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تاثیر کتابخانه های عمومی در ارتقای دانش اجتماعی 

81 درصد بودجه شهرداری 
محمدیه در سال 97 محقق شد

برگزاری دوره بازآموزی طرح 
ملی امداد و نجات نوروزی

موفقیتم را مدیون اعتماد 
مردم هستم

 رشد 100 درصدی واگذاری زمین 
به سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: در سال جاری بيش از 156 هکتار زمين صنعتي 
از اراضی شهرک ها و نواحي صنعتی به ســرمایه گذاران واگذار شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، صد درصد افزایش یافته است، در سال گذشته ميزان واگذاري اراضي صنعتي 70 هکتار بوده است.
حميدرضا خانپوربا اعالم این خبر افزود: رشــد دو برابري واگذاري زمين به متقاضيان ســرمایه گذاري و احداث 

واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي در شهرکها و نواحي صنعتي...

خانه های بوم  گردی 
آماده استقبال از 
مسافران نوروزی
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قزوین

کلنگ زنی و بهره برداری از 14 پروژه عمرانی 
و خدماتی شهرداری محمدیه

14 پروژه عمرانی خدماتی  شــهرداری محمدیه کلنگ زنی و به بهره 
برداری رسيد.

در مراســمی و با حضور عبدالمحمد زاهدی اســتاندار قزوین، داوود 
محمدی، ســيده حميده زرآبادی نمایندگان مردم قزویــن، فرماندار 
شهرستان البرز و امام جمعه شهر محمدیه و شهردار محمدیه و جمعی 
از مسئولين ارشد  استانی 14 پروژه  شهرداری محمدیه زنی و به بهره 

برداری رسيد. 
91 ميليــارد و 400 ميليون ریال  اعتباری اســت که تــا کنون برای 

پروژه هایی  که به بهره برداری رسيده اند هزینه شده است. 
دکتر زاهدی اســتاندار قزوین در این مراســم اظهار داشت: مهمترین 
وظيفه شهرداری ها و شوراهای اسالمی کسب اعتماد مردم است که 
موجب افزایش همکاری ها ميان شهروندان و این دستگاه خواهد شد. 

زاهدی تاکيد کــرد: باید به این موضــوع واقف بود کــه اگر مردم به 
شــهرداری ها اعتماد الزم را داشته باشــند برای پرداخت عوارض و 
ماليات بموقع اقدام کرده و موجب تسریع در کارهای عمرانی خواهند 

شــد. وی افزود: افتتاح هر طرح عمرانی بيانگــر فعاليت های صورت 
گرفته از سوی دســتگاه های متولی و همکاری و همراهی الزم ميان 

شهرداری ها و مردم است. 
وی ادامه داد: طرح هایی که امروز در شــهر محمدیــه در زمينه های 
فرهنگی، گردشــگری، تفریحی، ترافيکی، ایمنی و ســالمت به بهره 
برداری رســيدند بيانگر وظایف سنگين شــهرداری ها در حوزه های 
مختلف خدمت رسانی اســت و باید شهروندان نيز قدردان این دستگاه 

های خدمات رسان باشند.
طی این مراســم 10 پروژه  بااعتبار  71 ميليارد و 400 ميليون ریال به 

بهره برداری رسيد و چهار طرح دیگر نيز کلنگ زنی شد. 
از جمله این پروژها :

  وضوخانه مســجد المهدی با اعتبــاری بالغ بر یــک ميليارد و 800 
ميليون ریال، 

افتتاح پارک گلســار با اعتبار یک ميليارد و 400  ميليون ریال و مرکز 
محله منطقه4  قائم  بااعتبار  10 ميليارد ریال از جمله پروژه های بهره 

برداری شده بود.
در ادامه این مراسم از دو دســتگاه خودروی آتش نشانی جدید با اعتبار  

12 ميليارد ریال رونمایی شد.
روشنایی کمربندی منطقه 2  خيابان شهيد بابائی محمدیه به مهرگان 
با یک ميليارد ریال و دیواره نگارهای شــهر با یک ميليارد ریال دیگر 

طرح هایی بود که  بهره برداری رسيد.
همچنين عمليات  احــداث مرکز تجاری منطقه پنــج محمدیه با 20 
ميليارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و 20 ميليارد ریال سرمایه 
گذاری  توسط شــهرداری ،احداث مجتمع خدماتی و رفاهی رانندگان 
بااعتبار  یک ميليارد و 700 ميليون ریال و در آخر جاده دسترسی پل 9 
دی با 2 ميليارد ریال  از دیگر پروژه های شهرداری محمدیه بود که در 

این مراسم آغاز گردید.

محمد حســين اميد، رئيس عالی دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشور در 
جمع خبرنگاران استان در دانشــگاه علمی کاربردی قزوین اظهار کرد: کيفی 
سازی و ســطح بندی مراکز جامع علمی کاربردی ، همچنين گزینش اساتيد 
بر حسب شایســتگی و مهارت از مهمترین برنامه های اخير دانشگاه علمی 

کاربردی می باشد.
دکتر اميد در رابطه با کيفی سازی مراکز علمی کاربردی بيان کرد: در شرایط 
کنونی به کاهش 20 درصدی دانشــجو در مراکز آموزش عالی رسيده ایم و 
این در حالی است که درگذشته اگر متقاضی تحصيل حدود 600 هزار نفر بود 
ما بيش از یک ميليون و 800 هــزار صندلی ایجاد کردیم و هر متقاضی برای 

سه صندلی موقعيت داشت.
وی بيان کرد: توجه به توســعه کمی دانشــگاهها ما را به شــرایطی رساند 
که امروز با چالش های جــدی در خصوص تعداد دانشــجو و کاهش تقاضا 
مواجهيم لذا در حــال حاضر مهمترین نياز ما توجه به کيفی ســازی آموزش 
عالی است. در همين راستا در ســه ســال اخير با اصالح سياست های خود 

پيشرفت کيفی آموزش های علمی کاربردی در این دانشگاه را شاهد هستيم.
رئيس دانشگاه علمی کاربردی کشــور در این نشست عنوان کرد: از سال 95 
کار ســاماندهی مراکز دانشگاهی علمی کاربردی کشــور در دستور کار قرار 
گرفت و تثبيت آنها مورد توجه واقع شــد و برای اولين بار پس از 25 ســال 

توانستيم بر اساس تصویب اساسنامه ها در مسير پایداری گام برداریم.
وی افزود : از مجموع ۳50 مرکزی که باید اساســنامه داشــته باشند در حال 
حاضر اساسنامه ۳00 مرکز نهایی شــده و 50 مرکز هم در شورای گسترش 

عالی به تصویب رسيده است.
وی تصریح کرد: این مراکز یا متعلق به دستگاه متقاضی بوده یا دارای هيئت 

موسس هستند که تا پایان امسال وضعيت همه مشخص خواهد شد.
رئيس دانشــگاه علمی کاربردی گفت: از دیگر اقدامات موثر این دانشــگاه 
سطح بندی شدن مراکز علمی کاربردی می باشــد که امسال برای اولين بار 
مراکز آموزش علمی کاربردی در چهار گروه کيفی سطح بندی شدند که البته 
در ســال اول هيچ یک از مراکز آموزشی شــرایط قرارگيری در سطح یک را 

نداشتند و 17 مرکز در سطح 2 قرار گرفتند.
وی اظهار داشــت: بيش از 70 مرکز ما در ســطح چهار قــرار دارند و به آنها 
مهلت داده شــده تا خرداد ســال آینده کيفيت خود را بر اساس شاخص های 

موجود ارتقا دهند. 
دکتر اميد گفت: از مهم ترین اقدامات موثر در رابطه با ارتقای ســطح کيفی 
دانشــگاه علمی کاربردی دوســال اخير، بررســی صالحيت روسای مراکز 
دانشگاهی بود و در شــرایطی که هر فرد می توانســت دو دوره ریاست را بر 
عهده داشته باشد در برخی مراکز شاهد ریاست 25 ساله افرادی بودیم که از 
رانت برخوردار بودند و می توان گفت در 90 درصد مراکز شــاهد ریاست غير 

قانونی افراد بودیم که به این وضعيت خاتمه داده شد.
وی افزود: در گذشته جذب مدرسان می توانست سليقه ای صورت گيرد که از 
سال 95 با اجرای طرح ساماندهی مدرسان علمی کاربردی با فراخوان جذب 
مدرس و تشکيل کارگروه های مستقل بررســی صالحيت علمی و عمومی 

زمينه جذب مدرسان شایسته فراهم شد. 
وی خاطر نشــان کرد : در سال گذشــته از 46 هزار متقاضی تدریس، هشت 
هزار نفر انتخاب شــدند. همچنين با اجرای طرح ساماندهی از ميان 80 هزار 
مدرس فعلی دانشگاه در کشور، مشخص شد۳0 درصد ازآنها صالحيت ادامه 
همکاری را نداشتند .دکتر اميد شرح داد: توســعه پودمان ها از دیگر فعاليت 
هایی اســت که در آموزش کوتاه مدت، ضمن خدمت و بين سطوح تحصيلی 
در اولویت قرار گرفته و در حال حاضر تعداد پودمانهــا به 800 مورد افزایش 
یافته اســت.وی افزود: این پودمان ها متقاضی محور است و می توان آن را 
در یک مدت 4 ماهه فرا گرفت و به اشــتغال کمک کرد بویژه افراد شاغل با 
پودمان می توانند بســرعت دانش خود را به روز کرده و مهارت الزم را برای 
کســب و کار پيدا کنند.اميد تصریح کرد:موضوع مهم بعدی اســتقرار نظام 
صالحيت حرفه ای است زیرا در جهان پيشــرفته امروز دیگر مدرک مالک 
نيست و اگر تخصص و مهارت الزم را نداشته باشيد نمی توان به نتيجه رسيد 
و بهره الزم را برد.رئيس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:در دو سال اخير 
از مراکز نوآوری دانشگاه، ایده هایی در نمایشگاه دستاوردهای فناوری کشور 
شرکت کرده بودند که دانشگاه جامع علمی کاربردی را در ميان 12 دانشگاه 
برتر کشور قرار داد. مدرسان و دانشجویان می توانند در این مراکز نوآوری از 

حمایت های دانشگاه استفاده کرده و ایده های خود را تجاری سازی کنند.
وی بيان کرد: با فعال شــدن مراکز نوآوری و با تفویض اختيار به اســتان ها 
توانســته ایم بيش از 100 مرکز نوآوری را ایجاد و راه اندازی کنيم که 4 مورد 

آن در استان قزوین است.
دکتر اميدتصریح کرد: هدف گذاری ما این اســت که هر مرکز آموزش علمی 
کاربردی در کشــور یک مرکز نوآوری داشته باشــد که این کار مقدمه ایجاد 
مراکز رشد است و اساتيد و دانشــجویان می توانند از حمایت های پيش بينی 
شده برخوردار شوند.وی اضافه کرد: دانشــگاه برای حمایت از فعاالن مراکز 
نوآوری پيش بينی تســهيالت الزم را کرده و از منابع دانشــگاه 50 ميليون 
تومان تسهيالت با ســود دو درصد به شــرکت هایی که توسط دانشجویان، 
دانش آموختگان و مدرسان این دانشگاه در قالب مراکز نوآوری و رشد تاسيس 
شده اند پرداخت می شود.دکتر اميد در خصوص رشــته های علمی کاربردی 
اظهار داشت: بازنگری در برنامه های درســی از دیگر کارهای اساسی برای 
کيفی سازی است. در حال حاضر تمام 800 رشته تحصيلی در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی ناپيوسته در حال بازنگری اســت و در این مسير از همه صاحب 

نظران خواسته ایم دیدگاه های خود را مطرح کنند.

رئیس مرکز جامع علمی کاربردی:

اولویت ما کیفی سازی مراکز جامع علمی کاربردی است
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مدیرکل صدا و سيمای مرکز قزوین در 
دیدار با مدیرکل کتابخانه های استان گفت: 
شایسته است تعریف ذهنی جامعه نسبت به 
کتابخانه های عمومــی و اهميت کتاب در 
زندگی افراد، بازنگری و بازتعریف شود، زیرا 
کتابخانــه ها بــا توجه به گســتره خدمات 
اجرایــی، به عنوان بازوی فرهنگی کشــور 

نقشی مهم در جامه برعهده دارند. 
 به گزارش خبرنگار جام جم قزوین، سعيد 
انبارلویی اظهار داشت: طبق فرمایش مقام 
معظم رهبــری" هيچ چيز جــای کتاب را 
نمی گيــرد " و بــا وجود آمدن وســایل 
ارتباطی جدید و گســترش روز افزون آن 
ها ، همچنان کتــاب از اصالت و جایگاهی 

ارزشمند برخوردار است.
انبارلویی افــزود: تاکيد مقام معظم رهبری 
نســبت به امر مطالعه و دغدغه و نگرانی 
ایشان در این رابطه، بيانگر ميزان اهميت 
مطالعه مفيــد و لزوم حمایــت و همراهی 
دســتگاه ها در توســعه و ترویج فرهنگ 
کتابخوانی و افزایش انس مردم با کتابخانه 

هاست. 
این مسئول با بيان اینکه باید به امر مطالعه 
نگاه تخصصی تری داشــته باشيم، اضافه 

کرد: کتابخانه ها بهترین فضا برای حضور 
محققان و پژوهشــگران و اجــرای برنامه 
های مهم فرهنگی برای تمامی رده های 
سنی و تحصيلی اعم از کودک و نوجوان تا 

بازنشستگان هستند. 
وی یــادآور شــد: قزوین از اســتان های 
کهــن و دارای قدمت تاریخی کشــور و 
برخوردار از مکان های تاریخی ارزشــمند 
و اندیشمندانی برجسته بوده که الزم است 
هرچه بيشــتر در ایران و جهان شناسانده 

شوند.
 انبارلویــی افــزود: کتابخانه هــا به دليل 
برخورداری از کتاب های مفيد و ارزشمند 
و کتابدارانی متخصص و مطلع، می توانند 
نقشی مهم برعهده داشته باشند و اصالت 
و آداب و سنن و هویت این شهر را به مردم 

ایران و جهان بيشتر معرفی کنند. 
مدیرکل صدا و سيمای مرکز قزوین تاکيد 
کرد: کتابخانه های عمومی از مکان هایی 
است که با توسل به آن ها و اتکا به خدمات 

و فعاليت های فرهنگــی و منابع غنی ای 
که دارنــد ، می توان برنامــه هایی مفيد و 
پرمحتوا در زمينه هــای مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، تاریخی و مذهبی به اجرا رساند 
که انجام این مهــم نيازمند همکاری های 
هرچه بيشتر دستگاه ها با کتابخانه هاست. 
وی در پایان ضمن اشاره به اقداماتی که در 
حوزه صدا و سيمای مرکز قزوین نسبت به 
توسعه مطالعه و خواندن انجام شده نسبت 
به انجام برنامه هایی با مضمون توســعه 

کتاب و کتابخوانی اعالم آمادگی کرد. 
رویا اســماعيلی مدیــرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان نيز در این دیــدار ضمن 
تشــریح برنامه ها و فعاليت های کتابخانه 
های عمومی ، بر اهميــت حمایت هرچه 
بيشــتر تمامــی دســتگاه هــا از کتاب و 

کتابخانه ها تاکيد کرد. 
وی اظهار داشت: کتابخانه های عمومی با 
کمتریــن هزینه هــا بيشــترین خدمات 
فرهنگی را به مخاطبان از تمامی رده های 
سنی و تحصيلی ارایه می دهد که شایسته 
اســت با همراهی و حمایت صدا و سيما ، 
این خدمات هرچه بيشتر برای عموم مردم 

جامعه شناسانده شوند.

حکمت اله هاشــمی، معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان قزوین در 
مصاحبه با خبرنگار ما اظهار داشت: با نزدیک شــدن به تعطيالت نوروز و شروع 
مســافرت های نوروزی، اولين دوره بازآموزی طرح ملی امداد و نجات در مرکز 
آموزش های تخصصی امــداد و نجات کوهين با حضور 170 نفــر از نجاتگران 
استان آغاز شــد.وی با بيان اینکه دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی به 

مدت چهار روز برگزار می شود، افزود: این دوره بازآموزی در 2 دوره از 28 بهمن 
لغایت 1 اسفند و با حضور 400 نفر از نجاتگران جمعيت هالل احمر استان برگزار 

خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: در روز اول این دوره، مباحثی از جمله آشنایی با خودروی نجات 
و تجهيزات آن، آشــنایی با خودروی آمبوالنس و تجهيزات آن، مدیریت صحنه، 

رهاسازی و تثبيت خودرو و در روز دوم تثبيت پزشــکی، مدیریت راه هوایی، آتل 
بندی و CPR مرور خواهند شد.معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان 
قزوین در پایان اظهار داشــت؛ هدف از برگزاری این دوره، افزایش آمادگی و باال 
بردن توان عملياتی نجاتگران و همچنين کاهش تلفات جاده ای و شتاب دهی در 

خدمت رسانی به حادثه دیدگان است.

برگزاری دوره بازآموزی طرح ملی امداد و نجات نوروزی 

جانشــين ســتاد خدمات سفر اســتان قزوین گفت: خانه های بوم 
گردی در 16 روســتای استان برای استقبال مسافران نوروزی آماده شده 

است .
علی فرخزاد در نشســت مطبوعاتی در جمع خبرنگاران استان قزوین 
که در استانداری برگزار شد گفت: خانه های بوم گردی در 16 روستای 
نمونه گردشگری از کارهای خوبی است که برای استقبال از مسافران 

در روستاها صورت گرفته است.
وی بيان کــرد: نوروز فرصت مناســبی برای معرفــی توانمندی های 
گردشــگری و جاذبه های تاریخی استان اســت و می تواند به اقتصاد 

مردم هم کمک کند.
 فرخزاد افزود : در سال های اخير با هماهنگی خوبی که بين شهرداری 
و ميراث فرهنگی و سایر نهادها ایجاد شده شاهد رونق گردشگری در 
استان هستيم و اميدواریم در سال های آینده بتوانيم قزوین را به مقصد 
گردشگری تبدیل کنيم تا مســافران عبوری هم در این استان اقامت 

چند روزه داشته باشند.
فرخزاد اظهار داشــت: سال گذشته توانســتيم در ردیف 10 شهر مهم 
گردشگری کشور شناخته شویم و مدت اقامت از 1/5 شب به سه شب 

رسيد.
معاون عمرانی استانداری قزوین یادآور شــد: در تعداد گردشگران در 

سال گذشته شــاهد افزایش ۳6 درصدی و در شب مانی با افزایش 78 
درصدی مواجه شدیم که برای ما ارزشمند بود.

وی اضافه کرد: با فعال شــدن کميته های 1۳ گانه ستاد خدمات سفر 
توانستيم برنامه های متنوعی را پيش بينی کنيم و استان قزوین امسال 

هم مهيای پذیرایی از مهمانان نوروزی شده است.
فرخزاد اظهار داشــت: از 2۳ تا 25 اســفند به عنوان ایــام خانه تکانی 
طبيعت ناميده شــده و با کمک مدیران دســتگاه های خدمات رسان و 
همکاری فرمانداری ها برای نظافت و بهداشت شهر و پاک کردن شهر 

از زباله اقدام خواهد شد.
جانشين ستاد خدمات سفر استان قزوین گفت: ستاد سوخت در استان 
فعال شــده که در سال گذشــته ۳4 ميليون ليتر ســوخت توزیع شد و 
امســال هم پيش بينی الزم برای تأمين ســوخت خودروها در استان 

بخوبی صورت گرفته است.
فرخزاد گفت: در کميته ایمنی راه ها اقدام الزم انجام شــده و با سوخت 
رسانی ســيار در یک ایستگاه برای ســاماندهی عوارضی اتوبان اقدام 

خواهد شد.
وی افزود: همچنين در ســتاد اســکان اقدام الزم انجام شده و با آماده 
شــدن نمازخانه های بين راهی و ســرویس های بهداشتی هماهنگی 

خوبی صورت گرفته است.
فرخزاد تصریح کرد: برای ســاماندهی تنظيم بازار جلســات متعددی 
تشکيل شده و با رفع مشــکالت و نواقص موجود اقالم مورد نياز مردم 

در این ایام ذخيره سازی و توزیع می شود.
وی در ادامه شــرح داد: 42 خودروی اورژانس و 16 پایگاه ثابت هالل 
احمر و10 واحد ســيار و یک بالگرد برای اورژانــس هوایی پيش بينی 
شده تا امداد رسانی در حوادث در سریع ترین زمان ممکن صورت گيرد.

وی توجه به اشــتغال روســتایی را از مهمترین کارهای جلوگيری از 
مهاجرت دانســت و گفت: اختصاص 180 ميليارد تومان برای اشتغال 
روســتایی حرکت خوبی برای رونق اقتصاد روستا و کمک به معيشت 

ساکنان مناطق محروم است که بخوبی عملياتی شده است.
فرخزاد یادآور شد: زیر ســاخت های اقامتی در استان تقویت شده و در 
کنار هتل ها و مســافرخانه ها 81 مدرسه و 800 کالس درس هم برای 

اقامت مسافران نوروزی پيش بينی شده است.

خانه های بوم  گردی، آماده استقبال از 
مسافران نوروزی

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

قزوین

تاثیر کتابخانه های عمومی در ارتقای دانش اجتماعی 

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی قزوین گفت: 
در سال جاری بيش از 156 هکتار زمين صنعتي از اراضی 
شهرک ها و نواحي صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صد درصد افزایش 
یافته است، در سال گذشته ميزان واگذاري اراضي صنعتي 

70 هکتار بوده است.
حميدرضا خانپوربا اعالم این خبر افزود: رشــد دو برابري 
واگذاري زمين به متقاضيان ســرمایه گــذاري و احداث 
واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي در شهرکها و نواحي 

صنعتي نشــان از رونق توليد و اشــتياق بخش خصوصي 
براي سرمایه گذاري است.

وي گفت: بيــش از 120 صنعتگر در شــهرکها و نواحي 
صنعتي استان است.رئيس هيئت مدیره شرکت شهرکهاي 
صنعتي اســتان تصریح کرد: بيشــترین ميــزان فعاليت 
متقاضيان ســرمایه گــذاري در حوزه فلزي، شــيميایي، 
غذایي و برق بوده اســت.خانپور اضافه کرد: شــهرکهاي 
صنعتي ليا،کاسپين و خرمدشت به ترتيب ميزان بيشترین 
جذب سرمایه گذار و ميزان مســاحت واگذاري صنعتي را 

داشته اند.این مسئول در پایان از کســب رتبه برتر استان 
در خصوص جذب ســرمایه گذاري در شــهرکها و نواحي 

صنعتي در سال جاري در کشور خبر داد.
گفتني اســت در حال حاضر یک هــزار و 4۳5 قرارداد با 
متقاضيان ســرمایه گذاري در شــهرکها و نواحي صنعتي 
اســتان منعقد شــده که از این تعداد 876 واحد با سرمایه 
گذاري 2۳ هزار و 700 ميليارد ریال به بهره برداري رسيده 
که زمينه اشتغال پایدار 25 هزار و 900 نفر را فراهم کرده 

است.

رشد 100 درصدی واگذاری زمین به سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی 

رشد سطح علمی وکال؛ مهم ترین اولویت کانون وکالی دادگستری

شصت و ششمين سالروز استقالل کانون وکالی 
دادگســتری در قزوین  با حضــور معاون حقوقی 

رئيس جمهور  در برگزار شد.
شصت و ششمين سالروز استقالل کانون وکال با 
حضور لعيا جنيدی معاون حقوقی رئيس جمهور، 
عبدالمحمــد زاهدی اســتاندار قزویــن، داوود 
محمدی و ســيده حميــده زرآبــادی نمایندگان 
قزوین در مجلس شورای اســالمی، عبدالرحيم 
سمسارزاده رئيس شعبه سه دادگاه عالی انتظامی 
قضات در ســالن اجتماعات دانشگاه تربيت معلم 

قزوین برگزار شد.
عبدالمحمد زاهــدی در این مراســم اظهار کرد: 
خوشبختانه کانون وکال به عنوان یک نهاد مدنی 
با پيگيری امور صنفی مسئوليت اجتماعی خود را 
بخوبی انجام می دهد و در حوزه حقوق عمومی و 

آگاهی بخشی بسيار موفق عمل کرده است.
استاندار قزوین  بيان کرد: باید آگاهی مردم نسبت 
به مســائل حقوقی بيشتر شــود تا شاهد کاهش 

مشکالت باشيم.
زاهدی یادآور شد: نشست های دوره ای تخصصی 

کانــون موجب تقویــت دانش حقوقــی اعضا و 
کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضایی می شود.

رئيس کانون وکالی قزوین در این مراسم اظهار 
داشت: با همه مشکالت و فرازو نشيب هایی که در 
این عرصه داریم جشن استقالل را برگزار می کنيم 

و اميدواریم موانع پيش رو از مسير برداشته شود.
محمد نســخه چی گفت: امروز کانــون وکال به 
واســطه اســتقالل خود خدمات ارزشــمندی به 

کسانی که نياز حقوقی دارند ارائه می کند.
نســخه چی  افزود : کانون وکالی دادگســتری 
توانایی اداره خــود را دارد و با داشــتن وکالی با 
ســابقه و نيز جوانان آگاه و کارشــناس و با دانش 
حقوقی کــه وکال دارند با خدمــات معاضدتی و 
مشــاوره حقوقی به افرادی که توان مالی ندارند 

زمينه توزیع عادالنه خدمات را مهيا کرده اند.
وی  گفت: با استفاده از وکال زمينه تحقق دادرسی 
منصفانه و عادالنه مهيا شــده  و ســاالنه تعداد 
زیادی از فارغ التحصيالن از طریق آزمون جذب 
می شوند و فعاليت خود را به صورت مستقل انجام 

می دهند.
نســخه چی خاطر نشــان کرد: ســاالنه بيش از 
250 هزار پرونده در محاکم دادگســتری استان 
ورودی داریم که بــه طور متوســط در 50 هزار 
پرونده وکالی ما حضــور دارنــد و از حق مردم 
دفاع می کننــد.وی تصریــح کرد: فــارغ از نوع 
پرونده ها در اســتان قزوین حدود ۳00 شکایت از 
وکال واصل شــده که بسيار کم اســت و بسياری 
از شــکایتها هم به منع تعقيب منجرشــده است.

رئيس کانون وکالی دادگستری استان بيان کرد: 
آموزش کارآموزان و وکال، صدور پروانه و نظارت 
بر کارهای وکال از دیگر اموری اســت که توسط 

کانون صورت می گيرد.

نسخه چی گفت: در اصل ۳5 قانون اساسی حضور 
وکيل در محاکم پيش بينی شده و اگر کسی توان 
مالی نداشته باشــد به کانون وکال مراجعه می کند 
و از خدمات رایگان برخوردار می شود. وکالی ما 
در مشاوره ها در همه مجتمع های قضایی حضور 
دارند و به مراجعان ارشاد و راهنمایی الزم را ارائه 
می کنند.نســخه چی اضافه کرد: امسال بيش از 
10 هزار مشاوره حقوقی رایگان به افراد متقاضی 
داده شده و 600 پرونده تسخيری هم داشتيم که 
برای افراد در مظان اتهــام و جرایمی که در حوزه 
کودکان است انجام شده و بيش از 90 درصد این 

پرونده ها رایگان رسيدگی شده است.
وی یادآورشد: مهمترین اولویت کانون این است 
که سطح علمی همکاران را باال ببریم تا خطا کمتر 
شود به شکل های مختلف از تجربه وکالی ممتاز 
استفاده می کنيم و الزم اســت ارتباط بيشتری با 
مردم داشته باشــيم و آنها را با قوانين آشنا کنيم و 
بگویيم مشاوره حقوقی الزم است تا شاهد کاهش 

پرونده ها باشيم.

رئيس کانون وکالی دادگســتری استان قزوین 
افزود: بعد از 66 سال از استقالل وکال و خدماتی 
که به مردم و دولت ارائه می کنيم امروز مشکالت 
زیادی داریم. چرا باید شــاهد تصویــب قوانينی 

باشيم که استقالل وکيل را زیر سوال ببرد؟
وی بيان کرد: حفظ استقالل وکال و روزآمد شدن 
قوانين کمک خواهد کرد تا وکال با آرامش خاطر 
بيشتری در دفاع از موکلين خود و تحقق دادرسی 
عادالنه و کاهش اطاله دادرسی در محاکم خدمت 
کنند.معاون حقوقی  رئيــس جمهور در این گفت: 
ماده 187 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران  
که تعيين تعداد مشــاور حقوقی یا کارشناس مورد 
نياز، اعطای مجوز کارآموزی و مشــاوره حقوقی، 
وکالت و کارشناســی و تعيين حوزه های قضایی 
محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشــاوره 
حقوقی و وکالت پایه 1، 2 و پروانه کارشناســی و 
تایيد صالحيت پس از بررســی توسط مرکز است 
در واقع نوعــی موازی کاری اســت و برای وکال 

مشکل ساز شده اســت.وی اضافه کرد: این ایين 
نامه در برنامه سوم بوده شاید بهانه ایجاد اشتغال 
باشد چون برنامه ســوم منقضی شده دیگر ایجاد 
نهادهای مــوازی محلی از اعراب نــدارد و نباید 
اســتقالل کانون را زیر ســوال برد.جنيدی بيان 
کرد: وقتی نهادی اعالم اســتقالل کرده و اعالم 
کرده بدون کمک دولت روی پای خود می ایستد 
امروز در این شرایط نقض استقالل کانون آثار زیاد 
داخلی و خارجی دارد و می توانــد در مجامع بين 
المللی هم بهانه ای باشد که بگویند چون دستگاه 
قضایی و کانون وکالی ایران استقالل ندارد پس 
در رسيدگی به پرونده های حقوقی در مجامع بين 
المللی هم حق مردم را ضایع کنند.وی اضافه کرد: 
این آیين نامه دقيقا مخالف کاهش تصدی گری 
دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی اســت 
و حق دادخواهی مردم هم صدمــه می بيند و اگر 
این نهاد مستقل نباشد نمی تواند به اجرای قانون 
و نظارت بخوبی عمل کند و این بخش نيز آسيب 
می بيند و در نهایت حکومت هم متضرر می شود.

جنيدی یادآورشــد: با زیر ســوال رفتن استقالل 
وکال نگران حقــوق مردم ایــران در دادگاههای 
خارج هستيم زیرا گاهی رسيدگی بين یک شرکت 
یا فــرد ایرانی در خارج را با یک نظر کارشناســی 
عليه ما تمام می کنند تــا جلوی احقاق حقوق ما را 
بگيرند.معاون حقوقی رئيس جمهور بيان کرد: اگر 
استقالل وکال زیر سوال برود در خارج هم قادر به 
دفاع از حقوق مردم نخواهيم بود و براحتی حق ما 
را با همين بهانه نبود استقالل وکال و هم دستگاه 
قضا نادیده می گيرند لذا با جدیــت از نمایندگان 

تقاضای پيگيری و اصالح این آیين نامه را داریم.
وی اظهارداشت: حتی اگر تخلفی از سوی وکيلی 
صورت می گيرد باید همان نهاد ابزار رســيدگی و 

نظارت را داشته باشد در غير این صورت جسارت و 
استقالل بشدت آسيب خواهد دید.

وی اظهارداشت: منطق ما و کسانی که به مدنيت 
معتقدند تعامل اســت نــه تقابل و الزم اســت با 
مفاهمه و گفتگو مشــکالت را حل کنيــم لذا از 
دســتگاه قضایی هم انتظار داریم نگذارند جایگاه 

مستقل وکيل آسيب ببيند.
جنيدی یادآورشد: در همين ماده  148 هم برخی 
افراد تعيين شــده برای این که تقابلی با همکاران 
خود نداشته باشند اعالم انصراف کرده اند لذا اگر 
پرونده ای امنيتی بوده و قرار اســت وکيل خاصی 
داشته باشد می توان از کانون وکال برخی شرایط 
را اعالم کرد تا کانون با درنظر گرفتن این شرایط 

وکيل را معرفی کند.
در ادامه این جشــن ضمن تقدیر از مهمانان ویژه 
و سخنرانان طبق رسم هر ســاله کانون وکالی 
دادگســتری اســتان قزوین از 9 وکيل نمونه که 
در ارکان کانون بيشــترین همکاری و فعاليت را 
طی سال گذشــته با این کانون داشته اند تقدیر و 

تجليل شد . 
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رئيس نظام مهندســی ســاختمان گفت: نظام 
مهندسی ظرفيت ارزشمندی برای ارتقاء کيفی 
ساخت و سازها دارد و باید به گونه ای فرهنگ 
ســازی و برنامه ریزی کنيم تا کيفيت ساخت و 
ســازها به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه 

مطرح شود.
سيد مجابی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
ضمن گراميداشــت فرا رســيدن روز مهندس 
اظهار کرد: انتخابــات دوره هفتم هيئت مدیره 
نظام مهندسی در مهرماه برگزار شد و از اواسط 

آبان شروع به کار کردیم.
وی افزود: مشــارکت اعضا در این دوره در کل 
کشــور کمرنگ بود اما قزوین جزو 5استانی بود 
که مشــارکت باالیی داشــت و از دغدغه های 
هيئت مدیــره پرداختن به خواســته های اعضا 
بویژه به لحاظ اشتغال است که در گذشته مورد 

بی توجهی قرار گرفت.
رئيس نظام مهندسی اســتان قزوین ابراز کرد: 
نظــام مهندســی قزویــن در 6دوره در اجرای 
مقررات ملی در کشور برگزیده شد و دو دوره در 
زمينه کيفيت مســکن مهر هم جزو استان های 

برتر بود.
مجابی بيان کرد: نقش مهندســين در کيفيت 
ساختمان را پيگيری می کنيم چراکه ساختمان 
باید ایمنی الزم را داشته باشد و بحث بهداشت 
و اقتصادی بودن ســاختمان باید لحاظ شود که 
نظام مهندسی در چند سال اخير توانسته نقش 

خود را بخوبی ایفا کند .
مجابی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
اهداف ما ارتقای جایگاه مهندســان در عرصه 
ساختمان سازی اســت، هنوز هم مجموعه های 
غيرحرفــه ای و غيرمتخصــص در این صنعت 
در حال فعاليت هســتندکه ورود ایــن افراد در 
ســاختمان ســازی در طــول بهره بــرداری 

مشکالتی را به وجود آورده است. 
مجابی تاکيد کرد: نظام مهندسی مدافع حقوق 
بهره بردار سازنده اســت و باید در طول ساخت 

بنا این ارتباط به طور مداوم وجود داشته باشد.
وی گفــت: مجریان ذی صالح بایــد تا مرحله 

نــازک کاری حضور داشــته باشــند و ما هنوز 
نتوانســتيم در حوزه نظارت نيــز نظارت های 

مستقيم داشته باشيم .
این مســئول تصریح کرد : مردم هــم باید در 
حوزه بهره برداری مطالبات خــود را بيان کنند 
تا خواسته های آنها برآورده شودکه در این راستا 
درصدد هستيم دفتر مشاوران مردمی راه اندازی 

کنيم که تا پایان امسال انجام می شود.
وی اضافه کرد: این افراد با ورود سرمایه در این 
صنعت باعث شــدند تا این صنعت رونق بگيرد. 
اما باید این را در نظر گرفت که این افراد فقط به 
عنوان سرمایه گذار می توانند ایفای نقش کنند 
و در پروســه طراحی تا اجرای یک ساختمان، 
دانش مهندسان اســت که پروژه را در بهترین 

حالت به بهره برداری می رساند. 
وی بيان کرد: ما خدمات نظام مهندســی را به 
نحو مطلوب بــرای بهره برداران معرفی نکردیم 
در همين راســتا می خواهيم ارتباط مستقيمی با 
بهره برداران ایجاد کنيم. باید در حوزه سازندگان 
نيز در بخش کيفی ســازی و کاهش هزینه ها 
نقش ایفا کنيم. در حال حاضر در اغلب پروژه ها 
باید تا پایــان نــازک کاری از ظرفيت مجریان 
نظام مهندسی اســتفاده شــود و در نظارت نيز 

بخوبی وارد نشدیم.
وی عنوان کرد: عمر ســاختمان نباید 20 تا 25 
سال باشــد؛ در برخی از کشورها عمر ساختمان 
100 ســال اســت، این موارد در مقررات ملی 
ســاختمان دیده شــده و این به دليــل عدم به 
کار گيری از دانش مهندســان اســت، حضور 
مهندســان در مراحل ســاخت و نگهداری می 
تواند به افزایش عمر متوسط ساختمانها کمک 

کند.
مجابی گفت: بيش از شش دوره در مقررات ملی 
ساختمان توانستيم در قزوین موفق عمل کرده 

و در کيفيت صاحب رتبه شویم.
وی افــزود: آمار فارغ التحصيالن رشــته های 
مهندسی متناســب با بازار نمی باشد و از طرفی 
این آمار هر روز در حال افزایش اســت از طرفی 
رکود ساخت و ســاز به اشتغال مهندسان آسيب 

زده ودر حال حاضر 10 درصد جامعه مهندســی 
استان در پروژه ها حضور دارند و دارای اشتغال 
هســتند که این نگرانی بيکاری مهندسان باید 
با همکاری دســتگاههای متولی و انبوه سازان 

برطرف شود.
رئيس نظام مهندســی ســاختمان  یادآور شد: 
بيش از 150 کيلومتر شــبکه آب فرســوده در 
بافت قدیمــی قزویــن وجود دارد کــه عامل 
اصلی فرونشست ســاختمان ها  در این منطقه 
محســوب می شــودکه با رفع آن بســياری از 

مشکالت برطرف خواهد شد.
مجابی در تشــریح مهمترین اقدامات سازمان 
اظهارداشــت: اگــر 22 مبحث مقــررات ملی 
ســاختمان اجرایی شــود می توانيم اشــتغال 
مهندســان را حل کنيم و از چالــش ها و وضع 

موجود خارج شویم.
مجابی همچنين هوشــمند ســازی در صنعت 
ســاخت و ســاز را از ضروریات عصــر کنونی 
دانست و اظهارداشت: هرچند مطالبات مردمی 
در ساخت و ســاز رو به فزونی است اما ضوابط 
باید با شدت اجرا شــود و به نظر می رسد در این 
بخش مشــکالتی داریم که با کمک مهندسان 

باید برطرف شود.
وی بيان کرد: در طرح جامع و تفصيلی هم باید 
مهندســان ناظر ورود کنند و چون اهرم اجرایی 
نداریم الزم اســت باالدســتی ها از ما حمایت 
کنند تا بتوانيم به رسالت حســاس و مهم خود 

عمل کنيم.    
مجابی اضافه کرد: در استان قزوین بيش از 10 
هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 
هســتند که با آموزش های مستمر باید مهارت 
آنهــا را تقویت کنيــم تا کيفی ســازی در این 

عرصه رخ دهد.
وی بيان کــرد: بــرای ارتقاء کيفــی خدمات 
مهندســان در مرحلــه تمدیــد اعتبــار پروانه 
مهندســان حتما باید افراد آمــوزش ببينند و با 

مباحث روز آشنایی داشته باشند.
مجابی اظهارداشت: در بخش کارگران ماهر و 
تکنيسين ها جدی هســتيم و در یک مقطع 40 
هزار کارگر ساختمانی را آموزش دادیم اما اعتقاد 
داریم اگر آموزشــها بخواهد تاثيرگذار باشد باید 

افراد ذیصالح در این صنعت مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: در اســتان قزوین تشــکيالت 
مجریان ذیصالح راه اندازی شــده اما حمایت 
نمی شوند که اميدواریم با حضور سازندگان ذی 
صالح نگذاریم کيفيت زیر سوال برود وبه حفظ 
حقوق بهره برداران کمک شــود و در این ميان 
مباحث 22 گانه که در واقــع فقط حفظ حقوق 

بهره برداران است باید مطالبه همه مردم باشد.
مجابــی گفت: تــالش می کنيم مشــکالت 
اعضا را به حداقل برســانيم و با کنترل فعاليت 
مهندسان توانســته ایم به کاهش تخلف و خطا 
در این عرصه کمــک کنيم و در این راســتا با 
افراد متخلف و مجریان کم اثر برخورد کرده و از 

فعاليت آنها جلوگيری می شود.
وی اضافه کرد: برای کيفی سازی خدمات فنی 
و مهندسی ارتباط نزدیکتری با راه و شهرسازی 
و شــهرداری داریم و موضوعات در دستور کار 
است تا در اجرای شــيوه نامه ها همکاری الزم 

صورت گيرد.
مجابــی اظهارداشــت: ســومين جشــنواره 
ســاختمانهای برتر برای معرفــی کيفی ترین 
ســاختمانها در اردیبهشت ســال آینده برگزار 
خواهد شــد و در این ميان به نظر مردم و بهره 
برداران توجه جدی شده و دفاتر ارتباط مردمی 
برای تاميــن نيازهای عمومی هــم پيش بينی 
شده است.وی گفت: امسال در شورای سياست 
گذاری ســاختمانهای برتر مقرر شــد دبيرخانه 
دائمی داشته باشيم و پيگيری مطالبات صورت 
گيرد و در این ميان به معماری ایرانی و اسالمی 
توجه ویژه خواهد شــد که در این راستا با نمای 
رومی بشــدت مخالفيم و نظارت جدی داریم تا 

اجرا نشود.
مجابی یادآورشــد: حوزه نظارت فقط گزارش 
دهنده است و باید مجریان هم پيگير باشند تا به 
سمت معماری ایرانی و اسالمی حرکت کنيم و 
در این ميان نمای رومی کيفيت الزم را ندارد و 
هزینه ها را باال می برد و مغایر با معماری ایرانی 

و اسالمی است.
وی بيان کرد: الحاقات نمای رومی کمی سازه 
را ســنگين می کند و هماهنگ نبودن با شرایط 
اقليمی از دیگر ایرادات آن است که با اجرای آن 

در نمای ساختمانهای استان مخالفيم.
مجابی اظهارداشت: در کميسيون ماده 100 باید 
سختگيری شود تا تخلف صورت نگيرد یا کمتر 
شود و به نظر می رسد کميسيون باید بازدارنده 
باشد و در تخلفات حقوق شهروندی بزرگترین 
عامل بازدارنده فقط جریمه در کميســيون ماده 
100 است اما در بيشتر مواقع وقتی ناظر نيست 

تخلف صورت می گيرد.
وی بيان کرد: حتی نمایشگاه مصالح ساختمانی 
باید با نظارت سازمان مهندسی برگزار شود و ما 
می توانيم در سطح گسترده تری فعال باشيم و 

خدمت رسانی کنيم.
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
قزویــن تصریح کــرد: ضمن توزیــع عادالنه 
خدمات، نظارت را جدی گرفته ایم تا مشــکلی 
ایجاد نشود و همه در برابر عملکرد خود در همه 

شئون مالی و فنی و مهندسی پاسخگو هستيم.
وی اظهارداشت: بيش از 6 دوره در مقررات ملی 
ساختمان توانستيم در قزوین موفق عمل کرده 
و در کيفيت صاحب رتبه شــویم و الزم اســت 
نقش مهندسين در کيفيت ساختمان و اقتصادی 

شدن ساخت و ساز اطالع رسانی شود.
مجابی گفت: بــا توجه بــه زلزله خيــز بودن 
بسياری از مناطق کشــور از جمله استان قزوین 
بایدساختمانها مقاوم باشد که به نظر می رسد در 
بخشهایی نتوانستيم نقش نظام را پر رنگ کنيم 
از جمله نگهداری و مصرف انرژی که این خالء 

باید جبران شود.
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
قزوین در خصوص مشــکالت آسانســور هم 
گفت: یکــی از دغدغه های جــدی ما موضوع 
آسانسور اســت که به نظارت مستمر نياز دارد و 
باید ســالمت مردم جدی گرفته شود و مسائل 
مربوط به این صنعت با حساسيت بيشتری مورد 

توجه قرار گيرد.
مهندس عباس وثــوق نيا  نائــب رئيس نظام 
مهندســی در ایــن نشســت گفــت: یکی از 
مشکالت ما  این است که مردم با مقررات ملی 

ساختمان آشنا نيستند. 
نائب رئيــس نظام مهندســی اســتان قزوین 
گفت: 1400 ســال از عمر بافت فرسوده قزوین 
می گذرد و چندین زلزله را در طول تاریخ تجربه 
کرده اســت، این مســئله موجب انباشت بافت 
های قدیمی روی هم و سســتی ایــن منطقه 

شده است.
نائب رئيس نظام مهندســی قزوین عنوان کرد: 
هنوز تعریف مشخصی از الگوی ایرانی اسالمی 
برای ساختمان سازی نداریم و در دانشگاه های 
ما روی این مســئله کار جدی صــورت نگرفته 

است که باید مورد توجه قرار گيرد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان قزوین:

باید کیفیت ساخت و سازها یک مطالبه عمومی باشد

14 پــروژه بــا اعتبــار9 میلیــارد و400 
میلیون ریال در محمدیه کلنگ زنی شــد 

و به بهره برداری رسید.
سومین نشست خبری شهردار و شورای 
شــهر محمدیه، در صحــن شــورا برگزار 
شد. مریم نخستین، شهردار محمدیه در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت : 23 پروژه 
فعال در حال احداث داریم که تعدادی از 
ایــن پروژه ها با حضور اســتاندار  افتتاح 
گردید و تعــدادی تا اردیبهشــت ســال 
آینــده همزمان با روز شــوراها بــه بهره 

برداری می رسد.
نخستین شهردار محمدیه در این مراسم 
گزارشــی را از عملکــرد شــهرداری و 
شــورای شــهر ارائه داد و اظهار داشت: 
تعدادی از پروژه ها از جملــه پارک قائم 
به صــورت نیمه کاره متوقف شــده بود و 
با همت اعضای شــورای اسالمی شهر این 

پروژه به بهره برداری رسید.
وی افزود: تعدادی از پــروژه ها از جمله 
بازپیرایی منطقه ســه در چند ماه گذشته 
کلنگ زنی شــده اســت به بهــره برداری 
می رسد و پروژه ها، پروژه های متعددی 
هســتند و کلنگ زنــی ها در ســالجاری و 

سال آینده صورت می گیرد.
مریــم نخســتین شــرح داد : شــهرداری 
محمدیه مانند سایر شهرداری ها دغدغه 
هــای مالی  زیــادی داشــته اســت  اما از 
طرفی با اســتقبال مردم جهــت پرداخت 
عوارض روبرو شــدیم که جای خرسندی 

اســت که مردم تا ایــن حد به مــا اعتماد 
دارنــد و همیــن امــر ســبب می شــود 
مسئولیت ما در شهرداری و شورای شهر 

بیشتر شود.
شــهردار محمدیــه گفــت: در بحث کمک 
دولت و توافق نامه هــای عمرانی بند واو 
تبصره 6 قانــون برنامــه و بودجه هم در 
کل کشور تحقق پیدا نکرده اما شهرداری 
محمدیــه توانســته 34 درصــد از ایــن 

ردیف را تحقق بودجه داشته باشد.
وی عنوان کرد: بودجه مصوب شهرداری 
محمدیه به غیر از بودجه ســازمان حمل و 
نقل است که به این بودجه اضافه کنیم، 
بودجه شــهرداری محمدیــه 75 میلیارد 
تومــان اعــالم می شــود کــه در احصــای 
بودجه، مباحثی را مــد نظر داریم از جمله 
اینکــه بتوانیــم از ردیف هــای درآمدی 

مشارکت شهروندان استفاده کنیم.
نخســتین بــا اشــاره بــه پرداخــت خوب 
عوارض ها از سوی شــهروندان محمدیه 
بیان کــرد: میزان وصــول درآمد از محل 
ارزش افــزوده 96/8 درصــد، در زمینه 
وصول عوارضــات 100 درصد، در بحث 
کمک سازمان شهرداری ها تبصره 2 ماده 

39 ، 13 درصد درآمد حاصل کرده ایم.
وی تصریح کرد: در فــروش زمین 82/5 
درصد تحقق فروش زمین داشــتیم و با 
مشورت اعضای شورای شهر سعی کردیم 
خام فروشی نکنیم و ارزش افزوده برای 
آن ایجــاد کنیــم و برای ســال آینــده به 

فروش برسانیم .
 ایــن مســئول اضافــه کــرد: در زمینــه 
مطالبــات دولتی ســعی کردیــم مطالبات 
گذشــته از اداره راه و شــهرداری را در 
خصوص ساخت ناحیه شــهری مهرگان را 
احصاء کرده که در 10 ســال گذشته این 
ناحیه شــهری با کار جهادی احداث شــده 
بود و 10 میلیــارد و 400 میلیون تومان 
زمین دریافــت کردیــم که جــزو بودجه 

محسوب نمی شود.
نخســتین اظهار داشــت: یکی از راه های 
درآمدی برای شهرداری محمدیه در سال 
آینده این است که امیدواریم بالغ بر 80 
درصد بتوانیم تحقق بودجه را در منطقه 
هفت داشــته باشــیم؛ این منطقــه جزو 
مناطقی اســت که باید به صــدور پروانه 
برسد و طی ماه های گذشــته 3 میلیارد و 
900 میلیون تومان بــرای آب و فاضالب 
این منطقه بــا اداره آب و فاضالب تعامل 
صورت گرفتــه اســت و امیدواریم برای 
ســال آینده ایــن منطقه را بــرای صدور 

پروانه در دستور کار قرار دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: یک سری پروژه های 
ســرمایه گذاری در شــهر محمدیه داریم 
که بر ســر راه ایــن پروژه ها، مشــکالتی 
وجود داشــته که بیتاکیــش از جمله این 

پروژه هاست.
شــهردار محمدیــه بیــان کــرد: 36 باب 
از ایــن مغازه های ایــن پــروژه متعلق به 
شــهرداری است و با جلســات متعددی با 
اعضای شــورا به این نتیجه رسیدیم که 
اگر برای حل این مشــکالت هزینه کنیم، 
36 باب مغازه به شهرداری تعلق می گیرد 
و برای پرداخت بدهی ها از آنها اســتفاده 

می کنیم.
نخســتین افزود: پروژه مروارید یکی از 
پروژه هایــی بود کــه مشــکالتی در بحث 
ســند داشــت که ســتاد اجرایی حضرت 
امــام)ره( مطرح کــرده بود زمیــن پروژه 
مربــوط به ســتاد اســت کــه با حضــور و 
ورود حجت االســالم قدرتــی رئیــس 
کل دادگســتری اســتان قزویــن به این 
موضوع، مقرر شد اداره راه و شهرسازی 
زمین معــوض به ســتاد بدهد و ســاخت 
این پروژه مجددا برای شهرداری در نظر 

گرفته شود.

نخســتین اذعان کرد: شــهر محمدیه در 
ســال های گذشــته 50 هزار نفر جمعیت 
و طرح هادی داشــته که با اقدام شورای 
شــهر محمدیه بــرای ایــن شــهر و ناحیه 
شــهری مهرگان طرح جامع شــهری در نظر 
گرفته شــده و توانســتیم بودجه دولتی 
دریافت کنیم و بزودی یــک تفاهم نامه با 
اداره راه و شهرســازی خواهیم داشــت 
و با مشــاوری که این اداره به شــهرداری 
معرفی کند، طرح جامع را در دســتور کار 

قرار می دهیم.
وی چشم انداز جمعیتی ناحیه مهرگان در 
ســال های آینــده را 120 هــزار نفر ذکر 
کرد و افزود: شهروندان در ناحیه شهری 
مهرگان به لحاظ رفت و آمــد متعددی که 
در اتوبان قزوین دارند ابتدا درخواست 
داشــتند محل عوارضــی اتوبــان جابه جا 
شود تا در رفت و آمدها عوارض پرداخت 
نکنند که از یک ســو هزینه بســیار باالی 
جابه جایــی عوارضــی و از ســویی دیگر، 
بحث پدافنــدی که یک شــهر ورودی ها و 
خروجی های متعددی باید داشــته باشد، 
موجب شد بحث احداث مسیر دسترسی 
دوم در موازات اتوبان را در دســتور کار 

قرار دهیم.
شــهردار محمدیــه اضافــه کــرد: پروژه 
بعــدی موضــوع دسترســی مهــرگان به 
زیباشهر اســت که در حال حاضر از طریق 
پل 9 دی صورت می گیــرد و بار ترافیکی 
سنگینی در خیابان شهید مطهری و برخی 
خیابان ها ایجاد می کند که پروژه پل امام 
علی )ع( که 2 ســال پیش کلنگ زنی شده 
بود امــا به دالیلــی کار متوقف شــده بود 
و عمــال مــاده 48 را در دســتور کار قرار 
دادیم و ســال آینده پروژه پل امام علی 

)ع( از پروژه های شهرداری خواهد بود.
شهردارمحمدیه ادامه داد: پروژه مسیر 
دسترســی جاده قدیم بــه خیابــان امام 
خمینــی)ره( یکــی از خواســته های بحق 
شهروندان محمدیه است در حالی که در 
ناحیه 5 و 6 با بن بســتی مواجه می شویم 
که موجب می شــود رونق اقتصادی شهر 

در این مناطق به حالت رکود برود.
وی خاطرنشــان کرد: نخســتین پروژه که 
خواسته بحق شــهروندان محمدیه بویژه 
در منطقه 5 اســت، پارک محله ای است و 

دیگر پروژه کلنگ احــداث نوار تجاری در 
منطقه 5 که سرانه تجاری کمتری دارد که 
با حضور استانداری و جمعی از مسئولین 

ارشد کنگ زنی شد .
شــهردار محمدیه افــزود: یکــی از دیگر 
از پروژه هــا خــروج از بن بســت ترددی 
منطقه 3 اســت، در مقطعی که پروژه پل 
9دی اجرا شــد برای دسترسی مناطق 3و 
6 و 5 راه حلی دیده نشــده بود، همچنین 
پروژه مجتمع خدماتی رفاهی در سازمان 
حمل و نقل سازمان آتش نشانی محمدیه 
از پروژه های دیگری است که در این ماه 
افتتاح شــد.وی اضافه کرد: پروژه پارک 
محله ای گلسار که عامل تنفس این محله 

است و پارک قائم به بهره برداری رسید.
این مســئول خاطرنشــان کرد: در ناحیه 
در  دست فروشــان  مهــرگان  شــهری 
گوشــه و کنــار اقدام بــه دستفروشــی 
می کردنــد که فضــای تجاری بــرای ارائه 
خدمات لحاظ نشــده بود و جزو کمبودهای 
ســرانه ای بود که احداث بازارچه موقتی 
در ایــن ناحیه در نظــر گرفته شــده و به 
بهره برداری رســید.این مســئول اضافه 
کــرد: پروژه های پارک غدیــر و والیت در 
مهــرگان در حال احــداث بــوده و پروژه 
آماده ســازی معابر مهرگان با یک میلیارد 
و 700 میلیون در حال اجراست.شهردار 
محمدیه با اشــاره به احداث پارک شــهر 
از ســال 94 و توقــف 14 ماهــه ایــن 

پروژه خاطرنشــان کرد: امســال با توجه 
به تهاتر برای پــروژه زمیــن 12 میلیارد 
تومان بــرای این پــروژه هزینه شــده و 
در مجمــوع بیــش از 20 میلیــارد تومان 
برای ایــن پــارک هزینه صــورت گرفته 
اســت.وی ادامــه داد: در طراحــی پارک 
بانوان در مهرگان تاکید شــده از آخرین 
متدها و اســتانداردها بــرای طراحی این 
پروژه اســتفاده شــود تا بهتریــن پارک 
بانوان کشور شود و سال آینده کلنگ زنی 
می شود.شــهردار محمدیــه در ادامه به 
پــروژه احداث پارک شــهر اشــاره کرد و 
گفت: از ســال 94 این پروژه آغاز شده و 
توقف 14 ماهه این پروژه امسال با توجه 
به تهاتر برای پــروژه زمیــن 12 میلیارد 
تومان برای این پروژه هزینه شــده و در 
مجموع بیش از 20 میلیــارد تومان برای 

این پارک هزینه صورت گرفته است.
نخســتین در پایــان گفــت: ســاختمان 
دارالقرآن کــه جزو پروژه های ســال 93 
و 94 بــود و به درازا کشــیده شــده بود 
با همــت اعضای شــورای شــهر محمدیه 
امســال 2میلیــارد و 600 میلیــون بــه 
صورت تهاتــر هزینه کردیم کــه به بهره 

برداری رسید.
وی افــزود: 23 پــروژه فعــال در حــال 
احداث داریم که تعدادی از این پروژه ها 
در  اردیبهشت سال آینده همزمان با روز 

شوراها به بهره برداری می رسد.

81 درصد بودجه شهرداری محمدیه در سال 97 محقق شد
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من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم

دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
حافظکه من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

بــی شــک پیرایــش در عصــر جدیــد  یکــی 
از تکنیک های نویــن برای ارتقــای افزایش 
اعتماد به نفس مردان و زنان برای حضور در 
عرصه های اجتماعی است؛ از این رو آرایش  
در عصر حاضر تلفیقی شــده با هنر و صنعت؛ 
در یــد توانمند انســان های خــوش ذوق  که 
کمک شــایانی  به افراد جامعه می کند تا دور 
از اســترس های بــد دیــده شــدن از حضور 

اجتماعی خود لذت ببرند.
 یکی از رموز موفقیت در شــغل آرایشــگری 
تســلط کامــل بــه تکنیک هــای آرایشــگری 
می باشد و با توجه به بازار رقابتی فاکتورهای 
بســیاری وجود دارد که می توان گوی سبقت 

را از رقیبان ربود و در این میان متمایز بود.
تجهیزات آرایشــگاهی مدرن و ابــزار جدید 
و... از یک ســو شــناخت  تفاوت در ســبک و 
چهره شناســی در کنار روانشناســی از سوی 
دیگر این روزها از برخــی از هنرمندان این 
هنر همچــون امید هیــرکات  برندهایی خلق 
کرده اســت که می توان گفت در نوع خود در 

این سال ها  در استان بی نظیر بوده اند.
در آســتانه چهارمیــن ســال حضــور امیــد 
هیرکات در  پیرایش مردان اســتان قزوین  
می تــوان  از ســبک او بــه عنــوان یکــی از 
ســبک های جدید و نوین در پیرایش مردان 
نام برد . پیرایشی که همراه با چهره شناسی، 

هنر و  خالقیت و مهارت آمیخته شده است. 
* توضیحاتــی راجع بــه اهمیــت پیرایش در 

عضر حاضر بدهید؟ 
آرایــش در واقع به معنــای اضافــه کردن و 
پیرایــش بــه معنــای کــم کــردن اســت که 
در کشــور ما آرایش بیشــتر بــرای بانوان و 
پیرایــش بیشــتر بــرای آقایــان اســتفاده 
مي شــود، در واقع آرایشــگری فــن و هنری 
اســت  کــه بــه زیباتــر جلــوه دادن ظاهــر 

افراد)پوست و مو و....( می پردازد. 
 در طول تاریخ بشــر زیبایي و آراستگی مورد 
توجه بوده اســت زیــرا ظاهــر افــراد تا حد 
زیادی نشان دهنده شــخصیت آنها  مي باشد 
و  تاثیر بســزایی در افزایش اعتماد به نفس  
و کاهش  اســترس دیده شــدن در اجتماع ، 
گام نخستین در  برقراری ارتباطات اجتماعی 

می باشد.

هرچنــد تعاریــف  پیرایــش امــروز خیلی با 
گذشــته متفاوت است و ســطح آگاهی مردم 
نسبت به گذشته باالرفته اســت اما امروزه 
مردم  تاثیر مطلوب  ظاهر  آراسته  در اجتماع 
مطلــع شــدند و  نســبت به گذشــته بــه آن 

اهمیت بیشتری می دهند . 
  همچنیــن در عصــر حاضــر   مــردم  قبل از 
پیرایش به  سالمت مو و پوست  خود اهمیت 
می دهنــد و در صــدد آن می باشــند کــه  به 
بهبــود و تقویــت آن بپردازنــد  از همین رو 
آرایشــگران امروزه با خدمات جانبی  در کنار 
کار خود   برای همین امــر  اضافه کرده اند به 
این مســئله می پردازند . مســئله ای که  در 
این نوع خدمات مطرح می باشد  این است که  
برخی از خدمات  ماننــد )کراتینه کردن ، الیه 
برداری پوســت و...( حساسیت باالیی دارند 
توصیه  من به همشهریان عزیز   این است که  
برای  دریافت اینگونه خدمات با دقت زیاد و 

به افراد خبره و مطمئن مراجعه کنند.
* به نظر شــما  ویژگی یک  آرایشــگر موفق و 

حرفه ای چیست؟ 
یک آرایشگر حرفه ای باید اصولي را رعایت 

کند که مانند:
)1(بهداشــت کــه مهمتریــن اصــل در کار 
آرایشي و بهداشــتی محســوب مي شود)2(
مدارک فنی و حرفه ای معتبر )3(آرایشگری 
نیاز به مشتری دائم دارد و هر مشتری حکم 
شکســت یا موفقیت دارد اگر مشتری مجدد 
مراجعه کــرد موفق هســتید و اگــر مراجعه 
نکرد شکست خوردید ،هر چند این شکست 
دلیل بر این نمي شــود که آرایشگر دست از 
تالش بردارد بلکه باید نقطــه ضعف کار خود 
را پیدا کرده برای رفع مشــکل کارش تالش 
کند)4(مدیریتی خوش رفتار منصف و عادل 
که برای آرایشــگاه خودش فضایي دوستانه 
ایجاد کند تا مشتری احساس آرامش داشته 
باشــد)5(در انتخاب مکان جغرافیایي سالن 
دقت کند)6(تبلیغات و همکاری با مدلینگ ها 
و برندهــا هم تاثیر بســزایي در ایــن زمینه 
دارد )7(و از همه مهم تــر  مردم  انتظاری که 
از یک آرایشگر حرفه ای دارند  این است  که 
با بقیه  متمایز باشند در عین  حال زیبا به نظر 

برسند . 

این موارد اصول کاری اســت که باید  به آن 
توجه کــرد  اما  مواردی هســتند که شــخص 
خود آرایشــگر باید  بــه آن توجه کــرد  این 
اســت که:  مرتــب و خــوش پــوش، ظاهری 
آراسته و مؤدب و خوش اخالق و خوش رفتار 

باشد.
* چــه تالشــی بــرای جلــب اعتمــاد و جــذب 

مشتریان  خود انجام داده اید؟ 
اول: بهداشــت ،دوم :اخالق ، ســوم :مهارت 
در پیرایــش، چهــارم :احتــرام به ســلیقه و 
خواست مشــتری و دادن مشــاوره مناسب ، 
پنجم :اســتفاده از برندهای معتبر، ششــم: 
خوش قول بودن آرایشــگر اســت  که همه 
این ویژگی هــا  موجب اعتماد ســازی  و جذب 

مشتری  می شود.
* چه دوره های آموزشــی  گذراندید تا  کاری 

حرفه ای ارائه دهید ؟
من دورهــای آموزشــی  پیرایــش در ترکیه 
و ایــران گذرانــدم  و همچنیــن دوره گریم 
صورت را بــه صورت حرفه ای طــی کردم . با 
این حال هــر روز آخرین  مدل هــای  اصالح و 
کوتاهی را در فضــای مجازی  دنبــال می کنم 
به این دلیل که حرفــه  ما از جمله حرفه هایی 
است که  باید به روز باشیم و از طرفی برخی 
از مشتریان سبک های جدید  را نمی پسندند  
ما با توجه بــه فرم چهره و ســلیقه مشــتری 
 ســعی می کنیــم پیرایشــی  مناســب  انجام 

دهیم .
* با توجه به نوسانات قیمت ارز ،قیمت  مواد  
آرایشــی چند برابر شــده اســت و شرایطی 
پیــش آمده تــا لــوازم آرایشــی  تقلبــی در 
بازار افزایــش یابد؛ مواد  آرایشــی که  جزع 
حســاس ترین اقالم  مصرفی  مردم  هستند 
که مستقیما روی  زیبایی و ظاهر  افراد تاثیر 
گذار اســت  بنظر شــما  چه میزان نظارت در 

این بخش   صورت  می گیرد؟ 
متاســفانه در این اوضاع فعلي در این زمینه 
قاچاق و باند بازی زیاد شــده و این باعث می 
شــود که ســخت اعتماد کنیم جنــس تقلبي 
را می شــود به روش هایي تشــخیص داد اما 
راجع به قیّمت ها که روز به روز متفاوت است 
مجبوریم که این هزینه را پرداخت کنیم و در  
این بازار فعلي برای اینکه خدمات خوبي رو با 

باالترین کیفیت ارائه بدیم مجبوریم که بهاي 
کاالهای مورد نظر را بپردازیم. 

* در انتخاب  مواد آرایشــی  بهداشــتی مورد 
نظر خود  چه گزینه هایی را در نظر می گیرید؟  

و در حال حاضر با چه برندی کار می کنید؟
تاریخ تولیــد و انقضا ، اصل بــودن و کیفیت 

کاال قطعا از هر چیزي  مهم تر است.
 lauraوm.a.c در حــال حاضــر بــا برنــد
mercierوAnastasiaوsmash boxو
benefiteو diorو Guerlain کار می کنــم 
که یکــی از معروف تریــن و حرفــه ای ترین  

برندهاست .
* مجموعه خدمات شــما  شــامل چه بخشهایی 

است؟  
پیرایــش و آرایش مو،کراتینــه مو ،بوتاکس 
مو،ویتامینه مو،کاشت مو)اکستنشن(، پروتز 
مو) کاله گیس( ، رنگ مو،میکاپ ، پاکسازی و 

الیه برداری پوست.
* آیــا مشــتریان به ســلیقه خــود  مدل ها را 
انتخاب می کنند یا از ایده های شــما استفاده 

میکنند؟ 
 اولویت با خواست مشتري است ،با توجه به 
خواست مشتری برای نتیجه بهتر کار مشاوره 
می دهیــم اما اکثر مشــتری ها بــه بنده لطف 

دارند و نظر من  اعتماد مي کنند .
* برخورد شما با مشــتریان جدید خود چگونه 

است؟ 
تــالش می کنم که فضــا یی دوســتانه با کلیه 

مشتریان محترم ایجاد کنم .
* با توجــه به گســتردگی  اســتفاده از فضای 
مجازی و در بین اقشار جامعه و  تنوع مدل ها 
در فضای مجازی طرح های   متفاوت مشتریان  
برای پیرایش های خاص  از چه ترفندی برای 

رضایت تمامی سالیق استفاده می کنید ؟ 
-با گذراندن دوره های آپدیت تالش مي کنم 
تا بــا مدل های جدید بیشــتر آشــنا شــوم و 
خدمات بهتر و با کیفیت تری نســبت به قبل 

به مشتریان ارایه دهم. 
* همانطــور کــه می دانیــد  بــرای اینکه یک 
مجموعه  در بین مردم همیشــه مطرح باشــد 
باید ایده های نو و خالق داشــته باشــد ، شما  
چه ایده ای بــرای اینکه بیش  از پیش در کار 

خود پیشرفت کنید دارید؟ 

بحث در این مساله بســیار مفصل است؛ در 
کارهــا  مدام  مســیرهای متفــاوت و جدیدی 
را پیش مي گیــرم و هر ســال بــرای تبریک 
عید نوروز پک هــای عیدانه برای مشــتریاي 
عزیزم آماده مي کنم که بگم بیادشونم مدام 
با برند ها و مدل های جدید همکاری مي کنم و 

از این قبیل کارها.
* آیا در این صنف در استان رقیب  هم دارید 
؟و نظر شما راجع به کیفیت دیگر آرایشگران 

چیست؟ 
برای تمامی همــکاران عزیزم احتــرام قایل 
هســتم و آرزوی موفقیت دارم، سعی من بَر 
این بوده که خودم رقیب اصلي خودم باشــم 
و هربار نســبت به دفعه قبل  خدمات متنوع 
تَر ومتفاوت تری داشته باشــم و حرفه ای تَر 

عمل کنم. 
* رمــز موفقیــت مجموعــه خــود را در چــه 

می بینید؟  
من تمــام موفقیت خودم را مدیــون خداوند 
بزرگ و اعتماد مشتریاني عزیزم و بعد تالش 

شبانه روزی خودم هستم. 
* به نظر شــما وجه تمایز برند امید هیرکات با 

سایر  برندها چیست؟ 
به روز بودن و فضاي دوستانه و اما مهمترین 
گامی کــه برداشــتم اولین نفری بــودم که با 
برندها و مدلینگ ها همکاری و این را قسمتی 
از کارم کردم که تکنیک  جدیدو متفاوتی بود 
و اما همچنــان در این زمینه کارهــای زیادی ا 

ست که باید انجام بدهم . 
* برای ورود به حرفه آرایشــگری عالقه ،دید 

اقتصادی یا  سرمایه  مهم تر است؟ 
-مطمناً عالقه مهمترین و اصلي ترین و اولین 
قــدم در  هر زمینه اي اســت  کــه اگه عالقه 
نباشد مطمئنا  پشتکار هم نیست و نمي توانی 
ســختی و مشــکالت و موانع این مسیر را طی 
کرد و اگر عالقه و استعدادش  در فرد وجود 
داشته باشد  با  ســرمایه کم هم می توان کار 

را شروع کرد و مطمئنا  به موفقیت رسید.
* حرف آخر؟

از خــدای بــزرگ  بــرای  هموطنــان عزیــزم  
ســالمتی، موفقیت، آرامش و زندگی سرشار 
از عشق و شــادی و برکت در این سال جدید 

آرزومندم .

گفت و گو با مرد پیرایش استان که هنر و صنعت آرایش را با روانشناسی و چهره شناسی تلفیق کرده است

موفقیتم را مدیون اعتماد مردم هستم


