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نرخ بیکاری فصلی در قزوین 
به ۱۱ درصد رسید

 اولین جشنواره بزرگ »مجری شو« 
برگزار می شود

درافشــانی با اعالم خبر برگزاری اولین جشــنواره »مجری شو« افزود: جشنواره مجری شــو در راستای شناسایی و کشف استعدادهای بومی کهن 
شــهر زیبای قزوین در زمینه مجری گری و اجرای صحنه و همچنین ارائه آموزش های الزم برگزار می شــود.

وی »کشف استعدادها و شکوفایی آنها در عرصه اجرا و گویندگی«، »بررسی و آشنایی با آخرین و جدیدترین روش های اجرا و گویندگی«، »انتخاب 
و معرفی مجریان و هنرمندان برتر قزوین«، »آشــنایی با پیشکســوتان عرصه اجرا و گویندگی«، »ایجاد بســتری مناسب برای تربیت و تأمین نیروی 
ماهر«، »حمایت و تشــویق جوانان مســتعد در عرصه اجرا و گویندگی« و »معرفی آثار مکتوب فیلم و فایل های صوتی در زمینه اجرا و گویندگی« را 

از جمله اهداف برگزاری این جشنواره...
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شماره 5258

تجلیل  از شرکت سرام آرا به عنوان واحد 
نمونه استاندارد قزوین

در همایش بزرگ روز ملی استاندارد کشور ،مهندس 
صارمی مدیر کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی استان 
قزویــن ،معاونین اســتاندارد و دیگر مســووالن بلند 
پایه کشــوری و استانی برگزار شد  شرکت سرام آرا با 
مدیریت مدبرانــه  دکتر آهنی ها به عنوان واحد نمونه 
و برتر اســتاندارد در ســال 1397  و درمیان سه هزار 

واحد صنعتی انتخاب شد.
پس از کســب ایــن موفقیــت تندیس لــوح زرین و 
لــوح یادبود ایــن همایش توســط معاون ســازمان ملی 
استاندارد کشور به مدیر عامل شرکت سرام آرا اهدا 

شد .
دکتــر آهنی هــا کــه به عنوان یکــی از با ثبــات ترین 
مدیــران واحد های تولیدی  اســتان قزوین محســوب 
می شــود ؛ با تــداوم در جایــگاه مدیریت  این شــرکت 
توانســته عملکــرد خوبــی از خــود نشــان دهــد و بــا 
اســتراتژی مناســب موفقیت ها را یکی  از پس دیگری 

برای برای این شــرکت به ارمغان آورد .
وی در حاشــیه ایــن مراســم   بــه خبرنــگاران گفت:  
دریافــت پروانــه کاربرد عالمــت اســتاندارد اجباری 
ISO 9001-2015، اســتاندارد مدیریت کیفیت از 
شرکت  IMQایتالیا نشــان دهنده اهمیت این شرکت  
به اســتاندارد  و دلیل انتخاب آن به عنوان واحد نمونه 

استاندارد استان است .
دکتر آهنی ها ضمن اعالم این شرکت در سال 1383 
با هدف تولید کاشــی های دکوری  نوار حاشیه و قطعات 
ویژه  تاسیس شد افزود: این شرکت با سرمایه گذاری 

شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین و به ثبت رسیده 
اســت و به عنوان اولیــن کارخانه تولیــد انبوه  قطعات 
دکــوری  فعالیت خود را در حالی  آغاز کرده اســت که تا 
پیــش از ایــن تولید دکوری فقــط در کارگاه های کوچک 

انجام می شد .
 وی بیــان کــرد  : این شــرکت  از ابتــدای 87 زمینه 
جدیــدی از فعالیت هــای خود را در زمینه طراحی ســه 
بعدی فروشــگاه ها  و نمایشــگاه های کاشی  و سرامیک 
آغــاز کــرد و با اجــرای طرح توســعه  و خریــد تجهیزات 
پیشــرفته،  رونــد تولیــد کاشــی و ســرامیک در ایــن 

مجموعه وارد فاز تازه ای شد.
این مدیر موفق صنعتی به مشتری های عمده شرکت 
اشــاره و خاطر نشــان کرد : مشــتری های عمده شرکت 
را کاشــی الوند ، بازرگانی آلواررس  و شــرکت کاشــی 
تبریز ، بازرگانی پاســارگارد، کالسیک، مارلیک ،اصفیاء 

و کرابن تبریز تشکیل می دهد.
آهنی هــا بــا تاکیــد بــر رعایــت  اســتاندارد بــودن 
تولیــدات ایــن شــرکت  و  این کــه در هر شــرایطی به 
تولیــد محصوالت اســتاندارد پایبند هســتیم گفت: با 
اشتغالزایی چشــمگیر این شرکت  هم اکنون 180نفر 

در این شــرکت مشغول به کار هستند .
مهندس  صارمی مدیر کل اســتاندارد استان قزوین 
انتخاب شــرکت ســرام آرا  را بــه عنوان واحــد نمونه 
،انتخابــی شایســته و بحــق دانســت و از ایــن که این 
مجموعــه صنعتی در حوزه اســتاندارد ســازی گام های 

بلندی برداشــته است اظهار خرسندی کرد .

قزوین

 دوره تربیت مربی امداد و کمک های اولیه 
در قزوین برگزار شد

دوره تربیــت مربــی امــداد و کمک های 
اولیــه کد 3 با حضور 2۴ نفر از رشــته های 
مرتبط پزشــکی و پیراپزشــکی از 2۶ آبان 
لغایــت 29 آبان در حوزه معاونت آموزش و 
پژوهش جمعیت هالل احمر استان قزوین 

برگزار شد. 
ایــن دوره آموزشــی  در 3 روز که در  دو 
بخش شــامل 12 ســاعت مباحــث تئوری 
روش تدریس و 12 ســاعت مباحث عملی 

امداد و کمکهای اولیه برگزار شد. 
مدیــرکل جمعیــت  هالل احمر اســتان 
قزویــن در گفتگو  با  جــام جم  گفت:  هدف 
از برگــزاری این دوره  ارتقاء ســطح دانش 
علمی، توسعه و افزایش توانمندی مربیان 
در انتقــال آموخته ها و مهارت های کســب 
شــده فراگیران برگزار شده است. حضور 
اســاتید مجرب، استفاده از منابع آموزشی 
جدیــد و به روز، وجــود برنامه ریزی مدون 
و هدفمنــد، بهره منــدی از فضای فیزیکی 
مناسب برای برگزاری کالس های آموزشی، 
برگــزاری آزمــون نهایــی و تاییــد مهارت 
افزایــی اعضا از ویژگی های برگزاری دوره 

آموزشــی تربیت مربیان امداد و کمک های 
اولیــه کد 3 در جمعیت هالل احمر اســتان 

قزوین است.
 دکتر حســن آصفی با بیــان این موضوع 
که مربیان امداد و کمک های اولیه بازوهای 
توانمند جمعیت هالل احمر در امر آموزش 
هســتند گفــت: این دوره نقطــه عطفی در 
راســتای اعتــالء اهــداف و وظایف جمعیت 
اســت که این افراد در آینده امدادگرانی 

ماهر و توانمند پرورش خواهند داد.
آمــوزش  حــوزه  در  افــزود:  آصفــی 
،تخصصــی تر ورود نمــوده  وتالش کردیم  
تدریس به صورت پایه ای و اساسی باشد و 
رویکرد اعضا کامال علمی و آکادمیک  باشد  و 
از سمت و سوی کار هیئتی خارج شود  تا در 
بحران ها با  مشــکالت کمتری مواجه شویم 

و بی برنامه گی ها را به حداقل برسانیم.  
  معاون آموزش و پرورش جمعیت هالل 
احمــر دررابطه با نحوه برگــزاری این دوره 
آموزشی کد 3  شرح داد: این افراد در این 
دوره آمــوزش می بینند  تا به  مربیان آینده 
ما هالل احمر که  امداد گر هستند آموزش 

دهند.   
کــرد:  عنــوان  ابراهیمــی  تهمینــه 
ســرفصل های آموزشــی این دوره شامل 
فرآینــد کلــی مدیریت آمــوزش، نقش و 
مهارتهای اســتادان در فرآینــد یاددهی، 
یادگیــری، مفاهیــم یادگیــری و تدریس، 
انــواع پانســمان، باندهــا و بانــداژ، آتــل 
بنــدی و انــواع آن، نقش هــای فراگیر در 
فرآینــد یاددهی، یادگیــری، اجزای اصلی 
طرح درس و طرح دوره، آشــنایی با ارزیابی 
 CPR ،دســتاوردهای یادگیری فراگیران
پیشــرفته، تثبیت، حمل مصــدوم و انواع 
آن، اهــداف آموزشــی و کاربــرد آن در 
فرآیند تدریس و یادگیری، اصول و انواع 
روش تدریس با تاکید بر روشهای تدریس 
مشــارکتی و کارگاهی، اسکان اضطراری و 

چادرزنی است.
ابراهیمــی  در ادامــه خاطر نشــان کرد: 
دوره تربیــت مربی امــداد کمک های اولیه 
بــرای رشــته های مرتبط )پزشــکی و پیرا 
پزشــکی( برگزار شد و برای سایر رشته ها 

این  دوره ها دی ماه برگزار خواهد شد.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان قزوین

نرخ بیــکاری فصلی در قزوین به ۱۱ درصد 
رسید

معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان قزوین گفت: 
نرخ بیکاری در کشــور ۱2/2 درصد و اســتان ۱۱ درصد و پاییــن تر از میانگین 

کشوری است.
منوچهر حیاتی در جلســه کارگروه اشــتغال استان قزوین که روز سه شنبه در 
استانداری برگزار شد اظهارداشت: نرخ بیکاری در محاسبات اقتصادی بسیار مهم 

است و داشتن اطالعات درست از آمارها می تواند به برنامه ریزی کمک کند.
وی افزود: طرح آمار نیروی کار از ســال ۸۴ به صورت فصلی انجام شــده تا 

شناخت بیشتری از ساختار نیروی کار کشوری داشته باشیم.
حیاتی بیان کرد: آخرین نتایج اعالم شــده از نرخ بیکاری محاســبه شــده در 
خانوارهای کل کشور ۱2/2 درصد است در حالی که این نرخ در استان قزوین ۱۱ 

درصد به صورت برآورد نقطه ای است.
وی یادآورشد: البته نوسان یک درصدی در محاسبات لحاظ می شود ولی روی 

این آمار می توان برنامه ریزی کرد.
حیاتــی گفت: جمعیت کشــور 2۵ میلیون خانوار اســت کــه ۶۰ هزار خانوار 
 در آمــار لحاظ شــده که ایــن آمار در اســتان قزوین بــرای ۱۳۰۰ خانوار انجام 

می شود.
وی بیان کرد: نرخ مشارکت در کشور ۴۰ درصد و در استان قزوین ۴۳/9 درصد 

و باالتر از میانگین کشوری است.
معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اضافه 
کرد: نرخ بیکاری اســتان ۱/2 درصد پایین تر از میانگین کشــوری است و نسبت 
اشتغال کشوری ۳۵ درصد و استان ۳9 درصد است که در این میان میزان اشتغال 
در بخش کشــاورزی ۳۰/7 درصد، صنعت ۳۶ درصد و خدمات ۴۳ درصد اســت 
که این وضعیت در کشــور در بخش کشاورزی ۱۸ درصد در صنعت ۳۱ و خدمات 

۴9/۵ درصد تعیین شده است.

تور گردشــگری دانش آمــوزان از بناهای 
تاریخی و فرهنگی برپا شد

رئیس ســازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری تور 
گردشــگری برای ۴۰۰ دانش آموز قزوینی از بناهای تاریخی،فرهنگی و دهکده 

طبیعت قزوین خبر داد.
محمد درافشــانی اظهار کرد: در این تور گردشــگری دانش آموزان از دهکده 
طبیعت بوســتان باراجین، موزه فرهنگ و آموزش در قزوین و مجموعه تاریخی 

فرهنگی سعدالسلطنه بازدید کردند.
وی بیــان کرد:این تور گردشــگری در راســتای اجرای مصوبــه کارگروه 
گردشگری شهرداری قزوین و با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با جاذبه های 
طبیعــی دهکــده طبیعت و هویت فرهنگی و تاریخی کهن شــهر قزوین برگزار 
 شــد که خوشــبختانه مورد اســتقبال دانش آمــوزان، اولیاء و مربیــان نیز قرار 

گرفت.

 برپایی نمایشــگاه خانــه مدرن 
در قزوین

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاههای بین المللی استان قزوین 
از برگــزاری نمایشــگاه خانــه مــدرن از ۴ آذر در محــل دائمی 

نمایشگاههای بین المللی استان قزوین خبر داد.
هادی طاهرخانی اظهار کرد: نمایشگاه خانه مدرن از ۴ لغایت 9 
آذر در فضایی به مســاحت چهار هزار متر مربع به مدت شش روز در 

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.
وی گفت: افزایش آگاهی متخصصان و عموم مردم نســبت به 
محصوالت قابل ارائه در خانه های مدرن، آشــنایی مردم با آخرین 
تولیدات این صنعت، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، 
ایجاد فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم 
و دسترسی بهتر به کاالهای مورد نیاز از جمله اهداف برگزاری این 
نمایشــگاه است.طاهرخانی افزود: 7۰ شرکت کننده از استان های 
آذربایجان شــرقی و غربی، تهران، اصفهان، البرز، قزوین، گیالن، 
زنجان و همدان نســبت به ارائه محصوالت و تولیدات خود خواهند 
پرداخت.وی در پایان یادآور شــد: نهمین نمایشگاه خانه مدرن در 
مدت برگزاری از ســاعت ۱۵ الی 2۱ در محل دائمی نمایشگاههای 
بین المللی استان قزوین واقع در انتهای بلوار امام خمینی)ره(، جنب 

صدا و سیما جهت  بازدید عالقه مندان برگزار خواهد شد.

 توقیف محموله پســتی شــکالت 
با طعم تریاک

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین از کشف ۵ کیلو مواد 
مخدر از نوع تریاک در قالب بسته های شکالت در قزوین خبرداد.

ســرهنگ بیژن خدایی در این باره اظهــار کرد: در پی اعالم اداره 
پســت قزوین با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر وجود بسته 
پستی مشکوک برای ارسال به خارج از کشور بالفاصله ماموران برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در اداره پست قزوین، بسته پستی که 
حاوی شکالت و برای خارج از کشور قرار بود پست شود مورد بازرسی 
قرار گرفت و مشخص شد که شکالت ها حاوی موادمخدر می باشند 

که برای بررسی بیشتر به مقر پلیس منتقل کردند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین اضافه کرد: ماموران 
پــس از تفکیک مواد خوراکی و مواد مخدر که در بســته ای بســیار 
کوچک با مواد خوراکی مخلوط شــده بــود ۵ کیلو مواد مخدر از نوع 
تریاک کشف کردند.وی با اشاره به اینکه با اقدامات اطالعاتی و فنی 
پلیســی در این خصوص ۳ نفر در قزوین شناســایی و دستگیر شدند 
تصریح کرد: متهمان با اعتراف به بزه انتسابی پس از تشکیل پرونده 

روانه زندان شدند.

با حضور معاون رئیس جمهور؛

قطار راه آهن قزوین- رشت به حرکت در آمد
در مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور حرکت 
آزمایشــی قطار در مسیر راه آهن قزوین به رشت آغاز 

شد.
بــا آغاز اولین روز از ماه آذر ســوت قطار با صدایی 
مالیم در روی شــبکه ریلی مسیر قزوین به رشت به 
صدا درآمد تا مقدمه ای برای افتتاح رســمی این طرح 

مهم و ملی باشد.
محمدباقر نوبخــت معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی برای دومین بار در 
ســال جاری به قزوین ســفر کرد تا پس از تشــکیل 
جلســه در ایســتگاه راه آهن قزوین با حضور استاندار 
و نمایندگان مجلس این بار سوار قطاری شود که قرار 
اســت تا آســتارا ادامه پیدا کند تا مسیر ریلی ایران به 

قفقاز تکمیل شود.
راه آهن قزوین به رشــت به طــول ۱۶۴ کیلومتر 
احداث شده که 7۰ کیلومتر آن در محدوده جغرافیایی 

استان قزوین قرار دارد.
گروهی از بازرســان راه آهن به قزوین آمدند تا در 
بازدید از این مســیر ریلی شرایط حمل بار و مسافر در 
این مسیر را از نظر فنی برای آخرین بار بررسی کنند تا 
این طرح برای افتتاح رسمی توسط مسئوالن بلندپایه 

کشوری آماده شود.
دولت یازدهم به منظور توسعه خطوط ریلی کشور 
پنج طــرح اولویت دار را با عنــوان طرح های اقتصاد 
مقاومتی کلید زد که اتصال پنج اســتان به شبکه ریلی 
اصلی تریــن هدف آن بود و در این راســتا احداث خط 
آهن قزوین به رشــت هم یکی از طرحها محســوب 
می شد تا اتصال اســتانهای گیالن و قزوین از طریق 

ریل هم ممکن شود.
یکــی از ســخت ترین مراحل این پــروژه اجرای 
عملیات پل ۵۵ در این مســیر بــود که از روی آزادراه 
قزوین - رشــت عبور می کرد و برای ساخت آن نیاز به 
پیگیری های عمرانی جدی و اســتفاده از مصالح فنی 

قابل توجه بود.
ارتفاع بعضی از پایه های این پل به نزدیک 2۰ متر 
از ســطح زمین می رسد که اجرای آن یکی از کارهای 
فنی بود که توانمندی مهندسان را به نمایش گذاشت.

طـــرح  راه آهـن قزویـــن به رشت به طول ۱۶۴ 
کیلومتر، به صـــورت یـــک خطه، بـا سرعـت۱۶۰  

کیلومتر برای قطارهای مســافربری و ۱2۰ کیلومتر 
برای قطارهای باری، از ایستگاه سیاه چشمه در استان 
قزوین شــروع شــده و با عبور از روستاهای کوهین و 
شــیرین سو در محدوده شــهرهای لوشان، منجیل، 
رودبار، رســتم آباد و امامزاده هاشــم ادامه مسیر داده 

و به ایستگاه رشت می رسد.
این مســیر ریلی از ایستگاه رشــت دو شاخه شده 
که یک شــاخه با عبور از شــهر پیربازار به بندرانزلی 
متصل شــده و شاخه دوم آن به شــهر مرزی آستارا 

منتهی می شود.
همچنین 9 ایســتگاه شامل: دســتجرد، کوهین، 
شیرین سو، لوشان، منجیل، رستم آباد، امامزاده هاشم، 
رشــت و پیربازار در این مسیر احداث و پیش بینی شده 

است.
این طرح عالوه بر آنکه از لحاظ حمل  و نقل داخلی 
بار و مســافر برای استانهای قزوین و   گیالن اهمیت 
دارد، از نظــر ایجــاد یک کریدور ریلــی جدید برای 
صــادرات و واردات کشــور و همچنین ترانزیت کاال 
از مناطق شمالی کشور به خلیج فارس و آب های آزاد 

بین المللی و دیگر کشــورهای همســایه ایران بسیار 
مهم است.

 ســاخت پروژه راه آهن رشــت - قزوین از ســال 
۱۳۸۵ آغاز شــده و این مســیر در قالب هشت قطعه 
کار می شــود. این خط ریلی قادر خواهد بود ســاالنه 
۱۰ میلیــون تن بار را حمل و ســه میلیون و ۸۰۰ هزار  

مسافر را جابجا کند.
خط ریلی رشــت - قزوین ۵2 دســتگاه تونل به 
طول 22 کیلومتر دارد. همچنین حدود هشت کیلومتر 
پل های ویژه در این مسیر وجود دارد که بزرگترین پل 
راه آهن کشــور، به طول یک هزار و ۴۳۰ متر روی سد 
منجیل اســت.برای احداث راه آهن قزوین به رشت 
بیــش از 2۵ کیلومتر تونــل، 9 کیلومتر پل بزرگ، 22 
میلیون متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی انجام شده 
و بیش از یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه شده که 
در صورت قیمت گــذاری روز حدود پنج هزار میلیارد 

تومان برآورد می شود.
این خط ریلی تا دوماه آینده با حضور رئیس جمهور 

افتتاح خواهد شد.

خبرخبر

همزمان با هفته کتاب؛

تجلیل از کتابداران و کتاب خوانان استان قزوین 

در مراســمی بــا حضــور عبدالمحمــد زاهدی  
اســتاندار و  جمعــی از مدیران و اصحاب فرهنگ 
و قلم در ســالن اجتماعــات کتابخانه عمومی امام 
خمینــی )ره( از کتابداران و کتابخوانان اســتان 

تجلیل شد.
 دراین مراســم اســتاندار قزوین بــا بیان این 
مطلــب که تحــوالت بــزرگ اجتماعی دنیــا نتیجه 
مطالعه و آگاهی بوده اســت ؛ خاطرنشان کرد: اگر 
این آگاهی نباشــد بشــر حتــی در تامین نیازهای 

فیزیکی خود هم عاجز خواهد بود.
زاهدی با اشــاره به جاذبه هــای فضای مجازی  
افــزود: آنچه امــروز در فضای مجازی با آن  روبرو 
هســتیم دنیایی از اطالعات اســت که منابع قابل 
اعتنایی نــدارد ولی  جاذبه های این  فضا  گاهی ما 

را از سیر مطالعاتی باز می دارد .
وی خاطرنشــان کرد:  در مقابل این فضا، کتاب 
یک منبع شناسنامه دار بوده و همه چیزش آشکار 
است و می توان اعتماد کرد و با یک سیر مطالعاتی 

می توان به نتیجه گیری خوبی رسید.
زاهــدی با بیان ایــن که کتاب امــروز یک نیاز 
اساســی اســت که مغفول مانده اســت، تصریح 
کرد: زمانی که تصمیم گرفتیم وارد دنیای صنعتی 
شــویم فکر کردیم به کتاب نیازی نیست در حالی 
کــه کتاب مــا را با هویت آشــنا می کنــد. و پایه و 
اساس علوم انســانی از این مسیر قابل ارزیابی 

است.

وی با اشــاره به اینکه متاسفانه سرانه مطالعه 
در کشــور و اســتان کم اســت، گفت: کتابداران 
گنجینــه دانــش و اطالعات هســتند باید انجمن 
کتابخانه هــا، کانون و آموزش و پــرورش برنامه 
ای داشــته باشــند و برای کودکان یک بستر سیر 
مطالعاتــی را مهیــا کنند تا خود بچه هــا به مطالعه 
عالقمنــد شــوند و در ایــن مســیر کتابــداران 
می توانند بــازوی قدرتمند و قابل اعتمادی برای 

ما باشند.
مدیــرکل کتابخانه هــای اســتان هــم در این 
مراســم گفت: اگــر همراهی کتابــداران و کتاب 
خوان هــای اســتانی نبــود؛ جامعه مســیر خود را 
تغییر می داد، مطالعه می تواند آسیب های جامعه 

را کاهش دهد.
رویا اســماعیلی اظهــار کرد: کتابــداران که از 
افراد متعهد و متخصصی در جامعه هستند نقش 
مهمــی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشــور بر 

عهده دارند.
 وی افزود: سه عنصر کتاب، کتابدار و کتابخانه 
برای ترویج فرهنگ کتــاب خوانی دارای اهمیت 

است که باید به آن توجه جدی شود.
اســماعیلی با بیان اینکه دین، تاریخ و فرهنگ 
در کشــور الفتی دیرین با کتاب دارد گفت: کتاب 
راهگشای بســیاری از جهل ها و به عنوان چراغی 

روشن برای هدایت بشری است.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان قزوین 

ادامه داد: نباید به کتاب به دیده یک وسیله نگاه 
شــود زیرا کتاب سرشار از تجربیات گرانبهاست 
که به خوانندگان خود دانش و آگاهی داده و سطح 

بینش آنها را ارتقاء می دهد.
وی کتــاب را از مهمتریــن عوامل تاثیرگذار در 
فرهنگ دانســت و خاطرنشــان کــرد: این مقوله 
مهم فرهنگــی در زندگی اجتماعی و فردی افراد 
بســیار تاثیرگــذار بــوده و محوریت بســیاری از 

بسترهای فرهنگی را بر عهده دارد.
 اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: باید به ســمت 
تاســیس کتابخانه های دیجیتالــی و الکترونیکی 
ســوق یافته و در این حوزه نیز بستر الزم را برای 

اقشار مختلف مهیا کنیم.
در بخش دیگری از این مراسم بهمن طاهرخانی 
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی 
بیــان کــرد:  مطالعه کتــاب بهتریــن تمرین برای 
عقالنیت است و سبب می شود تا تفکر و تعقل در 

انسان افزایش یابد.
وی اظهــار داشــت: اگر در تاریــخ جهان مطالعه 
کنیم می بینیم که صحنه گردان جهان کتابخوانان 
بوده اند و افرادی توانســتند کارهای اثر گذار و 
ماندگار انجام دهند که دانش و آگاهی بخش جدا 

نشدنی از شخصیتشان بوده است.
نماینــده مردم تاکســتان در مجلس شــورای 
اســالمی عنوان کرد: جوامع امروز بشری نیازمند 
دانــش و کتاب هســتند و تا زمانی که بــاور ما در 

حــوزه کتــاب تغییر نکند و مطالعــه را وظیفه خود 
ندانیم نمی توان در این زمینه تاثیر گذار بود.

طاهرخانــی افــزود: تاریخ دیرینه مــا در حوزه 
فرهنگ و ادبیات باید زمینه ای برای کتابدوستی 

در بین ما ایرانیان باشد.
داوود محمــدی نماینــده مــردم قزوین، البرز 
و آبیک در مجلس شــورای اســالمی نیز در بخش 
دیگری از این مراســم با اشــاره به مشکالتی که 
در حوزه کتاب و کتابخوانی در کشــور وجود دارد 
گفــت: اهمیت حوزه کتاب بر هیچ کس پوشــیده 
نیســت ولــی اعتبارات همــواره در این شــرایط 

کشور برای ما مشکل ساز بوده است.
وی افزود: مشکالت اعتباری سبب شده است تا 
اداره کل کتابخانه ها در استان ها نتوانند براحتی 
به امور خود رسیدگی کند و در این خصوص و در 
حوزه ترویج کتابخوانــی ظرفیت بخش خصوصی 

بسیار با اهمیت است.
نماینــده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: وقــف کتــاب می تواند 
مشکل گشــای معضــل کتاب در کشــور باشــد. 
میانگین ســرانه مطالعه ما در کشور 12 دقیقه و 
33 ثانیه اســت که نسبت به میانگین دنیا بسیار 

پایین تر است.
محمــدی متذکر شــد: امروز فضــای مجازی به 
عنــوان یکــی از ابزارهای رایگان بــرای تبلیغات 
در کشــور در دسترس اســت و به جای این که به 

چشــم یک تهدید به آن نگاه کنیــم می توانیم از 
ظرفیت ایــن فضا برای معرفی کتاب و کتابخوانی 

بهره بگیریم.
در این آیین، از پریسا کهنسال مسئول کتابخانه 
روستای کلج، ناهید حبیبی مسئول کتابخانه عارف 
قزوینی، معصومه کریمی مسئول کتابخانه شهید 
رجایی، لیال محمدی مســئول و کتابــدار کتابخانه 
شهدای فارسجین، لیال ذکی لو از کتابخانه صاحب 
الزمان بوئین زهرا، ولی تفضلی کتابدار کتابخانه 
عارف قزوینی، حسن عابدینیان کتابدار کتابخانه 
امــام صادق)ع( و محمود ارجمنــد کتابدار بخش 

نابینایان کتابخانه شهدا تجلیل شد.
همچنین در این آیین از کتابخوانان برتر دارای 
عضویت در کتابخانه های عمومی اســتان قزوین 
شــامل فاطمه مهدی زاده  عضــو کتابخانه محمود 
آبــاد نمونــه، ســید علیرضا حســینی از کتابخانه 
بوئیــن زهــرا، نازنین زهــرا پوردشــت مفرد از 
کتابخانه حضرت امام رضا)ع( آبیک، مهدیه برزگر 
ترابی از کتابخانه شهید مطهری ضیاء آباد، پاکزاد 
امینی از کتابخانه دبیرســیاقی و فریبا فیاض پور 
عضو کتابخانــه امام خمینی)ره( به عنوان اعضای 

کتابخوان فعال استان نیز قدردانی شد.
فعاالن حوزه نماز اداره کل کتابخانه های استان 
قزوین شــامل احمد فرضی نژاد، رضا یوســفی، 
علــی یوســفی و نعمت کمالی نیز در این مراســم 

مورد قدردانی قرار گرفتند.
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اولین جشنواره بزرگ »مجری شو« برگزار می شود

اتمام نصب تجهیزات ابزار دقیق بدنه سد نهب

احداث گارد بلوک سنگی در محور قزوین - الموت و طالقان 

درافشــانی با اعالم خبر برگزاری اولین جشنواره 
»مجری شو« افزود: جشنواره مجری شو در راستای 
شناســایی و کشف اســتعدادهای بومی کهن شهر 
زیبای قزوین در زمینه مجری گری و اجرای صحنه 

و همچنین ارائه آموزش های الزم برگزار می شود.
وی »کشف استعدادها و شکوفایی آنها در عرصه 
اجرا و گویندگی«، »بررســی و آشــنایی با آخرین و 
جدیدترین روش های اجرا و گویندگی«، »انتخاب و 
معرفی مجریان و هنرمندان برتر قزوین«، »آشنایی 

با پیشکســوتان عرصه اجــرا و گویندگی«، »ایجاد 
بســتری مناسب برای تربیت و تأمین نیروی ماهر«، 
»حمایت و تشــویق جوانان مستعد در عرصه اجرا و 
گویندگــی« و »معرفی آثار مکتوب فیلم و فایل های 
صوتــی در زمینه اجرا و گویندگی« را از جمله اهداف 

برگزاری این جشنواره برشمرد.
این مقام مسئول افزود: جشنواره بزرگ »مجری 
شــو« در 2 بخش رقابت دانش آموزی و آزاد ) شرکت 

در جشنواره برای عموم آزاد است( برگزار می شود.

درافشــانی اظهــار کــرد: 2 کارگاه آمــوزش 
مجری گری برای منتخبان به منظور کسب آمادگی 
برای شــرکت در رقابت حضوری جشــنواره مجری 
شــو در  ۱۴ و ۱۵ آذر ســالجاری برگزار خواهد شد و 
رقابت حضوری منتخبــان مرحله نهایی نیز 2۸ آذر 
برگزار می شــود.وی تصریح کرد:داوری مرحله اول 
شرکت کنندگان توسط مجریان رسانه ملی در استان 
و داوری مرحله دوم شرکت کنندگان توسط مجریان 

رسانه ملی در شبکه های سراسری انجام می شود.

 با همت و تالش شــبانه روزی عوامل اجرایی سد 
مخزنــی نهب عملیات نصب تجهیــزات ابزار دقیق 

بدنه این سد به پایان رسید.
مدیــر عامل این شــرکت در خصــوص ابزارها 
و تجهیــزات اندازه گیری و رفتار نگاری ســد نهب 
عنوان داشت: مشــاهده و ثبت رفتار سدهای خاکی 
طی مرحله ساخت و در دوران بهره برداری از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. به همیــن جهت با نصب 
وســایل و ابزار انــدازه گیری مناســب در پی، تکیه 
گاه های جانبی، بدنه و ســازه های جانبی ســد رفتار 
و حرکات ســد به صورت مستمر ثبت و مورد تجزیه و 

تحلیل قرار می گیرد.
حمید  پویا بیان داشــت: بــا همت و تالش های 
صورت گرفته تمامی ابزار دقیق مورد نیاز سد مخزنی 

نهب بموقع خریداری و به محل کارگاه ســد انتقال 
داده شــد و عملیات نصب ابزار دقیق های الکتریکی 
موجود در هســته رسی ســد نهب با موفقیت در آبان 

97 به اتمام رسید.
در ادامه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین 
ضمن اشــاره به 7 مقطع عرضــی و ۴ تراز ارتفاعی 
طراحی شــده جهت نصب تجهیزات ابزار دقیق بیان 
کرد: نصــب این تجهیزات گامی موثر در راســتای 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در ســاختمان سد 
نهب می باشد چرا که با تجزیه و تحلیل داده های ثبت 
شده توســط این ابزار می توان احتمال وقوع خطر را 
پیــش بینی کرد و تدابیر الزم را در خصوص اقدامات 

پیشگیرانه به عمل آورد.
شــایان ذکر اســت: ســد مخزنی نهب با ارتفاع 

متوســط ۴۸،۵ متر و حجم مخزن ۱2۰ میلیون متر 
مکعبی در منطقه تاکستان و بر روی رودخانه خررود 
با پیشــرفت فیزیکی 9۰درصد در حال اجرا می باشد 
که در صورت تأمین اعتبــارات مورد نیاز پیش بینی 
می شود تا پایان سال جاری به مرحله آبگیری برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان  
طی بازدیدی که از محورهای بخش الموت داشــت 
از احداث گارد بلوک ســنگی در محورهای قزوین-

الموت و طالقان خبر داد.
افشــین پیرنون با اعالم این خبــر گفت: اجرای 
پــروژه احداث گارد بلوک ســنگی در نقاط پرحادثه 
و پرتگاهــی الموت و طالقان با اعتباری بالغ بر ۸۰۰۰ 
میلیــون ریال از محل اعتبارات حذف و اصالح نقاط 
حادثه خیز این اداره کل در دســتور کار قرار گرفته و 

عملیات اجرایی آن در حوزه الموت آغاز شده است.
پیرنون بیان داشــت: اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان در جهت افزایش و ارتقاء ایمنی 
محورهای تحت پوشش خود برنامه ها و پروژه هایی 
از جمله احداث گارد بلوک سنگی در مناطق پرتگاهی 
و خطرناک محورهای قزوین-الموت و طالقان را در 
دســت اقدام دارد. وی در خصوص مزایای انجام این 
پروژه گفت: با احداث این پروژه ۶ نقطه حادثه خیز که 
دارای سابقه خروج خودروها در حین حوادث رانندگی 

را از جاده داشــتند با اولویت پرتگاههای محورهای 
کوهستانی شناســایی، طراحی و در برنامه عملیات 
اجرایی قرار گرفته است.افشــین پیرنون همچنین 
بازدیدی از پروژه لکه گیری و روکش آسفالت قزوین 
- رجایی دشت داشت که در این خصوص عنوان کرد: 
پروژه آســفالت محور قزوین-رجایی دشت به طول 
۱۵ کیلومتر و ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی است که 
شامل اجرای یک الیه تقویتی از جنس اساس قیری 

و یک الیه آسفالت رویه می باشد. 

در بازدید از پــروژه های عمرانی و خدماتی 
شــهرداری اقبالیــه حجت االســالم فاطمیــان 
امام جمعه شــهر اقبالیــه، علیخانی بخشــدار 
بخش مرکزی شهرستان قزوین، چگینی معاون 
عمرانی فرمانداری، اکبرپور شهردار اقبالیه، 
اعضای شــورای شــهر اقبالیه، گروسی رئیس 
ســازمان حمل و نقل، معتمدین و شــهروندان 

اقبالیه حضور داشتند.
اکبرپــور بــا اشــاره بــه این کــه 29 پروژه 
عمرانی و خدماتی همزمان در حال اجراســت، 
افزود: کمربندی شمالی و جنوبی، زمین بزرگ 
فوتبال با چمن طبیعی، زمین فوتســال با چمن 
مصنوعی، پارک بانوان، میدان ورودی از سمت 
تاکســتان، میدان شهیدشیری با المان زیبایی 
از این شــهید بزرگوار و آماده سازی زمین های 
باغ عمران از مهم ترین پروژه های شــهرداری 

اقبالیه به شمار می رود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
پارکینــگ  از  بهره بــرداری  و  آماده ســازی 
خودروهای سنگین و سبک اشاره کرد که یکی 
از نیازهای اساسی در شهر اقبالیه بوده است.

اکبرپور با درخواســت رحیم لو عضو شورای 

شــهر اقبالیــه مبنــی بــر کاهش تعرفــه برای 
اســتفاده شــهروندان از پارکینگ خودروهای 
سنگین به حداقل ممکن موافقت نموده و ابراز 
امیــدواری کرد ایــن تصمیم باعث اســتقبال 
مالکان خودروهای ســنگین برای اســتفاده از 
این پارکینگ شــود تا از این پس شــاهد پارک 

خودروهای سنگین در معابر شهری نباشیم.
امام جمعه شهر اقبالیه نیز از توجه مسئولین 
استانی به خواسته های مردم اقبالیه و پیگیری 
و حل مشــکالت عمومی مردم ابراز خرســندی 
نمــوده و از احســاس مســئولیت اکبرپور در 
حل نیازهای عمومی شــهر و پرسنل و کارگران 
شــهرداری تقدیر کرد. وی خواستار تداوم هر 

چه بیشتر این خدمت رسانی ها شد.
علیخانی بخشــدار بخش مرکزی شهرستان 
قزویــن نیــز در حاشــیه ایــن بازدید بــا ابراز 
خرســندی از نحوه اطالع رســانی به شهردار و 
همراهــی مردم اقبالیه افزود: این احســاس 
کــه مــردم و معتمدین شــهر اقبالیــه باید در 
روند و چگونگی اجــرای پروژه ها قرار بگیرند 
باعث تســریع و رفع نواقــص پروژه ها خواهد 
شــد و از سوی دیگر همراهی مردم در مراسم 

کلنگ زنــی، افتتاحیــه و بازدیدهــا می توانــد 
نقطه قوتی برای مدیران شــهری باشــد که در 
این بازدید این امر به وضوح قابل لمس است.

وی در ادامه با اشــاره بــه زمان آغاز تصدی 
مدیریت شــهرداری توســط مهندس اکبرپور 
و طرح هــا و برنامه هــای پیشــنهادی شــهردار 
در شــروع ســال 97 این گونه اظهار داشــت: 
پیش از ایــن اجرای چنیــن پروژه ها و طرح ها 
را غیرممکــن می دانســتم، ولــی اجــرای این 
پروژه هــای زیربنایــی کامالً نشــان از خدمت 
پرســنل  معاونت هــا،  شــهردار،  صادقانــه 

شهرداری دارد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان قزوین در 
ادامــه افزود: از پروژه هــای زیربنایی درحال 
اجــرا می توان بــه کمربندی شــمالی و جنوبی 
اشــاره کــرد که با ایجــاد ایــن دو کمربندی از 
مشکالت ترافیکی در زمان انسداد محورهای 
تردد بین شهری درزمان برف و کوالک که برای 
شــهر اقبالیه به وجود می آمد، کاســته خواهد 
شد. تجربه همه ساله این موضوع باعث دغدغه 
مســئولین استانی و شهری بوده است؛ چرا که 
بــا توقف چندیــن ردیف از خودروهــا در کنار 

هم این نگرانــی به وجود می آمد که درصورت 
نیــاز به تــردد نیروهای امــدادی، اورژانس، 
آتش نشــانی، هالل احمر و نیروی انتظامی اگر 
وقفه ای ایجاد می شــد، می توانست خسارات 
جبران ناپذیــر جانی و مالی را رقــم بزند، اما با 
اجرای دو پروژه زیربنایی کمربندی شــمالی و 
جنوبی دیگر شــاهد توقف و پارک خودروهای 
ســنگین و ایجاد ترافیک شلوغ در بلوار اصلی 

شهر اقبالیه نخواهیم بود.
وی در پایــان اظهار داشــت: میادین ورودی 
شهر نمایان گر فرهنگ و سیمای شهری هستند 
و اغلب مورد توجه مسافرین نیز قرار می گیرد 
و اتمــام پروژه میدان ورودی شــهر اقبالیه از 
ســمت تاکستان از اولویت های مهمی است که 

باید پیگیری شود.
جــوادی رئیس شــورای شــهر اقبالیه نیز با 
ابــراز رضایتمنــدی ازفعالیت هــای زیربنایی 
شهردار ابراز داشت: با حضور مهندس اکبرپور 
به عنــوان شــهردار اقبالیه، تحولــی را در این 
شــهر شاهد هســتیم که با همدلی بین اعضای 
شورا اسالمی می توانیم رضایت عمومی مردم 
را بیشــتر جلب کرده و طی دوره پنجم شورای 

اسالمی شــهر اقبالیه، شاهد شکوفایی بیشتر 
در شــهر اقبالیــه باشــیم و بتوانیــم در پایان 
دوره این شــورا امانت واگذار شــده مردم را 
به سالمت و با سربلندی به مردم بازگردانیم.

شــیخ میرزایی از اعضای شــورای اســالمی 
شهر اقبالیه در دوره دوم و سوم و امام جماعت 
مســجد چهارده معصوم شــهر اقبالیــه نیز به 
نمایندگــی از مــردم و حاضریــن در مراســم 
بازدیــد از تالش و خدمت صادقانه شــهردار و 
معاونین و پرســنل شهرداری و اعضای شورای 
اسالمی شهر اقبالیه تشکر و قدردانی نموده و 
در ادامه تقاضای پیگیری تبدیل شدن اقبالیه 
به بخش را از علیخانی بخشــدار بخش مرکزی 
شهرستان قزوین داشت. وی همچنین برخورد 
صحیــح و توأم با احتــرام با ارباب رجوع و توجه 
به خواســته های مــردم در اقبالیه را از اصول 

اولیه موفقیت مدیران شهری دانستند.
نجف پــور و فرجی معاونان عمرانی و خدمات 
شــهری شــهرداری اقبالیه نیــزدر بخش های 
مختلف بازدید نیز به معرفی پروژه ها پرداخته 
و اطالعاتــی از ایــن پروژه هــا را در اختیــار 

بازدیدکنندگان قرار دادند.

بازدید مسئوالن و مردم از پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری اقبالیه

اولین رویداد استارتاپي SMEها با رویکرد صنایع هایتک 
)فناوری باال( قزوین با همکاری شــرکت شهرک های صنعتی 

استان قزوین و دانشگاه آزاد اسالمی برگزارشد.
این رویداد ســه روزه با حضور 150 شرکت کننده و فعال 
و پژوهشــگر در حــوزه صنعت  در شــرکت شــهرک صنعتی 

کاسپین آغاز شد.
این رویداد که در آن کسب و کارهای جدید در حوزه صنایع 
با فناوری باال معرفی و تشــریح می شــوند، با هدف حمایت از 
صنایع هایتک و تجاری سازی ایده های دانشگاهی و همچنین 
طرح های واحدهای صنعتی و ارتقای همکاری بین دانشــگاه و 

صنعت برگزار شد.
در ایــن رویــداد اســتارت آپــی اســاتید دانشــگاهی، 
دانشــجویان و محققــان و همچنیــن کارآفرینان مشــارکت 
دارند که مقرر شــد طرح های برتر نخستین رویداد استارت 
آپی صنایع هایتک به ســرمایه گــذاران بخش صنعت معرفی 
شــوند.گفتنی است اســتارتاپ ها شامل شــرکت های نوپا و 
کوچکی هستند که با یک ایده جدید و خالقانه کار خود را آغاز 
می کنند و در مدت کوتاهی از رشــد بســیار باالیی برخوردار 
می شوند.مراســم اختتامیه این رویداد یکــم آذر با معرفي 
ایده هاي برتر در مرکز خدمات فن آوري و کسب و کار شهرک 

صنعتي کاسپین برگزار شد.
این مراســم  با حضور خانم زرآبادی نماینده مردم شــریف 
قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی، عزیز محمدی 
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 

ایران برگزار شد.
 در مراسم اختتامیه »سید حمیده زرآبادی« نماینده مردم 
شریف قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی گفت: 

با توجه به اینکه مدیریت مشکل عدیده واحدهای تولیدی و 
صنعتی می باشد واحدهای تولیدی با استفاده از دانش ایده 

پردازان بخش زیادی از مشکالت حل خواهد شد.
» محمدعلــی عزیز محمدی « معاون برنامه ریزی ســازمان 
صنایع کوچک و شــهرکهای ایران دیگر سخنران این مراسم  
با اشــاره به رســالت سازمان در حوزه ســخت افزاری ) ایجاد 
زیر ســاختها( و نرم افزاری گفت: مهمترین رســالت سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حوزه نرم افزاری 
اســت که حمایت از صنایع و دانشــی که در دانشــگاه رشــد 
می کننــد و فضای مناســب بــرای خلق ثروت، ایــده و تجاری 
ســازی ایجاد می  شــود و این مهم با تقویــت ارتباط صنعت و 

دانشگاه محقق می گردد.
همچنین »شــهریار کشاورز« معاون صنایع کوچک شرکت 
شــهرکهای صنعتی اســتان قزوین نیز گفت: در این رویداد 
حمایــت از ایده ها و طرحهای نو در راســتای ســرمایه گذاری 
و تجاری ســازی صــورت گرفته تا بتوانیم ایــن ایده ها را به 

محصول تبدیل کنیم.

 برگزاری  اولین رویداد استارتاپي SME ها 
با رویکرد صنایع هایتک 
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حافظ

مدیرکل راه و شهرسازی:

به دنبال فضاهای مناسب شهری باشیم 
مدیــرکل راه و شهرســازی گفت: بهبود 
کیفیت زندگی در شــهرها ایجاب می کند که 
به جای تغییرکاربری، افزایش تراکم، احداث 
مجتمع های تجاری، رســتوران و اقداماتی از 
این دست، به ســوی ایجاد فضاهای مناسب 
شهری حرکت کنیم که بهره مند شدن از آنها 

نیازمند دریافت هزینه از شهروندان نیست.
مســعود حق لطفی با اعــالم این موضوع 
عنوان کرد: شــهرها پر می شوند از رستوران 
و فســت فود و مجتمع های تجاری لوکس و 
گرانی که در شرایط اقتصادی امروز تنها تعداد 
اندکی از خانواده ها و شــهروندان می توانند از 

آن استفاده کرده و ساعتی با هم باشند.
وی افزود: عالوه بر آن این فضاها بســتر 
فراوانــی برای افزایش و گســترش پیوندها 
و ارتباطــات اجتماعــی کــه از ضرورت ها و 
ویژگی های اساســی شهرهاست ایجاد نمی 
کننــد. بی گمان هر کــداِم آنها فقط می تواند 
نیــاز یکی از اعضای خانــواده را رفع کرده و 

سایرین به ناچار باید او را همراهی کنند.
حق لطفی تصریح کــرد: امروز و با وجود 
موقعیــت اقتصــادی خاص شــهروندان و 
همچنین نیاز خانواده ها به حضور در فضاهای 
باز شــهری و قــرار گرفتــن در محیط های 
سرزنده و شادابی که حضور در آنها به خودی 
خــود مســتلزم پرداخت هزینه نمی باشــد، 
ایجاد فضاهایی از این دســت بسیار احساس 

می شود.
دبیر ستاد بازآفرینی استان در این خصوص  
گفت: این فضاها "کوی گردش" هایی است 
کــه در آن می تــوان پیــاده روی و دوچرخه 
سواری کرد، کودکان را بدون نگرانی از عبور 
خودرو و ســایر خطرات بــرای بازی کردن و 
تخلیه انرژی رها کــرد و کنار آن می توان در 

آنها ساعتی نشست و گفتگو کرد.
وی اضافــه کرد: ایــن "کوی گردش" ها 
جایی برای خوردن غذاهای سبک و سنگین 
و فضایــی بــرای خرید کردن هم هســت و 
همچنین می تواند شامل مکان های فرهنگی 
و هنری مانند تئاتر، ســینما و سالن موسیقی 

هم باشد. 
دبیر کمیســیون ماده ۵ استان تاکید کرد: 
شــهرهای ما امروز بشــدت نیازمند ایجاد و 
پیش بینی فضاهایی از این دســت هستند که 
خوشبختانه بسترهای آن نیز با توجه به وجود 
خیابان ها و محل های تاریخی، واجد ارزش و 
همچنین تجاری در شهر وجود دارد که بدون 
انجام کمترین مداخــالت کالبدی می توان 

آنها را ایجاد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه 
بــه این ضرورت هــا و همچنین لزوم حرکت 

به ســوی بهبود کیفیت زندگی در شــهرها، 
امیدواریم بــه جای تغییر کاربری ها، افزایش 
تراکم ها، احــداث مجتمع تجاری و اقداماتی 
از این دســت، درخواســت ها به سمت ایجاد 

این فضاها برود.
حق لطفی یادآور شــد: با وجود اینکه برای 
حضور در این فضاها هزینه ای از شــهروندان 
دریافت نمی شــود ولی بسترها و امکاناتی که 
در آن ایجــاد می گــردد می تواند درآمدهای 
قابل توجه و مناســبی را نصیب گردانندگان 

آن نماید.
وی در پایــان گفــت: اداره کل راه و 
شهرســازی از هر طرح و پیشنهاد کارشناسی 
شده در این خصوص استقبال کرده و تا زمان 
ایجاد آن در شــهرهای مورد نظــر در قالب 
طرح های بازآفرینی شــهری، از آنها حمایت 

خواهد کرد.

صدا و سیمای قزوین رویکرد متفاوتی در برنامه سازی 
دنبال می کند

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین 
گفت: رویکرد ما تهیه برنامه های شــاد و 
با نشــاط، مردم محور و مخاطب پســند 
با اســتفاده از هنرمندان توانمند اســتان 

است.
ســعید انبارلویی به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالبی اسالمی در جمع 
خبرنگاران رسانه های گروهی استان در 
محل صدا و ســیمای مرکــز قزوین با 
تشریح برنامه های تولیدی ویژه سالگرد 
انقالب اسالمی اظهار کرد: استان قزوین 
از لحاظ ســبقه تاریخی، توانمندی های 
صنعتی، کشاورزی و گردشگری جایگاه 
ویژه ای دارد و بعد از ۴۰ ســال همچنان 

از شاخص های صنعتی برخوردار است.
وی افزود: در تاریخ قزوین انسانهای 
شــاخص و تصمیم گیری در سطح ملی 
داشــته ایم امــا کمتر معرفی شــده اند 
لذا رســانه ها می توانند در شناســاندن 
ظرفیت هــای اســتان و چهره هــای 

برجسته نقش بیشتری ایفا کنند.
انبارلویی با تقدیر از دســت اندرکاران 
برگزاری کنگره ملی ســه هزار شــهید 
تشــکر کرد و گفت: این رویداد مهم یک 
الگــوی ملی بود که با انســجامی مثال 
زدنی برگزار شــد و نشــان داد می توان 
کارهای بزرگ و فاخری در استان انجام 

داد.
وی گفت: تنوع و حضور آحاد مردم و 
شخصیتهای ملی به غنای کنگره اضافه 

کــرد و موفقیت در ایــن کنگره حاصل 
همدلی همه مســئوالن و رسانه ها بود و 
این پتانســیل مهم می تواند مبنای کار 
قرار گیرد تا در سایر برنامه ها نیز اینگونه 

عمل کنیم.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین 
یادآورشــد: در طول ۴۰ ســال گذشته 
دشــمنان تالش کردند تا به نظام آسیب 
بزننــد و تحریم و بدعهدی چیز جدیدی 
نیســت و ملت مــا در چهار دهه متحمل 

سختی شده است.
وی اضافــه کرد: اگر محور توســعه 
کشــور در ابعاد مختلف را مســتند کنیم 
مشخص می شود چگونه به جایگاه های 
شاخص جهانی رســیده ایم و به همین 
دلیــل رســانه ها بایــد کمــک کنند تا 
پیشــرفتها و کارهای انجام شده را واقع 
گرایانــه در معرض قضاوت قرار دهیم تا 

اهمیت کار مشخص شود.
انبارلویی تصریح کرد:نبایدمشکالت 
و نقــاط ضعف کشــور دســتاوردهای 
ارزشــمند نظام را تحت تاثیر قرار دهدو 
رســانه ملی وظیفه دارد دستاوردها را در 

معرض دید عادالنه مردم قرار دهد.
وی گفت: از استانداران گذشته برای 
روایت تاریخ انقالب اســتفاده کردیم تا 
با زبان خود کارهای انجام شــده را بیان 
کنند و فرمانداران هم به عنوان شــاهد 
عینی مســائل را گفته اند که بررسی فراز 
و فرودهای چهل ســال انقالب استان و 

تبیین دستاوردهای انقالب در مصاحبه 
با چهره ها بازگو  شود.

انبارلویی اضافه کرد: برنامه رادیویی 
همیشــه ماندگار، چهل ستون، با بررسی 
فــرازو فرودهــا،   واکاوی ظرفیتهــای 
ایحاد شــده و راهبردهای توسعه، روزی 
روزگاری، سه مستند شهیدان مدافع حرم، 
مستند کیمیای رفیع با شرح زندگی آیت 
اهلل رفیعی، مســتند تا بی کرانه ققنوس با 
به تصویر کشــیدن زندگی شهید بابایی، 
مســتند زندگی آیــت اهلل باریک بین، 
مستند طیب عشق زندگی دکتر فریدون 
عزیزی و نماهنگ هــای ویژه چهلمین 
سال پیروزی انقالب از جمله برنامه های 

تلویزیونی است.
وی اظهارداشت: در رادیو هم نمایش 
رادیویــی فرزند بهشــت، تا همیشــه 
مانــدگار، آن دو روز ســخت، منادیان 
آزادی و رادیو انقالب پیش بینی شــده 

است.
انبارلویی اظهارداشــت: یک ســری 
برنامه هــا ویژه چهل ســالگی شــامل 
ســرودهای انقالبی، چهلچراغ، یادواره 
شــهدا، پالک، ایــران ۴۰، گوهر تابان، 
روزی روزگاری قزویــن، کنگره شــهدا 

هم برای تلویزیون تدارک دیده ایم.
وی بیــان کرد: برنامه هــای خانواده 
محــور، صبحگاهی و روتین هم با محور 
چهــل ســالگی انقالب تهیــه و پخش 

می شود.

انبارلویــی اظهارداشــت: ۱2 هزار 
عنوان انیمیشن در رسانه ملی به مدت ۳ 
هزار ساعت تولید شده که ما نیز در استان 
تعدادی از آنهــا را پخش خواهیم کرد و 
در این ایام پخش فیلم های ســینمایی 
مربــوط به انقالب نیز پیش بینی شــده 

است.
وی بیــان کــرد: در رادیــو هم ویژه 
برنامه هایی مانند نمایش فرزند بهشــت 
در 2۱ قســمت با روایت زندگی آیت اله 
شالی، مســتند منادیان آزادی در هفت 
قســمت ۳۰ دقیقه ای، مســتند آن روز 
ســخت در سه قســمت با نمایش وقایع 
ششــم و هفتم دی، مســتند تا همیشه 
ماندگار در ۴۰ قســمت ۳۰ دقیقه ای از 

مهمترین برنامه هاست.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین 
اظهارداشــت: در معاونــت اطالعات و 
اخبار هم تا پایان مهر ۳۰ گزارش خبری، 
تولیدی و مســتند خبری تهیه شــده و 
پیــش بینی تولید 2۰ گــزارش خبری و 
۴۰ برنامه ۵ دقیقه ای در خبر 2۰ ســیما، 
سه گفتگوی ویژه خبری، پیش بینی ۱۵ 
گفتگوی ویژه خبری بــا موضوع چهل 
ســالگی انقالب و تهیه سه برنامه بعد از 
خبر در مورد ســالگرد انقالب هم پیش 
بینی شده اســت.وی بیان کرد: در واحد 
موســیقی دو قطعه به نام های مرزپرگهر 
و اعجاز باغ به مناســبت سالگرد انقالب 

اسالمی تولید شده است.

در 40 سالگی انقالب؛

طرح توسعه "شــرکت صنعت پالست 
آبیــار" با تالش مهندس مهــدی عبدیان 
همزمــان بــا چهلمیــن ســالگرد پیروزی 
انقــالب اســالمی بــا حضــور مســئوالن 
کشــوری و اســتانی  افتتــاح و بــه بهــره 

برداری خواهد  رسید.
رئیس هیات مدیره صندوق توســعه 
ملی درراستای بازدیدهای دوره ای خود 
از واحدهــای صنعتــی با هدف بررســی 
وضعیت صنعت استان به همراه زاهدی 
اقتصــادی  معــاون  اســتاندارقزوین، 
اســتانداری قزویــن، رئیــس ســازمان 
صنعــت، معــدن وتجــارت، مدیرعامــل 
شــهرک هــای صنعتــی اســتان قزوین، 
فرماندارشهرستان آبیک و جمعی دیگر 
ازمسووالن کشوری و استانی از شرکت 
صنعت "پالســت آبیار" واقع درشــهرک 
صنعتــی کاســپین در جریــان آخریــن 
وضعیــت و شــرایط ایــن واحــد صنعتی 

قرار گرفتند . 
دکتــر شــهیدزاده از شــرکت صنعت 
پالســت آبیار با بیان اینکه برنامه ریزی 
درست اقتصادی موجب حفظ سرمایه ها 
می شود از شــرکت صنعت پالست آبیار 

بــا عنوان واحدی فعال نــام برد و افزود 
:همــه ســعی مــا این اســت که بــا ارائه 
تســهیالت بتوانیم این شــرکت پیشتاز 

در عرصه صادرات را یاری کنیم.
مهنــدس زاهــدی اســتاندار قزوین 
هم بــا بیان اینکــه همه ما جــزو مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان هســتیم و 
باید نســبت به حقوق هــم اهتمام ویژه 
ای داشته باشیم اظهار داشت: مهمترین 
اقــدام در راســتای حمایــت از مصــرف 
کنندگان، حمایت از تولیدکنندگان بوده 
که تاثیر مستقیم آن را مصرف کنندگان 
در کیفیــت و قیمت کاالها احســاس می 

کنند.
وی "شــرکت صنعت پالست آبیار" را 
از شــرکت های مطرح در صنعت کشــور 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: حقیقتــا 
فعالیت در این عرصه و شــرایط فعلی که 
از آن بــه عنوان جنگ اقتصــادی یاد می 
کنند کاری بس عظیم است و ما به عنوان 
نماینده عالــی دولت در اســتان قزوین 
برای آغاز بــه کار فاز جدید این مجموعه 
که منتج به شــکوفایی اقتصادی خواهد 
شــد از هرگونــه همراهی و مســاعدتی 

دریغ نخواهیم کرد.
مهنــدس مهــدی عبدیــان در گفتگو 
بــا خبرنگار مــا گفت :فاز جدید شــرکت 
تولیــدی ایــن مجموعــه در فــاز ســوم 
کاســپین آمــاده بهره برداری اســت در 
بهمن ســال جاری با مســاحتی بالغ بر 21 

هزار متر  افتتاح می شود.
وی افزود :این فاز جدید با تولید انواع 
شــیلنگ آب صنعتی و کشاورزی،نایلون 
از عــرض ۴ ســانتی متــر الــی 12 متر،و 
فیلم پلــی اتیلــن و...خواهیم پرداخت 
و بــرای اولین بــار در صــورت همراهی 
مســووالن تولیــد ظروف یکبــار مصرف 
را نیــز در دســتور کار قــرار خواهیــم 
دادو اشــتغالزایی  این فاز جدید ۶0نفر 

خواهد بود .
مهنــدس عبدیان گفــت: امیدواریم 
بــا تکیه بــر دســتگاهای مجهــز و مدرن 
مجموعــه در ســال 20هــزار تــن تولید 

داشته باشیم .
وی همچنیــن از تولیــد ظــروف یکبار 
مصــرف در صــورت حمایت مســووالن 
بــرای اولین بار خبرداد و گفت: مقدمات 
خــط تولید این محصول نیز در حال انجام 

است.
بــه  اشــاره  بــا  عبدیــان  مهنــدس 
ایــن موضــوع کــه در صــورت تعامــل 
وزارت بهداشــت بــه تولیــد لباس های 
بیمارســتانی و تجهیــزات پزشــکی هم 

اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامــل شــرکت صنعت پالســت 
آبیار مجهزبودن این شــرکت به سیستم  
chp وی  یکــی از امتیازات این شــرکت 
دانست و گفت: با داشتن این شرایط  می 
توانیــم عالوه بر تامین بــرق مجموعه به 
یاری صنعت برق استان هم کمک کنیم. 
مهنــدس عبدیــان عــدم اختصــاص 
تسهیالت از ســوی صندوق توسعه ملی 
صادرات به این شــرکت را از چالش های 
پیــش رو عنوان کرد و افزود: در صورت 
تخصیــص بموقــع تســهیالت بخشــی از 
هزینه های ســنگین ایــن واحد تولیدی 

تامین خواهد شد. 
مدیرعامــل شــرکت صنعت پالســت 
آبیــار با تقدیر از تعامل مدیران اســتان 
قزوین با بخش خصوصی اظهار داشــت: 
متاســفانه در ســطوح کشــوری بر خالف 
سطوح استانی همکاری های الزم صورت 

نمــی گیرد و همین باعث شــده اســت تا 
به عنوان صادر کننده پیشــتاز کشــور و 

استان با مشکالتی مواجه شویم. 
مهنــدس عبدیــان در پایــان ابــراز 
امیدواری کرد: با ثبات قوانین؛ کار برای 
تولیدکنندگان واقعی آســانتر شــود و با 
تکیه برسیســتم شــفاف گــردش پولی 
بتوانیم در مســیر تجلــی تولید ملی گام 

های بلندتری برداریم.
شرکت صنعت پالســت آبیار در سال 
1387 بــا هدف تولیــد و صادرات انواع 
محصــوالت  پــی وی ســی   و پلــی اتیلــن 
اقدام به دریافت مجوز تاسیس و خرید 
دســتگاه ها و ماشــین آالت مرتبط با نوع 

تولید کرد.
 این شرکت در سال 1388 همزمان با 
دریافت پروانه بهره برداری از ســازمان 
صنعت،معــدن و تجارت اســتان قزوین 
فعالیت خــود را با تولید برخــی از انواع 
گرانول PVC  و شیلنگ های کشاورزی، 
صنعتی و خانگی با کیفیت بســیار مطلوب 
و قابل رقابت با شــرکتهای ممتاز داخلی 
و خارجی ادامه داده و در ســال 1389 با 
توجه به رضایت باالی مشــتریان گرامی 

در داخل و خارج کشور از جمله کشورهای 
عراق، امارات، ارمنستان، ترکمنستان، 
تاجیکستان، گرجستان و ... و درخواست 
های مستمر آنان در خصوص راه اندازی 
تولید ســایر محصوالت، اقدام به خرید 
برخی دیگر از دســتگاهها و ماشین آالت 
مرتبط با تولید پلی اتیلن کرده  و همزمان 
خــط تولید انــواع نایلــون و نایلکس این 

شرکت راه اندازی شد.
شرکت صنعت "پالست آبیار" با تاکید 
بر کیفیت ممتاز، نوآوری، قیمت مناسب 
و رضایــت کامــل مشــتری، محصــوالت 
شــرکت را به طور مداوم در آزمایشگاه 
مجهــز و اختصاصی خــود تحت مراقبت و 
بررســی قرار داده و به هــــــمین خاطر 
تمام محصوالت U-PVC شرکت دارای 
نشان استاندارد ملی ایران و گواهینامه 
 SGS 9001:2000 از شــرکت ISO

سوئیس است.
این شــرکت تاکنون توانسته با توجه 
بــه توانمندي هاي خود بــه عنوان صادر 
کننــده نمونه استـــــان قزویــن، واحد 
نمونه استاندارد و همچنین تولید کننده 

برتر سال معرفي شود.
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