیم این 
شــهر را به گردشگران حتی شــهروندان قزوینی معرفی کنیم که با بهره گیری از 

پتانسیل های عکاسان می توانیم در تحقق این مهم موفق باشیم.
درافشانی در ادامه از حمایت های علی صفری شهردار قزوین و اعضای شورای 
اســالمی شهر قزوین بویژه کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی شورا قدردانی 
کرد.رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین اظهار کرد: 
حمایت های مســووالن شــهرداری واعضای شورا ما را دلگرم می کند که در این 

حوزه ها بیشتر فعالیت کرده و با انرژی بیشتری برنامه های خود را اجرا کنیم.
وی در پایان از دبیر جشــنواره عکس گردشگری قزوین و همه عکاسان که در 

این جشنواره شرکت کردند، تقدیر کرد.

دادستان قزوین:
نهادهای اجرایی در ســاماندهی 

بازار کوتاهی می   کنند
 دادســتان عمومی و انقالب قزوین گفت: نابسامانی کنونی 
در بازارهای قزوین کم ســابقه بوده و بخش عمده این مشکل 
ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی نسبت به اقدامات 

نظارتی است.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی در کمیسیون 
جرائم خاص اســتان با موضوع بررسی وضعیت بازار و احتکارها 
که در سالن جلســات دادسرای عمومی و انقالب استان  برگزار 
شد، اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش قیمت نامتعارف صد 
درصدی در بحث کاالهای ضروری و اساســی هستیم که این 
امر بیان گر این اســت که به دلیل کوتاهی دستگاه های اجرایی 
در بحــث کنترل بازار عده ای ســودجو و فرصت طلب با توجه 
به اوضاع اقتصادی کشــور از فرصت اســتفاده کرده و به دنبال 
منافع شــخصی خود و با اقداماتی به دنبال تشدید نابسامانی در 

بازار هستند.
دادستان مرکز اســتان تصریح کرد: افزایش قیمت های بی 
دلیل و نامتعارف موجب نگرانی ما شــده اســت زیرا از یک سو 
کشــور هزینه های الزم را جهت تامین نیاز مردم تخصیص داده 

و از ســوی دیگر با نابسامانی بی سابقه در بازار مواجه هستیم.
حجت االســالم صادقی نیارکی در ادامه افزود: در ماه های 
گذشته عداه ای ســودجو و فرصت طلب با بهانه هایی همچون 
موضوع تحریم ها و برجام و... مبادرت به احتکار و گرانفروشــی 
کردند به نحوی که هر روز شاهد افزایش قیمت در برخی کاالها 
و اجناس می   باشــیم که عموما ارتباطی بــه موضوع تحریم ها 

ندارد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان و نظام سلطه تمام 
تالش خود را در راســتای زمین گیر کردن جمهوری اســالمی 
متمرکز کرده اســت، عمل نکردن بــه وظایف قانونی منجر به 

نزدیک شدن دشمن به اهدافش است.
این مقــام قضایی افزود: بخشــی از نگرانی های ما داخلی 
و بخشــی خارج از کشور اســت که اصل نقشه این موضوع در 
بیرون از مرزها رخ داده و باید دســتگاه های متولی نگرانی های 
مرتبط بــا تصمیمات ملی را منعکس کنند اما نیمی از نگرانی ها 
 در داخــل بــازار و حوزه کاالهــای ضروری مردم مشــاهده 

می شود.
حجت االســالم صادقی نیارکی با اشاره به کشف چند انبار 
احتکار لوازم خانگی و لوازم پزشــکی در شهرستان البرز و آبیک 
بیان داشــت: احتکارکنندگان بدانند که دستگاه قضایی در برابر 
آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه و بدون اغماض 
قوه قضاییه باشــند زیرا با احتکار خــود موجب اخالل در نظام 

اقتصادی کشور می   شوند.
دادستان عمومی و انقالب قزوین خاطر نشان کرد: بسیاری 
از گرانــی و نابســامانی های بــازار به دلیــل عملکرد ضعیف 
دســتگاه های اجرایی در امــر نظارتی خود اســت و به عنوان 
مدعی العموم به همه مســئوالن مرتبط در این موضوع هشدار 
می   دهم چنانچه نسبت به اقدامات نظارتی خود در بحث کنترل 
 قیمت هــا و بازار کوتاهی کنند مجبور به برخورد با آنان خواهیم

 شد.
حجت االســالم صادقی افــزود: تمام دســتورات الزم به 
همــه ضابطین خاص و عام جهت شناســایی احتکار کنندگان، 
انبار های مجاز و غیر مجاز و انبار های خانگی داده شــده اســت 
تا در ســریع ترین زمان نســبت به کشــف کاالهای انبار شده 
اقدام کنند که بحمداهلل به توفیقات خوبی در این زمینه دســت 

خواهیم یافت.
دادســتان قزوین در پایان گفت: ۲ نوع انبار مجاز و غیرمجاز 
در اســتان وجود دارد که تعداد انبارهای مجاز ۵۷۸ مورد بوده و 
باید مورد بازدید قرار گیرند چرا که بســیاری از احتکارها در این 
نــوع انبارها اتفاق میفتد و بحــث انبارهای غیرمجاز هم کامال 
شفاف بوده که نیازمند شناســایی با تالش ها و اعمال مقررات 

دستگاه های متولی است.

استاندار:

موانع ایجاد پایانه صادراتی کشاورزی برطرف شود
اســتاندار قزویــن گفــت: با رفع 
موانع ســرمایه گذاری باید در حرکتی 
هماهنگ زمینه احداث پایانه صادراتی 
در بخش کشاورزی در قزوین تسریع و 

عملی شود.
عبدالمحمــد زاهدی در جلســه 
کارگروه صادرات غیرنفتی استان که 
با حضور سیده حمیده زرآبادی نماینده 
مــردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس 
شورای اسالمی در استانداری برگزار 
شد اظهارداشــت: موقعیت صنعتی و 
کشاورزی استان ایجاب می   کند تا یک 
پایانه مستقل صادراتی در این منطقه 

ایجاد شده تا کارها روانتر انجام شود.
وی افــزود: قرار اســت با کمک 
بخش خصوصی یک پایانه صادراتی 
ویژه بخش کشــاورزی در شهرستان 
البرز احداث شود که با حضور اعضای 
کارگروه موانع و مشــکالت، مستقیما 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اســتاندار قزوین تصریــح کرد: با 
موافقت دســتگاههای اجرایی برای 
تاسیس ســورتینگ، انبار، باسکول و 
سردخانه اقدام شــده اما صدور مجوز 

نهایی با مخالفــت کارگروه زیربنایی 
و شــورای برنامه ریزی استان مواجه 
شــده اســت که باید برای رفع موانع 

اقدام کنیم.
وی افزود: ایــن نوع مخالفت پس 
از موافقت هــای اولیــه اصال منطقی 
نیست و سرمایه گذار را فراری می   دهد 

این رویکرد باید تغییر کند.
زاهدی یادآورشــد: اگــر طرح در 
مرحله واگذاری زمین بود شاید ایرادات 
گرفته شده منطقی باشد و بتوان آن را 

برطرف کرد امــا وقتی یک طرح آغاز 
شــده و دارای پیشرفت فیزیکی است 
نباید ســرمایه گذار را دچار مشکالت 

دیگر کرد.
یادآورشــد:  قزویــن  اســتاندار 
مهمتریــن مرکز صــدور مجوز برای 
ســازمان  صادراتــی،  پایانه هــای 
توســعه تجارت اســت و این که باید 
تهران مجوز صــادر کند خود از دیگر 
مشکالتی است که نیازهای محلی و 

منطقه ای لحاظ نمی شود.

زاهدی افــزود: به نظر می   رســد 
برخی دستگاه های اجرایی به صورت 
جزیره ای عمــل می   کنند و به همین 
دلیــل طرح های بلند مدت توســعه و 
ســرمایه گذاری در استان دچار وقفه 

می   شود.
وی گفت: در ســالهای گذشــته 
ســامانه پنجره واحد سرمایه گذاری 
در کشور برای رفع مشکالت سرمایه 
گذاران شکل گرفت اما به دلیل قوانین 
جداگانه دستگاه ها این سامانه در عمل 

نتوانست نتیجه بخش باشد.
اســتاندار قزوین یادآورشد: طرح 
پایانه صادراتی پیشرفت خوبی دارد و 
الزم اســت برای جلوگیری از تضییع 
حقوق ســرمایه گذار و بررسی بیشتر 
این طرح با حضــور در محل تصمیم 

گیری کنیم.
وی اظهارداشــت: وقتــی اهلیت 
سرمایه گذار مشــخص شد همه باید 
کمــک کنیم تــا طرح ها با ســرعت 
مــورد قبولی به بهره برداری برســد 
 و هیــچ مانعی در مســیر اجــرا ایجاد

 نکنیم.

خبرخبر

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی قزوین گفت: علیرغم 
مشکالت اعتباری با تالش شبانه روزی همکاران نمی 
گذاریم ارائه خدمات درمانی و دارویی در اســتان دچار 

وقفه یا توقف شود و با همه وجود در خدمت مردمیم.
منوچهر مهــرام ضمن تقدیر از همراهی خبرنگاران 
در تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی گفت: ما در این 
دانشــگاه از بیان مشکالت هیچ ابایی نداریم و خود را در 

اتاق شیشه ای می   دانیم که همه چیز باید شفاف باشد.
مهــرام تصریح کرد: در بیمارســتان ها به روی همه 
خبرنگاران باز اســت و شما می   توانید گزارش تهیه کنید 
و ما را به نقد بکشــید اما تنها یک درخواست داریم و این 
که انصاف و عدالــت را رعایت کنید و با اطالع کامل از 
مســائل و درنظر گرفتن امکانــات و اعتبارات به انتقاد 

سازنده بپردازید.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین یادآورشد: 
اخیرا مطلبی در مورد راه اندازی رادیولوژی در رســانه ها 
منعکس شــد که ما را دلخور کرد زیرا پس از سالها وقفه، 
برای تامین امکانات رادیولوژی با ســختی های فراوان 
اقدام کرده ایم اما به گونه ای مســائل مطرح شــد که 

منطقی نبود.
وی اظهارداشت: سالهاست این نیاز مورد بی توجهی 
قــرار گرفته و کســی فکر آن نبوده و باید پرســید چرا 
رســانه ها این کمبود را به عنــوان یک مطالبه عمومی 

تاکنون مطرح نکردند.
مهرام یادآورشد: امروز که می   خواهیم این نیاز استان 
را تامین کنیم شاید بیان غیر کارشناسی مسائل سرعت 
اجرای ما را کم کند لذا انتظار داریم رسانه ها همراه باشند 
تا طرح های مهم درمانی اســتان بسرعت تکمیل شده و 

در اختیار مردم قرار گیرد.

مهرام تصریح کرد: هرچند خدمت رســانی به همه 
مردم را وظیفه خود می   دانیم اما گاهی هزینه ها بســیار 
سنگین است و ساالنه ۲ میلیارد تومان فقط برای درمان 

اتباع بیگانه هزینه می   کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت: در 
چهارسال گذشته کارهای زیادی انجام داده ایم و برخی 
طرح ها در دست اجرا و برخی در حال تکمیل شدن است.

وی بیــان کــرد: راه اندازی مرکز آمــوزش بالینی 
دانشــگاه، توســعه رشــته های تخصصــی، ارتقای 
شــاخص های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، راه اندازی 
کلینیک اختــالالت خواب، ایجاد مرکــز پیوند کلیه و 

کاشت حلزون گوش در این مدت اجرایی شده است.
مهرام افزود: طرح هــای عمرانی مرکز رادیوتراپی، 
مرکز جامع درمان سرطان، بیمارستان الوند، ساختمان 
الحاقی بیمارســتان شهید رجایی و ساختمان پژوهشی 

دانشگاه از دیگر کارهای در حال اجراست.
وی در خصوص جابجایی بیمارستان اعصاب و روان 
۲۲ بهمن قزوین گفت: دانشــگاه علوم پزشــکی آماده 
خرید مکانی در ســاختمان سابق دانشکده غزالی است 
تا بیمارســتان از مکان فعلــی در راه آهن به این محل 

منتقل شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قزویــن در مورد 
بیمارســتان ۷۰۰ تختخوابــی قزوین یادآورشــد: این 
بیمارســتان از طرح های ملی اســت که بــا اجرای آن 
 بخش زیادی از نیازهای درمانی اســتان برطرف خواهد 

شد.
مهرام در ادامه خواســتار همــکاری خبرنگاران در 
فعالیتهای دانشــگاه علوم پزشکی شد و گفت: با در نظر 
گرفتن شــرایط کشور باید بپذیریم که خدمت رسانی در 

حوزه درمان بسیار پیچیده شده و ما تالش می   کنیم روند 
خدمت متوقف نشود.

وی افزود: هرگز دنبال پســتهای باالتر نیستم و اگر 
روزی مســئولیت نداشته باشم با فراغ بیشتری در مطب 
خود بــه بیماران خدمت خواهم کــرد ولی تا روزی که 
مســئولیت دارم با عزم جدی و تالش شــبانه روزی در 

کنار همکارانم در خدمت مردم قرار دارم.
مهرام اظهارداشــت: نقد همه رســانه ها و سایتها را 
مطالعه می   کنم و اگر مشکل یا نقصی درست تذکر داده 
شده باشــد بالفاصله پیگیری می   کنم تا برطرف شود و 
شما خبرنگاران را زبان گویا و چشم بینای مردم می   دانم 
که می   توانید مسئوالن را در مسیر درست هدایت کنید.

وی اظهارداشــت: موانع و تهدیدات زیاد است اما با 
همه مشــکالت تاکنون نگذاشته ایم خدمت رسانی در 
بیمارستانها دچار وقفه شود و با کمک خیرین و مسئوالن 
تالش کرده ام خدمات درمانی به نحو مطلوبی در اختیار 

مردم باشد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تصریح کرد: حالل و 
حرام را در کار رعایت می   کنم، شــفاف هســتم و هزینه 
تلفن همراه من یک دهم هزینه ۵ سال قبل است و یک 
ریال برداشت خارج از شمول ندارم، سفر خارجی نرفته ام 
تا هزینه ای به دولت تحمیل نشود، مطب خود را بسته ام 
و تمام وقت در دانشگاه هستم و ادعا نمی کنم همه چیز 
خوب است اما آنچه توانسته ام و در تعهدم بوده انجام داده 
ام وهرگز خود را شرمنده مردم و خانواده شهدا نمی دانم 
چون با همه وجود کار کرده ام و تا روز آخر کار می   کنم.

وی گفت: فقط نتوانســتم طرح الحاقیه بیمارستان 
قــدس را انجام دهم کــه از این بابت از مردم اســتان 

عذرخواهی می   کنم.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
استان قزوین گفت: در سال جاری ۴۳ میلیارد 
تومان برای ایجاد زیرســاخت های آب، برق، 
گاز و مخابرات و تصفیه خانه در شــهرک های 

صنعتی استان هزینه می   شود.
حمیدرضــا خانپــوردر مراســم تقدیر از 
خبرنگاران افزود: در حال حاضر در اســتان ۱۹ 
شــهرک و ناحیه صنعتی داریم که ۴ مورد آن 

خصوصی و ۱۵ مورد دولتی است.
وی اضافــه کرد: حدود ۴۵۸۹ هکتار زمین 
داریم که حدود ۲۲۷۲ هکتار سند ثبتی و ۷۷۰ 
هکتار ســند تفکیکی دارد که در ۱۰۸۰ هکتار 

آن فاز عملیاتی اجرا شده است.
خانپور تصریح کرد: در اســتان ۴۹ قرارداد 
با ســرمایه گذاران منعقد شده که برای اجرای 
طرح های آن ۵۵ هکتار زمین واگذار شــده که 
6 هکتــار در حال اجرای طرح و ۱۱ قرارداد هم 

در مرحله تکمیل پرونده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنتی 
اســتان یادآورشــد: در همه شــهرک های 
صنعتی زیرســاختهای الزم تامین شده است 
و ســه تصفیه خانه در لیا، کاســپین و حیدریه 
احداث شــده و ۲ مدول در شهرک صنعتی لیا 
و کاســپین در حال ایجاد اســت و در شهرک 
صنعتی آراسنج هم ســاخت تصفیه خانه آغاز 

شده است.
وی اضافــه کــرد: در اســتان ۱۸۲ هکتار 
فضای سبز داریم که در حجمی به وسعت ۱۰۴ 
کیلومتر طرح آبیاری قطره ای اجرا شده است.

خانپور گفت: در این مناطق تعداد ۷۳ واحد 
کارگاهــی داریم و شــهرک صنعتی انرژی و 

شهرک کارگاهی نیز در دست اجراست.
وی تصریح کرد: بیستمین شهرک صنعتی 
اســتان با عنوان شهرک انرژی ایجاد می   شود 
و در کنــار آن یک شــهرک صنفــی با کمک 

شهرداری ایجاد خواهیم کرد.
وی در ادامــه بیان کرد: ۴۷ واحد که پروانه 
داشتند واگذار شده و شش شهرک صنعتی نیز 

به بخش خصوصی واگذار شده است.
خانپــور اظهارداشــت: شــهرک صنعتی 
کاســپین قزوین به عنوان برترین شــهرک 
کشــور شــناخته شده که در ســال جاری ۵۵ 
هکتار زمین واگذار شده که چند برابر میانگین 
کشــوری با میزان ۹ هکتار اســت و به همین 

دلیل توانستیم رتبه اول کشور را کسب کنیم.
وی در ادامه گفت: از ســال گذسته تاکنون 
۱6۰ سرمایه گذار از کشورهای ترکیه، عراق و 
فرانســه، در شهرک های صنعتی استان جذب 
شــدند و زیرســاخت های الزم برای اجرای 

طرح ها مهیاست.

خانپور افزود: امســال قرار است ۴۳ میلیارد 
تومان در اجرای زیرســاخت در شــهرک ها 
هزینه کنیــم و نیازهای آب، برق، آســفالت، 
فضای ســبز را تامین کنیــم که تاکنون ۱۵/۵ 

میلیارد تومان پیمانکار گرفته ایم.
وی اظهارداشــت: در سال قبل ۳۲ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری کردیم و امسال هم یک 
نمایشــگاه بزرگ در مصلی تهران برپا شــده 
که ۱۲۰۰ واحد تولیدی حضور دارند و اســتان 
قزوین هم به طور گسترده در آن حضور دارند.

خانپور بیــان کرد: به دلیل تعــداد و نحوه 

حضور در نمایشــگاه توانستیم رتبه دوم کشور 
را کســب کنیم و با تقویــت تعامل بین صنایع 
کوچک و حضور ۴۴ واحــد امیدواریم بتوانیم 

ظرفیت های صنعتی خود را نشان دهیم.
خانپور بیــان کرد: مشــکالت واحدهای 
صنعتی با کمک رســانه ها در مسیر حل شدن 
اســت و تالش می   کنیم نگذاریم سرمایه گذار 

از حضور در استان پشیمان شود.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
استان قزوین یادآورشــد:تاکنون ۱۱ قرارداد 
درناحیه صنعتی الموت منعقد شــده وباتقویت 

ارتباط صنعت و دانشگاه موضوع عارضه یابی 
واحدهای صنعتی در شهرک ها انجام می   شود.

وی اضافه کرد: دو خوشــه صنعتی انگور و 
بسته بندی در استان شکل گرفته و برنامه هایی 
برای تقویت فعالیت آنها پیش بینی شــده و با 
دعوت از سازمان بسته بندی امیدواریم بتوانیم 
این صنعت را توسعه بخشیم که در این راستا با 
حضور در نمایشگاه بسته بندی در کشور آلمان 

حضور موفقی داشتیم.
خانپور اظهارداشــت: همچنین شــهرک 
صنعتی شــال و اســفرورین راه اندازی شده و 
یک ســرمایه گذار برای ایجاد شهرک کربن 
اعالم آمادگی کرده بود که نوسان ارز فعال آن 

را متوقف کرده است.
وی بیان کرد: برای گازرســانی به شهرک 
صنعتی لیا تاکنــون ۱۵ میلیارد تومان هزینه 
شــده که بــه دلیل برخی مشــکالت اجرای 
آن متوقف شــد اما در حــال حاضر ۹۰ درصد 
پیشرفت دارد و تالش می   کنیم در هفته دولت 
افتتاح شــود.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اضافه کرد: بــا برنامه ریزی 
انجام شــده تمام اطالعات به صورت شفاف 
در اختیــار صنعتگران قــرار خواهد گرفت و 
 فروش اینترنتی هم در دســتور کار قرار گرفته

 است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

نمی گذاریم خدمات درمانی دچار وقفه شود

۴۳ میلیارد تومان برای زیرساخت شهرک های صنعتی هزینه می   شود
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری:

جشنواره شهید رجایی فرصتی برای تقدیر از خدمتگزاران و بازخورد عملکرد آن هاست

میــان  از  اجرایــی  15دســتگاه  از 
49شــرکت کننده در جشــنواره شهید 

رجایی تقدیر شد.
اســتاندار قزویــن با درخواســت از 
مدیران دستگاه های اجرایی برای پیاده 
کردن منش ، رفتار و اخاق شهید رجایی 
در دستگاه های تحت مدیریت خود گفت: 
روش مدیریتــی شــهید رجایی هنوز در 
دســتگاههای اجرایــی پیاده نشــده و با 
منــش، رفتار، اخاق و ســادگی شــهید 
فاصلــه زیــادی داریــم و از قافله عقب 

مانده ایم.
عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای 
اداری با محور جشــنواره شــهید رجایی 
افــزود:   نمــی توانیم خود رابــه اخاق و 
منش معصومین برسانیم اما قادریم در 
مســیر شــهدایی چون رجایی که زندگی 

آنها را دیده ام گام برداریم.
وی تصریــح کــرد: دلســوزی، تعهــد، 
وجدان کاری و رسیدگی به امور مردم در 
منش شهید رجایی بسیار اهمیت داشت 
و مــا در این زمینه خیلی عقب هســتیم 
و شــاید نتوانیم بــه پای شــهید رجایی 
برســیم اما باید عزم داشــته باشیم در 

این مسیر گام برداریم.
وی اضافــه کــرد: در هفتــه دولــت 

فرصتــی بــرای انعکاس خدمــات دولت 
مهیا شده و در کنار آن برگزاری جشنواره 
شهید رجایی هم اهمیت دارد و هر سال 
تعــدادی از دســتگاههای اجرایی مورد 

تجلیل قرار می گیرند.
زاهدی اظهارداشــت: در هفته دولت 
امسال در بخشهای مختلف 1424 پروژه 
در امــور زیربنایی، عمرانــی، فرهنگی، 
اجتماعی و گردشــگری بــا ۶51 میلیارد 
تومــان اعتبــار اجــرا شــد و 1000 نفر 
نیز مشــغول کار شــدند.وی بیــان کرد: 
بزرگترین نیروگاه بادی در ســیاهپوش 
در منطقــه طــارم ســفلی افتتــاح شــد 
کــه بیــش از یک هــزار میلیــارد تومان 
برای آن هزینه شــده اســت و می تواند 
دســتاوردهای ارزشــمندی در تامیــن 

انرژی پاک داشته باشد.
زاهــدی اضافه کرد: این طرح با 5 روز 
اختاف افتتاح شد و یک رکورد در نصب 

توربینها محسوب می شود.
وی بیــان کــرد: خداونــد نعمــت های 
زیــادی به مــا داده که باد و خورشــید از 
آن جملــه اســت و با وجــود ظرفیت های 
خدادادی باید نیروگاههای تجدیدپذیر 

را توسعه بخشیم.
زاهدی یادآورشــد: تاکنون 2۶ مجوز 

احــداث نیــروگاه تجدید پذیــر با 830 
مگاوات در اســتان صادر شده که 140 
مــگاوات آن افتتاح شــده و۶0 مگاوات 
هــم امســال وارد مــدار می شــود.وی 
اضافه کرد: می توانیم 30 هزار مگاوات 
نیــروگاه تجدید پذیر در کشــور احداث 
کنیــم و ایــن ظرفیت خدادادی بســیار 
ارزشــمند است زیرا در حالی که مجموع 
نیروگاههــای کشــور 55 هــزار مگاوات 
است این ظرفیت می تواند ما را از انرژی 
فســیلی بی نیاز کند.اســتاندار قزوین 
تصریــح کــرد: این طــرح قبــل از برجام 
اجرایی شــد و یکــی از بهترین تجهیزات 
و تکنولــوژی های روز دنیــا در منطقه به 
کار گرفته شــده است.استاندار قزوین 
بااشــاره به برگزاری جشــنواره شــهید 
رجایی هم گفت:درسالهای اخیر ارزیابی 
هــا عادالنه تر و واقعی تر شــده اســت و 
دســتگاههایی که توانســته اند شاخص 
ها را عملیاتی کنند مورد تجلیل قرار می 
گیرند.وی درخصوص دولت الکترونیک 
هم گفت:هرچقدر درکارها شفاف سازی 
کنیم وارتباط دستگاه اجرایی و کارمندو 
مردم کمتر شود تخلف بشدت کاهش می 

یابد چون بستر تخلف نیست.
زاهــدی اضافــه کرد: توســعه دولت 
الکترونیــک می تواند زمینه تخلف و خطا 
در ادارات را بشدت کاهش دهد و ما در 

این زمینه جدی هستیم.
وی بیــان کــرد: همه بایــد خدمتگزار 
مردم باشــیم و در این شــرایط باید همه 
تــوان خود را به کار گیریــم تا هیچ کاری 

زمین نماند و شرمنده مردم نشویم.
انضبــاط  کاری،  وجــدان  تقویــت   *
اجتماعــی و اقتصادی، باالبــردن روحیه 

کار جهادی 
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی اســتان قزوین گفت: در جشنواره 
شهید رجایی امسال 49 دستگاه اجرایی 

مورد ارزیابی قرار گرفتند و 15 دستگاه 
برتر انتخاب شدند.

ابوالفضــل یاری  ضمــن تبریک هفته 
دولــت  تقویــت وجــدان کاری، انضباط 
اجتماعــی و اقتصادی، باالبــردن روحیه 
کار جهادی،  درستکاری، تشویق و ترغیب 
مدیران و کارمندان به ارائه خدمات بهتر 
و ســریعتر به ارباب رجوع و شناســایی و 
انتخــاب و معرفی و تقدیر از برگزیدگان  
را از اهداف برگزاری جشــنواره شــهید 
رجایی در هفته دولت اســت.وی اضافه 
کرد: یکی از دستاوردهای ارزشمند این 
دســت برنامه ها عاوه بر شناسایی نقاط 
قوت و ضعف مدیران و تاش برای رفع و 
اصاح آنها می تواند نقش انکارناپذیری 
در رشــد و تعالی ســازمانی ایفا کند.وی 
افــزود: اعمــال راهبردهای ســنجش و 
ارزشــیابی مدیــران به عنــوان یکی از 
موثرتریــن ابزارهای قضــاوت و داوری 
درخصوص شناســایی نقاط قوت وضعف 
همــواره مــورد توجه و توصیــه صاحب 

نظران علوم مدیریت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتانداری قزوین بیان کرد: مسئوالن 
همواره باید خود را مورد نقد قرار دهند 
و پاسخگو باشند و جشنواره شهید رجایی 
با شــعار تدبیر و امیــد و حمایت از کاالی 
ایرانــی در مســیر تقدیر از تاشــگران 
عرصــه خدمــت فرصتی بــرای مدیران 
دســتگاههای اجرایی اســت تا بازخورد 
عملکردشــان را در یک ســال گذشــته 
اظهارداشــت:  کنند.یــاری  مشــاهده 
امیدواریــم با الگو برداری از شــهیدان 
رجایی و باهنــر در خدمتگزاری به مردم 
تاش کنیم و به قوانین و مقررات احترام 
بگذاریم تا مردم به واسطه آن احساس 
آرامــش و اعتماد کــرده و عدالت به طور 
یکســان در میان همه مردم اجرا شــود.
وی اضافــه کــرد: بــرای ارتقــاء و بهبود 

عملکرد دســتگاههای اجرایی در سطوح 
مختلــف بــا تشــویق و تقدیــر از آنها هر 
ســال در هفته دولت اقدام می شــود و 
با معرفی دستگاههای برتر بستری برای 
حرکت در مسیر تعالی سازمانی برداشته 
شــده است.رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان قزوین یادآورشد: 
توسعه و ترویج فرهنگ عدالت گستری، 
مهــرورزی و خدمــت بــه مــردم در نظام 
اداری، توســعه و ترویــج فرهنــگ کار 
تیمی، به جای کار فردی، ارتقاء کارآمدی، 
بهره وری، پاسخگویی، شفافیت عملکرد 
دســتگاههای اجرایی و آگاهــی مردم از 
وضعیت عملکرد دســتگاهها و افزایش 
اعتماد عمومی از اهداف اجرای جشنواره 
شــهید رجایی است.یاری بیان کرد: باید  
۶۶ دســتگاه اجرایی در فرآیند ارزیابی 
شرکت می کردند که برخی آماده نبودند 
و برخی هم خودداری کردند که در نهایت 
49 دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یاری اظهارداشــت: همه شاخصها با یک 
تیم ارزیابی شد که شاخص های استانی 
از دو ســال قبل اضافه شــده است.وی 
افــزود: از میــان دســتگاههای ارزیابی 
شده  15 دستگاه برتر معرفی می شوند 
که شــفافیت و حکمرانی خوب در ســایه 

توســعه مشــارکت مردم، ارتقاء سامت 
اداری و توســعه دولت الکترونیک شعار 

امسال جشنواره شهید رجایی است.
بر اساس شاخص های ارزیابی شده از 
میان 49 دستگاه اجرایی 15 دستگاه به 

عنوان برتر شناخته شدند.
در این جشــنواره ادارات بهزیســتی 
استان، شرکت آب و فاضاب روستایی، 
بنیاد شــهید، امور اقتصــادی و دارایی، 
آمــوزش فنی وحرفــه ای،  اســتاندارد 
اســتان، مدیرکل دامپزشــکی، آموزش 
و پــرورش، اداره کل ثبت احوال، اداره 
کل بیمه ســامت، شرکت آب و فاضاب 
شــهری، انتقال خون، شــرکت شــهرک 
هــای صنعتــی، اداره کل ثبت اســناد و 
اماک، اداره کل امور مالیاتی اســتان به 
عنوان دســتگاه اجرایی برتر در شاخص 
های اســتانی، عمومی، اختصاصی، گروه 
شــرکت هــا، گــروه عمومــی و اجتماعی، 
قضایــی، علمــی، فرهنگی و آموزشــی، 
زیربنایــی و تولیدی معرفی شــدند و از 

مدیران آنها تقدیر شد.
همچنیــن از هشــت ارزیــاب برتــر 

استانی تجلیل شد.
در این مراسم از حدیثه باقری دهیار 

نمونه روستای زناسوج هم تجلیل شد.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
قزوین گفت: سد نهب جزو پروژه های 
ملی اســت که هم مشــاور دارد و هم 
مطالعات کاملی بر روی این پروژه قبل 
از اجرایی شدن صورت گرفته است.

حمید پویا در حاشیه افتتاح نیروگاه 
بادی ســیاهپوش در گفــت و گو با جام 
جــم با بیان این مطلب گفت: ســد نهب 
از طرح های ملی اســت کــه با مطالعات 
کارشناســی و آبخیزداری با 89 درصد 
پیشــرفت فیزیکــی در حــال احداث 
است و درصورت تامین اعتبار امسال 

افتتاح می شود.
افتتــاح  حاشــیه  در  پویــا  حمیــد 
بزرگتریــن نیــروگاه بــادی کشــور در 
منطقــه ســیاهپوش طــارم ســفلی با 
اشــاره به  برخــی انتقادها در خصوص 
احداث ســد نهــب گفت: ســد نهب با 
ظرفیــت 120 میلیــون مترمکعــب به 
عنوان بزرگترین ســد استان است که 
همــه مطالعاتش با دقت انجام شــده و 
یک تیم کارشناســی آن را تایید کرده 

اند.
وی افــزود: این ســد از نــوع خاکی 

با هســته رســی، با ارتفاع متوسط 48 
و نیــم متــر از پی و حجــم مخزن 120 
میلیون متر مکعب و طول تاج آن نیز 2 
هــزار و 15۶ متر، به عنوان بزرگترین 
سد اســتان و از جمله معدود سد های 

کشور با طول تاج طوالنی است.
ســد نهب برروي رودخانــه خررود 
مطالعه شده اســت و عملیات سیستم 
انحــراف نیز بــا نظارت  مشــاور انجام 
شــده است. هدف از احداث سد نهب 
بهبــود آبیــاري حــدود 500 هکتار از 
اراضي پائین دست و تغذیه مصنوعي 
دشــت قزوین اســت. حجم بدنه سد 
4/5 میلیــون مترمکعب و ســرریز از 

نوع آزاد است.
وی بیــان کرد: پروژه هــای ملی هم 
مشــاوره و هــم مطالعــه کامــل دارد و 
این ســد هم به تصویــب وزارت نیرو 
رســیده و در حال حاضــر بیش از 89 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
وی خاطرنشــان کــرد : کار مطالعه بر 
روی ایــن ســد در دو مرحله از ســال 
82شــروع و تا پایان ســال 88به طول 

انجامیده است.

* ســد نهــب در انتظار اعتبــار برای 
اتمام کار 

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان قزویــن با اشــاره بــه کاهش 
اعتبارات عمرانی در کل کشــور گفت: 
اگر اعتبارات مناســبی داشته باشیم 
امســال می توانیم این سد را آبگیری 

کنیم.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان همچنیــن در خصوص ابهامات 
به وجــود آمده در خصوص نداشــتن 
مطالعات آبخیزداری یادآورشــد: این 
طــرح طبــق ضوابــط اجرا شــده و همه 
مراحــل مقدماتــی آن از جملــه طــرح 
هــای مطالعاتــی آن به پایان رســیده و 
بــا  هماهنگی کامــل با ســازمان منابع 
طبیعــی، آبخیــزداری و محیط زیســت 

انجام شده است.
پویــا اظهارداشــت: ســد نهــب بــر 
اســاس نیاز منطقه ســاخته می شود و 
امــور مربوط به حوزه آبخیزداری ســد 
نهب در حال اجراست و تمام این حوزه 
تا نزدیک سد با کمک ما انجام می شود 

و مطالعات آن مصوب است.

پویــا همچنیــن دربــاره احتمــال از 
بین رفتــن اراضی پایین دســتی این 
ســد گفت: سد نهب یک ســد تنظیمی 
اســت که هم جلوی سیاب های مخرب 
را مــی گیرد و هم آبخوان را تنظیم می 
کنــد و هم برای بهبــود آبیاری اراضی 
کشاورزی محدوده سد مورد استفاده 
قرار خواهد گرفــت و این موضوع که 
موجب از بین رفتن اراضی کشــاورزی 
اطراف ســد شــده از پایه بی اســاس 
اســت چرا که 37 هزار هکتار اراضی 
پایین دســت ســد با این آب ســیراب 

خواهد شد .
* اقدامات انجام شــده در راســتای 

پروژه احیا و تعادل بخشی دشت
وی همچنین در خصــوص اقدامات 
صورت گرفته درراســتای پروژه احیاء 
و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در 
دولــت تدبیر و امیــد گفت: پلمب و پر 
و مسلوب المنفعه نمودن 2070حلقه 
چــاه غیــر مجــاز، تقلیــل منصوبــات 
271حلقــه چــاه مجاز و صرفــه جویی 
375میلیــون مترمکعــب آب از ایــن 
محــل از ابتدای مهر ســال 93تاکنون 

و کاهــش افت آب هــای زیرزمینی از 
1۶8ســانتی متــر به 90ســانتی متر، 
توقیــف 235ادوات دســتگاه حفاری 
غیرمجــاز از ابتــدای مهــر 93تا کنون 
و نصب و راه اندازی 15۶5دســتگاه 
کنتــور هوشــمند بــر روی چــاه هــا با 
تشــکیل و تجهیــز 1۶گــروه گشــت و 
بازرســی جهت بازدید و کنترل مستمر 
برداشت های آب و آبخوان زیرزمینی 
و ســطحی از جملــه اقدامات درســال 

های اخیر است.
از  آب  ســهم  دریافــت  پیگیــر   *

شاهرود هستیم 
منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ای قزویــن  در خصــوص حل مشــکل 
روســتاهای طــارم ســفلی و دریافــت 
سهم آب  در آب شاهرود اظهارداشت: 
آب  بــرای  مترمکعــب  میلیــون   25
شــاهرود پیگیر هســتیم تا اختصاص 
یابــد البته این فرصت در گذشــته به 
نوعی از دســت رفته اما یک جلســه با 
حضور معاون وزیر نیرو داشــتیم و در 
این شــرایط تخصیص آب به استانهای 
گیــان و زنجــان متوقــف شــده اما با 

اقدامات انجام شــده و طرح مشکات 
مــردم منطقــه و کشــاورزان موضوع 
درخواست ما در دست بررسی است تا 
آنچه ســهم قدیمی مردم منطقه است 

داده شود.
وی دربــاره اغمــاض کارشناســان 
ایــن مجموعه با برخی بهره برداران در 
خصوص پلمب چاه های غیر مجاز گفت: 
تنهــا موضــوع نگران کننده اســتفاده 
بیــش از حــد برخی بهره بــرداران در 
منطقــه اســت که بــه دلیل نداشــتن 
کنتورهای هوشمند امکان رصد وجود 
نــدارد که با تفاهم نامــه جدید با بانک 
ملی مقرر شــد تامیــن اعتبارات ریالی 
برای خرید 1000کنتور هوشــمند تا 

پایان سال انجام گیرد.
پویــا  بــا قدردانــی از نــگاه ویــژه 
مســئوالن استان به مقوله آب از جمله 
دســتگاه قضایی استان گفت: برخورد 
با چاه های غیر مجاز با قدرت و به شکل 
مستمر توسط شــرکت آب منطقه ای و 
دســتگاه قضایــی اســتان ادامه دارد 
وبهبود وضعیت ســطح آبخوان دشــت 

موید این معناست. 

مدیرعامل آب منطقه ای قزوین:

سد نهب پروژه ای ملی و دارای مشاور و طرح مطالعاتی جامع است
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استاندار:

رسانه با اخالق می   تواند از فساد جلوگیری کند
استاندار قزوین گفت: رسانه ها اگر انصاف و اخالق 
را در کنــار مهارت حرفه ای رعایت کنند می   توانند از 
فساد، تخلف و ناکارآمدی جلوگیری کرده و به عدالت 

در جامعه کمک کنند.
عبدالمحمد زاهدی اظهارداشــت: ساختار رسانه 
باید بررســی و مطابق با نیاز روز بــه امکانات مورد 

نیاز مجهز شود.
وی افزود: رســانه ابتدا در یک بستر ساده شروع 
شــده و امروز تاثیرگذاری باالیی دارد و آینده را باید 
ببینیم و بدانیم در آینده ســاختار رسانه به یک شبکه 
مویرگی تبدیل می   شــود و رســانه های مکتوب به 

تحلیلی تبدیل خواهد شد و از خبر فاصله می   گیرند.
زاهدی تصریح کرد: این رقیب جایی برای رسانه 
نوشــتاری نمی گذارد لذا باید آمــوزش ببینیم تا از 

رسانه های دیگر عقب نمانیم.
اســتاندار قزوین تصریح کرد: باید بدانیم کارکرد 
رســانه در آینده به گونه ای اســت که شفاف سازی 
فضای جامعه رســالت اصلی خواهد بود و یک جامعه 
شیشه ای شکل خواهد گرفت که فواید و مشکالتی 
هم دارد و اگر رسانه بتواند مدیریت را نظارت کرده و 

شفاف سازی کند فسادکم می   شود.
وی بیان کرد: به نقش رسانه ها اعتقاد کامل دارم 

و آنها باید در امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان 
افکار عمومی باشــند و تقویت شوند تا تخلف کمتر 

شود.
زاهدی اظهارداشت: فساد تمام شدنی نیست ولی 
بایــد آن را کاهش دهیم زیرا اگــر نظارت همگانی 

صورت گیرد فساد ریشه کن می   شود.
وی بیان کرد: انتقاد در کنار انصاف بســیار مهم 
است تا از عدالت فاصله نگیریم البته ما انتظار نداریم 
یک گزارشــگر وقتی نقد می   کند خودش هم راهکار 
بدهد اما با دعوت از کارشناسان می   توان راه حل داد.

استاندار اظهارداشت: مدیریت بدون رسانه هیچ 
است و بدون اســتفاده از شما نمی توان موفق بود و 

این که اگر انتقاد کنید با تهدید مدیران در قطع آگهی 
روبرو می   شــوید درست نیست و شما باید مدیران را 

وادار به مصاحبه کنید.
وی اضافه کرد: اخالق در رســانه مهم اســت و 
نباید اجازه دهیم رسانه های بی هویت جان بگیرند.

زاهدی یادآورشــد: از نمایندگان انتظار داریم در 
اعتبارات کمک کنند و این که بودجه اســتان از ۲۵ 

درصد به ۱۱ درصد رسیده نگران کننده است.
زاهــدی بیان کرد: از رســانه ها انتظار داریم هر 
موضوعی را که قابل انتشــار نیست نیز به ما منتقل 
کنند تا در تصمیم گیری از آن اســتفاده کنیم و آماده 

دریافت دیدگاه همه خبرنگاران هستیم.
وی افــزود: اگر یــک درصد از محــل یارانه ها 
به رســانه ها اختصاص داده شــود همه مشکالت 

خبرنگاران حل می   شود.
استاندار در ادامه اظهارداشت: جامعه اگر سیاست 
زده باشد آسیب می   ببنیم لذا رسانه ها باید کمک کنند 

از این فضا خارج شویم.
زاهــدی درخصوص پاســخگو نبــودن برخی 
مدیران هم اظهارداشــت: هیچ مــورد محرمانه ای 
در ادارات نداریــم و باید همه مدیران پاســخگوی 

رسانه ها باشند.

بهبود وضعیت مناطق حاشــیه ای، نیازمند 
برنامه های مداخله ای 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: بهبود وضعیت مناطق 
حاشیه نشــین نیازمند اجرای برنامه های مداخله ای توسط دستگاه های مختلف 

است.
علیرضا آشــناگر در ســومین جلســه کارگروه تخصصی ارتقای اجتماعی و 
فرهنگی ستاد بازآفرینی شــهری که در استانداری قزوین برگزار شد افزود: نگاه 
صــرف کالبدی به موضوع ســکونت از نقاط اصلی ضعف تمامی طرح های جامع 
و تفصیلی کشــور است و باید برای توســعه متوازن شهری از این نوع نگاه دوری 

جست.
معاون اســتاندار دستیابی به توسعه شهری پایدار را مستلزم توسعه کاربردی و 
اجتماعی و فرهنگی مناطق حاشیه نشین عنوان کرد و گفت: متاسفانه این موضوع 
از چشــم متولیان امور شــهری پنهان مانده و در حال حاضر از طرف شهرداری ها 
و شــوراهای شــهر تمایلی برای ورود به مناطق حاشیه نشین و کار در این مناطق 

دیده نمی شود.
آشــناگر با تاکید بر ضرورت تدوین و اجــرای طرح های اجتماعی و فرهنگی 
کارشناسی شــده برای مناطق حاشیه نشــین استان اظهار داشــت: بودجه این 
طرح هــا می تواند از ۲ منبع اعتباری طرح تحول اجتماعی و ارتقای ســهم بودجه 
شــهرداری های بزرگ تامین شود که شهرداری قزوین نیز در گروه دوم ذکر شده 
قرار می   گیرد.وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای اصلی کاهش معضالت مناطق 

حاشیه ای اشتغالزایی و بویژه توسعه مشاغل خانگی است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با بیان اینکه شهرداری ها 
باید با استفاده از ظرفیت های موجود، بازارهای محلی را برای فروش محصوالت 
خانگی توســعه دهند، تصریح کرد: وجود بازارهای محلی به خصوص در مناطق 

حاشیه نشین و پرجمعیت می تواند به اشتغالزایی در این مناطق کمک کند.
وی با تاکید بر ظرفیت های متنوع استان در حوزه های مختلف، منطقه الموت 
شرقی را یکی از مناطق دارای ظرفیت بسیار خوب در حوزه گردشگری برشمرد و 
افزود: سرمایه گذاری و کمک به توسعه گردشگری این منطقه می تواند در توسعه 

مشاغل روستایی و بهبود سطح زندگی اهالی منطقه موثر واقع شود. 
آشــناگر با اشــاره به اینکه منطقه الموت شــرقی با وجود گردشگران زیاد از 
کمترین امکانات خدماتی و رفاهی بی بهره اســت، اظهار داشت: واگذاری دریاچه 
اوان به بخش خصوصی با نگاه صرف کســب درآمد، کمبود مهمانسرا و رستوران 
عرضه کننــده غذای محلی، کمبــود خانه های بوم گردی ســنتی و محلی، نبود 
استراحتگاه های مناسب و فروشــگاه های ارائه کننده محصوالت محلی از نقاط 
ضعف  منطقه الموت اســت. وی اضافه کرد: خانه های بوم گردی موجود نیز اغلب 
دارای آشپزخانه اوپن، کف سرامیک و مبلمان امروزی بوده و چندان جذابیتی برای 
گردشــگران ندارند.این مقام مسئول تاکید کرد: می   توان با تقویت زیرساخت ها و 
توســعه امکانات رفاهی منطقه از طریق جذب گردشگران داخل استان، تهران، 

کرج و دیگر استان ها به بهبود سطح زندگی ساکنان منطقه کمک کرد. 
وی افزود: برای دســتیابی به توسعه پایدار محلی باید آموزش مردم منطقه از 
ســوی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعــی، فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی و دیگر 

دستگاه های مرتبط به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. 
معاون استاندار با اشاره به اینکه افراد محلی معموال توان پرداخت هزینه رفت 
و آمــد را برای مهارت آموزی ندارند، تصریح کرد: باید آموزش به محل ســکونت 
اهالی منتقل شود تا بتوانند محصوالت خود را پس از کسب مهارت های الزم تولید 
کرده و به بازار عرضه نمایند.وی بهبود ارائه خدمات به گردشگران و حل مشکالت 
زندگی اهالی منطقه الموت را مستلزم مشارکت دهیاری ها، بخشداری ها و جوانان 
بومی منطقه، ورود فرماندار به موضوع و تشــکیل کارگــروه فنی برای احصای 
مشکالت دانســت و اظهار داشت: در حال حاضر انگیزه متولیان امر برای توسعه 

گردشگری و تسهیل و رشد مشاغل کوچک بسیار ضعیف است.
آشــناگر یکی از مشــکالت اصلی حوزه روســتایی را ســختی های دریافت 
وام های اشتغال روســتایی عنوان کرد و گفت: سختگیری های رایج در پرداخت 
این وام ها موجب راکد ماندن پروژه های اشــتغالزایی شــده اســت و باید ضمن 
کاهش ایرادگیری های اداری با ارائه مشــاوره الزم طرح های نمونه به متقاضیان 

تسهیالت ارائه شود تا بتوانند پروژه های اشتغالزایی را سریع تر راه اندازی کنند.
معاون اســتاندار گیاهان دارویی را یکی از ظرفیت های شاخص منطقه الموت 
برشمرد و ادامه داد: این حوزه می تواند زمینه مناسبی برای بخش اشتغال روستایی 

باشد

اجرای الگوی کشــت بهینــه محصوالت 
کشاورزی 

در چهارمین نشست کمیته فنی ستادی دفتر برنامه ریزی الگوی کشت استان 
قزویــن در خصوص توزیع منابع آب کشــاورزی و اجرای الگوی کشــت بهینه 

محصوالت کشاورزی در اراضی تحت پوشش شبکه بحث و بررسی شد.
در چهارمین نشست کمیته فنی ستادی دفتر برنامه ریزی الگوی کشت استان 
قزوین که با حضور نمایندگان ســازمان جهاد کشــاورزی، استانداری، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، شرکت آب منطقه ای، دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد 
کشــاورزی، شرکت توسعه مهندسی آب و خاک پارس و تشکل های فعال بخش 
کشاورزی استان برگزار شد در خصوص عملیاتی کردن نرم افزار حامی تخصیص، 
توزیع منابع آب در راستای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و اجرای الگوی 
کشــت بهینه محصوالت کشاورزی در اراضی تحت پوشش شبکه دشت قزوین 

واقع در کانال L۱ و L۲ بحث و تبادل نظر شد.
همچنین با توجه به اهمیت موضوع و دســتور جلسه، نمایندگان معاونت آب و 
خاک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت توسعه مهندسی آب و خاک پارس؛ گزارشی 
از نحوه عملیاتی کردن نرم افزار حامی تخصیص و توزیع منابع آبی کشــاورزی و 

الزامات مورد نیاز جهت پیاده سازی آن را تشریح کردند.
رئیس دفتر برنامه ریزی الگوی کشــت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین 
در این جلســه گفت: کار مطالعاتی اولیه سامانه حامی مدیریت تخصیص و توزیع 
منابع آب کشاورزی در ۱۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت 
قزوین تهیه شــده است، سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد با همکاری شرکت 
آب منطقه ای در اراضی پایلوت شبکه L۱ و L۲ مدیریت توزیع آب و تخصیص 

بهینه آن در بین بهره برداران را عملیاتی کند.
تورج بنیادی بر لزوم اهمیت پیاده سازی سامانه بر همکاری همه جانبه شرکت 
آب منطقــه ای تاکید کرد و عدم همکاری شــرکت آب منطقه ای را مانع از پیاده 
ســازی سامانه مذکور دانست.وی اظهار داشت: موضوع پیاده سازی سامانه برای 
سال زراعی آتی بر اساس طرح کشت های صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی 
و فروش آب از ابتدای ســال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ بر اســاس نرم افزار مورد نظر باید 
مورد توجه قرار گیرد.بنیادی اظهار داشت : آموزش کار با سامانه به مسئولین دفاتر 
فروش تحت پوشش شرکت آب منطقه ای توسط شرکت مشاور طرح باید انجام 
شــود.در این جلسه نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
نیز آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و تامین اعتبار در خصوص پیاده سازی 

سامانه یاد شده اعالم کردند.

دســتگاه قضایی در برابر مفاسد 
اقتصادی تمام قد ایستاده است

 رئیس کل دادگســتری استان قزوین گفت: دستگاه قضایی 
در برابر مفسدان اقتصادی و کسانی که با سوءاستفاده از جایگاه 
خود اقدام به دســت اندازی به حقــوق بیت المال می   کنند تمام 

قد ایستاده است.
حجت االســالم نوراهلل قدرتی در دیدار مســئوالن قضایی 
اســتان با مردم شــریف قزوین در مســجد حضــرت صاحب 
الزمان)عــج( گفت: بــه برکت خون شــهدای انقالب و جنگ 
تحمیلــی درخت ایــن انقالب و نظام هر روز پربارتر می   شــود 
ولی تا رســیدن به هدف اصلی شهدای واالمقام فاصله زیادی 
داریم که رســیدن به این هدف الهی عزم جدی ما مســئوالن 

را می   طلبد.
وی افزود: دشــمنان این نظام و انقالب شــبانه روز تالش 
می   کننــد و با برنامــه ریزی به دنبال این هســتند که به طرق 
مختلف از جمله اقتصادی و اجتماعی به ســتون های استوار این 
انقالب که همان مردم هســتند ضربه ای وارد کنند و پایه های 
این نظام را سســت نمایند ولی همیشه این مردم جواب اهداف 
شوم و خصمانه دشمنان را قاطعانه داده اند و پشت نظام اسالمی 

خود ایستاده اند و باید قدردان این ملت بود.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: وقتی ما اتحاد دشمنان 
را برای رســیدن به اهداف شومشان می   بینیم باید به خود بیاییم 
و با یکدلی، یکرنگی، اتحاد و همدلی تک تک نقشه های آنها را 
خنثی کنیم و نگذاریم گاهی از اختالف نظرهای ما مســئوالن 

استفاده کنند و به اهدافشان نزدیک شوند.
حجت االســالم قدرتی خاطر نشــان کرد: امروز بخشی از 
مشــکالت اقتصادی کشور بویژه نابســامانی در بازار به دلیل 
تحریم های دشــمنان اســت و بخشــی به خاطر بی تدبیری و 
عدم نظارت صحیح مســئوالن و سوء اســتفاده سودجویان و 

فرصت طلبان.
رئیس کل دادگســتری استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه 
دســتگاه قضایی استان و در راس آن دادستانی به عنوان مدعی 
العموم اقدامات بســیار خوبی را در جهت شناســایی انبارهای 
احتکار لوازم ضروری، مخالن و ســودجویان نابســامانی بازار، 
گرانفروشــان و... داشــته اند که نتیجه این اقدامات شناسایی 
چندیــن انبار احتکار لوازم با بیش از ۲۰ هزار کاالی ضروری به 

ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه بــا بیان اینکه عملکرد نظارتی دســتگاه های 
متولی باید افزایش یابد افزود: نبود یک نظارت دقیق و مســتمر 
در بازار توســط دستگاه های اجرایی موجب شده بود که فرصت 
طلبان از این خالء نظارتی ســوء اســتفاده و نابسامانی بازار را 
برای رسیدن به منفعت شــخصی خود تشدید کنند که دستگاه 
قضایــی در برخورد با چنین افرادی به هیچ عنوان کوتاه نخواهد 
آمد و قاطعانه نیز برخورد خواهد کرد و دســتگاه های نظارتی نیز 
به وظیفه قانونی و ذاتــی خود برای تنظیم بازار و ایجاد آرامش 

اقتصادی باید بدرستی عمل کنند.
این مقام قضایی اســتان با بیان اینکــه رهبر فرزانه انقالب 
و همچنیــن رئیــس قــوه قضاییه خواســتار برخــورد بدون 
اغماض دســتگاه قضایی با مفاســد اقتصادی هســتند، گفت: 
دســتگاه قضایی در برابر مفســدان اقتصادی و کســانی که با 
سوءاســتفاده از جایگاه خود اقدام به حقوق بیت المال دســت 
اندازی می   کنند تمام قد ایســتاده اســت و نخواهیم گذاشــت 
حقوق این ملت توســط عده ای فرصت طلب، ســودجو و زیاده 
 خواه تضییع شــود و قطعا برخورد سخت دستگاه قضایی منتظر

 آنهاست.
حجت االســالم قدرتی در پایان خاطر نشان کرد: بسیاری از 
پرونده های قضایی، آســیب های اجتماعی، جرائم و معضالت 
جامعه به خاطر بخل، حسد، چشم و هم چشمی و نبود مسئولیت 
اجتماعــی در بین افــراد جامعه اســت که الزم اســت برای 
 کاهش آســیب های اجتماعی خود مردم به کمک مســئوالن

 بیایند.

هفتمیــن نمایشــگاه گل و گیاه و 
گیاهان دارویی برگزار شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از 
برگزاری هفتمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی همزمان 
با دومین نمایشــگاه پوشاک،کیف و کفش و منسوجات در قزوین 

خبر داد.
هادی طاهرخانی اظهار کرد: نمایشــگاه گل و گیاه و گیاهان 
داریی و همچنین نمایشــگاه پوشاک، کیف و کفش و منسوجات 
از تاریــخ ۲۲ لغایــت ۲6 مرداد به مدت پنــج روز در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار شد.
وی افزود: این نمایشــگاه ها در فضایی به مســاحت ۴۰۰۰ 
مترمربــع  با مشــارکت بیــش از ۱۰۰ فعال و تولیــد کننده در 
حوزه های گل و گیاه،   گل های زینتی و آپارتمانی، گیاهان دارویی 
 و همچنین در زمینه پوشــاک، کیف و کفش و منسوجات برگزار

 شد.
طاهرخانی خاطر نشان کرد : مشارکت کنندگان از استان های 
سمنان، تهران، اردبیل، البرز، قزوین، مازندران، گیالن واصفهان 
محصوالت و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 

دادند.
وی ادامه داد: از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه ها می   توان 
به برقراری ارتباط بیــن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارائه 
توانمندیهای مشــارکت کنندگان و فعــاالن، ایجاد فضا جهت 
برقراری ارتباط مســتقیم بین مصرف کننــده و تولید کننده و ... 

اشاره کرد.
طاهرخانــی در پایان افزود: هفتمین نمایشــگاه گل و گیاه، 
گیاهان دارویی همزمان با دومین نمایشــگاه پوشــاک، کیف و 
کفش و منســوجات در مدت برگزاری از ســاعت ۱6 الی ۲۲ در 
محل دائمی نمایشگاههای  بین المللی استان قزوین واقع در بلوار 
 امام خمینی)ره(، جنب صدا و ســیما برای بازدید عالقمندان دایر

 بود .

۲۳۹ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
گفت: از ابتدای فصل برداشــت تاکنون ۲۳۹ هزار تن 
گندم از کشــاورزان این استان به صورت تضمینی از 

کشاورزان استان خریداری شده است.
فاطمه خمســه اظهار کــرد: از ابتدای فصل خرید 
تاکنون بیش از ۲۳۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان 
خریداری شده که از این میزان با توجه به سهمیه ۲۰۵ 
هزار تنی استان حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.

بــه گفتــه وی؛ برداشــت و خریــد گنــدم در 
شهرســتان های البرز، آبیــک و بوئین زهرا قزوین به 
پایان رســیده و در مناطق دیم خیز شهرستانهای آوج، 

تاکستان همچنان ادامه دارد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
اضافه کرد : همچنین طی این مدت حدود ۱۰ هزار تن 
گندم بذری از کشاورزان استان خریداری شده است.

خمســه با اشــاره به اینکه با اقدامات انجام شده 
گنــدم خریداری شــده از کیفیت باال و ســن زدگی 
پایینی برخوردار اســت گفت : بــا برنامه ریزی انجام 

شده درصدد هستیم برای ســال زراعی آینده ضمن 
اســتفاده از بذور مناسب، مبارزه با سن غالت را نیز در 

سطح بیشتری انجام دهیم.
وی از همه کشــاورزان، بهره برداران، کارشناسان 

و ناظــران برای تالش مضاعف در تولید و خرید گندم 
قدردانی کرد.

در ســال زراعی جاری بیش از ۱۳۸ هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی استان به زیر کشت گندم رفته بود.

خبرخبر

مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد 
کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات 
برداشت فندوق از ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از 

باغات این استان آغاز شده است .
علــی اکبری اظهار کــرد: با توجه به 
وجود ســرمازدگی بهاره در سال جاری 
پیش بینی می   شــود میــزان عملکرد 
محصول نسبت به سال گذشته کاهش 
یابــد و با ۴۰ درصد ســرمازدگی میزان 

تولید حدود ۱۹۰۰ تن شود.
وی افزود: ســطح زیر کشت باغات 
فندق اســتان در سال جاری به میزان ۳ 
هزار و ۲۰۰ هکتار است که از این میزان 
۳ هزار و ۱۴۵ هکتــار باغات بارور و ۵۵ 

هکتار غیر بارور است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزوین تصریح کرد : تنها سطح 
زیر کشــت این محصول در اســتان در 

شهرســتان قزوین منطقه الموت غربی 
اســت که در این منطقــه بخش رجایی 
دشــت و رازمیان شــامل؛ روستاهای 
هیر، ویار، یارود و آکوجان می   باشــد که 

روستای یارود در منطقه رجایی دشت را 
می   توان قطب فندق کاری استان ذکرد 

کرد.
وی خاطر نشــان کرد : بــا توجه به 

تفاوت در توپوگرافی استان و توده های 
محلــی موجــود، زمان برداشــت این 
محصول از اواخر مرداد تا اواخر شهریور 

می   باشد.
به گفته این مقام مســئول؛ اســتان 
قزوین رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید 

محصول فندق را در کشور دارد.
اکبری ارقــام موجــود در منطقه را 
شــامل؛ گرد، انگشــتی، فرتیل، رند و 
نگرت ذکر کرد کــه رقم گرد حدود ۷۰ 
درصد باغات را تحت پوشــش قرار داده 
اســت.وی یاد آور شــد: مدیریت غالب 
باغــات فندق به صورت ســنتی بوده و 
اغلب درختان به صورت چند تنه تربیت 
می   شوند که باید با آموزش و برنامه های 
ترویجی باغــداران را به تربیت درختان 
تک تنه برای نیل به تولید بیشتر تشویق 

کرد.

اســتاندار قزوین گفت: به مناســبت 
هفتــه دولــت ۱۴۲۴ پــروژه دولتی، 
خصوصی و مشــارکتی با اعتباری بالغ 
بر 6۵۱ میلیارد تومان در اســتان افتتاح و 

برای یک هزار نفر شغل ایجاد می   شود.
عبدالمحمــد زاهدی به مناســبت 
فرارسیدن هفته دولت در نشست خبری 
با تشریح برنامه های پیش بینی شده در 
این هفته با گرامیداشــت یاد شــهیدان 
رجایی، باهنر و وحید دســتجردی گفت: 
شــهید رجایی از ویژگی های رفتاری و 
اخالقــی واالیی برخوردار بود که پس از 
ریاست جمهوری هم هیچ تغییری نکرد 
و حتی وقتی بدترین الفاظ توســط بنی 
صدر علیه ایشــان به کار گرفته شــد اما 
شــهید رجایی کوچکترین اهانتی نمی 

کرد.
وی اضافه کرد: باید از شهدایی چون 

رجایی و باهنر درس بگیریم و در خدمت 
گزاری کوتاهــی نکنیم تا رضایت مردم 

جلب شود.
زاهدی بیان کرد: هفته دولت با هدف 
تبیین خدمات دولت و انعکاس کارهای 
انجام شــده گرامی داشــته می   شود و 
امســال با شعار شــفافیت، پاسخگویی 
و کارآمــدی، برنامه هایــی برای افتتاح 

طرح ها پیش بینی شده است.
وی تصریــح کرد: در زمینه شــفاف 
ســازی در نظام اداری و اجرایی رسانه ها 
نقش اساســی دارند و می   توانند کمک 
کنند تا این روند با سرعت صورت گیرد.

اســتاندار یادآورشد: هرجا حق مردم 
اســت تا بدانند باید گفته شود تا فساد و 
ناکارآمدی کمتر شــود زیرا اگر عملکرد 
دستگاهها شفاف نباشد نمی توان مقابل 
فساد ایستاد لذا انتظار می   رود همکاری 

متقابلی بین رسانه ها و مسئوالن صورت 
گیرد.زاهدی با اشاره به طرح های آماده 
افتتــاح گفت: همزمان بــا هفته دولت 
۱۴۲۴ پــروژه در هفتــه دولــت افتتاح 
می   شــود که ۱۲۱۳ طرح بخش دولتی، 
۸۲ پروژه بخش دولتی، ۸۲ پروژه بخش 
خصوصی و ۱۲۹ پروژه مشارکتی است.

وی بیــان کرد: با افتتــاح طرح های 
یاد شــده زمینه اشتغال یک هزار نفر در 

مناطق مختلف استان فراهم می   شود.
استاندار بیان کرد:درافتتاح طرحهای 
زیربنایی، عمرانی، کشاورزی، صنعتی و 
فرهنگی از نظر تعداد با ۳۲ درصد رشــد 
و میزان اعتبار بــا افزایش ۴۲ درصدی 
روبرو هســتیم.وی تصریح کرد: ۱۲۱۳ 
پروژه بخش دولتی با ۱6۷ میلیارد تومان 
اعتبــار و اشــتغالزایی ۵۰ نفر، ۸۲ پروژه 
بخش خصوصی با ۴۱۸ میلیارد تومان و 

اشتغال ۸۲۰ نفر و ۱۲۹ پروژه مشارکتی 
با 66 میلیارد تومان و اشتغال ۱۳۰ نفر در 

این ایام افتتاح می   شود.
زاهدی بیان کرد:دربخش زیربنایی، 
شهرداری ها و دهیاری ها ۱۱۴۷ پروژه با 
۴۴ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان، امور 
اقتصادی ۱۴6 پــروژه با ۱۲۷ میلیارد و 
۵۷۷ میلیــون تومــان و امور فرهنگی و 
اجتماعــی ۱۳۱ پروژه با ۷۵ میلیارد و ۸۴ 

میلیون تومان به بهره برداری می   رسد.
اســتاندار قزوین همچنین گفت: در 
هفتــه دولت ۱۵۰۰ واحد مســکونی در 
مناطق شهری و روســتایی به واجدان 
شــرایط واگذار می   شود که ۱۲۰۰ واحد 
در قالب طرح های بهســازی مســکن 
روســتایی، ۳۰6 واحد مسکن مهر  و ۴۰ 
واحد مســکونی مددجویان بهزیستی و 

کمیته امداد است.

برداشت فندق از ۳۲۰۰هکتار از باغ های استان آغاز شد

۱۴۲۴ پروژه در هفته دولت افتتاح می   شود
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شهردار محمود آباد:

کاربری های جدید، در گرو بازنگری طرح جامع محمود آباد است

قزوین یکی از مراکز اســتان کشور 
اســت که قیمــت زمین در آن بســیار 
باالســت، با توجــه به این کــه محمود 
آبــاد نمونــه به شــهر قزوین بســیار 
نزدیک اســت می توان از این مسئله 
اســتفاده کرد وســرمایه گذاری را به 
ســمت محمود آباد نمونه سوق داد. از 
طــرف دیگر این شــهر در مســیر جاده 
قدیــم قزویــن بــه رشــت و بزرگراه 
قزوین به اســتان گیان قرار داشــته 
و هر روزه مســافران بســیاری از این 
راه گــذر می کنند، جذب گردشــگران 
و فراهــم کردن امکانــات برای توقف 
مســافران جهــت اســتراحت، خریــد 
غــذا،  راه، خــوردن  بیــن  نیازهــای 
معاینه فنی ماشــین و غیــره می تواند 
ضمن ایجاد اشــتغال بــرای جوانان به 
درآمــد زایی برای محمــود آباد نمونه 
کمــک کنــد. امــا موقوفه بودن شــهر 
محمودآبــاد نمونــه علی رغــم فاصله 
کوتــاه 7 کیلومتری این شــهر تا مرکز 
استان، مانع توســعه و رغبت سرمایه 
گذاران برای ســرمایه گذاری در این 
شــهر شده اســت؛ موضوعی که از آن 
به عنوان بزرگترین مانع توســعه این 

شهر یاد می شود.
در شــرایط اقتصــادی امــروز کــه 
پرداخت ارزش افزوده به شــهرداری 
هــا تنها گره گشــای مدیریت شــهری 
اســت به نظر می رســد همــوار کردن 
مســیر بــرای ورود ســرمایه گذاران 
بخــش خصوصــی تنهــا کاتولیــزو این 

شرایط سخت باشد. 
رحیــم لو در گفت و گــو با جام جم  با 
اشــاره به نام گذاری  امسال به عنوان 
ســال حمایت از کاالی ایرانی از ســوی 
رهبر معظــم انقاب گفت: بزرگ ترین 
اقدامــی که در راســتای تحقق شــعار 
ســال انجــام دادیم برای همــه دوایر 
بــه صورت مکتوب اعــام کردیم  و در 
جلســه ای هم بــر این موضــوع تاکید 
کردیــم که هر امکاناتی را می خواهند 
تهیــه کننــد بایــد از کاالهــای ایرانی 
اســتفاده کنند و اســتفاده از کاالهای 
خارجــی را ممنــوع کردیم مگــر اینکه 
کاالیــی کــه مشــابه ایرانی نداشــته 
باشــیم ومجبور به تهیــه کاالی خارجی 
شــویم که امســال این موضوع اتفاق 

نیفتاده است.
شهردار محمود آباد نمونه گفت: در 
شــرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور از 
آن جــا که  تحریم های اعمال شــده بر 
عملکرد شــهرداری ها نیــز تاثیرگذار 
خواهــد بــود ؛ کمیتــه ای را تشــکیل 
دادیم و ســعی کردیم کــه هزینه های 
جــاری را کاهش بدهیــم و عمرانی را 

افزایش دهیم. 
وی در خصــوص وضعیــت درآمدی 
در شــهرداری ها گفت: امروز شرایط 
حاکم بر شــهرداری ها مطلوب نیست و 
ساخت و ساز در تمام شهرهابسیار کم 
اســت  متاسفانه در شــهر محمودآباد 
صــدور پروانــه هــای ســاختمانی از 

ابتــدای ســال هنوز دو رقمی نشــده 
است و زیر 10 مورد می باشد.

درآمدهــای محلــی خیلــی پایین اما 
بــه  همت دولت تدبیــر وامید از محل 
ارزش افزوده  مبالغی برای شهرداری 
ها واریز می شــود کما اینکه این مبلغ 
در ســالجاری هم کاهش یافته است. 
اما بــا همیــن بضاعت کم توانســتیم 
رضایت مندی حداقلی  شــهروندان را 

فراهم کنیم.
وی بــا اذعــان به شــرایط اقتصادی 
فعلــی در مدیریت شــهری مــی گوید 
مدیریت در شــرایط بحران؛ شــناخت 
دقیــق، شــفاف و واقــع گرایانــه می 
خواهد و البته تعامل سازنده و کارگشا 
تــا با ایجاد فرصت هــای درآمدزا تازه 
شــهر را از گــرو درآمدهــای ناپایدار 

خاص کند.
گفــت:  آبــاد  محمــود  شــهردار 
ســاختارهای متنوعی کــه در مجموعه 
مدیریت شــهری تعریف شــده برنامه 
های ایــن مجموعه را از شــکل تئوری 
بــه ســمت عملی شــدن هدایت کرده 
و وظایــف متعدد آن را ســازماندهی و 
هدفمنــد می کند. حــوزه های مختلف 
فعالیت شــهرداری اعــم از بخش های 
خدمات رســان و ســازنده پروژه های 
شهری، فعالیت شهرداری را به صورت 
عملی منعکس می کند و ارزیابی بازده 
فعالیــت هــای ایــن مجموعــه را تحت 
تاثیــر قــرار می دهــد. ایــن در حالی 
اســت که شــرایط مختلف در وضعیت 
کاری شــهرداری هــا دخیل هســتند 
و براســاس بودجــه بنــدی و اعتبــار 
شهرداری، نیازسنجی و اولویت بندی 
نیازها و ظرفیت شــهر ایــن پروژه ها 
اجرایــی می شــوند کــه متاســفانه با 
شــرایط فعلی و کاهش ساخت و سازها 
ایــن بودجه دچار وارونگی شــده و از 
70بــه 30کــه کفه ســنگین تــر را به 
سمت پروژه های عمرانی سوق می داد 
به دلیل کمبود اعتبارات و متکی شدن 
حجم زیادی از اعتبارات به درآمدهای 
ارزش افزوده کفه پرداختی به سمت 
بودجه جاری ســنگین تر شــده اســت 
و ایــن موضــوع در صورت عــدم چاره 
جویی مدیریت شهری را با چالش های 

جدی تری مواجه خواهد کرد.

* به جد پیگیر حل مشــکل مردم در 
حوزه درمان هستیم

به گفته شــهردار محمود آباد نمونه 
نیــاز ضروری دیگری که در حال حاضر 
روســتا های اطــراف و محمــود آباد را 
درگیــر کرده اســت، عــدم وجود یک 

درمانگاه شبانه روزی است.
رحیــم لــو گفت: نداشــتن حتی یک 
آمبوالنس و مرکز فوریت های پزشکی 
در این شــهر علی رغم تمام وعده های 
داده شده مردم را هر روز با گرفتاری 

های تازه تری مواجه می کند.
وی افزود: رشد بیماری های قلبی و 
عروقی در کشــور و داشتن یک کلونی 

جمعیتــی 70هزار نفری در این منطقه 
ایجــاب می کند تا هر چه ســریعتر این 
درمانــگاه در دســتور کار مدیــران 
مجموعه دانشــگاه علوم پزشکی قرار 
گیــرد چرا کــه تعلل جان مــردم را در 

معرض خطر قرار می دهد.
وی دربــاره اقدامات صورت گرفته 
در ایــن خصوص گفت: قبــل از اینکه 
افزایــش نــرخ ارز داشــته باشــیم با 
بخش خصوصی و مرکز بهداشت شهید 
بلندیان و دانشگاه علوم پزشکی وارد 
مذاکره شــدیم و مقرر شــد که  بخش 
خصوصــی در ایــن شــهر با مشــارکت 
شهرداری و کمک دانشــگاه درمانگاه 
شبانه روزی ایجاد کند مشارکت نه از 
ایــن حیث که ما ذینفع باشــیم بلکه ما 
یــک کمکی کنیم بــرای اینکه توانمند  
شــوند و ضــرر وزیــان آنهــا پرداخت 
شــود ولی متاســفانه بــا افزایش نرخ 
ارز بخش خصوصی منصرف شــد زیرا 
بــه یک باره نــرخ تجهیزاتــی که قصد 
تهیه آن را داشــت ســه تا چهــار برابر 

افزایش یافت.
اســاس  همیــن  بــر  افــزود:  وی 
جلســاتی را بــا دکتر محمــدی نماینده 
محترم و مســووالن  محترم دانشــگاه 
علوم پزشــکی داشــتیم قرار شد اگر 
مــا مکانــی را تهیه کنیــم فوریت های 
پزشــکی را انتقال دهند تــا در آینده 
نزدیــک بــرای راه انــدازی درمانگاه 
شــبانه روزی هم چاره جویی شــود از 
ایــن رو امســال 18میلیــارد ریال از 
محل تســهیات ارزان قیمت از طریق 
سازمان شهرداری ها اقدام کردیم که  
تا پایان ســال اگر به مشــکلی برخورد 
نکنیم عملیاتی خواهد شــد. بســتگی 
به زمان اعطای وام دارد که در صورت 

گرفتن شروع خواهیم کرد.

*موضوع سندهای ثبتی شهروندان 
به زودی حل می شود

وی یکــی دیگــر از مشــکاتی را که 
موقوفــی بودن اماک برای این شــهر 
ایجاد کرده اســت را نداشــتن ســند 
ثبتــی برشــمرد و اظهــار کــرد:  تمام 
پرونــده های مــا که برای کمیســیون 
مــاده 5 مــی رود بــرای بحــث تغییــر 
کاربری همگی برگشــت می خورند،به 
دلیــل اینکه ســند ثبتــی ندارند و در 
حوزه ســاخت و ساز با یک کاهش جدی 
روبه رو شــدیم و در بعضی ماه ها کاما 

رکود داریم. 
موضــوع دیگر اینکــه در حال حاضر 
مســکن و شهرســازی بــه هیــچ وجه 
اماکی را که فاقد ســند مالکیت ثبتی 
باشــند قبول نمی کند و قبول نکردن 
این موضوع باعث شــده است،ساخت 
و ســاز غیر مجــاز در محمود آباد نمونه 
دیده شود، ما مراجعه کنندگانی داریم 
کــه مــی خواهند ســاخت و ســاز مجاز 
انجــام دهند اما چون پرونده آن ها در 
کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی 
مطــرح نشــده اســت، به صــورت غیر 
مجاز وارد ســاخت و ساز می شوند که 
امیدواریــم با ورود قاطع اســتاندار و 
حمایت حوزه معاونــت عمرانی بزودی 

این مشکل مردم برطرف شود.
شــهردار تصریح کرد: با مســاعدت 
و کمــک نماینده محتــرم قزوین جناب 
آقــای محمــدی و جناب  آقــای فرخزاد 
معــاون عمرانــی اســتانداری قزوین 
و آقــای زاهدی مدیرکل امور شــهری 
محتــرم  دادســتان  و  اســتانداری 
اقداماتــی انجام شــده اســت و قول 
دادنــد کــه طی روزهــای  آینــده این 

موضوع مرتفع شود.
متاســفانه  کــرد:  اضافــه  وی 
ایــن موضــوع هــم یکــی از عوامــل 
عمــده کاهــش درآمدهــا و کاهــش 
رضایتمندی شــهروندان بوده است. 
بــه طور مثال در یک پروســه زمانی 9 
ماهه  حدود پنجاه پرونده راکد داریم  
که هــر هفته بســیاری از مراجعین ما 
از ما می خواهند که پرونده هایشــان 

در کمیســیون ماده پنج مطرح شــود تا 
بتوانند ضوابط را رعایت کنند. 

* مشکل موقوفی بودن اراضی شهر 
پای سرمایه گذاران را بریده است

مهندس رحیــم لو اظهار کــرد: تنها 
راه بــرون رفــت از وضعیــت کنونــی 
فعال کردن کدهــای درآمدی جدید و 
ورود به پروژه های مشارکتی سرمایه 
گذاری و ورود ســرمایه گذاران بخش 
خصــوص بــه عرصه مدیریت شــهری 
اســت کــه شــهر محمــود آبــاد نمونه 
متاســفانه به دلیل موقوفــه بودن از 
ایــن موضــوع نمــی تواند بهــره جدی 
داشته باشــد و این موضوع مدیریت 
شــهری را در این شــهر با مشکل جدی 

مواجه کرده است.
وی افــزود: موقوفــه بــودن شــهر 
محمودآبــاد نمونــه علی رغــم فاصله 
کوتــاه 7 کیلومتری این شــهر تا مرکز 
استان، مانع توســعه و رغبت سرمایه 
گذاران برای ســرمایه گذاری در این 

شهر شده است.
وی تصریح کرد: یک ســرمایه گذار 
بــرای ســرمایه گــذاری در یک شــهر 
حداقــل خواســته اش این اســت که 
مالکیــت زمین برای او مســجل شــده 
باشــد. هیچ ســرمایه گذاری نمی آید 
ملکی را بخرد که 1/4. 2 آن در دست 

اوقاف باشد.
اوقــاف  بــا توجه به اینکه در شــرع 
گره گشای مســائل عمرانی و فرهنگی 
اســت در این شــهر تبدیل به معضل 

اصلی شده است.
وی اظهار امیدواری کرد در اصاحیه 

طرح جامع این موضوع حل شود.
رحیــم لــو افــزود:  مســکن وراه 
وشهر سازی اگر 70،80 هکتار داخل 
محدوده شــهری مااضافــه کند یا طرح 
توســعه مارا انجــام دهد مــا قول می 

دهیم که مشــکل اوقاف را حل کنیم .
وی خاطرنشان کرد : رایزنی هایی  با 
آقای مجابی معاون محترم شــهرداری 
قزویــن کــه نماینــده متولــی اوقاف 
اســت انجــام دادیم راضی شــده اند 
ولــی در حال حاضــر مازمیــن نداریم 
کــه امیدواریم بــزودی این موضوع با 
حمایت سازمان مسکن شهرسازی حل 

شود.
وی بــا اشــاره بــه برخــی از کدهای 
درآمــدی فعــال نشــده در این شــهر 
گفــت: بعضــی از کدهــای درآمدهای 
مانمونــه اش دربحــث پیشــه وران 
واصنــاف متاســفانه ازســال 78 کــه 
تاســیس  محمودآبــاد  شــهرداری 
شــد راکــد مانــده است؛شــهرداری 
محمودآباد هیچ درآمدی را که  از حوزه 
اصناف نداشته اســت در صورتی که  

ما51 اتحادیه در استان داریم.
روســای  متاســفانه  افــزود:   وی 
اتحادیه ها در قزوین مســتقر هستند 
آنهــا بایــد اقــدام کنند تامــا بتوانیم 
به درآمدبرســیم ؛ معمــوال برای اخذ 
پروانــه اســتعام از شــهرداری مــی 
خواهــد که مــا هم می توانیــم در این 
صورت مبالغــی را برای بهبود خدمات 
شــهری دریافــت کنیــم ولــی تاکنون 
اتحادیه ها دررابطه با شهر محمودآباد 

هیچ قدمی برنداشته اند.
شــهردار محمــود آباد خاطرنشــان 
کــرد: از  1700،1800 واحــد صنفی 
فعــال تنهــا  50درصــد آنهــا پروانه 

فعالیت دارند. 

نیازمنــد  شــهری،  جامــع  طــرح   *
بازنگری است

وی یکی دیگر از معضات این شــهر 
را  طــرح جامــع خوانــد و بــر ضرورت 
بازنگــری در ایــن طــرح تاکیــد ویژه 

داشت.
بــه گفته رحیم لو این طرح که حدود 
3سال پیش تهیه شد، دارای نواقص 
بســیار زیادی است ومهمترین مسئله 
در این باره کوچک کردن حریم شهری 

اســت ، یعنی به طورمثال اگر تعدادی 
ســاختمان در حوزه شــهری ما بود و ما 
برای ســاختش مجوز صادر می کردیم 
در حــال حاضر خط کشــی و از حریم ما 
خارج شــده اند، حتی آرامستان ما در 
حریم خدماتی ما نیســت و نمی توانیم 

اقدامی در آن محل ها انجام دهیم. 
شــهردار بــا اشــاره به جلســه تیم 
مدیریــت شــهری این شــهر بــا  آقای 
محمــدی نماینــده مــردم در مجلــس 
شــورای اســامی و آقای مهندس حق 
لطفــی ومعاونیــن وی گفــت: در ایــن 
جلســه مقرر شــد که  هر چه ســریعتر 
طرح پیشــنهادی خود را ارائه دهیم تا 
اصاح کنند در خصوص حریم توســعه 
شهر نیز تصمیم برآن شد که  700الی 
800 هکتــار را بــه مجموعه طرح جامع 
شــهر اضافه کنند تا ضمن رفع مشکل 
اوقاف که قرار بر افراز اســت کاربری 
های آموزشــی ، مذهبی وپرورشــی را 
که در ســطح شهر کم داریم بتوانیم از 

این طریق تعریف کنیم .
شــهردار محمود آباد با تاکید بر این 
مطلب کــه  یکی ازدغدغــه های اصلی 
واساســی مدیریــت شــهری اجــرای 
طــرح جامع ماســت گفت: درگذشــته 
اختیاراتــی را بــه ســازمان هــای راه 
وشــهر ســازی مــی دادنــد کــه هنوز 
کامل نشــده ؛ به محــض اینکه اختیار 
را بــه آقــای حــق لطفی بدهنــد دیگر 
نیاز نیســت به مطرح شدن در شورای 
معماری نخواهد داشت و ایشان راسا 

اقدام خواهند کرد.
لــذا اگر طرح توجیهی ما ارائه شــود 
و  مشــاور طرح دفاعش قابل قبول راه 
و شهرســازی باشد موضوع  در قزوین 
تعییــن تکلیــف می شــود وماامیدوار 

هستیم این اتفاق بیفتد.
وی اضافــه کرد : آقای حق لطفی هم 
دنبــال تفویــض اختیار اســت که در 
صورت تحقق این موضوع قبل ازسال 
امیدوارم ضمن حل بخشی از مشکات 
اوقــاف بتوانیم کاربری هــای تازه ای 
برای شــهر از جمله موضوع پارک ســه 
هکتاری را که دراســفند سال گذشته  
مطــرح کردیم بزودی بعد از مکان یابی 

اجرایی کنیم.

* مدیریت شــهری در باالترین سطح 
تعامل با تیم منتخب مردم

وی بــا اشــاره بــه تعامــل ارزنده با 
شــورای شــهر ایــن موضــوع را یکی 
پتانســیل ها و ظرفیــت های مدیریت 
شــهری برای حل مشــکات و معضات 
برشــمرد و افــزود: امــروز مدیریت 
شــهری در محمــود آبــاد نمونــه در 
باالتریــن ســطح تعامل با تیــم منتخب 
مــردم در شوراســت و ایــن تعامــل 

رمزگشای حل مشکات است.
وی تخصــص و تعهــد و پیگیــری 
جســورانه و متعهدانــه را از ویژگــی 
های این دور از شوراهای شهر محمود 
آباد نمونه برشــمرد و ابزار امیدواری 

کرد در ســایه این تعامل بتوان بخش 
زیادی از مطالبــات بحق مردم همچون 
تامیــن فضــای ســبز مطلــوب و کیفی 
کردن و گســتردگی خدمات شهری را 

برآورده ساخت.
ایــن مقــام مســئول گفــت: مطالبه 
گری حق مردم اســت ،پرسشگری حق 
شوراســت و پاســخگویی هــم وظیفه 
مجموعه مدیریت شــهری است اما به 
لطف خدا مردم شــهر ما بســیار همراه 
هستند و اگر اعتبار ما  از بخش ارزش 
افزوده افزایش یابد قدم های بزرگی 
خواهیم برداشــت . چرا که با وضعیت 
رکــود در حوزه ســاخت و ســاز درآمد 
شــهرداری ها بشــدت کاهــش یافته 

است.
وی همراهــی مــردم بــا مدیریــت 
شهری، حضور قهرمانان و ورزشکاران 
خوب در این شــهر و همراهی مدیران 
و فرماندهــای نظامــی و انتظامــی را با 
مدیریت شهری یکی دیگر از پتانسیل 
هــای ارزشــمند ایــن شــهر خواند و 
خاطرنشان کرد: در بحث ورزش هم ما 
قهرمانان و ورزشــکاران بسیار خوبی 
در این شــهر داریم که امیدواریم در 
این حوزه به ورزشــکاران ، توجه شود 
.دربحــث هیئت هــای مذهبی با توجه 
به اینکه دغدغه آقای استاندار واقعا 
دغدغه بســیار خوبی اســت می تواند 
در این حوزه باعث رشــد و تعالی شود 
، تقاضا دادیم اداره ارشــاد و فرهنگ 
در ایــن حــوزه بــه محمود آبــاد توجه 

کنند.
وی در پاســخ به این سوال که برای 
ایجــاد درآمدهــای پایدار چــه برنامه 
ای دنبــال می کنید افــزود: ما در این 
خصــوص اعتقــاد داریــم شــهرداری 
هایــی که درآمد پایــدار دارند، متکی 
بــه ارزش افــزوده نیســتند، زمانــی 
ســرمایه گــذار در شــهری ورود پیدا 
می کند که شــهر مشکل نداشته باشد 
اما زمانی که ورودی شــهر ما، ســیما و 
منظر شــهر ما مشــکل داشــته باشد و 
از ســوی دیگر موقوفــی بودن اراضی 
وجود دارد  راه را برای ورود ســرمایه 

گذار بسته ایم.
حــل این موضوعات خــود می تواند 
زمینه ســاز حل بســیاری از مشکات 
شــهری باشد و شادی و نشاط اجتماعی 

را به شهروندان بازگرداند.
وی بــا اشــاره به بررســی چند طرح 
اقتصادی کوتاه و بلند مدت برای شهر 
محود آباد نمونه گفت: بحث ایجاد سالن 
هــای پذیرایی ، راه اندازی ایســتگاه 
هــای CNG   و مجتمــع هــای خدماتی 
و رفاهــی را در دســتور کار داریم که 
امیدواریم با حل بخشــی از مشــکات 
از جملــه ورودی هــای شــهر و اصاح 
طرح جامع شهری  و حل موضوع اوقاف  
کــه خارج از تــوان مجموعــه مدیریت 
شــهری اســت از ســوی مســئوالن 
 اســتان در بهره وری از این طرح موفق 

باشیم.
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 بازپیرایی بافت فرسوده و زیرساختی محمدیه
 در اولویت است

شــهردار محمدیه گفــت: بازپیرایــی منطقه 
هفت، بازسازی زیرســاختهای شهری، راه اندازی 
بازارچه های شهری و تقویت شادی و نشاط در میان 
مردم از اولویت های شهرداری در سال جاری است.

مریم نخســتین در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی اســتان گفت: رســانه ها بــازوان توانمند 
مدیریت شــهری هســتند که می   توانند با انعکاس 
مشــکالت و مطالبــات مردمی مســئوالن را در 

رسیدن به هدف یاری کنند.
وی افزود: در شــهرداری به دنبال اعتماد سازی 
هســتم و از همه دیدگاهها برای رسیدن به هدف و 

خدمت به مردم استفاده خواهم کرد.
شــهردار محمدیــه تصریح کــرد: اولین بودن 
ســخت است و به عنوان تنها شــهردار زن رسالت 
ســنگینی دارم تا با موفقیت در این مسئولیت بتوانم 

مسیر را برای دیگر بانوان توانمند باز کنم.
نخســتین تصریح کرد: اعضای شــورا بســیار 
همــراه هســتند و در ۹۰ روز کاری از حمایت مردم 
و مســئوالن برخوردار بوده ام اما باید گفت ســال 
قبل شــرایط خوبی نداشــتیم و در محمدیه از نظر 
مدیریتی تغییراتی داشــتیم و توقع شهروندان باال 

رفته است.
نخستین یادآورشد: بافت شهر محمدیه اصولی 
اســت اما مهرگان به عنوان بزرگترین طرح مسکن 
مهــر کشــور با مشــکالتی مواجه اســت که کار 
شــهرداری را بسیار ســخت کرده و با محدودیت 
منابع مالی در شــرایط ســختی قرار گرفته ایم که 

مدیریت را دشوار کرده است.
وی اضافه کرد: انسان، محور توسعه پایدار  است 
و در مهرگان نیازها زیرساختی است به همین دلیل 
جاده دسترســی مهرگان از مسیر کورانه به قزوین 
با ۱۵ میلیارد تومان با نظارت و اجرای شــهرداری 
اجرا می   شود و دو پارک والیت و غدیر هم در دست 

اجراست تا سرانه فضای سبز باال برود.
نخستین تصریح کرد: دسترسی نداشتن مردم به 
فضای تجاری، راه اندازی بازارچه ها برای اشــتغال 
زنان بد سرپرســت و افراد بیــکار و توجه به ایجاد 

پارک بانوان در مهرگان در دستور کار است.
شهردار محمدیه بیان کرد: به دلیل قدمت شهر 
محمدیه به نظر می   رســد بازپیرایی شهر ضروری 
اســت که در حال اجراســت و باید تسریع شود و به 
دلیل محدودیــت منابع مالی هم مدیریت پروژه ها 
را در اولویــت قرار داده ایم و تخریب بســیار کم و 

هزینه ها کمتر شده است.
نخســتین افزود: دنبال درآمد پایدار هســتیم و 
منطقه هفــت بزودی رونق خواهــد گرفت و وارد 
بافت خواهد شــد و یک پروژه تجاری دیگر نیز در 

دستور کار قرار دارد تا فعالیتها شتاب گیرد.
شــهردار محمدیه گفت: به کمک همه رسانه ها 
نیاز داریم تا اعتماد سازی محقق شود و در این میان 
از انتقاد و پیشــنهاد همه رسانه ها استقبال می   کنیم.

نخســتین با اشاره به مشکل اســتقرار ایستگاه 
عوارضی در مسیر محمدیه به قزوین اظهارداشت: 
مسیر دسترسی مســتقلی از جاده کورانه برای این 

کار پیش بینی شده و ایمن سازی کانال آب نیز باید 
مــورد توجه قرار گیرد که با همکاری آب منطقه ای 

عملیاتی خواهد شد.
وی در خصــوص زمین تعاونی ارتش گفت: این 
زمین در دســت بازنشستگان اســت و با اداره راه و 
شهرســازی صحبت شــده تا این قطعــه زمین  به 
عنوان فضای شــهری به شهرداری داده شود و به 

جای آن یک زمین در مهرگان به اعضا داده شــود.
شهردار محمدیه اظهارداشت: شفاف سازی در 
شــهرداری در اولویت اســت حتی آگهی مزایده و 

مناقصه در سایت منتشر می   شود.
نخســتین اضافه کرد: وجود اتوبان در محدوده 
شــهر محمدیه و مهرگان یک فرصت است که باید 
از آن اســتفاده کنیم و فضای شهری مهرگان برای 
ایجاد میدان میوه و تره بار، خشــکبار و نمایشــگاه 
بین المللی بسیار مناسب است و باید پیگیری شود.

شــهردار محمدیه اضافه کرد: کانال آب حدود  
۴/۵ کیلومتــر طــول دارد که در محــدوده ای به 
مســافت ۱/۵ کیلومتر نیازمند ایمن سازی است که 
در سالهای گذشــته ۱۰۰ میلیون تومان و امروز در 
محدوده مهرگان حــدود ۴۰۰ میلیون تومان الزم 

دارد.
نخســتین اظهارداشــت: فردی سیاسی نیستم 
و کار اجرایــی می   کنم، تحصیالتــم برنامه ریزی 
شهری اســت، لباس خدمت پوشیده ام و امیدوارم 
روسفید شــوم و با کمترین اشتباه دوران خدمت به 

مردم را سپری کنم.

 26۰۰ پرونــده تخلــف واحدهای صنفی 
در قزوین تشکیل شد

رئیس ســازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین گفت: ۲6۰۰ پرونده در 
حوزه گران فروشــی توسط بازرسان ســازمان صمت استان قزوین تشکیل و به 

تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
علی پرزحمت در جلســه کارگروه تنظیم بازار استان که با حضور عبدالمحمد 
زاهدی اســتاندار قزوین و رئیس ستاد تنظیم بازار و جمعی از مدیران دستگاه های 
اجرایی در محل اســتانداری قزوین برگزار شــد، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده اظهار کرد: هفته گذشته ستاد مبارزه با جرائم خاص تشکیل و دادستان دستور 
بازرســی از انبار کاالها در استان را صادر کرد که در همین راستا اقدامات خوبی با 

کمک تمامی دستگاهای ذی ربط در دست انجام است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان قزوین افزود: تا به امروز ۳۷ 
انبار بزرگ و متوســط مشمول ســتاد مبارزه با احتکار و اختفاء در استان شناسایی 

و پلمب شده است.
دبیر ســتاد تنظیم بازار استان گفت: تاکنون ۲6۰۰ پرونده در حوزه گرانفروشی 
و ... توســط بازرسان سازمان صمت استان قزوین تشکیل و به تعزیرات حکومتی 

ارسال شده است.
وی بیان کرد: طی هفته گذشته با حضور میدانی در بازار شاهد توزیع کاالهای 
اساسی بویژه اقالمی نظیر گوشت و... بودیم و ۱۳۵ گشت مشترک با حضور نیروی 

انتظامی، تعزیرات و علوم پزشکی انجام شده است.
پرزحمت تصریح کرد: در ۴۳ فروشــگاه استان شاهد توزیع گوشت قرمز گرم و 

منجمد با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار خواهیم بود.

تئاتر بچه های مســجد، گامی در مســیر 
استعدادیابی دینی 

مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: جشنواره 
تئاتر بچه های مســجد گامی در مسیر اســتعدادیابی جوانان در عرصه هنر دینی 

است و در مسیر پویایی حرکت می   کند.
شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
مراســم اختتامیه سیزدهمین جشــنواره تئاتر بچه های مسجد که جمعه شب در 
شبســتان امیرالمومنین برگزار شد اظهارداشت: در اسالم بر فرهنگ سازی تاکید 
شــده و با تغییرات در زندگی اجتماعی شــاید توجه به آموزه های دینی راهکاری 

برای جریان سازی در حرکت های مردمی است.
کرمی بیان کرد: در فضای فعلی هنر و معنویت مســجد به عنوان یک پایگاه 
ارزشی می   تواند نقش مهمی در اســتعدادیابی جوانان داشته باشد زیرا در گذشته 

نسلی که از آنها برخوردار بودیم پایگاه اجتماعی شان مسجد بود.
وی تصریح کرد: جشنواره تئاتر بچه های مسجد ادامه دهنده راه معنوی گذشته 
اســت و تاثیرش در سالهای آینده با ظهور نسل هنرمندان جوان مشخص خواهد 
شد و ما وظیفه داریم از این جریان موثر حمایت کنیم تا پایگاههای دینی در ادامه 
مسیر انقالب تقویت شود.در این مراسم از دو کتاب در حوزه نمایش رونمایی شد.

کتاب نمایش »خاک شیرین« با سه نمایشنامه نویسنده حامد مکملی و کتاب 
»از پشت روزنه ها« به نویسندگی حمیده وحیدی رونمایی شد.

در این جشــنواره که ۱۲ گروه نمایشی از ۱۱ استان کشور شرکت داشتند رتبه 
اول به نمایش »پمپ« از کردستان به کارگردانی سیروس همتی تعلق گرفت.

همچنین نمایش »شبی که دلی شکست« از اردبیل نوشته و کارگردانی حسن 
رهنما آذر توانست رتبه دوم را کسب کند.

نمایش »آن ســوی رویا« از حنانه خاتونی از قزوین هم مقام سوم را از آن خود 
کرد.در این مراســم از پیشکسوت ســینما و تلویزیون و نویسنده شاخص استان 

قزوین محمد رستگار تجلیل شد.

ذخیره ســازی کاالهای اساسی در استان 
قزوین 

معاون اقتصادی اســتانداری قزوین گفت: کاالهای اساســی مورد نیاز مردم 
شــامل گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، برنج، قند، شکر، روغن و ارزاق عمومی در 

استان ذخیره سازی شده و هیچ کمبود و مشکلی نداریم.
منوچهر حبیبی در جلســه تنظیم بازار که در استانداری برگزار شد از همکاری 
دســتگاههای نظارتی، قضایــی و امنیتی و نیز بازاریان تشــکر کرد و گفت: در 
شهرســتانها هم فرمانداران ملزم به تشــکیل جلسات مشــابه استانی شده اند تا 

قیمتها کنترل شود.
وی افزود: دولت قصد دخالت در بازار را ندارد بلکه دنبال آرام کردن فضاست و 

با هماهنگی همه دستگاهها تالش می   کنیم کارها درست انجام شود.
معاون اقتصادی اســتانداری قزوین بیان کرد: در اســتان میادین مناســبی 
بــرای توزیع کاال نداریم لذا شــهرداری باید میادین میــوه و تره بار را فعال کند و 

فروشگاههای زنجیره ای در توزیع مشارکت کنند تا مشکلی ایجاد نشود.
حبیبی اظهارداشت: فروشگاههای تعاون روستایی هم باید فعال شوند تا بازار 
تنظیم شــود و از این پس نمایندگان امور پشتیبانی دام، گمرک و بازرگانی هم در 
جلسات حضور داشته باشند تا بتوانیم مسائل را به صورت همه جانبه بررسی کرده 
و تصمیم بگیریم.وی بیان کرد: از جهاد کشاورزی برای تامین کاال تشکر می   شود 
اما برای تامین و ذخیره سازی شکر و برنج هم اقدام شود که به اندازه نیاز در استان 
نگهداری شود.معاون اقتصادی اســتانداری قزوین تصریح کرد: به اطالع مردم 
می   رســانیم که هیچ مشکلی در تامین مواد غذایی نداریم و همه کاالها به میزان 
کافی در استان تولید و ذخیره شده و حتی بخشی از آن را به استانهای دیگر ارسال 
می   کنیم و مطمئن باشند هیچ کمبودی حتی تا پایان سال در هیچ کاالیی نداریم.

وی اضافه کرد: شــاید در توزیع اشــکاالت مقطعی دیده شــود که در تالش 
هســتیم آن را رفع کنیم اما همه مواد غذایی به اندازه کافی در اســتان ذخیره شده 
اســت و از طریق فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی ها با نظارت دستگاهها توزیع 

و عرضه می   شود.

نظام مالیاتی برای مبــارزه با فرار 
مالیاتی و ایجاد شــفافیت اقتصادی 

گام برمی دارد
دومین همایش مراجع قضایی، انتظامی، نظامی و مالیاتی استان 
قزوین یکشنبه ۲۸ مرداد با حضور حجت االسالم قدرتی رئیس کل 
دادگستری اســتان قزوین، آقا علیخانی بازرس کل استان ،حبیبی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، معاونین 
و مســئولین ادارات دیوان محاسبات ، اطالعات ، فرماندهی نیروی 
انتظامــی ، اداره مبارزه با جرایم اقتصــادی پلیس آگاهی و قضات 
هیئت حل اختالف مالیاتی به میزبانی اداره کل امور مالیاتی استان 

قزوین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی اســتان قزوین، مصطفی 
پورامیــدی ضمن ارائه گزارش مبســوطی از اقدامات امور مالیاتی 
اســتان درخصوص جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار داشت: مبارزه 
جدی بــا پدیده فــرار مالیاتــی و موفقیت در این حــوزه نیازمند 
همــکاری و تعامل تمامی نهادها و دســتگاههای اجرایی و بویژه 
مراجع قضایی، انتظامی ونظارتی اســت و برگزاری این جلسات در 
شناســایی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و مقابله با مصادیق 

فرار مالیاتی تاثیر گذار خواهد بود. 
وی با بیان اینکه ســازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن 
گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شــفافیت در 
اقتصاد کشور است، گفت: شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک 
در شناســایی مودیان مالیاتی و فعالیت های آنــان و جلوگیری از 
فــرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش بســزایی داشــته و 
کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطالعات حساب های بانکی 
جهت وصول معوقات مالیاتــی در ادارات وصول و اجراء می   نماید 
در همین راســتا با بررسی تراکنش های بانکی مشکوک بیش از ۱۰ 
میلیارد تومان مالیات در اســتان شناسایی گردیده است. پورامیدی 
اضافــه کرد: با بررســی اطالعات خرید و فــروش فعاالن صنعت 
کشــمش اســتان رقمی بیش از ۲ میلیارد تومان مالیات شناسایی 
شده اســت. مدیرکل امور مالیاتی استان با اشــاره به اثرات منفی 
و پیامدهــای فرار مالیاتــی در اقتصاد گفت: یکی از موضوعاتی که 
نظام اقتصادی و مالیاتی را دچار چالش کرده، بحث ســوء استفاده 
از کارت هــای بازرگانی اســت و افراد فرصت طلب و ســودجو، با 
ســوء   اســتفاده از بی اطالعی و ناآگاهی برخی مردم، اقدام به سوء 
استفاده از کارت بازرگانی آنان کرده و مرتکب فرار مالیاتی می   شوند 
. مدیرکل امور مالیاتی اســتان ادامه داد: زمان دادرســی مالیاتی در 
امور هیات های حل اختالف مالیاتی از ۴ ماه و بیشتر به کمتر از ۲۰ 
روز کاهــش یافته و در پنج ماهه اول ســال نیز بیش از ۹۷۰۴ رأی 
هیات حل اختالف مالیاتی با مشــارکت قضات محترم هیئت های 
حل اختالف مالیاتی صادر شــده اســت که این امر موجب قطعیت 
و جلوگیری از تطویل پرونده ها می   شــود. پورامیدی تصریح کرد: 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی مــاده ۲۳۸ ق.م.م و کاهش حجم 
ورودی پرونده ها به هیات های حل اختالف مالیاتی و رشــد کمی و 
کیفــی توافقات موضوع ماده مذکور با قطعیت بیش از ۹۸ % اوراق 
تشــخیص در یک سال گذشته از دســتاوردهای این اداره کل در 

راستای جلب رضایت مودیان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان به اجرای موفقیت آمیز پروژه های 
طرح جامع مالیاتی در ســطح اداره کل و کسب رتبه اول امتیاز بهره 
برداری از سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی و رسیدگی به ۱۲۰۰۰ 
پرونده اظهارنامه اشــخاص حقیقی و حقوقی در سامانه طرح جامع 
اشــاره کرد و گفت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی باعث حرکت 
به ســمت عدالت بیشــتر مالیاتی و شــفافیت در تشخیص مالیات 

می   گردد. 
پورامیــدی برگزاری جلســات مســتمر به منظور شناســایی 
راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر صدور کارت های 
بازرگانی، احیای اداره تصفیه و ورشکســتگی اســتان، تشــکیل 
دادســرای ویژه مالیاتی و تشــکیل کارگروه ویژه مــاده ۲۷۴ را از 
اقدامات مهم اداره کل امور مالیاتی اســتان در زمینه برخورد با فرار 
مالیاتی دانســت و از مســاعدت و همکاری دستگاه های قضایی، 
انتظامی و نظارتی اســتان در راستای تعامل فیمابین جهت وصول 

مالیات حقه دولت قدردانی نمود.

 ۱۸ پروژه آب و فاضالب شــهری 
به بهره برداری می   رسد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین گفت: 
در هفته دولت امســال ۱۸ پروژه آب و فاضالب شهری در استان به 

بهره برداری می   رسد.
داراب بیرنوندی اظهار کرد: در شهرســتان قزوین این پروژه ها 
شامل حفر و تجهیز واجرای خط انتقال چاه شماره یک سینا میدان 
دام، حفر و تجهیز چاه دو و ســه سینا میدان دام، تکمیل تله متری و 
کنترل از راه دور تاسیســات آبرسانی شهرهای محمودآباد، شهرک 
دانش و ناصرآباد، ســاخت مخزن شمس کالیه و ساخت حوضچه 
تماس کلر تصفیــه خانه فاضالب قزوین با هزینــه ای بالغ بر۳۵ 
میلیــارد ریال عنوان کرد.وی در ادامــه در خصوص پروژه های در 
دســت افتتاح شهرستان آبیک طی هفته دولت را حفر و تجهیز چاه 
شماره ۱۷ و ۱۸ قشالق و اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال آب چاههای 

آبیک با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال خاطرنشان کرد.
بیرنونــدی پروژه های آب و فاضالب قابل افتتاح هفته دولت در 
شهرســتان البرز را، تجهیز چاه های ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ شرق به 
همراه خط انتقال و اتاقک سرچاهی، احداث ۵ باب اتاقک سرچاهی، 
اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال ۵ حلقه از چاه های بیدســتان تا مخزن 
شــریف آباد، اجــرای ۳ کیلومتر خط انتقال آب مخزن شــریفیه تا 
محمدیه با لوله چدن داکتیل قطر 6۰۰، ساخت ساختمان تله متری 
مهرگان با هزینه ای بالغ بر ۷۹ میلیارد ریال بیان کرد.وی پروژه های 
قابل افتتاح شهرستان بوئین زهرا را نیز حفر و تجهیز چاه جایگزین 
آراســنج وحفر و تجهیز چاه جایگزین دانسفهان با هزینه ای بالغ بر 

هشت میلیارد ریال عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین در پایان 
حفر و تجهیز چاه آب شرب ۱۷ تاکستان با اجرای خط انتقال با هزینه 
ای به مبلغ چهار و نیم میلیارد ریال به عنوان پروژه قابل افتتاح هفته 

دولت در این شهرستان عنوان کرد.

افتتاح ۱۳۰ طرح کشاورزی در هفته دولت 

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
گفــت: در هفته دولت ۱۳۰ طــرح آب و خاک، دام و 
طیــور، باغی و زراعی، شــیالت و منابع طبیعی با ۵۸ 

میلیارد تومان اعتبار در استان قزوین افتتاح می   شود.
 فاطمه خمســه رســانه های گروهی استان که در 
سالن باغستان برگزار شد گفت: استان قزوین با داشتن 
یک درصد مســاحت کشــور حدود ۴ درصد تولیدات 
کشاورزی را به میزان ۵ میلیون تن محصوالت باغی 
و دامی و زراعی به خود اختصاص داده اســت و در این 

عرصه جایگاه خوبی دارد.
وی افزود: با داشتن دشت قزوین در تولید کشمش 
رتبه اول، انگور سوم، زیتون، فندق، زغال اخته در رتبه 
دوم کشــوری، قارچ رتبه ســوم و ذرت چهارم و تخم 

مرغ هفتم هستیم.
خمســه بیان کرد: با برداشت گندم به میزان ۲۴۰ 
هزار تن با افت زیر نیم درصد امیدواریم تا پایان فصل 

برداشت بیش از ۲۴۵ هزار تن گندم برداشت شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان یادآورشد: 
میزان برداشت کلزا در استان حدود ۱۱ هزار و 6۸۰ تن 

بوده که ۹۸ درصد تعهدات انجام شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد 
منابع آبی در بخش کشــاورزی مصرف می   شود توجه 
به توسعه آبیاری مدرن در اولویت است و در این راستا 
علیرغــم محدودیت های اعتباری تالش کرده ایم در 

این زمینه پروژه ها متوقف نشود.
خمسه تصریح کرد: تا پایان سال ۹۴ حدود ۲6 هزار 
هکتار از اراضی دشــت قزوین تحت پوشش آبیاری 
مــدرن قرار گرفت و در ســال ۹۵ بعد از ســفر رئیس 
جمهور مقرر شــد ۲۰ هزار هکتار دیگر به این میزان 
اضافه شــود که تا پایان امســال ۱۰ هــزار هکتار آن 

انجام می   شود.
وی اضافــه کرد: دراجرای شــبکه پایاب یکی از 
طرحهــا اجرای لوله گذاری چاههــا برای جلوگیری 
از هــدر رفت آب بوده که تاکنــون  ۹۱۲ کیلومتر لوله 
گذاری انجام شــده و امســال نیز ۱۰۰ کیلومتر دیگر 

انجام می   شود.
خمسه یادآورشــد: در اعطای تســهیالت ارزان 
قیمت بــرای اجرای طرح های نیمــه تمام در بخش 
کشــاورزی تاکنون برای تکمیــل ۲۸۴ طرح بیش از 

۲۸۱ میلیارد تومان تســهیالت به متقاضیان پرداخت 
شده است.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
گفت: تاکنــون ۳۵۱ طرح آبیاری با 6۱ میلیارد تومان 
اجرا شده که برای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان کمک 
بالعوض داده می   شود و امسال هم 6۰ میلیارد تومان 

اختصاص خواهد یافت تا آبیاری مدرن توسعه یابد.
وی بیان کرد: در سال جاری نیز برای اجرای ۱۰۲ 
طرح تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد و6۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
اظهارداشت: تعهد اشتغال استان در بخش کشاورزی 
۴۰۰۰ شغل اســت که تا کنون ۱۳۵۱ نفر انجام شده 
است و امسال ۲۰۰۰ نفر نیز در اجرای طرحها مشغول 

به کار می   شوند.
وی با اشــاره به مشــکالت ناشــی از سرمازدگی 
در اســتان اضافه کرد: متاســفانه بر اثر سرمازدگی و 
خشکســالی به محصوالت باغی و سردرختی آسیب 
زیادی وارد شد و کشاورزان و باغداران بیش از ۱۸۸۱ 

میلیارد تومان خسارت دیدند.
خمســه بیــان کرد: متاســفانه فقــط ۱۴ درصد 
محصوالت کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار 
داشــتند وبه نظر می   رسدامســال باید کشاورزان این 
موضــوع را جدی بگیرند تا در صــورت بروز حوادث 
غیرمترقبه دچار خســارت بیشتر نشــوند و بتوانند از 

حمایت دولت و بیمه برخوردار شوند.
وی گفت: ســهم دولت در بخش بیمه واریز نشده 
اســت اما سهم بانک داده شده و با پیگیری انجام شده 
با استمهال بدهی کشــاورزان خسارت دیده دو سال 

تنفس دادیم تا در بازپرداخت مشکلی نداشته باشند.
خمســه در ادامه با گرامیداشت هفته دولت گفت: 
امســال در این ایام ۱۳۰ طرح بــا اعتباری بالغ بر ۵۸ 
میلیــارد و ۵۴۰ میلیون تومان در بخش های مختلف 

کشاورزی افتتاح می   شود.
وی افــزود: این طرح ها در بخش های آب و خاک، 
دام و طیور، باغبانی، زراعت، ترویج کشاورزی، صنایع، 
مکانیزاســیون کشــاورزی، فعالیت های تحقیقاتی، 
تعاون روســتایی، شیالت، دامپزشکی و منابع طبیعی 
اســت و با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال ۱۹۲ نفر 

به صورت مســتقیم و۱۲۳ نفر غیرمستقیم با پوشش 
۱۱6۴ خانوار فراهم می   شود.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در 
ادامه در خصوص تامیــن مواد غذایی مورد نیاز مردم 
گفت: علیرغم مشــکالت ایجاد شــده در خصوص 
تحریم هــای دشــمنان، اســتان قزویــن در تولید 
محصوالت کشــاورزی جایگاه خاصی دارد و ضمن 
تامین نیازهای اســتان قادر اســت نیاز محصوالت 
باغی، زراعی و فراورده های گوشــتی و لبنی مورد نیاز 

استانهای دیگر کشور را هم تامین کند.
وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شــده و همراهی 
بســیار خوب بخــش خصوصی خوشــبختانه هیچ 
کمبودی در زمینه تامین اقالم اساســی مردم از جمله 
گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر و فراورده های لبنی و 
تخم مرغ نداریم و به میزان کافی ذخیره سازی کاالها 

صورت گرفته است.
خمسه بیان کرد: در حال حاضر میزان تولید گوشت 
قرمز در اســتان ۲6 هزار تن است که باید آن را به ۲۸ 

هزارتن برسانیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: 
در تنظیم بازار گوشــت مرغ هم هیچ مشکلی نداریم و 
روزی ۸۰ تن به ســایر مناطق ارسال می   شود و روزانه 

۱۰ تن مرغ منجمد وارد بازار شده است.
وی اضافه کرد: در توزیع گوشــت منجمد مشکلی 
نداریــم و با عرضه آن از قرار هــر کیلو ۲۴ تا ۲6 هزار 
تومــان نیاز مردم را تامین می   کنیــم و با تعیین یکی 
از مجتمع های بزرگ اســتان به عنوان مباشر توزیع 
گوشت قرمز در این بخش هم نیازها تامین شده است.

خمســه اظهارداشت: از هفته آینده ۱۲ تن گوشت 
گوســفندی با قیمت ۳۴ هزار تومان در استان توزیع 
می   شــود تا بازار را تنظیم کنیم و تخم مرغ نیز شانه ای 
۱۴ هزار تومان و کمتر از قیمت بازار عرضه می   شــود و 
تولیدکنندگان موظف شــده اند ۲۰ درصد سهم تولید 
خود را در استان عرضه کنند تا کمبودی نداشته باشیم.

خمســه در ادامه گفت: در حــال حاضر ۳۷۰ طرح 
نیمه تمام با پیشــرفت بیــش از ۲۰ درصد در بخش 
کشــاورزی اســتان وجود دارد که تکمیل آنها ۳۸۰ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی بیان کرد: با تکمیل طرح های نیمه تمام زمینه 

اشتغال ۳۸۵۵ نفر در استان فراهم می   شود.
خمســه از اجرای طرح یکپارچه سازی و تسطیح 
اراضی هم خبر داد و اظهارداشت: این طرح در اولویت 
اســت تااز خرد شدن اراضی جلوگیری کنیم و قوانینی 
را اعمال خواهیم کرد تا یکپارچه ســازی توسعه یابد 
که در این راســتا در شهرستان آوج ۷۰۰ هکتار اراضی 

یکپارچه سازی شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
تصریح کرد: با برنامه وارد جهاد شده ام و سیاست های 
خود را بر اســاس چشــم انداز ترسیم شــده و اسناد 
باالدستی جلو خواهم برد و با انگیزه آمده ام تا کار کنم.

وی اضافــه کرد: با اســتفاده از یک تیم اقتصادی 
قوی تالش می   کنیم بدون حاشیه کار کنیم و استفاده 
از بانوان و مدیران جوان را در اولویت برنامه های خود 
قرار داده ام تا زمینه پیشــرفت افراد متخصص جوان 

مهیا شود.

خبرخبر
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حافظ

انتخاب مدیریت شهری آن هم در دومین 
شــهر بزرگ اســتان با توجه به شرایط خاص 
مهاجرتی آن به  دلیل همجواری اش با اولین 
شهر صنعتی ایران که از این جغرافیا؛ ایران 
کوچکی ساخته کار راحتی نبوده و همیشه با 
حاشیه هایی همراه بوده است؛ حاشیه هایی 

که گاه از متن پیشی می گیرند.
ســکانداری دومین شــهر بزرگ اســتان 
بــرای مهندس جوادی که بعــد از ترک بدنه 
مدیریت شــهری در سال های دور، او را این 
بار از بازار تجارت به پشت میز اول مدیریت 
شهری کشــاند با کش و قوس های فراوانی 

همراه بود.
از شــایعه برکنــاری در روزهــای اول تــا 
خبرسازشــدنش در رســانه هــای  معاند در 
همین اواخر؛  به قول خودش برای فردی که 
همه ســال های عمرش را در الوند گذرانده 

خیلی هم غیر منتظره نیست.
آگاهــی از جو سیاســی و آشــنایی کامل با 
چهــره های حاضر در شــورا، آگاهی از فضای 
مدیریت شــهری و مهمتر از همه اهل تعامل 
بــودن؛ جوادی را از تمام موانع تاکنون عبور 
داده است و او امید دارد که با تعامل ارزنده 
با اعضای شــورا بتواند در بدترین سال های 
مالی برای شــهرداری های سراســر کشور، 
از ایــن بحران اقتصــادی فرصتی تازه برای 

الوند بسازد.
بــه همین بهانه گفت و گوی جــام جم را با 
مهنــدس جعفر جــوادی، شــهردار الوند در 

ادامه می خوانید:
*تجربــه کاری نشــان داده اســت هرچه 
میزان تنش ها در حوزه مدیریتی شهرداری 
شــهرهای بزرگ  باالتر برود، انرژی و تمرکز 
مدیریت را بیشتر به حاشیه برده و در نتیجه 
عملکرد شــهردار تحت تاثیر قرار می گیرد. 
چقدر این حواشی بر روی عملکرد شما تاثیر 

داشته است؟
بــه جرات می توانم بگویــم هیچ کدام از 
حواشی ایجاد شده ثانیه ای در روند خدمت 
بــه مــردم خلــل وارد نکــرده اســت و حتی 
مدیریت شــهری را برای ادامــه کار مصمم 
تر نموده است. مدیریت شهری تاش دارد 
بــا همفزایــی و تعامل با بدنه قوی شــورای 
اسامی شهر و پرسنل خدوم مجموعه شهری 
در انجام امور محوله در شــرایط خاص فعلی 
بــه بهترین نحو عمل کــرده و رضایت مردم 
را تامیــن کند.هر چند گاهــی این نگاه های 
مغرضانه می تواند ســبب ناامیدی در بدنه 
مردم شــود ولی امیــدوارم با عملکرد خوب 
و ارائــه کارنامــه قابل قبول مــردم متوجه 

خدمت خادمین خود  شوند.
*  چنــد درصــد از بودجه رویــا پردازانه  
110میلیاردتومانی دور قبل محقق شــد و 
امســال بودجه چقدر به واقعیت نزدیک تر 

است؟
ما امسال نســبت به بودجه سال گذشته 
کاهــش داشــته ایــم چــون بودجــه ســال 
139۶ برابــر بــا 110 میلیــارد تومان بود، 
که غیــر واقعی بود و آنچــه در نهایت محقق 
شــد نزدیک به 35درصد بود. بودجه ای که 
امســال درنظر گرفتیم برابر اصول بودجه 
نویســی با یک نگاه افزایشــی تنظیم شــده 
اســت، نگاه مــا این بود که تاش پرســنل و 
همکاری مردم بیشــتر شود، بنابرین حدود 
پنجــاه میلیارد تومان بودجه را مصوب کرده 
ایم. برای تحقق این میزان بودجه حتی بعضی 
کدهایی که راکد مانــده بود فعال کردیم از 
جملــه در حوزه اصناف تنهــا در چهار ماه اول 
امســال چهار برابر دور قبل درآمد داشــته 
ایــم که مصمم با همین رویــه ادامه دهیم.

همچنیــن در گذشــته مبالغ زیــادی بدهی 
باقــی مانده بــود که به شــهرداری پرداخت 
نشده بود. از حدود پانزده سال قبل تا کنون 
بیش از هفتصد برگ چک وصول نشده بود 

که یک تیم حقوقی تشــکیل داده ایم که در 
حــال پیگیری آن مبالغ هســتند.  این بدهی 
هــا تا 20میلیارد تومان اســت که می تواند 
در اعتبــارات حوزه عمرانی تاثیر بســزایی 
داشــته باشــد.از ســوی دیگر معتقدیم که 
بخشــی از این درآمد باید از صنایعی تامین 
شود که بیشترین حجم آالیندگی و مشکات 
زیســت محیطی را برای ســاکنان این شــهر 
دارنــد و باید حق مــردم الوند در این زمینه 

ادا شود.
* شهر الوند از دیرباز به دلیل وجود شهرک 
صنعتــی در کنارش و ســهمی از کــه عواید 
این همزیســتی می گرفت یکی از شهرهای 
پردرآمد اســتان بوده اســت. در سال های 
اخیــر بــا تعییــن ارزش افزوده بر اســاس 
تعییــن ســرانه جمعیت ســهم شــهرداری 
بشدت کاهش پیدا کرده است. برای خروج 

از این وضعیت چه راهکاری دارید؟
موجودیت شــهرداری الوند وابســته به 
صنایع اســت. اگر شــهرصنعتی البرز نبود 
مطمئن باشــید شــهرداری الوند هم وجود 
نداشــت. شــهرصنعتی البرز عاملیست که 
شــهرداری الونــد تاســیس شــود و درآمد 
داشــته باشــد. ما از یک درصد فروشی که 
از محل عوارض می گرفتیم، جزو شهرداری 
های پر درآمد کشــور بودیم امــا با توجه به 
تغییــر رویه دولــت و این مهم کــه عوارض 
قانونــی را تجمیع کردنــد و در نهایت به این 
رســیده ایم کــه عــوارض ارزش افزوده را 
برای ما لحاظ مــی کنند و از نظر درآمدی جزو 
ضعیف ترین شــهرداری های کشــور شــده 
ایم. تغییر این وضعیت مســتلزم این است 
کــه حق وحقوق لحاظ شــده در قانــون برای 

شهرداری الوند در نظر گرفته شود. 
در قانــون ارزش افــزوده یــک ماده 38 
لحاظ شده است که متاسفانه عملیاتی نشده 
است. ضمن اینکه بیشترین درآمد از محل 
ارزش افــزوده از ناحیه شــهرصنعتی البرز 
بوده و ما انتظارمان این اســت که حق مردم 
الوند اینجا دیده شــود. تمام مشــکات این 
شــهر صنعتی متوجه مردم الوند اســت، از 
جملــه شــلوغی وآالیندگی و ایــن ها هزینه 

هایی را به شهرداری تحمیل می کنند.
در ارزش افــزوده مواردی از این دســت 
برای شــهرداری های همجــوار صنایع دیده 
نشــده است. اما در ماده 38 برای آالیندگی 
شــهرداری های همجوار صنایــع، درصدی 
درنظر گرفته اند که آن هم عملیاتی نشــده 
است. این ماده می گوید شرکت ها و صنایع 
آالینــده باید یــک درصد فروششــان را به 
شــهرداری های محل بدهند اما تاکنون این 
اتفاق نیفتاده اســت و حتی تعداد شــرکت 
هــای آالینــده هم که بیش از چهل شــرکت 
اســت، یک یا دو شــرکت معرفی کرده اند و 
مــا برای احقــاق حقوق مــردم در این زمینه 
در حــال تاش هســتیم. از این شــرکت ها 
مــی خواهیم که حــق آالیندگی شــان را که 
حق مردم است بپردازند و از سازمان محیط 
زیســت هم می خواهیم که این شرکت ها را 
که بیش از چهل واحد هســتند معرفی کنند 
چون در قانون آمده اســت که سازمان محیط 
زیســت باید شــرکت ها را معرفــی کند و ما 
راســا نمی توانیم اقدامــی بکنیم. پیگیری 
هایی داشــته ایم و ســازمان محیط زیســت 
همکاری های خوبی با ما دارد و امیدوارم که 
امســال و سال آینده درآمدمان از این محل 

محقق شود.
* در حوزه مدیریت شــهری  دیده شده که 
بــرای آالیندگی و پارکینــگ جریمه هایی در 
نظر گرفته می شــود معموال شهرداری ها در 
همــان حوزه هزینه اش نمــی کنند. اگر این 
اتفــاق بیفتــد و درآمــدی از محــل عوارض 
آالیندگی حاصل شود به توسعه فضای سبز 

الوند ختم می شود؟ 

در ســال های گذشته و در دوره اخیر نیز 
مدیریــت شــهری در الوند خــود را مجبور و 
ملزم به توســعه فضای ســبز و پروژه هایی 
می بیند که آسیب ناشی از آالیندگی ها برای 

مردم را به حداقل برساند.
 در شهر صنعتی البرز حتی بیش از اندازه 
اســتاندارد مورد نیاز فضای ســبز داریم و 
تصفیه خانه البــرز از بهترین تصفیه کننده 
های کشور است .با همه این اوصاف  کسانی 
که آب، زمین و هوای ما را آلوده می کنند باید 
بیاینــد و هزینه رفع آلودگــی را بپردازند. 
اگر این اتفاق نیفتد مدیریت شهری خود را 
مکلــف می داند این مهــم را  از طریق مراجع 
قضایی پیگیری کند، چون اینجا حق و حقوق 
مردم اســت که ضایع می شود. ما به تنهایی 

نمی توانیم بحث آالیندگی را حل کنیم. 
* بودجــه عمرانــی تان چقدر اســت و چه 

برنامه هایی برای آن دارید؟
52درصــد بودجــه امســال یعنــی  28 
میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه عمرانی 
اســت. دلیلش هم این اســت که با توجه به 
بودجه ای که در گذشــته بسته شده است، 
باالجبار ما باید بدهی های گذشته شهرداری 
را لحــاظ مــی کردیم و این چیــزی نزدیک به 

دوازده درصد به ما تحمیل کرده است.
در بودجه جــاری،  موضوعــات فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی  که سابق بر این در بودجه 
عمرانــی لحاظ می شــد در بودجه جاری دیده 
شــده که نســبت به بودجه فرهنگی ســال 
گذشــته 10درصد رشد داشــته است.در 
ادامه سالجاری مصمم هستیم که پروژه های 
مانده از گذشــته، جمع آوری شوند. چون به 
هر حال بیت المال است. بعضی از کمربندی 
ها ناتمام مانده است، کمربندی جنوبی را به 
مراحل آســفالت رسانده ایم و در کمربندی 
غربــی هــم در مراحــل پایانی هســتیم. اما 
پروژه هایی که در دوره ما پیش بینی شــده 
و در حــال انجــام آن ها هســتیم، کمربندی 
شــمالی از بلوار معلم به ســمت نیرومحرکه 
اســت که در حال خاک برداری و آهک ریزی 
هســتیم.پروژه ورودی جنوبــی مــا معروف 
به جاده کمال آباد اســت که به اتمام رســید 
و البتــه باید بگویم کســانی کــه تعهد داده 
بودند قیر را تامین کنند به تعهدشــان عمل 
نکردند و ما به ســختی توانستیم قیرمان را 
تامین کنیم. در بحث فضای ســبز پروژه یک 
پارک 20 هکتاری و یک پارک ویژه بانوان را 
در دست داریم که در بحث محدوده قانونی 
و تملــک ها هنوز وارد نشــده ایــم و درحال 
انجام کارهای اداری هســتیم و بعد از آن ها 
حتما استارتشــان را خواهیــم زد و کارهای 

اجراییشان امسال شروع می شوند. 
* آیا بدهــی 30میلیاردی شــهرداری در 
دوره قبل فقط شــامل بدهکاری پیمانکاری 

بوده است؟
ایــن امر ناشــی از این بوده اســت که در 
آمد ها و هزینه های ما تعادل نداشــته اند. 
درآمدمــان کــم و هزینه هایمــان زیاد بوده 
اســت. بودجــه ای کــه در نظر گرفته شــده 
اســت 110 میلیارد تومان بوده اســت و به 
همین حساب پروژه هایی تعریف شده است 
و در نتیجه وصول نشــدن آن بودجه، بدهی 
هایی از دوره قبلی برای این دوره باقی مانده 
است. این مسئله طبیعی ای است که بدهی 
هایی برای دوره های بعدی بماند. ولی بودجه 
بندی یــک روش هایی دارد، باید محاســبه 
شده بسته شود و به نظر ما بودجه سال قبل 
غیرواقعی بســته شــده بود و همین موجب 

خیلی مشکات اقتصادی شده است.
* وضعیــت مطالبات شــهرداری از صنایع 
بــزرگ چون نیــرو محرکه در چــه مرحله ای 

است؟
من چهره ای صنعتی هستم و بیشتر از هر 
کســی به  شرایط امروز صنایع آگاهم.  به من 
می گویند دارد به صنایع فشــار می آید. در 
حالی که ما با آن ها مذاکره می کنیم. می گوییم 
دســت کم زمانــی را بــرای پرداخت بدهی 
هایتان اعام کنید ولی چیزی اعام نمی کنند 
و ما اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس را وارد 
کرده ایم. شــرکتی مانند نیــرو محرکه به ما 
نزدیک به 20 میلیارد تومان بدهکار است. 
حق وحقوق مردم باید تعیین تکلیف بشود.

در جلسه با این عزیزان به ما گفتند باید با ما 
مانند اروپایی ها برخورد کنید و نگاه حمایتی 
به صنایع داشته باشید. ما هم جواب دادیم 
پس شما هم مانند اروپایی ها برخورد کنید. 
آن ها همه عوارض شــان را بموقع پرداخت 

مــی کنند و بــا پرداخت بخشــی از آن، برای 
خودشان وقت نمی خرند. از طرف دیگر قبل 
از اینکه مراجع دیگر وارد شــوند، خودشان 
حســاب وکتاب خودشــان را می رسند و سر 
موقــع پرداخــت می کننــد. من نمــی دانم 
شــرکت های ما تا چــه زمانی می خواهند حق 
مردم را ندهند؟ مردم نیاز به خدمات دارند 
و شــرکت ها وظیفه دارند عــوارض قانونی 
شــان را بپردازند تا ما بتوانیم خدمات مورد 
نیاز مردم را ارائه بدهیم. اما آن ها ســر باز 
می زنند با این پیش فرض که اگر ما این مبالغ 
را بپردازیم صنعت ما می خوابد و همه بیکار 
می شــوند! این صحبت قابل قبول نیســت.  
بــا ایــن اوصــاف اکنون مــا در حــال وصول 
کــردن نزدیک به ده میلیارد از طلب هایمان 
هســتیم.البته این رویه برخورد قهری تنها 
شــامل صنایع نمی شود بخشی از این بدهی 
ها مربوط به کسانیســت که خواســته اند از 
پرداخت بدهی شان فرار کنند. ما االن با جبر 
داریــم آن ها را وادار می کنیم دینشــان را 
ادا کنند. بعضی شــان فکــر می کنند برتری 
ای نســبت به دیگران دارند. ما با کسانی که 
قلدرانه فکــر می کنند می توانند حق مردم 
الونــد را ندهند برخــورد قانونی می کنیم. 
خیلی از همین تنش ها وحواشی در مدیریت 
شــهری ناشــی از برخــورد قاطــع مدیریت 

شهری با چنین افرادی است.
* درباره احداث  ســرویس های بهداشتی 
و حواشی ایجاد شده از این خبر آیا توضیحی 

دارید؟
در جایی مطرح شــد که مــا بودجه عمرانی 
را ســرویس بهداشتی می سازیم و من روی 
آن تاکید داشــته ام، ما را مسخره کردند در 
حالی که این نیاز مردم است و دوم اینکه من 
در آن صحبتم داشــتم مقایسه می کردم که 
در دوره قبل ســرویس بهداشتی70 متری 
را در ده ماه با هزینه سی صد میلیون تومانی 
ســاختند در حالی که ما دو ســال بعد در 20 
روز و بــا هزینــه کمتــر از 50 میلیون تومان 
همان کار را انجام دادیم. به هرحال شیطنت 
هایــی صورت گرفت تا مارا مســخره کنند و 
نگذارند حرف اصلی ما به گوش مردم برسد 
و ایــن طور جلــوه دادند که گویــا بزرگترین 
پروژه عمرانی ما ســرویس های بهداشــتی 

است. 
* شــما چهره ای اقتصادی هســتید و یکی 
از کدهــای  درآمدی برای مدیریت شــهری 
حضور در پروژه های  سرمایه گذاری است. 
در این بخش چه اقداماتی انجام شده است؟

هم به صورت مشــارکتی و هم به صورت 
کاما خصوصی آماده ایم تا با سرمایه گذاران 
همــکاری هــای الزم را داشــته باشــیم. به 
دنبال یــک مرکز تجاری بــزرگ در دل مرکز 
اقتصادی شــهر در محدوده خیابان ده متری 
امام هستیم و برای عملیاتی کردن این ایده 
از  ســرمایه گــذار بخش خصوصــی حمایت 

خواهیم کرد.
* برنامــه هــای هنری و فرهنگــی در دور 
جدید مدیریت شــهری رشــد چشــمگیری 
داشــته اســت و به لحاظ اعتباری نیز رشــد 
قابل توجهی داشــته اســت. آیا این برنامه 
ها شــامل پروژه های توسعه گردشگری هم 

خواهد شد؟
کار فرهنگــی حرکت روی لبه تیغ اســت 
چراکه هر برنامه فرهنگی بنابر ذائقه افراد 
یا گروههای اجتماعی برای برخی خوشایند و 

برای برخی ناخوشایند است.
امــروز کار فرهنگی نه تنها در شــهر ما که 
در کشــور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است 
و باید بیشــتر از قبل مورد توجه قرار گیرد. 
وقتی در مسایل فرهنگی می گوییم دشمن 
پشــت در خانه ماســت، نمی شود نشست و 
شــعار داد، یا  به زور متوســل شــد. راهکار 
برون رفت از مشــکات اجتماعی، انجام کار 
فرهنگی است. به عنوان مدیر شهر معتقدم 
کــه  باید مــردم را درگیر مســائل فرهنگی 
کنیم و همه ما باید دغدغه کارهای فرهنگی 
را داشــته باشیم.از بدو ورود اعام آمادگی 
کردیم که هرکس توانمند است و می تواند 
در ایــن کار قدم بردارد ما آمــاده ایم که به 
هر شــکلی که می شــود همکاری کنیم و در 
قســمت های زیادی از هزینه ها هم شریک 
می شــویم.درهمین راســتا نزدیک به 35 
جمعه برنامه ای فرهنگی و مفرح تحت عنوان 
»دورهمــی « بــرای خانــواده ها اجــرا کرده 
ایم کــه البته می دانیم کاســتی هایی دارد 
و امیدواریم با حضور مردم و انتقاداتشــان 

این کاســتی هــا هم کمتــر شــود. در بحث 
ورزشــی تمام اماکن ورزشــی مــا در اختیار 
کسانی اســت که بخواهند فعالیت ورزشی 
کنند. محل های فرهنگی و ورزشی ما شبانه 
روز فعال هستند و درهایشان به روی عاقه 
مندان باز است. از همینجا هم از شهروندان 
و دوســتانمان دعوت می کنیم هرکس توان 
اجرای برنامــه فرهنگی را دارد ما آماده ایم 
بسترش را فراهم کنیم.از دیگر برنامه های 
جدید حافظ خوانی و شعر خوانی است که  در 
کنار مزار شــهدای گمنام شــروع کرده ایم و 
از همه مــردم و عاقه مندان هم دعوت می 
کنیم که روزهای چهارشــنبه ساعت هفت تا 
هشت و نیم در این برنامه حضور پیدا کنند.

مــا برای رســیدن بــه این مراحــل روزهای 
سختی را گذرانده ایم. اینکه در این جایگاه 
قــرار گرفته ایم حاصل پافشــاری ما بوده و 
نقدهای زیادی به ما شــده است؛  اما حضور 
مردم پشتیبان ما برای برگزاری مراسم ها و 

عملی کردن برنامه هایمان بوده است.
در حوزه توســعه پروژه های گردشــگری 
همیشــه بر این نکته تاکید داشــته و دارم 
که ما از 32 اســتان ایران در الوند شهروند 
داریــم و چه خوب که بدون هیچ تنشــی در 
کنــار هــم زندگی مــی کننــد. فرهنگ های 
مختلف هستند و شاخص های فرهنگی خود 
را دارند. شــاید برگزاری جشــنواره اقوام 
در هیــچ جای ایران به انــدازه الوند ارزش 
برگزاری نداشــته باشــد ولی الوند به جهت 
گویش ها و فرهنگ های مختلف این بستر را 
دارد و ما در حال برنامه ریزی هایی برای بهره 
وری از این بســتر فرهنگی مناسب در جهت 
تعامــل بیشــتر بین اقوام و معرفی بیشــتر 

الوند هستیم.
* سرانجام حاشیه های انتخاب مدیرعامل 
شرکت شهر صنعت البرز با انتخاب مهندس 
یوسفی تمام شد. چرا برخاف پیش بینی ها 

به یک انتخاب درون سازمانی رسیدید؟
آقای یوســفی به عنــوان مدیرعامل این 
شــرکت انتخاب شدند ؛ صحبت هایی که می 
شود، به این دلیل است که خیلی از دوستان 
تمایل داشــتند کســانی که آن ها پیشنهاد 
می دهند انتخاب شــود ولی ما نظرات آن ها 
را شــنیدیم تحقیق کردیم ولی در نهایت به 
این نتیجه رســیدیم که هزینــه جدیدی به 
شرکت شهرصنعتی تحمیل نکنیم. هرکس 
را خارج از ایــن مجموعه انتخاب می کردیم، 
هزینه جدیدی به شــرکت تحمیل می شــد، 
ضمــن اینکه تجربه و شــناخت کافی از فضا 
هم نداشتند. ما هم آقای یوسفی را انتخاب 
کرده ایم و امیدواریم که شــاهد پیشرفت 

های خوبی دراین شرکت باشیم.
* در فضای مجازی درباره نحوه تعامل شما 
با شورای شهر خیلی بحث ها مطرح می شود. 
چقدر نظــرات مدیریت شــهری در تعامل با 

شورا تعدیل می شود؟
نماینــدگان مردم در اجــرای هر کاری در 
شهر دغدغه هایی دارند و هرکس از زوایای 
مختلفی مســائل را می بیند و  و این دغدغه 
هایشــان قابــل احترام اســت و همین نگاه 
های مختلف اســت که انتخاب های ما را پخته 
تــر می کند. اما من اعتقاد دارم که همکاران 
من، ضمن اینکه همه شــان از دوســتان من 
هستند و از گذشته های دور خیلی هایشان 
را می شــناختم، احساس می کنم اگر تعامل 
هــا در چارچــوب قانون باشــند و دغدغه ما 
عموم مردم باشند می توانیم به هم نزدیک 
شــویم. در نتیجه از این نظر من فکر می کنم 
من هم همراه با اعضای شــورا پیش می روم 
و همگــی در جهت منافع عموم مردم شــهر و 
در چارچوب قانون در حال پیشبرد یک هدف 
هستیم اما اختاف سلیقه ها همیشه بوده و 
هست ولی مانع کار نخواهند شد. امریست 
اجتنــاب ناپذیــر و بزرگنمایــی آن، با هدف 

خدشــه دار کــردن رابطه میان مــا، جز ضرر 
برای شهر، چیزی در پی  نخواهد داشت.

* در مــورد طــرح بازآفرینی چــه نقاطی از 
شهر الوند مد نظر مدیریت شهری است؟ 

در طــرح بازآفرینی که دولت و ســازمان 
مســکن شهرســازی اســتارت زده اســت. 
بافت فرســوده و مناطقی کــه باید به عنوان 
بازآفرینــی مطالعــه شــود در حــال مطالعه 
است و پیشــنهادات خیلی خوبی برای بافت 
فرسوده داده ایم. برای کسانی که بخواهند 
ســرمایه گذاری کنند هم تســهیات خیلی 
خوبی دیده شده است. برای مثال اگر مجتمع 
هایی ایجاد کنند، برای هر واحد، به سازنده 
پنجــاه میلیون تومان وام 8 درصد دوســاله 
پرداخت خواهد شد. این مصوب شده است 
و برای کسانی که این واحد ها را بخرند، وام 
80 میلیون تومانی با ســود ۶ درصد در نظر 
گرفته شــده اســت در دوره زمانی دوازده 
ســاله. این موقعیتی بســیار عالی اســت.ما 
پیشــنهادمان این اســت که در بلند مرتبه 
ســازی حداقل نصف طبقات را رایگان جواز 
بدهیــم و به کســانی که در بافت فرســوده 
سرمایه گذاری کنند بیشترین تسهیات را 
خواهیم داد که شــامل  الوند قدیم  و آزادی 
اســت که برای بلندمرتبه ســازی تا دوازده 

طبقه مجوز خواهیم داد.
* آیا توســعه خدمات به سمت زمین های 
معــروف به جبــارزاده که شــما مالک بخش 
عمــده ای از آن هســتید صحــت دارد؟ چه 

توضیحی برای این موضوع دارید؟
زمیــن های معروف به جبــار زاده و قامتی 
که نام پدر خانم بنده اســت، برای بعضی از 
دوســتان شــبهاتی را به وجود آورده است. 
در گذشته چند سال پیش از روی کار آمدن 
من، از طریق مراجع قضایی زمین ها تفکیک 
شده و سهم شــهرداری به آن ها داده شده 
است. شهرداری اماکی که در سهم خودش 
بــوده را فروخته اســت و خــود مالکین طبق 
ماده 101 شــهرداری از طریق دادگســتری 
تفکیک کــرده اند و خود مردم درخواســت 
آماده سازی و جواز را داده ند. قبل از آمدن 
من این اتفاقات افتاده و اینطور نیســت که 
مــن در جایی که خــودم زمین هایی دارم کار 
خاصی کرده باشــم. خــود مالکین آن مناطق 
درخواست تفکیک داده ند و در سال 95  هم 
تفکیک ها انجام شده است. در زمان ما آماده 
سازی طبق قراردادی که قبا بسته شده بود 
شروع شده است و ما فقط همانطور که وظیفه 
داشــته ایم، پروانه ساخت داده ایم و سهم 
تفکیکــی تمام زمیــن ها هم قبــا پرداخت 
شده است و نمی دانم چه مورد ویژه ای بوده 
است که برای برخی شبهه ایجاد کند. بیشتر 
هدف کســانی که این صحبت ها را مطرح می 
کنند شیطنت است وگرنه کارهای ما شفاف 

و مطابق قانون بوده و هست وخواهد بود.
* وضعیــت بازپرداخت بدهی پیمانکاران 

چگونه است؟
در حال پرداخت حق پیمانکاران هستیم، 
نــه تنها مــا، بلکه تمام شــهرداری هــا برای 
بازپرداخت بدهی هایشــان با چالش مواجه 
هســتند ، امــا ما تــاش کرده ایــم زیر دین 
نمانیم. بدهی گذشته ما بیش از 30 میلیارد 
تومان بوده ولی امروز زیر 10 میلیارد تومان 
اســت. ایــن یعنی اینکــه ما به طلــب کاران 
گذشــته هم کامــا متعهد و در حــال تاش 
برای پرداخت حقوق مردم هســتیم. ضمن 
اینکه تعهداتی هم که خودمان با پیمانکاران 
جدید داشته ایم، عمل کرده ایم و در ادامه 
هــم همین طور خواهد بــود. البته قدردان 
پرســنل خوبم هســتم زیرا  در خیلی موارد 
از امتیازاتی که می توانســتیم به پرســنل 
بدهیم، صرف نظر کرده ایم و آن ها هم با ما 
همکاری کرده اند تا بتوانیم هرچه سریع تر 

بدهی هایمان را بدهیم.

شهردار الوند: 

حواشی موجود در خدمت به مردم خللی ایجاد نکرده است


