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بهره برداری از 21 پروژه شهرداری به مناسبت هفته دولت 
و هفته فرهنگی قزوین

نمایشگاه آثار هنری دستخط 5 
در قزوین برپا شد 

محمدیه در مسیر پیشرفت و 
توسعه قرار می گیرد

برپایی رویداد استارت آپی با 
رویکرد کارآفرینی گردشگری 

 13 طرح صنعتي و پروژه عمراني 
در شهرك های صنعتی افتتاح شد

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتی گفت: 13 طرح صنعتي و پروژه عمراني با سرمايه گذاري 2 هزار 
و 740 ميليارد ريال در ايام هفته دولت در شــهركها و نواحي صنعتی اســتان به بهره برداری رسيد. 
»حميدرضا خانپور« افزود: در اين ايام آغاز عمليات كلنگ زني 4 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 7 هزار ميليارد 
ريال و اشتغال 778 نفر به زمين زده مي شود. وي با اشــاره به بهره برداري از 13 طرح صنعتي و پروژه عمرانی 

تصريح كرد: عمده ترين توليدات اين...

مساجد؛ خاکریز 
عرصه های مقابله با 
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قزوین

 سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی و تکریم و جلب رضایت مودیان 
محترم مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل 
گردیده  اتخاذ  غیردولتی  حقوقی  اشخاص  و  حقیقی  اشخاص  مودیان  برای  بخشش 

است. 
بر این اساس مودیان محترم مالیاتی مزبور در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده 
خود )اعم از اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش( تا پایان سال جاری، از تسهیالت 

بخشودگی جرایم به شرح جدول ذیل برخوردار خواهند شد:

قابل توجه مودیان مالیاتی اعم 
از اشخاص حقیقی و حقوقی

 شرایط ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان قزوین

اطالعیه 
مهم

قطعی  بدهی  مانده  پرداخت  تاریخ 
شده

درصد بخشودگی جرایم

سایر مودیانواحدهای تولیدی اعم از حقیقی و حقوقی

100%100%لغایت 1398/7/30

96%98%لغایت 1398/8/30

92%96%لغایت 1398/9/30

88%94%لغایت 1398/10/30

84%92%لغایت 1398/11/30

80%90%لغایت 1398/12/20

157طرح توزیع نیروی برق و5 پروژه نیروگاهی  
به بهره برداری می رسد

 

مهندس ســعيد بهاديوند چگينی ضمن گراميداشت  
ياد وخاطره شــهيدان رجايی و باهنر و تبريک هفته 
دولت به خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی  
به پروژه های شركت توزيع نيروی برق استان قزوين 
اشاره كرد و گفت :همزمان با هفته دولت ، 157طرح  
شــركت توزيع برق با هزينه ای بالغ بر231ميليارد و 
284 ميليون ريال در شهرســتان های )قزوين، آوج، 
البرز، تاكستان، بوئين زهرا و آبيک و شهر محمديه(  
درقالب  توسعه واحداث، نيرو رسانی، اصالح وبهينه 
سازی،روشــنايی معابر،رفع ضعف ولتاژ، برق رسانی 
روستائی و جابجايی شبکه در بخش توزيع  و5 پروژه 
نيروگاهی با اعتباری بالغ بر 280ميليارد ريال به بهره 
برداری می رســد  كه از مجموع پروژه های  شركت 
توزيع  56 پروژه در شهرستان قزوين، تاكستان 18، 
آبيک 11، آوج 15، البرز 14، بوئين زهرا  23، محمديه 
20  پروژه  به بهره برداری خواهد رسيد؛ مشخصات 
كامل  پروژه های مذكــور در ســايت اينترنتی اين 
شركت به نشانی www.qazvin-ed.co.ir در 

دسترس عالقمندان می باشد.

وی با اشــاره بــه عملکرد شــركت، خاطرنشــان 
كرد: در دولت محتــرم تدبيرواميد دراين شــركت، 
فعاليتهای زيادی انجام شــده اســت كــه اّهم آنها 
عبارتست از: نصب 3360دســتگاه كنتورطرح فهام 
كه 1610دســتگاه آن در بخش كشاورزی و بقيه در 
بخش های صنعتی،عمومی وســاير مصارف، بهره 
برداری از 94/5 مگاوات نيــروگاه توليد پراكنده در 
سال97، بهره برداری از 12/3 مگاوات تاكنون، بهره 
بــرداری از4/78مگاوات انرژی خورشــيدی و134 

مگاوات انرژی بادی .
مدير عامل شــركت توزيع نيروی برق استان قزوين 
اقدامات يکســاله اخير را اينگونه  برشــمرد:احداث 
278 دستگاه پست 20كيلوولت، 55 كيلومتر شبکه 
فشار ضعيف، 78كيلومتر شبکه 20كيلوولت، تجهيز 
1543 دستگاه روشنايی معابر، برق رسانی  به 4 روستا 
واضافه شــدن 14658 مشــترک كه از اين  تعداد، 
481 مشــترک جديد صنعتی و كشاورزی می باشند 
. مهندس بهاديوند چگينی با اشــاره به ارزيابی های 
انجام شده از عملکرد اين شــركت در سطح ملی و 
اســتانی افزود  :  همکاران شركت توزيع نيروی برق 
استان قزوين  به صورت شــبانه روزی  مشغول ارائه 
خدمات  به  مشتركين  برق و مردم شريف استان بوده 
و در راستای جلب رضايتمندی، تکريم ارباب رجوع 
و صيانت از حقوق شــهروندان بيش از پيش تالش 
می كنند و اين شــركت در ارزيابی های سطح ملی و 
استانی همواره درزمره دستگاههای موفق  بوده است. 
بهاديونــد چگينی در خاتمه  اظهار داشــت:در پايان  
الزم اســت از  همه همکاران عزيز، خدوم و كوشای  

شركت توزيع برق كه در تمام نقاط استان  شبانه روز 
برای تداوم جريان  برق مطمئن و پايدار  تالش می 
كنند و از مردم گرانقدر و شهيد پرور استان قزوين كه 
با مديريت در مصرف برق همکاری الزم  را همواره با 
اين شركت داشــته اند بويژه در ايام پيک بارتابستان 

سال جاری تقدير و تشکر  نمايم .

مشترکین ارجمند:
باتوجه بــه اينکه بــزودی قبوض بــرق به صورت 
پيامکی ارسال خواهد شد و قبض كاغذی حذف می 
شود  لطفا در صورتی كه شــماره همراه خود را ثبت 
ننموده ايد هرچه ســريعتر جهت درج شماره همراه  
خود)شــماره ای كه مايليد پيامک صورتحساب برق 
به آن شماره ارسال گردد( به يکی از روش های ذيل 

اقدام نماييد:
* مراجعه حضوری با همراه داشــتن قبض برق به 

واحد مشتركين امور توزيع برق منطقه مربوطه
* پيامک نمودن عدد13 رقمی شناســه قبض برق 
)مندرج در قبض بــرق( به شــماره 10001121  يا  

 20001521
* ثبت شماره موبايل از طريق 
 https://saapa.ir :  آدرس

* تماس با شــماره تلفن 33239799  جهت اعالم 
شماره همراه وشناسه قبض

* مراجعه به دفاتر پيشــخوان دولت باهمراه داشتن 
قبض برق

* اعالم شماره همراه به مامورين قرائت كنتور هنگام 
مراجعه به درب منزل
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مديركل امــور مالياتی اســتان با اشــاره به 
بخشــنامه اخير رئيــس كل ســازمان امور 
مالياتی كشور گفت: با توجه به اينکه امسال، 
مزين شده به نام ســال رونق توليد، سازمان 
امور مالياتی كشــور، در راســتای حمايت از 
توليــد كاالی ايرانــی ، حمايــت از فعاالن 

اقتصــادی و افزايش رضايتمنــدی موديان 
محترم مالياتی، شرايط ويژه ای در خصوص 
بخشــودگی جرايم مالياتی قابل بخشــش، 
برای موديان اشخاص حقيقی و حقوقی غير 
دولتی، ايجاد نموده، تــا در صورت پرداخت 
مانده بدهی قطعی شــده خود ) اعم از اصل 
بدهــی و جرايم غير قابل بخشــش( تا پايان 
سال جاری، به عنوان مودی خوش حساب از 
اين حيث و در اين مرحله تلقی و از تسهيالت 

ويژه بخشودگی جرايم بهره مند گردند.
مصطفــی پوراميــدی تاكيــد كــرد: مهلت 
بخشــودگی جرايم مالياتی قابل بخشش صد 
درصدی، فقط تا پايان مهرماه است، موديان 
در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا 

پايان مهر از بخشودگی صد در صدی جرايم 
مالياتی برخوردار خواهند شــد؛ لذا ما انتظار 
داريم موديان محتــرم مالياتی از اين فرصت 
ويژه كه ســازمان امور مالياتی كشــور برای 

موديان ايجاد نموده است، استفاده نمايند.
وی تصريح كرد: بخشــودگی جرايم تا پايان 
ســال با مکانيزم درصدی كاهنده ادامه دارد 
و به تناســب تاخيری كه تا پايان سال داشته 
باشــند به ازای هر يکماه بــرای بخش های 
توليدی 2 درصــد و برای ســاير بخش ها 4 
درصد از ماليات كم می شود و اين بخشنامه 

تا پايان سال 98 ادامه دارد.
وی يادآور شد: بنابر اعالم رئيس كل سازمان 
امــور مالياتی كشــور آخرين فرصــت بهره 

مندی از بخشــودگی 100 درصــدی جرايم 
قابل بخشش، امســال اســت و در صورت 
عدم پرداخــت بدهی مالياتی قطعی شــده و 
برخورداری از تســهيالت ياد شــده تا پايان 
ســال جاری، اين امکان در سال آينده فراهم 

نخواهد بود.
مديركل امور مالياتی اســتان، بــار ديگر بر 
استفاده از اين ظرفيت قانونی از سوی فعاالن 
اقتصادی تاكيد كرد و گفت: اين بخشــنامه 
در جهت حمايت و تشــويق به خوش حسابی 
فعاالن اقتصادی در سال رونق توليد است و 
در واقع صرفه و صالح اين اســت كه فعاالن 
اقتصادی از اين فرصت اســتثنايی اســتفاده 

نمايند.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتی گفت: 13 طرح صنعتي و پروژه عمراني با سرمايه 
گذاري 2 هزار و 740 ميليارد ريال در ايام هفته دولت در شهركها و نواحي صنعتی استان 
به بهره برداری رســيد. »حميدرضا خانپور« افزود: در اين ايام آغاز عمليات كلنگ زني 
4 واحد صنعتي با ســرمايه گذاري 7 هزار ميليارد ريال و اشــتغال 778 نفر به زمين زده 

مي شود. وي با اشــاره به بهره برداري از 13 طرح صنعتي و پروژه عمرانی تصريح كرد: 
عمده ترين توليدات اين واحدهاي صنعتي شــامل سيم و مفتول ســاده كربنی، جعبه 
كارتن، روكش پي وي سي، انواع تينر، ساخت انواع ماشين آالت بسته بندي، پست برق 
سيار، سيم و كابل، بسته بندی حبوبات و غالت و...  مي باشد كه در شهركهاي صنعتي 

كاسپين 1 و 2 ، ليا، خرمدشت، آراسنج و آوج مستقر هســتند. خانپور همچنين  از بهره 
برداري پروژه شبکه آب توسعه شهرک صنعتي ليا با سرمايه گذاري 20 ميليارد ريال خبر 
داد. وی يادآور شد:  مجموع سرمايه گذاری اين طرح هاي صنعتي بالغ بر دو هزار و 740  

ميليارد ريال بوده  كه برای 354  نفر به صورت مستقيم شغل ايجاد كرده است.

در هفته دولت؛ 13 طرح صنعتي و پروژه عمراني در شهرك های صنعتی افتتاح شد

پيمان دانش كار آراســته، سرپرست دانشــگاه جامع علمی كاربردی 
استان قزوين در نشست خبری  اظهار داشــت: در سراسر كشور 600 
مركز و در اســتان قزوين 10 مركز آموزش علمــی كاربردی فعاليت 
می كنند كه زمينه تحصيل 4400 دانشــجو استان را در 125 كدرشته 

محل مهيا كرده اند.
سرپرست دانشگاه جامع علمی كاربردی اســتان قزوين بيان كرد: در 
فرايند ســطح بندی كيفی مراكز آموزش علمی كاربردی كشــور كه 
امسال برگزار شــد حدود 200 مركز در سطح 2 كيفی قرار گرفتند كه 
از ميان 10 مركز فعال استان شش مركز در سطح 2 قرار گرفتند كه بر 
اين اساس اين مراكز ظرفيت بين المللی شدن را داشتند در اين مرحله 
مستندات ســه مركز به وزارت علوم ارسال شــده تا پس از ارزيابی ها 
موافقت اصولی فعاليت بين المللی آن صادر شــود.دانش كار آراســته 
اظهار داشت: با امکانات و شــرايطی كه در استان مهيا شده می توانيم 
با جذب دانشجوی خارجی نســبت به ارتقاء مهارت های دانشگاهی 
هم اقدام كنيم كه در اين راســتا مركز آموزش علمی كاربردی علوم و 
فنون قزوين نامزد دريافت مجوز بين المللی برای پذيرش دانشجوی 
خارجی است. وی گفت: كشورهای منطقه خليج فارس، عراق، سوريه، 
افغانستان و شمال آفريقا به آموزش های مهارتی نياز دارند و ما قادريم 
بخشی از آن را تامين كنيم. سرپرست دانشگاه جامع علمی كاربردی 
استان قزوين گفت: برای جذب دانشجوی خارجی بايد اطالع رسانی 
كرده و اين دانشــگاه را در خارج از مرزها معرفــی كنيم كه اين كار با 
كمک رايزنان فرهنگی ســفارت خانه های ايران در كشورهای هدف 

آغاز شده است.
وی تصريح كرد: ورود دانشگاه ما به باشگاههای بين المللی مزيت های 
متعددی دارد و موجب نقد و بررسی آموزش های مهارتی، ارتقاء كيفيت 
تحصيلی و كسب استانداردهای جهانی می شود. دانش كار آراسته بيان 
كرد: مراكز آموزش علمی كاربردی علوم و فنــون، خانه كارگر، نيرو 
محركه، كاسپين و شهرداری قزوين ظرفيت بين المللی شدن را دارند 
كه در حال حاضر مركز علوم و فنون از شانس بيشتری برای دريافت 

مجوز بين المللی برخوردار است. سرپرســت دانشگاه در بيان مزايای 
گسترش فعاليت بين المللی دانشگاه گفت: در حوزه بين الملل بدنبال 
تبادل استاد و دانشجو و مقاالت و تحقيقات علمی هم هستيم و فقط 
به پذيرش دانشجو اكتفا نخواهيم كرد. همچنين تدريس در بخش بين 
المللی در ايران به زبان فارسی و  انگليســی و در كشورهای ديگر به 

زبان همان كشور خواهد بود.
وی اضافه كرد: مديريت دانشگاه نيز به صورت هيئت امنايی يا هيئت 
موسس و با مشاركت متخصصان انجام می شــود و در اين راستا اگر 
شرايط ما كمی ســخت گيرانه تلقی می شــود به خاطر كيفی سازی و 
برندسازی فعاليت هاست. سرپرست دانشــگاه جامع علمی كاربردی 
اســتان قزوين يادآور شــد: مهمترين هدف و رويکرد مــا حركت از 
مدرک گرايی به سمت مهارت افزايی است و در مقوله آموزش رويکرد 
تئوری نداريم ,هدف مــا تقويت بنيه مهارتــی دانش آموختگان اين 
دانشگاه است تا بتوانند در آينده برای خود و ديگران شغل ايجاد كنند.

وی بيان كرد: در سال جاری از ميان 130 داوطلب تدريس در دانشگاه 
30 نفر به عنوان مدرس حق التدريس جذب شده اند. دانش كار آراسته 
تصريح كرد: آنچه ما دنبال می كنيم اين است كه مراكز دانشگاهی به 
دنبال ماموريت تعريف شده باشند و اگر ظرفيتی نباشد هرگز مركزی 
را داير نکرده يا ادامه فعاليت نمی دهيــم و در اين ميان برای تطابق با 
استانداردهای تعريف شده هر دو ســال محتوای 800 رشته  آموزشی 
به روز رسانی می شود.وی بيان كرد: در سال گذشته در استان قزوين 
165 رشته تحصيلی داشتيم كه پس از رصد و ارزيابی اين تعداد به 125 
رشــته كاهش يافته و در كنار آن رشــته های جديدی هم ايجاد شده 
است. وی اضافه كرد: امســال در 125 كد رشته دانشجو پذيرش می 
شود كه هر كد رشته 50 نفر ظرفيت دارد و در مجموع ظرفيت پذيرش 
حدود 6 هزار دانشــجو وجود دارد. سرپرست دانشــگاه جامع علمی 
كاربردی استان قزوين در خصوص راهبردهای مهم دانشگاه در سال 
جاری اظهار داشت: كيفيت بخشی به آموزش های مهارتی، ماموريت 
گرايی، سطح بندی مراكز، اعطای مجوز به مراكز نوآوری، برنامه ريزی 
درسی، جايگزين شدن رشته های به روز، آزمون متمركز، ساماندهی 
مدرســان، ارتقاء فرآيند ارزيابی درونی و بيرونی، بين المللی شــدن و 
جذب دانشجوی خارجی و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، از مهمترين 

راهبردهای ما در سال جاری است.
وی گفت: بايد بپذيريم ديگر دوران مدرک گرايی در دانشــگاهها به 
ســر آمده و اگر بخواهيم دانشــجويان پس از تحصيل بتوانند شغلی 
برای خود پيدا كنند بايد به سمت مهارت گرايی برويم و دانشگاه جامع 
علمی كاربردی يکی از اركان بررسی صالحيت حرفه ای و شغلی است 
و اميدواريم با كيفی ســازی فعاليتها بتوانيم در عصر كنونی به سمت 

مهارت افزايی و اشتغال پايدار دانش آموختگان گام برداريم.

دانشگاه جامع علمی کاربردی، در مسیر بین المللی شدن

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

قزوین

مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش، تا پایان مهر 

برپایی رویداد استارت آپی با رویکرد کارآفرینی گردشگری در قزوین 

رويداد اســتارت آپی، كارآفرينی و گردشگری با 
حضور عليرضا خزائلــی مديركل ميراث فرهنگی 
اســتان قزوين، عليرضا كشــاورز قاسمی عضو 
اتاق بازرگانی قزوين و جمعــی از عالقمندان به 
فعاليتهای اســتارتاپی در محل دولتخانه صفوی 

قزوين برگزار شد.
در اين مراســم مديركل ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری اســتان قزوين اظهار داشت 
: اســتان قزوين عليرغم ظرفيت های خوبی كه 
در عرصه گردشگری دارد اما هنوز از اين فرصت 
بخوبی بهره نبرده اســت وبايد با كمک جوانان و 
ايده های خوب آنها بتوانيــم از اين قابليت برای 

رونق اقتصادی استان برخوردار شويم.
عليرضــا خزايلی گفــت : با اســتفاده از ظرفيت 
اســتارت آپها و ايده های خالقانــه جوانان می 
توانيم قزوين را به مقصد گردشگری تبديل كنيم.

كسب و كار های استارت آپی به هوش و استعداد 
نيازمند است و رونق اين نوع كســب و كار ها در 

حوزه گردشــگری موجب توســعه گردشــگری 
می شود.

خزايلی افــزود: موقعيت خــاص قزوين در مركز 
كشور موجب شده اســت تا سرمايه گذاران از اين 
فرصت، نهايت اســتفاده را برای سرمايه گذاری 

داشته باشند.
مديركل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشــگری اضافه كرد: در ســال های گذشته 
قزوين معبر گذر بــود، اما امروز بــه عنوان يک 

مقصد گردشگری است.
وی اظهاراميدواری كرد با حضور اســتارتاپ ها 
بتوان ايده های جديدی را در عرصه گردشــگری 
مطرح و پياده كرد تا اشتغال مطلوبی برای جوانان 

ايجاد شود.
سرپرست معاونت برنامه ريزی شهرداری قزوين 
نيز در اين مراسم گفت : اســتارت آپ ها بهترين 
ظرفيت برای كســب و كارهای جديــد و ايجاد 

درآمد پايدار برای شهرداری ها هستند.
عباس كشاورز صفيعی اضافه كرد: .جنس خدمات 
شهرداری ها توسعه فيزيکی و كالبدی شهر است 
در حالی كه مردم به توســعه اجتماعی هم مانند 
توسعه كالبدی نياز دارند و اين موضوع بايد مورد 
توجه قــرا ر گيــرد و امروز اين موضــوع مطالبه 

شهروندان است.
صفيعی بيان كرد: شــهرداری ها امــروزه الزام 
دارند برای ايجاد درآمد پايدار دنبال كســب و كار 
پايدار باشند و استارتاپ ها بهترين ظرفيت در اين 

عرصه هستند.
عليرضا كشــاورز قاســمی عضو اتاق بازرگانی 
قزوين هم گفــت: بخش خصوصــی از حاميان 
فعاليت های اســتارت آپی محســوب می شود و 

دراتــاق بازرگانی آمادگــی داريــم از ايده های 
خالقانه كه بتواند به صنعــت و توليد كمک كند 

حمايت كنيم.
وی افزود: در بخش صنعت با مشــکالت زيادی 
مواجهيم كه با وجود جوانان خــالق و ايده پرداز 
می توان اميدوار بود بخشــی از اين مشکالت را 

حل كنيم.
كشاورز قاســمی تصريح كرد: استفاده از استارت 
آپ ها در ايجاد فضای كســب و كارهای جديد و 
اشتغال نقش مهمی دارد و اگر بخوبی معرفی شود 
می تواند مورد استقبال بســياری از جوانان قرار 
گيرد.  محمد پيله چی كارشــناس حوزه خالقيت 
و دبير رويداد و پژوهشــگر فناوری گفت: كشور 
دوران مختلفــی را مــی گذراند و امــروز دوران 
كارمند بودن و پشــت ميز نشــينی سپری شده 
اســت و بايد بتوانيم با ايده های نو برای اشتغال 

استفاده كنيم.
وی بيان كرد: يک اكوسيستم ناب گردشگری در 
باراجين داريم كه در اين محدوده پارک رباتيک، 
دانشــگاه باراجين به عنوان قطب رباتيک كشور، 
خط توليد ربات صنعتی و خــودروی برقی در اين 
استان اســت كه هر كدام می تواند جذابيت های 
مناســبی را برای گردشگران و ســرمايه گذاران 

ايجاد كند.
پيله چی تصريح كرد: در شــرايط كنونی ابتدا بايد 
اســتارت آپ ها را بخوبی معرفی و حمايت كنيم 
چون اكنون ريســک بااليی دارنــد اما نهضتی 
تعريف شــده كه بتوانيم از جوانان خالق استفاده 

كنيم و اين ابزارهای نوين را توسعه بخشيم.
اين پژوهشــگر فناوری يادآورشــد: استارت آپ 
يعنی روی پای خود ايســتادن اما هر چند زندگی 

ما دچار استارتاپ شده اما چون تعريف مشخصی 
از آن نداريم و آن را جــدی نگرفته ايم از ظرفيت 

های آن غفلت شده است.
پيله چی بيان كرد: امروز اســتارتاپ ها می توانند 
اشــتغال ايجاد كنند و در پويايی جامعه هم موثر 

باشند.
در اين مراســم  از مجموعه هنر برتــر پويا نگار 
)بودبــودک ( به عنــوان برتريــن و موفق ترين 

استارت آپ استان قزوين تقدير شد.
 تهيه كننــدگان  مجموعــه بودبــودک در اين 
استارت آپ  از روند شــکل گيری تا روز های به 

اوج رسيدن اين مجموعه صحبت كردند.
علی نحوی راد تهيه كننــده اين مجموعه در اين 
مراســم اظهار داشــت : ما كار خود را با كمترين 
امکانات و تجهيزات و حداقل هزينه شروع كرديم 
و با ساخت شخصيت های انيميشنی همراه با طنز 
فرهنگ و آداب مردم قزوين را در ســطح ملی  به 

مردم نشان دهيم .
وی در خصوص نامگذاری مجموعه گفت: وقتی 
مجموعــه ای می خواهد تهيه شــود همه اعضا 
تالش می كنند تا نامــی منحصر به فــرد برای 
مجموعه خــود انتخاب كنند ؛نامی كه تا شــنيده 

می شود فقط يک چيز را در ذهن  يادآور شود .
وی افزود : عوامل بودبودک تالش كردند تا نامی 
برای خود انتخاب كند كه عالوه بر اينکه منحصر 

به فرد باشد  معنای خاصی به مخاطب القا كند .
 وی تصريح كرد: معنی بود بودک مرغ شــانه به 
سر اســت و معنی ديگر آن كنايه از جنب و جوش 

است . 
نحوی عنوان كرد : يکی از ويژگی های منحصر 
به فرد انيميشن بودبودک كه مورد اقبال عمومی 

قرار گرفته شود  استفاده از لهجه قزوينی است كه 
توانســته جايگاه خود را باز كند  و اگر در گذشته 
مردمم نگران به ســخره گرفتــن لهجه قزوينی 
بودند امروزه شاهد معرفی آن به عنوان يک لهجه  
اصيل و با مزه  با شــيرينی و جذابيت خاص است 
كه می تواند پيام خود را بخوبی منتقل و مخاطب 

را راضی كند .
تهيه كننده مجموعه بودبودک  داليل پيشــرفت 
و اســتقبال بيشــتر اين مجموعه را آشــنايی با 
هنرمندان حرفه ای و خبره دانست و اظهار داشت: 
زمانی كه توانســتيم  از توانايــی مجموعه بهره 
ببريم كه با توجه به مشــکالت مالی كه داشتيم 
مشــکل صدا و ضبط  را برطرف و اســتوديوی 

كوچکی راه اندازی كرديم .
وی گفت: زمان طاليی رشــد مجموعه سال 94 
بود كه  تلگــرام ايجاد كانال را در نــرم افزار خود 
اضافه كرد ودر آن زمان تلگــرام كاربران زيادی 
داشت ،ما كانال تلگرامی خود را راه اندازی كرديم 
و به ســرعت از نظر درآمدزايی مجموعه به وضع 

مطلوبی رسيد .
 علی نحوی راد افزود: مجموعه را توسعه داديم و 
درآمد خيلی خوبی داشــتيم با شركت های خيلی 
بزرگ و مطــرح همکاری كرديم و ســعی مان بر 
اين بــود درآمد را اغلب صــرف ارتقای مجموعه 
كنيم وتا امروز توانســتيم 35000ثانيه انيميشن 

توليد كنيم . 
 وی بيــان كرد :با فيلتر شــدن تلگــرام خيلی از 
مجموعه ها وابســته به تلگرام رو به ورشکستی 
رفت  و به نسبت ميزان قراردادهای ما با ارگان ها 
كمتر و ارديبهشت 97 دچار بحران شد با تشکيل 
اتاق فکر ها و جلســات متعدد راهکار برای برون 

رفت از اين بحران بيرون بياييم.
با افزايش قيمــت دالر بهتريــن كار اين بود كه 
توليــدات مجموعه را از داخل كشــور به خارج از 
كشور ببريم  خيلی كار دشــواری بود پيدا كردن 
سايت هايی كه در بخش انيميشن  فعاليت دارند . 

خوشــبختانه  همکاری های ما شــکل گرفت و 
خدارا شکر توانستيم از اين بحران خارج بشويم و 
درآمدی بسيار مطلوب  از مجموعه داشته باشيم و 

ارز را به كشور بياوريم .
در آذرماه ســال گذشــته  اين مجموعه را با نام 
»هنر برتــر پويا نگار« به ثبت رســانديم و از اين 
به بعد خيلی از مباحثی كه بايد به صورت حقوقی 
با كشــور ديگر انجام دهيم و اميدواريم بتوانيم به 
عنوان  يک مجموعه كارآفرين با سرمايه گذاری 
300 هزار دالری كه خود مجموعه انجام داده در 
كشور باشــيم و مطمئنا اين اتفاق خواهد افتاد و 
22 نفــر در حال حاضر در مجموعه ما هســتند و 
اگر مجموعه ما  به اين موقيعت رســيده مديون 

زحمات همکاران هستيم .

عليار حسنی، رئيس  كميسيون عمران شورای شهر محمديه 
اظهار داشــت: با افتتاح پروژه دارالقرآن عــالوه بر افزايش 
سرانه مذهبی-فرهنگی ،شهروندان می توانند از برنامه های 

دارالقرآن بهره ببرند.
وی  با تاكيد بر اين موضوع كه بــه دنبال جلب رضايتمندی 
شــهروندان در حوزه هــای مختلــف بويژه عمرانــی بوده 
ايم،افزود: با افتتاح پارک های غدير،واليت در ناحيه شهری 
مهــرگان و پارک بزرگ شــهر در محمديه شــاهد افزايش 

سرانه فضای سبز در شهر خواهيم بود .
حســنی در خصوص نهضت روكش آســفالت ســطح شهر 
محمديه و ناحيه شــهری مهرگان عنوان كــرد: لکه گيری 
معابر،بلوارها و كوچه ها در اولويت آغاز شده و بزودی روكش 
آسفالت معابر و كوچه های اصلی در دســتور كار قرارخواهد 

گرفت.
عضو شورای شهر در خصوص رفع مشــکل پروژه مرواريد 
افزود: تمام تالش شــهردار و اعضای شــورای شــهر رفع 
مشــکل مجتمع تجاری-اداری مرواريد اســت و اميدواريم 

بزودی مشکل برطرف و شاهد ادامه فعاليت عمرانی مجتمع 
مذكور باشيم.

وی در خصوص احــداث جاده دسترســی ناحيه شــهری 
مهرگان به قزوين گفت: طی جلســه ای كه دكتر محمدی 
نماينده مردم قزوين در مجلــس ، ملکی مدير عامل امور آب 
استان، حق لطفی مدير كل راه و شهر سازی، دكتر نخستين، 
شهردار و مهندس آزاد ، سرپرســت واحد عمرانی شهرداری 
مقرر گرديد با رعايت نکات فنی و بررســی های كارشناسانه 
اين پروژه مهم انجام شــود و شــاهد برطرف شدن مشکل 

تردد شهروندان ناحيه شهری مهرگان به قزوين باشيم.
*احداث پارك بانوان در ناحیه شهری مهرگان.

*اجرای عملیات عمرانی سقف دوم مصلی بزرگ 
شهر.

*احداث ایســتگاه دوم آتش نشــانی در ناحیه 
شهری مهرگان.

و اجرای عملیات عمرانــی تجاری های منطقه 5 
از دیگر موضوعاتی بود که حسنی به آن ها اشاره 

نمود.
وی يادآور شــد: با توجه به ركود اقتصادی قطار پروژه های 
عمرانی شــهرداری در حال حركت بوده و در اين راه از هيچ 

كوششی دريغ نخواهيم كرد.
رئيس  كميســيون عمران شورای شــهر در پايان افزود: در 
صدديم مشکل ساخت و ساز در محمديه را با برگزاری جلسه 
مشترک اعضای شورای شهر و شهردار با سازندگان برطرف 

نماييم.

با افتتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت؛ 

محمدیه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار می گیرد
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مقدمــه: توجــه بــه موضوعات فرهنگــی و در راس 
آن مقابلــه با تهاجم فرهنگی یکــی از دغدغه های مهم 
رهبری نظام  در ســال های اخیر بوده اســت که از این 
حیــث این مهم در اولویت برنامه ای فرهنگی نهاد های 

کشور قرار گرفته است.
در موضوعــات فرهنگی به دلیل حاکمیت اســام بر 
جامعــه، روحانیــت به عنوان متولیــان  این عرصه مهم 

به شمار می روند.
به گفته حجت االســام محمد تقی سبحانی نیا، مدیر 
جدیــد حوزه های علمیه اســتان قزویــن حفظ مرزهای 
فرهنگــی جامعــه اســامی بایــد در راس برنامه های 
حــوزه هــای علمیه  قــرار  بگیــرد و جامعــه روحانیت 
بــا  مســلح کردن خود بــه اخاق و دانــش و علم روز و 
برخــورداری از ظرفیت هــای جامعه و آشــنایی کافی با 
فضــای مجازی باید جامعــه را از این تهاجمات فرهنگی 

و عقیدتی  مصون نگاه دارد.
در همیــن راســتا جام جــم قزوین در گفــت و  گوی 
صمیمانــه با حجت االســام ســبحانی نیــا  از برنامه ای 
جدیــد مدیر حــوزه بــا وی مصاحبه کرد کــه در ادامه 

می خوانید:
وی در ابتــدا با اشــاره به ایام مباهلــه این رویداد 
فرهنگــی  بزرگ را برای جهان اســام یــک موفقیت و 
برای عالم تشــیع یک افتخار و یک قوت قلب دانست.

ســبحانی نیــا با بیــان این مطلب کــه مباهله  از حیث 
جایــگاه  بــا واقعه غدیر  برای شــیعیان  برابر اســت و 
بــا اســتناد بــه آیه ۶۱ ســوره آل عمران کــه خداوند 
حضــرت علی)ع( را  نفس پیامبر)ص(  می خواند گفت:  
ایــن آیه  نشــان دهنده جایگاه  و شــان بــاالی حضرت 
امیرالمومنین)ع(  در نزد پیامبر)ص(  اســت به همین 

دلیل این روز مبارک را باید جشــن گرفت.
مدیر حوزه های علمیه اســتان قزوین اظهار داشت: 
مهــم ترین رســالت حــوزه علمیــه به طور عــام جذب 
داوطلبان عاقه مند به کســوت  روحانیت و تربیت آنها 
بــرای تبدیل به انســانی دانشــمند و مهذب و روحانی 

خوب و برجسته است. 
دکتر ســبحانی نیا افزود: همانطور که فعالیت علمی 
دانشــگاه ها در پذیرش دانشــجو  و تربیت متخصص 
در رشــته های مختلف اســت حوزه علمیه نیز یک مرکز 
آمــوزش عالی به شــمار می آید و عمــده فعالیت حوزه 

رســیدن طاب به درجه باال در علم و اخاق است. 
وی در ادامــه تصریــح کــرد :آنچــه فعالیــت حوزه 
و دانشــگاه را از یکدیگــر متمایــز مــی کند، رســالت 
فرهنگــی وا جتماعی حوزه اســت. این رســالت مورد 
انتظــار بحق جامعه از  روحانیت اســت که از دانشــگاه 
چنیــن انتظــاری  نمی رود. بنابرایــن روحانیت در این 

رابطه مســئولیت اجتماعی مبسوطی دارند.
محمد تقی ســبحانی نیا بیان کرد: بخش قابل توجهی 
از مســئولیت فرهنگــی و اخاقی و دینــی در حکومت 
جمهوری اسامی متوجه حوزه های علمیه است. از این 
رو حــوزه بایــد  بســیاری از فعالیت هــای فرهنگی در 

استان را پشتیبانی کند.
وی در خصــوص ضــرورت حضــور فعــال روحانیت 
در عرصه هــای مختلف گفــت: در خیلــی از مراکز نیاز 
بــه فعالیت فرهنگی اســت  ماننــد ادارات، ارگان ها، 
مســاجد و مدارس و دانشــگاه ها. از این رو نیاز است 
کــه روحانیت در این بخش ها حضوری منظم، مســتمر، 

فعال و عالمانه داشته باشد.
ایــن مقام مســئول در پاســخ به ســؤال خبرنگار ما 

درباره جایگاه و اهمیت مسجد با اشاره به نقش مهم و 
تاثیر گذار مســاجد در عرصه های فرهنگی به جام جم 
قزوین گفت: مســجد مهم تریــن نهاد اجتماعی و دینی 
ماســت و اگر آنگونه که حق مســجد است به مسجد بها 
بدهیــم وضعیت فرهنگی ما بســیار متفاوت تر از حاال 

خواهد شد.
وی بــا بیــان ایــن مطلب کــه ائمه جماعــت وضعیت 
معیشــت خوبــی ندارنــد اظهار داشــت: اغلــب ائمه 
جماعات مســاجد با شــهریه حوزه و مبلــغ مختصری که 
بــه عنــوان هزینه ایاب و ذهاب از ســوی هیئت امنای 
مســاجد پرداخته می شــود امور خــود را می گذرانند. 
این میزان درآمد از حداقل حقوق یک کارگر نیز کمتر 
است. از این رو به نظر می رسد توجه به معیشت ائمه 
جماعاتی که فعالیتهایشــان متمرکز در مسجد است از 

ســوی مردم و متولیان امر ضروری است .
ســبحانی نیــا در ادامه ابراز داشــت: بی شــک اگر 
ائمه جماعات به صورت حد اقلی تأمین باشــند و عزت 
نفسشــان حفظ شــود در آن صورت می تــوان از آنان 

خواســت تا در امور مسجد متمرکز باشند.  
مدیــر کل حــوزه هــای علمیــه اســتان با اشــاره به 
گســتردگی شــبکه ها و رســانه های غربــی و ماهواره 
برای جامعه در دهه اخیر و دسترسی آسان جوانان  به 
ســایت ها با محتوای لذت جویــی مبتنی بر هوای نفس 
بــا هدف ســوق دادن آنها بــه بی بندوبــاری همچنین 
دشواری در امر ازدواج و مشکات اقتصادی و بیکاری 

را مهم ترین عوامل آســیب های اجتماعی خواند.
وی گفــت: ما باید در بخش فضای مجازی با نیروهای 
کارشــناس و طــاب و دانشــجویان عاقمنــد در ایــن 
بخش ورود پیدا کرده و با فراهم کردن ســایت های با 

محتــوای اخاقی و دینی و معارفی  ســعی کنیم  جوانان 
را بــه این فضا ها جذب کنیم.

وی شــرح داد: مــا در مدارس حــوزه  برنامه کنترل 
فضای مجازی پیاده کرده ایم و همچنین  به آسیب های 
فضــای مجــازی  آشــنا و بســتری را آماده کردیــم تا با 
ســایت های ســالم و نرم افزارهای دینی آشنا شوند و 

کار پژوهشی انجام دهند.
این مســئول اظهار داشتک امروزه مهم ترین تهاجم 
فرهنگی فضای مجازیســت که اگر کنترل و به درستی 

هدف گیری نشــود انسان را به بیراهه  می کشاند.
انشــااهلل شــاهد آن خواهیــم بود که فضای ســالم 
مجــازی شــکل بگیرد کــه مــردم متوجه آســیب های 
احتمالی شــوند و از این فضا به نحو احســن اســتفاده 

کنند.
حجت االسام سبحانی نیا در رابطه با ارتباط مردم با 
روحانیت گفــت: امروزه روابط مردم با روحانیت کمتر 
شــده و به این دلیل می باشد که اگر روحانیت به زعم 
مــردم مــا در راس هســتند و اینکه مســائل حکومتی 
را بــا مســائل عقیدتی خود گره بزنیــم توجیه صحیحی 

نیست. 
وی بیــان کرد: تــراز علمی حوزه اســتان قزوین در 
کشــور خوشــبختانه مطلوب اســت و  تمام سعیمان بر 
این است که از اساتید حاذق در حوزه استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با دعوت از چند استاد برجسته 
از قم در حال  ارتقای علمی دروس سطح خارج هستیم.

 ســبحانی نیا افزود: برای طاب و اســاتید و خانواده 
محترمشــان امکانات ورزشــی در نطر گرفته ایم که با 
کمــک نهاد هــای مربوطه بزودی  از ایــن امکانات بهره 

مند می شوند.

مساجد؛ خاکریز عرصه های مقابله با تهاجم فرهنگی
اقدامات فرهنگی توسط روحانیت آموزش دیده در مساجد باید جدی تر گرفته شود
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روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

حافظگو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

آيين بهــره بــرداری از 21 پروژه شــهرداری به مناســبت 
گراميداشــت هفته دولت و هفته فرهنگــی قزوين با حضور 
زاهدی اســتاندار، شــفيعی فرماندار، داوودی رئيس شورای 
اسالمی شهر، درافشانی سرپرست شهرداری، اعضای شورای 
اســالمی، جعفرزادگان بخشــدار قزوين و مديران استانی و 

شهری برگزار شد.
* مدیریت شــهری قزوین نگاهی همه جانبه به 

موضوعات شهری دارد 
عبدالمحمد زاهدی، اســتاندار قزوين در آيين بهره برداری از 
پروژه های شــهرداری گفت: مديريت شهری قزوين تمامی 
ابعاد مورد نياز زندگی شهروندان را در اجرای پروژه ها در نظر 

می گيرد و نگاهی همه جانبه به موضوعات شهری دارد. 
به گزارش كميته اطالع رسانی هفته فرهنگی قزوين زاهدی 
افزود: از مجموعه مديريت شهری و رئيس و اعضای شورای 
اســالمی شــهر قزوين به دليل توجه به موضوعات مختلف 
شهری در كنار يکديگر همچون عمرانی، خدماتی، ترافيکی، 
فرهنگی، ورزشی، گردشــگری و... قدردانی می كنم چرا كه 
زندگی شهرنشــينی فقط به فعاليت عمرانی معطوف نيست و 
بايد خدمات متنوعی به شــهروندان ارائه شود كه شهرداری 

قزوين در اين زمينه موفق عمل كرده اســت.  وی با اشاره به 
اينکه شهرداری ها وظايف بســيار متنوعی دارند و حوزه های 
كاری و وظايف شهرداری ها همواره رو به افزايش است، عنوان 
كرد: از اين رو توقعات شــهروندان نيز از شــهرداری ها بسيار 
بيشتر شده است.  استاندار قزوين تصريح كرد: با برنامه ريزی 
و مديريت شهرداری ها و شــورا ها می توان عالوه بر تأمين 
رضايت شهروندان، شــهرها را به مکانی مطلوب برای زندگی 

آنان تبديل و فضای عمومی جامعه را تلطيف كرد. 
وی با بيان اينکه در گذشــته مردم ارتباط مستقيم بيشتری با 
يکديگر داشتند، گفت: پياده راه ها در افزايش ارتباط شهروندان 
نقش مؤثری دارند و خرسنديم كه شــهرداری قزوين در اين 

زمينه ورود پيدا كرده است. 
استاندار قزوين در پايان با اشــاره به پروژه های افتتاح شده در 
استان در هفته دولت اظهار كرد: در مجموع 912 پروژه با اعتبار 
670 ميليارد تومان به مناســبت گراميداشــت هفته دولت در 

دستگاه های اجرايی استان به بهره برداری رسيده است.
* پروژه های شهرداری قزوین در سال جاری طبق 

برنامه ریزی صورت گرفته در حال انجام است
حکمت اله داوودی، رئيس شورای اســالمی شهر قزوين در 
آيين افتتاح پروژه های شهری گفت: مجموعه مديريت شهری 
در ســال جاری برنامه های عمرانی، فرهنگی، ترافيکی و ... 
فراوانی تدوين كرده كه طبق برنامه ريزی در حال انجام است. 
داوودی افزود: پروژه های متعددی كه به مناسبت گراميداشت 
هفته دولت افتتاح می شوند، توسط نيروی كارشناسی مجموعه 
مديريت شهری انجام شده است.  اين مقام مسئول خاطرنشان 
كرد: دومين اتوبوس يک طبقه روباز گردشــگری كه به بهره 
برداری می رســد حاصل طراحی و اجرای مجموعه مديران و 
كارشناسان شهرداری قزوين اســت. رئيس شورای اسالمی 
شهر يادآور شد: آمبوالنس مختص معلوالن و جانبازان نيز در 

سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوين طراحی شده و خدمات 
خود را به صورت رايگان بــه آنها ارائه می دهد.  وی همچنين 
با اشاره به افتتاح فاز دو بوستان بوستان امام علی )ع( گفت: در 
اين بوستان، اولين سرويس بهداشــتی مجهز به اتاق مادر و 

كودک در شهر قزوين طراحی و اجرا شده است. 
داوودی با تأكيد بر تأثير روان سازی ترافيک در كاهش آلودگی 
هوا و مصرف ســوخت گفت: احداث دوربرگردان سيد حسن 
نصراهلل باعث كاهش 30 درصدی ترافيــک در اين محدوده 
می شود.  اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: مجموعه مديريت 
شهری درصدد است، قزوين در افق 1404 شهری الکترونيک 
باشد، از اين رو با ايجاد خدمات الکترونيکی در سازمان فناوری 
اطالعات خدمــات چهره به چهره را كاهــش و در آينده ارائه 

پروانه های ساختمانی نيز با اين سيستم انجام می شود. 
وی در پايان تأكيد كرد: اميدواريم در مجموعه مديريت شهری 
بتوانيم خدماتی در شأن شــهروندان قزوينی ارائه دهيم. بهره 
برداری از پروژه های شــهروندمحور با رويکرد توزيع عادالنه 
امکانات در دستور كار مديريت شهری قزوين قرار دارد. محمد 
درافشــانی، سرپرست شــهرداری قزوين در حاشيه برگزاری 
آيين بهره برداری از 21 پروژه شــهری كه با حضور مسئوالن 
استانی و شهری به مناســبت گراميداشت هفته دولت و هفته 
فرهنگی قزوين برگزار شد، گفت: بهره برداری از پروژه های 
شهروندمحور با رويکرد توزيع عادالنه امکانات به خصوص در 

مناطق كم برخوردار شهری در دستور كار قرار دارد. 
درافشــانی در گفتگو با صدا و ســيمای جمهوری اســالمی 
مركز قزوين افزود: همزمان با فرارســيدن هفته دولت و آيين 
بزرگداشت هفته فرهنگی قزوين، مديريت شهری قزوين بر 
آن شد تا 21 پروژه زيرساختی را در حوزه های عمرانی، خدمات 
شهری، گردشگری، فرهنگی، فناوری اطالعات و حمل و نقل 
افتتاح كند و با بهره برداری شهروندان از اين پروژه ها، شاهد 

افزايش رفاه و رضايت آنان باشــد. وی تصريح كرد: مديريت 
شهری قزوين اين پروژه ها را در راستای اهداف بلند خود كه 
همان رويکرد انسان محوری، توزيع عادالنه امکانات و توجه 
به نواحی كم برخوردار شهری می باشد، به اجرا درآورده است 
و پروژه های ديگری را نيز در ســطح شهر به خصوص نواحی 
منفصل و كم برخوردار شهری در حال اجرا دارد تا شاهد توسعه 
بيش از پيش اين نواحی شــهری و تأمين رضايت شهروندان 

اين مناطق باشد. 
اين مقام مسئول با اشاره به پروژه های افتتاحی گفت: فاز دوم 
بوستان امام علی )ع(، ساختمان ناحيه آزادگان، فاز دوم بوستان 
ميرداماد، اتوبوس يک طبقه روباز گردشگری، آمبوالنس ويژه 
معلوالن و جانبازان و كتابخانه سيار از جمله طرح هايی بود كه 
همزمان با هفته دولت و هفته فرهنگی قزوين به بهره برداری 

رسيد.
درافشــانی افزود: پروژه های دوربرگردان سيد حسن نصراهلل، 
باغ حاره ای، نخستين ســرويس بهداشتی مجهز به اتاق مادر 
و كودک، بلوار فرهنگ ناحيه منفصل شهری دانش نيز مورد 
بهره برداری قرار گرفت.  وی عنوان كرد: اصالح هندســی و 
افتتاح خيابان شهيد شــهرآرا و تقاطع ايران- پيروزی، نصب 
پل عابر پياده شهيد لشگری، پياده رو خيابان شهيد طالقانی و 
ساختمان نگهبانی و سردر منطقه دو شهرداری از ديگر پروژه 

های بهره برداری شده است. 
درافشــانی با اشــاره به پروژه های حوزه فنــاوری اطالعات 
شهرداری قزوين گفت: افتتاح شــبکه فيبر نوری شهرداری 
قزويــن، رونمايــی و افتتاح پــروژه ثبت درخواســت های 
الکترونيکی شهروندان)شــهروند ســپاری(و راه اندازی ميز 

خدمت حضوری و الکترونيکی از جمله اين پروژه هاست.
وی افزود: سامانه ثبت گزارشات الکترونيکی مهندسان ناظر، 
راه اندازی نســخه تبلتی ســامانه شهرســازی برای استفاده 

كارشناسان بازديد شهرداری و تجهيز نواحی منفصل شهری 
به ارائه خدمات نوين به شهروندان نواحی از پروژه های حوزه 

فناوری اطالعات بود كه از آن رونمايی شد.

بهره برداری از 21 پروژه شهرداری به مناسبت هفته دولت و هفته فرهنگی قزوین 

هنوز صدای پيچ قلم ميرعمــاد و عبدالمجيد طالقانی  كه خطی 
خوش را برای  كاغذ به يادگار می گذاشتند در كوچه پس كوچه 
های  شهر تاريخی  قزوين   به گوش می رسد و به واسطه  همين 
اساتيد  صاحب نام  خوشنويسی اســت كه  قزوين را »پايتخت 

خوشنويسی  ايران« لقب دادند .
خوشنويسی ميراث  قومی مردم  استان قزوين است. 

وقتی  شم فرهنگی و هنر در شــهری وجود داشته باشد عالقه 
مندی و هويت ايجاد می كند  و اين هويت  هنری باعث می شود   
جوانان به ســمت هنر نياكان خود بروند .در ايــن بين برگزاری 
نمايشگاه های هنری  زمانی اتفاق می افتد كه  از اهميت زيادی 

در نزد مردم  برخوردار باشد . 

مراسم افتتاح اين نمايشگاه خوشنويســی با حضور مسئوالن و 
استادان خوشنويسی كشــور در نگارخانه فرهنگسرای  سازمان 

فرهنگی ، اجتماعی  و ورزشی  شهرداری قزوين  برپاشد .
محمد  درافشانی، مدير كل  سازمان فرهنگی، اجتماعی،  ورزشی  
قزوين  اظهار داشت:  قزوين  دارای پيشينه فرهنگی  وااليی بوده 
و با ظهور خوشنويسان مشــهور  به عنوان  پايتخت خوشنويسی   
ايران محسوب می شود،  لذا اهميت اين موضوع  سبب می شود 
تا با اهميت به هنر خوشنويســی در اعتالی فرهنگ ايرانی خط 
باعث اقبال صاحبان استعداد از شعر و خط و هنر موجب اعتالی 

فرهنگی شوند. 
اين مسئول  تاكيد كرد: با برپايی  اين نمايشگاه  با حضور استادان 
ملی در قزوين  همچون  در كنار خوشنويسان قزوينی سبب شده  
تا  بيش از پيش از ظرفيت های اســتان در ايــن حوزه بهره مند 
شــويم  و همچنين   هنرجويان  از تجربيات استادان فرهيخته 
استفاده كنند، با آنها ارتباط بگيرند و  اســتادان آنها را  راهنمايی 
كنند از آثارشــان برای خود سرمشــق بگيرنــد. وی افزود: اين 
نمايشگاه ها سبب خواهد شد تا نسل امروز با هنر نياكان خود آشنا 

شوند و آن را دنبال كنند و به آن اهميت دهند. 
رئيس انجمن  خوشنويسان قزوين  و عضو شوای عالی  انجمن 
خوشنويســان ايران  و مســئول كميســيون فرهنگی  انجمن 
خوشنويســان ايران در گفتگو بــا جام جم اظهار داشــت : اين 
نمايشگاه  آثار 4 استاد تراز اول و بدون شک  بهترين آثار استادان 
ايران است كه در واقع پنجمين نمايشگاه دستخط را  در قزوين  

برگزار كردند. مير حيدر موســوی گفت:  اين آثار حاصل زحمات 
اساتيد غالمحسين اميرخانی، علی شيرازی، مجتبی ملک زاده و 
رضا بنی رضی اساتيد عضو گروه دستخط هستند كه اين اساتيد  
80 اثر  نفيس خود را در اين نمايشگاه  در معرض ديد عموم قرار 
دادند. وی افزود : هدف نمايشگاه دستخط تمركززدايی  از تهران 
اســت و اينکه به صورت دوره ای در شهرهای مختلف برپا شود 
و عالقه مندان و هنرجويان با اســتادان  ارتباط برقرار كنند و از  

استادان راهنمايی درستی داشته باشند .
 موســوی  بيان  كرد: ديدن آثار برای همه خوشنويسان مرجع و 
تاثير گذار است و انگيزه بسيار زيادی  به  جامعه خوشنويسی شهر 
تزريق كرده و تقريبا 90  درصد افرادی كه در نمايشــگاه هستند 
همه خوشنويسان اهل قلم هستند   و اســتادان را می شناسند و 
تحت تاثيرهنر آنها  بودند. رئيس انجمن  خوشنويســان قزوين  
تصريح كرد : يک مراســم اختتاميه بسيار باشکوه و جامع  در 14 
شهريور در سطح ملی برنامه ريزی كرديم كه با حضور استاد امين 
خانی كه از امريکا می آيند  و همايش بسيار علمی و تحقيق  كه 
سعی می كنيم حداكثر تاثير را در جامعه خوشنويسی داشته باشد. 
وی خاطر نشان كرد:  پايتخت خوشنويسی بی تاثير نيست  و ما 
با همايشی كه برگزار می شود به  اســتادان خوشنويسی نشان 
خواهيم داد كه قزوين خالق و پيشــرو در اين حوز است و تمام  
ســعی مان را می كنيم كه اســتادان  كوله بار تجربه  شان را به 
هنرجويان خوشنويس قزوين ما انتقال دهند و روند خوشنويسی 
ما روبه رشــد  باشــد . وی در پايان  گفت:  تشــکر می كنم از 

مسئوالن  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوين 
قزوين كه در برپايی اين نمايشــگاه  بسيار همکاری كردند و  ما 
افتخار با اين نمايشگاه  استادان كه در تاريخ خوشنويسی   بينظير 

بوده در قزوين حضور داشتند .
در حاشيه اين مراســم  اســتاد مجتبی ملک زاده در مصاحبه با 
جام جم  قزوين گفت : خوشنويســی در قزوين بسيار رواج دارد. 
مرحوم موسس كه استاد خوشنويسی ايران است و حضور ايشان 
چه از نظر تکنيک و چــه از نظر اخالق بــرای جامعه خطاطی 
باعث افتخار است. وی  افزود: خوشنويسی امری سنتی و خيلی 
ديربازده است و من تعجب می كنم كه جوانان   با وجود اين همه 
تحوالت  امروز در سرگرمی ها و هنرها   بسيار مستعدند و اينکه  
به اين اندازه  استقبال نشان می دهند . استاد ملک زاده  بيان كرد:  
قزوين از ديرباز جايگاه ويژه ای در خط دارد هم در گذشته و هم 
امروز  و همچنين آقای موسوی به دليل آموزش های حرفه ای 
كه داشتند  از نظر خوش نويسی در كشور بسيار تاثير گذار بودند. 
مجتبی ملک زاده عنوان كرد: در اين 10 روز هنرجويان از مراكز  
خوشنويسی به نمايشگاه می آيند  و راجع به آثار صحبت و تجزيه 

وتحليل می كنند و همچنين آموزش می بينند.
ملک زاده  شــرح داد:  آثار در چهار نوع خط نستعليق شکسته و 
نسخ و ثلث اجرا می شود و اســتاد امير خوانی در اين نمايشگاه 
آثاری از ســالهای اخير دارند با وجود كهولت سن امسال در سن 
80 ســالگی هنوز  خلق اثر می كنند . استاد شــيرازی هستند  با 
خط نستعليق جليل )درشــت ( حضور دارند . اســتاد بنی رضی 

نسخ و ثلث را نوشــتند و اين كارها نفيس ترين آثار خوشنويسی 
معاصر است و از  برپايی اين نمايشــگاه  تشکر می كنيم .  استاد 
علی  شيرازی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: كاری  كه من انجام 
می دهيم كار كتيبه و قلم درشت اســت كه  زمانی كه  بر روی 
بنايی  نصب می شــود براحتی قابل رويت است ويژگی كار من 

يک ضرب نويسی  و بداهه نويسی  است.
وی  بيان كرد: خوشبختانه قزوين يکی از قوی ترين  استان هايی 
است كه در مورد خوشنويســی كار كرده اند و استادان  تراز اولی 
دارد و همين نمايشگاه به همت يکی از استادان هنرمند قزوين 
به نام   سيد حيدر موسوی برپا شده كه آثار او در سطح ملی است.  
شيرازی  شــرح داد: در حال حاضر وارد دوره ای ديگر شديم كه 
انواع سرگرمی ها   وجود دارد و طبيعی است كه استعداد ها تقسيم 
شده است، لذا نبايد فکر كنيم همه به سمت خوشنويسی بيايند و 
و پيش بينی بنده راجع به آينده خوشنويســی اين است كه  وارد 
دوران طاليی خط می شويم. وی در ادامه ياد آور شد:  هركجای 
دنيا كه در خط ســرمايه گذاری كنند  ضرر نمــی كنند، ولی ای 
كاش همين وقت و همت را در  كشــور خودمان ببينيم، ما االن 
در قزوين  يک گالری استاندارد كه بشود يک نمايشگاه  حرفه ای  
برگزار شود نداريم. شيرازی در پايان گفت: يک سری از استادان 
نسخه هايشان را با سرمايه شخصی حفظ و نگهداری كردند و اگر 
جايی دركشور وجود داشته باشــد كه بتوانند آثارشان را به امانت 
بگذارند يا آثار خريداری شود كار بسيار خوبی است و نه تنها  نبايد 

مانع شويم، بلکه بايد تشويق شان هم كنيم.

به مناسبت هفته فرهنگی قزوین؛

نمایشگاه آثار هنری دستخط 5 در قزوین برپا شد 


