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شــرکت ایران چسب با ســابقه ای بیش از نیم 
قرن همواره با دید و نگاهی به آینده سعی درراه 
پیشــرفت خود داشته اســت و با تمرکز به جذب 
نیروهــای کاری جوان و متخصص و به پشــتوانه 
مدیــران زبده گام به گام بــه تنوع تولیدات خود 
افزود.بــه گونه ای که در حال حاضر درصد باالیی 
از ســهم بــازار را به خــود اختصــاص داده و تنها 
صادر کننده این نوع محصول در کشــور محسوب 

می شود.
کســب رتبــه نمونــه کشــوری در ســال 96و 
دریافت تندیس مدیر برتر ایران در ســال 90و 
همچنین کارآفرین برتر درســال های 97و89 از 
دستاوردهای این شرکت در دوره فعالیت است 
که توانســته عنــوان بزرگ ترین شــرکت تولید 

کننده نوار چسب در خاورمیانه را کسب کند.
در مراســمی  که با حضور مهنــدس صالحی نیا 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،دکتر محمدی 
نماینده قزوین ، علیرضا آشــناگر معاون سیاسی 
امنیتی اســتانداری، مهنــدس پرزحمت رئیس 
ســازمان صنعــت، اســتانی دو  خط جدیــد تولید 
چسب و فیلم های پی وی سی با اعتباری بالغ بر 39 

میلیارد تومان  راه اندازی شد.
ســید ســعید صفائــی در گفتگو بــا خبرنگار ما 
عنوان کــرد: خط جدید انواع چســب بــا اعتباری 
25میلیــارد تومان ســرمایه گذاری  افتتاح شــد 
و در ایــن خط زمینه اشــتغال برای 80نفر فراهم 

شده است .
در خط دیگر این شــرکت که در زمینه فیلم ای 
پی وی ســی اســت با اعتبار 14 میلیــارد تومان و  

اشتغالزایی که ایجاد شده 62 نفر است.
ســید ســعید صفائی گفت: فازهای جدید این 
شــرکت   با اعتباری بالغ بر  دوازده میلیارد تومان  
و حــدودا دویســت نفر در این خطوط اشــتغال به 
وجود خواهد آمد چون این خطوط مختلف اســت و 
روزانه بیســت و پنج تن انواع محصولی است که 
ما در صنعت نوار چســب، نوار چسب برق و فیلم 

ای پی وی سی داریم. 
ما بــرای صادرات شــرایط بیــش از حد داریم 
امــا به دلیل اینکه تقاضای داخلی خیلی باالســت 
و تنــش بازار زیاد اســت ســعی داریــم حداقل  

صادرات را انجام دهیم .
مهندس صفائی افزود : امســال  واحد جدیدی 

در شــهرک صنعتی کاسپین بر اســاس  هایتک و 
دانــش بنیــان برنامه ریزی شــده اســت . واحد 
جدیدی اســت که در کشــور و خاورمیانه منحصر 
به فرد اســت و به امیــد خدا  عملیات اجرایی این 

واحد  با مسئوالن کشوری آغاز می شود. 
در بحث ســرمایه گذاری  49 درصد ســرمایه 
گذار کشور عراق51درصد سرمایه گذار ایرانی 

است .
وی خاطرنشــان کرد :در واحد جدید که در سه 
فــاز  و در  مســاحتی بالغ بــر دوازده هکتار  انجام 
خواهد شــد تمــام اقدامــات اولیه انجام شــده 
امیدواریــم پس از کلنگ زنــی فاز اول طی مدت 

یک سال و به بهره برداری برسد .
وی مشــکل باثبات نبــودن قوانیــن مربوط به 
تولیــد را یکی از بــزرگ ترین چالــش های پیش  
روی تولیــد ذکر و تصریح کرد: باالترین مشــکلی 
که هســت تغییر مقررات به صورت مرتب است 
و همیــن برنامه ریــزی برای تولید و صادرات را با 
مشکل مواجه می کند چرا که قوانین موجود چهار 
چوب و  خط مشــی مشــخصی را دنبــال نمی کند و 
همین موضوع   بیشــترین صدمــه را به صنعتگر 

می زند .
مدیر عامل شرکت چسب ایران والغری افزود: 
بــا تمام شــرایط تحریم و بحران هــای اقتصادی ، 
امیدواریــم  با همت مهندســان ، درایت مدیران 
ارشــد اســتان و پشــتکاری کــه داریــم از ایــن 

مشکالت عبور کنیم. 
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی قزوین 

که در این بازدید حضور داشــت خاطرنشان کرد: 
آقای  سعید صفائی اصالتا  ایرانی هستند ولی در 
جذب سرمایه گذاران کشور عراق پیشگام بوده 
اســت بنا به پیشینه ای که در عراق داشته است 
امسال از ایشان به عنوان کارآفرین  صادر کننده 

نمونه در سطح  ملی  تقدیر می شود. 
مهندس خانپــور افزود: این شــرکت با تالش 
روز افزون مدیران ارشــد با شناسایی و بررسی 
نقــاط کلیدی بازار به شناســایی کیفیت مورد نظر 
مشــتری و مطابــق با نیاز های بــازار روز به روز به 
تنوع و کیفیت محصوالت خود افزوده  به گونه ای 
که درصد باالیی از سهم بازار را به خود اختصاص 

داده است. 
وی با بیان این مطلب که این شرکت با استفاده 
از فــن متمرکــز بــه روی نقاط کلیدی و شــاهرگ 
های اصلی دســت تمامی واردکننــدگان این نوع 
محصول را کوتاه و سعی را بر آن نهاد تا بازار های 
کشــور همســایه را نیز در اختیــار بگیرد؛ گفت: 
شــرکت چســب ایران و الغری با تقویت قســمت 
صــادرات ؛ هم اکنون تنها صــادر کننده این نوع 

محصول در کشور به حساب می آید.

با حضور معاون وزیر صنعت و جمعی از  مسئوالن استانی و شهرستانی؛

2 خط تولید  جدید شرکت چسب ایران والغری افتتاح شد
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با کاهش دمای هوا؛

مصرف برق در کشور سیر نزولی گرفت
طی یک هفته گذشــته مصرف برق 
کشــور به زیر مــدار 40 هــزار مگاوات 
کاهش یافته و نســبت به سال گذشته در 
زمان های مشــابه کاهش مصرف دیده 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو )پاون(، بــا آغاز فصل پائیز و کاهش 
دمای هوا مصرف برق کشــور نیز ســیر 
نزولی گرفت و در حال حاضر برق پایدار در 
شبکه برق رسانی کشور در جریان است.

برابر اعالم شــرکت مدیریت شــبکه 
برق ایران طی یک هفته گذشته مصرف 
برق کشور زیر مدار 40 هزار مگاوات بوده 
که نسبت به ســال گذشته در زمان های 

مشابه کاهش مصرف دیده می شود.
در حوزه صادرات و واردات برق نیز بعد 
از ایــام پیک این حوزه برای تبادل انرژی 
با کشــورهای همسایه قوت گرفت که بر 
اســاس گزارش موجود از 27 شهریور که 
صادرات برق در این زمان یک هزار و 406 

مگاوات ثبت شــده است، تاکنون باالی 
یک هزار مگاوات صادرات داشــتیم و در 
واردات نیز ارقام مختلفی ثبت شــده که 

میانگین باالی 300 مگاوات است.
طبق این گزارش، مصرف برق صنایع 

بعد از ایام پیک و هم اکنون در مدار باالی 
4 هــزار مگاوات قــرار دارد و می توان در 
اینجا ذکر کرد که حوزه صنایع در این ایام 
توانســت کمک فراوانی به صنعت برق 

کشور در کاهش مصرف داشته باشد.

جلســه هماهنگي و تدویــن برنامه هاي 
اجرایــي و حمایتــي جلوگیري از ســاخت و 
سازهاي غیرمجاز با حضور دادستان، فرماندار، 
شهردار، رئیس شوراي اسالمي شهر، و رؤساي 
دستگاهي مربوطه در سالن جلسات فرمانداري 

برگزار گردید. 
شــهردار تاکســتان با بیان اینکــه در حال 
حاضر  قوانین  موجود دســتگاه ها از جمله اداره 
راهداري، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي در 
خصوص ساخت و سازهاي غیر مجاز در حریم 
هاي مربوطه قوانین محکم و صریحي است بر 
استفاده درست از این قوانین در جهت کمک به 
شــهرداري به منظور اعمال قانون تاکید کرد و 
پیوستگي و هماهنگي بین دستگاه ها را ضامن 

اجراي این قوانین دانست. 
بهزادپور افزود : در شــهر تاکســتان حدود 
240 هکتار بافت فرســوده وجــود دارد که با 
وجود تاسیس ستاد بازآفریني شهري با در نظر 
گرفتن کار مســتمر و با کیفیت مشاهده آثار آن 
ده سال به طول مي انجامد که ما نمي توانیم در 

این مدت دست روي دست بگذاریم.
وی با بیان اینکه مدیریت شــهري فقط در 
اختیار شهردار نیست گفت : همه دستگاه ها باید 
به شهرداري کمک کنند.  متاسفانه ما اسنادي 
در اختیار داریم که بنگاه ها با سوءاستفاده از قشر 
ضعیف معامالتي را در جهت ساخت و ساز غیر 
مجاز صورت مي دهند که  ورود شــوراي تامین 
در برخورد با عوامل ســودجو مي تواند کارساز 
و مفید باشد. درست اســت که صاحبان زمین 
شهروندان بومي تاکســتان هستند اما کساني 
که در این زمین ها ساخت و ساز مي کنند اغلب 

افراد غیر بومي تشکیل مي دهند.
بهزادپور افزود : شهرداري و دیگر دستگاه ها 
باید به پشــتوانه قانون و هماهنگي و همکاري 
دستگاه ها بدون واهمه از شکایت فرد خاطي و 
متخلف نسبت به تخریب بناي غیر مجاز اقدام 
نماید. ســوال این است که چطور فرد متخلف با 
گرفتن حکم توقف مي تواند ساخت و ساز خود 
را تا انتها انجام دهد ولي شهرداري حق برخورد 

ندارد ؟ آیا این حکم توقف فقط براي شهرداري 
اســت یا آن فرد متخلف نیز باید ســاخت وساز 
خود را متوقف کند؟ قانون در هر شــرایطي باید 
بــه طور دقیق و بي طرفانه اجرا شــود و بنده به 
ضرس قاطع اعالم مي نمایم که با هر تخلف و 
خطایي از ســوي عوامل شهرداري بطور جدي 
و شــدید برخورد شــود و ما هیچ تعارفي در این 

زمینه نداریم.
شــهردار تاکستان ادامه داد :  فضاي شهري 
تــا محــدوده خاصي تحت پوشــش خدمات 
شــهرداري قــرار دارد و طبق قانــون از یک 
جایي به بعد اداره راهداري، شهرسازي و جهاد 
کشــاورزي متولي امور هســتند که با قوانین 
محکم و صریحشــان بدون احتیاج به تشکیل 
کمیسیون خاصي مي توانند با معرفي به دادگاه 
و اخذ حکم دادگاه نسبت به قلع و قمع بناي غیر 

مجاز اقدام نمایند.
بهزادپور تاکید کرد : حفظ حقوق بیت المال 
که یکي از مباحث بســیار جدي امروز و یکي از 
وظایف مهم دســتگاه قضایي است، ساخت و 
ســازهاي غیر مجاز را نیز شامل مي شود و مي 
توان با جدیت تمام و در جهت حفظ منافع مردم 
این موضــوع را دنبال کرد و به نتیجه رســاند 
. جهاد کشــاورزي مي تواند با تشکیل پرونده 
براي این ســاخت و سازهاي غیرمجاز در حریم 
قانونــي و اراضي مربوطه نســبت به تخریب 
این ســاختمان ها و حصارها اقدام نماید. اداره 
راهداري با توجه به قوانین محکم و صریحي که 
دارد نســبت به هرگونه نصب تابلوي غیر مجاز 
توســط شهرداري یا افراد حقیقي عکس العمل 
فوري نشان داده و نسبت به برداشتن تابلو اقدام 
مي نماید و ما انتظار داریم همین رفتار در زمینه 
مشاغل مزاحم و حصارکشــي ها نیز با همین 
شدت و حدت اتفاق بیفتد که اتفاقا در این موارد 

دست دادستاني نیز باز است.
شــهردار تاکستان در بخش پایاني صحبت 
هاي خود به فرصت هاي از دست رفته در زمینه 
گردشــگري، جذب توریست و سرمایه گذاري 
اشــاره کرد و افزود : پیشنهاد میزباني تشکیل 

کمیســیون شهرهاي تات زبان ایران از وزارت 
کشــور سازمان شهرداري ها  رسیده است ولي 
با کدام زیرســاخت و کدام دستاورد مي توانیم 
پاســخگوي این پیشنهاد باشیم. در صورتي که 
این کار براي ارتقاي شــهري  شــهر تاکستان 
مي تواند بســیار مفید واقع شود. در آخر از همه 
مدیران و مســئوالن حاضر در جلسه خواهش 
مي کنم مدیریت شــهري را در حوزه انتظامات 
شهري و ارتقاي ســالمت شهري یاري کنند. 
دســتگاه قضایي مي تواند با قوانین خوبي که 
داریــم کمک کند که حداقل از خســارت ها و 
خرابي هاي بیشــتر فضاي شهري جلوگیري 

شود.  
در ادامه جلسه صیاد رحماني رئیس شوراي 
اســالمي شهر تاکســتان وضعیت فعلي شهر 
تاکستان را زاییده نگاه مدیران و تصمیم گیران 
قبلي دانســت و گفت : طبــق هماهنگي هاي 
قبلي با فرماندار محترم قرار بر این شــد که ریز 
مشکالت شهري جهت حل و فصل مشکالت 
و موانع در اختیار ایشــان قرار بگیرد که یکي از 
مشــکالت اساسي و مهم که شــهر از آن رنج 
مي برد همین موضوع ســاخت و سازهاي غیر 

مجاز است.
صیاد رحماني افزود : یکســري از مشکالت 
در حاشیه شهر خارج از حریم خدماتي شهر است 
که البته دســتگاه هــاي مربوطه از جمله جهاد 
کشاورزي و اداره راهداري و شهرسازي قوانین 
بسیار قوي و صریحي در این موارد دارند که مي 

توانند از طریق آنها اقدام نمایند.
رئیس شــوراي اسالمي شــهر تاکستان با 
اشــاره به وضعیت نامطلوب رشــد جمعیتي در 
تاکستان خاطرنشــان کرد: اینکه در 15 سال 
گذشــته علیرغم مهاجرت و زاد ولد شاهد رشد 
مثبت جمعیت شهر تاکســتان نبوده ایم زنگ 
هشدار براي مدیران و مسئوالن این شهر است.

رحمانــي اضافــه کرد: عــدم هماهنگي و 
پیوستگي در اقدامات دستگاه در زمینه ساخت 
و سازهاي غیرمجاز منجر به سوءاستفاده برخي 
افراد ســودجو گردیده که امیــدوارم مدیران و 

مســئوالن حاضر در جلسه با اتخاذ تصمیماتي 
جدي پیرو صورتجلســه قبلي یــک بار براي 

همیشه این مشکل را ریشه کن و حل کنند.
وي ادامــه داد : اخیرا طــرح بازنگري جامع 
شــهري در حال انجام اســت . هفتاد هکتاري 
که متاســفانه در نتیجه عدم کنترل درست، در 
آن ســاخت و ساز صورت گرفته است )از جمله 
ندر آباد، حاشــیه هاي نواب صفوي، عاشــورا، 
شــهید خیراهلل و…( بــا راهکارهاي خاص 
وارد محدوده و حریم شــهري قــرار خواهند 
گرفت . با توجه به فرا رســیدن ایام زمســتان 
و نیــاز شــهروندان به اخذ مجــوز گاز و برق و 
آب، بهتراســت این مشــکل حل شود چرا که 
ســاختمان هایي دورتــر از این محدوده مجوز 
خدماتي چون آب و برق و گاز را گرفته اند و این 
تبعیض منجر به بدبیني شــهروندان نسبت به 

مسئولین خواهد شد.
پیشنهاد شوراي شهر درمورد شفافیت حریم 
ها به این شکل اســت که محدوده جدید شهر 
به صورت پیمایشــي در محل مشخص شود و 
روي تمام نقاط که مشــخص مي شــود مارکر 
هایــي نصب و جي پي اس بر روي آن نقاط زده 
شود سپس تمامي دستگاه ها بر اساس حریمي 
که مشخص گردیده و قوانین مربوطه اقدام به 

اجراي قانون نمایند.
صیاد رحماني در بخش پایاني سخنان خود 
به شرایط بحراني درآمدي شهرداري اشاره کرد 
و گفت : شــهرداري تاکستان به لحاظ درآمدي 
وضعیت مطلوبي ندارد و اگر کمک هاي دولت 
مخصوصا ارزش افزوده نباشــد این شهرداري 
نیــز مانند خیلي از شــهرداري هــاي دیگر به 
مشکالت اساسي و فلج کننده برخواهد خورد. 

در ادامه جلســه حجت االســالم امیدوار 
دادستان شهرستان تاکســتان با بیان دیدگاه 
هــاي قانوني و قوانین دســتگاه هاي ذي ربط 
تبــادل اطالعــات و آگاهي کارشناســان هر 
دســتگاه بــه قوانین دیگر دســتگاه ها را یک 
الزام ســازنده در جلوگیري از ســاخت و ســاز 

مجازدانست .

امیر سرتیپ دوم بهنام پیری، ارشد نظامی آجا در منطقه قزوین و زنجان:

 دفاع مقدس سرشار از ایثار و از خودگذشتگی  بود

مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور آیت اهلل عبدالکریم 
عابدینــی نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه قزوین، 
آیــت اهلل علــی اســالمی نماینده مــردم قزویــن در مجلس 
خبرگان رهبری، عبدالمحمد زاهدی استاندار، امیر سرتیپ 
دوم بهنــام پیــری فرمانده ارشــد آجا در قزویــن و زنجان، 
ســردار مهــدی محمودی فرمانــده نیروی انتظامی  اســتان، 
سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان، بابایی صالح نماینده 
مردم بوئین زهرا در مجلس شــورای اسالمی، حجت االسالم 
صادقی نیارکی دادســتان و مدیران دستگاههای اجرایی در 

میدان ارتش قزوین برگزار شد.
نیروهای مســلح اســتان قزوین پــس از ادای احترام به 
شــهدا با رژه خود در محل لشــکر 16 زرهــی اقتدار خود را 

به نمایش گذاشتند.
امیــر ســرتیپ دوم بهنــام پیــری فرمانده ارشــد آجا در 
قزوین و در مراســم رژه 31 شــهریور که با حضور پر شــور 
اقشــار مختلف مردم، مسئوالن اســتانی و لشکری خانواده 
های معظم شــهدا، جانبــازان و ایثارگران، کارکنان نیروهای 
مسلح و اصحاب رسانه همزمان با سراسر کشور برگزار شد 
گفت: ما هر ســاله به یاد ایثارگری ها و از خودگذشتگی های 

دوران دفاع مقدس جشن اقتدار می گیریم.
وی با اشــاره به دستاوردهای دوران دفاع مقدس افزود: 
تحول در صنایع دفاعی مهمترین دستاورد جنگ هشت ساله 
بــرای مــا بود. ما امیدواریم که ســایر مســئوالن هم در این 

زمینه از نیروهای مسلح الگو بگیرند.
ارشــد نظامــی آجــا در منطقــه قزوین و زنجان با تقســیم 
دوران جنگ به دوره ســال اول و هفت سال آخر خاطر نشان 
کــرد: جنگ 2887 روز به طــول انجامید که در هزار روز آن 

جنگ و نبرد روبه رو داشتیم. 
امیــر ســرتیپ دوم ســتاد بهنام پیــری در نهایت به حجم 
عملیات های انجام شــده در هشت سال دفاع مقدس اشاره 
کــرد و افــزود: در دوران دفاع مقدس ما 713 عملیات علیه 
جبهــه دشــمن انجــام دادیم درحالیکــه دشــمن تنها 207 

عملیات علیه ما داشته که این نشان دهنده قدرت و اقتدار 
رزمندگان اسالم در دوران باشکوه دفاع مقدس است.

وی با یادآوری ســال های شــروع جنگ گفت : وقتی هجمه 
وسیعی از سوی استکبار و صدام در 31 شهریور سال 59 با 
تحمیل جنگ به ما آغاز شد ولی به برکت و لطف الهی، اقتدار 
ایران و ایســتادگی رزمندگان با نثار خون شــهدا به پیروزی 

رسیدیم.
وی افزود: جنگ در شــرایطی به ما تحمیل شــد که انقالب 
نوپا بود و در حال ســاماندهی اوضاع بودیم، نیروهای مسلح 
شــرایط خوبی نداشت، ســپاه و بســیج هنوز منسجم نبود، 
رئیــس جمهــور  بنی صــدر بــود و جنگهای داخلی بر کشــور 
تحمیل شــده بود و ســپاه و ارتش در حال پاکســازی شهرها 

بودند.
فرمانده ارشد آجا در قزوین و زنجان بیان کرد: 12 لشکر 
800 قبضــه توپ، 366 هواپیمــا و 400 بالگرد وتجهیزات 

نظامی سنگین به ما حمله کردند اما شکست خوردند.
وی یادآور شد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس 2887 
روز جنگیدنــد که 1000 روز آن نبرد مســتقیم بود و 793 
عملیات نیروهای مســلح انجام شــد و در این میان لشکر 16 
زرهــی در 29 آذر ســال 59 در عملیات نصر توانســت یک 

گردان عراق را نابود کند.
امیر ســرتیپ دوم پیــری اظهار کرد: خوشــبختانه امروز 
بادســت توانای نیروهای مســلح تجهیزات نظامی را خودمان 
می سازیم و هم توان به روزرسانی آنها را در اختیار داریم.

اســتاندار قزوین نیز در این مراســم یادآور شد : انقالب 
حرف تازه ای بین ملت ها مطرح کرد و در مقابل  نظام ســلطه 
که برای خود منافع نامشروعی تعریف کرده یا استثمار و ظلم 
به دیگر ملت ها شکل گرفته بود، گفتمان جدیدی ایجاد کرد 

و همه مناسبات دشمنان را به هم ریخت .
زاهــدی گفت: امروز دشــمن بــا جنگ اقتصــادی دنبال 
آسیب رســاندن به نظام است اما تالش خواهیم کرد از این 

شرایط عبور کرده و دشمنان را مایوس و ناامید کنیم. 

 تصویب برنامه هایی برای جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیرمجاز 

مدیر عامل شــرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین گفت : 72 
واحد تولیدي و طرح صنعتي در شــهرکها و نواحي صنعتي در تملک 

و در شرف جانشیني بانکهاي عامل قرار دارند.
بنابرگزارش روابط عمومي شــرکت شهرکهاي صنعتي استان 
قزوین " حمید رضا خانپور " در دیدار با "یزدان دوســت" رئیس امور 
شعب بانک ملي اســتان قزوین عنوان کرد : در راستاي سیاستهاي 
ابالغي از ســوي مقام معظم رهبري در چارچوب اقتصاد مقاومتي و 
نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوســط ) طرح رونق کســب و کار (  
مبني بر ســاماندهي و احیاي بخشهاي اقتصادي واحدهاي تولیدي 
که ســرمایه گذاري کرده اند واحدهاي صنعتي و تولیدي که به هر 
نحوي در جانشیني بانکهاي عامل قرار دارند براي راه اندازي مجدد 

تعیین تکلیف مي شوند.
وي با اشــاره به بررســي آخرین وضعیت این واحدهاي تولیدي 
و صنعتي مســتقر در شــهرکها و نواحي صنعتي اســتان گفت: هم 

اکنون از 72 واحد صنعتي در شهرکها و نواحي صنعتي استان تملک 
بانکهاي عامل، 42 واحد تولیدي و طرح صنعتي جانشــین شــده و 
26 واحد دیگر در شــرف جانشیني هســتند که 16 واحد تولیدي و 
طرح صنعتي فعال بوده و بقیه غیر فعال و راکد مي باشــند که در این 
نشست موانع و مشکالت در حوزه قراردادهاي جانشیني بانکها مورد 

بررسي قرار گرفت.
خانپور کمبود نقدینگي، فقدان بازار، فرســودگي ماشین آالت و 
تجهیزات و اختالف بین شــرکاء و سهامداران را از مهمترین عوامل 

راکد بودن این واحدهاي تولیدي و طرحهاي صنعتي عنوان کرد.  
در ادامه " یزدان دوســت " رئیس امور شــعب بانک ملي استان 
قزوین تصریح کرد: آمــاده همکاري براي تعیین تکلیف واحدهاي 
جانشــین شده و ارائه تسهیالت به واحدهاي تولیدي وصنعتي که با 
هدف تولید، رونق اقتصادي و ایجاد اشــتغال پایدار گام برمي دارند 

هستیم.

برنامه ریزي براي رونق اقتصادي واحدهاي 
جانشین بانك ها 

دادســتان عمومی و انقالب قزوین 
گفت: 15 نفــر که در اســتان اقدام به 
مســدود کردن راه ها بــرای رانندگان 

کامیون ها شناسایی و دستگیر شدند.
حجت االسالم اســماعیل صادقی 
نیارکی ضمن هشــدار به افرادی که با 
بســتن جاده ها مانع از عبور کامیون ها 
می شــوند، گفت: افــرادی که موجب 
مزاحمــت و اختــالل در زندگی مردم 

می شــوند متخلف هســتند و بــا آنها 
برخورد می شــود و 15 نفــر نیز در این 

رابطه دستگیر شده اند.
وی ضمن اشاره به ایجاد اختالل در 
عبور و مرور مردم توســط برخی افراد، 
اظهار داشــت: با هر فردی که در عبور و 
مــرور و زندگی مردم اختالل ایجاد کند 
برخورد می شود و اجازه نمی دهیم افراد 
سودجو با بستن راه ها و ممانعت از حرکت 

کامیون ها موجب اخالل در زندگی مردم 
شوند.این مســئول افزود: بدون شک 
افرادی که با بســتن راه ها و جلوگیری 
و ممانعــت از عبور و مرور کامیون ها در 
جاده ها به زندگی مردم آســیب می زنند 
از لحاظ قانون متخلف شــناخته شده و 
برخورد قاطع با آنهــا صورت می گیرد.

دادســتان عمومی و انقــالب قزوین 
در ادامه ضمن اشــاره به اقدامات اخیر 

دادستانی قزوین در برخورد با این افراد 
ســودجو و متخلف،گفت: طی امروز 15 
نفر از افرادی که با بستن جاده ها در عبور 
و مرور کامیون های اســتان در جاده ها 
و محورهای استان اختالل ایجاد کرده 
بودند دستگیر شــده و به بقیه افراد نیز 
هشــدار می دهیم کــه در زندگی مردم 
اختالل ایجاد نکنند چراکه قانون با آنها 

برخورد قاطع و سختی خواهد داشت.

دستگیری 15 نفر از مسدودکنندگان مسیر کامیون ها 

شهر رو به توسعه قزوین قریب به 50 سال اخیر به دلیل 
رشد شاخص های صنعتی و البته سربرآوردن دانشگاه های 
متعدد در جوار دو کالنشهر کرج و تهران در سال های اخیر؛ 
در معرض ســیل مهاجرت بوده است ؛ رشــد روز افزورن 
جمعیت از یک سو و خیال کالنشهر شدن از سوی مدیران 
شهری از سوی دیگر برای شهر آرام و بی حاشیه قزوین در 
ســال های اخیر مشکالت متعددی را رقم زده؛ مشکالتی 
که هر چند نمی توان عارضه هایی چون اقتصاد، فرهنگ، 
سیاســت و... را در ایجاد آن نادیده گرفت، ولی در مجموع  
موجب باال رفتن نرخ آسیب های اجتماعی در آن شده است.

قزویــن - خبرنگار جام جــم: مطالعه کمی 
آســیب های اجتماعی  در قزوین از سوی نهادهای دولتی 
هر چند همیشــه با اگر و اماهایی روبررو بوده ولی به جرات 
می توان گفت تمام آمار ارائه شده دراین زمینه تنها خوراک 
تیتر زنی روزنامه ها بوده و بــرای برنامه ریزان فرهنگی و 
اجتماعی نتوانســته به عنوان معیار و مالک عمل کند.رد 
موضوع اعتیاد در بین برخی از نوجوانان مشغول به تحصیل 
از سوی آموزش و پرورش از یک سو و تایید و تاکید کاهش 
سن اعتیاد به 14ســال از سوی مجامع قضایی و انتظامی 
اســتان یا آماری از این دست؛ نشان از فرضی بودن جامعه 
آماری یا گاه تخمین و گمانه زنی های مســئوالن مربوطه 
دارد.بــا این اوصاف هیچگاه برنامه ریزی در زمینه مقابله و 
پیشگیری با آسیب های اجتماعی دراستان نتوانسته شفاف 
و عملیاتی جلوه کند. امر مهمی که از نگاه مســئوالن ارشد 

استان نیز دور نمانده است.
* نبود بانك اطالعاتی

اســتاندار قزوین با تایید این مطلب که بانک اطالعاتی 
از آســیب های اجتماعی استان در دست نداریم بر ضرورت 
تشــکیل این بانک اطالعاتی تاکید کرد و گفت: با شناخت 
دقیق از جامعه و متناسب با نیازهای آن باید وارد عرصه شد تا با 
برنامه های بدون حاشیه و کنترل بیشتر، نیاز جامعه را برآورده 
ساخت و نسبت به رفع مشکالت اجتماعی و فرهنگی اقدام 
کرد.فریدون همتی در کارگروهی با همین عنوان خطاب 
به دستگاه های اجرایی گفت: با بررسی وضعیت اجتماعی، 

فرهنگی استان و ســنجش دامنه تهدیدهای اجتماعی، 
برنامه ای دقیق و منظم برای هر حوزه بابد طراحی و تدوین 
شــود تا در مراحل بعدی دســتگاه های نظارتی تاثیر این 
برنامه ها را در کاهش میزان آسیب های اجتماعی بررسی 
کرده و نقــش و اهمیت آنها را به مجریان اعالم کنند.وی 
با اشــاره به ضرورت مداخله تمامی دستگاه ها و نهادهای 
دولتی و غیر دولتی دراین زمینه تصریح کرد: دستگاه های 
مختلف باید با تقســیم وظایف، برنامه ریزی دقیق و طرح 
منسجم وارد عرصه مبارزه با آسیب های اجتماعی شوند تا 
تاثیر این طرح ها به شکل مفید و مطلوب در جامعه مشاهده 
شود.مدیر ارشد اجرایی استان با بیان این مطلب که مطالعه 
آسیب های اجتماعی باید با آمار و مستندهای دقیق صورت 
پذیرد، خاطرنشان کرد: نمی توان ریشه تمامی مشکالت 
جامعه را تنها به یک عامل مانند بیکاری محدود و از پرداختن 

به سایر فاکتورها در این زمینه غفلت کرد.
* کمبود اعتبارات

در گذشته شــاید مهمترین برنامه بهزیستی در زمینه 
آســیب جســمی بود اما امروز معلولیت های اجتماعی در 
معاونتی مجزا ســرفصلی برای فعالیت مهمترین دستگاه 

مداخله گر یعنی بهزیستی ایجاد کرده است.
نگاه تخصصی و اقدام بموقع و البته در دســترس بودن 
خدمات برای افراد آسیب پذیر و مدد جویان شاید عالوه بر 
نگاه پیشگیرانه دراین بخش، بتواند در صورت حمایت سایر 
دستگاه ها به وظایف درمانگری خود نیز بپردازد.موضوعی 
که به گفته بهــاره رحمانی، معاون امور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی استان به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مالی برای 
تامین نیاز های مددجویان این بخش با مشکالت عدیده ای 
مواجه است.وی با اشاره به نرخ باالی برخی از آسیب های 
اجتماعی مانند اعتیاد، طالق و خشــونت در جامعه گفت: 
از آنجا که در آســیب های اجتماعی نگاه ما فراگیر نبوده و 
مطابق با واقعیت ها نیســت و آلوده به تعارف شده و در واقع 
این آســیب ها را جدی نگرفته ایم لذا مشکالت همچنان 
باقیست.رحمانی آسیب های اجتماعی را واقعیت انکار ناپذیر 
جامعه خواند و افزود: ریشه یابی و شناسایی ضعف ها در این 

زمینــه الزم و ضروری بوده کــه باید با روش ها، مطالعات 
اجتماعــی دقیق و علمی عوامل مؤثر در پیدایش و افزایش 

آسیب های اجتماعی را شناسایی و با آن ها مقابله کنیم.
یکی از کارشناســان اجتماعی اســتان معتقد اســت 
سیاســتگذاری غلط، نتیجه روش های غلط پژوهشــی 
در ســال های اخیر دراستان اســت.مهناز جهانگیری که 
از مدیران ســمن های مردم نهاد دراین بخش اســت در 
گفــت و گو با خبرنگار ما  گفــت: روش های آمار گیری در 
حوزه آســیب های اجتماعی بدون هیچ مبنای مطالعاتی و 
روش شناسی با نمونه گیری غلط و پرسشنامه های اشتباه  
و در اشــل های کوچک انجام می گیرد که تعمیم دادن آن 
به کل جامعه، سیاســتگذاران را برای برنامه ریزی به مسیر 
غلط می اندازد.وی افزود: تا زمانی که آسیب های اجتماعی 
همچنان خط قرمز هســتند و دسترسی به آمار های واقعی 
حتی برای کارشناسان و محققان این بخش دست نیافتنی 
اســت نه تنها از آسیب های این درد مزمن در جامعه چیزی 
کم نکرده ایم بلکه شــاهد تنوع و شیوع آن به جوامع سنتی 
تر همچون جوامع روستایی هستیم.جهانگیری با بیان این 
مطلب که در خأل آمارها و نبود اطالعات و انتشار نشدن آن  
نمی توان کاری از پیش برد اظهار کرد: تا زمانی که محققان 
و دانشگاهیان به عنوان نامحرم تلقی می شوند و آمارها بر 
اساس ظن و گمان دستگاه های غیر کارشناس اعالم می 
شود در چنین شرایطی مسووالن خود را پاسخگو نمی بینند 

و به دنبال این هستند که اصول مد نظر خود را اجرا کنند.
 ورود دستگاه های متولی و جهت دهی به وظایف پراکنده 
ای که در حال حاضر برای برخی از آن ها تعریف شده در کنار 
حمایت های فرهنگی، اجتماعی و سایر اقدامات حمایتی 
گروه های مردمی  می تواند در زمینه پیشــگیری، کنترل و 
رسیدگی به آسیب ها فصل تازه ای از مقابله و پیشگیری با 
این تحفه صنعتی شدن بگشاید. امر خطیری که باید  منتظر 
ماند تا دید آیا دستگاه های متولی در استان به خود خواهند 
آمد که با زبان و فهم مشترک برای حل و کنترل این دست 
از معلولیت های اجتماعی  وارد میدان شوند و نسخه واحدی 

برای ساماندهی آن بپیچند یانه؟

آسیب های اجتماعی سکوت نمی کنند!
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خدمات توانبخشی افراد ضایعه نخاعی و روانی 
به روز است

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین گفت: با به روز رسانی خدمات بهزیستی هیچ 
فرد ضایعه نخاعی، اوتیسم و روانی برای دریافت خدمات توانبخشی در پشت نوبت نیست.

راحله جاتن در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته ناشنوایان و روز سالمندان اظهارداشت: 
به طور متوســط حدود 10 تا 15 درصد جمعیت اســتان را افراد سالمند تشکیل می دهد و بر 

اساس آخرین آمارها بیش از 10 هزار و 23 ۸ نفر سالمند داریم.
وی افزود: خدمات گسترده ای از سوی بهزیستی به سالمندان و افراد تحت پوشش داده 
می شود و یکی از کارهای جدید و رویکردهای ما ارائه خدمات نگهداری توانبخشی خدمات 
روزانه در خانه های کوچک است.جاتن بیان کرد: بنیاد فرزانگان در شهرستان آبیک تاسیس 
شــده تا خدمات حمایتی به سالمندان داده شود.وی اظهارداشت: در حال حاضر پشت نوبت 
نگهداری ســالمندان نداریم و در حال حاضر  1271 نفر از ســالمندان مستمری ماهانه می 
گیرند که میانگین پرداختی از 160 هزار تومان به باالست.معاون توانبخشی  بهزیستی استان 
قزوین یادآورشــد: طرح غربالگری ناشنوایان در سنین کودکی انجام می شود تا در صورت 
لزوم سمعک تجویز شود یا نسبت به جراحی و کاشت حلزون اقدام  کنیم.وی اظهارداشت: 
خدمات الزم برای تعمیر حلزون برای 104 نفر و کاشت حلزون برای 14 نفر در استان انجام 
شده است که در این راستا هر کاشت 10 میلیون تومان هزینه دارد که سه میلیون تومان آن 
توسط بهزیســتی به عنوان کمک پرداخت می شود.جاتن گفت: با راه اندازی مرکز پرنیان 
خدماتی مانند گفتار درمانی و مشاوره پزشکی داده می شود و مراجعه کنندگان می توانند از 
خدمات توانبخشی استفاده کنند.وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹73 نفر مستمری بگیر داریم 

و 111 دانشجوی ناشنوا هم تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: افزایش قیمتهای سمعک تا سه 
برابر مشکالت ما را در تامین نیازهای ناشنوایان بیشتر کرده و با نیازسنجی انجام شده کاشت 

حلزون به صورت نوبتی صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 10 نفر در استان پشت نوبت دریافت حلزون و 30 نفر پشت 
نوبت دریافت سمعک هستند.جاتن از افزایش مستمری افراد تحت پوشش خبرداد و گفت: 
میزان مســتمری افراد تحت پوشش  2۹0 درصد افزایش یافته و تعداد مستمری بگیران از 
5 هزار نفر به 16 هزار نفر رسیده است.معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین یادآورشد: 
آماده بازتوانی نیروهای تحت پوشش هستیم و از نظر مستمری به جایگاه 12 کشوری رسیده 
ایم.جاتن تصریح کرد: ماهانه دو میلیارد و 300 میلیون تومان مســتمری پرداخت می شود 
و دو هزار نفر پشــت نوبت دریافت مستمری هستند.وی اظهارداشت: خوشبختانه در حال 
حاضر هیچ فرد تحت پوشــش ضایع نخاعی، اوتیسم و روانی، پشت نوبت دریافت خدمات 
بهزیستی در استان نداریم و تالش می کنیم تا پایان برنامه ششم مشکالت همه مددجویان 
را حل کنیم.جاتن گفت: رابط ناشــنوایان برای اطالع رســانی به رسانه ملی معرفی شده تا 

زمینه آگاهی ناشنوایان از خبرهای روز استان فراهم شود.
وی بیان کرد:  در استان 7 مرکز شبانه روزی داریم که سه مرکز ویژه زنان، سه مرکز ویژه 
مردان و یک مرکز به صورت مشــترک است همچنین چهار مرکز روزانه داریم و یک مرکز 
ویزیت در منزل سالمندان هم فعالیت می کند.جاتن تصریح کرد: در شش ماهه دوم سیاست 
ما تاسیس خانه های کوچک برای سالمندان است که با ظرفیت 10 نفر پیش بینی شده است 
و یک موسس برای این کار اقدام می کند که برای هر سالمند ماهانه ۸00 هزار تومان یارانه 

می دهیم که این طرح از نظر روحی روانی بسیار خوب است.
وی با اشــاره به شــعار ناشنوایان با عنوان »زبان من را بشناس تا در کنار هم بهتر زندگی 
کنیم« اظهارامیدواری کرد زمینه خدمت رسانی به ناشنوایان بهتر از گذشته بخوبی داده شود.

در شورای عالی شهرسازی و معماری؛
تصویب طرح خیابان شهید انصاری 
مدیرکل راه و شهرسازی از تصویب طرح خیابان شهید انصاری 
شرقی در محله بالغی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان 
قزوین، مســعود حق لطفی با اعالم این خبر گفت: در جلســه ای با 
حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی، محمدسعید ایزدی 
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، عبدالمحمد 
زاهدی استاندار قزوین و همچنین سایر اعضای شورا، طرح خیابان 
انصاری شرقی که پیشــتر در استان مورد موافقت قرار گرفته بود، 
به تصویب رســید. وی افزود: طی سال های گذشته فراز و نشیب 
های زیادی جهت بررســی و تایید این طرح طی شــده ولی مهم 
ترین دلیل بازنگری این طرح در 3 ســال گذشته، لزوم پرداختن به 
موضوع بهبــود کیفیت زندگی، محله محوری، توجه به بازآفرینی 
شــهری پایدار، لزوم حفــظ و احیای بافت تاریخی و اســتفاده از 
ظرفیت های گردشــگری بوده است. دبیر کمیسیون ماده 5 استان 
همچنین اضافه کرد: پس از انتخاب مشــاور و برگزاری جلســات 
متعدد در ســطوح مختلف با حضور کارشناســان و مسئوالن اداره 
کل اســتان و وزارت راه و شهرسازی، شــرکت بازآفرینی شهری 
ایران، استانداری، شهرداری، شورای شهر، میراث فرهنگی و سایر 
دســتگاه های مرتبط، ســرانجام این طرح در جلسه شورای عالی 

شهرسازی و معماری ایران تصویب شد. 

در نیمه دوم سال؛ 
 دســتگاه های اجرایی برای مقابله 

با سیل آماده باشند
سرپرســت اداره کل مدیریــت بحران اســتان قزوین گفت: 
دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران برای مقابله 

با سیل، در نیمه دوم سال در استان آماده باشند.
قدرت الــه مهدیخانی، در این باره گفت: بــا ورود به نیمه دوم 
ســال که بارشهای پائیزی آغاز می شود خطر وقوع سیل  و طغیان 
در رودخانه های فصلی اســتان بشــدت باال رفته که الزم اســت 
دســتگاههای متولی امر برای مقابله آمادگی داشته و مراقب امور 
باشند.وی تصریح کرد: بخشنامه ارسالی از سوی سازمان مدیریت 
بحران کشــور در این زمینه به دســتگاهها ابالغ شــده و جلسات 
تخصصی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در این زمینه 
در حال برگزاری اســت.مهدی خانی یادآورشــد: اجرای سریع تر 
عملیات الیروبی رودخانه ها، دیواره ســازی، ترمیم مسیرها و پل 
های تخریب شــده که ناتمام مانده اند در دســتور کار قرار گرفته 

است.

جایگاه سوخت در بویین زهرا افتتاح شد
در هفته گرامیداشــت دولت طی 
مراســمی با حضور استاندار قزوین، 
فرمانــدار شهرســتان بویین زهرا 
و امام جمعه شهر ســگزآباد و مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی منطقه قزویــن و تعدادی از 
مسئوالن و مدیران استانی، جایگاه 
چند منظــوره صادقیانی در شــهر 
ســگزآباد از توابع شهرستان بویین 

زهرا افتتاح گردید.
جایگاه چند منظوره صادقیانی در 
شهر سگزآباد اســتان قزوین افتتاح 
گردید. این مراسم با حضور استاندار 
قزوین، فرماندار، امام جمعه شــهر 
ســگزآباد، مدیر شرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتی منطقه قزوین و 
مدیران اســتانی و شهرستان  بویین 

زهرا برگزار گردید.
بر اســاس همین خبــر در ابتدا 
حجت االســالم آقاحسینی ضمن 
خیرمقدم به استاندار و هیئت همراه و 
تبریک هفته دولت،از تالش مجدانه 
اســتاندار و مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی منطقه قزوین 
جهت تاســیس جایگاه سوخت در 
سگزآباد که یک ضرورت بود تشکر 
و قدردانــی نمــود. وی همچنین بر 
پیگیری مطالبات شــهر سگزآباد، از 

استاندار درخواســت همکاری کرد 
و دســتور تســریع در انجام امور را 
خواستار شــد.در ادامه این افتتاحیه 
مســعود شــرفی مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
قزویــن نیــز ضمن تبریــک هفته 
گرامیداشــت دولت اظهار داشت: با 
راه اندازی این جایگاه یکی از اساسی 
ترین نیاز های مردم منطقه برطرف 
گردیده و امید اســت این جایگاه که 
به همت بخش خصوصی و با هزینه 
15 میلیارد ریال احداث شده است و 
دارای خدمات رفاهی و فروشگاهی 
جهت ارائه به مشــتریان و مسافرین  

اســت، می تواند زمینه اشتغال بیش 
از 20 نفر را به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم فراهم سازد.
   این مقام مســئول تصریح نمود: 
این جایگاه در زمینی با وسعت بیش 
از ۸ هــزار متر مربع احداث شــده و 
دارای ۸ نــازل بنزین ،۸ نازل نفتگاز 
یورو 4  اســت که هــم اکنون آماده 
سوخت رسانی مطلوب در دو بخش 
بنزین و نفتگاز به مردم شــریف این 
منطقه اســت. مدیر منطقه قزوین 
درخواست مالک جایگاه مبنی بر اخذ 
مجوز احداث خرده فروشــی نفتگاز 
در جایگاه را که از ســوی امام جمعه 

بیان گردید مغایر با دستورالعملهای 
عملیاتی این شــرکت عنوان نمود و 
این موضوع را غیرقابل اجرا برشمرد.

در ادامه این مراســم عبدالمحمد 
زاهدی اســتاندار قزوین نیز ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان 
رجایــی و باهنر هفته دولــت را به 
حاضریــن تبریک گفت. وی تمامی 
تالشــهای صورت گرفته توســط 
مدیران و دستگاههای اجرایی استان 
در خصوص احداث و راه اندازی این 
جایــگاه را قابل تقدیر دانســت و از 
زحمات مدیریت و کارکنان شرکت 
نفت اســتان تقدیر و تشــکر کرد.  
استاندار قزوین با اشــاره به این که 
تسریع و تســهیل امور مردم شریف 
این شهرســتان  یکــی از مهمترین 
برنامه های اجرایی استانداری است 
افزود: دستور مساعدت در خصوص 
پیگیری و انجام کارهایی را می دهم 
که قابل اجرا باشــند و کارهایی که 
دارای منــع قانونــی هســتند قول 
اجــرای آن را نخواهــم داد از جمله 
موضــوع احداث خرده فروشــی در 
جایگاه ســوخت که آقای شرفی نیز 
آن را تایید نمی کنند، من هم موافق 
احداث خرده فروشــی در مجاورت 

جایگاهها نیستم.

خبرخبر

مراســم رونمایی از پوســتر کنگره سه هزار شهید 
اســتان قزویــن با حضــور؛ جمعــی از فرماندهان و 
مسئوالن فرهنگی در حوزه هنری قزوین برگزار شد.

در این مراســم جانشــین فرمانده ســپاه صاحب 
االمر)عج(؛ اســتقالل طلبــی، آزادی خواهی مردم و 
جمهوریت نظام را مهمترین دلیل دشــمنی استکبار 

جهانی برشمرد.
ســرهنگ عبــاس برزگر گفت: دفــاع مقدس از 
مهمترین مقاطع تاریخ کشــورمان است، هشت سال 

دفــاع مقدس فرهنگ و پیام حق طلبی این ملت را به 
گوش جهانیان رســاند، به همین منظور ما آغاز جنگ 

را جشن می گیریم و پاس می داریم.
وی یادآور شــد: در آغاز جنگ تحمیلی با کمترین 
امکانات در برابر دشمنان ایستادگی کردیم و امروز به 
برکت خون شــهدا و توانمندی جوانان متعهد در همه 

عرصه ها شاهد رشد و توسعه هستیم.
وی گفــت: تجربه انقــالب و دوران دفاع مقدس 
نشان داده رمز پیروزی؛ تبعیت از والیت، حفظ وحدت 

و همدلی و تالش و پشتکار است.
در این جلسه سعید نجف آبادی طراح پوستر کنگره 
ســه هزار شهید اســتان به بیان ویژگی های این اثر 

پرداخت.
در پایان با حضور: سرهنگ عباس برزگر، سرهنگ 
امیری مقدم معاون فرهنگی اجتماعی ســپاه صاحب 
االمر)عج( و جمعی از مســئوالن فرهنگی از پوســتر 
 کنگره ســه هزار شــهید اســتان قزویــن رونمایی 

شد.

رونمایی  از پوستر کنگره 3 هزار شهید 

مهندس علی فرخزاد معــاون امور هماهنگی عمرانی 
استاندار  ، مهندس زاهد پور مدیر کل دفتر امور شهری 
، مهندس رضا طاهری مدیر عامل  ســازمان همیاری های 
شــهرداری های اســتان قزوین از روند اجرای طرح های 

عمرانی شهرداری اقبالیه از نزدیک بازدید کردند.
در جریان این بازدید مهندس مهران اکبرپور شهردار 
موفــق  ، پرتالش و آینده نگر اقبالیه ضمن خیر مقدم و با 
تاکید بر این که تمام تالش خود را در به کار گیری دانش 
وتجربــه خــود و انتخاب همــکاران و مدیران پاکدســت 
بــا تکیه بر مشــارکت مردم،بهره منــدی از خرد جمعی و 
کارشناســی در جهت نیل به اهداف و برنامه های توسعه 
پایدار شــهری  به کار بسته است؛  اظهار کرد : تمام تالش 
بنده و اعضای پر تالش شورای اسالمی شهر و همکارانم 
معطوف به این بوده اســت که شــهر اقبالیه را در مســیر 
تحول و تبدیل شــدن به شــهری متفاوت برای زندگی و 

آرامش شهروندان قراردهیم . 
ایــن مقام مســئول با تاکید بر این کــه در حال حاضر و 
بــا توجه به کاهش شــدید  درآمد های محلی و کمک های 
دولتی بســیاری از طــرح های عمرانی متوقف شــده یا با 
کندی در حال اجراست گفت : خوشبختانه با برنامه ریزی 
هــای دقیق و اســتفاده بهینــه از منابع معنــوی و مادی و 
مدیریت جهادی و مشــارکت فعاالنه شهروندان در حال 
حاضر شــهر اقبالیه تبدیل به یک کارگاه بزرگ سازندگی 
شــده و اجرای طرح با سرعت مناسب بدون وقفه در حال 

اجراست.
وی یــادآور شــد : بیــش از 30 طرح عمرانــی در حوزه 
های مختلف در شهر اقبالیه با اعتباری بالغ بر 500 میلیار 
ریال در مرحله اجراء و عقد قرارداد قراردارد.شــهردار 
اقبالیه پیشــرفت متوســط مجموع طرح هــای عمرانی را 
30 درصــد اعــالم و تصریح کرد: با توجــه به زمان بندی 
تعیین شــده تمــام طرح های عمرانی شــهرداری اقبالیه 
در مدت دو ســال به مرحله بهره برداری خواهد رســید.
این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنان خود اجرای 
طرح کمربندی شــمالی را از طرح های مهم و مطالبه بحق و 
دیرینه شــهروندان اقبالیه ذکر کرد و گفت : این طرح در 
شــمال شــهر  با برآورد اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال 
و مطابــق طرح جامع و تفصیلی و بودجه ســال 97 در حال 
اجراست که طراحی، تملک، برداشت، تسطیح، زیرسازی، 

جدول گذاری، آســفالت و روشــنایی بخــش های اصلی 
عملیات اجرای طرح اجرای کمربندی شــمالی اســت.وی 
افزود : مدت زمان اجرای فاز اول طرح دو ســاله اســت و 
در حال حاضر طرح دارای 40 درصد پیشرفت است.طرح 
کمربنــدی جنوبی با پیش بینی اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 
تومــان یکی دیگر از طرح های زیر بنایی حوزه حمل و نقل 
شــهر اقبالیه است که اکبرپور با بیان آن خاطرنشان کرد 
:ایــن طــرح در مرحله طراحی قراردارد کــه پس از اتمام  
طراحی ، مطابق طرح جامع و تفصیلی و مصوبه بودجه سال 
97در  جنوب شــهر و باغ عمران در مدت دوســال اجراء و 
تکمیل  خواهد شد.شــهردار اقبالیه در خصوص فاز یک 
و دو طرح آماده ســازی باغ عمران نیز بیان داشــت  : این 
طــرح هــا  در حال حاضر با پیش بینــی 120میلیارد ریال 
اعتبــار 15 درصد  پیشــرفت دارند که براســاس زمان 
بندی تعیین شده در مدت 24 ماه تکمیل و به مرحله بهره 
برداری خواهد رســید.وی  افزود : طرح های فاز یک و دو 
آماده ســازی باغ عمران در جنوب شــهر و بر اساس طرح 
جامع و تفصیلی و مصوبه  بوجه سال 97 در حال اجراست. 
اکبــر پــور  در زمینه یکی دیگر از طرح های آماده ســازی 
بــاغ عمــران  گفت:  این طرح  در جنوب شــهر باغ عمران با 
مبلغ اعتباربیش از 18 میلیارد  ریال با اجرای برداشــت 
و زیر ســازی دارای  پیشــرفت فیزیکی  60درصد است 
و انشــااله طرح در مدت تعیین شــده 18 ماهه به اتمام 
خواهــد رســید.فاز اول طرح اجرای میــدان خروجی به 
سمت تاکستان) میدان والیت( با پیش بینی اعتبار بیش 
از یک میلیارد تومان از دیگر طرح های عمرانی شهرداری 
اقبالیه اســت که اکبر پور با اعــالم آن گفت : این طرح از 
فروردین ســال 97 در غرب شهر اقبالیه آغاز شده و هم 
اکنون با برداشــت؛ تخریب؛ زیرســازی؛جدول گذاری؛ 
آسفالت؛خط کشــی و  نصب عالئم به مرحله بهره برداری 
رسیده است  ضمن این که طرح میدان خروجی به سمت 
تاکســتان)والیت( با اعتبار یک میلیارد تومان در مرحله  
جذب پیمانکار است. شهردار اقبالیه احداث طرح زمین 
فوتبال گل بزرگ )چمن طبیعی( را در راســتای افزایش 
ســرانه ورزشــی شهر اعالم و خاطرنشــان کرد : این طرح 
با 14میلیــارد ریال اعتبار و اجرای  فنس کشــی،تملک، 
تسطیح، رگالژ،زهکشی،جدول گذاری وآماده چمن کاری 
است. فاز اول و سوم طرح باغ عمران با اعتبار 30 میلیارد 
ریال اعتبار از دیگر طرح های عمرانی شــهرداری اقبالیه 
است که اکبر پور با بیان آنها گفت: فاز اول در مدت 2 ماه 
تکمیل شد و فاز سوم نیز در حال جذب پیمانکار است در 
این دو فاز  اجرای عملیات لوله گذاری، آب رسانی، تسطیح 
و عملیات کاشــت چمن طبیعی انجام می شود.اکبر پور در 
زمینه بوســتان بانوان شهر اقبالیه هم گفت : این طرح با 
اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال با پیشرفت سی درصد با 

طراحی، برداشت، خاکبرداری، اجرای موتورخانه، اجرای 
ســاختمانها درحد اســکلت و دیوار کشی محوطه در حال 
اجراســت. شهردار اقبالیه در زمینه اجرای فاز دوم طرح 
بــزرگ اجرای اصالح خیابــان امام رضا )ازچهار راه  معاد تا 
میدان باهنر(  و فاز سوم خیابان امام رضا )ازمیدان باهنر 
تا رســتوران قزوین جوجه( خاطرنشــان کرد : در مجموع 
جهت این دو فاز 8 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی گردیده 
که در مجموع این دو طرح با اجرای زیرســازی؛ آســفالت؛ 
پیــاده رو ســازی ؛ لوله گــذاری و روشــنایی بیش از 70 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارند .این مقام مسئول طرح 
لکه گیری آسفالت وزیرسازی معابر شهر با اعتبار نزدیک 
به 4 میلیارد ریال و پیشرفت 80 درصدی  و اجرای طرح 
پــارک مدافعان حرم با اعتبار بالغ بــر 15میلیارد ریال با 
70 درصد پیشرفت  و طرح بزرگ اجرای باز آفرینی محله 
اکبرآبــاد و زورآباد با پیش بینــی اعتبار مبلغ   نزدیک به 
14 میلیارد ریال با پیشرفت 45 درصد  با اجرای عملیات 
تملک، طراحی، اجرای جدول گذاری، آسفالت تمام معابر 
با عــرض کم و زیاد را طرح ها ی تحول آفرین شــهرداری 
اقبالیــه دانســت و گفت : طرح بزرگ بــاز آفرینی محالت 
شــهر با 18 میلیارد ریال اعتبار با پیشرفت 15 درصد با 
اجرای جدول گذاری،زیر سازی، آسفالت، هدایت آبهای 
سطحی شهر ، طرح اصالح و بازآفرینی محله ولی عصر)عج( 
که در مرحله انتخاب پیمانکار است و اجرای فاز دوم طرح 
پارک سررشــته خیابان چمران با اســتفاده از اعتبارات 
بازآفرینــی  بــا حدود یــک میلیــارد  ریال اعتبــار و طرح 
اجــرای اصالح خیابان نبوت با اعتبــار 500 میلیون ریال 
با پیشــرفت 90 درصد و اجرای اتصال رمپ و لوپ بلوار 
کشــاورز به اتوبان با پیشرفت 90 درصد نیز از شا خص 
ترین طرح های عمرانی شــهرداری اقبالیه است.وی طرح 
اجرای ممیزی امالک با اعتبار بیش از 3 میلیارد ریال  را در 
جهت جمع آوری اطالعات ملکی شهر، بررسی عرصه و عیان 
امالک موجود شهر، بررسی پرونده های موجود در بایگانی 
و اســکن پرونده ها،بررســی اطالعات صنعتی، برداشت 
اطالعات میدانی امالک شهروندان اقبالیه دانست و گفت 
:  در حوزه طرح های مشــارکتی نیز طرح ســرمایه گذاری 
شــهرک خودرو با آورده 40 میلیار د تومانی  شــهرداری 
ومشارکت و  سهم 41 میلیارد تومانی بخش خصوصی که با 
روش BOT در مرحله جذب سرمایه گذاری است از طرح 
های تحول آفرین ، درآمد زا و اشتغال آفرین  شهر اقبالیه 
خواهد بود. شهردار اقبالیه در خصوص طرح های در حال 
پیگیری حوزه معاونت عمرانی شــهرداری نیز یادآور شد 
: اجــرا ، مطالعــات و اصالح بلوار بزرگ خیابان امام خمینی 
)ره( ، انتقال میدان میوه وتره بار اقبالیه، طراحی و اجرای 
المان ورودی اقبالیه از سمت تاکستان ، طراحی و اجرای 
ســالن آمفی تئاتر 1000 نفــری ، طراحی و اجرای میدان 

المان پهلوانان) طناب کشــی( ،  طراحــی و اجرای دروازه 
اقبال از ورودی اقبالیه از سمت قزوین ، طراحی و اجرای 
دارالقرآن در جنوب شهر ، اجرای تکمیل شبکه فاضالب 
شــهری به صورت مشــارکتی)BOT( نیز از طرح های در 
حال پیگیری شهرداری اقبالیه است . مهندس علی فرخ 
زاد معاون هماهنگی عمرانی استاندار قزوین در جریان 
بازدید از طرح های عمرانی شــهرداری اقبالیه با اشــاره 
بــه وضعیت نامطلوب اجرای طرح هــای عمرانی در بخش 
زیادی از شــهرداریها اظهار کرد: خوشبختانه روند اجرای 
طرح های عمرانی شــهرداری  اقبالیه نســبت به بسیاری 
از شــهرداری ها مطلوب و خوب است.وی با یادآوری این 
که طرح های عمرانی شهرداری اقبالیه متنوع و در تمامی 
بخش ها گســترده شده  است ؛  افزود: طرح های عمرانی 

شهرداری اقبالیه دارای جامعیت است.
فــرخ زاد طــرح های کمربندی شــمالی و جنوبی شــهر 
اقبالیه را مورد اشــاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اجرای 
این طرح ها از آرزو های دیرینه مردم برای هدایت  تردد 
وســایل نقلیه بویژه ماشین آالت سنگین   به بیرون شهر 
بود  که در حال اجراست .فرخ زاد بیان داشت : اقدامات و 
فعالیت های شهرداری اقبالیه بخصوص در مناطق محروم 
به نوعی ضربه گیری مشــکالت حاشــیه نشینی در شهر 
قزوین است.فرخ زاد در بخش دیگری از سخنان با اشاره 
بــه انگیزه ، تخصــص و تجربه مهندس اکبرپور به عنوان 
یکی از شــهرداران موفق اســتان قزوین گفت:مهندس 
اکبرپــور تخصص و تجربه های خوبی در ســطوح مختلف 
مدیریت شــهری دارد و در حــال حاضر نیز عملکرد خوب 
و قابل تقدیری در شــهر اقبالیه از خود برجای گذاشــته 
است. مهندس ایرج زاهد پور مدیر کل دفتر امور شهری 
اســتانداری قزویــن  نیز در گفتگو با خبرنــگار ما با اعالم 
این که شهر اقبالیه به لحاظ موقعیت ، جمعیت و همچنین 
ظرفیــت های مختلف برای مدیریت اســتان از اهمیت و 
جایگاه باالیی برخوردار است گفت : مدیریت استان تالش 
دارد با حمایت از مدیریت شهری زیر ساخت های خدماتی 
و عمرانی شهر اقبالیه را  ارتقاء دهد.وی ادامه داد: انصافا 
در ســال های گذشته گام های بسیار خوبی برای توسعه 
شهر اقبالیه برداشته شده که با حضور مهندس اکبرپور 
که از مدیران موفق و خالق است روند توسعه شهر شتاب 
بیشــتری پیدا کرده اســت.مدیر کل دفتر امور شــهری 
استانداری قزوین افزود : واقعیت این است که با توجه 
به کاهش درآمد شــهرداری ها و محدودیت منابع دولتی 
اجرا و پیشــرفت  بخشی از طرح های عمرانی شهر ها کند 
شــده است  اما خوشبختانه با تمهیدات و مدیریت منابع  
توســط مهندس اکبر پور و اعضای شــورای اسالمی شهر 
روند اجرای طرح های عمرانی شهرداری اقبالیه با سرعت 
مناسب در حال اجراء و پیشرفت است.زاهد پور سپس 

همدلی و هم افزایی اعضای شــورا و شــهرداری اقبالیه 
را از مولفــه های مهم برای موفقیت مدیریت شــهری در 
ارایــه خدمات بهتر به شــهروندان دانســت و گفت : از 
جمله دالئل موفقیت مدیریت شهری اقبالیه می توان به 
دلســوزی و دغدغه مشترک اعضای شــورا و شهردار در 
ارایه خدمات شایســته به شــهروندان جستجو کرد.وی 
تاکید کرد : بنده رجاء واثق دارم که با بهره برداری از طرح 
های در دســت اجراء  شهرداری رضایتمندی شهروندان 
اقبالیه افزایش بیشتری خواهد داشت. مدیر کل دفتر 
امور شهری استانداری قزوین گفت : کسب رضایتمندی 
مــردم از تاکیدات و توصیه های همیشــگی مقام معظم 
رهبــری و رویکــرد های دولــت خدمتگــزار و از اهداف 
نظام مقدس جمهوری اســالمی اســت بنابراین مدیرانی 
کــه بــا تالش صادقانــه و شــبانه روزی در جهــت تزریق 
روحیه امید و کســب رضایتمندی مردم گام بر می دارند 
شایسته تقدیر هستند بنابراین بنده از تالش  شهردار و 
اعضای شورای اسالمی اقبالیه در جهت توسعه و عمران 
و آبادی بیشــتر شهر اقبالیه سپاسگزاری می کنم .جالل 
جوادی رئیس شورای اسالمی شهر اقبالیه نیز در گفتگو 
بــا خبرنگار ما  با بیان این که مدیریت شــهری اقبالیه در 
سال 97 با سرلوحه قراردادن منویات مقام معظم رهبری 
وبا  روحیه جهادی گام های بلندی را در جهت توسعه شهر 
اقبالیه برداشته است اظهار کرد : با وجود این که اعضای 
شــورای اسالمی اقبالیه در اولین سال شروع فعالیت از 
تجربه باالیی در حوزه مدیریت شــهری برخوردارنبودند 
امــا با همدلــی  و هم افزایی  و با تالش و فعالیت هاي هاي 
انجــام شــده  طرح های بســیار خوب و تحــول آفرینی در 
ســال 96و 97  در شــهر اقبالیه شروع شده که بخشی از 
آنها به بهره برداری رســیده است.وی با اعالم این که در 
ســال 97 تعدادی از طرح های شهرداری اقبالیه به بهره 
برداری می رســد  اظهارداشــت :  یکــی از طرح های مهم 
شهرداری اقبالیه که در سال 1397شروع شده  احداث 
کمربندی شــمالی و جنوبی شهر اســت که در حال حاضر 
از پیشرفت 40 درصدی برخوردار است.رئیس شورای 
اســالمی شــهر  اقبالیه با اعالم اینکه عملیات اجرای طرح 
های باغ عمران در 114 هکتار با سرعت در حال اجراست 
خاطرنشان کرد : آماده سازی شمال شهر ، ادامه بهسازی 
خیابان امام رضا)ع(، احداث بوستان بانوان ، احداث زمین 
چمن فوتبال و .... از شــاخص ترین طرح های شهرداری و 
شــورای اسالمی شهر اقبالیه است .وی خاطرنشان کرد : 
شهر اقبالیه به لحاظ موقعیت ، بافت جمعیتی که از اقشار 
محروم و همچنین نزدیکی به مرکز اســتان و مهاجر پذیر 
بــودن و بویژه  حضور حداکثری شــهروندانش در تمامی 
عرصــه هــای انقــالب شایســته حمایت و توجه بیشــتر 

مسئوالن استان و شهرستان قزوین است.   

از سوی معاونت امور هماهنگی عمرانی استاندار صورت گرفت؛

تقدیر از روند مطلوب اجرای 30 طرح عمرانی شهرداری اقبالیه 



www.jamejamonline.irپنجشنبه 5 مهر  1397/شماره 45211 www.daneshpayam.ir
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

با مشارکت شهروندان و اجرای برنامه های متنوع؛

اولین هفته نکوداشت بوئین زهرا برگزار شد

درادامه رویکرد و اقدامات شایسته فرهنگی 
وتحول آفرین شــهرداری بوئین زهرا همزمان با 
ســالروز زلزلــه مهیــب و ویرانگر ســال 1341 
شــهر بوئین زهرا با مشــارکت گسترده و فعاالنه 
شهروندان و حضور مهندس علی فرخزاد معاون 
هماهنگی و امور عمرانی استانداری قزوین، پور 
امیــدی مدیر کل امــور مالیاتی اســتان قزوین، 
رحمانی فرماندار شهرســتان بوئیــن زهرا، رضا 
الیق دبیر فدراســیون کشــتی کشــور ، علیرضا 
رضایــی کشــتی گیــر ملــی و پرافتخــار کشــور، 
ســرهنگ ملک محمدی فرمانده سپاه شهرستان 
بوئین زهرا ، نادری بخشــدار مرکزی بوئین زهرا 
، رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر بوئین 
زهــرا و  جمــع دیگــری از مســئوالن برنامه های 
متنوع اولین هفته نکوداشــت شهر بوئین زهرا 

برگزارشد. 
*همایش اقتصاد و ایمنی شهرها

دکتر حســین غیاثوند شهردار بوئین زهرا در 
مراسم اولین هفته نکوداشت بوئین زهرا ضمن 
خیر مقدم و گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان 
زلزله سال 1341 بوئین زهرا از این مصیبت به 
عنوان نقطه عطفی برای ســاختن دوباره شهر یاد 
کــرد و افزود:  اینجا شــهر ســربرآورده از کوهی 
خــاک از ویرانه های زلزله ســال 41 اســت. آری 
اگر امروز در این شــهر اندکی تمرکز کنید در دل 
تاریخ صدای ضجه ها و ناله های پدران و مادران 
و کــودکان را از دل خرابــه هــای بوئیــن  تخریب 
شــده می شنوید لیکن امروز مدیران جهادی ، در 
کنــار فرزندان همان مــادران و پدران رنجدیده 
، دوبــاره از دل تاریخ صدای قهقهه ، امید، شــور 
و نشــاط مردم را در بوســتان امام علی )ع( طنین 
انداز کرده اند و صدای امید آفرین و زندگی ساز 
کودکان را می شــنوید که ســرود زندگی و ترانه 
هــای زندگی می ســرایند؛   آری این شــهر بوئین 
زهراســت بــا تاریخی پر افتخار و مــردان و زنان 
پــر تالش و امیدوار بــه آینده ای بهتر، آری اینک 
خدمتگــزاران مــردم در بلدیه شــهر کمر همت 
بســته و آستین خدمت باال زده اند تا بوئین زهرا 
را آنچنــان که شایســته مردمان قدرشناســش 
اســت در مسیر توسعه و شــکوفایی قرار دهند 
و خاطــرات غمنــاک زلزلــه اش را در ذهن مردم 
ایران به شــکوفایی استعدادهای مادی و معنوی 

وروند شتابان توسعه و بالندگی تغییر دهند. 
وی در ادامــه بــا یــادآوری تقویــم فرهنگــی 
شهرداری شهر بوئین زهرا اظهار کرد : همانگونه 
که بار ها تاکید شــده است در دوره جدید برنامه 
و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی با توجه به لزوم 
توسعه فرهنگی در اولویت برنامه های شهرداری 
قراردارد.غیاثوند ســپس گرامیداشــت هفته 
نکوداشت بوئین زهرا را از شاخص ترین برنامه 
های فرهنگ شــهرداری نام برد و بیان داشت : با 
توجه بــه تاریخ و تمدن و همچنین غنای فرهنگی 
بوئیــن زهرا برای اولین بار در طول تاریخ شــهر 
بوئیــن زهرا هفته نکوداشــت بوئین زهرا را در 

دستور کار قرارداده ایم.
ایــن مقام مســئول تصریح ســاخت : همایش 
دوچرخه سواری از میدان مادر )مقابل ساختمان 
شــهرداری( تا منطقه گردشــگری امام علی )ع( ، 
برگزاری جشــنواره آش ایرانــی در پارک بانوان 
،اجرای مســابقه محله )پخش از شــبکه دو صدا 
و ســیما ( در بلوار شــهید بهشــتی پــارک بعثت ، 
برگزاری مســابقات بومی محلی در بلوار شــهید 
بهشــتی پارک بعثــت و برگــزاری همایش بزرگ 
پیــاده روی خانواده از ابتدای مســیر ســالمت تا 
منطقه گردشــگری امام علی )ع(  از شاخص ترین 

برنامه های هفته نکوداشت بوئین زهرا بود.
*همایش دوچرخه سواری

غیاثوند با اعالم این که ایجاد زیر ســاخت های 
الزم برای استفاده شهروندان در حوزه سرگرمی 
، اوقــات فراغت و ورزش بخشــی از مســئولیت 
های مدیریت شــهری است اظهار کرد :شهرداری 
بوئین زهــرا در دوره جدید در کنار فعالیت های 
عمرانــی و خدماتــی نســبت به حــوزه اجتماعی ، 
فرهنگــی و ورزشــی نیز نگاه و اهتمــام ویژه ای  

دارد و برگــزاری اولین هفته نکوداشــت بوئین 
زهرا با هدف ایجاد خودباوری در بین شهروندان 
برای ارایه ظرفیت های مادی و معنوی شهر است.

شــهردار بوئین زهرا سپس شــهروندان بویژه 
جوانــان را از مهــم ترین و اصلی ترین ســرمایه 
هــای شــهر دانســت و خاطرنشــان کــرد : بدون 
تردیــد جوانان شــهر بــا توجه به آرمــان خواهی 
، صداقــت ، صراحت و انــرژی موتورهای محرک 
توسعه شهردر تمامی زمینه ها  هستند بنابراین 
باید بســتر های الزم برای تقویت روحی و جسمی 
جوانان فراهم شود.شــهردار بوئین زهرا گفت 
: انشــااله روند حمایت از فعالیت های ورزشــی 
جوانان از ســوی شــهرداری بوئین زهرا  با قوت 

ادامه خواهد داشت.
*جشنواره آش ایرانی 

غیاثونــد در ادامــه  بــا اشــاره بــه اســتقبال 
گســترده و کــم نظیر بانــوان بوئیــن زهرایی از 
اولین جشنواره آش ایرانی و با بیان این که شهر 
بوئین زهــرا در حوزه های مختلف دارای ظرفیت 
هــای زیاد ی اســت اظهــار کرد : یکــی از اهداف 
برگزاری هفته نکوداشــت بوئیــن زهرا معرفی 
ظرفیت های مختلف شــهر بوئین زهرا در ســطح 
ملی و اســتانی اســت.وی افزود : بنده رجا ء واثق 
دارم اگر بدرستی ظرفیت های شهر بوئین زهرا 
معرفی شــود این شهر به یکی از مقصد های مهم 
گردشــگری تبدیل  خواهد شد.شــهردار بوئین 
زهرا  ســپس استقبال گســترده و دور از انتظار 
بانــوان بوئیــن زهــرا از اولیــن جشــنواره آش 
ایرانی با 200 شرکت کننده را مایه دلگرمی خود 
و اعضای شــورای اسالمی شــهر دانست و گفت : 
این حضور و اســتقبال گسترده ،باشکوه ، با شور 
و نشــاط نشان دهنده درســتی مسیری است که 
شــهرداری در حوزه فرهنگی و اجتماعی انتخاب 

کرده است.
*برگزاری مسابقه محله 

ایــن مقام مســئول معرفی بهتــر ظرفیت های 
شــهر بوئین زهرا را با حضــور چهره های محبوب 
و مطــرح ملی امکانپذیر دانســت و گفت : یکی از 
راههــای معرفــی ظرفیت های شــهربوئین زهرا  
از طریق رســانه ها بویژه صدا و ســیما که دارای 
مخاطبان  میلیونی اســت امکانپذیر بود بنابراین 
از آقای مسعود روشن پژوه که از مجریان مطرح ، 
صاحب ســبک و نام در صدا و سیما و چهره بسیار 
محبوب در بین مردم ایران بویژه کودکان اســت 
برای تهیه و اجرای مسابقه محله که از برنامه های 
بسیار قدیمی و پر مخاطب صدا و سیماست دعوت 
به عمل آمد ودر میان اســتقبال کم نظیر و با شور 
و نشــاط کودکان و جوانان برنامه مسابقه محله در 
بوئین زهرا اجرا ضبط و از طریق شــبکه دو صدا 
و سیما پخش شــد.غیاثوند گفت : خوشبختانه با 
وجــود این که آقای روشــن پژوه مجــری محبوب 
صدا و سیما  و بسیاری از ایرانیان بوئین زهرا را 
با زلزله تلخ و ویرانگر ســال 41 می شناســند اما 
وی با حضور در بوئین زهرا و آشــنایی و مشاهده  
ظرفیت های مادی و معنوی و توســعه انجام شده 
در شــهر شگفت زده شد و بوئین زهرا را یکی از 

شهر های در حال توسعه توصیف کرد.
*همایش بزرگ بازی های بومی محلی 

وی برگــزاری همایــش بزرگ بــازی های بومی 
محلــی را نیز در راســتای معرفی آداب و رســوم 
کهن شــهر بوئین زهرا دانســت و گفت : در سال 
هــای آینده تعداد  بیشــتری از بــاز ی های محلی 
شــهر بوئیــن زهــرا را که  با  گذشــت زمــان گرد 
فراموشی به خود گرفته است احیاء و مورد توجه 

قرار خواهیم داد.
این مقام مســئول افزود : بدون تردید ترویج 
و احیــاء آئین ها و رســوم های گذشــته می تواند 
در پیوند نســل امروز با نیاکان و همچنین تزریق 
روحیه نشــاط و شــادابی در مردم مهم و اثر گذار 
باشد. شهردار بوئین زهرا با بیان این که ورزش 
همگانی بویژه همایش های پیاده روی مورد توجه 
شهروندان واقع شــده است و شهرداری بوئین 
زهرا احداث جاده سالمت را در محور گردشگری  
) آق امام ( برای توســعه زیر ساخت های ورزشی 
در دســتور کار قرارداه اســت اظهــار کرد: طول 
جاده سالمت شــهر بوئین زهرا شش کیلومتر در 
دو الین رفت و برگشــت اســت و برای اولین بار 
در کشــور از در این جاده بتن رنگی اســتفاده می 
گردد. وی تاکید کرد : جاده ســالمت شــهر بوئین 
زهــرا یکی از بهترین و منحصر به فردترین جاده 
ســالمت در بین شهر های اســتان خواهد بود که 
جهــت احداث و تجهیز آن 20 میلیارد ریال اعتبار 

نیاز است.
*کلنگ زنی و افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی

این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنان 
خــود کلنــگ زنــی و افتتــاح چند طــرح عمرانی و 
خدماتی را از دیگر برنامه های هفته نکوداشــت 
بوئیــن زهرا اعالم کرد و گفــت: در اولین روز از 

هفته نکوداشــت بوئین زهرا کلنگ احداث مرکز 
معاینــه فنی مکانیزه خودرو ســبک شــماره دو با 
مشــارکت و ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
مجاورت ایســتگاه آتش نشانی با اعتباری بالغ بر 
ده میلیارد ریال به زمین زده شــد.  دکتر غیاثوند 
کلنــگ احــداث بوســتان 15 هــزار مترمربعــی 
“مالیات” را نیــز یکی از طرح های زیربنایی و مهم 
شــهرداری بوئین زهرا دانست و خاطرنشان کرد 
: بوســتان مالیــات   در فاصله بیــن ورودی بلوار 
امام خمینی “ره” و ورودی بلوار جمهوری اســالمی 
و حاشــیه جاده ترانزیــت با اعتبــاری بالغ بر 22 

میلیارد ریال احداث خواهد شد. 
وی افزود : بوســتان مالیات شهر بوئین زهرا با 
اســتاندارد های روز دنیــا طراحی  و اجراء خواهد 
شــد  .شهردار بوئین زهرا تصریح ساخت :  پارک 
آمــوزش ترافیک ویژه کودکان با هدف فراگیری 
آمــوزش های عملی قوانین راهنمایی و رانندگی 
به کودکان، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد 
میلیــون ریال در محوطه داخلی ســازمان حمل و 
نقل احداث و همزمان با هفته نکوداشــت بوئین 
زهرا با حضور مسئوالن به بهر ه برداری رسید. 

وی گفــت : با توجه به گســترده و متنوع بودن 
برنامه های هفته نکوداشــت بوئین زهرا از چند 
ماه گذشــته پیگیــری و برنامه ریزی برای فراهم 
کــردن مقدمــات اجرای موفق هفته نکوداشــت 
بوئین زهرا شروع شده بودکه الحمدهلل  با بسیج  
تمام امکانات مادی و معنوی شهرداری و مشارکت 
گســترده و فعاالنه شهروندان برنامه های هفته 
نکوداشــت بوئین زهرا با رســیدن به اهداف از 

پیش تعیین شده با موفقیت اجراء شد. 
در اولین روز از هفته نکوداشــت بوئین زهرا 
مهنــدس علی فرخــزاد معــاون هماهنگی و امور 
عمرانی اســتانداری قزوین  ضمن تقدیر ویژه از 
دکتر غیاثوند شــهردار بوئیــن زهرا دربرگزاری 
اولیــن هفتــه نکوداشــت بوئیــن زهــرا گفت: 
شهرستان بوئین زهرا دارای توان اقتصادی باال 

برای سرمایه گذاری است.
فرخــزاد خاطرنشــان کرد: شهرســتان بوئین 
زهــرا با توجه به ظرفیت هــای خوبی که در حوزه 
هــای مختلف صنعتی ، کشــاورزی و تاریخی دارد 
یکی از شهرســتان های  پرتوان اقتصادی اســت 
که در آمایش ســرزمین نیز یکــی از مناطق مورد 

نظر برای سرمایه گذاری معرفی شده است. 
معاون عمرانی استاندار قزوین با تاکید براین 
که استان قزوین فقط شهر قزوین نیست تصریح 
کرد: تمام مناطق و شــهرهای اســتان و روستاها 
بایــد مورد توجه قرار گیرد از جمله شــهر بوئین 
زهــرا کــه از موقعیــت و توانمنــدی هــای خوبی 
برخــوردار اســت. فــرخ زاد یادآور شــد: جذب 
مشــارکت های ســرمایه گذاران در طرح ها یکی 
از مولفه های مهم در مدیریت شــهری اســت که 
شــهرداری بوئین زهرا در ایــن خصوص گامهای 
خوبی برداشته اســت.پور امیدی مدیر کل امور 
مالیاتــی اســتان قزویــن نیز طی ســخنانی ضمن 
تبریک  و گرامیداشــت هفته نکوداشــت بوئین 
زهرا اظهار کرد: از مدیریت شــهری بوئین زهرا 
بخصوص دکتر غیاثوند شــهردار پرتالش بوئین 
زهرا به جهت برگزاری چنین مراســم باشکوهی 
سپاســگزارم و انشــااهلل این حرکت به توســعه 
شهر بوئین زهرا شــتاب بیشتری بخشد. رئیس 
سازمان امور مالیاتی اســتان قزوین خاطرنشان 
کرد: در ســال 96 حــدود 241 میلیارد تومان از 
محل قانون 3 درصد ارزش افزوده به شهرداریها 
و دهیــاری هــای اســتان قزوین پرداخت شــده 
یعنی عمال شــعار نقش مالیات در توسعه خدمات 
شهری تحقق پیدا کرده است. پور امیدی یادآور 
شــد: تمام اعتبــارات 171 میلیــارد تومانی که 
به شــهرداریها ی اســتان تزریق شــده در حوزه 
عمرانی و توســعه خدمات شــهری هزینه شــده 
اســت. پورامیــدی بیان داشــت: امــروز کلنگ 
احــداث بوســتان بــزرگ مالیات در شــهر بوئین 
زهــرا با پیــش بینــی اعتبــارات ارزش افزوده 
بــه زمین زده شــد تا  شــهروندان بوئین زهرا با 
تمــام وجود کارکرد مالیات های پرداختی را لمس 

کنند.رئیس سازمان امور مالیاتی استان قزوین 
با اشــاره به حجم و گستردگی طرح های عمرانی و 
خدماتی شــهرداری بوئین زهرا گفت: تالش می 
کنیم به تمامی شــهرداری های اســتان بخصوص 
بوئین زهرا به عنوان مرکز شهرســتان مساعدت 
و کمک های مناسب را برای تکمیل طرح ها داشته 
باشــیم.دکتر علی رحمانی فرماندار شهرســتان 
بوئیــن زهــرا دیگــر ســخنران مراســم هفتــه 
نکوداشــت بوئیــن زهرا بود که ضمن تشــکر از 
مجموعه شــهرداری و شورای اسالمی شهر بوئین 
زهرا جهت برگزاری هفته نکوداشت بوئین زهرا 
بــه ظرفیت های شهرســتان بوئین زهرا اشــاره 
کــرد و گفت: مهندس غیاثوند با خوش ســلیقگی 
و اهتمامــی که بــه مباحث مختلــف بویژه مباحث 
فرهنگی و عمرانی دارد اولین هفته نکوداشــت 
بوئیــن زهرا را با اجــرای برنامه و اقدامات خوب 
برگزارکــرد . وی ادامــه داد: در هفتــه دولت در 
شهرســتان بوئین زهرا 215 طرح با اعتبار 127 
میلیــارد تومان به بهره برداری رســید که در نوع 
خودش در شهرســتان بی نظیر اســت.فرماندار 
بوئین زهرا خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان 
نســبت بــه مباحث اســتحکام و ایمنی ســاخت و 
ســازها توجه و عنایت ویژه دارد تا خسارت مردم 
در رویدادهای طبیعــی از جمله زلزله به حداقل 
برسد.وی افزود: بهسازی بلوار شهید بهشتی در 
دو الین رفت و برگشت و تکمیل بازگشایی بلوار 
امام برای دسترسی مناسب تر به دانشگاه فنی و 
مهندســی  و تکمیل طرح جاده سالمت از طرح های 
مهم شــهرداری بوئین زهراســت که اجرای آنها 
نیازمند کمک و مساعدت مدیران استانی است.

رضا الیق دبیر فدراســیون کشــتی کشور نیز 
در اولین مراســم نکوداشــت هفته بوئین زهرا 
با ابراز مســرت از حضور در بیــن مردم خونگرم 
بوئیــن زهرا وبا  بیان این کــه همچنان در بوئین 
زهــرا عطر مروت و مردانگــی جهان پهلوان تختی 
پراکنده و استشمام می شود اظهار کرد: در دهم 
شــهریور41 با زلزله ویرانگر؛  مردم بوئین زهرا 
در کنــار تلخــی و مصیبتی که دیدند شــاهد اوج 
مردانگــی ، معرفت و جوانمــردی یکی از پیروان 
مــوالی متقیان امام علی )ع( یعنــی جهان پهلوان 
تختی در کمک به هموطنان بودند. الیق ادامه داد:  
حرکت جوانمردانه و انســان دوســتانه تختی در 
زلزله بوئین زهرا در تاریخ کشــور ثبت و ماندگار 
شــد.الیق خاطر نشــان کــرد: با تــالش مدیران 
شهری ، شهر بوئین زهرا یکی از شهرهای در حال 
توســعه و فعال اســتان قزوین اســت. مهندس 
زهرا رحیمی رئیس شــورای اسالمی شهر بوئین 
زهــرا نیز طی ســخنانی با یــادآوری این که هفته 
نکوداشــت بوئین زهرا همزمان با سالروز زلزله 
تلخ ســال 41 برگزار می شــود اظهار کرد: تزریق 
روحیه امید ، شــور و نشــاط در بین شــهروندان 
بوئیــن زهرا با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی 
،هنــری ،اجتماعــی و ورزشــی از اهــداف مهــم 
برگزاری هفته نکوداشــت بوئین زهراست. وی 
ادامه داد: یکی از دیگر اهداف هفته نکوداشت 
بوئیــن زهــرا معرفی بهتر ظرفیت های شــهر در 
کشــور و استان اســت.این مقام مسئول افزود: 
حضــور گســترده شــهروندان بویژه بانــوان در 
همایش آش ایرانی موجب افزایش روحیه همه 
ما گردید.رحیمی افزود: با توجه به اجرای برنامه 
های مختلف و اطالع رسانی مناسب و حضور چهره 
های مطرح و محبوب ورزشــی و هنری کشــور نام 
بوئین زهرا در این هفته در سراسر کشور مطرح 
و مورد توجه قرار گرفت.رئیس شورای اسالمی 
شهر بوئین زهرا سپس تالش صادقانه، مجدانه 
و شــبانه روزی شهردار و معاونت های شهرداری 
و بویژه پرسنل خدوم شهرداری و عوامل اجرایی 
برگزاری هفته نکوداشــت بوئیــن زهرا  را مورد 
توجــه قــرار داد و گفت: خوشــبختانه با توجه به 
همدلــی و هم افزایــی و دغدغه مشــترک برای 
ارتقای جایگاه بوئین زهرا اولین هفته نکوداشت 
بوئیــن زهرا بــا موفقیت به مرحلــه اجرا درآمد. 
حســین حســینخانی  در گفتگــو با خبرنــگار ما با 
اشــاره به اقدام شایسته شهرداری بوئین زهرا 
در برگزاری هفته نکوداشــت بوئین زهرا اظهار 
کرد : شــهر بوئیــن زهرا با داشــتن ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل فراوان اجتماعی ، انسانی ، صنعتی 
، کشــاورزی  و برخورداری از  پیشینه فرهنگی و 
تاریخی کهن ، نیاز به معرفی بیشتر داشته و دارد  
که متاســفانه تاکنون در زمینــه معرفی ظرفیت 
های شــهر بوئین زهــرا به نوعی کم کاری شــده 
اســت.وی افزود : ظرفیت های شهر بوئین زهرا 
نه تنها قابل ارایه و معرفی در استان قزوین بلکه 
توانمنــدی و ظرفیــت های بوئین زهــرا در حوزه 
های مختلف در ســطح ملی و حتی بین الملی قابل 
عرضه است.حســینخانی خاطرنشان کرد : هفته 
نکوداشــت بوئین زهرا فرصت مناسبی است که 
بوئین زهرا را در اســتان و کشور بیشتر معرفی 

کنیم.سخنگوی شورای اسالمی شهر بوئین زهرا 
ایــن شــهر را یکی از مراکز مهم  تولید پســته در 
کشــور ذکــر کرد و تصریح ســاخت : واقعیت این 
اســت که بیشــتر مردم ایران بوئیــن زهرا را با 
زلزله ســال 41 می شناســند این در حالی است 
کــه بوئین زهرا شایســتگی و ظرفیت معرفی در 
تمامــی عرصه ها را دارد  بنابراین باید با فعالیت 
هــای فرهنگی   ذهنیت و نگرش مردم کشــور را 
نســبت به بوئین زهرا تغییــر داد.وی ادامه داد 
: تمام برنامه ریزی شــورای اســالمی و شهرداری 
بوئین زهرا با وجود تمامی مشکالت و محدودیت 
منابــع ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان قدر 
شــناس بوئین زهراســت ، بنابراین از مسئوالن 
اســتان و شهرســتان انتظــار داریم کــه در این 

شرایط سخت ما را همراهی کنند.
حســینخانی افــزود :  افتتــاح و کلنگ زنی طرح 
هــای متعدد عمرانی و فرهنگــی در  هفته دولت 
و هفته نکوداشــت بوئین زهرا  نشان از عملکرد 
و فعالیت بی دریغ شــهردار و پرسنل زحمتکش 
شــهرداری و همراهــی و هــم افزایــی شــورای 

اسالمی شهر بوئین زهرا  دارد.
سید طاهرحســینی نایب رئیس شورا اسالمی 
شــهر بوئین زهرا نیز طی سخنانی دغدغه و همت 
شهرداری و شورای اسالمی را خدمت صادقانه و 
بی منت به شــهروندان والیــت مدار بوئین زهرا 
دانست و گفت: مردم بوئین زهرا مردمی والیت 
مدا ر و قدرشــناس هســتند که خدمــت به این 
مردم توفیق بزرگی اســت که نصیب مســئوالن 
شده اســت بنابراین بنده و همکارانم و مجموعه 
شــهرداری تمــام توان ، ظرفیــت و تجربه خود را 
در خدمــت صادقانــه و شــبانه روزی بــه مــردم 
متمرکز کرده ایم.نایب رئیس شــورای اســالمی 
شــهر بوئین زهرا مشــارکت فعاالنه و مسئوالنه 
شهروندان را در موفقیت برنامه های شهرداری 
و شــورای اســالمی مهم و موثر دانســت و گفت : 
خوشبختانه شهرداری و شــورای اسالمی برنامه 
هــای خوبی را جهت جلب مشــارکت مــردم برای 
توســعه شــهر پیش بینــی کرده اســت بنابراین 
از شــهروندان عزیــز کــه در برنامه هــای هفته 
نکوداشــت بوئیــن زهــرا مشــارکت و همکاری 
امیدوار کننده داشــتند انتظار داریم در ســایر 

عرصه ها نیز مشارکت فعاالنه داشته باشند .
حســینی در پایان خاطرنشــان کــرد : بنده نیز 
از حســن ســلیقه و تدبیر شــهردار محتــرم و از 
تالش مجموعه دســت اندرکاران اجــرای اولین 
هفتــه نکوداشــت بوئیــن زهرا نهایــت تقدیر و 
تشــکر را دارم.عبــاس حشــمتی عضو شــورای 
اســالمی شــهر بوئین زهــرا نیز ضمــن تقدیر از 
برگــزاری اولین هفتــه نکوداشــت بوئین زهرا 
اظهار کرد:شــهروندان با حضور گسترده خود در 
همایــش پیــاده روی نام بوئین زهــرا را پرآوازه 

کردند.
وی ادامه داد: اعضای شــورا در کنار شــهردار 
شــهر آســتین ها را باال زده اند و با قدرت و قوت 
بــرای اعتــالی  و توســعه بوئین زهــرا گام برمی 
دارند.حشــمتی افزود: باید پیــاده روی خانواده 
در بیــن آحــاد مردم نهادینــه و تبدیل به یک امر 
الزم شــود چرا که روح سالم در جسم سالم است 

که جسم سالم نیز با ورزش به وجود می آید. 
عضــو شــورای اســالمی شــهر بوئیــن زهــرا 
خاطرنشان کرد: اعضای شــورای شهر و شهردار 
تــالش دارند کــه توســعه ورزش همگانی را در 

شهر تبدیل به فرهنگ کنند. 
 یادآور می گردد در تمامی همایش های برگزار 
شــده در هفته نکوداشــت بوئین زهرا عالوه بر 
برنــدگان به  شــرکت کنندگان نیــز به قید قرعه 

هدایای ارزنده ای اهداء شد. 
همچنیــن در اولیــن روز از  همایش اقتصاد و 
ایمنی شــهر ها دکتر مسلمجهانگیربخت به ارائه 

سمینار تخصصی با موضوع زلزله پرداخت.
  در پایــان از نفــرات برگزیــده ارائــه دهنده 
مقــاالت همایــش، نخبــگان و خــوش حســابان، 
ورزشکاران و کشاورزان نمونه شهر بوئین زهرا 

با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تقدیر گردید.
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مدیر شعب بانک کشاورزی قزوین:
پرداخت 27 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 

مدیر شــعب بانک کشــاورزی استان گفت: 
شــعب بانک کشــاورزی در ســال گذشته، 27 
میلیارد ریال تســهیالت از محــل اعتبار تبصره 
16 بنــد »د« قانون بودجه ســال ۹6 به معرفی 
شــدگان کمیته امداد و بهزیستی استان پرداخت 

کرده اند. 
مهنــدس قائمــی بــا تاکید بر ایــن که این 

تســهیالت در راســتای ایجاد مشاغل خانگی و 
طرح های خود اشتغالی مستمری بگیران کمیته 
امداد و بهزیستی به 163نفر پرداخت شده است؛ 
ابراز کرد: در پنج ماهه نخســت سال 13۹7 نیز 
مبلــغ 3 میلیارد ریال تســهیالت اشــتغالزایی 
کمیته امداد و بهزیســتی به 30نفر از مســتمری 

بگیران پرداخت شده است.

ضرورت حمایت از صنعت و سرمایه گذاران 
رئیس کل دادگســتری اســتان قزوین گفت: نگاه حمایتی به بخش صنعت و 

سرمایه گذاران حوزه اقتصاد باید تقویت شود.
حجت االســالم نوراله قدرتی در نشست مشترک مسئوالن قضایی استان  با 
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی قزوین که 
در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سیاست های 
اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شــود که رونق تولید، محور اصلی این سیاســت ها 

محسوب می شود و دستگاه قضایی استان به این موضوع توجه ویژه ای دارد.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: در تمامی شهرستان های استان کمیته 
اقتصاد مقاومتی دادگســتری برگزار می شود تا روند رسیدگی به پرونده ها تسریع 

یابد که تعامل دستگاه ها در این زمینه بسیار مهم و اساسی است.
وی تاکید کرد: نگاه حمایتی به بخش صنعت و ســرمایه گذاران حوزه اقتصاد 
باید تقویت شــود که به همین منظور تعامل دستگاه های اجرایی در راستای رونق 
تولید و رفع مشــکالت کارگری و واحدهای تولیدی امری اساســی بوده که باید 

در اولویت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی استان 
به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی بویژه صنایع بزرگ 
مراتب به حوزه ریاســت و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعالم می شود و قبل از 
ارجاع پرونده های مذکور به محاکم در راســتای حل و فصل از طریق سازش و یا 

احاله امر به داوری تالش الزم صورت می پذیرد.
حجت االســالم قدرتی بیان کرد: نیت اصلی تجار، بازرگانان و تولید کنندگان 
خیر رســانی به بندگان خداســت و قطعا ثواب این امر نزد خداوند متعال محفوظ 
اســت. همانگونه که در خصوص کارت های بازرگانی با ارســال بخشنامه ای به 
اداره کل ثبــت احوال هر گونه تنظیم وکالت نامه را پس از این ممنوع اعالم کرده 
 ایم وآماده ایم از ظرفیت های دستگاه قضایی برای رفع موانع کسب و کار استفاده 

کنیم.
وی افــزود: مطالبــات قانونی بخش خصوصی را پیگیــری خواهیم کرد و در 
جمع مدیران ارشــد اجرایی اســتان مسائل مطرح خواهد شد و تمام ظرفیت های 
قانونــی را برای حمایت از فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی به منظورتســریع 
در رســیدگی عاجل  به مشکالت آنها در نظر خواهیم گرفت و این از اولویت های 

دستگاه قضایی در حوزه صنعت است.
این مقام قضایی اســتان اظهار داشــت: در محاکم قضایی اســتان به منظور 
جلوگیــری از اختالل در روند فعالیت های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی 
پرونده های اقتصادی به جهت پیشــگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای 
تامینــی از جمله قرارهــای ممنوع الخروجــی کارآفرینان و ســرمایه گذاران 
و توقیــف مــکان و ابزار تولید و مــواد اولیه و جلوگیــری از فعالیت بخش های 
 خدماتی یا تولیدی  از طریق رؤســا و دادســتان ها پیگیری و نظارت ویژه به عمل 

می آید.
رئیس کل دادگســتری اســتان قزوین در پایان گفت: در صورت منتهی شدن 
پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می گردد که اجرای 
حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشــود و چنانچه در موارد خاص 
اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشــد قبل از هرگونه اقدام مراتب به 

حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعالم شود.

طرح آمایش واحدهای مرغداری 
اجرا شد

معاون بهبود تولیدات دامی اســتان قزوین گفت: طرح آمایش 
واحدهای مرغداری استان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی 

و منابع طبیعی اجرا شده است.
علی شــاپورزاده در کمیته آمایش واحدهای مرغداری وزارت 
جهاد کشــاورزی اظهار کرد: این طرح با هدف ارائه سیاست های 
توســعه ای و تنظیم برنامه نحوه فعالیت واحدهای مرغداری در 
کشــور و کاهش تلفات بروز بیماری آنفلوآنزای مرغی ارائه شده 

است.
بــه گفته وی با توجــه به بروز بیمــاری آنفلوآنزای مرغی در 
کشــور؛ وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل جلسات با حضور 
دســتگاههای مرتبط از جمله ســازمان محیط زیست اداره کل 
دامپزشــکی و مرکز تحقیقات برای اجرای این طرح در کشــور 

کرده است.
وی بیان کرد: اســتان قزوین تنها اســتانی است که اقدام به 

اجرای طرح آمایش واحد های مرغداری در کشور کرده است.
شــاپورزاده گفت: این طــرح در کمیته آمایــش واحدهای 
مرغداری وزارت جهاد کشــاورزی ارایه و مقرر شد پس از بررسی 

نسبت به اجرای آن در کشور تصمیم گیری شود.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
قزوین به وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ در اســتان اشــاره کرد و 
گفت : در حال حاضر ســاالنه بیش از 60 هزار تن گوشت مرغ در 
استان تولید می شود که پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم 

این میزان به72000 تن برسد.
وی خاطر نشــان کرد : استان قزوین با دارا بودن 70 واحد مرغ 
تخمگــذار با ظرفیت ۸میلیــون و ۸00 هزار قطعه از بزرگ ترین 

استان های تولید تخم مرغ در کشور محسوب می شود.

استاندار:

مدیران ملزم به همکاری با سرمایه گذاران هستند
اســتاندار قزوین گفت: همه مدیران دستگاههای 
اجرایــی در اســتان ملزم به همکاری همــه جانبه با 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجــی و رفع موانع تولید 

هستند.
عبدالمحمد زاهــدی از یک واحد صنعتی در حال 
تاســیس در زمینه صنایع چوب در شــهرک صنعتی 
کاســپین که با 500 میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
خارجی ساخته می شود و نیز واحد ریخته گری و تولید 
قطعات خودرو با 240 نفر اشتغالزایی و یک واحد تولید 
کاشی و سرامیک با 500 نفر اشتغال بازدید کرد و برای 

حل مشکالت آنها دستور پیگیری داد.
استاندار قزوین در این بازدید گفت: باید بپذیریم در 
شرایط خاصی قرار داریم و منطقی نیست با کم کاری 
یا ســوء مدیریت این مشکالت را برای تولیدکنندگان 

بیشتر کنیم.
زاهدی بیان کرد: مدیران دســتگاههای اجرایی و 
خدمات رســان در استان حق ندارند بدون هماهنگی 
با اســتانداری خدمات آب، برق، گاز و سایر موارد را در 
واحدهــای تولیدی قطع کــرده و تولید را دچار توقف 
کنند.اســتاندار تصریح کرد: توقف فعالیت واحدهای 
تولیدی بســیار آسیب رسان است به اشتغال و اقتصاد 
و آرامش اجتماعی آســیب می زنــد بنابراین در این 
شرایط باید دســتگاه های اجرایی همکاری بیشتری 
با واحدهای تولیدی داشــته باشــند و وضعیت را بدتر 

نکنند.

اســتاندار قزوین گفت: به منظور جذب ســرمایه 
گذاری خارجی، افزایش مســاحت شــهرک صنعتی 

کاسپین و توسعه آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی یادآورشد: از حضور سرمایه گذاران خارجی در 
قزوین استقبال می کنیم تا به افزایش اشتغال و رونق 

اقتصادی استان منجر شود.
زاهدی با اشــاره به سرمایه گذاری تجار ترکیه در 
اســتان قزوین بیان کرد: کشــورهای ایران و ترکیه 
همسایگان خوبی برای همدیگر هستند و باید تالش 
کنیم به نفع مردم از ظرفیت دو کشــور استفاده شود و 
در این راســتا مناسبات تجاری را بیشتر کنیم.زاهدی 

با اشــاره به مشکل ترخیص کاال در یکی از واحدهای 
ســرمایه گذار خارجی گفت: پیگیر ترخیص کاالهای 
این واحدی تولیدی از گمرک اســتان البرز هستیم اما 
پیشــنهاد می کنیم کاالهای خود را از گمرک قزوین 
انجام دهید تا بتوانیم همراهی بیشتری داشته باشیم.

استاندار قزوین گفت: معافیت مالیاتی شهرک صنعتی 
کاسپین در دست پیگیری است و دنبال راهکار قانونی 

برای حل این موضوع هستیم.
زاهــدی برای حمایت از ســرمایه گذار خارجی و 
تســریع در بهره برداری از واحد تولید صنایع چوب در 

استان قول مساعد داد.

خبرخبر

مراســم اختتامیــه پنجمیــن دوســاالنه بیــن 
المللی خوشنویســی با حضور ســید عبــاس صالحی 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، عبدالمحمــد 
زاهدی اســتاندار قزویــن، داوود محمــدی رئیس 
کمیســیون اصل نود مجلس شورای اسالمی، سیده 
حمیــده زرآبــادی نماینده مردم قزویــن در مجلس 
شــورای اســالمی،  اســتاد امیرخوانی رئیس انجمن 
خوشنویسان کشور، هادی مظفری مدیر کل هنرهای 
تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی صفری 
شهردار قزوین، حکمت اهلل داوودی رئیس شورای 

شهر و هنرمندان در قزوین برگزار شد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفــت: هنــر 
خوشنویســی می تواند به عنوان دریچه دیپلماســی 
برای ارتباط فرهنگی و اجتماعی ایران با جهان اسالم 

و کشورهای شرقی باشد.
ســید عبــاس صالحــی در ایــن مراســم اظهــار 
کرد:خوشنویسی به عنوان یک هنر ایرانی ویژگیهای 
شــاخصی دارد و نمــاد هویــت ایرانی اســت.وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افزود: ماندگاری شــعر 
فارسی از طریق موسیقی و خوشنویسی پایدار مانده 
اســت، اگر ایرانی روح هنــری دارد مدیون این هنر 
است.وی بیان کرد: معماری، نقاشی، کتیبه نویسی و 
اکثر هنرها با خوشنویسی ارتباط دارد. خوشنویسی 
خــط مرتبــط هنرهای ایرانی اســت و مــی تواند روح 
ایرانــی را به حرکــت وا دارد.صالحــی تصریح کرد: 
نــکات متعــددی در روح ایرانی مثــل اعتدال، میانه 
روی، صلــح و آرامــش در خــط هــم دیده می شــود و 
پیوندی ناگسســتنی با روح ایرانــی دارد.وی یادآور 
شــد: خوشنویسی، با موضوعات قدسی هم ارتباطی 
تنگاتنگ دارد و یک هنر درون گرا بوده و هنر مراقبه 
است و باید هنرمند در یک سلوک معنوی وارد شود 

تا بتواند اثر ارزشمندی خلق کند.
صالحــی اظهار کرد: این هنر اتصــال تاریخی پیدا 
کــرده و همچنان در اتصال تاریخی خود زنده اســت 
و در کلمــات اســاطیر نمایان اســت.وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی گفت: این که هزاران نفر در فضای 
خوشنویسی فعالیت می کنند افتخارآمیز است، یک 
گســتره بزرگی در خوشنویسی مشــاهده می کنیم 
کــه حضور بانوان در این عرصه اســت که بشــارتی 
بــرای این هنر اســت.وی بیان کــرد: باید همه کمک 
کنیــم تا این تاریخ پرافتخار را پیــش ببریم، ایرانی 
خوشنویســی را می فهمد و از آن لــذت می برد حتی 
اگر کسی خوشنویسی نداند ذوق بصری آن را دارد.

صالحــی ادامه داد: آنچه ممکن اســت تهدید باشــد 
این اســت که لذت برندگان از خوشنویســی کاهش 
یابد، هویت ایرانی به این بوده که هم خوشنویس در 
گذشته زیاد بوده و هم کسانی که از آن لذت می برده 
انــد.وی اظهار کرد: باید لذت بردن از خوشنویســی 
مانند لذت بردن از موســیقی تقویت شــود و در این 
میان رســانه و خانواده نقش تعیین کننده ای دارند.

وی بــا بیــان این که علم، فن و هنــر قطب های مکانی 
مــی خواهد، گفت: ایده شــهرهای خــالق در وزارت 
ارشــاد دنبال می شــود و قزوین بدون تردید قطب 
خوشنویسی ایران بوده و هست و برگزاری پنجمین 
سال بیانگر پذیرش این جایگاه است.صالحی یادآور 
شد: هم جشنواره دو ساالنه و هم نگاه به قزوین می 
تواند مسیر شتابانی داشته باشد و حمایت استاندار، 
شــهردار و نماینــدگان بیانگــر لیاقت و شایســتگی 

قزوین در پایتخت خوشنویسی بودن ایران است.
*فرایند منطقی در گزینش آثار 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قزوین 
گفت: هنر خوشنویسی می تواند هنرمندان شاخصی 

را تربیت و معرفی کند.اکبر اســکندری نژاد در این 
مراســم اظهار کرد: تالش کردیم هیچ ســلیقه و نظر 
شخصی در انتخاب آثار دخالت نداشته باشد هرچند 
هــر قضاوتی می تواند انتقادی هم داشــته باشــد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان قزوین 
افزود: یک فرایند منطقی در گزینش آثار اتخاذ شــد 
تا حق کســی ضایع نشود.وی بیان کرد: اجرای داوری 
چند مرحله ای و نگارش حضوری مهم ترین شــاخص 
ســالمت داوری در اختتامیه پنجمین دوســاالنه بین 
المللی خوشنویســی در قزوین بود. اسکندری نژاد 
بیان کرد: به اذعان کارشناسان و اساتید اختالف بین 
آثار جدید و آثار ما قبل آن بســیار متفاوت بود و این 
نشان از رشد با شتاب باالی هنر خوشنویسی در بین 

هنرمندان است.
*ثبت جهانی سبک خوشنویسی میرعماد

رئیــس انجمــن خوشنویســان قزوین گفــت: با 
جایــگاه بین المللــی میرعماد و پیگیــری و موافقت 
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور مقدمات ثبت 
جهانی خط نســتعلیق میرعماد در دست اقدام است.

مهرزاد محصص مستشــاری اظهار کــرد: تاریخ به ما 
ثابت کرده هر زمان توجه به هنرمندان بیشــتر بوده 
توســعه و بالندگی فرهنگی به ارمغان آمده اســت.

رئیس انجمن خوشنویســان قزوین افزود: قزوین با 
داشتن ملک محمد قزوینی، میرعماد حسنی قزوینی، 
درویــش عبدالمجید طالقانــی و عمادالکتاب که قله 
های هنر خطاطی است به عنوان پایتخت خوشنویسی 
تعیین شــده اســت.وی افزود: انجمن خوشنویسی 
قزویــن در دهه 40 با همت اســتاد محصص شــکل 
گرفــت و جایــگاه خاصــی یافــت و بــا مقامهایــی که 
هنرمندان قزوینی کسب کرده اند به تثبیت جایگاه 
خوشنویسی کمک کرده اند.محصص مستشاری بیان 

کرد: خوشنویسی در میان مردم قزوین جاری و ساری 
است و از همه شیوه های خوشنویسی بهره مند بوده 
و بــا حمایت اداره ارشــاد توانســته ایم اهداف خود 
را پیــاده کنیم.رئیس انجمن خوشنویســان قزوین 
گفت: هیچ دوساالنه هنری نداشته ایم و خوشبختانه 
پنج دوره دوســاالنه خوشنویســی در قزوین برگزار 
شــده که رکورد ارزشمندی اســت.محصص گفت: 
اگــر هنرمنــدان مورد حمایت جدی قــرار گیرند می 
تواننــد جایگاههــای بهتری را در ایــران و فرامنطقه 
کســب کنند.در استان قزوین 350 نفر عضو انجمن 
خوشنویســی هســتند ودر این دوســاالنه 750 اثر 

شرکت داده و 210 اثر برگزیده شد.
*برگزاری دوســاالنه خوشنویســی، در راســتای 

اعتالی این هنر فاخر
رئیس شــورای عالی انجمن خوشنویســان ایران 
گفــت: برگزاری مســتمر دوســاالنه خوشنویســی 
توانسته ضمن ارائه آثار ارزشمند هنرمندان جوان 
و شاخص به اعتالی این هنر اصیل کمک شایانی کند.

استاد غالمحسین امیر خانی  اظهار کرد: خوشنویسی، 
یکی از میراث های فرهنگی اســت که پایه اساســی 
فرهنگ و هنر این مرز و بوم محســوب می شــود که 
باید به آن افتخار کرده و هویت خود را غنا بخشیم.وی 
افزود: دوســاالنه ها بهترین فرصت برای شناسایی 
هنرمندان جوان و تشــویق و دلگرم کردن آنهاست.

وی بیــان کرد: از ســال 29 که انجمن تشــکیل شــد 
دنبــال یک ســازماندهی بودیم تا افراد مســتعد را 
شناســایی و حمایــت کنیــم و در کنــار آن بــا عدالت 
امکانــات را توزیــع کنیم تا همه بتوانتــد برخوردار 
شــوند و امروز 15 شعبه در کشورهای غربی و 325 
شعبه در داخل کشور داریم و هنرمندان خودنمایی 
می کنند.امیرخانی تصریح کرد: مســئوالن فرهنگی 

باید متوجه باشــند و برای چند میلیون ایرانی مقیم 
خارج برنامه هنری داشته باشند و مورد حمایت قرار 
گیرند.رئیس انجمن خوشنویسان کشور با بیان این 
کــه نگاه مهربــان فرهنگی را متوجــه ایرانیان خارج 
از کشــور کنیم گفت: در ســال 50 چند نوع خط را که 
حامــل معرفت و ذوق مردمان این ســرزمین اســت 
شناســایی کردیم.وی اظهار کرد: ســه رشته هنری 
خط شکســته، ثلث و نسخ احیا شــده و امروز موجب 
افتخار ماست.امیرخانی یادآور شد: امروز بانوان به 
اندازه استادان مرد هنرنمایی می کنند و یک جریان 

فراموش شده احیا و زنده شد.
*قزوین، شایســته عنوان پایتخت خوشنویســی 

ایران
اســتاندار قزوین گفت: شــهر تاریخــی قزوین با 
داشــتن هنرمندان شــاخص به شایســتگی عنوان 
پایتخت خوشنویسی ایران را به خود اختصاص داده 
است.عبدالمحمد زاهدی در این مراسم اظهار کرد: 
هنرمندان خوشــنویس با خلق اثری بدیع با این هنر 

می توانند حرف خود را بزنند.
وی افــزود: قزوین با داشــتن هنرمندان صاحب 
نــام در گذشــته و زمان معاصر بحــق عنوان پایتخت 
خوشنویســی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده و 
توانسته با برگزاری دوســاالنه در چند سال متوالی 
ظرفیتهــای خــود را بــروز داده و هنرمندان جدیدی 
را نیز مطرح و معرفی کند.اســتاندار قزوین تصریح 
کرد: امیدواریم این اســتان همچنان بتواند میزبان 
هنرمندان شــاخص در آینده نیز باشد و ما نیز آماده 

هرگونه کمک به هنرمندان خوشنویسی هستیم.
در پایان این مراســم بیانیه هیئت داوران توسط 
اســتاد صندوق آبادی قرائت و ازبرگزیدگان تجلیل 

شد.

وزیر فرهنگ در اختتامیه پنجمین دوساالنه بین المللی خوشنویسی:

قزوین قطب جدی خوشنویسی در کشور است
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

با حضور معاون هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جمعی از مسئوالن؛

مدال آوران بازی های آسیایی در قزوین تجلیل شدند 

در مراســمی از مــدال آوران قزوینی 
و  تجلیــل  جاکارتــا  آســیایی  بازیهــای 
ورزشکاران عازم به مسابقات پارآسیایی 

بدرقه شدند.
مراسم تجلیل از مدال آوران آسیایی 
بــا حضور ایرج رحمانی معــاون هماهنگی 
و  ورزش  وزارت  هــای  اســتان  امــور 
جوانــان، داوود محمــدی نماینده قزوین 
در مجلس شــورای اسالمی، علی فرخزاد 
معاون عمرانی اســتانداری، عالیی مقدم 
مدیرکل ورزش و جوانان، فاطمه مرادیان 
مدیرکل امور بانوان اســتانداری، جمعی 
از پیشکســوتان، ورزشــکاران، روسای 
هیئــت هــای ورزشــی و مــدال آوران 
بازیهای آســیایی در اســتانداری قزوین 

برگزار شد.
*عملکرد قابــل تقدیر مجلس در حوزه 

ورزش 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اســتان 
هــای وزارت ورزش و جوانــان گفــت: با 
رویکرد خوب مجلس در حمایت از ورزش 
امســال از همــه اســتان هــا دربازیهای 
آســیایی نماینــده داشــتیم وپویایی در 
سراســر کشــور دیــده مــی شــود.ایرج 
رحمانــی افزود: اختصاص ارزش افزوده 
معادل بیست و هفت صدم درصد موجب 
پویایی ورزش در همه نقاط کشور شده و 
خوشبختانه همه اســتان ها در این دوره 
از بازی های آســیایی نماینده داشــتند و 

این حرکت بیانگر رشــد و اعتالی ورزش 
استان هاست.

رحمانــی بیان کــرد: قبال همه اســتان 
هــا ملی پوش نداشــتند اما بــا نگاه خوب 
مجلــس کمــک موثــری به ورزش شــد و 
رســانه ها هــم کمک کردند تــا موفقیتها 
ادامه داشــته باشــد و امیدواریم کسب 
مــدال های رنگارنگ تا المپیک هم ادامه 

داشته باشد.
*کســب مدال در بازی های آسیایی به 

رشد غرور ملی کمک کرد
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان 
قزوین گفت: کســب مــدال در بازی های 
آسیایی توسط ورزشکاران کشور موجب 
تقویت نشــاط اجتماعی و احســاس غرور 

ملی در میان مردم شد.
عباس عالیی مقدم در این مراسم اظهار 
داشت: ابتدا شاید پیش بینی می کردیم 
هشــت نفر به این بازیها اعزام شــوند که 
خوشــبختانه با تالش ورزشکاران 12 نفر 

اعزام شدند.
وی بیــان کرد: بــا برنامه ریــزی انجام 
شــده ســتاد بازیهای آســیایی در استان 
راه اندازی شد و 90 ورزشکار شناسایی 
شــدند تا مقدمات کار مهیا شود.مدیرکل 
ورزش و جوانان استان تصریح کرد: باید 
دانست حتی کسب ســهمیه برای حضور 
در این بازیها ســخت اســت و مدال آوری 
افتخار محسوب می شــود، بنابراین باید 

قدردان کسانی باشیم که پرچم جمهوری 
اســالمی را در میادین ورزشی به اهتزاز 
درآوردند و موجب شــادی مردم شدند.
وی یادآور شــد: روســای هیئت ها نیز در 
کنار دبیران تالش کردند تا کاروان بزرگ 
آســیایی کشور خوش بدرخشــد و نشاط 
اجتماعی جامعــه دوچندان شــود.عالیی 
مقدم گفت:خوشبختانه ظرفیت ورزشی 
اســتان باالســت و بــا توجــه بــه بازیهای 
المپیــک 2020 کــه در پیــش داریم در 
سنگ نوردی امید جدیدی پیدا کرده ایم 
تا در این رقابتها نیز بتوانیم مدال کسب 
کنیم.وی اظهار داشــت: با ورزشــکارانی 
چون رضا علیپور و بهمن عســگری بسیار 
امیــدوار شــده ایــم تــا  مــدال المپیک 
بگیریم.مدیرکل ورزش و جوانان استان 
قزویــن تصریح کرد: خیلی از اســتان ها 
ورزشکار المپیکی ندارند ولی ما داریم و 
علیپــور می تواند در المپیک مدال بگیرد 
و حضور عســگری هم در کاراته می تواند 
شــگفتی ساز شــود.وی گفت: باید مدال 
آوران حمایت شوند تا انگیزه مدال آوری 
آنها تقویت شــود و خوشبختانه با حمایت 
اســتاندار، نماینــدگان مجلــس و رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی که همه 
جانبه کمک کردند توانســتیم مدال های 

رنگارنگی به دست آوریم.
عالیــی مقــدم از همــکاری و حمایــت 
بویــژه  شــهر  شــوراهای  شــهرداران، 

شهرداری و شورای قزوین و فرمانداران 
تشــکر کرد.در ادامــه علیرضا آشــناگر 
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین 
گفــت: ویژگــی و اهمیــت ورزش در این 
اســت که در میــان ملت احســاس غرور 
ایجاد می کند و خوشحالی که در وجود همه 
شــهروندان پس از به اهتــزاز در آمدن 
پرچــم کشــور در میادین ورزشــی ایجاد 
می شــود با هیچ پدیده ای قابل مقایســه 
نیســت.وی در ادامــه گفت: بــا موافقت 
اســتاندار قزویــن پــاداش 30 میلیون 
تومانــی بــه ورزشــکارانی که طال کســب 
کننــد و نیــز هدیــه 20 میلیــون تومانی 
برای مــدال برنز در بازیهای پاراســیایی 

پرداخت می شود.
افــزوده  ارزش  اعتبــارات  *نقــش 

برموفقیت های ورزشی 
رئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: بــا اختصــاص 
اعتبــارات ارزش افــزوده و واگــذاری 
تکمیل ســالنهای ورزشــی نیمــه تمام به 
بخــش خصوصــی موفقیتهــای ورزشــی 
افزایش یافته اســت.داوود محمدی در 
این مراســم گفت: از مدال آوران تشکر 
می کنیم که با کسب سه طال توسط مرندی، 
عســگری و علیپــور و برنز خانــم کربالیی 
مــردم را شــاد کردنــد.وی افــزود: اگر 
بتوانیم این استعدادها را کشف کنیم به 

جایگاههای بهتری می رسیم.

محمدی بیان کرد: مربیان ملی پوشــان 
کار ارزشــمندی دارند زیرا زحمت آماده 
شــدن ورزشــکاران را متحمل می شوند 
و در کنــار تجلیل از ورزشــکاران باید از 

مربیان هم تشکر کنیم.
رئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: برای تکمیل 
طرحهــای نیمــه تمام ورزشــی مجلس دو 
اقــدام ارزشــمند انجــام داد کــه با این 
کارها تزریق منابع مالی در ورزش بیشتر 
شــد.وی بیان کــرد: اختصــاص اعتبار از 
ارزش افزوده چند برابر شــد و با رشــد 
300 درصــدی شــاهد تحولــی در ایــن 
عرصه شــدیم.نماینده قزوین در مجلس 
شورای اسالمی یادآورشد: واگذاری طرح 
هــای نیمه تمام ورزشــی از دیگر کارهای 
ارزشمندی بود که ســرعت بهره برداری 
از این طرحها را با کمک بخش خصوصی باال 
می برد.وی اظهارداشــت: با این رویکرد 
ســالن شــش هزار نفری قزوین تسریع 
شــده و در این راستا 600 میلیون تومان 
هم برای ســالن ســنگ نوردی اختصاص 
یافته اســت.رئیس کمیسیون اصل 90 
مجلس شورای اســالمی بیان کرد: بسته 
حمایتــی بــرای هیئت هــای ورزشــی از 
کارهای خوبی اســت که صــورت گرفته و 
با برنامه هایــی که مدیرکل جوان ورزش 
و جوانان استان تهیه کرده شاهد پویایی 
در استان شــده ایم.در این مراسم پیام 

تبریک آیــت اهلل عابدینــی نماینده ولی 
فقیــه و امــام جمعــه قزوین قرائــت و از 
ورزشــکاران مدال آور آســیایی تجلیل 
شد.در این مراســم از 11 نفر از روسای 
هیئت های ورزشــی که ورزشکاران آنها 
عازم جاکارتا شدند، هشت نفر ورزشکار و 
مربی اعزامی به مسابقات آسیایی از جمله 
محمدرضــا خیرخواه مربی ژیمناســتیک، 
علیرضا بالغی در ســنگ نوردی، ابراهیم 
برخــورداری در تیرانــدازی، اســماعیل 
عبــادی در تیرانــدازی، مهــدی علیپــور 
سنگ نوردی، حمیدرضا گروه ای و رامین 
رامندی در سپک تاکرا و حسین زنجانیان 

در دوچرخه سواری تجلیل شدند.
همچنین بهمن عســگری صاحب مدال 
طــالی رشــته کاراته، رضاعلیپــور دارای 
مدال طالی رشــته ســنگ نوردی، مهدی 
مرندی والیبالیســت صاحــب مدال طال و 
تهمینه کربالیی صادق صاحب مدال برنز 
در رشــته رزمی پنچاک ســیالت هدایای 

نقدی خود را دریافت کردند.
با دستور اســتاندار و حمایت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و اداره ورزش به 
مدال آوران طال 30 میلیون تومان و مدال 
برنــز 20 میلیون تومان هدیه نقدی داده 
شــد.در این مراسم با موافقت استاندار 
قزوین مقرر شــد هدایای ورزشــکاران 
پاراآســیایی هــا در صورت مــدال آوری 

مانند ورزشکاران آسیایی تعیین شود.

 تعطیلی یک شرکت حمل و نقل کاالی جاده ای 
در کمیسیون ویژه ماده 12

در جلســه ای با حضور افشین پیرنون مدیر کل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان قزوین، معاون حمل و نقل، روسای 
اداره حمل و نقل کاال و حقوقی برگزار شــد، تخلفات شرکت 
های حمل و نقل کاال مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی 

قرار گرفت و احکام الزم صادر شد.
وی افزود: عالوه بر آن ضمن بازدید از پایانه کاال و کنترل 
عملکرد شــرکت ها، با توجه به تخلفات احصاء شده از یکی از 
شــرکت های حمل و نقل، ضمن تشکیل کمیسیون ویژه، به 
دلیــل تضییع حقوق رانندگان وعدم رعایت قوانین و مقررات 

وتخلفات صورت گرفته به مدت یک ماه تعطیل شد.
پیرنون بیان کرد: جلســات کمیســیون ماده 12 با هدف 
رسیدگی به مشکالت رانندگان در بخش تضییع حقوق آنان 
توســط برخی شرکت های حمل و نقل متخلف تشکیل می 
شــود که این بار برای اولین بار در جلسات رسیدگی از شکات 
شــرکت ها نیز در جلســه دعوت به عمل آمده و شکایت آنها 

مورد اســتماع قرار گرفت و رســیدگی به شکایات در حضور 
شاکی مربوطه صورت پذیرفت. پیرنون در این جلسه تصریح 
کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط این اداره کل 
تخلفات شرکت های حمل و نقل کاال بیشتر در زمینه صدور 
بارنامه خارج از سیستم اعالم بار، استفاده غیر قانونی از اسناد 
حمل، جذب بار به صورت نامتعارف و خارج از سیســتم اعالم 
بار، اخذ وجه مازاد بر کمیسیون، سوءاستفاده از کارت هوشمند 
راننده، عدم معرفی مدیر فنی جدید در مهلت مقرر و همچنین 
صدور صورت وضعیت با توجه به نداشتن مدیرفنی و استفاده 
از مهر مدیرفنی و اســتفاده از مهر مدیر فنی شــخص فاقد 
صالحیت، مغایرت مندرجات صورت وضعیت با مشخصات 
خودرو، صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد دفترچه ثبت 
ساعت معتبر، صدور صورت وضعیت به صورت دستی و بدون 
اخذ کد رهگیری،عدم رعایت مقررات تهیه و تنظیم بارنامه و 
درج کرایه زیر تعرفه حمل از جمله تخلفات انجام شده از سوی 

شرکت های حمل ونقل کاال بوده است.
پیرنــون اظهار داشــت: رانندگان مــی توانند در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف و شکایت با مراجعه به نماینده حاضر 
این اداره کل در پایانه حمل بار شــکایات و درخواست خود را 

ارایه نمایند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین 
همچنیــن افزود: رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل جاده ای 
بین شــهری ، از این پس می توانند هر گونه انتقاد ، شــکایت 
و دیدگاه خود را در حوزه حمل و نقل جاده ای شــامل دریافت 
کمیســیون اضافی ، وضعیت خدمات رسانی در شبکه جاده 
ای ، وضعیت عملکردی شــرکت هــای حمل و نقل و دیگر 
نکات مورد نظر را از طریق ســامانه تلفن پاســخگوی 141 
 )داخلی 5( ، سامانه پیامکی 3000141، پایگاه اطالع رسانی
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پاکسازی حاشیه اتوبان قزوین - تهران از زباله و نخاله 
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان البرز گفت: بخشــی از حاشیه 
اتوبــان قزوین به تهران در محدوده شــهر 

محمدیه از زباله و نخاله پاکسازی شد.
اکبر کشــت پــرور اظهار کــرد: طبق 
مصوبــه شــورای اداری اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان قزوین و با هماهنگی 
بخشــداری و کمــک عوامل شــهرداری 
محمدیه هشــت کیلومتر از حاشیه اتوبان 
قزوین به تهران در محدوده شــهر محمدیه 

پاکسازی شد.
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان البرز با اشــاره به این که تجمع 
نخالــه های ســاختمانی و زبالــه ها جلوه 
زشــتی را به حاشــیه اتوبان داده اســت، 

تصریح کرد: طبــق توافقات صورت گرفته 
عملیات پاکسازی حاشیه اتوبان با همکاری 
راهداری و شــهرداری هــر ده روز یک بار 

انجام خواهد شد.
کشــت پرور افزود: اگر همه شهروندان 
احســاس مســئولیت کرده و در صیانت از 
محیط زیست و پاکســازی آن کوشا باشند 
محیط زیبایی برای زندگــی ایجاد خواهد 

شد.
وی در پایان گفت: بهره مندی از محیط 
زیســت سالم حق تک تک انسانهاست و بر 
اســاس اصل پنجاهم قانون اساســی همه 
وظیفه داریم ازمحیط زیســت صیانت کنیم 
و آن را بــرای آیندگان نگهداریم تا در آینده 

دچار چالش در این عرصه نشویم.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی قزوین 
گفت: افزایش مــواد اولیه و قیمت لوله مهم 
ترین مشــکل اجرای آبیاری نوین در استان 

به شمار می رود.
فاطمه خمسه در نشســت ستاد پیگیری 
طرح های آبیاری نوین اســتان قزوین افزود: 
خیلی از طرح ها به صورت نیمه کاره رها شده 
اند که باید برای تکمیل و بهره برداری از آنها 

چاره اندیشی کرد.
وی اضافــه کرد: افزایش قیمت ارز و وارد 
نشــدن لوله های پلی اتیلــن باعث کمبود و 
افزایــش چنــد برابری قیمــت این کاالی 
اساسی حوزه آبیاری نوین شده که امیدواریم 

با تدابیر الزم این مشکل را برطرف کنیم.
خمســه گفت: تامیــن نشــدن بموقع 
نقدینگی کشــاورزان و مشکالت مختلف به 
دالیل ســرمازدگی باعث از بین رفتن انگیزه 
الزم برای پرداخت ســهم خودیاری در طرح 
های آبیاری نوین شده و از سوی دیگر توجیه 
نامناسب کشاورزان در خصوص میزان سهم 
مشارکت دولت از بزرگ ترین مشکالت ما در 

اجرای این طرح ها به شمار می رود.
وی با اشــاره بــه این که برای امســال 
10هزار هکتار از اراضی کشــاورزی استان 
در دســت تجهیز به سامانه های نوین آبیاری 
هستند،اظهار داشت: از این مقدار کار اجرای 
طرح در ســه هزار و 300 هکتار از اراضی به 

پایان رسیده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی قزوین 

گفت: امســال به منظور اجــرای طرح های 
آبیاری نوین در اراضی اســتان 3۹ میلیارد و 

600 میلیون هزینه شده است.
در حال حاضر 44 هــزار هکتار از اراضی 
کشــاورزی اســتان اعم از باغی و زراعی به 

روش های آبیاری نوین مجهز هستند.
اســتان قزوین دارای 4۸۹ هــزار هکتار 

اراضی کشاورزی است.

حامد والی پی با اعالم شــانه سازی 40 
کیلومتر از راه های اصلی و روســتایی طارم 
ســفلی گفت: در مردادماه سال ۹7 اقدامات 
الزم و مناسب جهت ایمن سازی و بهسازی 
در محورهای اصلی و روستایی بخش طارم 

سفلی صورت گرفته است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
ای طارم سفلی در خصوص اقدامات انجام 
گرفته عنوان کرد: تســطیح و پاکســازی و 
رگالژ شانه راهها 20 هزارمتر مربع، قنو زنی 
40 کیلومتــر، تســطیح و تیغه زنی راههای 
خاکی ۹0 کیلومتر، ریزش برداری 170 متر 

مکعب، شانه ســازی 40 کیلومتر و انسداد 
راههــای غیر مجاز)ورود بــه آزادراهها( 4 
مورد از اقدامات صورت گرفته توســط اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای طارم سفلی 

است.
والی پی در خصوص عملیات انجام شده 
راهداری این بخش گفت: شســت و شوی 
عالئــم و تابلوها 135 مــورد، جمع آوری 
تابلوهای فرسوده 50 عدد، خاکریزی دهانه 
پل ها 10 دســتگاه، جمــع آوری تابلوهای 
تبلیغاتــی غیر مجاز 1۸ مورد، پاکســازی 
جاده از ســنگ 35 مــورد، تعمیر و مرمت 

تابلوهای ســطح جاده 50 مورد و الیروبی 
جــوی ، جــدول و زهکش هــا 200 متر از 
دیگر عملیات راهداری انجام شــده در این 

بخش است.
 وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده 
درحوزه راهداری بخش طارم ســفلی بیان 
کرد: جمع آوری خاکهــای اضافی، زباله و 
ضایعات 30 مترمکعب ، اخطار و رفع تجاوز 
به حریم 4 مورد و جمع آوری الشه حیوانات 
25 مورد از دیگر اقدامات و عملیات صورت 
گرفته طی مرداد ۹7 در حوزه اســتحفاظی 

این بخش به شمار می رود.

 افزایش قیمت لوله، مهم ترین مشکل 
در اجرای طرح های آبیاری 

شانه سازی 40 کیلومتر از راه های اصلی و روستایی 
طارم سفلی
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با حضور جمعی از مسئوالن استانی ؛ 

کلنگ ۵ طرح عمرانی و خدماتی در محمدیه به زمین زده شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس، کلنگ 
پنــج طــرح عمرانــی و خدماتی در شــهر 
محمدیه و ناحیه شــهری مهرگان به زمین 

زده شد.
به مناســبت هفته دفاع مقدس، آئین 
کلنــگ زنی پنــج طرح عمرانــی و خدماتی 
شــهرداری محمدیــه بــا حضــور داوود 
محمــدی رئیــس کمیســیون اصــل 90 
مجلس شــورای اسالمی، ســیده حمیده 
زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.
کلنــگ بوســتان هــای غدیــر و والیت 
ناحیــه شــهری مهــرگان با اعتبــاری بالغ 
بــر 13 میلیارد ریــال از جمله طرح هایی 
بــود که عملیات اجرایی آن آغاز شــد.در 
ادامه طرح اصالح هندســی چهارراه های 
امــام رضــا)ع( و امام حســین )ع( ناحیه 
شــهری مهرگان بــا اعتبار یــک میلیاردو 

790 میلیون ریال نیز کلنگ زنی شد.
طرح اجرای باز پیرایی مناطق محمدیه 
نیــز با اعتبار 14 میلیارد ریال کلنگ زنی 

شد.
همچنین طــرح اجرای عملیــات آماده 

ســازی زونهــای ناحیــه شــهری مهرگان 
از طــرح هــای مهمی بود که بــا اعتبار 17 
میلیاردو 875 میلیــون ریال کلنگ زنی 

شد.
بــا توجه به درخواســت شــهروندان، 
ســرویس بهداشــتی در پــارک تمدن و 
مزار شهدای گمنام با اعتبار هر کدام دو 
میلیارد ریال زیر نظر شهرداری محمدیه 

کلنگ زنی شد.
*کمبــود اعتبارات طرح هــا را متوقف 

نکرده است 
شــهردار محمدیــه  در ایــن مراســم 
گفــت: هفته دفاع مقــدس را گرامی می 
داریــم و وظیفــه داریم با الگــو گرفتن 
از رزمندگان و شــهدا در شــرایط کنونی 

جهادی کار کنیم.
دکتــر مریم نخســتین بیان کــرد: در 
راستای خدمت رســانی در ناحیه شهری 
مهــرگان تــالش کــرده ایــم تــا نیازهای 
خدماتی مردم ساکن در این منطقه تامین 
شــود و آماده ســازی زون های شــهری، 
روکــش آســفالت، ســاماندهی معابــر 
شهری، احداث سرویس های بهداشتی، 

بوســتانهای محلی، ســاماندهی ایستگاه 
تاکســی در محمدیه و مهرگان و ســاخت 
دارالقــرآن با جدیــت دنبال می شــود.

شهردار محمدیه تصریح کرد: مردم شهر 
محمدیه و ناحیه شهری مهرگان شایسته 
بهترین خدمات هستند و علیرغم این که 
با محدودیت های شــدید مالــی روبه رو 
هستیم اما با مدیریت جهادی و استفاده 
از همه ظرفیت های خود تالش کرده ایم 

فعالیت های عمرانی متوقف نشود.
*انتظــار خدمــات کامــل شــهری در 

مهرگان 
 معــاون عمرانــی اســتانداری قزوین 
گفــت: با همــکاری همــه دســتگاههای 
خدمــات رســان و اســتانداری تمامــی 
نیازهای خدماتی مســکن مهر در اســتان 

قزوین را تامین و برطرف می کنیم.
علــی فرخــزاد در مراســم کلنگ زنی 
طــرح هــای خدمــات شــهری در مهرگان 
گفــت: ناحیه شــهری مهرگان بــه عنوان 
بزرگ ترین طرح مســکن مهر کشــور می 
توانســت یک شــهر جدید باشد و امروز 
با ســکونت 50 هزار نفر باید خدمات یک 
شهر را در آن ارائه کنیم.معاون عمرانی 
استانداری قزوین تصریح کرد: مهرگان 
مــی توانســت مانند شــهرک مینــودر و 
کوثر قزوین باشــد تا نــوع خدمات ارائه 
شــده بهتر دیده شــود اما امــروز هم با 
همراهــی همــه دســتگاههای خدمــات 
رســان، اســتانداری، فرمانداری، همت 
واالی شــهرداری و شورای شهر محمدیه 
بایــد اذعــان کــرد در اســتان قزوین و 
ناحیه مهرگان با ارائه خدمات مناســب با 
کمترین مشــکل در مقایسه با سایر طرح 
های مســکن مهر در کشور مواجهیم.وی 
اضافــه کرد: بــا امضای تفاهم نامه ســه 
جانبه سایر نیازهای مسکن مهر استان را 

تامیــن می کنیم و امروز هم آغاز عملیات 
اجرایی چند طرح بســیار ارزشمند است 
که مــی تواند بــرای مردم ســاکن مفید 
باشــد.در ادامه رضا گروســی فرماندار 
شهرســتان البرز گفت: دولت در مقابل 
همه مردم احســاس مســئولیت می کند 
و مســکن مهر هرچند هزینه های زیادی 
را به اســتان وارد کرده اما وظیفه داریم 
همــه توان خود را بگذاریم تا مشــکالت 
مــردم حل شــود.وی اضافه کــرد: آنچه 
در ناحیــه شــهری مهرگان بــرای خدمت 
رســانی به طرح مســکن مهر انجام شده 
در مقایســه با خدمــات قبل از انقالب در 
شهرســتان البرز نیســت و همچنان این 

خدمات ادامه دارد.
گروســی بیــان کــرد: ایجــاد مکانهای 
ورزشــی، بوســتانهای شــهری، مدرسه، 
آتش نشــانی و مراکــز خدماتی در ناحیه 
شــهری مهــرگان بــه تنهایی بــه اندازه 

شهرستان البرز است.
وی اظهارداشــت: هرچقــدر کار کنیم 
در مقابــل بزرگواری مردم ناچیز اســت 
و امــروز هم تمامی مســئوالن تالش می 
کنند تا با خدمت رســانی صادقانه موجب 
جلــب رضایــت مــردم و ایجــاد امید در 

جامعه شوند.
در  محمدیــه  شــهرداری  *عملکــرد 

مهرگان قابل تقدیر است
رئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلس 
شورای اســالمی گفت: شــهرداری های 
فعــال و موفق الگوی مناســبی در توزیع 
درآمــد و خدمــات متــوازن شــهری در 
کشورند که باید کسب منابع مالی پایدار 

را در اولویت قرار دهند.
داوود محمدی اظهارداشت: در شرایط 
کنونــی توزیع عادالنه امکانــات در همه 
مناطق شــهری مهم اســت و خوشــحالیم 

که در شــهرداری محمدیــه این رویکرد 
دیــده می شــود.وی بیان کــرد: در کنار 
اجرای سریعتر طرح ها باید نظارتی جدی 
بر همــه طرح های عمرانــی صورت گیرد 
تــا در شــرایطی کــه با محدودیــت منابع 
اعتبــاری مواجهیم این ســرمایه ها هدر 
نرود.رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 
شورای اســالمی یادآورشد: شهرداریها 
یک الگوی مناسبی در توزیع درآمدها در 
کشور هســتند و در این موقعیت کسب 
درآمد پایدار و خلق ثروت بسیار اهمیت 
دارد و باید شهرداران به آن توجه کنند.
محمــدی تصریــح کرد: در حــال حاضر به 
طــور متوســط 80 درصد اعتبــارات در 
بخش جاری است ولی در شهرداریها 60 
درصد عمرانی و 40 درصد جاری اســت 

که ارزشمند است.
وی از تــالش شــهرداری محمدیــه در 
تامیــن خدمات شــهری در ناحیه شــهری 
مهرگان به عنوان بزرگ ترین مکان اجرای 
مســکن مهر تشــکر کرد و تداوم خدمات 

رسانی در این منطقه را یادآورشد.
در این مراسم با حضور معاون عمرانی 

اســتاندار، مدیــرکل دفتر امور شــهری 
استانداری، نمایندگان قزوین در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار البرز، شهردار 
محمدیه فرمانده ســپاه شهرستان البرز 
عملیات اجرایی 5 طرح عمرانی و خدمات 
شــهری با 6 میلیــارد تومــان اعتبار آغاز 

شد.
*پروژه های عمرانی  با نظارت بیشتری 

دنبال شود
نماینــده قزویــن در مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: شــهرداری هــا در کنار 
تســریع در اجرای طرح های عمرانی باید 
نظــارت فنی و دقیق در این امور را جدی 

بگیرند.
ســیده حمیده زرآبادی اظهارداشت: 
یکــی از امــوری که شــهرداری هــا باید 
بــه آن توجه کنند ســرعت بخشــیدن به 
کارهاســت.نماینده قزویــن در مجلس 
شــورای اســالمی بیان کرد: اگــر طرح ها 
طوالنی شود هزینه های بیشتری تحمیل 
می شــود و با این محدودیت اعتباری می 
توانــد پیامدهای زیادی داشــته و گاهی 

آن را متوقف کند.

رئیس ســتاد نکوداشــت هفتــه فرهنگــی قزوین 
گفت:هفته فرهنگی قزوین امسال،مردمی تر و متفاوت 
تر از سال های قبل برگزار شد که خوشبختانه استقبال 
شــهروندان از برنامه های این هفته بســیار پرشــور و 

چشمگیر بود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی،اجتماعی 
درافشــانی  قزوین؛محمــد  شــهرداری  ورزشــی  و 
افزود:اجرای برنامه های مفــرح فرهنگی از برنامه های 
ثابت هرســال برای معرفی این کهن شهر در روز قزوین 
اســت که امسال با تدابیر اندیشیده شده عالوه بر شهر 
قزویــن برنامه های متنوعی در شــهرک هــای اقماری و 
مناطق منفصل شهری با هدف ایجاد توازن در ارتقاء  شور 

و نشاط بین تمام مردم قزوین اجرا شد.
این مســئول اضافــه کرد:تالش مجمومــه مدیریت 
شــهری عالوه بر برگزاری برنامــه های فاخر فرهنگی در 
ایــن هفته تزریق امید،شــادی و ســرزندگی در مناطق 
مختلــف شــهر قزوین بود کــه درصد زیــادی از اهداف 
شــهرداری و شــورای شــهر قزوین در این هفته محقق 
شد.درافشــانی»ایجاد نشــاط اجتماعی با انجام برنامه 
هــای مختلــف بویــژه در نواحی منفصــل و محالت کمتر 
برخوردار«،»شناساندن ابعاد مختلف فرهنگی و هنری 
قزوین به شــهروندان و گردشگران به عنوان مقصدی 
در دســترس و نزدیک«،»معرفی مزیتهای مطلق قزوین 
در حــوزه فرهنگی،هنــری و مذهبی به مــردم )ابنیه- 
مفاخر،هنر خوشنویسی و ...(«،»حساس سازی مدیران 
و شــهروندان نسبت به ســرمایه های شهری« و »تالش 
در جهت افزایش حس تعلق خاطر شــهروندان به شــهر 
و مشــارکت در اداره بهتــر شــهر قزویــن« را از اهداف 

برگزاری برنامه های هفته فرهنگی قزوین برشمرد.
*همایش آیت روح فزا – بزرگداشت آیت اهلل تاکندی

رئیس ســتاد نکوداشــت هفته فرهنگــی قزوین به 
تشــریح برنامه های هفته فرهنگی قزویــن پرداخت و 
گفــت: از برنامه های فرهنگی فاخری که برای این هفته 
از ســوی مجموعه مدیریت شــهری قزوین برگزار شد، 
همایش آیت روح فزا بود که که در راســتای پاسداشت 
مقام آیت اهلل علی محمدی تاکندی؛عالم بزرگوار ،مبارز 
انقالبی،اســتاد حوزه علمیه قم و نماینده ادواری استان 

در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
* همایش تجلیل از 37 نفر از پیشکســوتان فرهنگ 

و هنر قزوین
درافشــانی تجلیل از 37 تن از پیشکسوتان فرهنگ 
و هنر قزوین را از دیگر برنامه های فاخر هفته فرهنگی 
قزوین برشمرد و افزود:تقدیر از پیشکسوتان فرهنگ 
و هنر در واقع تقدیر از بزرگداشت مقام فرهنگ است 

که نقش بسزایی در اعتالی فرهنگ شهر قزوین دارد.
وی بــا بیــان این مطلب که جــای تجلیل از نــام آوران 

فرهنگ و هنر در تقویم فرهنگی قزوین خالی بود،اظهار 
کرد:در این همایش با اهدای تندیس و هدایای ویژه از 
پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر قزوین تقدیر به عمل 

آمد. 
*هفته فرهنگی قزوین با طعم شیرین طنز فارسی  

و ورزشــی  رئیــس ســازمان فرهنگی،اجتماعــی 
شــهرداری قزوین در ادامه بیان کرد:جشنواره ملی طنز 
ادبی فارســی از دیگر برنامه های فاخر فرهنگی در این 
هفته بود که با  اجرای رضا رفیع طنزپرداز کشــورمان و 
با حضور اسماعیل امینی، ناصر فیض، صابر قدیمی، نادر 
ختایی و شــروین ســلیمانی از طنزپردازان مطرح کشور 
برگزار شد.درافشانی افزود:جشنواره ملی طنز فارسی 
در قزوین مقدمه ای برای برگزاری جشنواره ساالنه طنز 
فارسی و جایزه عبید زاکانی به مرکزیت قزوین است که 
امیدواریم به گرد هم آوردن استعدادهای پراکنده طنز 

در سراسر کشور کمک کند. 
وی خاطرنشــان کرد:منشــور جشــنواره طنز فارسی 
ایران بــه عنوان مقدمه برگزاری همایش های ســاالنه 
طنر فارسی با مرکزیت قزوین توسط مسئوالن و شعرای 

حاضر در این جشنواره امضاء شد.
*»شــب هــای فیــروزه ای«، میزبان ســرای تاریخی 

سعدالسلطنه 
درافشــانی اضافه کرد: مجموعــه تاریخی و فرهنگی 
سعدالســلطنه، هفته فرهنگی قزویــن میزبان برنامه 
»شــب های فیروزه ای« بود، این برنامه از ســوم تا نهم 
شهریور به طور مستقیم هر شب از این مجموعه بر روی 

آنتن شبکه پنجم سیما و شبکه استانی رفت.
*هفته فرهنگی قزوین با طعم لذیذ غذاهای ســنتی 

قزوین 
وی بیان کرد:جشــنواره غذاهای سنتی غذا با حضور 
60 شرکت کننده از استان های زنجان،گیالن،اردبیل و 
همچنیــن الموت و قزویــن در  دو بخش بانوان خانه پز و 

رستوران ها در هفته فرهنگی قزوین برگزار شد.
*اجرای نخستین سمپوزیوم سردیس شهدا و مفاخر

نخستین سمپوزیوم سردیس شهدا و مفاخر قزوین با 
حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در در سرای سعدالسلطنه برگزار شد،15 مجسمه ساز 
برجسته کشور که دو نفر از آن ها  قزوینی بودند در این 
ســمپوزیوم حضور داشتند و سردیس 15 نفر از مفاخر 

و شهدای استان قزوین را به مدت یک هفته ساختند.
*برپایی اولین نمایشگاه فرهنگ ملل 

این مسئول خاطرنشان کرد:همزمان با هفته فرهنگی 
قزوین نمایشــگاه فرهنگ ملل با حضور کشــور هایی از 
عاج،نیجریه،کنیا،تاجیکستان،  برزیل،مکزیک،ســاحل 
کره جنوبی، ژاپن، قرقیزقســتان، آذربایجان و ترکیه در 

سرای سعدالسلطنه قزوین برپا شد.

وی اظهار کرد:معرفی فرهنگ ها، آداب و رسوم اقوام 
مختلف جهان، تبادل فرهنگی میان کشــور های شرکت 
کننده و شناســاندن تمدن، فرهنگ و سنن فاخر قزوین 
به بازدیدکنندگان و کشــور های شرکت کننده از جمله 

اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.
*برگزاری تور گردشــگری ویژه اصحاب رســانه های 

سراسری داخلی و خارجی
درافشــانی بیــان کرد:تور گردشــگری ویژه اصحاب 
رســانه های سراســری داخلی و خارجــی از دیگر برنامه 
هــای هفته فرهنگی قزوین بود که با حضور نمایندگانی 
از رســانه های خبری ایران، همشهری، شهروند، شرق، 
قانون، اعتماد، سازندگی، خبر آنالین، ایسنا، مهر پارسه، 
 in2 ،اختر، برنا، چمدان، آفتاب یزد، تعادل، اســکان نیوز
iran، المنــار، الفــرات، العالم، Sipa press فرانســه، 
خبرگزاری Tima انگلســتان و شــبکه المسیره برگزار 
شــد.وی اضافــه کرد:در ایــن تور گردشــگری اصحاب 
رسانه های سراسری داخلی و خارجی از نمایشگاه فرهنگ 
ملل و ســمپوزیوم مجسمه ســازی، کاخ موزه چهلستون، 
حسینیه امینی ها، سردر عالی قاپو و موزه مردم شناسی 
حمــام قجر  بازدیــد کردند و انعــکاس تصویری و خبری 
خبرنگاران رسانه های سراسری داخلی و خارجی از کهن 

شهر قزوین صورت گرفت.
*آئین رونمایی از ثبت جهانی مکتب میرعماد قزوین

رئیس ســتاد نکوداشــت هفتــه فرهنگــی قزوین 
گفت:بزرگداشــت میر عماد الحسنی و آیین رونمایی از 
لوح ثبت ملی مکتب نســتعلیق میرعماد شهر قزوین در 

هفته فرهنگی قزوین برگزار شد.
درافشــانی افزود:امیــدوارم بــا ثبــت ملــی مکتب 
نســتعلیق میرعماد و به همت مردم و هنرمندان شــهر 
قزوین، خوشنویسی قزوین به جایگاه واقعی خود دست 

یابد.
*همایش ملی ورزش های پهلوانی و زورخانه ای 

این مسئول خاطرنشان کرد:همایش ورزش پهلوانی 
و زورخانه ای با حضور بیش از 60 شرکت کننده از استان 
هــای البرز، تهــران، گیالن و قزویــن در هفته فرهنگی 
قزوین برگزار شد،ورزش پهلوانی و زورخانه ای یکی از 
ورزش های سنتی است که عالوه بر ارتقای سطح سالمت 

جسمی موجب ایجاد نشاط و شادابی می شود.
»ورزش  بــزرگ  همایــش  افــزود:  درافشــانی 
صبحگاهی«در زمین ورزشــی شــقایق با حضور بیش از 
هزاران نفر از شهروندان قزوینی،برگزاری »مسابقات 
فوتبال محالت«با شرکت 100 تیم، »جشنواره هنرهای 
زرمــی« در ناحیه منفصل شــهری ناصر آباد،مســابقات 
»مینی والیبال دختران «در استان قزوین از جمله برنامه 
های ورزشی بود که به مناسبت هفته فرهنگی قزوین در 

شهر قزوین و نواحی منفصل شهری برگزار شد. 

*قزوین در قاب دوربین عکاسان 
درافشانی افزود:جشنواره عکس گردشگری قزوین 
از دیگــر برنامه های هفته فرهنگی قزوین بود که 148 
عکاس از 16 اســتان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، 
تهران، زنجان، ســمنان، فارس، قزوین، کرمان، زنجان، 
ســمنان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشــاه، گلســتان، 
خراســان رضوی، گیالن، مازندران، مرکزی و همدان در 

این جشنواره شرکت کرده بودند.
درافشــانی افزود:هــزار و 172 قطعه عکس به این 
جشــنواره ارسال شــده بود که پس از داوری 38 قطعه 
عکس به بخش نمایشــگاه جشــنواره عکس گردشگری 
قزویــن راه یافت و بــه مدت یک هفتــه در گالری حوزه 

هنری قزوین در معرض دید عالقمندان قرار گرفت.
*عصــر خاطــره بــا شــهدای ســادات »اللــه هــای 

فاطمی،حماسه علوی« 
درافشانی اضافه کرد:عصر خاطره با شهدای سادات 
»الله های فاطمی،حماسه علوی« نیز از دیگر برنامه های 
هفته فرهنگی قزوین بود که در راســتای بزرگداشــت 
کنگره سه هزار شــهید استان قزوین با مشارکت حوزه 

هنری برگزار شد. 
* شــادی شهروندان قزوینی در جنگ بزرگ شب های 

پرستاره 
این مســئول اضافــه کرد:اجرای هفــت جنگ بزرگ 
شب های پرستاره در بوستان فدک،هفت جشن »محله 
شــاداب مــن« در محلــه راه ری،ناحیه دانش،بوســتان 
هشــت بهشت،بوســتان ارکیــده و خیابــان محمدیــه 
،ســه جشن » شــهر شــاداب« در نواحی منفصل شهری 
دانش، اســماعیل آباد و بوســتان مطهری و جشن »پیک 
شــادی« در نواحــی منفصــل شــهری »ناصرآباد«،»باغ 
نشاط«،»اندیشــه«،»چوبیندر« و »مشعلدار« از دیگر 
برنامه های مفرح فرهنگی  بود که با هدف ارتقای ســطح 
فرهنــگ شــهروندی و ایجاد نشــاط اجتماعــی در هفته 
فرهنگی قزوین برگزار شــد که با اســتقبال خیلی خوب 

شهروندان مواجه شد.
*بازی، شادی و خالقیت در جشنواره بازی های فکری

رئیس ســتاد نکوداشــت هفتــه فرهنگــی قزوین 
افزود:جشــنواره بازی های فکری با هدف ایجاد نشــاط 
اجتماعــی و معرفــی بازی بــه  عنوان یک ابــزار تربیتی و 
پــرورش خالقیت در کودکان از ســوم تا 9 شــهریور در 
نواحی منفصل شهری باغ نشاط،چوبیندر،مشعلدار،ناص
رآباد،اندیشه،بوستان مطهری و بوستام مالخلیال برگزار 

شد.
*جشــنواره و مســابقه بانــوان مینــودری در مراکــز 

آموزشی 
»بانــوان  مســابقه  و  کرد:جشــنواره  اظهــار  وی 
مینــودری« با شــش عنوان متفــاوت آشــپزی،خیاطی، 

چرم دوزی،طراحی، موسیقی و زبان انگلیسی،برگزاری 
»تور شهرگشــت« با هدف آشــنایی شــهروندان با آثار 
تاریخــی و فرهنگــی قزویــن، اجرای طرح کولــه کتاب با 
هدف ترویــج فرهنگ کتابخوانی،برگزاری »مســابقات 
خوشنویســی و نقاشــی«،اجرای »نمایش عروسکی « از 
دیگــر برنامــه فرهنگی که به مناســبت هفته فرهنگی 
قزوین در مراکز آموزشــی )فرهنگســراها و خانه های 
فرهنــگ( برگزار شد.درافشــانی از اجــرای طرح کوله 
کتــاب در هفتــه فرهنگی قزویــن خبــر داد و گفت:در 
قالــب این طرح هزار جلد کتاب بــا موضوع آموزش های 
شــهروندی،علمی،مذهبی و روانشناسی برای رده های 
سنی مختلف در میان شهروندان در مناطق مختلف شهر 

قزوین و نواحی منفصل شهری اهدا شد.
*هفته فرهنگی قزوین در قاب تلویزیون 

رئیس سازمان فرهنگی ورزشــی شهرداری قزوین 
از تهیــه مســتندی در  خصوص معرفــی قزوین خبر داد 
و گفت:ایــن برنامــه بــا نام »قزوین شــهر مینــودری« 
در هفتــه فرهنگــی قزوین از  شــبکه دو  ســیما پخش 
درافشــانی افزود: ویژه برنامه نکوداشــت  شد. 
هفته فرهنگی قزوین نیز به همت سیمای مرکز قزوین 
از شــبکه اســتانی پخش شــد .وی اظهار کرد:جشنواره 
نقاشــی های دیواری »کارگاه تخصصی کهن پیشــه های 
شهر قزوین«،»کارگاه تخصصی گردشگری خالق«،رنگ 
آمیزی ســاختمان هــای مجاور رودخانــه نواب،برگزاری 
تورهای دشگری)شهرگشت،اســتانی و کودک( از دیگر 

برنامه های هفته فرهنگی قزوین بود.
وی بیان کرد:تولید 700 خبر تلگرامی و ارســال آنها 
به بیش از 135 گروه خبری در فضای مجازی،تولید  خبر 
و گزارش و ارســال آنها به خبرگزاری ها،مطبوعات محلی 
و سراســری و بارگذاری در پرتال شهرداری،ساخت 30 
کلیپ و تیزر از برنامه های هفته فرهنگی قزوین،تولید 
14 هزار و 150 فرم عکس،طراحی،چاپ  و توزیع پوستر 
هفته فرهنگی،دعوت نامه،لوح و بن فروشگاهی با تیراژ 
دو هزار نســخه،طراحی،چاپ و ارسال دعوت نامه، چاپ 
چهار هزار و 300 متر بنر برای نصب بر روی ســازه های 
شهری از جمله اقدامات انجام شده در حوزه اطالع رسانی 
و تبلیغــات محیطی است.درافشــانی در پایان از حضور 
پرشور شهروندان در برنامه های هفته فرهنگی قزوین 
تشــکر کرد و افزود:مشارکت شــهروندان در برنامه ها 
انگیزه مدیریت شــهری قزوین را جهت برگزاری هر چه 

باشکوه تر و پربارتر  برنامه ها دوچندان می کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

نشاط و سرزندگی به شهر قزوین تزریق شد
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هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
                                                                         گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
                                                                    وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

حافظ

علــی موالوردیخانــی، فعال گردشــگری از 
چالش هــای توســعه ایــن صنعت در اســتان 

سخن می گوید:
»علــی موالوردیخانــی« کــه در دامان یکی 
از خاندان هــای خدمتگزار و دوســتدار اهل 
بیــت پرورش یافتــه، یکی از فعــاالن صنعت 
گردشــگری اســتان قزوین اســت کــه پیش 
از ورود حرفــه ای بــه عرصــه گردشــگری، 
در کانــون فرهنگــی فجر به برپایــی تورهای 
مســافرتی مشــغول بــوده و ضمن تاســیس 
اولین دفتر خدمات گردشــگری خود در سال 
1376، از همین سال و به خاطر عشق و عالقه 
اش به ائمــه معصومیــن )ع( فعالیت خود در 
زمینــه تورهــای زیارتــی را آغاز کرده اســت 
و تــا امروز بیش از 21 ســال ســابقه در این 
صنعت ســودآور و فرهنگی را دارد. در ضمن 
موالوردیخانی از نخســتین کســانی است که 
مجوز تاســیس آژانس مســافرتی در قزوین 
دریافت کــرده و می توان آژانس مســافرتی 
را جزو 3 آژانس مســافرتی باســابقه قزوین 
دانســت. او که دســتی هم در قزوین پژوهی 
دارد، با دقت وضعیت گردشــگری اســتان را 
رصــد می کند و نقدهای جــدی ای به نهادهای 
متولــی توســعه این صنعت در اســتان دارد. 
بــرای آگاهی از ایــن نقدهــا و راهکارهای او 
برای توســعه گردشــگری باب الجنــه گفت و 
گویی را با این فعال گردشگری ترتیب دادیم 

که در ادامه می خوانید. 

ای  حرفــه  فعالیت هــای  وارد  چطــور   *
گردشگری شدید؟

شــروع کارم بــر حســب عالقــه، برگــزاری 
تورهای زیارتی بود. سابق بر این کاروان های 
زیارتــی قانونی نبودنــد و مدیران به صورت 
ســنتی مــردم را به مشــهد و حــج می بردند و 
رفتــن به کربال هم به دلیــل جنگ ممنوع بود. 
بعــد از پایان جنــگ تحمیلی اولیــن اعزام به 
کربال مربوط به خاندان محترم شــهدا را انجام 
دادم. خطــر باال بود، همه وصیت نامه نوشــته 
بودند؛ چون می ترســیدند که صدام دشمنی 
کنــد و نگذارد برگردند. ســفر خاطره انگیزی 
شــد. مثل االن نبود که در هر مســجدی ثبت 
نام صــورت بگیــرد؛ خیلی ســختگیرانه عمل 
می شــد و باید قوانین بین الملل می خواندیم 
تا در کشــور دیگر بتوانیم از حقوق کاروانمان 
دفاع کنیم. همزمان با مجوز ســفرهای زیارتی 
بنــده مجوز ســفرهای ســیاحتی هــم گرفتم. 
بعد مجوز فــروش بلیت هواپیمــا هم گرفتم 
و بعد از آن، بلیت قطارهای سراســری رجا که 
به ترتیب با وزارت ارشــاد، ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری، وزارت راه و ترابری و 
سازمان هواپیمایی کشور وارد مذاکره شدم 
و مجوزهــای چهارگانه ما بدیــن صورت صادر 

شــد تا فعالیت خود را گسترده تر کنیم.

دیگــر  و  فرهنگــی  هجمه هــای  چقــدر   *
تنش های منطقه روی کار شــما تاثیر گذاشته 

است؟

البتــه تحریــم پدیــده تــازه ای نیســت و 
40 ســال اســت که تحریم شــده ایم. با این 
حــال متاســفانه حرفــه مــا بشــدت متاثر از 
حوادث اســت و اثرات ناشــی از سیاست های 
اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی روی آن تاثیر 
زیــادی دارد. برج های دوقلــوی آمریکا مورد 
حمله قرار می گیرد، ورود گردشــگر به ایران 
ممنــوع می شــود! قطــاری یا اتوبوســی آتش 
می گیــرد، ما دچــار رکود کاری می شــویم. اما 
اخالل هــای اقتصادی بیــش از بقیه موارد به 
صنعت گردشگری آســیب می زنند. بعضی از 
شــرکت های ما بدهی ارزی دارنــد، چون تور 
مسافرتی برپا کرده و تعهد داده اند که مبلغی 
را برگرداننــد و حاال نمــی توانند با این قیمت 
ارز تهیه کنند؛ اگر بزودی به این شرکت ها ارز 

تزریق نشود، دچار مشکل جدی می شوند. 
البته به نظر من این اختالالت نشان می دهد 
کــه آنقــدر مهم هســتیم کــه پولمان ســقوط 
می کند! یعنی حاضر نمی شــویم باجی به کسی 
بدهیم. فعالیت های شــرکت های گردشگری 
نقــش زیــادی در توســعه روابــط فرهنگی و 
دوســتی ملت ها دارد؛ ما ســفیران آشــنایی، 
دوســتی، محبــت و گفتگــوی بیــن تمدن هــا 
هســتیم و می کوشــیم ملت ها را به همدیگر 
نزدیک می کنیم. اگــر روادید ورود به ایران 
برداشته شود تا از همه دنیا بتوانند به ایران 
راحت ســفر کنند و ببیننــد در خیابان هایمان 
خبــری از جنــگ نیســت و همه جا امن اســت، 
نگاه جهانیان به ما کامالً عوض خواهد داشــت. 
اگــر بیاینــد و ببینند چقــدر مایحتاج و ارزاق 
عمومی در کشور ما ارزان است یا چقدر مردم 
قانع هســتند و زندگی به راحتی جریان دارد، 
نظرشان تغییر می کند و این اندیشه که کشور 
فقیری هســتیم، از ذهنشان شسته می شود. 
حتــی حاضریم یک روز آنهــا را رایگان مهمان 
کنیم؛ به شرط اینکه پنج روز در ایران بمانند. 
برای اینکه ببیننــد ضمن همه تالش هایی که 
بــرای بر هــم ریختن نظــم و امنیت کشــور ما 
می شــود، توانســته ایم ثبات مملکت خود را 

حفظ کنیم. 

* چــه نکاتی در توســعه گردشــگری شــهر 
قزوین مغفول واقع شده اند؟ 

مهمتریــن آنهــا اخــالق و فرهنــگ واالی 
ایرانی هاســت. اســالم تعالیم رهایی بخشی 
مانند رعایت بهداشت، حالل و حرام و انضباط 
در کنــار پرهیــز از ســتم به دیگــران را به ما 
یاد داده اســت. همین آموخته ها اخالق مردم 
ما را طوری ســامان بخشــیده کــه موجب تحیر 
گردشــگران می شــود. اگر به کشــوری مانند 
چین بروید، با مشکل غذا مواجه می شوید؛ در 
حالی که در کشــور ما اینطور نیســت و بهترین 
غذاها را داریم که خیلی از گردشگران عاشق 

آنها هستند. 

* چه مشــکالتی متوجه دفاتر گردشگری در 
شهر قزوین هستند؟

فرهنگ بوم گردی در قزوین ضعیف است. 

خانه های محلی در شــهرهای دیگر وجود دارد 
که مــردم خانه هایشــان را اجــاره می دهند. 
خانه هایــی که اتاق هایــی ویژه مهمان دارند و 
بــرای اقامت مهمان تدارک مفصل می دیدند. 
امــروز یــزد، کاشــان و اردبیل ایــن امکانات 
ســنتی را دارند. الزمه توســعه گردشــگری 
در دیــار مینودری این اســت که فرهنگ بوم 
گــردی را جــا بیاندازیم. االن گردشــگرهای 
خارجی از طریق شــبکه های مجازی کســانی را 
در قزوین پیدا می کنند و مهمان آنها می شوند 
و به این شــکل خیلی بهتر با فرهنگ ایرانی ها 
آشــنا می شــوند. بــه اعتقاد من اگر ســرمایه 
داران مــا خانه های ســنتی قدیمــی قزوین را 
بازســازی کننــد، ســود خوبی خواهنــد برد و 
ضمنــاً آثــار تاریخی شــهر در کنــار فرهنگ و 
هنر اصیل شــهرمان حفظ می شوند. خانه های 
تاریخــی متعددی مانند خانــه عارف قزوینی و 
گراندهتل در شــهر قزوین موجود اســت که 
می تواند با همکاری ســازمان میراث فرهنگی 
به بخش خصوصی واگذار یا اجاره داده شــود 
تا پس از مرمت شایســته، مورد بهره برداری 

قرار گیرند.
 

* از صحبت های شــما می تــوان دریافت که 
مشکل اقامت در شهر قزوین داریم و با توجه 
بــه باال بــودن هزینه احداث هتل، پیشــنهاد 
می کنید بر توســعه اقامتگاه های سنتی تمرکز 

کنیم؟
بلــه؛ به بهانــه صرفه جویــی در هزینه های 
گردشــگران، می توانیم گردشــگران خارجی 
را جــذب کنیــم. همه وقتی می خواهند ســفر 
برونــد، به دنبــال صرفه جویــی در هزینه ها 
هســتند. امــروز عراقی هایی که بــه قزوین 
می آینــد، بــه هتل های گرانقیمــت و تجمالنی 
نمــی رونــد و دنبــال اقامتگاه هــای ارزان تر 
هســتند. در ضمن باید غذاهای سنتی مان از 
جملــه قیمه نثــار، آلبالوپلو و آش دوغ و دیگر 
آش های سنتی مان را که ارزش دارویی دارند 
تبلیــغ کنیم و مردم را با غذاهای خوشــمزه و 
مقــوی ایــن دیار کهــن جذب کنیــم. همچنین 
می توانیم در قزوین گردشــگری ســالمت راه 
بیاندازیــم با توجه به عقبه تاریخی و غنی مان 
در پزشــکی ســنتی غنی، در کنار رشته هایی 
مانند چشــم پزشــکی، دندانپزشکی، سوانح 
و ســوختگی کــه در شــهر ما پتانســیل باالیی 
دارنــد، از ایــن رهگذر درآمد باالیی کســب 
کنیــم. همچنین گردشــگری ســالمت باید به 
مناطــق آرام و بیــرون از شــهر قزوین برود و 
بــرای نمونــه می توانیم نقاطــی مانند فدک یا 

نیاق را به شــهرک سالمت تبدیل کنیم. 

* چه دســت اندازهای قانونی ای در مســیر 
توسعه گردشگری داریم؟

مهــم تریــن مســئله ناآگاهی یا کــم توجهی 
مســئوالن بــه میــزان ســودآوری صنعــت 
گردشــگری است. هر گردشــگری که اقامت 
10 روزه در ایران دارد، تقریباً به اندازه 10 
بشــکه نفت در اینجا پول خــرج می کند. یعنی 
هر شب اقامت یک گردشگر به اندازه فروش 
یک بشــکه نفت ارزش دارد. با این وجود چرا 
نباید روی گردشگری سرمایه گذاری کنیم و از 
وابســتگی مان به درآمدهای نفتی کم نکنیم؟ 
البته شاه کلید حل این مشکل در جیب دولت 
است. طی چند سال اخیر، نشست های زیادی 
با شــهرداران شــهرهای مختلف دنیا داشتیم 
کــه نتیجــه و بازخورد مشــخصی نداشــت. تا 
امــروز چقــدر در جهت توســعه گردشــگری 
قزویــن هزینه کرده ایم؟ ضمن اینکه گاهی با 
ناآگاهی و کارشکنی، ظرفیت ها و قابلیت های 
خود در حیطه گردشگری را خدشه دار کردیم. 
بــرای نمونه همه بــه این نتیجه رســیده ایم 
کــه باید جشــنواره های مختلفی مانند جشــن 
انــار، انگــور و فندق برگزار کنیــم تا عالوه بر 
معرفــی فرهنگ و هنر بومی اســتان، بتوانیم 
ســرمایه های زیادی را به استان جذب کنیم. 

یکــی از این جشــن ها مصادف شــد با میالد 
دخت پیامبر )ص( و فردایش ما را خواستند و 
گفتند در والدت دختر پیامبر شما جشن دیگر 
گرفتیــد؟ گفتــم بله، خودم حوزوی هســتم و 
می دانم که پیامبر گفته اســت در جشــن های 

ما شــادی کنید. چه ایرادی دارد؟ گفتند دف و 
چنگ زده اید؟ گفتم هیچ اشکال شرعی ای در 

موســیقی سنتی ای که اجرا شده نبود.
 امــا از این کار شــکنی ها که بگذریم تعداد 
زیادی مخاطب پیدا کردیم و برای جشــن سال 
بعد از تهران، مشهد و شهرهای اطراف تعداد 
زیادی گردشگر آمد که یکی از برکات فراوان 

جشنواره های گردشگری است. 

* ایراد این جشــن ها چیســت کــه بعضی ها 
نســبت بــه آنهــا حســاس می شــوند و گمان 
می کننــد در این جشــن ها اتفاق هایی مغایر با 

شرع رخ می دهد؟
متاسفانه گاهی بعضی افراد می خواهند در 
مســیر توسعه صنعت گردشگری ما کارشکنی 
کننــد. بنــده یک بــار به این افــراد گفتم یک 
مــورد کار قبیح به ما نشــان بدهیــد تا برویم 
توبه کنیم. آوازهای محلی چه ایرادی دارند؟ 
نباید با دســت خود فرهنگ و آیین هایمان را 
خاک کنیم و گمان ببریم کار اسالمی انجام داده 
ایــم؛ در حالی کــه این آیین ها هیــچ مغایرتی 
بــا دیــن و مذهب مــا ندارند. اتفاقــاً با همین 
فرهنــگ بومی و محلی خــود باید مقابل تهاجم 
فرهنگی و گسترش بی فرهنگی و غرب زدگی 
بایســتیم. امــروز الالیی های محلــی ما را یک 
شــبکه انگلیسی زبان جمع آوری می کند و یک 
فیلم مستند درجه یک از آن تهیه می کند؛ آن 

هــم زمانی که خود ما از این ظرفیت غافلیم. 
روزی بــه مدرســه ای رفتــم و بیــن بچه ها 
مســابقه ای ترتیــب دادم. از دانش آموزان 
خواســتم که هر کدام ضــرب المثلی برای من 
بگوینــد. جالب این بود کــه هیچ یک از بچه ها 
ضــرب المثلی نمی دانســتند! چــرا نباید هر 
بچه مدرســه ای یک بیت از فردوسی یا حافظ 
بدانــد. امــروز در کــدام قهوه خانــه ما پرده 
خوانــی اجــرا می شــود. زمانی ما پــرده خوان 
برجســته ای مانند میرقدرت را داشــتیم که 
در پــرده خوانی مذهبــی بســیار متبحر بود. 
نبایــد بگذاریم این میراث از بین برود. چین 
عروســک گردانی خــودش را چقدر توســعه 
داده اســت؟ ما همه ایــن آیین ها را رها کرده 
ایــم و بعد انتظار داریــم ارزش های فرهنگی 

مان رشد کنند.
 هنرمنــدان و ادبیــان شــهر مــا کجــا مورد 
مشــورت مســئوالن قرار می گیرند و تاکنون 
چــه بهــره ای از ســواد، دانش و تجربــه آنها 
بردیم؟ چرا عارف قزوینی که دوبیتی ســرایی 
در شعر فارســی را بنیان نهاده باید فراموش 
شود و در سراسر شــهر نشانی از آن نبینیم؟ 
بانــوان هنرمند بزرگی داشــتیم و داریم که 
در جهــت معرفی آن ها هیچ کاری نکرده ایم؟ 

پیشــتر در شــهر ما گلیم و سنگ پا سوغاتی 
معــروف قزویــن بودنــد که امــروزه در بازار 
مینوشهر پیدا نمی شوند. ترکیه چه چیزی در 
اختیار جوان های ما می گذارد که پروازهایش 
همیشــه پر اســت؟ اگــر این جوان هــا دنبال 
تخلیــه انرژی و تفریح هســتند، همین امکان 
را در کشور خودمان ایجاد کنیم. مسابقه های 
مختلف ورزشــی مانند چوگان و اسب سواری 
را توســعه دهیــد و بــه هــر بهانه ای جشــن 
بگیریــد تا مردم بتوانند انرژی های زائد خود 
را تخلیــه کنند و بــه این بهانه، ســرمایه های 
مملکــت را به خارج از کشــور نبرنــد. وظیفه 
رزمنــدگان فرهنگی مــا خیلی ســنگین تر از 

رزمندگان دفاع مقدس ماست. 
آنهــا خاک ما را حفظ کردند، اما امروز فعاالن 
حــوزه فرهنــگ و هنــر نبایــد بگذارنــد کــه 
دشــمنان فرهنگ و هنر ایــن کهن بوم و بر را 
به یغمــا ببرند. در تلفن های همــراه بچه های 
ما پر از موســیقی خارجی اســت. چــرا در این 
بیــن خبری از خواننده های موســیقی اصیل و 
سنتی نیســت؟ در جنگ اسلحه ما معلوم بود، 
اما امروز اســلحه ما برای ایــن جنگ فرهنگی 
چیســت؟با چه چیزی بایــد اعتقاداتمان را در 
برابــر این هجمه فرهنگی حفــظ کنیم؟ غیر از 
موســیقی، شعر، ادبیات و هنرهای تصویری و 
نمایشــی چه ابزاری داریــم؟ چرا از آنها غافل 
شــده ایم؟ به شــخصه معتقدم که بــا اتکا به 
قرآن کریم و با نشــر اشــعار خیام، فردوسی، 
دیوان سعدی و حافظ می توانیم در این مبارزه 

فرهنگی دست باال را داشته باشیم. حتی یک 
بار پیشنهاد دادم از همین صنعت گردشگری 
برای توســعه فرهنگ اسالمی استفاده کنیم. 
بــرای مثال طالبی کــه زبان انگلیســی بلدند، 
بیاینــد هدایتگر تورهای مســافرتی شــوند، 
چه اشــکالی دارد؟ این گونه می توانیم به طور 
عملی فرهنگ غنی ایرانی اســالمی را سینه به 

ســینه به ملت های دیگر انتقال دهیم. 

* فکــر می کنید این کارشــکنی ها مغرضانه 
است؟

من از نیت کســی خبر نــدارم، ولی می دانم 
که اگر افراد دلســوزتری روی کار می آمدند، 
اتفاقــات بهتری می افتاد. هــر کس وارد این 
شــهر شــده ، عرقی به خدمتگزاری نداشــته 
است. باید دلســوز بود، باید کسی که میراث 
فرهنگــی قزویــن را مدیریــت می کند بداند 
تخریــب آب انبــار ســردار چه فاجعــه بزرگی 

اســت. باید میراث این شهر را درک کند. 

* پیشــنهاد خوبیســت؛ چــه پیشــنهادات 
دیگــری دارید؟ به هــر حال شــما تجربه های 

ارزشمندی در این حوزه دارید.
جوان هایمــان را کمــی پروبــال دادیم، در 
مســابقات ربوکاپ در دنیا رکورد شکســتند. 
این نشان می دهد اگر جوان ها را وارد عرصه 
کنیم، نتیجه مثبتی خواهد داشت. به شخصه 
مایلــم خیمــه ای بــه پا کنــم و در ایــام محرم 
تعزیه برپا شــود و در مواقع دیگر نمایش های 
ســنتی ایرانــی اجرا شــود. اگر مجــوزش را 
بــه من بدهنــد، این طرح را در دســت دارم. 
هنرمنــدان زیــادی هم داریم که عاشــق این 
کار هســتند. پیشــنهاد می کنم مجتمعی ایجاد 
شــود که بازنشســته ها و پیرمردهــای ما که 
اندوخته هایمــان هســتند برونــد آنجا تفریح 

کنند. 
در ضمــن اگــر این هــا فقط خاطراتشــان را 
بگویند، کتاب هایی خواهیم نوشــت. این دور 
همی ها چه برای جوانان و چه برای ســالمندان 
فرصتی را ایجــاد می کند که مردم یکدیگر را 
ببیننــد و با هــم گفتگو کننــد. در قدیم برای 
باران می رفتند، مراســم پنجاه بدری برگزار 
می کردنــد کــه مردم ما در کنــار هم بودن و با 
هــم گفتگو کردن را تمرین می کردند؛ این در 
کنــار هم بودن برکــت دارد. بــه همین خاطر 
معتقــدم برگزاری کنســرت بد نیســت، بلکه 
ســبب می شــود جوان ها دور هم جمع شــوند 
و از این گوشــی های موبایــل فاصله بگیرند. 
جوانــان ما حــق دارند که تئاتر خــوب ببینند، 
موســیقی غنی بشنوند و ســالن های ورزشی 
مناســبی داشته باشند. آن وقت ظرفیت های 

نهفته جوانان هم بالفعل می شود. 
فکــر می کنــم توســعه موزه هــا مانند موزه 
جنگ اســالمی و موزه موسیقی می تواند سبب 
جذب گردشــگر شــود. در جایی هم پیشنهاد 
دادم مدیران و مسئوالن این حوزه، کارهایی 
کــه انجام می دهند را در یک بیلبورد به مردم 
اعــالم کننــد. بگویند کــه نتیجه جلساتشــان 
چیســت؟ مردم باید بدانند که مسئوالنشــان 
چــه کارهایی می کنند و آن طــور که در فضای 
مجازی منتشــر شــده است همیشــه مشغول 

نوشیدن چای یا چرت زدن نیستند.

* در پایان صحبتی دارید؟
ما بیش از 2 هزار ســال قدمت داریم. خود 
امام خمینی )ره( در جلســه ای که خدمتشــان 
بودیم، گفتند هرچه توان دارید نشان دهید. 
برخی دنبال این هســتند به چیــن بروند، در 
نمایشگاهی شرکت کنند، لذت ببرند، بخورند 
و منفعت شــخصی داشــته باشــند. بگذاریم 
خارجی ها بیاینــد فرهنگ ما را ببینند! بودجه 
ای را که صرف رفتن مســئوالن و جوانان ما به 
بیرون از کشــور می شــود در کشــور خودمان 
خــرج کنیم. در اتاق بازرگانی تالش می شــود، 
نمایشــگاه های خارجــی می گذارنــد و باعــث 
می شــوند کارخانه های بلور، صنعت و چه و چه 
چینی ها توســعه پیــدا کند. این ظرفیت را در 
اختیار ما بگذارید تا از این راه موجب توســعه 
فرهنگ و هنر کشــورمان شــویم و از قبل آن 

درآمد زایی باالیی داشته باشیم.

قصه غصه های گردشگری قزوین


